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A Szegedi Tüzelőszer és megkötni, szükségesek eh-
Építőanyag Kereskedelmi hez az építési engedélyek 
Vállalat, népszerűbb nevén és az OTP kölcsönokmá-
TÜZÉP 1970. második fél- nvok is. Ezekre vezetik fel 
évében több mint 650 ár- és a telepek a szerződéskötés 
belvíz rongálta lakóház új- idejét. Az ily módon biztosí-
jáépítéséhez biztosított anya- tott építőanyagokat az elő-
got. Azokat a károsultakat jegyzések sorrendjében kap-
és kivitelezőiket, akik no- ják meg az igénylők a jövő 
vember 1. után jelentkeznek év első. illetve második ne-
anyágért, csak korlátozott gyedévében. Aki nem köti 
mértékben tudják kielégíteni meg a jelzett időpontig a 
különböző építőanyagokkal, szerződést, csak az előjegy-
hiszen a megyében más fel- zettek után kaphat anyagot, 
adatokat is el kell látni. . „ . , , , „ 

A szerzQdeseket Szegeden. 
Azok a kivitelezők és a rókusi pályaudvari, Kis-

építtetők, akik az idén már kundorozsmán a Tolbuhin 
nem kaphatják meg a meg- utca 4. szám alatti, Makón a 
rendelendő anyagot, biztosi- nagyállomási, Vásárhelyen 
tási szerződést köthetnek ar- a ..agyállomási, Szentesen a 
ra, hogy jövőre megkapják. Felszabadulás út 8. szám 
Az anyagbiztosítási szerző- alatti és Csongrádon a 
d és eket a szegedi TÜZÉP Széchenyi utca 2. szám alat-
telepein november 30-ig lehet ti telepen lehet megkötni. 

Búcsú 
Czeitler Sándortól 
Csütörtökön a Farkasréti 

temető kolombáriumában a 
családtagok, a barátok, a 
munkatársak, s a gazdasági 
élet. számos vezető képvise-
lője jelenlétében búcsúztat-
ták el Czeitler Sándor kül-
kereskedelmi miniszterhe-
lyettest. A Külkereskedelmi 
Minisztérium vezetői és dol-
gozói nevében dr. Szalai 
Béla miniszterhelyettes, a 
Külkereskedelmi Minisztéri-
um kommunistái nevében 
Hegedűs János, a miniszté-
rium párt-végrehajtóbizott-
ságának titkára, a barátok 
nevében Végi István, az 
MSZMP KB alosztályvezető-
je vett búcsút a 40 éves ko-
rában elhunyt Czeitler Sán-

1 dórtól. (MTI) 

Szemtanúk az iszonyú 
pakisztáni tragédiáról 

A Sartre-színdarab jelké-
pes címe Kelet-Pakisztánban 
a tragédia iszonyú valósá-
gává vált: 

temetetlen holtak hever-
nek mindenfelé. 

A Pakistan Observer tudó-
sítójának jelentéséből idé-
zünk: „A temetetlen — 
mert egyelőre még temet-
hetetlen — holttestek osz-
lásnak indultak: a levegőt 
nyomasztóan nehéz szag üli 
meg. Csupán egyetlen he-
lyen. a saját szememmel, 
nyolcszáz holttestet láttam, 
valamennyi súlyosan szét-
roncsolódott, a szökőár hul-
lámaitól. A romok között 
vannak még ép házak is. s 
házanként körülbelül egy 
vagy két túlélő, többségük-
ben asszonyok és gyerekek, 
kínlódnak és éheznek." 

A katasztrófa sújtotta vi-
dék felett elrepülő gépek 
utasai azt mondják, hogy 

óriási területen úgyszól-
ván semmi nyoma sem 
maradt életnek, és a sző 
kőár egész 
nyelt e l 
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JiomuK es halottak 

ség van hiszen a pusztulás lítmányok és adományok 
a nyomán felléphetnek jár- futnak be. McNamara, a 

szigeteket ványok. Égető szükség van Világbank elnöke értesítet-
ivóvízre is, mert a szökőár te Jahja Khan pakisztáni 

Becsrések" szerint a ciklon megsemmisítette a vízveze- elnököt, hogy a Nemzetközi 
mintegy 25 ezer négyzetki- téteket és az ivóvízforráso- Újjáépítési ós Fejlesztési 
lométernyi területet sújtott tet. Bank a lehető leghamarabb 
(A Gangesz völgyében kü- °lyan elrettentben nagy- megteszi a szükseges lepe-
lönben gyakran pusztítanak arányokban bontakoznak ki seket az elpusztult kelet-
félelmetes erejű viharok) a katasztrófa pusztításai, pakisztáni vidék újjáépíté-

— A kelet-pakisztáni ka- hogy igen valószínű: séért. 
83 év óta ez a legnagyobb 
természeti csapás, amely 
az emberiséget érte. 

(1887-ben Észak-Kínában 
900 ezer ember halálát okoz-
ták az árvizek.) Egyetlen 

tasztrófa szinte páratlan, és 
nagyon nehéz megállapíta-
ni végleges méreteit — je-
lentette ki Genfben Róbert 
Tissot. a Nemzetközi Vö-
röskereszt segélyirodájának 
igazgatója. FelMvását egyébé döbbenetes. de jellemző 
ként a száztíz tagország va- m o n d a t . . szemtanutói: 
lamennyi vöröskereszt-szer-
vezetéhez intézte. 

Már meg is indultak a 
segélyszállítmányok, bár 
hallatlanul nehéz azokat a 
katasztrófa sújtotta terü-
letekre eljuttatni. 

Élelmiszerre, ruházatra és 

— Könnyebb volt meg-

Máris dolgoznak egy cik-
lon-előrejelző és árszabá-
lyozó rendszer tervén. 
Továbbra is vontatott a 

Daccába érkező segélyszál-
lítmányok továbbszállítása. 
Tegnap négy amerikai heli-

számolni a túlélőket, mint a kopter érkezett, ezek azonban 
csak szombaton kezdhetik 
meg az élelmiszer, orvos-
ság és egyéb létfontosságú 
cikkek szállítását. Késleke-
dést okozott az is, hogy Pa-

halottakat 
A pakisztáni mentési bi-
zottság közölte, hogy 
Daccában 15 napra ele-
gendő élelmiszerkészle-

M tet tárolnak. 
gyógyszerre egyaránt szük- Újabb és újabb segélyszál- k i s z t á n k ö zölte az Egyesült 

Államokkal: az amerikai 
helikopterekhez pakisztáni 
pilótákat kiván adni. Az 
USA ezt a javaslatot nem 
fogadta el, és csak hosszas 
huzavona után sikerült 
megegyezni abban, hogy a 
gépeket amerikai .pilóták ve-
zetik a helyszínre. (MTI) 

Társbérlő — egy óvoda 
Helyzetkép a tarjáni iskolából 

Amikor beléptem az új 
tarjáni iskola előcsarnokába, 
apró és még apróbb gyere-
kek két csoportja vonult pá-
rosával a mosdók felé. ren-
dezett sorokban. A látvány 
szokatlan volt. de a rejtélyre 
később fény derült. 

Az igazgatóval beszélgetek 
a tanáriban arról, hogy mi-
lyen gondok lehetnek egy 
ilyen iskolapalota falain be-
lül. Meglepődöm, mikor azt 
hallom, hogy a műszaki át-
adás jegyzőkönyvét. nem 
látta az igazgató. Nem látta 
írásba foglalva rhit kapott, 
tulajdonképpen miért felel, 
és mit kell még kapnia. 
Költségvetés sincs. Annyit 
tud. hogy lesz valamilyen ké-
zilabdapálya. de hogy mi-
lyen . . . ? Most abban re-
ménykedik, hogy a garancia-
idő lejárta után majd meg-
kapja ő is a dokumentumo-
kat. 

Amikor a felszerelésről, geket szegtek be. különböző lítani előtte őket, külön a 
berendezésről kérdezem, op- térítőkét, díszeket készítettek fiúkat és külön a lányokat, 
timistább választ kapok. Az — csinosították az osztályo-
1 millió 800 ezer farinból kat. De segítettek a szülői 
már csak 70—80 ezer forint munkaközösség tagjai Í6. öt-
értékű eszközökkel tartozik letes. modern vas virágtar-
a TANÉRT. A bútorok szé- tók díszítik már a nevelők 
pek. a kísérleti eszközök hi- asztalát. Mind apukák ké-
ánya nem olyan mértékű, szítették. Láttam modern 
hogy zavarná a tanítást. Ta- mosdóállványt, és polcokat is. MikŐr'b^nvitok "ént^n a°dél' 
Ián egy apróság, ami azért Van olyan osztály, ahol a S S b ó l ébr^Lnek a 
hiányzik: a táblai körző és tanári asztal szigorúságát vi- S ' S A ^ A v ó n ő a / 
vonalzó. Nehéz lehet enélkül rággal. dísztökkel terítővel ^ " " W " 0 6 0 * - ^ óvono a/ 
mértanórát tartani! igyekeztek a nebulók enyhí-

És milyenek az itt tanú- t eni. Valóban jólesik a szem-
lók? Mint az előre látható n e k -
volt. főleg a gyöngébb tanú- A kis társbérlőkről, azovo-
lókat hozták az úi iskolába dásokról sem 
a szülők. Különösen érvé- meg. már csak azért sem 
nyes ez a 6., 7. és 8. osztá- mert jelenlétüket nem lehet r e m b e n 
Ivókban. Ez érezteti is hatá- nem észrevenni. Sőt. nagyon 
sát. Az egyik osztályban Dél- is érzi az iskola a kölcsön- Őszintén sajnálom a neve-
dául a 26 tanuló U iskolá- z ö t t tet tanterem és az út- löket és a gyerekeket is. Az 
ból került ide. Az év végén törőszoba hiányát. Emiatt két építőipar körül gyűrűző ne-
2,8 volt számtanból az át- tanulócsoportnak váltott mű- hézségeket azonban hiába is 
lageredményük. szakban kell iskolába járnia magyaráznánk a kicsinyek-

A gyerekek egyébként Azonkívül bármilyen aranyo- nek. nem értenék meg. Nem-
igyekvőck jószándékúak. Vi- sak is a csöppségek. állandó csak ők. a felnőttek se mind 
gyáznak az új iskolára. „Ed- zsivajjal bizony zavarják a Azt azonban igen. hogy ez 
dig egy karcolást se láttam tanítást.- a kényszermegoldás még 
falon vagy a padokon" — — A fiúk mosdóját kény- mindig elviselhetőbb, mintha 
dicséri meg tanítványait az telenek voltunk átengedni egyáltalán nem lenne tető a 
igazgató. nekik — mondja az igazga- kisgyerekek feje fölött, örül-

A folyosón katonás rend. tó. — Így a földszinten az nénk. ha a türelem nemcsak 
Benyitunk néhány osztályba, iskoláslányoknak és -fiúknak rózsát: óvodát is tudna te-
Akad egy-kettő, ahol bizony egy maradt. Hát ezért va- remteni. 
nagyon ú.i minden, mintha Svunk kénytelenek sorba ál-

ö k azért zavartalanul elvezik a játék örömeit 

Az óvónők is panaszkod-
nak. Hetven gyereket, egy-
szerre behozni ide. napirend-
szerűen ebbe a kétszemélyes 
helyiségbe, kész cirkusz. De 
a foglalkozásokra kapott két 
tanterem is nagyon szűk. 

éppen a dél-
utáni alvásból ébredeznek a 
kiscsot 
ágyak összecsukása után 
meguzsonnáztatja a gyereke 
ket. Végül a két csoporto' 
összesen 72 mozgást igényié 

' " f e l e d k e z ü n k apróságot - munkaerőhiám 
ieiedKezunk m i a t t összezsúfol a 48 négy-

zetméternél nem nagyobb te-

Chikán Ágnes 
nem is vált volna még ott-
honává a gyerekeknek. A ne-
velők által készített modern 
feliratokkal mutatkoznak be 
az osztályok: melyik raj. il-
letve őrsök tanyáján jár a 
kíváncsiskodó. Az egyik fa-
lon ezt olvastam: Vidámság 
raj. Alatta Hidra és Fekete 
nyíl. Nem kétséges, melyik 
név jelöli a fiúk őreét. 

A nevelők tanítás után sok-
szor bentmaradtak. Szőnye-

u t t ö r ő p a r l a m e n t 
Szeged 25 úttörőcsapaté- úttörőparlament tanácskozó 

nak 50 képviselője vett sán. A pajtások — akik az 
részt a tegnap, csütörtökön Ifjúsági Ház nagytermében 
délelőtt megtartott városi 

s o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 
SZERENCSÉS BALSZERENCSE. Tegnap, csütörtökön a 
Brüsszeli körút és a Dugonics utca sarkán szerencsés ki-
menetelű balesetnek lehettek tanúi az arra járók. Egy 
Trabant és egy Jawa Ideál motorkerékpár csúszott Ö6sze. 
mert a kocsi vezetője szabálytalanul kanyarodott. Szeren-

csére sérülés nem történt és a kár is jelentéktelen 

Diákok kezdeményezése 
A MÁV szegedi nevelőott- lőotthon valamennyi kisdi-

honának ifjúkommunistái ákja benevezett. Közülük a 
elhatározták, hogy a X. legjobbak könyvjutalomban 
kongresszus tiszteletére ja- és oklevélben részesülnek, 
vítják a tanulmányi ered- Külön értékelik a lány- és 
ményt, az eddiginél nagyobb fiútanulók versenyét, s kü-
gondot fordítanak környeze- lön a tantermek vetélkedő-
tük gondozósára, a tanintézet jét. Ügyszólván a kollégiu-
fegyelmére. Ennek érdeké- mi élet valamennyi fontos 
ben háromhetes mozgalmat követelménye szerint megha-

, , hataroztak a tennivalókat, 
mdítottak, amely november a z t > h o g y a v e r s e n y t > i l l e t -
18-tól december 9-ig tart. ve a vetélkedőt miként ér-

A diákversenybe a neve- tékelik. 

Képernyő^ 

A karambol 
Szívesen dicsérnénk a talabb, sem az idősebb né-

szerdán kora este sugárzott A zők elismerését. Alaksza Ta-
karambol című tévéfilmet, más és Örst Ferenc forgató-
hiszen félig-meddig „szege- könyvírók ugyanis egy olyan 
di" alkotás: rendezője, Csd- szcenáriumot adtak a fiatal 
nyi Miklós öt éven át itt rendező kezébe, amely sem 
járt egyetemre, itt kóstolgat- igazi drámának, sem pedig 
ta először — még amatőrfii- egy felvetett tétel illusztrá-
mesként — a forgatás ízeit, ciós vitájának nem nevezhe-
és egyik főszereplője, Te- tő. Hiába vártuk, csak nem 
száry Gábor, ugyancsak Sze- kapot.t határozottabb for-
geden járt középiskolába, s mát az autólopásos történet, 
tűnt fel, mint tehetséges sza- csak nem kaptak erösebb 
való. töltést a túl nagy bőségben 

A Szembesítés című új so- útjukra engedett szavak, 
rozat első darabjaként veti- S alighanem ez volt a té-
tett A karambol azonban véfilm fő hibája! Az. hogy 
nem válthatta ki sem a fia- készítőik szinte mindent a 

szavakra — a nem túl igé-
m h e l y e n k i n t „szakis", 

„vagányos" modorban fogal-
mazott szavakra — bíztak, 
sem helyet, sem időt nem 
hagyva így a látható cselek-
vésnek. 

Így aztán a színészi alakí-
tósokról sem lehet semmi 
különösebbet mondani. Ki-
ki elmondta a rábízott szö-
vegrészt — egyebet nemigen 
tehetett. Meg kell hagyni. 
Teszáry Gábor jól helyt állt 
ebben a „szövegmondásban", 
s az ismertebb, nevesebb 
partnereinél semmivel sem 
volt illúziórombolóbb. Igaz, 
illúziókeltőbb sem lehetett. 

A. U 

gyűltek össze — először 
Hernádi László ifivezető 
(Radnóti Gimnázium) be-
számolóját hallgatták meg, 
majd hozzászólásaikban töb-
bek között az őrsök munká-
járól, a rajvezetőségek szere-
péről szóltak. 

A mindvégig élénk, gon-
dolatokban gazdag vita során 
sok szó esett a rajvezetők 
munkájáról, amely — a hoz-
zászólók szerint — még nem 
segíti eléggé az osztályközös-
ségek rajközösséggé alakulá-
sát. valamint az „Ajándék a 
hazának" elnevezésű mozga-
lom eredményeiről. Ez 
utóbbiakat ismertetve a fel-
szólalók elmondották, hogy 
Szeded úttörői 60 ezer óra 
tárndalmi munkát vállaltak 
az 1970/71-es tanévre. Ennek 
megfelelően felajánlották, 
hogy 120 ezer forint érték-
ben gyarapítják az úttörő-
csapatok felszerelését, elül-
tetnek 500 facsemetét, új 
sportpályákat építenek 5 
ezer négyzetméternyi terüle-
ten, és körülbelül 2 ezer 
négyzetméternyi területet 
parkosítanak 

A fenti adatokat egyéb-
ként a ma, pénteken Nagy-
kőrösön kezdődő országos út-
törőparlament résztvevői fs 
megtudják Palotai Gabrie! 
Iától, a Ságvári gyakorló ál-
talános iskola tanulójától 
aki Szeged úttörői nevében 
szólal majd fel a tanácske 
záson. A 2141-es Ságvári ú! 
törőcsapat. tagjának Gazdflc 
Gvula városi úttörőtitkár 
adta át a megbízólevelet. 

Szeged úttörőinek parla-
mentjét tavasszal ismét ösz-
szehfvják: akkor a mostani 
javaslatok megvalósítását és 
az újabb terveket beszélik 
majd meg a pajtások. 


