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Öntudattal, 
Kossá Istvánról, születésének 70. évfordulóján 

Teljesíthetetlen feladat sávul együtt letartóztatja, ml nagy, igaz és az egész 
Kossá István küzdelmes éle- Szabadulása után nyilasok emberiség boldogságáért 

megrajzolni. A elleni tüntetéseket szervez, munkáló ügy részese. Meg-lét híven 
nincstelen napszámos íla röplapokban leplezi le a nyerő közvetlenséggel bon-
nngy forradalmi, közéleti és B.SZKRT fasiszta tisztvlse- totta le az emberi távolsá-
emberl pályát Járt be, törté- lőlt. A növekvő elnyomás a gokat. Minden embert közti , 
nelmtlnk legküzdelmesebb munkásvezetők életére tör, állónak érzett, és mlndenkl-
évtizedolben, A szegénység- és Kossá Istvánt is a 401-es vei azonnal szót értett: hogy-
nél Is nagyobb csapás súj- büntetőszázaddal Ukrajnába ne lett volna Így, hiszem 
totta négyéves korában: az hurcolják. Csak töretlen ön- Kossá István a nép lelkéből: 
árvuság. Kegyelemkenyéren, tudata és páratlan életereje lelkedzelt jó fia volt, Ami-
rokonoknál, Idegeneknél, ten- mentette meg a megsemmL kor 10(15-ben n pórt a rava. 
gődve szeretet, pártfogó gon- süléstöl. 1943-ban több tár- talára telte a hála és HZ el-

sával együtt sikerült eljutnia Ismerés virágait, méltón fr-
a szovjet esHputokhoz. 1044. ták róla: „Minden tettét 
novemberében a párt meg- kommunista bátorság, tuda-

hazatért, hogy tosság. derűlátás jellemezte. TANDI Lajos: siker szegeden, 
részt vehessen a Szálast- Emlékét minden magyar , ^ c g

D " f V t a p mám 6 "' Ke"-
uralom megdöntésében, A kommunista és szocialista, tika vankúné Dudás iuii szegedi 

montrel keszthelyi glmnázl- felszabadulás harcaiból Kos- hazánk építésén munkólko- kiamtösárői.j 
urnba. de az egyetem kapui sa István roppant, bátorság- dó minden dolgozó kegyelet- Mt"£us?kupíétt MagyarBbNemB-
— gal, tevékeny hűséggel vette tel megőrzi." izet, márc. 28. 

kl a részét. Az új ország őt 

doskodás nélkül élte gyer-
mekkorát, ifjúságát. Mindig 
és teljes erővel törekedett 
önmaga tökéletesítésére. Ta- bízásából 
nulni akart. Nagy küzdel- | 
mek árán Jutott be a pre. 

Szeged a hazai 
lapokban 

1974/13 
APRÖ Ferenc: Szeged felsza-

badítása 30. évfordulójára, n e -
lyiipar és Városga/daság, feb-
ruár . [október i f - r e elkészíti a 
Szegedi Vizmüvek és Fürdők 
Vállalat a Kossuth Lajos sugárút 
csa tornájának átépítését.) 

TÓTH Méla; A szegedi Tömör-
kény-gimnázium és művészeti 
szakközépiskola szobrász-szakos 
tanulói hazánk 36 nagyobb vá-
rosának címerét készítik el tár-
sadalmi munkában . Népszava, 
márc. 31. [Fénykép.] 

KELEMEN .lános: Szegedi ha-
láltánc. — Berezeli A. Karoly: 
Hullámsír. Elei és Irodalom, 
móré. 23. (Könyvismertetés.1 

APATt Miklós; Szegedi Nem-
zeti színház. — Oolgots. Film. 
Színház, Muzsika, márc. 23. 
[Kritika Krleza d r ámá jának elő-
adásáról. Fényképpel.l 

Magyar siker H szabadkai vá-
sáron. Magyar l l ir lap, márc, 26. 
[Dr. Csikós Ferencnek, n Sze-
ged városi tanács t i tkárának és 
a Szegedi tpar i Vásár igazgató-
tanácsa elnökének saj tótájékozta-
tója Szabadkán.) 

Ti" -—" ' 

nyílhattak meg mar nem 
előtte. 

Budapestre Jött, kenyeret állította a szakszervezetek 
kellett keresnie, vlllamoska- élére. 1948-lg a Tanács fő-
lauz lett. 1022-ben már ré- titkára volt. Kezdettől'fogva 
szcse a munkásmozgalom- tagju lett a párt Központi 
nak, és nemsokára a kom. Bizottságának, többször volt 
munistn Ifjúmunkások sorul, miniszter, országgyűlési kép. 
ba lép. Felismert igazaága 
megvilágítja számára a re-

vtselő, a Közlekedés- és Pos. 
taügyl Minisztérium veze-

itkclós társadalom egész tője, Hki a nemzetközi mun-
gzorkezetét, árvaságának kósmozgalom fórumain ts 
gyötrő érzéseit feloldja a sokszor képviselte harcoló 
munkásosztály szolidaritása, népünket, 
és hü elvtársukkal szövet. A felszabadult élet sok: 
kezik a harcos Villamos Szö. helyre állította, és Kossá 
vétség szervezetében, 1932- István minden posztját kom-
ben a szakszervezeti ellen- munista öntudattal és rend-
zék ólért áll, az újjászerve- kívüli tehetséggel töltötte 
zeti Villamos Szövetség fő- b e . . . Mindenkit munkára, 
titkára, a Szakszervezeti Ta- tettre, helytállásra biztatott, 
nács tagja lesz. Legális Nem ismerte a pesszimiz. 
munkája még fontosabb il_ must, a lemondást, pedig az 
legális feladatokat takart. A 
Vörös Villamos című lap 
szerkesztője lesz, amíg a 
rendőrség harminckét, tár-

élet öt sem kímélte meg a 
csalódásoktól. De erőt merí-
tett világnézetből, abból a 
meggyőződéséből, hogy vala-

Dobó Balázs 

Felhőkarcoló 
— szaláminak 

Egyszerre egymillió rúd szalámit érlelnek 
A Szegedhez közeledő lá- cölöpöt, ezek tetejére pedig 

tognlónok most még a Fo- helyezzenek másfél méter 
gadalmi-templom tornyai vastag, 800 négyzetméteres 
tűnnek először a szemébe, betontálcát. Erre kell az . 
Az alföldi város panorámája után a tornyot „ráállítani", 
azonban hamarosan üj lát- A Dél-magyarországi Épí-
ványossággal gyarupszlk: tő Vállalat már elkészült a 
építik az impozáns, üj ipari különleges alapozással. s 
objektumot, a 64 méter ma. megkezdhették a „szaláml-
gusra tervezett szalámiérlelő felhőkarcoló" falainak kő-
tornyot. umely Szeged leg- szltését. Egyik legfontosabb 
magusabb üzemi épülete része ez a több mint egy-
less. milliárd forint ertékü re-

Kupacltására jellemző, konstrukciónak. amelynek 
hogy egyszerre egymillió nyomán megkétszereződik az 
rúd szalámit érlelnek majd évszázados hagyományon 
benne, Illetve vonnak be ft alapuló szegedi szalámiter-
Jellcgzetes, fehér színű, úgy- melés. 
nevezett nemes penésszel. 
(Ez a szalúmlrúd-mennyiség 
egymás végéhez rakva végig. 
érné hazánkat egész hosszá-
ban.) A toronyban erre tel-
jesen új. nagy termelékeny-
ségű technológiát alkalmaz-
nak. ugyunakkor H világhí-
rű szegcdi szalámi aromája 
természtesen n régi marad. 

Az érlelőtoronyba egymás 
mellé és fölé kerülő hústü. 
meg, a betonépülettel együtt 
olyan nagy nyomást gyako-
rol a tulajra, hogy kompu-
terrel kellett kiszámítani, 
milyen legyen a torony be. 
i utalapja. Bonyolította a 

.-lyzetet. hogy a vúrosnuk 
'On a részén meglehetősen 

laza a tulaj szerkezete. A 
számítógép válasza szerint 
olyan nagy szilárdságú alap. 
ra van szükség, amely egy 
180 méter magas felhőkar-
c >lő lakóépület nyomását ls 
elviselné. 

A Budapesti Műszaki 
Egyetem geotechnikai tan-
széke, a Földmérő és Talaj-
mechanikai Vállalat és a 
Szegedi Tervező Vállalat 
szakemberei a számítógépbe 
táplált Integrálegyenletek 
megoldúNu nyomán alapként 
az alábbi betonmonstrum 
földbe építését javasoltak: 
mélyítsenek le 180, egyen-
ként 12 méter hosszú beton-

Mai Csipkerózsika 
Húsz év után újra felkelt 

és megszólalt 
A z ukrajnai Mogtljev fa- ta, dm egy betegség őt ]s 

lubun azon u napon minden, ágyba döntötte. A helyi kol-
ki a hihetetlen újságról be- hoz rokkantsági nyugdíjából 
szélt: u húsz éve mozdulat- élt a két beteg. Nagyezs-
lanul fekvő, alvó Nagyezsda da nővérének felügyelete 
Lebegyln megszólalt és fel ls alatt. Válja a városban la-
kéit az ágyból. nult, szakmát szerzett, dol. 

A betegség, amely 20 évre goznl kezdett, 
az ágyhoz kötötte. lassan A nővérek édesanyja meg. 
fejlődött kl. 1034-ben tör. halt. „Búcsúzz el anyánktól, 
t é n t . . . Erős fejfájásra pa_ Nágya", mondta húgának az 
nuszkodott, Ingerült volt, idősebb testvér. Lehet, hogy 
máskor pedig leküzdhetetlen zokogása rázta meg a bete-
álmossúg vett rajta erőt. Az- get, de hirtelen felkiáltott, 
tán eljött a nap, amikor Másnap már fel tudott ülni 
nem tudott többé felkelni, 35 az ágyban és beszélni kez-
éves volt akkor, kislánya, d e t t . . . 
Válja ötéves, Az orvosok véleménye sze-

ö t évig a Járási kórház, rint a súlyos agyvelőkároso-
ban kezelték — eredmény dós következtében megbete. 
nélkül, majd édesanyja vet- gedett központi Idegrendszer 
te magához. A boteget csak u hirtelen érzelmi megráz, 
pépes ételekkel és folyadék- kódtatás következtében is-
kal tudták táplálni. Kezé- mét alkalmassá vált a kői-
vel összefüggéstelen mozdu- világ és a beteg közötti 
latokat tett. de nem ébredt kapcsolat megteremtésére, 
fel. Szívverése és tüdejének Nagyezsda Lébegyint jelen, 
működése normális volt, a leg a járási kórház idegosz. 
vér összetételében sem talál, tályún gondos kezelésben ré. 
tak semmi kórosat. szesítlk. 

Édesanyja 12 évig gondoz. (APN — KS) 

Emberkéz alkotta oázisok 
Az Idén adják át az első jesen terméketlen földterü-

23 000 hektár termővé tett let hasznosítását leszi lehe. 
földet a termelőszövetkeze, tővé, amelyen közel 1 millió 
teknek a dél-üzbegtszlánl 300 ezer tonna gyapotot ter. 
karslnl Öntözőrendszer épí. melhetnek. Az emberkéz al-
tőt. kotta oázisok összterülete 

Az öntözőrendszer mintegy Üzbegisztánban már megha-
900 000 hektár, korábban tel- ladja a 2,7 millió hektárt. 

K R E S Z - t o t ó 
Múlt havi, február utolsó 5. Jelzőtárcsával megálXás-

vasúmapján között KRESZ- ra szólítják fel Mikor köte-
totónkra összesen 176 meg- les megállni? 
fejtés érkezett be. Megfejtő- 1, Csak akkor, ha a jelzést 
ink közül 74-en értek el teli- rendőr adja. 
találatot, vagyis válaszoltak x. Csak akkor, ha a jel-
helyesen mind a 13 kérdésre, zést egyenruhás közeg adja. 
A helyes megfejtés a követ- 2. Bárki adja a tárcsajel-
kező volt: 1, 1, x. 2, 2, x, x, zést, a vezető köteles meg. 
x, 2, x, 1, I, 1. A helyes meg- állni. 
fejtést beküldők között ki- 6. Menetrend szerint 
sorsolt öt jutalomkönyvet a közlekedő autóbusz a meg-
következők kapták: Bankha állóhelyről elindulási szán-
Istvánné (Zsombó), ifj. Tóth dékát irányjelzővel jelzi. Kö-
Mihály (Szeged), Berta Ist- teles-e számára a többi gép-
ván (Szeged), Várad! Etelka jármű elsőbbséget blztosi-
(Algyő) és Csuka Zsigmond tani? 
(Szeged). 1. Igen, mert közhaszná-

KRESZ-totónk feltételei latú gépjárműről van szó. 
változatlanok. Minden hó- x. Csak akkor, ha a fór-
napban a helyes megfejtést, galom zsúfoltsága nagy. 
beküldők között a közieke- 2. Nem, mert az induló 
désblzlonságl tariács szegedi jármű köteles elsőbbség-
csoportja könyvjutalmat sor- adásra. 
sol kl. Aki pedig az év vé- 7. Mi a sebességcsökkentés 
gélg, minden hónap utolsó szabálya kapun ki- és be-
vasárnapján megjelenő hajtásnál? 
KRESZ-totónkat helyesen 1. Szükség esetén sebes-
megfejti, részt vehet a jövő ségcsökkentés 13 km/óra ér-
év januárjában megrende- téklg. 
zendő városi vetélkedőn, ahol x. Szükség esetén sebesseg-
értékes jutalmakat lehet csökkentés 5 km/óra értékig 
majd nyerni. A márciusi 2. Szükség esetén scbcs-
KRESZ-totó megfejtését le- ségcsökkentés a megállásig, 
velezőlapon április 15-ig kér- 8, Lakott területen kívül 
jük szerkesztőségünkbe be teherautóval elromlott jár-
küldeni. E havi KRESZ-to- müvet vontat. Mennyi a lep-
tónk n következő: nagyobb megengedett vonta-

1. Sáros földútról szilárd tási sebesség? . 
burkolatú közútra szándéko- 1. 40 km'óra. 
zlk ráhajtani járművel. Mi a x. 35 km/óra. 
teendője? 2. 30 km/óra. 

1. Járműve kerekeit min- 9. Lakott területen kivül 
den esetben köteles a sártól dömperrel közlekedik. Meny-
megtisztítani. nyt a megengedett legna-

x. Járműve kerekeit lehe- gyobb sebessége? 
tőleg megtisztítja a sártól. I. 30 km/óra. 

2. Járműve kerekeit csak x. 35 km/óra. 
akkor köteles megtisztítani, 2. 40 km/óra. 
ha aulóútra hajt rá. 10. Közhasználatú jármű 

2. Mit jelent a behajlási megállóhelyit jelző tábla kö-
ttltó táblák alatt „Átmenő zelében milyen távolságon 
forgalom" felirat? belül nem szabad megállnia? 

1. A tábla rajzán megje- i. A táblától számított két 
lölt jármüvek utlcél nélküli kocslhossz távolságban, 
(nem onnan, vagy oda szál- x . A tábla előtt 10, a tábla 
liló) behajtásai tiltja. ut.ún 15 m-en belül. 
, 3 A l£b l < í r a J ^ n , m e g J e ; 2' A t 6 b l * előtt 13, a tábla 
lölt jurmüvek csuk átmenő után 10 m-en belül, 
forgalomban (megállás neí- u. M, a legnagyobb ma-
kai) hullhatnak át a tilalmi gasságt méret, amellyel egy 
táblával megjelölt útszaka- jármű az országot elhagy-
szon. hatja? 

között nem hajthatnak be t g f l S t $ 

3. Milyen gépjárművek, mi- 12- Mikor iilos a tompított 
lyen esetben közlekedhetnek fényszóró használata lakott 
a járdasziget bal oldatán a területen belül? 
villamosvágányokon? 1. Ha az úttest kellően meg 

1. A megkülönböztetett van világítva. 
jármüvek minden esetben. x. Ha az úttest kellően 

x. A megkülönböztetett m e K v a n világítva és jók a 
gépjárművek, ha jelzéseiket l a t á s i viszonyok, 
használják. 2- Semmikor sem tilos. 

2. Csak a mentők gépko- Az útlei>t "álért elhe-
csijai, ha megkülönböztető lyesett villamossínek mellé 
Jelzéseiket használják. húzódva jármű áll, is sem-

4. Gépkocsi vezetésit át- "ttlyen jelzést nem ad. Há-
engedhetl-e 15 éves fiának tulr6} érkezve melyik olda-
gyakortás dijából? 

1. Csak forgalommentei 
útvonalakon. 

x, Semmiesetre sem. 
2. Igen. ha ön is helyet 

foglal mellette. 

Ion kerülheti kl? 
1. Csak balról kerülheti ki. 
x. Csak Jobbról kerülhe-

ti ki. 
2. Bármelyik oldalról ki-

kerülheti. 

Hegedűs 
András: 

Móra Ferenc 
hétköznapjai 

bellta, és színét megadta, s amelyre ha havas 
fejjel visszanézek az esztendők távlatából, amely 
pirosabbá teszi az elmúlt örömöket és fakóbbá 
a bánatokat, akkor azt kell látnom, hogy énrám 
mégis csak olyan bélyeget nyomott a polgári 
társadalom, amelynek eltávolítása ma talán még 
véres sebet okozna. (Élénk tetszés.) 

Tudom, polgártársnők, hogy ez a szubjektív 
megállapodás tisztán az én személyes ügyem — 

mielőtt a polgártársuk megállapítanák, hogy 
mint kortes nemigen tudnám a kenyeremét 
megkeresni. Igyekeztem tárgyilugos lenni, s ez 
nem is esett nehezemre, mert hiányzik belőlem 
az az alapvető politikai tehetség, hogy akár a 
suját pártom javára is elfogult legyek. Nem tu-
dom, hogy helyes volt-e, amiket mondtam, de 
azt tudom, hogy őszinte volt. A többi az önök 
elfogulatlan kritikájának, lelkiismeretének és 

de talán más is tanulhat belőle. A s20clálde-' politikai felelősségérzetének a dolga." 

45. S amelyben én nem veszíthetnénk sem-
mit, mert meg vagyok róla győződve, 

hogy bármi legyen ma a szocialisták véle-
ménye erről, a szocializmus, amely az emberiség 
legnagyobb szellemeinek köszöni létrejöttét, a 
Jövőben sokkal jobban meg fogju becsülni a 
szellemi munkát, mint ahogy a régi társadalom 
megbecsülte. S hogy én mégis csuk a partról in-
legetek a szocializmus hajójának, amelyről tu-
dom, hogy meg fogja találni az ígéret földjét, 
annak az a magyarázata, hogy magamban sem 
vagyok biztos, el tudok-e olyan gyökerestől sza-
kadni érzéseimben a polgári osztálytól, amint ez 
egy Igazi szociáldemokratának kötelessége. Nem 
tudom, nem maradnak-e belső életemnek gyö-
kérhajszálal abban a polgári talajban, amelyben 
születtem, nevelődtem, amely életem verejtékét 

mokrata hajó még soká fog úszni, míg eléri a 
boldogok szigetét, és addig sok helyen kl fog kötni, 
és addig szedegeti fül a polgári utasokat, míg el-
fogynak az utolsó szálig, és ez rendén lesz így, 
és ez lesz a világ megváltása. De ha ma min-
denki megrohanja a esudahajót, mielőtt kellő 
előkészülettel, régi világnézete árán megváltot-
ta volna a menetjegyét, az nem válik javára se 
a hajónak, se az utasoknak. Azon a hajón az 
utasok nem fogják egymást megérteni, azon a 
hajón őrült zűrzavar lesz, matrózlázadás és ulas. 
verekedés, az a hajó ki fog gyulladni, az a hajó 
el fog süllyedni, s az a legnagyobb vesztesége 
lesz az emberiségnek, amely valaha érte. Mint 
ahogy máról holnapra senki se válhat angollá 
vagy németté, akármilyen őszinte eltökélés van 
is rá benne, szociáldemokratává se válhat senki 
máról holnapra. A szociáldemokráciának az elő-
csarnoka ez a polgári radikális párt, amely kü-
zös célja, az átmenet előkészítésére kéri az önök 
támogatását addig, mig ki nem alakul a z a kö-
zös asszonyi program, amely egyszer egyesíteni 
fogja a polgári és nem polgári pártok minden asz-
szonyát, s önöket fel fogja oldani más pártkö-
telezettség alól. 

Polgúrtúrsnők, én megállapítom magúmról, 

1918 decemberében a hadügyminisztérium a 
Munkásotthon céljaira a Berlini körúti honvéd-
laktanyát engedte át. Móra u Szegedi Naptóban 
december 19-én Az új ház című cikkében kö-
szöntötte az új Munkásotthont. Móra kevéssé 
emlegetett prózáju egyrészt rungos előzménye 
és méltó párja Juhász Gyulu későbbi nugy ver-
sének. A Munkásotthon homlokára című költe-
ménynek, másrészt értékes dokumentuma an-
nak, hogy Móra értette a szocializmus lényegét 
és rokonszenvezett azzal. Ezt írta: „Ez az az »új 
ház*, amiről Igazság szerint vezércikket kellene 
írni, de semmi esetre sem lehet róla egy sab-
lonos, közigazgatási hírben tudomást venni. 
Mégiscsak más uz, mint azok a -lakhatási en-
gedélyek*, amiket az úgynevezett illetékes ható-
súgok ki szoktak adni. Itt egy vilúgeszme kapott 
lakhatási engedélyt egy olyan házra, amely egy 
másik vilúgeszme számára készült. A maga em-
berségének hermellnpalústjába öltözött felséges 
uralkodó, a Munka vonul be abba a szomorú 
palotába, amelynek köveit a kizsákmányoltuk, a 
szegények, a nyomorultak verejtékével ragasz-
tottak össze, hogy vára legyen az erőszaknak, az 
elnyomásnak, a világbíró mllltarizmusnnk." 

(Folytatjuk.) 
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