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Szorgalmas fiatalok 

Szárnyasok 
Ki-ki söpörjön a maga 

hózatáján — ír ja s egyálta-
lán nem átvi t t értelemben 
Göndör Sándor Marx téri 
olvasónk. Különösen most, 
hogy — lapunkban is olva-
sott erről — többször is fel-
hívták a város lakosait: te-
gyenek rendet por tá jukon, 
különösen most aktuális a 
kritika. Mert bizony nagyon 
sok ház- és telektulajdonos 
van Szegeden, aki nem tö-
rődik az ingatlana előtti 
já rda ós árokpar t tisztoga-
tásával. Vannak, akik még 
ma ls kicsapják a ház elé 
a libákat, tyúkokat, s nem 
törődnek a minimális egész-
ségügyi előírásokkal. 

Ezekben a hetekben, nem 
utolsósorban az árvízi hely-
reállításról szóló híradások 
hatására, egyre többen fi-
gyelnek fel arra, hogy a fia-
talokra nemcsak a hosszú 
h a j lehet a Jellemző, de az 
is, hogy, ha kell, á l l ják a sa-
rat. Ne tévesszük össze a 
ma) i f júságot a múltbelivel 
— figyelmeztet Kovács Mi-
hály (Petőfitelep, Dalos utca 
8.) —, mert a maiak egé-
szen más szellemben neve-
lődnek, jobban ismerik a 
mindennapi világot, mélyebb 

vele a kapcsolatuk. Ma egy 
tizenhat éves fiatal jobban I 
l á t ja az c-szóg sorsát — s 
meglehet, hogy ezérl köve-
telnénk többet is mindany-
nyiuktól? Olvasónk példát 
is hoz arra, hogy vannak 
fiatalok, akik a maguk mun-
ká já t olyan szeretettel vég-
zik, mint a legidősebb mes-
terek: a fürdő vendégei nap 
mint nap tapasztalják, hogy 
milyen udvarias és kedves 
fiatal masszőrjük, aki látha-
tólag szereti is szakmáját . 

SZEGEDI ® J Ü N N E P I H E T E K 

Hej, halászok, halászok! 

NAPI 
KISLEXIKON 
a lakásépítés 
programjáról 

A lakáskérdés teljes 
megoldása csak hosz-
szabb idő alatt , a nép-
gazdaság fejlődésével 
összhangban lehetséges. 

# 15 éves terv? 
A lakásépítési felada-

tokat jelenleg öt évre 
kell megszabni, de a ki-
induló a lap az 1961-ben 
jóváhagyott 15 éves la-
kásépítési program, mely 
1975-re 1 millió ú j la-
kás felépítését irányozta 
elő. Ehhez a negyedik 
ötéves terv időszakában 
leRalább 400 ezer lakást 
kell felépíteni, vagvisaz 
utóbbi évek 63 ezres a t -
lagáról évi 80 ezerre 
kell növelni az építést. 

# Legfontosabb? 
A legégetőbb szociális 

fe ladat a fővárosban és 
a vidéki városokban la-
kó fiatalok lakáshelyze-
tének javítása. 

# Milyen módon? 
Célkitűzés, hogy az 

úgynevezett kiemelt te-
lepüleseken az öeszla-
kásépítésnek mintegy 
kétharmada épül jön meg 
az ál lami lakásépítés és 
társasházépítés jelentős 
növelésével, főképpen 
többszintes . lakóházak-
ban. A magánlakás-épí-
tés növelése céljából tö-
rekedni kell a lakosság 
erőforrásainak és a vál-
lalatok törvényesen erre 
fordí tható eszközeinek a 
lakásépítésbe való foko-
zol t # be vonására. 

# Lesz olcsóbb is? 
Az összes lakások leg-

a lább 55—60 százaléka 
korszerű építési techno-
lógiával épül. A lakások 
átlagos nagysága eléri a 
két szobá t A lakosság 
igényeihez és teherviselő 
képességehez igazodva 
különböző felszereltségű. 
egyszerű kivitelű, ol-
csóbb lakások is épül-
nek. 

# A negyedikben? 
A lakásépítés prog-

ramja természetszerűleg 
bekerült a negyedik öt-
éves terv közelmúltban 
nyilvánosságra hozott 
irányelveibe is. mely 
többek között kimondja , 
hogy a lakáshelyzet ja-
vítására a tervezett 400 
ezer lakásból 180—200 
ezer állami erőforrásból 
épüljön meg. A lakás-
építés gazdaságpolitikai 
követelménye az 1985-ig 
ter jedő távlati gazdaság-
fejlesztési koncepciónak 
is részévé válik. 

Kellemetlen Incidens za-
varta meg- Veres István 
(Szatymaz, III. kerület 301.) 
és tái-sasága fehértói vigas-
ságát. Ahogy í r j a : a roman-
tikus tá j , a kitűnő ételek, 
italok — szóval minden ar-
ra rendeltetett , hogy a ven-
dég jól érezze magát a ha-
lászcsárdában. Csak éppen a 
fizető tévesztette össze tár-
saságukat egy másikkal, és 
vélt igazságának védelmében 
— rossz helyen követelte az 
öt üveg sör á rá t — egyál-
talán nem a romantikához 
illő szavakkal támadt rá juk . 

Később ugyan tisztázódott a 
tévedés, de visszaszívni már 
semmit sem lehetet t : ami 
elhangzott, elhangzott. S 
mivel ilyen incidensek gya-
korta előfordulnak nyáridő-
ben, a zsúfoltságban, jó len-
ne egy ésszerű intézkedéssel 
elejét venni a tévedéseknek 
és fölösleges félreértéseknek: 
kapjop a vendéglőkben min-
den asztal számlalapot, 
amire a kihozott ételeket, 
Italokat azonnal feljegyzik. 
Nem lehet mindent a me-
móriára bízini! 

Elutazott 
a szovjet 

balett 
Szerdán tar tot ta ha rma-

dik és egyben utolsó elő-
adósót a novoszibirszki szín-
ház balettegyüttese a Dóm 
előtti szabadtéri színpadon. 
Sikeres vendégjá tékukat be-
fejezve tegnap, csütörtökön, 
elutazott Szegedről a szibé-
riai együttes. Délben a játé-
kok igazgatói i rodájában 
Horváth Mihály igazgató-
helyettes fogadta a balett 
vezetőit, m a j d a búcsuláto-
gatás Áitán a délutáni vonat-
tal Budapestre utazott az 
együttes, ahol több napon 
át a margitszigeti szabad-
téri színpadon lépnek fel-

Befejeződött a III. Ipari 
Tudományos Konferencia 

Tegnap a városi tanács-
haza nagviermeben folyta-
tódott a III. Ipari Tudoma-
nvos Konferencia. Ezúttal 
dr. Obláth György, a HUN-
GAROTEX vezérigazgatója 
volt az első előadó: a ter-
melővállalatok és külkeres-
kedelmi vállalatok gazdasági 
és elszámolási kapcsolatalt 
elemezte. Szólt az Ilyen kap-
csolatok jövőjéről ls. az ed-
digi elszámolási formák mo-
dernizálásáról és ú j tar ta-
lommal való gazdagításáról. 

DF. Megveri Endre tan-
székvezető egyetemi tanár, 
a Marx Károlv Közgazda-
ságtudományt Egyetem ipari 
karanak dékánja mondott a 
témához kapcsolódó korre-
ferátumot „Az ipari és a 
termelőeszköz-kereskedelmi 
vállalatok, valamint a kül-
kereskedelmi vállalatok ú j 
együttműködési formálnak 
néhány üzemgazdasági vo-

natkozása" címmel. Végi 
tül dr. Saluslnszkv István, a 
Magyar Külkereskedelmi 
Bank vezérigazgatója A kül-
kereskedelmi bank tapaszta-
latai az ú j gazdságirányítási 
rendszerben címmel tartott 
előadást. A tar ta lmas elő-
adássorozat befejeztével dr. 
Rédel Ottó. az MTESZ szak-
ti tkára mondott zárszót. 

Véget ér t egv Jól előkészí-
tett, ügyesen megszervezett 
és lebonvolitott rendezvény-
sorozat. amelv —- a X. Mű-
szaki Hónaphoz hasonlóan 
— méltó tükre volt a 
Csongrád megyei műszakiak 
kezdeményező készségének. 
Külön dicséretet erdemei az 
aktuális kérdések iránti fo-
gékonyság az időszerű té-
maválasztás — de az Is, 
hogy a legbeavatottabb veze-
tő szakembereket hívták meg 
előadóul a konferenciára. 

Szagos ügyek 
Még egy nyári kellemet-

lenség, ami a kelletlenségből 
adódik: rendkívül sok olyan 
levél érkezik, amelyekben a 
város különböző részein élő 
olvasók kétségbeesve kérik 
segítségünket, ha hiába for-
dulnak az illetékesekhez — 
tanácshoz, talajjavítóhoz, 
KÖJÁL-hoz. — Megszellőz-
te t jük tehá t ezt a szagos 
ügyet: közegészségügyi 
szempontból több figyelmet 
érdemelne az a tény, hogy 
a külső városnegyedek mel-
lékhelyiségeinek nem vise-
lik gondját , hogy ál landó 

panasz van nyáron ezekre a 
kis bódékra. 

Panaszkodnak a Bodzafa 
utcában, a Hétvezér utcá-
ban, a Kállai fasorban. La-
kók, bérlők, háztulajdono-
sok. A Madách utcalak pe-
dig arra, hogy a Csirke-bár 
és a Búza-vendéglő egyes 
vendégei a házfalat tekin-
tik olyan helynek, ahová a 
király is csak gyalog jár. 
(Szegeden utcán gyalog sem 
mehet túl sok ilyen helyre, 
bárki legyen is az. Még a 
király sem.) 

Képernyő 

Emberpárból „istenpár" 
A tavalyi nagysikerű Tra -

gédia előadás két főszerep-
lője. az Ádámot alakító Nagy 
Attila és az Éva szerepében 
a szabadtéri színpadon elő-
ször fellépő Thirr ing Viola 
a Trójai nők nagy érdeklő-
déssel várt előadásában is 
szerepel a Dóm előtti szín-
padon. Tavaly az első em-
berpár szerepében léptek a 
közönség elé. az idén Euripi-
dész d rámá jában „istenpart" 
alakítanak. Nagy Attila a 
dráma egyik központi a lak-
ját, Poseidont. Thirr ing Vio-
la pedig Pallas Athénét vi-
szi a nézők elé. Képünkön: 
a két népszerű művész pró-
ba előtt_ tanulmányozza a 
szerepet . ' 

Siflis József felvétele 

Az OGV a vásáron 

A novellairodalom 
gyöngyszemei 

Három különböző nemzeti-
ségű, földrajzi lag én művé-
szi egyéniségben egymástól 
igen messze álló író mun-
k á j a kerül t egymás mellé a 
televízió képernyőjén. 

Elbert János szűkszavúsá-
gában 'is sokat mondó beve-
zetője u tán Ambrose Bier-

ce, W. Somerset M a u g h a m é s 
Slawomir Mrozek novellái-
ból készült f i lmeket láthat-
tuk. Az amerikai novellista 
A Bieree. aki a múlt század 
utolsó évtizedében arat ta 
nagy sikereit, a háborúk 
krónikásaként, s az élet leg-
könyörtelenebb szituációi-
nak ábrázolásával; ezúttal 
lényegesen könnyedebb, 
szinte f ranciás szellemességű 
írással -szerepelt. Ottó Ho-
lub a „Vhisky és kfgyómé-
reg" rendezője pontosan 
megérezte Blerce Írásának 
hangulatát , s robbanásig fe-
szült atmoszférát tudott te-
remteni. A színészek közül 
Wllhelm Koch-Hooge alakí-
tását kell fel tét lenül kiemel-
ni. 

A második produkció 
Maugham „Messze a fá já tó l" 
című novellájának adaptá-
ciója sajnos csalódóst kel-
tett. Ar túr Crabtree rendező 
láthatóan nem tudott mit 
kezdeni a gyengécske tör-
ténettel: annak sem. tarsa-
dalombiráló, sem szatirikus 
élét nem tudta kidomborí-
tani. A darabban szereplő 
hírneves sztárok közül ép-
pen a legnevesebb, Dirk 

Bogarde alakítása volt a 
leggyöngébb. 

Az est igazi szenzációját 
Mrozek „A kutya" című el-
beszéléséből készült rövid-
film jelentette. Az ízig-vérig 
mai, szatirikus író groteszk 
já tékának színrevitele alig 
hagyott kívánni valót maga 
után, sőt. az operatőr Hans-
Jürgen Thieme arzenáljóból 
még olyan bravúrokra is tel-
lett, hogy a darab szereplő-
it, a hivatalnokot, a könyve-
lőt, a raktárost és az erdészt 
szuperplanban fényképezve, 
szinte kutyavonósokat vará-
zsolt arcukra. A hasonló jel-
leggel készült magyar tv-
produkciókkal összehasonlít-
va a novellairodalom 
gyöngyszemei adását, megál-
lapí that juk, hogy a hazai 
produkciók minden tekintet-
ben fölveszik velük a ver-
senyt. 

P. F. 

Szalma helyett gumi 
Az Országos Gumiipari 

Vállalat — mint minden 
esztendőben — az idén is 
tartogatott néhány sokat ígé-
rő újdonságot a szegedi vá-
sárra. Nem véletlen, hogy 
ezek közül a legnagyobb 
figyelmet éppen az EMEBGÉ 
termékei érdemlik; a gyár 
„becsületbeli ügynek" érzi a 
jó szereplést. 

A jóval több mint száz 
gumiipari termékből Mikes 
Sándor, az EMERGÉ igazga-
tója, kérdésünkre először a 
legérdekesebbet muta t ta be: 
az alompótló gumiszőnyeget, 
amely a vásár II. d í já t nyer-
te el. A vastag, lúgoknak és 
savaknak ellenálló anyagból 
készült szőnyeg — mint 
ahogy azt a próbák bizonyí-
tották — kitűnően megfelel 
a nagyüzemi állattenyésztés 
követelményeinek, a tehén 
és sertés tar tásának egy-
aránt. Higiénikus, megvédi 
az állatot, s ' ami szintén 
nem elhanyagolható: egy te-
hén egyévi alomszalma-
szükségletének árából meg-
térül a gumiszőnyeg, aminek 

a gyár 5 évre garantá l ja 
élet tar tamát. 

Az ipar szakembereit a 
nagynyomású, acélcsatlako-
zóval szerelt „hidratömlők" 
és az ú j f a j t a szállítószalag 
érdekli, míg a kirándulókat 
az ú j kemping újdonságok. 
A Palma-gyárban készült 
nylon-plüssel bevont gumi-
matracok és a hazánkban 
oly régóta nélkülözött fe l fú j -
ható, könnyű gumimentő-
mellények mintadarabja i 
szintén figyelmet keltenek. 
Az OGV szervezi meg ter-
melését. hogy a bemutatott 
darabokat a közönség azon-
nal vagy rövid idő múlva 
megvásárolhatja. Szegeden 
csaknem valamennyi újdon-
ság elérhető az üzletekben 

— vagy közvetlenül az 
üzemben. Megtudtuk, hogy 
korszerű kempingcikkeket, 
akár a nehéz műszaki , gumi- • 
termékeket a legrövidebb 
időn belül a megrendelőhöz 
ju t ta t j a a vállalat, ha a ve-
vő nem találja meg az üzle-
tekben. f 

Hazánkban nagy erőfeszí-
téseket tesznek az állatte-
nyésztés fellendítéséért, ö r -
vendetes, hogy a célszerű 
„gumialom" nemcsak k i raka . 
ti nézőcsalogató, hanem — 
ahogy Mikes Sándor meg-
ígérte — az EMERGÉ min-
den állami gazdaságnak, 
tsz-nek rövid idő után le-
szállítja majd ezt a termé-
ket. ha igénylik. 

» M I . 

Ti tkárnőképző 
A Tudományos Ismeretter-

jesztő Társulat, a Közgazda-
sági Szakközépiskolával 
együttműködve ebben az év-
ben is megszervezi a t i tkár-
nőképző-tanfolyamot, amely 
mostantól kezdve kétéves. A 
részvételi di j évenként és 
személyenként 440 forint. A 
tanfolyam óráit egyetemi és 
középiskolai tanárok tar t ják . 

A tanfolyam elvégzése után 
a résztvevők vizsgáznak és 
oklevelet kapnak. Jelentkez-
ni egyénileg, vagy vállalati, 
hivatali javaslattal lehet a 
TIT Kárász utcai székházá-
ban. Megfelelő számú jelent-
kezés esetén Szegeden kívül 
Hódmezővásárhelyen is meg-
rendezik a tanfolyamot. 

AzvOGV pavilonjában mindig sok nézője akad a színen 
kemping kirakatnak 


