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Tenger volt a Góbí-
síva!ag helyén 

A jurakorszakot követő-
en, vagyis mintegy 120 mil-
lió évvel ezelőtt a Góbi-si-
vatag helyén előbb tenger, 
majd tó, később pedig fo-
lyókban gazdag vidék volt 
Szovjet és mongol tudós-
expedíció igyekszik rekonts-
ruálni ezt a fejlődési fázist, 
amelynek során ez a több mint 
8600 kilométer hosszúságú, 
egybefüggő terület (Marco 
Polo szavai szerint: „Olyan 
hatalmas sivatag, amelynek 
egyik végétói a másikig egy 
esztendeig kell vándorolni") 
teljesen kiszáradt. 

A mocsarakból kiemelke-
dő szigeteken pompás nö-
vényvilág élt, nemcsak páf-
rányok és zsurlók, hanem 
magastörzsű fák is díszítet-
tek. Állatvilága is rendkí-
vül változatos volt, az édes-
vízi kéthéjú kagylóktól az 
óriásteknősökig megtalálha-
tó volt itt minden. 

A meq ítélés 
mérteke 

Billogosok 
2. Három könyv és a pofonok 

Fekete hajú, jóvágású ka- A parancsnokaim mindent zetó. Felfüggesztett bürtön-
tonát vezettek fel a fogda- megpróbáltak velem. büntetéssel került századá-
ból. D. M. honvédot először Üjból a szülei jutottak hoz. Hamarosan beilleszke-
15 éves korában állították bí- eszébe. Amikor elváltunk, dett a kollektívába, ahol ma 
róság elé garázdaság, táp- tudtam, hogy rossz éjszakája sem tudják róla, hogy egy-
pénzcsalás, okirathamisítás lesz. Másnap állt hadbíróság kor bíróság előtt állt. Na-

gyon titkolja priuszát 
G. J. tizedest, a néphadse-

reg kiváló katonáját pedig 
az egyik legjobb harckocsi-
parancsnokként ismerik. F. 
B. főhadnagy, az egység 

és lopás miatt. Büntetésül elé. Egy évre számított, 
egy évet kellett letölteni az 
aszódi javító-nevelő intézet- G d c f i t a g b Ó l 

Első kimaradásán egy ti- J ^ / y / t l Á Iffltnnn 
zedes és egy őrvezető torát- " ' V O I O K Q X O n O _ __ 
ja társaságában szórakozni D. M. honvédnak vissza- KlSZ-titkára azt mondta: 
ment Amikar távoztak az esőként kell vállalnia te t té t _ Amikor megtudtam, 
étteremből, előreengedte tár- Súlyos a jelző: visszaeső! A hogy B. J aktív gáleritag 
sait. Az utcára lépve hátul- nyoma is erősen megmarad volt. a civil életben, azt . hit-
ről belérúgtak. Fordult és a lélekben- Éppen ezért ná- tem, elesem a meghökkenés-
ütött. luk különösen fontos a pa- t ő i . . . 

Ha rájött a mehetnék, rancsnokok nevelő szerepe. N<^n csoda, hogy meglepő-
nem bírt magával. Ha ka- Tapasztalatom alapján azt dött, hiszen ő is, mint min-
pott kimaradást, ha nem- mondhatom, az óvó figye denki kitűnő katonának, 
kiment a városiba. A század- lem, az őszinte, bizalmas egyenes embernek ismerte 
parancsnokáról szeretettel hang szinte sosem marad el m e g a fiút, aki lelkiísmere 
beszélt. részükről. Talán olykor töb- tes munkájával, emberségé-

— Megértett - mondta. bet, s melegebben is foglal- Vel elérte, hogy ma — sor 
De hiába volt a megértés hoznak a büntetett előéletű, katona létére — a század pa- m I 

az atyai szó, a figyelmezte- problematikus, hibás egye- rancsnok időnként megbízott i lásáról és a lakásbérletről natermrt tanműhelyei' » 
tés, majd a laktanyafogság, nisegű katonákkal, mint a helyettese. Ilyen minőségében ; s z ó l á jogszabályok rendelke- munfci«iálláA. C z e m i kit* 
később a fogda. Ahol ő hivató eredmenyekrt elerok- természetesen már emberek J/Trínvadök Nem tor- vf" r « tó-
meglelent, ott mindig tör- kel. Ám mi az eredmenye e nevelésével is foglalkozik! P®6" a z u-anjaac.K. iNem ver z6> m e i e gedő, pihenő, furdo 
tént valami. S abba bele is fokozott gondoskodásnak? _ _ _ _ | jed ki a rendelet hatalya a m o sdóépületek és helyisé-

Üzlethelyiségek, raktárak 
A kormány rendelettel zak, boltok, vásárcsarnokok 

szabályozta a bérbeadott fedett piacok és pavilonok 
nem lakás céljára szolgáló a nem A bérleménycsopön-
helyiségcsoportok, illetőleg to tartozó vendéglátóipari 
helyiségek és az ezekhez épületek és helyiségek, a 
tartozó területek (kert, ud- r aktárak, szertárak, magtá 
var); a lakó-és a vegyes ren- . a felvásárlás és ter-
deltetésu epületekben levő . . „. . . • 
vagy ezekhez tartozó nem meny begy uj tes epületei es 
lakás céljára szolgáló helyi- helyiségei, az irodaépületek 
ségek ós a nem közös hasz- irodahelyiségek, a postahi-
nálatra szolgáló területek; v a t a iok; a D-be: a művelő-
a tanácsi házkezelési szer- d é s i házak, olvasótenriek. 
vek által kezelt raktárak e g y é b művelődésügyi intéz-
hasznosítását A lakó- és m ények helyiségei, önálló 
vegyes rendeltetésű épületek műtermék, gyflléstermek, az 
esetében a közös használat- o l t á s i intézmények, óvó-
ra szolgáló helyiségekre és bölcsődék, kollégiumok 
területekre a lakások eiosz- nevelőotthonok, ós ezek tor-

keveredett. 
— Nem való nekem a ka-

tonaság — igyekezett megér-
tetni a történteket 

Nézzük csak! Annál az 
alakulatnál, ahol D. M. szol-
gált az elmúlt évben három 
ízben fordult elő, hogy már 

. büntetett fiatal újból tör-
Elmondta, hogy _ három v é n y b e ü t k ö z 5 cselekedetet féltem a katonáskodástól, 

Nagy boldogság 
— Amikor megkaptam a 

behívó parancsot, jobban 

követett e l Viszont viszony- mint a forró víztől. Száz dol-könyvet olvas. Éspedig 
S ^ 1 lag hosszú sort "tenne "ki, ha Sot kisütöttem, mit fogok 
nyok a XX. szazadban és sorolnánk fel, akik csinálni, hogy leszereljenek 

u-i nagyobb szabálysértés nél- — mondta el K. B. őrvezető, 
kül töltötték le katonaidejü- aki „boldog civil" koraban , v e k ( v asút i , hajózási, autó-és egészségügyi intézmények és 
ket. H. L. honvédot kisebb, negy hónap telfuggesztett , z- f^eszsegugyi miezmenyeit. e„ 

Aki beszél, az meghal 
Amikor szóba jött mosta 

ni „ügye", harapdálta az aj-

tóid alatti tárolóterekre — g e i ; a lakossági javító-szol-
a tanácsi házkezelési sz§r- gűitató helyiségek, kisipari 
vak kezelésében levő ralctá- műhelyek; a kórházak, sza-
rak kivételével - , a raktár- natóriumok, szülőotthonok, 
gazdálkodásról szóló jog- egészségházak, orvosi ren-
szabály hatálya alá tartozó dei(3k, gyógyszertárak, elso-
raktárakra, továbbá a köz- segélynyújtó, mentő- " és 
tókedési és hírközlési szeg- v é r a d ó állomások és egyéb 

kát, szorongás és lelkiisme- Amolyan "".tyúktolvajlás" börtönbüntetést kapott gale- légiközlekedési vállalatok és helyiségei; a szociális ottho-
retfurdalás fogta el. A szü- s zintu lopásért ítélték el ritagkénit elkövetett garázda- a posta) raktáraira, valamint nck, napköri otthonok, -fin 
leiről beszélt. Elfutotta sze- korábban. Tisztességgel dol- ságért — Elöször a politikai - - - • 
mét a könny. gozik, parancsnoka meg van helyettes elvtárs hívott be 

— Elszöktem a laktanyá- vele elégedve Rendes, sze- magához — beszélgetni, 
bői, civilbe öltöztem és el- rény fiú. Gyakran kér segít- Megígérte, hogy nem szól 
mentem az N.-i búcsúbálba, séget a parancsnok politikai senkinek a múltamról. Gon-
Hatalmas, nagy tömegvere- helyettesétől, hogy nehéz doltam, majd meglátjuk, mi 
kedés tört ki. Ott voltam, s családi gondjain enyhíteni 'esz. Nem nagvon fogadkoz-

tam. . . Gondoltam, meapró-hát én is osztottam a pofo- tudjon. 
nokat. Én vagyok a h i b á s . . . H. J. honvéd gépkocsive-

Á barakk-ÁBC ábécéje 
A kényszerűség olykor rend- élet viszont nem állt meg. hozzájárult az áruház üze-

kívül hasznos ötleteket szül. A tüzeléstől az építkezésig meltetéséhez, „mivel már 
Ezek egyike a barakk. A olyan új jelenségekkel talál- meglevő épületről van szó, 
rossz emlékű elnevezés ma kozunk ma, amelyekről ez a és az említett áruház a la-
már a hasznos, olcsó, gyor- rendelet nem tesz említést, kosság közvetlen szükséglet 
san összeállítható és ízléses A rohamos lakásépítés hozta teit szolgálja." Az engedély 
külsejű épület képét idézi fel. létre például az ötletet, hogy természetesen feltételeket is 
Hallottunk barakk városról, a különböző szolgáltatásokat tartalmaz. A könnyen gyul-
ahol három-négyágyas szo- ideiglenesen barakképületben ladó részeket a tűznek job-
bak, fürdő- és konyhahelyi- vehessék igénybe az új la- ban ellenálló anyagokkal 
ségek szolgálnak a munká- kótclepeken. Ez mindenkép- vonják be. az acélszerkezetet 
sok otthonául. Tarjánton ba- pen segítség, és a lehetősé- pedig tűzálló festékkel. Tűz-
rakkóvodával segítik a kis- gek között a legjobb meg- veszélyes folyadékokat nem 
gyerekes szülőket addig, míg oldás. tárolhatnak az üzletben, az 
fel nem épül az új. Ugyan- A Szombathelyen készített elektromos hálózatot nem le-
csak ebben a városrészben elemek jó szolgálatot tesz- het tovább terhelni. A gáz-
adtak át tavaly októberben nek mindenhol, ahol gond a kazán helyiségét tűzálló 
egy ÁBC-áruházat — ba- helyhiány. A gyártók egyről anyaggal leválasztják. Eze-
rakképületben. viszont megfeledkeztek. Nem ken kívül még számos óvin-

^ az 6 feladatuk lett volna az tézkedéssel igyekeznek biz-
országos tűzrendészeti ható- tonságosabbá tenni az üz-

örült a terület gazdája, a sággal megvitatni, hogy a letet 
II. kerületi tanács, hogy Tar- könnyen gyulladó anyagok- Tehát megnyugodhatnak a 
ján növekvő népességét si- ból készült épületeket ho- tarjániak, lesz hol vásárol-
került — ha ideiglenesen is gyan lehet a legbiztonságo- niuk ezután is. A tűzoltóság 

gyorsan, nagy forgalom sabban üzemeltetni? Gondo- a végleges áruház megépíté-
lebonyolítására alkalmas áru- lünk itt a fűtés, a világítás séig, de legkésőbb 1975. de-
házhoz juttatni, örültek az megoldására, speciális ese- cember 31-ig javasolja — az 
új házak lakói is, hiszen tekben úgynevezett tűzsza- előírások betartása mellett — 
nem kell ezután a távoleső kaszok kialakítására. Nem a barakképület fenntartását. 
Belvárosba villamosozniuk, valószínű, hogy a tűzoltók- A 
esetleg egy kiló kenyérért. A nak csak a Tarján részére 
műszaki átadást követő né- megvásárolt épülettel szem- íme egy példa arra, hogy 
hány nap múlva, mint de- ben voltak aggályaik. Egy milyen bonyodalmakat okoz, 
rúlt égből a villámcsapás, megfelelő „használati utasí- ha valahol nem tartják be 
ügy érte az örvendezőket a tás" nem okozna a helyi a helyes sorrendet. A terve-
tűzrendészeti szakvélemény "a-veknek ennyi fejfájást, zésnél elmulasztott megbe-
És/.erint a fapnnelből készült Főleg akkor, ha megköti ke- széles véget nem érő leve-
épület raktározásra, árusítás- zükvt egy olyan szabály, lezést eredményezett a MÉK. 
ra nem alkalmas, csak ak- amely szerint csak téglából, a tűzoltóság és a tanács kő-
kor, ha alapterülete 50 négy- betonból épült áruház létez- zött. Ha idejében tárgyaló-
zetméternél nem több. A hír het. 
érthetően elgondolkoztatta a * 
II. kerületi tanács építési és D e m i t t együk a k k o r > ha 
közlekedési osztálvát is: visz- n e k ü n k n éhány évig csak ar-
szavonta az előzőleg kiadott r a v a n m ó d u n k i h o g y f a p a -
átyétgli engedélyt. ^ Hozzáiá- n e l e k b 6 1 r i i k j u n k össze egy 

üzletet? örüljünk az ötlet-
nek — és nem merjük meg-
valósítani, mert pont ilyen 
építményről nem szól parag-
rafus? Nyugodjunk bele, 

. , „.„ . hogy amelyikbe ez besorol-
vartolinul árasztottak el nap h a t ó a z é p p e n t i l t j a az ilyen 

bálom, igyekszem egy dara-
big, s ha van haszna, jó. Ha 
nem . . . Megvoltak a recept-
'elm. amiket kitaláltam, leg-
e l é b b kioróbálom őket 
vem éreztettek velem sem-
mit. Ez tulajdonkénoen 
"lémre rneglenett. Romolván 
mondom. boldog vagyok 
hogy megint bízom m?g»m-
han Nem vagvok olyan szét-
eső. bizonytalan. mint vol-
taim. Franikó érzés! 

Érzi, tudia. hogy „bjllo-
gos". A bélyeget szeretné 
semmissé tenni. letörölni 
macáról, szeretne megsza-
badulni tőle. akárcsak az in-
tézetben. a galeriben beszer-
zett tetovációitól. A tetová-
lást forró vassal égette el 
Az erkölcsi billogot — a ke-
mény akaratúsk. a kitartóak, 
a v°iöban erős legények — 
h e e x í i i e t e c . o k o s . szén mun-
kával ttínte+ik el S o l r e k m a V 
siker-fvl is. s a hadseregben 
eom'fílr pKHn Wíot r>e akad 
nek ohra->r>k is plflVon nem 
t«het cerOeni TCT"»m CSak az 
-iT-or-.+tU-1-nl van bal. her—m 
'-"e-eí-nik. egész szemléle-
tük torz. 

f-nlav István 
T C n v e t k e 7 ' k -
Tövés a szénanadlásoin) 

asztalhoz ülnek, talán nem 
lett volna szükség utólagos 
módosításokra. 

Chikán Ágnes 

a szabadtéri rakterületekre. taLkogúak átmeneti szociális 
Bérleti jogviszony fennál- foglalkoztató (nevelő) hélyi-

lása esetén a nem lakás cél- sögei és egyéb szociális fog-
lár- szolgáló helyiségek, 11- lalkoztatók helyiségei;. a 
letőleg a rendelet hatálya sportlétesítmények edzőter-
alá tartozó területek hasz- mei, öltözői, klubhelyiségei, 
nálatáért a bérlő bért köte- stb; az E bérlemény cso port-
les fizetni. A bért - ha a ba a személygépkocsi-, vagy 
felek másként nem állapod- egyéb jármű tárolóhelyiség 
nak meg — havonta egy (garázs, zárható helyiség); 
összegben, előre, a hónap 15 egyéb gazdasági épületei; 
napjai" kell fizetni. A he- (istálló, zárható fedett szín. 
'••nségek évi bérét a telepil- csűr. stb.). 
léskategóriák és bérlemény- A bér mértéke — jogsza-
csoportok szerint állapítja bályban meghatározott ese-
meg. Szeged a második tele- tekben és mértékben — mo-
püléskategóriába tartozik, dosítható, csökkenthető, 
mint megyeszékhely, ahol a vagy növelhető. A bér mag-
helyiségek évi bére negyzet- állapításánál a helyiségek 
méterenként az A bérle- falakkal (térelhatároló szer-
ménycsoportban 450, a B- kezetekkel) körülhatárolt 
ben 315, a C-ben 270, a Ti- teljes területét kell számítás-
ben 225, az E bérleménycso- ba venni. Ha a helyiség-
portban 130 forint. csoport egyes helyiségei kü-

Az A bérleménycsoportba lönbóző bérleménycsoportba 
tartoznak többek közt: az tartoznak, valamennyi helyi-
osztályon felüli vendéglátó- ségre a fő rendeltetési céjnak 
ipari létesítmények, a bárok megfelelő bérlemény csoport-
mulatók. divatszalonok; a ra megállapított bérmérté-
B-be: az üzemi és gyárénü- ket kel] alkalmazni, de ha 
letek ás helyiségek, műhe- a helyiséghez pince, alagsori 
lyek, gépházak, és géptér helyiség, garázs is tartozik, 
mek, laboratóriumok; a C- ezekre az E bérlemény cső-
be: a bemutató és áruminta- portra vonatkozó bérmérté-
termek, az áru- és üzlethá- ket kell alkalmazni. 

rulását ahhoz a feltételhez 
kötötte, hogy a MEK novem-
ber 20-ig szerezzen be áru-
háza épületéről kedvező szak-
véleményt a tűzoltóságtól. 
Közben természesetesen za-

mlnt nao az áruk és a vá-
sárlók az üzletet.. S mint-
hogy a tűzrendészeti jogsza-
bályok néhány nap leforgása 
alatt nem változtak meg, a 
tűzoltóság továbbra is ra-
pa's/.koctott eddigi álláspont-
jához. 

anyagból épített áruházak 
működését? Semmi esetre 
sem. 

Ez volt a véleménye a 
Csongrád megyei Tűzrendé-
szeti Parancsnokságnak is. 
Felülvizsgálta a Szeged vá-
rosi, járási Tűzrendészeti Pa-
rancsnokság állásfoglalását, 

Az 1963-ban kiadott BM és megállapította, hogy szak-
rendelet nemhogy napok, de véleménye helyes volt En-
évek alatt sem változott. Az nek ellenére ideiglenesen 

Esküvő a jeges vízben 
A Moszkva folyó kívül az a törek- becézi — elősze-

jeges vizében, mi- vés is fűtötte a retettel' fürdenek 
nusz 12 fok külső jéghideg vízben, télen olyan vizek-
hőmérséklet mel- hogy felhívják a ben, amelyeken 
lett került sor Ju- figyelmet arra a 
rij Glebov és Lud- sportmozgalomra, 
milla Jonova házas- amelynek már 28 
ságára. A fiatal ezer tagot számlá-
parlioz hasonlóan ló külön egyesüle-
az anyalújnyvveze- te is van. 
tő is az edzett élet- A , jégmadarak" 
mód fantikus híve — amint az cgye-
volt. A házasuló- sűlet tagjait a 
kat a szerelmen szovjet közönség venezret. 

Állattenyésztők gondja 
Hírt adtunk már arról birtokokon a nálunk soha sem lehet kapni, javasol-

többször is, hogy a kedvező nem látott korszerűséggel rám, adjanak a téeszek 
fölvásárlási árak hatására fölszerelt praktikus nagyüze- megbízható embereknek (té-
ugrásszerü fejlődés tapasztal- mi telepek az állam ösztönző esz-nyugdíjasoknak is!), szí-
ható az állattenyésztésben, és támogató segítségével, vesen visszaadjuk a trágyát. 
Tudósításainkban szerepelt, ezek jelentik majd a húsel- Tudjuk, szervestrágya szűké-
hogy a szamok hirtelen nő- látás területén jelentkezett ben van valamennyi terme-
vekedése egyelőre elsősorban gondjaink vigasztaló megöl löszövetkezet, ezért javasla-
a háztáji gazdaságok érde- aását, de hálásuk — ért- tom ajánlom nekik,", 
me. Épülnek 

ugyan szövet- hetően — csak hónapok múl- Kettős gondunk egyszerre 
kőzeteinkben és az állami va lesz érezhető. Hozzá kell i e n n e enyhíthető Drinóczky 
H H ^ ^ n ^ B H ^ ^ a a , tennünk természetesen, hogy Szilveszter javaslata alapján. 

|a háztáji állattenyésztés e Elsősorban homokterületeink 
1 telepek belépésével sem ve- talajerőpötlása ütközik ne-
szít majd jelentöségeból hézségekbe. Messze földekről 

A kedvező takármányelLá- fuvarozzák ide a szervestra-
tasnak köszönhető, hogy a gyát. Az iá igaz persze. -. hogy 
sertéstenyésztés azokon a vi- éppen a homoktorülejeken 
lékeken is föllendült, ahol terem a legkevesebb gabona, 
a hagyományos takarmányok tehát, a szalma is hiánycikk, 
termesztése soha nem volt Néhány közös gazdaságunk 
kifizetődő. Gondjuk azonban azonban úgy okoskodik, hogy 
így is maradt még a tenyész- a szalmát vásárolja inikább, 
tőknek. Drinóczkv Szilvesz- és azt adia tagjainak a ház-
ter szegedi olvasónk írta pél- táji állattartás segítésére, 
dául egyik cikkünkre válasz- Cserébe természetesen szer-

elöbb léket kell 
vágni a jégen. A 
szövetség egyik 
'-etetőjének maga-
biztos nyilatkoza-
ta szerint létszá-
muk -hamarosan 
meghaladja az öt-

léppen: „Én pedig a legfon- vestrágyát kap. 
tosabbat. az alomszalma hiá Ez a csere mindkét félnek 
nyát vetem fel. mert anét- hasznot jelent. -Érdemes lén-
kül képftelenscg államunk ne ott is foglalkozni vele, 
kérését teljesíteni. Mivel 100 ahol eddig más megoldóit 
forintos mázsánként! áron kerestek 


