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Iparágak, nagy múltú üze- lomban jó eredményt elérő 
mek sorsa múlik azon, hogy első három ifjúsági brigád 
milyen utánpótlás nevelő-
dik házak táján. Hogy a 
fiatalok, a kezdők, a szak-
mát tanuló, majd a nehe-

z e b b feladatokat vállaló if-
\jú emberek, szakmunkások, 

mintegy 5 ezer forint jutal-
mat kapott. A jubileumi 
munkaversenyben havonta 
2—2 ezer forint összeget ado-
mányoznak a legjobban dol-
gozó alapszervezeti kollek-
tívának. Természetesen a 

műszakiak, közgazdászok és növekvő bizalmat és meg-

Somogyi Károlyné felvételei 

Kedden a késő délutáni órákban hatalmas vihar tört 
ki a Dunántúlon, sok helyen felhőszakadás és jégeső kí-
séretében. A széllökések ereje a Balaton térségében elérte 
az óránkénti 70—90 kilométert, a lezúdult csapadék meny-
nyieége Siófokon volt a legtöbb, 26 milliméter. Képeinken 
(fenn): Feldöntött nyugógyak jelzik a vihar útját a tó 
partján. — Az üdülőket (lenn) csak így lehetett megközelí-
teni az elárasztott utakon. 

a többiek valóban és végér-
vényesen magukénak érzik-e 
munkahelyüket. Nem kell 
bizonygatni tehát, hogy 
egy-egy gyár számára mi-
lyen összetett kérdést jelent 
a KISZ-korban levők hely-
zete. Így van ez nálunk is, 
a Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalatnál, ahol gondosan 
tanulmányozzák az ifjú 
dolgozók körülményeit. 

becsülést a fiatalok jobb, ál-
dozatkészebb munkával ér-
ték el. A KISZ által kez-
deményezett munkaverseny-
ben 374 i f júmunkás tevé-
kenykedett, a kommunista 
vasárnapokon pedig a fiata-
lok a kezdeményezők vol-
tak. 

A mindennapi munkában 
több megbízatásra számíta-
nak a fiatalok, több lehető-
ségre, amelyben kibontakoz-
tathatják képességeiket. Jó 
példa is akad e körben: a 
vállalati ieányszálló önkor-
mányzati szerve sikerrel 
működik. Jó, hogv a gyári 
párt-vb-üléseken a KISZ-
bizottság titkára állandó 
meghívott. Ez nagyban se-
gíti a KISZ-szervezet tevé-
kenységét. 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalatnál a munkás-

A KISZ szerepe növekszik 
a gyár ügyeinek intézésében 
is. Az ú j ösztönzési rend-
szerben a negyedéves igaz-
gatói dicséretek odaítélésé-

ifjúság helyzetével gyakran nél, valamint a dolgozók ju-
foglalkoznak. Régebben is t a l m a z á 8 á n á i figyelembe ve-
kerestek annak modtat, ho- „„„ 
gyan lehetne jobban meg- s z» k a KISZ vezetőinek vé-
síervezni a fiatalok tevé- leményét. Ebben nagy tá-
kenvségét a munkahelyen és mogatást kapott a KISZ-
a munkaidőn túl. Többször a szervezet a gyári pártbizott-
helyi párt- és szakszervezet s á g l ó l Ö r ö m e t okoz minden 
együttes fórumokon tár- i f j ú k e n d e r f o n ó g > 'ári dol-
gyalta a fiatalok problémáit, g o z ó n a k ) h o g y a KlSZ-mun-

kát, a KISZ céljait támo-
gazdaságvezetés; 

Tiszán innen, Tiszán túl 
Kiss Imre csanádpalotai labbi évek terveihez tarto-

olvasónk örömmel vette zik, nemhogy a vasúti. A 

Bezárta bazár 

észre, hogy lapunkban szó 
esett az Újszeged és Mező-
hegyes közötti rossz közle- van a nemrég 
kedésről. Ezzel kapcsolatban Szeged távlati, 
azt kérdezi, hogy mikor fog-
nak hozzá az ú j vasúti híd-
építéséhez? 

Amint Kiss Imre olvas-
hatja, két éve a híd átalakí-

Nehéz helyzetbe _ kerültek tásával párhuzamosan jelen-
nek meg olyan írások, ame-
lyekben az ú j közúti híd 
építésének szükségességét 

a III. kerületiek. A KÖJÁL 
rendeletére be kellett zárni 
a Petőfi Sándor sugárút és 
a Rákóczi utca sarkán levő 
élelmiszerboltot A legköze- hangsúlyozzuk, 
lebbi élelmiszerüzletek na-
gyon messzi vannak, és a 
gondokon nem tud segíteni 
— bár már tanácsülésen is 
elhangzott erről interpellá-
ció — a tanács sem. 

Móravárosi olvasóink kér-
désére, sajnos, nem túl opti-
mista az a válasz sem, amit 
az Élelmiszer-Kiskereskedel-
mi Vállalattól kaptunk. A 
14-es számú üzletben dolgo-
zó házaspárt ugyanis a 
KÖJÁL fertőző betegség mi-
att 'tiltotta el a munkától, 
es bár vagy két hete történt 
ez, még néhány hétre szük-
ség van a vizsgálatokhoz. A 
vállalat azért nem tudja a 
boltot ú j ra megnyitni egye-
lőre, mert munkaerőhiány-
nyal küszködnek. 

Bár a választ el lehet fo-
gadni, véleményünk mégis 
az, hogy ilyen fontos külte-
rületi boltok nyitvatartását 
mindenképpen meg kellene 
oldani. Nemrégiben történt, 
hogy hirtelen meg kellett 
szüntetni az Erdélyi téren is 
a fűszerboltot, s hónapokba 
telik, amíg a környéket is-
mét megfelelően el tudják 
látni. Nem csoda hát az 
ilyen városrészek lakói sok-
szor panaszolják mostoha 
voltukat. 

B. K.-né újszegedi olva-
sónkat az érdekli, hogy egy 
régóta húzódó építkezés be-
fejeződik-e a nyár végére: 
elkészül-e a József Attila te-
lepi óvoda. 

Az átépítés, amelynek vé-
gén az iskolából óvoda lesz 
— az utolsó stádiumba ért. 
Ahogy az I. kerületi tanács-
nál informálódtunk, a belső 
kőművesmunkák már elké-
szültek. Jelenleg az épület 
külső kőporozását végzik el, 
csupán a szennyvíztároló lé-
tesítéséhez nem találtak 
ajánlkozót, ezért megrende-
léssel kellett próbálkozni. A 
belső festést társadalmi 
munkában a 000-as ipari-
tanuló intézet fogja elvégez-
ni. A jelenlegi 

érdekvédelmük és nevelé-
sük pillanatnyi gondjait. A _ . H a 
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számos, mélyen elemző vizs- k é r é s e i k e t általában pozití 
gálát során kiderült, hogy v e n b í r á i j á k e l A vállalat-
a fiatalokat ténylegesen v e z e t é s ^ a s z a k s z e r v e a e t 
megbecsülik a vállalatnál. támogatásával nyílt ú j vál-

Az ifjúmunkások önma- lalati ifjúsági klub; a Bala-
guk vívják kl a megbecsü- ton part ján KlSZ-vezető-
lést, elsősorban azzal, hogy képző tanfolyamokat tarta-
élen járnak a termelésben. n ak . Az igen örvendetes je-
Az elmúlt esztendőben pél- fenségek mellett azonban ta-
dául 51 KISZ-ista kapta meg felni lehangoló tényeket: 
a Szakma Kiváló Dolgozó- például ma még nagyon ke-
ja kitüntetést, 280 if jú 133 vés az olyan párt-, tömeg-
'ezer 420 forint jutalomban szervezeti vagy gazdasági 
részesült. A brigódmozga- vezető, aki az üzemrészek-

ben segítő, bátorító szán-
dékkal közvetlenül részt 
vállalna a gondjaira bízott 
if júmunkások sorsának ala-
kításában, nevelésében. 

A KISZ képviselőit az 
üzemi „négyszög" ülésein 
kevesen bátorítják vélemé-
nyének elmondására, előfor-
dul, hogy néhány vezető 
már az elkészült döntés után 
íratja alá a KISZ-titkárral 
a határozatot. Ma még a ve-
zetésben éppen ezért nem 
kap megfelelő helyet a fia-
talok minden problémája, 
pedig az üzem fiataljainak 
szemszögében a szocialista 
demokrácia elmélyülését, a 
saját helyük megtalálását ez 
jelenti. Jó összhangot, a 
párt-, a KISZ- és a szak-
szervezet-, valamint a gaz-
daságvezetésben csak a fia-
talok szeretetével, a meg-
felelő törődéssel teremthet-
nek. 

A vizsgálódások azt is ki-
mutatták, hogy a gyári 
KISZ-en belül jó néhány ja-
vítanivaló akad. Az elkö-
vetkezendőkben nagyobb.kö-
vetelményeket kell támasz-
tani politikai és erkölcsi te-
kintetben is. A szervezeti 
életben alkalmazkodni kell 

"az élet követelményeihez, 
meg kell találni az utat a 
legfiatalabb korosztályhoz. 
Többet kell tenni a fegye-
lem megszilárdításáért, job-
ban meg kell becsülni a 
KISZ fórumain, vagy a ter-
melésben jól helytálló fiata-
lokat. 

Kasza Rozália, 
a Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat KISZ-bizottságának 

ti tkára 

lánost 
A váratlanul elhunyt dr. 

Horváth János egyetemi do-
censt, a József Attila Tudo-
mányegyetem elméleti fizi-
kai intézetének volt vezető-
jét tegnap, szerdán délelőtt 
helyezték örök nyugalomra. 

A 49 éves korában elhunyt 
dr. Horváth Jánost az egye-
tem nevében dr. Márta Fe-
renc rektor, a természettu-
dományi kar nevében dr. 
Ketskeméty István egyetemi 
tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nevében dr. 
Kovács István akadémikus 
búcsúztatta. 

Dr. Horváth János évtize-
dek óta dolgozott a JATE 
elméleti fizikai intézetében. 
Tudományos munkásságával 
megszerezte a fizikai tudo-
mányok kandidátusa cimot. 

Dolgozatait a szakfolyó-
iratok közölték; könyveiből, 
jegyzetéiből a hallgatók, a 
kutatók százai szereztek 
újabb ismereteket. 

Szerény egyéniségével ked-
ves és szeretett alakja volt 
a Bolyai Intézetnek, ahol 
nap mint nap dolgozott, ta-
nított. 

Tanártársai, egykori és 
mai diákjai megőrzik emlé-
két; továbbfejlesztik, gyü-
möícsöztetik kutatásainak 
eredményeit. 

Tiszántúllal való vasúti kap-
csolat megteremtéséről szó 

megjelent, 
fejlesztési 

tervét részletező tanulmány-
ban. Ott is csak mint olyan 
későbbi elképzelés, amely-
nek megvalósításán a követ-
kező évtizedeknek kell el-
gondolkodniok. A vasúti híd 
felépítésére sem eddig, sem 
a közeli években nincs szük-
ség, sem a személy, sem a 

Egyelőre teherforgalom nem teszi in-
azonban még ez is a távo- dokolttá. 

I 

Lesz-e óvoda? 
bízni lehet abban, hogy az 
óvodát idén szeptembertől 
megnyitják. 

Képernyő 

Enyedi Zoltán fotói 
,A Sajtóház újjáalakított 

klubjában — a Müvészklub 
rendezésében — nyílt meg 
tegnap, szerdán este Enyedi 
Zoltánnak, a Csongrád me-
gyei Hírlap fotóriporterének 
házikiállítása. 

A frissen festett falakra 
változatos rendezésben fel-
tett képek egy nagy mes-
terségbeli tudással rendel-
kező, jó ízlésű, ötletekben 
gazdag fotóst mutatnak be. 

Főképpen az emberábrázo-
lásban jeleskedik Enyedi. 
Portréi őszinték, tiszták, 
valóban emberségesek. Egy-
egy különös helyzetben ké-
szült felvétele — mint pél-
dául a fia sír ján zokogó 
szovjet anya képe — egészen 
megrázó. 

Van érzéke természetesen 
a humorhoz is — a bölcsőde 
kis lakóinak „üldögélése" 
jól mutat ja ezt —, de a 
munkák többsége mégis 
csendesebb idillt vagy ha-
sonlóképpen csendes drá-
mát közvetít. 

Egy-két képén érezhető 

csak a szándékoltabb deko-
rativitás, de ez a „vád" tény-
leg csak néhány, főképp 
régebbi képeit érheti. 

Az elvontabb mondandót 
hordozó, részletekben sze-
gényebb ábrázolásmód nem 
csábította még el, s ez bizo-
nyára azzal magyarázható, 
hogy végül is riportfotós, a 
mindennapok korrekt, hig-
gadt, érthetően „fogalmazó" 
krónikása. 

A Délmagyarország hasáb-
jain egyébként gyakran 
tűnnek fel Enyedi Zoltán 
felvételei — az ő munkáját 
dicsérték a korábban soro-
zatban közölt légifotók is 
—, s így képességeinek kü-
lönösebb méltatását aligha 
igényli az olvasó. Látja a 
fekete-fehér mestermunká-
kat, tudja, hogy készítőjük 
„profi" fotós. A most kiállí-
tott képek némelyikében pe-
dig ennél is jóval t ö b b . . . 

Enyedi Zoltán fotótárlatát 
Hemmert János festőművész 
nyitotta meg. 

A. L. 

Főiskolások 

A Miskolci Mélyépítő 

Vállalat 

ELADASRA FELAJÁNL 

Vörös Csillag forgórakodón 

DÖMPERT 

Érdeklődni : 
36-994-es telefonon. 

A Hétfői Hirek legutóbbi megbizonyosodhattak, hogy 
száma nagy cikkben foglal- jó évfolyam búcsúzik most 
kőzik a mostanában végzett a Vas utcai iskolából. Szép 
— pár éve működő — szí- Ernő Vőlegény című komé-
nészpalánták helyzetével. A diájában tehetséggel komé-
keserű konklúzió: szerződést diáztak, a „felnőtt" színé-
igen, szerepet viszont csak szek rutinjával rajzolták meg 
elvétve kapnak if jú színé- a színpadi karikatúrákat, 
szeink. Van olyan növendék- Néhányan már jól ismert 
papja is Tháliának, aki há- _ színpadi és filmsikerek 
rom even at vette fel a fi- r é v é n megszeretett — mú-

helyzetben zetesét, anélkül, hogy ját- vészekként mozogtak a kép-
szott volna. ernyőd. így Piros Ildikó, 

A kedden este közvetített Kern András, Detre Anna-
főiskolás vizsgaeloadás ezért rnária, Sunyovszky Szilvia, 
különösen érdekes „érv" volt B u s K a t i solcszor szerepelt a 
a még fiatalabb színésznem- nagyobb nyilvánosság előtt, 
zedék tehetsége mellett, és 
komolyabb figyelmeztetés 
arra, hogy ne ilyen kurtán-
furcsán intézzék a társula-

Jó fenne, ha a most dip-
lomázott színészeink kevésbé 
göröngyös Utat járnának be. 
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korabban vegzettek. színházvezetők. 
Akik az elóadast lattak. L . A . 

Fájdalom 
Enyedi Zoltán felvétele 
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Viharban Életünk a gyárban" Eltemették 
dr. Horvátit 
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