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Milyen volt az idei tél ? 
A tapasztalat egybehangzó összesen 68 milliméter esa- nyeink tűrőképessége napok-

választ ad ra: szokatlanul padók hullott. Sokkal szá- ban merhető CSUK; a rizater-
szaraz és rendkívül enyhe, razabb volt ennél az 1848— meiők pedig aggódnak, 
Kíváncsiak lévén, mit mon- 49.es év tele, akkor csupán hogy nem tudják majd fo-
dunak ugyanén ól a tudo- aa millimétert mertek három lyévizzei táplálni a telepe-
mány emberei, elmentünk hónap alatt, lényeges szem- ket. Gyümölcs- és szőlőállo-
hallgatónak a Meteorológiai pontja azonban a megtigye- mányunk is érzi a szárazzá-
Társaság szegedi csoportja- léseknek, hogy szazadunk got csakúgy, mint a várat-
nak előadóülésére a József említett legszárazabb telet is lanul jött kései fagyok ha-
Atliia Tudományegyetemben, csapadékosabb ősz, és még tasat; a zöldsógtermeszté-

# csapadékosabb nyár előzte síink egyébként sem képgel-
Dr. Péczelv György, a tu- meg. a mostani előzménye hotő el öntözés nélkül, most 

dományok doktora, a mete- azonban páratlan. Az elmúlt különösen fontos a hiányzó 
urológiai intézet igazgatóké- esztendő mind a tizenkét hó- esőt csövekből pótolni, 
lvettese 183 tél mérési ada- „apja szárazabb volt az éves Mecnvuatató meeoldám te 
taira támaszkodva azt álla- átlagoknál, a talajnedvesség ta!u£rtíttc. u 
pította meg, hogy a mostani- ennélfogva aggasztó szintre ' u l t , t u [ l K o n - hangoztatta az 
hoz hasonló vagy ennél eny- csökkent, 
hebb tél esélye mindössze 5 Az enyhe idő és a csapa -
százalék, legfeljebb 20 éven- dékhiány mellett külön emli-
Uént egyszer fordulhat elő, tésre méltó a valóban párat-
ha az átlagszámítások tör- hm hószegénység. Az ország 
vényeire hagyatkozunk. 1780 területének döntő többségén 
óta 97 telet jegyeznek a meg- n három téli hónap egyiké-
ügyeiéseket rögzítő írások, ben sem hullott hó, a no-
legenyhébb az 1850—51. évi vemben pedig egy-kettőre 
volt. Akkor a három téli hó- elolvadt, 
nap — december, január és A talajnedvesség adatai-
február— átlaghőmérséklete nak ismertetése helyett elég 
plusz 3,5 fok volt, most annyit mondanunk, hagy 
„csak" plusz 3,0. Ha az idei minden négyzetméternyi té-
téi minden napjának közép- rületre száz-százötven liter 

öntözővíz kellene ahhoz, 
hogy a tavaszi induláshoz 
elegendő vizet kapjon a ta-
laj. Átlagos esztendőben ez 

előadó — a vízgazdálkodási 
rendszer teljes kiépítése hoz-
hat 

H. P. 

Többet termel 
1 

a szénsavavár 
Befejező szakaszába érke-

zett a repcelakl szénsav-
gyár új tisztítósorának az 
építése. Előre'áthatólag má-
jusban kezdi el a termeiest: 
aranként 4—5 tonna tiszitott 
szénsavat ad. Hazánkban 
teljesen új technológiával 
tisztítja majd a természetes 
széndioxidot. Ez lesz agyár 
második tisztítósora az em-
lékezetes robbanas utan,. 

A melegebb idó beköszön-
tével várhatóan ismét no a 
patronigény. Ennek ex-deké-
ben az idén 45 millió új 
patront vasáról a gyár a Ba-
kony Művedtől es Csehszlo-
vákiától, A gyár töltőgépei 
csúcsidőben éjjel-nappal 
dolgoznak. 

Ha egyszer 
kőtelező ...! 

A külföldre utazó autó 
soknak gépkocsi-kiviteli ep 

Másodmagammal — mint 
kívülálló — a sor végére 

gedélyt kell felmutatni W- kerüUem Igaz, hogy kedé-
szághatárainkon- Ez a gép- lyes beszélgetős közben zaj- 1 
, • ' i l . . . 1 fZ : t u . : . . . 1., 1,1. i- c r. , . . . „„ i n fo ' / űeo 

hőmérsékletét ag azonos na-
pok sok évi átlagával vetjük 
össze, az derül kl, hogy a 
három hónap 75 napja ló« I J H M i 
nvegesen melegebb volt az a * vízmennyiség agész évre 
átlagnál. December 22-én pél-
dául 12 fokkal mutatott töb-

elég öntözésre. Az is követ 
kezik abból, hogy adagos ev. 

bet a hőmérőnk, mint más ben reménykedve is duplája 
években. kell tehát idén. 

A népi időjóslás 60 napos 0 
periódusra épülő törvényét Ehhez a témához kapcso-
— Katalin, karácsony és lodott kiegészítő előadása-
gyertyaszentelő jóslásai erre ban Takács Ferenc, az Al-
alapoznak — a tudományos lami Gazdaságok Békés— 
megfigyelést most is igazolta. Csongrád megyei Közpuntju-

# nak igazgatóhelyettese. Haug-
A téli csapadékmennyisé- súlyozta, hogy egyetlen lqve-

get a számításokhoz alapul zető űt az öntözés lehet — 
vehető pontossággal és rend- az is addig, amíg vizet gd-
szerességgel 1900-tól jegyzik, hatnak folyóink. A búzave-
Az adatok összevetéséből az fések mostani állapota sze-
tűntk ki, hogy tízévenként rint öntözés vagy megfelelő 
agyszer fordulhat elő a mos- csapadék mellett még gzá-
taninál szárazabb tél. (Ezt míthatunk jó termésre; cu-
természetesen nem úgy keli korrépában kötött talajon is 
érteni, hógy minden tíz év- nagy pusztítást okoz a szél-
ben elő is fordul, vagy ép- verés — elviszi a magot is, 
pen a tizedik évben fordul vegyszert is a szomszédos 
elő.) A három hónap alatt táblákra —; takarmánynövó-

Tanári hangverseny 
A zeneiskola bérleti hang- tartalmának hű tolmácsola-

versenyén kedden este Ke- sáról adott bizonyságot 
mény Erzsébet és Szél Pálné Nagy sikert aratqtt Papp La-
tanárok magas színvonalú jos három rondójávai is. 
műsorral szereztek gyönyö- S z é i P á l n é j ó i kiegyenlí-
rűséget hallgatóságuknak, tett hangú dalénekes, aki 

A DEFAG-ügy 
következményei 

kocsi útlevele. Kiváltása te 
hat kötelező, 

Telefonált a szerkesztő-
ségbe egy olvasónk, nézzük 
meg, hogy intézik ez.t Sze-
geden, Ha nem haragszunk, 
nem árulja el, hol történik, 
nyomozzuk ki ugyanúgy, 
mint az utazni szándékozó 
autósok, 

lott a formasagok intézése, 
de a megnyitásra való vá-
rással, meg a sor végére 
száműzetéssel ujabb há-
romnegyed arat elraboltak-
Ráadásul a tanulság: ami 
kötelező, abban sem va-1 
gyünk egyenlítek-

Csak azt tudnám, hogy 
miért játszik az Autóklub! 

XI , . ... P hatóságot? Mert ha kupán-Nem w részletezzük, de d u l á s t y e l o . 
csekély háromnegyed ara a d á s t v a g y s^rvizleTÍetőse-

megtaláltuk a belva- ^ ^ ^ a b b H n lo_ ! 
het egyenlő előnyöket kér-! 

B V T S E ag-ffúass.'tse 
alatt megtaláltuk a belva 
rusi pártalapszervezet Vic 
tor Hugó utcai helyisége 

Tavaly, év vegen lapunk- alakitottak ki Schmall Fe-
bun is beszámoltunk a DE- renc igazgató közölte: a 
FAG több vezetőjének la- aKulgálati lakásokra fordí-
S S t ^ N E B Vizs^ «»<l m ^ u l a t l a n költsége-
gálatsi, valamint a lapunk- k e t 8 fegyelmi eljárás alap-
ban megjelent írás nyomán Ján megtéríttetik, 
az ügyben a Mezogazdasa- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

volt szerenyen az ajtóra ra 
gasztva, miszerint reggel 8 
óratol kezdődik az ügyin-
tézés. 

tagnak lenni nem kötelező, 
legyen tag, akinek kedve j 
van hozzá, 

ne ami minden külföldre | 
Azon a napon, amikor utazó állampolgár szamára, 

mi magunk is „ügylntezni" kötelező — ha a bélyeg-, 
akartunk fel 10 után er- k i u k tagja, ha a* Autóklub 
kezett az Autóklub megbí- bé, akkor is — ott az, 
zottja. Addig már szép egyenrangú kiszolgálás U 
számmal ott topugtunk az kötelező! g igaza van pa-l 
ajtó előtt, érkeztére pedig na«akodo olvadónknak: ezen| 
csatasorba alltunk. De mi- nem szeretnének a szegedi 
nek? Ugyanis felszólította autósok senkivel som vi-
tt Várakozókat, hogy elő- tat kőzni. Sem az iigvintó-
ssör az autóklubtagok já- zővei, seyn az Autóklub ve-, 
rulianak az asztalhoz. zetőive)! 

Járultak. Szőke MárU 

Kemény Erzsébet kitűnő ké-
pességű zongorista, jól csi-
szolt technikai felkészültség-
gel és a különböző stílu-
sok átéléséről 
érett előadással. 

Mozart operáiban is ottho-
nos. Schumann Asszonysze-
relem, asszonysors dalcik-
lusa a költő Chamisso talán 

tanúskodó, legmélyebb alkotása, amely-
Bach-játó- h e z a zeneköltő Schubert-

ka a fúga alapos ismere- t e i egyenrangú muzsikát írt 
tét mutatta be, de igazi ele- Ebben a darabban az elő-
mében volt egy sorozat a d ó t é s kiválóan alkalmaz-
Uszt-mű interpretálásában kodó kísérőjét, Aracsi Lász-
is. A XIII. Rapszódia bravú- iónét teljes elismerés illeti, 
nos rögtönzése után a Spa- Megtepetes volt a Zerlina, 
talizió belsőnket simogató D o n jUan-kettős cirellált 
költőisége ragadta el a kö-
zönséget A nagy művészi 
teljesítmény a h-moll bal-
lada volt, szikrázó színeivel 
és szinte zenekari dinami-
kájával. Két Debussy Pre-
lude közül az Elsüllyedt ka-
tedrális századunk nyelvé-
nek értéséről és sziporkázó 

tolmácsolása. Ebben, a zenei-
leg és hangilag egyformán 
színpadra termett dr. Kiss 
Ernőre figyelhetünk fel, aki 
még a Pamina—Papageno-
duettel fokkozta a klasszikus 
ének kamarazenei hatását. 

Szatmári Géza 

gi es Élelmezésügyi Minis* 
tanúm fegyelmi vizsgalatul 
folytatott. Kántor Jánost, a 
DEFAG igazgatóját fegyel-
mi hatarozattal mentették 
föl igazgatói tisztéből, és a 
budapesti Erdő- és Fagazda-
sagi Egyesüléshez helyezték 
át, beosztott munkakörbe. 
Komlósl Sándor igazgató-
helyettest ugyancsak fel-
mentettek beosztásából, p 
egyúttal a DEFAG műsza-
ki-gazdasági tanácsadójává 
helyezték át telephelyenek 
(Szsgsd) megváltoztatása 
nélkül. Banadics István er-
dőművelési osztályvezető 
megróvásban részesült, Kai-
la i József műszaki osztály-
vezetőt, mivel cselekménye' 
különösen súlyosnak bizo-
nyult, fegyelmi úton elbo-
csátották a vállalattól. Földi 
János gépkocsivezető ellen 
vétség hiányában megszün-
tették az eljárást. 

A minisztérium a fegyel-
mi eljárás keretében megál-
lapította, hogy az említet-
tek visszaéltek beosztásuk 
lehetőségeivel, hatáskörüket 
túllépték. A népi ellenőrzé-
si bizottság által föivetett, 
s cikkünkben is megírt visz-
szaélések bebizonyosodtak. 
Mivel a volt vezetők ma-
gatartása a vállalat életére 
is kihatott, ügyükkel együtt 
a DEFAG egész tevékeny-
ségét ellenőrizték. 

A DEFAG igazgatói te-
endőinek ellátására Schmall 
Ferenc — a MÉM Erdésze-
ti, Faipari és Műszaki Fej-
lesztési Osztályának volt 
vezetője kapott megbízatást. 
Mint megtudtuk, a DE 
FAG-nál átszervezték az 
irányítói munkaköröket, az 
eredetileg négy igazgatóhe-
lyettesi beosztásból kettőt 

Tiszatáj-est KÉPERNYŐ 
Ket jó műsort láttunk a 

kedd esti képernyőn. Két 
vérbeli televíziós adást, a 
bravúr szükségének legcse-
kélyebb jele nélkül, pózta-
ianul, mégis érdekesen, 
vonzóan. Az egyszemélyes 
Fórumon Komócsin Zoltán, 
az MSZMP KB titkára ült 
a műsorvezető Sugár And-
rás balján, szemben a cse-
peli munkásotthon jó fél-
százas, ós a tévé tqbb mil-
liós közönségével, hogy a 
naponta új arcát felmutató 
nemzetközi politikai élet 
simább és bonyolultabb ösz-
szefüggéseirői, pártunk po-
litikájának tendenciáiról a 
beküldött kérdésekre a le-
hető legközérthetőbben fo-
galmazott válaszokat adja. 
A Fórum az utóbbi idők 
egyik legsikeresebb televí-
ziós vállalkozása, ügyesen 
épít hidat a legmagasabb 
szintű politika és a közvé-

Liebmann Béla felvétele 

Dr. Dia Mihály, dr. Havasi Zoltán és a riporter, Dorogi 
Zsigmond, a Tiszatáj- est képernyőjén 

portfilmet, mely a hasonló 
lemény érdeklődése közé, típusú és témájú adások-
kár, hogy még ez a népsze-
rű adós is általában mű-
soridő-nehézségekkel küzd. 
Így aztán a befutott kérdé-
sek tekintélyes hányada 
ebben a körben válasz nél-
kül marad. 

Az ízléssel muzsikáló 
Hacki Tamás és együttese. 

hoz viszonyítva átgondol-
tabb, tartalmasabb progra-
mot adott. Dorogi Zsigmond 
finoman adagolt, „jól he-
lyezett" kérdéseire nemcsak 

hiányoztak, ráadásul, hogy 
többüknek Idén kötete je-
lent meg) — jóval kedve-
zőtlenebb képet kapunk, 
mintha csupán az elhang-
zottakat méltatjuk. Ez utób-
binál maradva: a Mocsár 

egy vidéken szerkesztett Gáborral folytatott beszél-
folyóirat műhelyének ajtaja getésből például mi, szege-

diek ls sok érdekes gondo-
latokat kaptunk az olajról, 

nyílt meg az országos nyil-
vánosság előtt, tje a táj, a 
város kulturális életének a2 olajmunkásokról, vagy 

Ex Antiquis műsora problematikája, a szellemi d r . m a Mihálytól a szegedi 
kapacitás haszna és kihasz-
nálatlanságának gondjai is 

után vetítették le a jubi-
láló Tiszatájról készült ri- hagyomónyok szerepéről, 

konzekvenciájának értelme-

Cgyetemi színjátszók 
találkozója 

iskoláinak legjobban doi-
gozo irodalmi színpadai es 

Közel Ö00 főiskola* és 
egyetemista színjátszó ér-
kezik Szegedié az április S-f színjátszó csoportjai, 
és H-a között megrendezés-
re kerülő Egyetemi és Fő-
iskolai Színjátszó Fesztivál-
ra. A Józseí Attila Tudo-
mányegyetem ^ltul rende-
zendő fesztiválra hazánk fel-
sőoktatási intézményéiből 34 
irodalmi színpad és színját-
szó együttes jelentkezeti. Az 

A bemül atósorozat mellett 
éjszakai előadásokat is szer-
veznek versenyen kívül, me-
lyeken többek között bemu-
tatkozik a lengyel turnui 
Jan Kopernikusz-egyetem 
színjátszó együttese is. Szak-
mai előadások és vitaestek 
teszik tartalmasabbá a fesz. elozsürizesek eredmenyekent » j r a T ? 

2, együttest hívtak meg a ^ P ^ ^ A « u g . meg 
kétévenként megrendezésre 
kgrüJŐ ppmes versengésre. A 
négynapos rendezvénysoro-
zaton itt .'esznek hgzank 
egyetemeinek, tanárképző 
főiskolainak, tanítóképző in-
tézeteinek és műszaki fó-

házi szakembereket kértek 
fel. A bemutatók színhe'ye 
a JATE Auditórium Maxi-
muma lesz. Varosunk felső-
oktatási intézményeit az 
Egyetemi Színpad képviseli. 

szóba jöhettek, tgy a tévé zéséről, hatásának fokáról. 
Tiszatáj-estje Szeged kultu-
rális körképévé kerekedett, 

Mindent összevetve, és 
• • legfőképpen a Szeged zenei 

az összefoglalás eszmei igé- é l e t é r ö l k o z e l m u l t b a n s u„ 
nye mellett a teljesség re- g á r z o t l o d á s h o z h a S ( m I í t va . 
ménytelenségének vállalásá-
val. Ha tehát onnan köze-

a keddi Tiszatáj-est kedve-
zőbb, reálisabb, értékesebb 

ütjük a műsort, mi maradt , . á m á i ó t a i l t a v á r o s i m k 
kl belőle la folyóirat, belső 
köréből például a líra, a 
szegedi költők feltétlenül 

és környéke kultúrájának. 

N . I . 

Tudomáiiyes ülés a kórházban 
A sebészi peritonitis bók Ernő, dr. Pécse Marxa, 

gyógyításának időszerű ker- dr. Takács Lajus, dr. Csíz 
déliéiről rendez tudomá-
nyos ülést a Szeged megyei 

madia Alice és cjr. örsva-
ri László referátumai hang-

Városi Taixacs Kórháza ma, zanak el. Üléselnök dr. Fut-
xsütörtökön délután 6 órai 
kezdettel a kórház Pulcz 
utcai kultúrtermében. Az 
ülésen dr. Szabó Dsnes. dr. 
Török Gabriella, dr. Csaj-

ri Gábor professzor, a sze-
gedi orvosegyetem I. szamu 
sebészeti klinikájának igaz-
gatója les*. 

r 


