Segítenek
a lakóbizottságok
A szegedi III. kerületi tanacs tegnap Vincze Antal vb.
elnök elnökletével napirend
előtt tudomásul vette és jóváhagyta a végrehajtó bizottságnak a két tanácsülés közötti időben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Az első napirenden szerepelt a kerületi tanács és bizottságai tevékenységéről készített jelentés, amelyet Borka László, a jelentés összeállításával megbízott ideiglenes bizottság elnöke terjesztett elő. A vitában felszólaltak: Rózsa István, Finta Kálmán, Zoltánfi István, Bors
István, Hernádi János, Nagy
Istvánné, Faragó János tanácstagok és Markos Károly,
a végrehajtó bizottság titká-

ra. A jelentést és a határozati javaslatokat a tanács elfogadta és jóváhagyta, ugyanakkor jegyzőkönyvi dicséretben részesítette jó munkájukért az ideiglenes bizottság
tagjait.
Ezután került sor a szocialista együttélés szabályainak
betartásáról, a birtok- és tulajdonvédelemről szóló tájékoztató
megtárgyalására,
amelyet dr. Bán Ferenc, a
kerületi
tanács igazgatási
osztályának vezetője terjesztett elő.
Megállapították,
hogy az utóbbi időben emelkedett a birtokháborítási és
a tulajdonelleni ügyek száma,
ezek intézéséhez nagy segítséget nyújtottak a lakóbizottságok. A vitában felszólaltak:

Nyitrai Antal, Borka László,
Hernádi János, Rózsa István,
Finta Kálmán, Zoltánfi István tanácstagok. A jelentést
és a határozati javaslatokat
a tanács elfogadta és jóváhagyta.
A közérdekű bejelentések
között a közlekedésre, a vízellátás és az élelmiszerellátás javítására hangzottak el
javaslatok. Közérdekű bejelentést tettek: Hernádi János,
Kurunczi István, Berta József, Rózsa István, Zoltánfi
István, Bors István, Faragó
János, Kovács Antal és Szécsi Imre tanácstagok. Markos
Károly és Vincze Antal válaszai után a tanácsülés véget
ért

ölvliBdBeln
A természetben

• • Ugye, milyen csodálatos H erdei levegő?

A TexflRpsrl Dolgozó*
Saakszervezetének
központi
vezetősége csütörtöki ülésén
megtárgyalta
a
kollektív
szerződések megkötésével és
végrehajtásával kapcsolatos
tapasztalatokat Az elmúlt
hónapban a szakszervezet 25
vállalatnál, illetve gyárnál
tartott vizsgálatot ebből a
szempontbóL
— AZ UNESCO keretében
megrendezett
nemzetközi
hidrológiai továbbképző tanfolyam résztvevői csütörtökön Gyulára érkeztek. A magyar szakembereken kívül 14
országbői érkezett 20 külföldi — közöttük burmai, nigériai, új-zélandi, pakisztáni
és szíriai — vízügyi mérnök
látogatott el a Körösök völgyébe háromnapos tanulmányútra.

Új figura

— Magyar gyár kiállítása
Moszkvában. A Magyar Hajó- és Darugyár, amely a
szovjet vállalatoknak már
több mint 20 esztendeje kereskedelmi partnere, élve önálló külkereskedelmi
jogával, Moszkvában nagysikerű
kiállításon mutatja be reprezentatív termékeit.
— A régi kataszteri térképek felújításával, illetve
az újabb felmérések alapján
az ország területének csaknem kétharmadáról
elkészültek az új nagy méretarányú földmérési alap térképek, amelyek az egész ország területére előreláthatólag a 80-as évek elejére készülnek eL
— A General Motors kísérleti célokra elkészítette az
első „hibrid" autót Az új
jármű elektromos teleppel és
az 1816-ban Sterling skót
miniszter által feltalált hőlégmotorral működik. Ez menet közben az elektromos telepek újratöltését is elvégzi.
Óránkénti legnagyobb sebessége 88 kilométer.
ITT AZ ÜJ DELTA
A Delta holnap, szombaton utcára kerülő júniusi száma a tudományos haladás több nagyjelentőségű újdonságáról ad számot. A lap az Ismeretterjesztésben meghonosodó új. magazinn m f a j n a k megfelelően a tartalmas mondanivalót látványos —
köztük színes — képekkel teszi
élvezetessé és közérthetővé.
E
számban is tükröződik a
lap
együttműködése a televízióval.
Több fontos kérdésben kombinálják a nyomtatott szót a tvképpel, hogy Igy ls növeljék az
ismeretterjesztés hatékonyságát.
Az ú j szám nyitó anyaga az
elektronika parányi csodáit mut a t j a be. Érdekes cikk ismerteti
a rák elleni küzdelem u j a b b
eredményeit. Színes
képekkel
illusztrált cikk foglalkozik a modern
világítástechnikával.
s
ugyancsák színes képekkel mutatja be az ü j szám Mexicót. az
olimpia országát.
Ezeken kívül sok érdekes cikkel, közérdekű tudományos híranyaggal találkozhat az olvasó
a Delta ú j számában.

Közlemény

Z ÉRTESÍTJÜK a lakosságot,
hogy a szegedi Füvészkert részére Üjszeged, Lövölde
úton
elkészített 20 kV-os légvezetéki
csatlakozást és transzformátorállomást 1968. június 21-én FESZÜLTSÉG ALA HELYEZZÜK!
Ezen időponttól a vasoszlopok
— Vidám műsoros estet
megközelítése halálos. A létesít- rendez a Vasutas művelőményen előidézett
bárminemű dési otthonban a helyt színrongálás törvénybe ütköző cselekmény, mert büntetést von játszó csoport és a mihálybeatzenekar
maga után. DEMAJSZ Szegedi teleki Michaes
üzletigazgatósága, Szeged.
ma, péntek este 6 órai kezxS. 28 992

dettel.

Tapsifülesek
„felvonulása"
Kiállítják a tapsifüleseket
Június 22-én, délben Szegeden, a Marx téren, a volt
FMSZ felvásárlótelep helyiségeiben parádéznak majd a
szelíd nyulacskák, vasárnap
estig. Hazai és külföldi származású tapsifüleseket vonultatnak fel a kiállítók a Szeged és Vidéke Altalános Fogyasztást és Értékesítő Szövetkezet nyúltenyésztő társulása rendezésében.
Lesz itt nyúlbírálat ünnepélyes díjkiosztás, szakmai
tanácsadás, sőt még nyúlsorsolás is. Potom áron, kétforintos sorsjegyekkel
megnyerheti Fortuna kegyeltje a
legszebb
nyulak
egyikét
Gyorslábúak a tapsifülesek,
gyorsan fut a hír róluk. Budapestről, Debrecenből, Székesfehérvárról, Pécsről, Gyuláról és Békéscsabáról
ls
vannak érdeklődök az idei
tapsifüles seregszemlére.

Biztonság és rend
Az utca rendjén méri le a
lakosság Szegeden is a közrendet és a közbiztonságot.
Ez pedig — nyugodtan állithatjuk — szilárd nappal es
éjjel. Az esetleges garázdaságok többnyire a szórakozóhelyeken történnek, ittas állapotban. Az utcai garázdaság sokkal szembetűnőbb, a
lakosság érzékenyebben reagál rá és mélyen elítéli. Ez a
magatartás összefügg a kulturáltsággal, a magasabb erkölcsi normákkal, amelyeket
önmagunk elé
állítunk és
megköveteljük másoktól is.
A lapunban is megjelenő
rendőrségi hírek és bírósági
tudósítások gyakorisága elgondolkoztatja az olvasókat,
s önkéntelen adódik a kérdés: szaparodnak. vagy csökkennek-e a
bűncselekmények? Általában nem, több a
bűnügy, mint korábban, viszont most a lakosság tájékoztatásának részeként az
újság közli azokat.
Egyes
bűneseti kategóriákban valamelyest emelkedő a tendencia, másokban viszont lényegesen
csökkenő, s vannak
kategóriák, amelyek mögött
ma már nincsenek bűncselekmények.
Az élet elleni
bűncselekmények kategóriájában Csongrád
megyében,
Szegeden például esztendők
óta nem szerepel a nyereségvágyból elkövetett
emberölés.
Emlékeztethetünk a szentesi
kétrendbeli
emberölésre,
amit a közelmúltban fiatalkorúak követtek el. Egyik áldozatuk néhány
forintját
igaz elvették, de mint a vizsgálaton és a bíróságon is kiderült, nem nyereségvágyból
tették, cselekményük garázdajellegű
magatartásból
eredt

nem maradnak
leleplezetlenill, mint
ahogy a
durva
módszerekkel elkövetett lopások — a társadalmi tulajdon, vagy magánszemélyek
sérelmére — sem. A veszedelmes bűnözők akkor is a bűnüldöző szervek szeme előtt
vannak, ha éppen „tiszták"
és szabadlábon vannak. S ha
újabb bűncselekményt követnek el, módszerükkel már el
is árulják magukat.
A modern technikai eszközök birtokában csak ideigóráig maradhat titokban a
legrafináltabb bűnöző módszere is. Etekintetben szómos
példával lehet
bizonyítani,
mindazokkal, amelyek
az
igazságszolgáltatással nyertek és nyernek
befejezést.
S amikor fentebb a társadalom érzékenységét, az általános kulturáltságot hangsúlyoztuk az utca rendjevei
kapcsolatban, akkor azt is
beleértettük, hogy adott esetben nagy segítséget nyújthat
a lakosság a bűnüldöző szerveknek. Mind
kevesebben
hunyják be a szemüket olyan
jelenségek láttán, amelyek
a társadalom, vagy az egyén
rovására történnek.
Egyre
több már az olyan példamutató magatartás is, mint Tamási András és Lele István
szegedi lakosoké. Nem is ismerték egymást, mégis egyféle erkölcsi alapon cselekedtek. Egy éjszaka együttesen

lepleztek le egy veszedelmes
bűnözőt, aki
Szegedre jött
zsebelni, s egy erősen ittas
emberben áldozatára talált.
Egy gázoló, majd áldozatát
cserbenhagyó gépkocsivezetőt Szeged
határában két
bátor asszony tett ártalmatlanná. A példákat sorolhatnánk tovább.
A közöny, a
közömbösség oldódik, amikor
a társadalom, s
benne az
egyéni érdekek
védelméről
van szó. Jó jelenség ez, s
gazdag, tartalmas.
A környezet nevelő hatása
vitathatatlan.
Egy szépen
gondozott parkban — például — a rendetlennek is
rosszul esik eldobni a hulladékot, papírt. Ilyen környezetben a rongáló sem élheti ki kedvtelését, feszélyezve érzi magát. Azt azonban
ezután se várjuk,
hogy a
parkok Ilyenféle őrzését átveszi a rendőrjárőr. A közvélemény nem kiált rendőrért egy szál letépett virág
miatt, még ha azt rosszallóan
is nézi. Rászólni, rendre inteni azonban ilyen esetekben
is mindenkinek joga van, aki
szereti a
szépet, a jót. S
ahogy magától, úgy másoktól is elvárja a cselekvő aktivitást minden rendellenességgel kapcsolatban, amely
természetes
velejárója
a
közrend és a
közbiztonság
szilárdságának.
Lődl FCTCBC

meg
a gabonatüzeket!

A vagyon elleni bűncselekmények felderítését
is kiAz aratás-cséplés rendkí- tok bizonyítják, hogy a tűz
emelten kezelik a bűnüldöző hatóságok. Az intellektuá- vül sok tűzveszélyt rejt ma- minden évben sok gabonát,
lis bűncselekmények éppúgy gában. Korábbi tapasztala- szálastakarmányt, erdőt semmisít meg.
A tüzek többsége emberi
gondatlanság,
könnyelmű
tűzrakás, figyelmetlen
dohányzás, az erőgépek szikrafogó nélküli üzemeltetése, éa
a
mozdonyból
kipattanó
szikra következménye.
Vasútvonaltól a keresztet,
boglyát legalább 60 méterre,
asztagot legalább 100 méterkell elhelyezni. Ha ez a
mészetszerűleg: rossz kari- re
Vicc ez a film.
— ÜJ bélyegek. A Postatávolság nem tartható
be,
katúra.
Ha
nem
vennék
oly
sokan
vezérigazgatóság június 24-én
akkor a gabonát el kell szálAz elmúlt húsz évben lítani. A kombájnnal learakomolyan, gúnyolódni kellebalatoni tájakat ábrázoló 20, ne vele, nevetni kéne rajta. megváltozott a világ filmtott gabona szalmájának ösz60 filléres, 1 és 2 forintos Esztétizálni semmiképp.
művészete. A nagy, az igazi szehúzásánál ügyelni
kell,
címletekből álló általános
De hát tudom, láttam: so- filmművészet is és a köny- hogy az összehúzott szalma
nyedébb
alkotások,
a
komkaknak
tetszik.
Amikor
beforgalmi bélyegsorozatot boalapterülete ne haladja meg.
mentem az előadásra, két mersz művek is. Csak az a 000 négyzetmétert. A gacsát forgalomba.
fiatal lány rohant ki a nér amerikai filmek nem vál- bona betakarítása elképzel— Vizsgáznak az ipari ta- zőtérről, felhevült arccal, ki- toztak. És minél lejjebb me- hetetlen az arató- és cséplőnulók. A szegedi 624. számú pirosodva, s szinte elolvad- gyünk a filmművészet hie- brigódok fegyelmezett magaipari szakmunkásképző in- va a gyönyörűségtől, lelke- rarchiájának lépcsőin, minél tartása nélkül. Az erőgép ketézet 720 tanulója mintegy sen mesélték, milyen csodá- jobban közeledünk a kom- zelők .tartsák tisztán és
jó
mersz alkotásokhoz,
annál állapotban az erőgépek szik52 szakmában vizsgázik a latosan szép ez a film.
kevésbé.
következő hetekben. Az első
rafogóit, gondoskodjanak a
Pedig
csak
karikatúra.
Mint ez a film ls. Olyan biztonságos dohányzóhely és
írásbeli erőpróba hétfőn és Nem a világé, amelyet bekedden már megtörtént és mutat önmaga
helyen
történő
paródiája. töményen, olyan sűrűségben a védett
ezután már „csak" a szóbeli, Nem szándékaiban, mert a képviseli a jellegzetes ame- üzemanyag tárolóhely kijelöszentimentallzmust, léséről. Gondoskodjunk
illetve a gyakorlati vizsgák rendező J. Lee Thompson rikai
a
maradtak hátra. A jövendő roppant
bekomolyan
vette, mintha nem tudom hány év- tűzrendészetl előírások
ezelőtt
készült tartásáról és a tűzoltó felszeszakmunkások bizottság előtt amit csinált, hanem hatásá- tizeddel
adnak számot tudásukról: a ban. De éppen a tudatosság, volna.
relések üzembiztonságáróL
Két szereplőn
szakmára jellemző összetett szándékosság hiánya miatt
A gyermekjáték is
igen
kívül
semmi
érmunkafolyamatokat oldanak — a karikatúra az egyik
nagy tűzveszélyt jelent
a
demleges
nincs
meg.
legtudatosabb műfaj — termezőgazdasági terményekre.
ebben a filmben.
Főleg arra kell ügyelni, hogy
Az egyik Shirley
a gyermekek a szérűben ne
MacLaine, a mámaradjanak felügyelet nélsik Gene Kelly.
kül, mert gondatlan játékukö . L.
kal kárt okozhatnak.
Gyászközlemények
Megrendülten tudatjuk, hogy
szeretett f é r j , édusapa. nagyapa,
dédapa, nagybácsi, testvér és rokon, VASS ANTAL, élétének 70.
évében bosszú szenvedés után
elhunyt. Temetése június 22-én
11.30 órakor lesz a belvárosi tcn,etó ravatalozójából. A gyászoló család. Tündér u. 19.
T. 786.
Mély
fájdalommal
tudatjuk,
hogy szeretett férj,
édesapa,
nagyapa és testvér,
ZKMKO
ANDRÁS, életének 80. évében
hosszü szenvedés után elhunyt.
Temetése június 22-én 9.30 órakor lesz az alsóvárosi temető
kápolnájából. A gyászoló család.
Vaskapu u. 15.
T. 784.
Szomorú
szívvel
tudatjuk,
hogy szeretett édesapa, nagyapa
és dédapa, LOVÁSZI ISTVÁN,
életének 9!. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése
június 2i-én 10 órakor lesz az
alsóvárosi temető kápolnájából.
A gyászoló család. Mihálytelek.
T. 782.
Mély fájdalommal t u d a t j u k ,
hogy szerető nevelőapám, MUSK ő ISTVÁN volt gyümölcsfaés rózsakertész 82 éves korában
csendesen elhunyt. Drága halottunkat június 21-én 15 órakor
az újszegedi temető ravatalozójából kísérjük utolsó
útjára.
Szerető lánya, veje, u n o k á j a .
Tárogató u. 8.
T. 780.
Köszönetet
mondunk
mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunk.
id.
ZSIYTN B£LA temetésén meg-

Melyik
járjak?

úton ÜJ FILMEK

Porcelán-, mokkás-,
t e á s - é s étkészletek

jelentek, részvétükkel és virágaikkal mély f á j d a l m u n k a t enyhíteni igyekeztek. A gyászoló
család. Brüsszeli krt. 29.
T. 777.
Köszönetet
mondunk
mindazon rokonoknak, Ismerősöknek,
akik szeretett halottunk. LENGYEL JÓZSEFNÉ
temetésén
megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély
rájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kállai fasor 52.
T. 775.
Köszönetet
mondunk
mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
jó barátoknak, akik szeretett
halottunk, CSURGÓ JÓZSEF teJÜNIUS 22.
metésén megjelentek, részvétükSzegeden, Gutenberg u. 14.
kel és virágaikkal mély fájdalm u n k a t enyhíteni Igyekeztek. A
(ÜVÉRT minta termében)
gyászoló család, Külterület 59.
látogassa meg kiállításunkat,
T. 757
ahol sokféle új importkészletet
Köszönetet
mondunk
mindmutatunk be.
azon rokonoknak, ismerősöknek,
ó barátoknak, akik
szeretett
A
KIÁLLÍTOTT ÁRUK
Ílalottunk, BUGYI MIHÁLY teA HELYSZÍNEN MEGVÁSÁROLHATOK.
metésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalBelépés díjtalan.
m u n k a t enyhíteni Igyekeztek. A
Nyitva: naponta 10—18 óráig.
gyászoló család, Irinyi u. 1.
Cs. m. Vegyesiparcikk Kisker. V.
T. 769.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett apa, nagyapa,
testvér, rokon és Ismerős. CSANADi JÓZSEF hosszú szenvedés
után elhunyt. Temetése június
22-én 11.30 órakor lesz az alsó- PÉNTEK,
városi temető ravatalozójából. A
gyászoló család, Vasasszentpéter 1968. JÚNIUS 21.
u. 16/b.
T. 788.

terítési
bemutatója
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