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röviden 

Retekiskola 

— Valaki nyisson ablakot, mert 
megfulladok — szólt az egyik fiatal 
nő, és poharáért nyúlt. 

— Húzzunk sorsot, vagy keljen fel 
a legfiatalabb? — kérdezte ágyában 
felülve a kis, fekete kontyos gyerek-
asszony, s már bele is bújt a papu-
csába, játszva a sértődöttet: — Én 
vagyok itt a „fuss oda — hozd ide", 
egész nap ugrálhatok. Csak kerüljek 
ki innét. Legközelebb majd nagy-
mama koromban jövök, akkor szü-
löm meg az öcs i t . . . — hirtelen szá-
ja elé kapta a kezét 

Kínos csend ereszkedett a kórte-
remre, mind az öten lopva a sarok-
ágyban fekvő asszonyt nézték. Negy-
venesnek látszott, bár több is lehe-
tett. Szótlanul feküdt két keze er-
nyedten pihent a paplanon, de most 
lassan ökölbe zárta u j j a i t Tegnap 
hozta be a mentő. Fiút szült Csak 
ennyit tudnak róla, mert nem beszél 
senkivel. Lehunyt szemmel fekszik, 
vagy a mennyezetet nézi. Az ételből 
épp csak csipeget 

A feszült csendben az asszonyból 
kitört a zokogás. 

— Bocsásson meg, igazán nem 
akartam . . . mindig előbb jár a szám, 
mint az eszem — hadarta zavartan a 
kis fekete kontyos, s feledve az ab-
laknyitást már ott ült a síró nő 
ágya szélén, vigasztalóan simogatta 
a kezét. — Nem szabad, hogy feliz-
gassa magát, belázasodik, olyankor a 
tej is elapadhat, inkább mondja el, 
mi bánt ja? 

Mondja el? Hogyan ís értené meg 
őt egy alig 18 éves, párnapos anya. 
A szégyenét, hogy megvetik a falu-

Szerencse fia 
ban, mert ebben a korban már nem 
illik gyereket a világra hozni. Hó-
napok óta másról se beszélnek, csak 
arról, hogy megbotránkoztatta a fia-
talokat A sógornője, amikor meg-
tudta, kiabált vele, még a harmadik 
szomszédban is hallották: 

— Nem sül ki a szemed a gyere-
keid előtt? A fiad katona, a lányod-
nak májusban lesz az esküvője. Gye-
rekkocsit tolsz majd a násznép élén?! 

Dehogy akarta ő ezt a gyereket. 
De ha már így e3e t t . . . A fér je jó 
ember, családszerető, először megle-
pődött, aztán ennyit mondott: 

— Te Sári, úgyis nagy ez a ház 
kettőnknek. Kati városi fiút válasz-
tott, Imre meg ha leszerel, ki tudja 
még merre viszi a sorsa, dunántúli 
kislánnyal levelez. Jól is jön ez a 
kis vakarcs, legalább öregségünkre 
nem maradunk egyedül. 

A kis vakarcs — csak így nevez-
ték egymás között — négy kilóval 
született, és egészséges, mint a makk. 

Azt hitte, a szülés után minden 
rendbejön, de itt ezek a fiatal asz-
szonyok is szinte kiközösítették. Egy-
szerre mégis homlokán érezte a 
gyerekasszony kicsi, izmos kezét, s 
csukladozva a sírástól mondta: 

— Nem haragszom, igazán kedves, 
hogy törődik velem. 

— Olgi a nevem, ne tessék ma-
gázni. Letegezhetem? 

— S á r i . . . — mondta az asszony, 

s párnája alól kihúzta zsebkendőjét, 
letörölte könnyeit 

'— Már tudom, miért nem barát-
koztál velünk! Pedig az a pár év 
nem számít, ami köztünk van; kü-
lönben is azt tartják, a kisgyerek 
mindig fiatalít. 

— így igaz — helyeselt a mellet-
tük levő ágyból a fiús hajú asszony 
—, az én anyám is elég későn s-rülte 
a húgomat. Amikor sétálni vittem, 
azt hitték az enyém, a mamára meg 
azt mondták, a nővérem. Hugi a 
család kedvence. 

Sári nem akart hinni a fülének: 
az egész terem vele csevegett neki 
kedveskedett, hogy felvidítsák. Híres 
festőket. írókat soroltak fel, akik 
idős szülőktől származtak, bizony-
ságul: a késői gyerekek okosak! 

— Én nem tudok ilyen esetről — 
mondta gyerekes csodálkozással Ol-
gi —, de idefigyeljetek: a mesékben 
is mindig a legkisebb legény a leg-
erősebb, a legeszesebb és ő a sze-
rencse f i a 

Szinte végszóra tárult fel az ajtó. 
— Hozzuk a gyerekeket — szólt 

be a nővér. 
A folyosóról beszűrődött a csecse-

mők éhes sírása. A gyenge, vékony 
kis hangok közül kiemelkedett egy 
türelmetlenül követelőző. A hang 
tulajdonosa mérgesen öklözte a le-
vegőt. miközben anyjához vitték. 

— Micsoda erőszakos fia van. Sári 
anyuka — jegyezte meg a nővér —, 
ő aztán nem hagyja magát. Fél órán 
át teával itattuk, mert felbömbölte 
volna a többieket. 

— Ugyan, ez a kis vakarcs? 
H. A. 

Sokat segít a kertészeknek a szakirodalom, mégsem árt 
sz elmé'eti ú 'mutatást e.öbb a gyakorlatban kipróbálni. 
Ezt teszik már évek óta a szegedi C j Élet Tsz-ben is. 
Csaknem százfajta rctekmagot veinek a kísérleti parcellák-
ba, hogy ott helyben győződjenek meg fejlődésükről. Jól 
bír ják-e a klímát, kedvezően nőnek-e a gumók, megfele-
lően alakul-e a levélzet — sárgul, vagy nem sárgul — és 
így tovább, megannyi szakmai kérdésre kapnak feleletet. 
A kísérlet eredménye pedig az, hogy a téesz a tapasztala-
tokat hasznosítva több retket termeszt, s így több friss 
áru jut a fogyasz'ók asz'alára. Képünkön Koza József el-
lenőrzi a kísérleti parcellakak 

BCCSÜZTATAS. 
BEIKTATÁS 

A járási hivatal nyugál-
lományba vonuló elnökét, 
dr. Kiss Imrét bensőséges 
ünnepségen búcsúztatták el 
munkatársai. A búcsúztatá-
son ott volt dr. Perjési Lász-
ló. megyei tanácselnök, Szö-
gi Béla, a megyei pártbi-
zottság osztályvezetője és 
Jáhni László, a járást pár t-
bizottság első titkára is. A 
járási hivatal volt elnöké-
nek Papp Gyula, Szeged ta-
nácselnöke nyújtotta át a 
váro6 és a járás együtt-
működése érdekében ki-
fejtett munkássága elisme-
réséül a Szeged címerével 
díszített emlékérmet. A já-
rást hivatal ú j elnökét. Fo-
dor Istvánt dr Perjési Lász-
ló iktatta be hivatalába. 
ELŐADÁSOK 
A NAGY ARVfZRÖL 

Ünnepi bizottsági ülést 
rendez kedden délután 5 
órakor a népfront városi 
bizottsága mellett működő 
honismereti bizottság, a TIT 
történeti szakosztálya, a Ma-
gyar Történelmi Társulat 
megyei csoportja az 1879. 
március 12-1 nagy árvíz em-
lékére. Dr. Vágás István 
kandidátus, a szegedi árvíz 
hidrológiai feltételeiről. Olt-
val Ferenc nyugalmazott 
levéltári Igazgató az árvízi 
bizottság munkájáról, dr. 
Máriaföldi Márton, a TIT 
történeti szakosztályának el-
nöke a város újjáépítéséről 
tar t előadást a népfront ter-
mében. 
KÜLPOLITIKAI 
EIÖAD.4S 

Előadást rendez holnap, 
hétfőn délután 5 órakor a 
népfront megyei és városi 
elnökségének külpolitikai 
klubja a városi bizottság ta-
nácskozótermében. P. Sza-
bó József Kínáról tart tá-
jékoztatót, amelyen szíve-
sen lát ják az érdeklődőket. 

A - z tes tápoló 
szerek, 
női &s gye rmek 
e r n y ő k 
121 Ft- tó l 
120 Ft-ig. 

125 ÉVES 
A SZEGEDI 
VASŰT 

A MÁV Szegedi Igazga-
tósága és a Közlekedéstudo-
mányt Egyesület szegedi 
szervezete március 5-én. hét-
főn délután 3 órakor a Tech-
nika Házában emlékünnep-
séget rendez abból az al-
kalomból, hogy 125 éves a 
szegedi vasú t Lovász Lázár 
vasútigazgató megnyitója 
után dr. Bátyai Jenő tar t 
előadást az első emelet 7. 
számú termében. 

BEATLES-
SZOBOR 

A királynő már a brit bi-
rodalom lovagjaivó ütötte 
őket, ám most szülőváro-
suk, Liverpool szobrot emel 
a világhírű Beatles* együttes 
tagjainak. A négy „gomba-
fejű halhatatlan" — John, 
Paul. Ringó és George — 
alakját bronz szoborcsoport-
ban örökíti meg majd Brian 
Burgess helyi művész, és 
azt a város kulturális köz-
oontiában, a Williamson 
square-n ötméteres talapza-
ton helyezik eL 

EMLÉKMÜZEUM 
1938 óta emlékmúzeum 

Moszkva közelében az az 
épület, amelyben a bolsevik 
párt és a szovjet állam 
megteremtője. Lenin élete 
utolsó szakaszát ftltötte. 
A Gorkij község mellett le-
vő kastély közvetlen kör-
nyékét már a hatvanas évek 
elején védett övezetté nyil-
vánították, és a 105 hektá-
ros területen emlékparkot 
alakítottak ki. Az OSZSZSZK 
Minisztertanácsának hatá-
rozata alapján most tovább 
bővítik a parkot és emlék-
hellyé nyilvánítanak szá-
mos más épületet is, amely 
a közvetlen környéken Le-
nin tevékenységének emlé-
keit őrzi. Több éves mun-
kával összesen több mint 
kilencezer hektárnyi te-
riiletet alakítanak ki, amely 
magába foglalja a község 
mellett levő erdőségeket is. 
Külön emlékmúzeumot épí-
tenek, ahol időszakos ki-
állításokat rendeznek. 

Derült idő 
Várható időjárás ma estig: 

Kevés felhő, csapadék nél-
kül. Gyenge délnyugati szél, 
elszórtan köd. Legmagasabb 
nappali hőmérséklet ma: 10 
—15 fok között. 

TÁRSASUTAZÁS — 
NŐKNEK 

A Kisipari Szövetkezetek 
Csongrád megyei Szövetsége, 
a Csongrád megyei Mező-
gazdasági Szövetkezetek Szö-
vetsége. valamint az Álta-
lános Fogyasztási Szövetke-
zetek Csongrád megyei Szö-
vetsége társasutazást szer-
vezett Jugoszláviába, a moz-
galomban élenjáró nők ré-
szére. Több mint száz dol-
gozó indul útnak holnap 
Ópatijába. ahol nőnapi ün-
nepségen is részt vesznek. 

FAK 
GYÖKERESTŐL 

A fákat tuskók hagyása 
nélkül kitermelő ú j eépet 
szerkesztettek a Moszkvai 
Erdőgazdálkodási Egyete-
men. Az ú j gépet a sorozat-
ban gyártott LP—19 típusú 
fakitermelő bázisán alakí-
tották ki. Miközben a fá t 
hidraulikus karjai szorítá-
sába veszi, a fa tövéhez 
nagy teljesítményű hidrau-
likus haj tás félkör alakú 
éles késeket ereszt. A fél-
méterre a földbe hatoló ké-
sek átvágják a gyökereket 
Ezután a gép könnyen ki-
emeli a fát, éa a szükséges 
helyre rakja. 

MIT FIZET A LOTTŐ? 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság közlése szerint a 
9. játékhéten 5 találatos 
szelvény nem volt. A lottó-
nyeremények a nyeremény-
illeték levonása után a kö-
vetkezők: 4 találatos szel-
vénye 82 fogadónak v o l t 
nyereményük egyenként 92 
ezer 105 for in t Három talá-
lata 7087 fogadónak volt, 
nyereményük egyenként 533 
for in t A kéttalálatos szel-
vények száma 192 521 darab, 
ezekre egyenként 25 forin-
tot fizetnek. 

Előadások a politikai akadémián 

Nézőpont,.. 
A színházi premieren 

két elegánsan öltözött 
hölgy találkozik össze a 
szünetben. , 

— Hogyhogy egyedül 
vagy színházban? — 
kérdezi az egyik. — 
Miért nem jött el a fér-
jed is? 

— A férjemet nem ér-
dekli a divat... — 
mondja a másik. 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottságának gazdaságpoliti-
kai kérdésekkel foglalkozó 
akadémiáján, március 7-én, 
szerdán fél 3 órai kezdettel 
a Vörös Csillag filmszínház-
ban dr. Sallai Miklós, a 
JATE pol. gazd. tanszék tanár-
segéde Az exporttermelés 
helyzete és feladatai az ex-
porttermelés hatékonyságá-
nak fokozásában címmel tart 
előadást (A sárga jelzésű 
igazolványok érvényesek.) 

Az időszerű kérdésekkel 
foglalkozó akadémián, már-
cius 8-án, csütörtökön fél 3 

órai kezdettel ugyancsak a 
Vörös Csillag filmszínházban 
dr. Bárány Ferenc, a SZOTE 
tanszékvezető docense A pro-
letárdiktatúra funkciói a fej-
lett szocialista társadalom 
építésében címmel tart elő-
adást. (A piros jelzésű iga-
zolványok érvényesek.) 

Az előadások után a Sza-
badíts meg a gonosztól című 
színes magyar filmet vetí-
tik. A politikai akadémia 
előadásai miatt a meghirde-
tett első mozielőadások el-
maradnak, a pénztár három 
órakor nyit. 

Cigány bál Szegeden 

KERTBARÁTOKNAK 
A Hazafias Népfront vá-

rosi bizottsága és a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pont kertbarátklubjában dr. 
Berencsi György egyetemi 
tanár, a népfront városi bi-
zottságának elnöke A ker-
ti munka hatása az egész-
ségre, a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekre. Regőczi 
István, a ZÖLDÉRT igaz-
gatója pedig A kertbarát-
mozgalom gazdaságpolitikai 
jelentősége címmel tar t elő-
adást, kedden délután 5 óra-
kor. 

Hagyományos rendezvény 
Szegeden a farsangi cigány-
bál. Ez évben, március 8-
án, az újszegedi Tisza 
Gyöngye étteremben rende-
zik meg. A rendezőség — 
a Csong-ád megyei Zene-
művészeti Szakszervezet — 
tájékoztatása szerint este 
hétkor hangolnak a zené-
szek. akiket Káté Kálmán 
prímás —, a Rajkó Zenekar 
valamikori híres dirigense 
vezényel. A táncmuzsika 

sem marad el. Fehérvári 
László és Virágh István 
együttese gondoskodik er-
ről. Énekesek is fellépnek a 
szegedi cigánybálon: Pécsi 
Csonka Annus (a pécsi té-
véstúdió énekese), Ürmös 
tea. Szegedi Tóth Lajos és 
Fejes Sándor. 

A bál tiszta bevételéből a 
nyugdíjas és beteg cigány-
zenészeket segítik anyagl= 
lag. 

Vonatpótló autóbuszok 

Gyálaréti kiskertek 
Jogszabály szerint nem ad-

ható el állami, illetve a 
szövetkezeti tulajdonban levő 
mezőgazdasági föld. Ezért a 
nagyüzemileg nem hasznosít-
ható földeket tartós haszná-
latba adják. E jogi forma öt-
ven évig terjedő, szerződé-
sen alapuló és örökölhető 
földhasználat, melyet az in-
gatlan-nyilvántartásba is be-
jegyeznek. Aki tartós hasz-
nálatba vesz földet, haszná-
latbavételi díjat ü z e t (A 
föld helyben kialakult for-
galmi értékének ötven szá-
zalékánál nem többet.) 

A múlt év júniusában a 
Szeged megyei városi tanács 
végrehajtó bizottsága határo-
zatot hozott, amely szerint 
Gyálaréten és Kiskundorozs-
mán kiskertet osztanak. Az 
igazságos elbírálásra ideigle-
nes bizottságot alakítottak a 
tanács és a társadalmi szer-
vek képviselőiből. Tegnap, 
szombaton a városi néofront-
székházban 296 parcella ta-

lált gazdára. Sorsolás döntöt-
te el, kinek melyik ju to t t 

Tavasszal a földhasználók 
Gyálaréten már birtokba is 
vehetik kiskert jüket Hasz-
nálatukkal kapcsolatosan tud-
ni kell a következőket: a 
használati jog élők között 
nem ruházható át, de — 
adott esetben — le lehet ró-
la mondani a földtulajdonos 
javára. A lemondás elfoga-
dása kötelező. A kiskert a 
mezőgazdasági termelést 
szolgálja, ezért a földre csak 
12 négyzetmétert meg nem 
haladó, földszintes, ideiglenes 
jellegű gazdasági épület 
(szerszámkamra, présház, 
gyümölcs tároló és pince) 
építhető, építési engedély-
alapján. A használó köteles 
a földet megművelni, gon-
dozni, mert ellenkező esetben 
a földhivatal a használati jo-
got megvonja. Villanyt, vizet 
vezethetnek, és járdát épít-
hetnek maguknak a kiskert-
használók. 

Pályafenntartási munkák 
miatt március 5-én 8 óra 35 
perctől március 8-án 18 órá-
ig éjjel és naDpal, folyama-
tosan a Kútvölgyi Gyógyin-
tézet és Orosháza vasútállo-
mása között valamennyi sze-
mélyszállító vonat közleke-
dését szüneteltetik, s az uta-
sokat vonatoótló autóbu-
szokkal szállítják. 

Hasonló okok miatt már-
cius 5, 6. 7, 19, 20 és 21-én 
Kiskunfélegyháza és Petőfi-
szállás között több vonat 
helyett szintén vonatpótló 
autóbuszokat közlekedtetnek. 
Az érintett vonatok a kö-
vetkezők: a Miskolcról ér-
kező gyorsvonat, a Buda-
pestről 8 óra 50 perckor in-
duló személyvonat, valamint 

a Szegedről 9 óra 05 perckor 
és 11 őra 35 perckor induló 
személvvonat 

A változásról, a vonatpót-
ló autóbuszok indulási ide-
jéről és megállóiról bővebb 
felvilágosítást a vasútállo-
másokon adnak. 

COLLEGIUM 
POLYTECHNIKUM 

A Collegium Polytechnl-
kum szabadegyetemi elő-
adássorozatának keretében 
március 5-én. este 8 óra-
kor dr. Székely Sándor kan-
didátus. a JATE kiberneti-
kai laboratóriumának veze-
tője A számítógép jövője — 
magyarországi vonatkozá-
sok cfmmpl tart előadást a 
Hermán Ottó kollégium 
társalgójában. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
.Szeged várost Bizottságának napilapja 
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