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Kilátás 
északra 

Somogyi Károlyné felvétele 

A felvétel a megyei tanácsháza egyik ablakából ké-
szült. Onnan már szabadon i ramodhat a tekintet a dél-
előtti napfényben vi'ágló Északi városrész felé, ahol szinte 
egyik napról a másikra bú jnak ki a földből a tízemeletes 
épületek, egyre szélesebb sávban zárva le a látóhatár pe-
remét. 

A munkásosztályért, 
a népköztársaságért 

Hatvan éve szüleien Asztalos János 
Tiszta szemű, magas hom- munkások körében is. Bevá- gon dolgozott. 1946-tól a bu-

lokú fiatal honvédtisztet áb- lasztották a szakszervezetve- datétényi pártiskola vezetője 
rázol az a fénykép, amely zetőségébe. 1937. szeptember volt. 
nem sokkal már t í rhalá la 16-án a Ságvári Endre vezet- 1948-ban a pár t az alakuló 
előtt készült róla. így él em- te fiatalok megtámadták a néphadseregbe küldte politi-
lékezetünkben, s mindazoké- Tompa utca—Angyal utca k a i munkára . Nagy szükség 
ban, akik ismerték, szerették, sa rkán levő nyilas házat, és v o j t marxista leninista kép-
Asztalos János elvtárs, aki a szétza vár ták a nyilasokat. z e t t ségű tudású, osztály hű 
párt , a szocialista Magyar- Asztalos János részt vett eb- tisztekre. Mint politikai tiszt, 
ország védelmében halt hősi ben az akcióban. „Az akció- kiváló oktató nevelő és szer-
halált 1956. október 30-án, a val elértük, ami t akar tunk. v e z 5 munká t végzett. Tudá-
Budapesti Pártbizottság Köz- Megmutattuk, hogy van erő, g ^ v ^ példás magatar tásá-
társaság téri székházának amely szembe mer szállni a v a l > 'a kommunista vezetőre 
ostromakor. Pozsonyban szü- nyilasokkal. S egyre nőtt ez jellemző kitűnő tu la jdönsá-
letett 1918. április 6-án, egy az erő." gaival irányította, nevelte 
szegény cipészsegéd gyerme- 1939 őszétől bekapcsoló- beosztottjait, akik szerették 
keként. Négyen voltak test- dott a Vörös Segély munka- é s tisztelték becsületes, nyílt, 
vérek. Az I. világháború vé- jába is. Mind többet vállalt határozott mélységesen em-
gén Budapestre költöztek, magára az illegális pá r tmun- béri magatar tásáért , 
így az 1919-es Tanácsköztár- kából. Terjesztet te a pár t k i -
saság idején m á r egy Nefe- adványait , propagandaanya- 1 9 5 6 - október 30-án, ami-
lej ts utcai kis szoba-konyhás gait. Ti tkára lett a vasastor- kor az el lenforradalmarok 
lakásban élt a hattagú csa- nászok sportbizottságának, megtamadták a Budapesti 
Iád. Asztalos János édesapja amely az illegális kommu- Pártbizottságot, Asztalos J á -
elkötelezte magát a proletár- nista pár t utasításai szerint nos, a régi illegális harcok-
diktatúra mellett. Egy cipő- tevékenykedett . ban edzett kommunista a 
üzem vezetőjévé nevezték ki. Asztalos János szervezte m a S a humánus mercejevel 
A munkáshatalom leverése meg a vasastornászok rész- jpért másokat is. Hitte, ™°Sy-
után börtönbe került. A f ia- vételét a pá r t által kezde- ha békés szándékkal alt ki, 
tal Asztalos János elvégezte ményezett 1941. október 6-i okos szóval fordul a felfegy-
R négy polgárit, de a világ- Batthyány-emlékmécsesnél verzett tamadoknoz, azok 
gazdasági válság éveiben lezajlott demonstrációra, no- m a í d hallgatnak rá. Nem így 
semmi lehetősége sem volt vember 1-én a Kossuth és történt. A felkorbácsolt in-
rá, hogy felvegyék a Láng- Táncsics s í r j ának megkoszo- dulat az ér te lem folé kere-
gépgyárba, ahol szakmát rúzására, s 1942. március 15- kedett. 
szeretett volna tanulni. Ezért én a Petőfi-szobornál rende- Asztalos János honvéd ez-
1932 őszén ékszerésztanonc- zett háborúellenes tüntetésre. r e d e s hősi halált halt a p á r -
nak szerződött. Szorgalma, Ezt követően hamarosan tért, a szocialista Magyaror-
ügyessége révén hamarosan behívták katonának. A hír - szágért. Emlékét a nevét vi-
a szakma elismert munkása adósokhoz került . s e i ő utcák, intézmények, 
lett. 1942-ig, katonai behívá- A magyar munkásmozga- sporttelepek és elvtársai só-
sáig dolgozott a ranyműves- lom számára 1942 a próbáté- hasem halványuló emlékeze-
ként. tel esztendeje volt. Tömege- t e őrzi. 

Már inasévei a la t t szoros sen hívták be a baloldali é r -
kapcsolatba került az i f j ú - zelmű munkásokat , a szak-
munkásokkal . Öccsével szervezeti vezetőket, s vitték 
együtt beiratkozott a vasasok ki őket büntetőszázadokkal a 
tornászcsoportjába, ahol egy- f rontra . Letartóztat ták a 
r e több kommunista munkás t Kommunisták Magyarorszá-
ismert meg. gi Pá r t j ának vezetőit, és a 

Mint vasastornász, hétvégi kommunisták százait. Aszta-
tú rákra jár t sok-sok társával los Jánost csapattestétől hoz-
együtt a budai, pilisi és bőr- ták fel a katonai nyomozók 
zsönyi hegyekbe. Ezeken a Budapestre, a hírhedt And-
kirándulásokon nagyszerű rássy-laktanyába. Kegyetle-
előadásokat hallgattak polit i- nül megkínozták, de megtör-
kai kérdésekről, vitákat ren- ni nem tudták. Elítélték, 
deztek társadalmi problé- másfél évet kapott, amit a 
mákról. Marxista ismerete- Margit körúti és a váci fegy-
ket gyűjtöttek. Forradalmi házban töltötte le. 1944-ben, 
dalokat és indulókat énekel- alighogy kiengedték a bör-
tek, közösségi szellemben ne- tönből. a nagykanizsai inter-
velték, alakították, formál ták nálótáborba hurcolták, 
egymást. 1945 ápril isának első nap-

1936-ban, 18 éves korában jaiban vált szabaddá, amikor 
lépett be a Nemesfémipari az ország. Részt vett a Ma-
Munkások Szákszervezetébe, gyar Kommunista Pár t nagy-
Szorgalmával, fiatal korától kanizsai szervezetének meg-
messze előbbre járó komoly alakításában, ma jd Buda 
gondolkodásmódjával, politi- pestre került. Pártiskolai ok-
kai kérdésekben tanúsított tató lett. Tudását továbbad-
aktivitásával tekintélyt szer- ta másoknak. A IX. kerületi 
aett magának idősebb és a budapesti pártbizottsá-

Városszépítés 
; i n k é n t 

Nincs ma már életképes 
település társadalmi mun-
kások nélkül. Cselekedetük-
től szépül-formálódik a fa-
lu, a község, gazdagodik a 
város. A közösségért terhet 
vállalók serege munkálkodik 
éveken át, hogy környeze-
tünk szebben mutasson, 
hogy szemmel lá tható le-
gyen a fejlődés. Üzemi kol-
lektívák, szocialista brigá-
dok és magánosok keze nyo-
mán csinosodnak a parkok, 
kapnak ú j köntöst a játszó-
terek. 

ö t é v e ' a lakult Szegeden a 
társadalmi munkát szervező 
szakbizottság. Azóta össze-
fogja, a köz érdekében tett 
felajánlásokat, hogy köny-
nyebben menjen a város-
szépítő, a városfejlesztő 
munka. Örömükre a leg-
utóbbi ülésen már azzal is 
foglalkozhattak, hogy mit is 
csinál janak a hétvégeken 
összegyűlt önkéntesek, ha 
nincs anyag vagy ha hiány-
zik az irányító szakember. 
Ügy is fogalmazhatnánk, az 
elmúlt öt évben lerakták az 
alapokat, kiépítették a kap-
csolatokat és most már a 
tetteken, az okos szervezé-
sen, a lehetőségek ésszerű 
kihasználásán a sor. 

Ez az önkritikusság nem 
jelenti azt, hogy az eddigi 
eredmények nem figyelemre-
méltóak. Hiszen csak tavaly 
több mint 42 ezer ember 1 
millió 650 ezer órát dolgo-
zott a köznek. (Ekkora erő 
akár egy ú j város alapjai t is 
lerakhatná.) Az elmúlt esz-
tendőben 50,6 millió forint 
értékű volt a társadalmi 
munka, 10 százalékkal több 
mint annak előtte. Ha nap-

számot fizetnének minden 
lakosnak, közel 300 forint 
ju tna fejenként, hiszen eny-
nyi az egy főre eső napi ér-
ték. A megyei városok kép-
zeletbeli versenyében Szeged 
az első helyen áll. 

Az is kiderült a szakbi-
zottság jelentéséből, hogy 
tavaly több eredményes vá-
rosszépítő akció volt Szege-
den. A város építését 878 
ezer őrá társadalmi munka 
segítette. Ennek 42 százalé-
kát — a „Tiszta, virágos 
Szegedért" és az „Egy üzem, 
egy park" akció keretében 
— a városgondnokság dolgo-
zói adták. A DÉGÁZ kom-
munista f iatal jai a pantheon 
szobrait tar tot ták tisztán. 

Parkok, utcák, épületek 
kaptak szebb ruhá t a ján lko-
zó kezek munkájától , torna-
termek, játszóterek, sportpá-
lyák épültek összefogással. 
Parkosítot ták és feltöltötték 
az E5-ös út két oldalát, Pe-
tőfitelepen főtéri játszóteret 
formál tak a szpcialista bri-
gádok. Béketelepen az 50 
személyes óvoda 3 millió 613 
ezer forint értékű társadal-
mi munkával épült. Közel 1 
millió forinttal segítette a 
közösség az újszegedi cse-
csemőotthont is. A közgaz-
dasági szakközépiskolában 
könyvtárbővítésre is futot ta 
az összefogásból, Kiskundo-
rozsmán az l - e s számú ál-
talános iskolában elektro-
mos berendezéseket szerel-
tek. A Stefánia sétányai is 
szebbek lettek. 

Több mint 27 kilométer 
betonjárda- lapot raktak le, 
360 méter bazalt-burkolatú 
utat építettek és mintegy 7 
kilométernyi ú j esővíz-elve-
zető csatorna kialakításában 

vettek részt a szegedle*. 
Közel 6 millió forint érté-
kű anyagot használtak. 

A tanácsi és nem tanácsi 
oktatási intézmények és 
patronáló üzemek között 
jobb együttműködés alakult 
ki. Ebben közrejátszott az 
Egy üzem — egy iskola moz-
galom is. Közel 11 ezren 
dolgoztak és 10 millió forin-
tot hoztak a közös kasszá-
ba. A KIOSZ szegedi kör-
zeti csoport jának kisiparo-
sai 150 ezer forint értékű 
társadalmi munkával ja-
vították az iskolák, nevelő 
otthonok, óvodák helyzetét. 

Az egészségügyi intézmé-
nyeknél tavaly 70 százalék-
kal több társadalmi munká l 
végeztek, mint előtte. így 
másfél millió forint maradt 
a pénztárcában, mert nem 
kellett építésre, karbanta r -
tásra, a jándékozásra költe-
niük a szociális és gyermek-
otthonoknak. Tavaly 109 vál-
lalat parkosítási szerződést 
kötött egészségügyi intéATlé-
nyekkel. 

Tömegszervezetek és a 
szakszervezet is akt ívan be-
kapcsolódtak városfejlesztő, 
városszépítő munkába . A 
városi KISZ-bizottság szer-
vezésében 205 alkalomma,' 
áldozták szabad nap juka t a 
fiatalok Szegedért, 66 ezer 
óra alat t 6 ezren szép ered-
ményeket értek el. Több 
mint 3,1 millió forint tal gya-
rapítot ták a várost. A Vö-
röskereszt Szeged városi 
szervezete a házi szociális 
gondozók munká ján könnyí-
tett. A Hazafias Népfront 
aktivistái mozgósították n 
lakosságot a társadalmi 
munkára . 

M. T. 

Vlda Sándor 

Knopp András 
Szegeden 

Tegnap, szerdán Szegedre 
látogatott Knopp András ok-
tatási miniszterhelyettes, 
akit a délelőtti órákban fo-
gadott dr. Komócsin Mihály, 
a megyei pártbizottság első 
titk.ára. A tanácskozáson 
részt vett dr. Koncz János, a 
megyei pártbizottság t i tkára 
és Török József, a Szeged 
városi pártbizottság első t i t-
kára is. 

Délelőtt a miniszterhelyet-
tes felkereste a JATE Ki-
bernetikai Laboratóriumát, 
ahol dr. Székely Sándor, a 
laboratórium vezetője kala-
uzolta. Délben az egyetem 
állami, párt , szakszervezeti 
vezetői és a karok dékánjai 
társaságában dr. Antalffy 
György, a JATE rektora kö-
szöntötte a miniszterhelyet-
test, m a j d az egyetem okta-
tó-nevelő-tudományos tevé-
kenységéről adott tá jékozta-
tást. Délután a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolára lá-
togatott Knopp András, ahol 
dr. Moholy Károllyal, a fő-
iskola főigazgatójával talál-
kozott. 

Árváltozások 
a textilipari termékeknél 

A méteráruk, a konfekcio- százalék. Nagyságrendjüket 
nált és a kötszövött, valamint érzékelteti, hogy a teljes ru -
a rövidáruipari termékek házati forgalomnak mind-
árának arányai április 5-től össze 0,3 százalékát érinti, 
folyamatosan változnak: ezen Átlagosan 12 százalékkal 
termékek árai — egymást csökken például a vékony 
kiegyenlítve — csökkennek, szálú női harisnyák és haris-
illetve emelkednek. Az á r - nyanadrágok fogyasztói ára, 
mozgások ál talában nem és hasonló mértékben emei-
érintik a már forgalomban kedik a vastag szálú női, fér-
levó termékek fogyasztói f i - és gyermekharisnyáké, 
árait . Néhány árucikknél Sor kerül egyes pamut ruhá -

Buda- azonban sor kerül az árak zati szövetek, hurkolt kel-
április 5-i változtatására. mék, kellékszövetek, férfi-női 

Az április 5-én életbe lé- és gyermek alsóruházati ter-
pett áremelések, illetve mékek á rának emelésére, il-
- csökkentések mértéke 4—14 letve csökkentésére. (MTI). 

Ifjúsági jogásznepok 
A Szegedi József Attila 

Tudományegyetem állami és 
jogtudományi kara és annak 
KISZ-szervezete rendezi meg 
a VIII. ifjúsági jogásznapo-
kat. A tegnap kezdődött há-
romnapos rendezvénysoro-
zatra a budapesti és pécsi 
társkarokról több mint 
száz joghallgató érkezett a 
városba. A rendezvénysoro-
zatot tegnap, szerdán dél-
előtt ünnepélyes keretek kö-
zött nyitotta meg dr. An-
t a l f f y György egyetemi ta-
nár, a JATE rektora. Dél-
után a joghallgatók bünte-
tőjogi perbeszéd-versenyen 
mérték össze tehetségüket és 
felkészültségüket, ma jd az 
esti szellemi vetélkedőn a r -
ról adtak számot, mennyire 
jár tasak az irodalom, a 

képző, és zeneművészet, a 
történelem, a politika, a 
sport, a jogirodalom és jog-
tudomány területén. 

A mai programban dél-
előtt jogesetmegoldási ver-
seny szerepel a civilisztika 
köréből, s orosz szakszöveg-
fordítási készségüket is ösz-
szemérik a fiatalok. Délután 
2 órától az Ady téri pályán 
sportversenyeket rendeznek; 
a napot este klubprograrti 
zárja . A VIII. i f júsági jo-
gásznapokat holnap, pénte-
ken délelőtt zár ják. Dr. Ke-
menes Béla, a szervező bi-
zottság elnöke ünnepélyes 
keretek között hirdet e red-
ményt s ad j a á t a dí jakat , 
zárszót dr. Kovács István 
egyetemi tanár , a jogi kar 
dékán ja mond. 

Olvasó munkásért 

Kitüntetett könyvtárosok 
Másodszor hirdet te meg az 

Olvasó munkásért kétéves 
pályázatot a Hazafias Nép-
f ront Országos Tanácsa, a 
Kulturális Minisztérium és 
a SZOT. A pályázatra 81 
egyéni és" csoportos beneve-
zést küldtek Csongrád me-
gyéből. Az országos értéke-
lés után a napokban adta 
át a pályadí jakat a megyei 
könyvtárosoknak és könyv-
tári kollektíváknak dr. Ko-
vács Miklósné, a megyei ta-
nács vb művelődésügyi osz-
tályának csoportvezetője. 

Országos első dí jat kapott 
a Somogyi-könyvtár mód-
szertani osztályának kollek-
tívája, Hajdú Géza osztály-
vezető és munkatársa i : Ma--
gyar József né, dr. Petrik 
Istvánné, Bori Zoltánné és 
Sípos Jánosné. Szintén első 
dí ja t vett át a makói József 
Atti la városi- járási könyvtár 

kollektívája, Domokos László 
igazgató és az olvasószol-
gálat tagja i : Márton Károly-
né, Sípos Sándorné, Bencze 
Istvánné. A második d í ja -
sok: Csépé Mihályné ásott-
halmi, Kapu Pálné és Félix 
Anna hódmezővásárhelyi, 
Alföldi János makói és Rácz 
Ibolya szegedi könyvtáros. 
Harmadik d í ja t vett á t : 
Kapu Pál, a vásárhelyi Né-
meth László városi könyv-
tár igazgatója, illetve olvasó-
szolgálati kol lekt ívája: So-
mogyi Ferencné, Vass Ist-
vánné és Tóth Erzsébet. 
Harmadik dí jas Simon Al-
bertné székkutasi, Orosz 
Istvánné, Vargha Andrásné, 
Hídvégi Béláné és Kotroczó 
Józsefné szegedi könyvtáros 
is. Az országos pályázat 
résztvevői közül a Csongrád 
megyeiek kapták a legtöbb 
elismerést. 


