
Precíz munka Egy héten kétszer: 

Munkáskiub az ebédlőben 
If júmunkás klub alakult rantálja, hogy az Ifjúsági életet kellett hozzá teremte-

tavaly ősszel a textilművek-
ben, a város egyetlen i f jú-
munkás klubja. Az üzemi 
KISZ-bizottság tartotta ke-
resztvíz alá, azóta is egye-
düli, féltőn-gondozó patró-
nusa. A korszerűen berende-
zett, ötszáz férőhelyes ebéd-
lőben csütörtökönként ál-
talában a gyári fiatalok, 
keddi napokon kifejezetten 
az ipari tanulók kulturális- a klubot nem ötlet, szükség-

szövetség befolyásával ne ni. Tájékozódni, tapasztalat-
tévessze szem elől a klub 
munkáját. 

Kulturális 
centrum? 

Lajkó Ferenc KISZ-titkar: 

szórakoztató programjait 
tartják. A szervező munkát 
követően ténylegesen csak 
januártól, amióta rendszeres 
tagdíjfizetőként 180 i f jú-
munkás és 350 ipari tanuló 
klubtagot tartanak nyilván. 
A klub vezetője, Csorba Pál 
szövődéi gépellenőr, a KISZ 
vb tagjaként saját személyé-
ben is biztosítja, ígéri, ga-

Pécstől 
Heti lapszemlénk most sem 

nélkülözi az újdonságoltat, 
érdekességeiket. A Pécsett, a 
Tatabányán, a Debrecenben, 
a Szolnokon és a Győrben 

Tallózás 
a megyei lapokban 

ezeken kívül ipari és mező-
gazdasági csarnokelemeket, 
betoncsöveket és transzport-
betont készít. Felkészül-
nek pánelszerkezetek gyártá-
sára is. Az elemgyár 1969. 
augusztus 20-ra már minden megjelenő lapok szolgáltat- é s ennek fejében a helyiség K L r ^ n t 

ták ezúttal az olvasnivalót 

A z öreg patika 
A pécsi Szerecsen gyógy-

szertár történetéből igen ér-
tékes dokumentumanyagot 
gyűjtött össze Salamon Béla 

tulajdonósaivá válnak. Az kapacitással termeL 
Irodaházak tövében Üzlet-
házat építenek, ez lesz Tata-
bánya fiók Váci utcája. Richards Trevira 

cserére mindenesetre el-
mentünk a Rigó utcai ken-
derklubba, ahonnan kerek-
perec kitették a szűrünket 
— az ő klubjuk nem nyil-
vános, próbálkozzunk má-
su t t Hozzánk, noha szer-
vezett tagságunk van, bárki 
bejöhet, aki idetartozónak 
érzi magát és úgy viselke-
dik. Az aranyif jak persze 
megkímélnek. Különösebb 
anyagi fedezetünk nincs, 
dehát addig nyújtózunk, 
amíg a takarónk ér. 

A szórakoztató-táncos ösz-
szejöveteinkre, meg a neves 
beat-együttesek koncertsoro-
zatára azért akad elég ér-
deklődő — az Atlasz és a 
Metró után nyárig az Ekhó, 
a Hungária, az Omega és az 
Expressz gitárosai jönnek 
még. 

Lépésről lépésre 
A klub ne pusztán szóra-

Új színészotthon A győri Richards Finom-
posztógyár az idei BNV-n 
mutat ja majd be először a i 
teljesen szintetikus anyagok-

szerűség hozta létre. Fiatal-
jaink szakmailag kitűnő 
eredményeket produkálnak, 
legutóbb a fiatal műszakiak 
és közgazdászok tanácsának 
országos pályázaton szerzett 
első és két különdíja is bi-
zonyítja. Mások ott vannak 
a szakma i f j ú mestere és a 
szocialista brigád mozgalom-
ban; néhányan ' a vezetési 
ismeretek elsajátítására ala-
kított Emberi kapcsolatok 
szakkörben, amit Szajbély 
Mihály főmérnök vezet, 
többen a különféle oktatási-
és politikai akciókban, tan-
folyamokon, megmozduláso- ^ 
kon. Csupán a kulturális kozóhelye, hanem a tartal-
fronton szorított a cipő; ke- masabb kulturális élet ott-
veset, szinte alig valamit hona legyen az üzemi fiatal-
tudtunk nyújtani fiataljaink- ságnak. Ez a legfőbb gond-
nok. Kapóra jött tehát az ű j ja , megvalósításra váró ter-
helyiség, amit ebédlőnek ve a textilművek KlSZ-bi-
nevezünk ugyan, elképzelé- zottságának. Közös színház-
seinknek viszont pompásan és mozilátogatások, ezeket 
megfelel: lehetőseg kulturá- követő viták, kirándulások, 
lis centrum kialakítására, aktuális témákról rövid elö-
Az üzemi fiatalok, kivált- adások, ismertetők, akár 
képpen az ország legkülön- könnyűzenei est keretében, 
félébb vidékeiről jött Ipari akár szünetben - egyszóval 
tanulók távol kerültek a lépésről lépésre felkelteni az 
város központi művelődési érdeklődést, majd megfelel-
intezményeitől, jószerivel ni az igényeknek. Ahol kez-
nincs hely, ahová eljárhat- deményeznek, oda segítő kéz 
nak kulturált körülmenyek is érkezik. 
közé. szórakozni, 
jöhetnek. 

Most Ide 

A napokban adták át ren-
gyógyszerész Kiderült, hogy deltetésénak Debrecenben, a és poliakril-
a várast a törők elnyomás utaaban épült h e r é k é b ő l ) szőtt, és 
alól felszabadító würtenbergi sanészotthont, «*?lyben a 
sereggel érkezett Pécsre Se- s z í n h á z vezetősége 51 szín-
itz János nyilvánosan dok- h á z i biztosított elhe-
torrá avatott gyógyszerész, k v e z é s t A színészotthont a 

a rugalmassá kikészített 
tiszta gyapjú fésűs, valamint 
a finom, vékony fonálból 
előállított tropikál férfiruha-

Ámíg a takaró 

Harkai János, a KISZ 
szervező titkára: a lehetőség 
adott volt, színvonalas klub-

akt 1697-ben a főtér (Szó- v ^ s i tanács épit- ^ ^ ^ országban 

A városi tanács művelő-
désügyi osztálya a megyei 
ifjúsági klubtanécs ülésén 
anyagi támogatással biztatta 
a hasonló jellegű klubokat, 
tehát erre is számíthatnak. 
Miként a megyei KISZ-bi-
zottságra, ahonnan Sebe Já-
nos többször járt náluk, be-
szélgetéseikből hasznos öt-
leteket profitáltak. 

Nikolényi István 

chenyi tér) nyugati részén tette. 3,7 millió forintos költ- egyedül itt készül női kabát-
nak való zsugorított szövet 
A jersey kelméket ú j min-
táikkal gyártják. Választékuk ; 

a Trevira nevű, végtelen Szökni készültek 
nyitotta meg pat iká já t Mö- ^Sge1-
götte hatalmas kert vol t - , , 
ahol értékes gyógynövénye- r T O D O 
ket termesztett A régi há-
zat 1897-ben az akkori gyógy- 0 2 elemgyárban szálból kötött — nőknek és 
szerész, Sipőcz István lebon- 6 ' férfiaknak egvaránt jó — T.'1!®" határátlépés elöké- eredménnyel. Ekkor határoz-
tatta es a ma is meglevő két- Megkezdték a próbatér- anyaggal bővül. A nemrég S ^ r á T í r t s g ^ ö t t £ I f t f h ^ t t S 
emeletes épületben nyitotta melést a szolnoki épület- vásárolt géppel kézimunka badka Ferenc 29 éves és felé átlepjék az országhatárt 
meg újra. A közelmúltban elemgyárban, melyet csak- fonalat gombolyitanak, s ezt Szitái Attila 36 éves kókai. Ütközben fülelték le őket. A 
ezt a patikát újították fel. nem 400 millió forintos költ- sem gépi sem kézi kötéskor ' ' ' 
Remekbe faragott neobarokk séggel építették fel. Kipró- már nem kell ú j ra gombo-
bútorzatában a zsolnai gyár- báljuk az automatizált be- lyítani. A Richards ezúttal 
ban készült 68 virágmintús tonüzemet és az ugyancsak is benevezett a BNV nagy-
pyTogránit lap ékeskedik, automatikusan működő mo- díjára és vásárdíjára. Nyolc 
melyeket rózsáik, mezei virá- zaiklapgyártó üzem egyes termékével pályázik e meg-
gok, tarka pillangók díszítő- berendezéseit is. Az ú j gyár tisztelő címekre, 
nek. Az officina közepén áll 
a gyógyszertár legszebb dí-
sze, a háromcsapos kút. a 
szerecsennel. Zsolnai Gyula 
terve alapján készült ez a 
maga nemében -egyedülálló 
darab. 

Fiók Váci utca 
A most kialakuló tatabá-

nya—újvárosi főtéren szep-
temberig 13 ú j üzlet nyílik. 
Reprezentatív helyiségekben 
talál majd otthont az IBUSZ, 
a gyógyszertár és az ékszer-
bol t A különféle intézmé-
nyek és kereskedelmi válla-
latok érdeklődése oly nagy 
volt. hogy nem is minden 
igénylőnek tudtak helyet ad-
ni. A városi tanács azonban 

illetve budapesti lakosok, szegedi járásbíróság tiltott 
büntetett előéletűek. Először határátlépés előkészületében 
a budapesti Keleti pályaud- mondotta ki őket bűnösnek, 
varon kísérleteztek több al- Szabadka Ferencet 6 hónapi, 
kalommah h o p megpróbál- S z l t a i A t t i l á t l é v i s z a b a d . 
janak bejutni a Bécs fele . . , . . . . _ . 
induló szerelvény egyik ko- ságvesztésre ítélte. Szabadka 
csijának zárt légterébe. Kí- Ferenc esetében az ítélet 
sérletük azonban nem járt jogerős. 

Művelődési 
autók 

Személyes tapasztala-
taim vannak az első és 
sokáig egyetlen örök-
mozgó művelődési autó 
lelkesítően zsúfolt prog-
ramjáról. Vitt ez az autó 
könyvet, filmet, kiállí-
t e s siukO mmuen 
alkalommal a tanyai 
embernek is beszélni 
tudó ismeretterjesztő 
előadót. Tudták, hogy 
elsősorban a film kedvé-
ért jöttek az emberek. 
De ha ott találták a 
vándorkönyvtárat, egy-
egy alkalommal százon 
felül is kölcsönöztek 
könyvet, és az „árukap-
csolt" ismeretterjesztő 
előadót is elfogadták, ha 
jó előadó volt. 

Nem a hőskor volt az 
aranykor. Azóta örven-
detesen gyarapodott a 
művelődési autók szá-
ma, de néhány „hatás-
kört" leadtak. A ván-
dorkönyvtárak helyett 
állandó tanyai kölcsön-
zők alakultak, a ván-
dorkönyvtárosok pedig 
felszívódtak a megyei és 
járási könyvtárak „törzs-
állományába". Nem 
tudnék adatokat sorol-
ni, hogy emelkedett-e 
ezzel a forgalmazott kö-
tetek száma, de a kísérő 
könyvtáros addig ma-
ga szervezte az előadá-
sokat is, sőt szakmai 
gyakorlatra sokszor vele 
tartottak az akkori ta-
nítóképző diákjai is. 

Idő múltával átala-
kult a művelődési autók 
munkarendje. Tanyai 
vonatkozásban elsősor-
ban a vándormozik sze-
repkörére szorítkoznak. 

Hátrányos körül-
mény. hogy a mentő-
autókkal azonos konst-
rukciójú kocsik éppen 
azokat a sarokba szorult 
tanyai területeket nem 
tudják látogatni, ame-
lyeknél ez a legsürgő-
sebb lenne. A földutak 
nepe csak akkor élvez-
heti szolgáltatásaikat, 
ha 4—5 kilométernél 
nem kell többet gyalo-
golni, hogy eljusson oda, 
ahova az autó is eljut-
hat. Mett ezek a nép-
művelési mentőautók 
nem tudják járni az út-
talan u taka t 

Az sem az aranykor 
tehát, ha több a műve-
lődési gépkocsi. Az lesz 
az aranykor, ha terepet 
is járni tudó járművek 
kerülnek erre a fel-
adatra és munkakörük 
meghatározásánál a 
megváltozott kor köve-
telményeit és a hősi kor 
tapasztalatait egyaránt 
számításba vesszük. 

H. D. 

PINTÉR ISTVÁN 

DOKUMENTUMREGENY 
50. 

— Hát, kedves Skorzeny — mondta Höttl — 
az erejére szükség lesz. Holnap reggel kilenckor 
megkezdődik a tánc! 

— Végre! — r á f o g o t t fel Skorzeny arca. — 
Unalmas volt már a tétlenseg. 

— Nos — mondta Höttl — az eddigi talál-
kozókra a kormányzó fiát mindig néhány testőr 
kísérte. Minden bizonnyal ezúttal is fegyveres 
kísérettel megy a találkozóra, ami az Eskü tér 

elhatározta, hogy beépítik a | 3. számjala t t l e s* . . . 
város legforgalmasabb út já-

tartóztatast foganatosító tisztek mindjár t Maut-
hausenig kísérik a foglyokat. ö n r e viszont 
szükség lesz itt Budapesten, Otto. A Gestapo 
emberei letartóztatják az árulót, maga, Sturm-
bannführer biztosít az embereivel . . . 

Csengett a telefon. 
— Értettem! — mondta HöttL — Azonnal in-

dulok! 
Höttl fejébe nyomta a sapkáját, o felcsatolta 

antantszíját. 
— Winkelmann Obergruppenführer hivat — 

mondta Skorzeny nek. — A külügyiek megint 
okoskodnak! 

A kétméteres óriás elkeseredett arcot vá-
gott. Egyáltalán nem volt ínyére, hogy az ak-
ció ismét halasztást szenvedhet, s ő tovább ros-
tokolhat Magyarországon. 

nak egyik szakaszát is, a 
vasúti felüljáró környékén 
A 4 és 8 szintes épületekben 
újabb irodák és üzletek nyíl-
hatnak. A tanács boltvásár-
lási pályázatot hirdetett, s 
az ú j irodák és üzlethélyi-
ségék a legkedvezőbb felté-
teleket nyújtó vállalatoké, 
szövetkezeteké, magánosoké 
lehetnek. Az igénylők befi-
zetik a rájuk jutó költséget 

— A Bornemissza-irodában — bólintott Skor-
zeny. — A terepet már jól szemügyre vet-
tem . . . 

— És? 
— Minden nehézség nélkül végrehajtható a 

dolog. Elhelyezek néhány embert a ház előtti 
parkban. Ennyi az egész. Egy emberem a te-
lefonfülkében lesz, onnan tart kapcsolatot majd 
a parancsnoksággal, ha erősítésre lenne szükség. 
De nem l e sz . . . 

— Az az érdekünk — mondta Höttl —, hogy 
az egész ügy lehetőleg lövöldözés nélkül men-
jen végbe. 

— Igyekszünk majd így megoldani. — mondta 
Skorzeny. — A kormányzó fiát pedig személye-
sen fogom le tar tózta tni . . . 

Höttl megrázta a fejét. 
— Sajnos, ez nem megy — mondta. — A le-

— Fel a fejjel, Otto — nyújtott neki kezet 
búcsúzóul Höttl. — Ha törik, ha szakad, holnap 
reggel befejezzük a Maus-akciót. A kezdemé-
nyezés most már a mi kezünkben van- Ha va-
lami változás lenne, értesítem. Kérem, tartóz-
kodjék az irodájában. Ott majd jelentkeznek 
azok a Gestapo-tisztek is, akik együtt dolgoznak 
önnel! 

Höttl a Berc utcai villaban, Winkelmannál a 
legmagasabb magyarországi SS- ós rendőrpa 
rancsnok mérges kifakadását volt kénytelen vé-
gighallgatni. 

— Nem elég nekem ez a Vessenmayer — 
mondta — m o s t még a nyakamra küldik ezt a. 
Rahnt. Athívattak a német követségre. Ott. 
Rhan ígéretet akart tőlem kicsikarni, hogy 
amíg ők nem fejezik be tárgyalásaikat a kor-
mányzóval. addig mi semmiféle erőszakos lé-
pést nem teszünk. 

— Az Unternehmsn Maus-akciót már nem 
tudjuk ' ' leállítani, Obergruppenführer úr — 
mondta HöttL 

— Én is úgy gondolom — mondta Winkel-
mann. — De nekem meg kellett ígérnem a kül-
ügyieknek, hogy várok. Rahnt Ribbentrop meg 
bízólevéllel küldte Budapestre. Tegnap hívták 
Milánóból Münchenbe, egész éjjel autózott. 
Münchenben a repülőtéren különgép várta és 
Ribbentrop titkos utasítása. Utazzék Budapest-
re, s Veesenmayerrel együttműködve akadályoz-
za meg Horthy kiugrását. 

— Ribbentrop nem tudja elviselni — jegyez-
te meg Höttl —, hogy az ő emberei tehetetle-
nek, s nekünk kellett átvenni a kezdeményezés! 

— £s nem engedjük — mondta Winkelmann. 
— A kormányzó fia mikor lesz a kezünkben? 

— Holnap délelőtt negyed tízkor — mondta 
Höttl. Beszámolt arról, mit végzett Petrics Bor-
nemisszával, s arról is, hogy Skorzenyvel már 
részletesen megbeszélte a lebonyolítást 

(Folytatjuk) 


