
Stromfe! 
Aurél 

Az 1919-es vörös forradal-
mi hadsereg megszervezése, 
újszerű taktikájának kidol-
gozása. stratégiai céljainak 
megvalósítása mindörökre 
beírta a ma kilencven éve 
született Stromfeld Aurél ne-
vét nemcsak a magyar for-
radalmi munkásmozgalom 
történetébe, hanem a dolgo-
zó milliók szabadságáért, 
testvériségéért, emberi mél-
tóságáért folyó nemzetközi 
küzdelmek évkönyveibe is. 
Már életében a forradalom 
katonájának nevezte öt a 
magyar proletáriátus, és 
amikor a magyar nép végleg 
felszabadult 1945-ben, meg-
kapta nemzetétől a legszebb, 
legmagasabb rangot, amit 
katonaember elérhet: mun-
kásgenerális lett. 

Stromfeld Aurél anyagi 
gondokkal küszködő értelmi-
ségi család fiaként született. 
Elvégezte a Ludovika Aka-
démiát, a bécsi legmagasabb 
katonai iskolát, a Kriegs-
schulet, és vezérkari szá-
zados lett. Szorgalma, tudá-
sa, kitűnő katonai erényei 
egyre feljebb vitték és az 
első világháborúban, mint 
ezredes, a 26. hadtest had-
műveleti főnöke lett. A há-
ború szörnyűségei döbben-
tették rá a militarizmus gya-
lázatára. Már nyugdíjban 
volt, amikor elérkeztek a 
március 21-e utáni viharos 
napok. Ekkor vállalta a Vö-
rös Hadsereg vezérkari fő-
nöki tisztét, s a diadalok 
egész sorát aratta. Hadászati 
művészetét még a francia ka-
tonai akadémián is tanítot-
ták később. Ennek lényege a 
szakítás a lövészárok harc-
cal és az, hogy kis erők 

mozgékony összpontosításá-
val súlyos csapást mért az 
ellenségre. 

A fehér terror perbe fog-
ta, 3 évre elítélte, minden 
katonai érdemtől megfosztot-
ta. ö maga sohasem kért ke-
gyelmet, a fehér hatalom 
mégis kénytelen volt bünteté-
se lejárta előtt szabadon en-
gedni. Stromfeld 1923-tól az 
illegális kommunista párttal 
tartott kapcsolatot. 1924-ben 
ismét perbefogták, de hathó-
napi vizsgálati fogság után 
— bizonyítékok hiányában — 
felmentették. 1925-től 1927-
ben bekövetkezett haláláig a 
kommunista párt tagja volt. 

Vasárnap délelőttre érde-
kes látnivalóról gondosko-

dik számunkra az égbolt. 

11 óra 50 perc és 2 másod- dik, mint a fővárosiak ré-
perckor érkezik el, amikoris szére. A kulminácló időpont-
a Nap felületének már 46,3 ja viszont már 3 percet és 

Háromnegyed 11 és 1 óra kö- százaléka lesz sötét. Azután a 2 másodpercet „késik" a , 
zött részleges napfogyatkozás Hold kezd ismét „kiúszni" a budapestihez képest. Debre- | 
lesz megfigyelhető, ameny- Nap elöl és 12 óra 55 perc 9 cenből szemlélve ugyanis 13 Szegeden, a tanárképző főis-
nyiben nem lesz felhős az másodperckor teljesen lecsú- óra 0 perc 6 másodperckor] kólán járt Mihail Kondratye. 
idő. 

Budapestről nézve a Hold peremén, 
pontosan 10 óra 43 perc és 
9 másodperckor érkezik el — 
természetesen csak látszólag 

Amikor egy esztendeje tóan két-két oktató tölt tíz-

szik a napkorong délnyugati vonul el a Nap elől a leg-
utolsó kis sötét folt is. 

Ennek a „késésnek" egysze-
rű a magyarázata. A nap-

Az egész folyamat a kü-
lönböző földrajzi pontokról fogyatkozás két órája alatt 

— a napkorong északkeleti természetesen különböző idő- ugyanis nemcsak a Föld fo-
széléhez, s egyre nagyobb pontokban lesz latható. A rog nyugatról Kelet felé, ha-

belőle" debreceniek számára például nem eközben halad a maga 
az égi színjáték 1 perc és 54 pályáján a Nap és a Hold 
másodperccel később kezdő- is. 

darabot „harap ki 
délnyugat felé haladtában. A 
napfogyatkozás maximuma 

Magyar 
tejpor 

A tejpor-gyártás helyzeté-
ről és fejlesztésének felada-
tairól tanácskoztak szerdán 
Debrecenben a tejipari szak-
emberek. A tanácskozáson 
elhangzott bejelentés sze-
rint 1969-ben Gyulán 85 mil-
lió forintos költséggel fel-
épül az ország első takar-
mánytejport előállító üzeme. 
A berettyóújfalui gyárban 
nagyszabású rekonstrukció 
kezdődik 1970-ben, ezután 
pedig Nyíregyházán épül 
tápszer- és étkezési tejpor-
gyár. 

Ú j h á z g y á r G y ő r b e n 
PANEL ÉVI 4200 LAKÁSHOZ 

Szerdán Győrött felavatták tartunk. Minden jel arra mu-

napot Odesszában, illetve 
Szegeden. A két ország közti 

vics Szimonenko docens, az kulturális egyezmény kere-
odesszai Usinszkij Pedagógiai lében szorgalmazzák a hall-
Főiskola rektora, már megbe-
szélték a szegedi főiskola 

gatók. a két főiskolán mű-
ködő kulturális csoportok 

igazgatóságán a két intéz- cseréjéi, sőt a főiskolai ok-
mény közti együttműködés tatók, hallgatók önköltséges 
lehetőségének 
szempontjait, 
szeptember 3-tól 13-ig 

fontosabb tapasztalatcsere-látogatását 
Most, hogy is. A pszichológia-, nevelés-

tudományi-, lestnevelés- és 
mint lapunkban is beszámol- matematika tanszékek közti 
tunk róla — Odesszába uta- kapcsolatok felvétele részben 
zotl a Szegedi Tanárképző már folyamatban van. illet-
Főiskola igazgatója: dr. ve az egyezményben foglal-
Szendrei János főiskolai ta- tak szerint hamarosan meg-
nár és az igazgatóhelyettes: kezdődik. 
dr. Nagy Pál főiskolai docens 

a szegedi intézmény veze-
A szegedi főiskola vezetői 

hangsúlyozták: a Szeged— 
tői magukkal vitték és az Odessza testvérvárosi kap-
odesszai főiskola rektorával 
aláírták a barátsági megálla-

csolatába szervesen illeszke-
dő együttműködési szerződés 

az ország harmadik, s ez-
ideig legnagyobb házgyárát. 
Négyszáz millió forintos költ-
séggel a tervezettnél hat hó-
nappal rövidebb idő, mind-
össze 27 hónap alatt készült 
el. 

tat, hogy ha sok gond köze-
pette is, de sikerült felépíte-
ni a tervezett egymillió la-
kást. 

Felszólalt az ünnepségen 
G. Karavajev, a Szovjetunió 

Bondor József építésügyi és é p í t é s ü g y i m i n i s z t e r e is. A 

magyar és a szovjet építők 

podás és kölcsönös együtt- jelentőségét növeli, hogy a 
a-——- intézményben azonos 

profilú, hasonló jellegű peda-
gógusképzés folyik, ami 

elmondották, a szerződés két megkönnyíti harmonikusab-

működési szerződés terveze-
tét 

A szegedi főiskola vezetői 

fejezetében az együttműkö-
dés általános elvi szempont-

bá teszi az egyes tanszékek 
munkájának, tapasztalatai-

jaitf és konkrét, 1969-re vo- nak átadását, cseréjét. Az 
natkozó munkatervét fogai- uzsgorodi állami egyetem, a 
mázták, illetve írták alá. Így 
a két főiskola a jövőben be 

nyitrai- és a potsdami főisko-
la mellett így az odesszai 

mutatja egymásnak oktatási Usinszkj Pedagógiai Főiskola 

városfejlesztési miniszter 
avatóbeszédében rámutatott, h a n g s ú l y o z t a _ s o k n e héz 
hogy jelenleg a 15 éves la- m ű s z a k i p r o b l é m a megoldá-
kásépítési terv 

Sxegedl fssdós 

a p r á g a i gea lógus-
kongresszasról 

A csehszlovákiai esemé- ból, többen a szocialista or-
nyek miatt csonkított menet- szágokból. Magyarországot 55 
renddel, ám az augusztus tagú delegáció képviselte, 
18—23 között megtartott köztük három szegedi tudós: 
ülésszakain rendkívüli in- a Magyarhoni Földtani Tár-
tenziv, jelentős eredmények- sulat megbízásából dr. Cras-
kel zajlott le Prágában a. selly Gyula egyetemi tanár, 
Nemzetközi Geológiai Unió a József Attila Tudomány-
23. kongresszusa. Jelentősé- egyetem természettudományi 
gét mutatja, hogy a prágai karának dékánja, illetve dr. 
Fucik-parkban Oldrich Cer- Balogh Kálmán, a JATE 
nik miniszterelnök mondott földtani intézetének tanszék-
„ „„„„„ l fAt - m vezető docense és dr. Simon-
unnepelyes megnyitót, s 91 c s i c s p á l > R növénySzervezet-
ország 3 ezer 200 geológusa tani intézet docense, 
utazott Prágába, a Szovjet- Dr. Grasselly Gyula el-
untából és az USA-ból több mondta, a geológusok világ-
mint kétszázan, népes kül- szervezetének csúcstalálkozó-
dötlség Angliából, az NSZK-

félidejénél s á b a n m ű k ö d t e k e g y ü t t sike 
resen. Ezek közé tartozik a 
győri házgyár építése is. Re-
ményét fejezte ki, hogy a 
házgyár dolgozói évente 4200 
lakáshoz elegendő panelt ké-
szítenek. 

Orvosok 
és paci 

Szörnyűek ezek 
az orvosok, keser-
gett a barátom. 
— Tegnap meg-
vizsgáltattam ma-
gam. Kicsit szúr 
a hátam — 
mondtam — a 
doktor eltiltott a 
dohányzástól — 
gyakran ég a 
gyomrom: ne 
egyek fűszeres és 
/.sírós ételeket — 
néha szédülök: 
eltanácsolt az au-
tóvezetéstől — 
fájni szokott a fe-
jem: az ital mé-
reg nekem — 
közölte. 

Már éppen tá-
vozóban voltam, 
amikor belépett a 
csinos nővérke. 
Egy kicsit meg-
néztem, erre a 
áoktor visszahí-
vott és eltiltott a 
nőktől. 

Nagyon kime-
rültem — panasz-
kodott író ismerő-

söm. — Ideges 
vagyok, rosszul 
alszom, nincs ét-
vágyam, nehezen 
megy a munka. 
Elmentem az or-
voshoz tanácsért. 
Lelkiismeretesen 
megvizsgált, az-
után kifaggatott, 
mit csinálok, ho-
gyan élek, és vé-
gül megkérdezte, 
hogy min dolgo-
zom. 

— Társadalmi 
regényt írok — 
válaszoltam. 

— Látja, látja 
— mondta az or-
vos. — írjon va-
lami könnyebbet, 
esetleg gyerekek-
nek. 

Elgondolkoz-
tam a tanácson, 
és megkérdeztem: 

— Talán a 
Doktor úr, ami-

kor fáradt, gyer-
mekgyógyászat-

tal foglalkozik? 

— Középkorú 
asszony támoly-
gott be ma dél-
előtt a rendelőbe 
— meséli orvos 
barátom. — Rög-
tön lerogyott egy 
székre, és csak 
tátogott, ijesztően 
lihegett, a szívé-
hez kapkodott. 

— Mi történt 
magával, mi a 
panasza Asszo-
nyom? — kérdez-
tem ijedten. 

— Most már 
semmi, drága 
Doktor úr, — 
szólalt meg nor-
mális hangon a 
paciensem, és 
még a plhegést ls 
abbahagyta. — 
Csak azt akartam 
megmutatni, hogv 
milyen rosszul 
voltam tegnap 
délután. 

E. R. 

ját négyévenként rendezik 
(1964-ben Üj-Delhiben tar-
tották, 1972-ben Montreál-
ban tervezik), ahol négy esz-
tendő fontosabb kutatási 

eredményeit summázzák. 
Prágában 14 szekcióban, geo-
fizikától a holdismeretekig, 
a geológia valamennyi ágát 
érintő témakörökben tartot-
tak 20 perces előadásokat — 
hozzájuk kapcsolódva 10 
perces vitákat —, az érctele-
pek keletkezési körülményei-
ről, az anyagásványok ge-
ológiájáról, a földszerkezet-
ről, a földkéreg, földköpeny 
határfelület problémáiról, 
egészen a hold felszínének 
legmodernebb geológiai érté-
keléséig — a prágai műegye-
tem üléstermeiben, reggeltől 
napestig. 

A szervezés mintaszerű 
volt: az előadások teljes 
anyagát 17 kötetben már a 
helyszínen nyomtatásban 
árusították. S bár a kong-
resszus nem fejezte be mun-
káját, a résztvevők között 

végig baráti légkörben folyt 
a szakmai tapasztalatcsere, 
a vendéglátók példás előzé-
kenységet tanúsítottak irán-
tuk. Főleg a nyugati álla-
mok geológusai korán elutaz-
tak, így a különböző orszá-
gokba tervezett tanulmány-
utak jelentős része elmaradt 
— csökkent létszámmal 
ugyan, de a magyarországi 
utazást sikerült lebonyolíta-
ni —, s dr. Grasselly Gyula 
sem tudta megszervezni a 
mangánércekkél foglalkozó 
nemzetközi munkabizottság 
alakuló ülését. Így erre majd 
levelezések útján kerül sor. 

N. I. 

tapasztalatait, megküldik a 
tanszékeken folyó képzés 
programját, kicserélik jegy-

az ötödik olyan külf 'dl. ba-
ráti szocialista államban 
működő intézmény, mellyel 

zeteiket, tudományos publi- együttműködési szerződésben 
kációjukat. Az oktatók köl-
csönös látogatására 20—20 
napot terveztek: előrelátha-

áll a szegedi tanárképző fő-
iskola. 

n. i. 

M&xikói 

kaktusz 

Kés vagy kanál? 
Barátja vagyok minden tam elég elővigyázatosan, 

újnak. Hűségesen végigpró- Például oktalan bátorsággal 
bálom az ú j mosóporokat, úgy használtam, hogy szám 
fogkrémeket és természete-
sen az élelmiszeripar „szen-

széléhez ért. Sőt, nem szür-
csöltem belőle a levest, ha-

zációit" az Omniától az Ami- nem megpróbáltam kanállal 
góig. Ezek a randevúk leg- továbbítani rendeltetési he-
többször kellemesen sike-
rülnek, nem sajnálom tehát 

lye felé . . . 
A baleseten túl 

a néhány forintot a jobb, a mindössze félóráig 
szebb holmiért. 

vagyok, 
timsóz-

tam a szám szélét, mire 
Mondom, legtöbbször nem hipp-hopp, elállt a vérzés. A 

csalódom és ebben sajnos vacsorát ugyan kihagytam, 
benne van, hogy néha még- ám annál jobban esett más-
is. Történetesen a legutóbbi nap a reggeli. És az. hogy 
új termék nagyon megbosz- ismét egymásra találtunk 
szulta átkos kíváncsiságo- régi, nagyból kiskanállá ko-
mat: midőn gyanútlanul ka- pott alumínium eszközöm -
nalaztam a bablevest a vas- mel. Azóta is ezt használom,' 
boltban vásárolt újmódian s dacosan bár, vágyakozva 
fényezett kanál a véremet tekintek a dölyfös újra. El-
vette. Nem is tudom, hol kö- határoztam, addig nem is 
vettem el a hibát, azzal-e, veszem kezembe, míg a di-
hogy pont magyar gyártmá- vat elő nem varázsolja a 
nyú „Nemro"-nak becézett kanálkést. Akkor majd 
rozsdamentes kanalakat vá- büszkén mondom el: nekem 
lasztottam, vagy amikor 
ezekkel enni próbáltam? 
Nem tagadom, a karcsú, iga-
zán szép jószággal nem bán-

olyan példányom van, amely 
megelőzte korát. 

M. I. 

Szegedi erdészjelöltek 
sikere 

A szegedi Kiss Ferenc Er- sincs középiskolai szintű er-
dészeti Technikum fiataljai dészeti technikus képzés, 
az idén másodszor neveztek Nyolcvan perc alatt hajtot-
be a népi demokratikus or- ták végre a 12 kilométeres 
szágok erdészjelöltjeinek pálya különböző szakaszain a 
nemzetközi versenyébe, me- 11 célfeladatot: fákat kellett 
lyet ezúttal az NDK-ban kidönteni, legallyazni, fa-
rendeztek meg. A zsűri a rönkök köbtartalmát, súlyát 
szegedi fiúknak, Csath Lász- kiszámítani, puskával célba 
ló. Bánki Vilmos és Garat lőni, kézigránátokat célba 
Mihály negyedéves erdész- dobni, különféle fák faj táját 
technikus jelölteknek — megállapítani stb. A szép 
ítélte oda a kitüntető máso- eredményt Szente László osz-
dik helyet. Az első és a har- tályfőnök tanáruknak kö-
madik helyezést német csa- szönik, aki a nyári vakáció 
patok nyerték el. nagy részét a fiatalemberek 

Hatalmas kristály-serleget alapos felkészítésére íordítot-
és dísz-oklevelet hoztak ha- ta. A verseny időszakában 
za. A három fiatalember még nemzetközi konferencia is 
most is — amikor mór ismét .. ., _ , , . , . . . 
elfoglalták helyüket a tante- z a j l o t t Rabensteinfeldben, 
remben — a siker lázában melyen Öbermayer, György, 
él. így mondják: tulajdon-
képpen nekik volt a nagy 
mezőnyben a legnehezebb 
helyzetük, mert a szovjet, né-
met, bolgár és lengyel erdé-
szeti üzemmérnök-jelöltekkel 
kellett versenyezniük, ugyan-
is más országokban sehol 

a Kiss Ferenc Erdészeti 
Technikum igazgatója is 
részt vett. 

c s ü t ö r t ö k , 
1968. SZEPTEMBER 19. 

Csak 
Gáivölgyi... 

A Budapesti Kamara Va-
riete ez évi első bemutató 
előadása „Folytassa Hacsek" 
címmel újabb lehetőséget 
adott Gálvölgyi Jánosnak. Az 
idei Ki mit tud? győztes 
egyedüli erőssége volt en-
nek az előadásnak. 

Pesti színlapok ír ják: 
.Folytassa Hacsek". zenés 
variete. két részben. Sok a 
szereplő, még több az is-
métlés. Vagyis a korábbi 
évek hasonló előadásaiból 
igencsak kölcsönkértek. Vál-
tozatlanul tetszett a sanzon-
esokor, Zsolnaival, kitűnően 
mozog a tánckar — élén 
Medveczky Ilonával. Ám a 
második részről csak a,ny-
nyit: nem hiszem, hogy a 
Kibédiék „nem hiszem, 
hogy .. ." poénokban ne tud-
nának valami újat adni. Pe-
dig úgy látszik . . . 

l . P. 
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