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Kohászok sikere 
Jobb minőség, több termék 

Tovább Javultak a gazdálkodás eredményei az év eddig 
eltelt időszakában a Diósgyőri Lenin Kohászati Művekben. 
A szocialista brigádok a készáruhengersorokon, az úgyneve-
zett fazon export és a kovácsolt buga termelésében időará-
n' os tervüket több mint húszezer tonnával túlteljesítették, 
és más termékekből is többet gyártottak a tervezettnél. 
Mindezt egyenletes* jó minőségben állították elő. 

Az év első négy hónapjában már mintegy tizenöt és 
fél millió forint értékű alapanyagot és energiát takarítot-
tak meg. Javították az élőmunka hatékonyságát is: azonos 
mennyiségű termék előállításához a múlt év hasonló idő-
szakához viszonyítva, hetvenhatezer munkaórával keveseb-
bet használtak fel. 

Az épülő új hídnál 

Geodéta k 
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kozremukodese 
A szegedi új híd építésé- a sokéves tapasztalattal ren-

ben fontos feladat hárul a delkező szakemberek elisme-
hidat tervező UVATERV geo- rését is kivívták, 
détáira ja. Szükség volt mun- «. . 
kájukra többek között a híd . . 
ée tengelye kitűzésénél, a u U V Á T ^ V .ynigdfjaa 
szerkezeti eleinek beemelésé- geoaetaja 
néL 

megyei 
bizottságának 

ülése 
Hogyan gondoskodnak dol-

gozóikról Csongrád megye 
kereskedelmi és vendéglátó-
ipari üzletei? Javult-e a ke-
reskedelmi dolgozók munka-
fegyelme? A többi között 
ezekről a kérdésekről tanács-
kozott tegnap, pénteken a 
KPVDSZ Csongrád megyei 
bizottságának ülése, ahol ott 
volt Nóvák Gusztávná, a 
KPVDSZ alelnöke is, továb-
bá a témában érdekelt szö-
vetkezetek képviselői. ' 

Az értekezletet követő ün-
nepségen a Szakszervezeti 
Munkáér t kitüntetés arany 
fokozatát vet te á t Csikós 
György, Gál Ferenc és Ka-
bók Miklós. Ezüst fokozatot 
négyen, SZOT-oklevelet t i-
zenhatan, KPVDSZ emlék-
plakettet hatan kaptak. Kul-
turális munká juké r t a Csong-
rád megyei ZÖLDÉRT és a 
sándorfalvi ÁFÉSZ kapott 
elismerést. 

Egyszerű történet 
Szegedi beszélgetés Tamási Gáspárral 

A szakember könnyen meg-
állapíthatja; a geodéták ez-
úttal a geodézia egyik szak-
ága, az ipari geodézia külön-
leges feladatainak megoldá-
sára vállalkoztak. Üjszerű 
volt munkájukban az alap-
vonalbázis mérése, melyre a 
kitűzésekhez volt szükség, s 
ehhez a Dl—10-e» elektro-
optikai távmérő műszert 
használták. A szög- és hossz-
kiegyenlítésekről Szirmay 
Gábor irányító-tervező geo-
déta Budapesten és Szegeden 
előadást tartott Akadtak, 
akik a kezdetkor kételkedtek 
a merőben újszerű eljárás-
ban, a gyakorlat azonban 
nem őket igazolta. 

Április 25-én majdnem 
egész nap szemerkélt az eső. 
A Szirmav-geodétabrtgád a 
rossz időben is dolgozott. 
Különleges hálózattal a vas-
szerkezeteken ellenőrizték, 
hogy a május közepén be-
emelendő utolsó hídelem 
pontosan illeszkedik-e m a j d 
• helyére. Mivel e vasszerke-
zet hőre érzékeny, központo-
sított teodolittal, a Di—10 
távmérő felszerelés és a fel-
sőrendű szintezómflszer se-
gítségével, éjjel is kétórán-
ként ismételték a méréseket. 
Munká jukban használják a 
nagy gyakorlatot követelő, 
ám a számításokat lényege-
sen egyszerűsítő Julet Pac-
kard-zsebszámológépet is. 

A geodétabrígád tagjai — 
Szirmay Gábor, Szirmay 
András, Körmendi Benő és 
Vasváry László — valameny-
nyien fiatalok, felkészültsé-
gükkel, hivatásazeretetükkel 

Szegeden vendégszerepel 
az újvidéki balett 

Az ÜJvidékl Opera- és Ba-
lettszínház balettegyüttese 
vendégszerepel a hét végén. 
Szegeden. Az eredeti műsor-
rendtől eltérően szombaton 
Delibe s Sylvia című három-
felvonáso6 mitológiai balett-
jét mutatják be a Zenés szín-
házban, este 7 órától. Az elő-
adás rendező-koreográfusa 
Iko Otrln marlbori művész, 
díszlettervezője Borisz Mak-
szimovics, jelmeztervezője a 
belgrádi Dusa Risztics. A di-
rigens Topiák Imre lesz, s a 
főbb szerepekben Máriás-
Brzics Erikát, Ratko Petro-
vicsot, a zágrábi Jural) Mov-
csánt, Blljana Maksicsot és 
Rasztiszlav Vargát láthatják 
a nézők. 

Holnap, vasárnap este 7 
órától, ugyancsak a Zenés 

színházban viszik színre aa 
újvidéklek Borisz Popondo-
pulo háromfelvonÓ6oa balett-
jét, a Theutát, mely témáját 
az ókori Róma történetéből 
meríti. A koreográfus-rende-
ző Franjo Horvát zágrábi 
művész, a díszlettervező a 
belgrádi Vlagyimir Marenics, 
a Jelmeztervező ugyancsak 
zágrábi: Helena Horvát. Az 
előadást Miodrag Janoski 
vezényli, a címszerepet, a? 
előző estéhez hasonlóan Má-J 
riás-Brzics Erika táncolja. A 
további főbb szereplók: e 
szkopjei Marin Crvenov, 
Tóth Gizella, Dragan Jerin-
kics, Dobrila Novkov, Ismét 
Fetahovlcs, Tereza Cebsfci, 
Apostol Hrisztivics, Szófia 
Sztojadinovics, Mlra Grujics 
és Zsivojin Novkov. 

Szegedi zenemuvészek 
Drezdában 

Hazaérkezett Drezdából a 
Szegedi Zenebarátok 120 ta -
gú Kórusa, mely április 21— 
22-én először szólaltatta meg 
az NDK-ban Liazt Szent Er-
zsébet legendája című orató-
r i u m á t A 2400 nézőt befoga-
dó drezdai kultúrpalotában 
Pál Tamás dirigálta az együt-

test. s az orgonán közremű-
ködő Várady Zoltán mellett, 
a drezdai koloratúrszoprén, 
Helga Kelmer partnereként, 
szegedi szólisták léptek föl: 
Lengyel Ildikó, Sinkó György, 
Várhelyi Gábor, dr. Szüts Ist-
ván, Szelei Márta és Joó 
Enikő. 

Turisták tízezrei nyargal-
nak át évente a Marosvásár-
hely—Székelyudvarhely kö-
zötti műúton. 

A kopjafa a lat t nyugszik 
Tamási Áron. A kőtömb 
előtt a „tonnás hegyibeazéd", 
a két Szervátiusz faragta 
emlékmű. A gyakorlottabb 
magyar utazó még le is ka-
nyarodik a főútról, átgázol a 
„Fehér Nytkón", a betekint 
a Tamási-portára, hol Áron 
lábnyomait az öcca, Gáspár 
mutogatja ma le, ízee szóval 
emlegetve föl a régmúlt idő-
ket, amikor „az én édes bá-
tyám" még a hegyoldal rét-
jein kaszált. 

* 
A véletlen, jobban mondva 

néhány kiskunmajsai és ha-
lasi tanár buzgólkodása ré-
vén a napokban székelyha-
risnyásan, fekete ujjasában, 75 
évesen is ruganyos lépteivel 
Szegedre is betoppant Áron 
öccse, a Vadon nőtt gyöngy-
virág szerzője. Interjúra ké-
szültünk véle, gondolván: ott 
folytathatjuk, ahol legutóbb 
Farkaslakán elhagytuk, be-
szélgetünk emlékiratának 
második kötetéről. 

— A kiadó ül rajta — 
mondta röviden, a gyakorló 
író hangján. Kortyolt keve-
set a borából (gyomorműtéte 
óta a pálinkát „nem használ-
hatja"), s nyomban hangot és 
témát váltott. Nylkó menti 
paraszt, valóságos Tamási-fi-
gura szólalt meg újra: — A 
baj nem itt kezdődik. 

— Hanem! 
— Mondhatnám: ha az 

ember a világnak javát már 
csak szemmel k ívánja . . . De 
mondok mást. Nézze. Itt a 
kezem, ez a göcsörtös. A 
körmök mind újak rajta, B 
igen a bőr is. De hát ez 
nem csizma, jobb lenne a ré-
g i . . . Hatvannégy január 15-
én történt. Azt mondja a só-
gorom, lészen ő a szekeres, 
menjünk hajnalban az erdő-
re, tegyünk fát. Ráálltam 
könnyen, hisz akkor esteled-
vén is olyan havak hulltak, 
akár egy-egy gyapjas bárány. 
Hideg Ilyenkor nem lehet. 
Lett mégis. Hatalmas még-
hozzá, a fülünket a sipka alól 
majd kiszedte. Mentünk 
azért. A fát a lábáról levet-
tük, a gallyától megfosztot-
tuk, s tettük volt a szekér-
re. Hajnal óta nem szlvaraz-
tam, mondom, rágyújtok 
már. Hanem az ujjam (de 
csak ez a négy, mert emez, 
az öreg Is csakúgy ott volt, 
ahol a többiek, a ennek sem-
mi baja) mozdulni egyáltalán 
nem akarnak. Na, Itt velaml 
baj van. Az bizony, kiált a 
sógorom, amikor meglátja: 
dörzsöld hamar hóval, mert 
az ujjad mind erősen meg-
fagytak. Dörzsölhettem hlá-

be, a végük úgy két-három 
centire csak olyan fehér ma-
radt, akárha mészbe mártot-
tam volna. Otthon aztán pi-
rosodni kezdtek, ahogyan 
vízben jól megfürdettem 
őket, aludni mégsem hagy-
tak. Felpuffadt reggelre az 
egész kezem. A körorvoshoz 

persze csak harmadnap men-
tem bé. Ezen már csak a kés 
tud segíteni, azt mondja. Az 
nem lehet, mondom én. ad-
jon valamit kenőcsöt, effélét. 
Adott, bé is pólyálta ügye-
sen. Hanem az újabb kötö-
zésnél a bőr és a körmök le-
váltak, akár a kesztyű. Ki-
nőttek később, de immár kü-
lönválni egymástól és ha j la -
ni sehogy nem akartak. No, 
most mit tegyek? Hallottam 
én egy híres vásárhelyi dok-
torról, bémentem hozzá, ö 
aztán kiírt nekem huszonhat 
Injekciót. De megmondta, 
hogy a tízet csak Udvarhe-
lyen adhatják bé, s csak a 
kisebbik hatot a körorvos ott 
helyben. No. lekapott aztán: 
hát kl mondta magának, 
hogy Vásárhelyre menjen? 
Nekem senki más. mint a ta-
vasz, mondom. Üzente, hogy 
mindjárt itt van, s nyomé-
ban a nyár. Az ujjak pedig 
engedelmeskedni nem akar-
tak. Muszáj volt elmenjek. 
Kapálni, kaszálni kell. mert 
ha nem. a magunkfa j t ának 
az álla fttlkop. Igaz-e? 

3 hát ennyi. . . A. J. 

Tejtermelési verseny 
Díjátadótok 

A tavalyi országos és me-
gyei tejtermelési verseny dí-
jalt tegnap délelőtt a me-
gyei tanács székházában ad-
ták á t Az országos ér téke-
lés szerint a második di ja t 
a szegvári Puskin Termelő-
szövetkezet nyerte. Az egy 
tehénre jutó tej mennyisége 
6 ezer 304 liter volt. A ke-
resztezésből származó te-
heneket tar tó gazdaságok 
között második d í ja t a hód-
mezővásárhelyi Főiskolai 
Tangazdaság kapta meg. A 
tej termelést legjobban nö-
velő nagyüzemek versenyé-
ben a vásárhelyi Rákóczi 
Termelőszövetkezet ha rma-
dik helyezést ér t el. A kis-
termelők között özv. Gránicz 
Mihályné derekegyházl ter-
melőszövetkezeti tag lett az 
első, akinek egy tehene 8 
ezer 447 l i ter tejet adott. 

A megyei versenyben a 
legtöbb tejet termelő nagy-
üzemek között első helye-
zést a Derekegyházi Állami 
Gazdaság, második helyet a 
szentesi Termál Tsz ér t el, 
harmadik a mártélyl Fürst 
Sándor Tsz lett. A 100 hek-
tár mezőgazdasági területre 
jutó tej termelés növeléséhen 
a felgyői Alföldi Róna Tsz 
áll az első helyen, második 
a röszkei Kossuth Tsz. A 

tej termelést leginkább növe-
lő nagyüzemek versenyében 
első a makói József Attila 
Tsz, második a csanádpalo-
tai Szabadság Tsz. A TE-
SZÖV különdíjét a hódme-
zővásárhelyi Marx Tsz és a 
rúzsai Népszabadság Terme-
lőszövetkezet kapta. A kis-
termelők között a legtöbb 
tejet Kormányos Sándor 
csengelei téesztag adta á t 
a te j iparnak. Második Mé-
száros Ferenc, szintén csen-
gelel termelőszövetkezeti 
tag lett. Az egy tehén után 
legtöbb tejet értékesítő gaz-
dák versenyében első Kiss 
Ferenc csengelel nyugdíjas, 
második Gallyas Ferenc vá-
sárhelyi AFÉSZ-dolgozó. A 
Csongrád megyei tanács kü-
löndíját kapta Benkő József 
és Nagy Ernő vásárhelyi, 
Palastl Jánosné bokrosi, özv. 
Kérdő Bélintné székkutasl, 
Lengyel János csengelel. P rá -
gai Mihály és Nagy Márton 
székkutasi, Csűri János és 
Virágh Sándor csengelei, 
valamint Vér Antalné rösz-
kei téesztag. 

Az eredményhirdetés után 
a d i ja t nyert gazdaságok 
képviselőinek és a kisterme-
lőknek a tejipari vállalat 
kóstolóval egybekötött ter-
mékbemutatót rendezett. 

Molnár Zoltán 

A vereség 
6. 

Es ezzel el is váltak, s elindultak kétfelé. Már mentek 
vagy hat-nyolc lépést, amikor a katonának eszébe Jutott, 
hogy megálljon és visszaszóljon: 

— Különben m e g v a n . . . András. Jól megvan; egész-
séges. 

Jól van na. gondolta Aranka, s igyekezett 6 is bará t -
ságosabb képpel visszatekinteni. 

— Köszönöm. — De más nem jutott eszébe, s csak azt 
mondta még másodszor is: — Köszönöm, — S indult to-
vább a kislány után. 

Itt az utcán már csak egymás nyomában mehettek, a 
kerítés tövén, mert a szekerek félkerék mélyen felhaso-
gatták az utat, a mélyebb részeken meg sok helyt még sár 
ls volt. 

Csend ült a falun. Csak egy-egy álmos kutya vakkan-
tott néhányat. Egyszer meg három fiatal liba jött szembe 
velük; megálltak, gágogtak, nekik kellett kikerülni őket, 
s akkor csendesen továbbmentek. Emberrel, végig, egy lé-
lekkel sem találkoztak. 

Eközben Kis András Jó pár kilométerrel a r rább még 
mindig távolodott Tiszafüredtől. S Csóti Aranka meg ép-
pen nem is igen jár t most az eszében. Bár ugyan az sem 
volna hazugság, erről szólván, hogy minden gondolata tá-
vol levő hitvese és születendő gyermeke körül forgott. Hi-
szen szokott rá juk gondolni. De most mással volt elfoglal-
va. Mostanában. 

Azzal, hogy ml lesz. 
I Mi lesz a forradalommal, meg az emberiséggel. 

Ezekben persze valamiképpen az Is benne volt, hogy 
ml iesz majd ővele magával, meg Arankával is. De két-
ségtelen, hogy mióta ez a különös támadás megindult, az-
óta valahogy mindig a világ prole tár ja inak a sorsán kellett 
gondolkoznia. A világforradalmon . . . Vagy talán még előbb 
keletkezett benne ez a lappangó, szüntelen aggodalom. Ami-
kor Ide kezdtek gyülekezni, Poroszlóra, Vagy ta lán még ak_ 
kor, júniusban, amikor elrendelték az érthetetlen vissza-
vonulást ; amikor csüggedten gyalogoltak valahol Zólyom 
és Losonc között. Akkor a győzelmek egyszerre mintha ve-
reséggé változtak volna bennük. 

Bár most, éppen most, még ilyesmiken sem gondol-
kozott. 

A felderítő felderít. Katona volt: a hosszú esztendők 
alatt minden ízében katonává vált. Most meg, ha lehet, 
még komolyabban vette ezt a felderítő feladatot, mert erre 
önként Jelentkezett. Olyannyira önként, hogy addig t a l i n 
nem ls jutott eszükbe senkit sem kiküldeni. 

Ám Kis András, éppen mért ő oly sokat töprengett a 
világforradalom ügyén, meg a hadihelyzeten, s különö-
sen ezen a mostani támadáson — és főképp, mióta a té-
dás szemlátomást „lyukra szaladt", az ellenség elfutot t 
szóval. Igen: Kis András nem várta, hogy lesz-e hát ilyen 
parancs vagy sem. hanem önként jelentkezett, hogy ő ki-
menne Járőrbe, felderíteni. 

A századparancsnok, Stammler Frici — dicséretére le-
gyen mondva — nem tartot ta vissza. Hanem parancsot 
adott, hogy jó, menjen. S menjen akkor vele még kettő, 
önként Jelentkező. 

S jelentkezett is Czauner József temesvári géplakatos 
és Dvorcsák János rozsnyói kőműves. Mert ez az ő szaka-
szuk csak úgy volt nemzetközi ebben a nemzetközi dan-
dárban. hogy a megszállt nemzetiségi vidékekről valók 
szolgáltak benne, nemzetiségre való tekintet nélkül. 

Így tehát, az idő táj t , amikor a két Aranka elvált a 
rozsdásbajuszútól, ez a felderítő járőr, ez a három katona 
éppen Izzadtan, kigombolt zubbonynyakkal baktatot t egy 
széles dűlőúton. 

Jól látták már akkor a tiszalgari tornyot. Mert torony-
iránt mentek, nagyjából toronyiránt. 

Annyira közeledett is akkor már az a torony, hogy 
Dvorcsák János megkérdezte: 

— Meddig megyünk még, András? 
— Meddig men jünk? 
— Hát azért a világból ne menjünk ki! 
— Nemigen hiszem, hogy ők már a világból kimentek 

volna. 
— Meg akarod találni őket? 
— Hát miért jö t tünk? Ha nem azért, akkor miért? 
Hát jó, ha ezért jöttek, mentek. Mentek még egy da-

rabig szótalanul. Később Kis András még megjegyezte: 
— Egyek felöl is, Szőlős felől is lehet néha valami lö-

völdözést hallani. Akkor meg erre is csak vannak valahol. 
— Mit t ud juk mi, kik lőnek? Éppen pukkantha tunk ml 

Is vagy egypárat, a akkor arra majd azt hiszi valahol egy 
járőr, hogy mi meg Itt találkoztunk az ellenséggel. Puk -
kantsak? 

S le Is vette a válláról a puskát, s elszánt képpel bi-
rizgálni kezdte a závárzatot. 

— Nyughass, Dvorcsák! — szólt rá akkor Czauner. 
Ügy mentek, egy előre figyelt, a másik kettő meg jobb-

ra meg balra. 
— Mondom, hogy nyughass. Dvorcsák! — Czauner 

balra előremutatott . Igen nagy álla volt, s mintha az állá-
val mutatot t volna. 

Porfelhő gomolygott fel egy párhuzamos dűlőn; gyor-
san gördülő porfelhő, Igar felöl. 

Lekushadtak. 
— Szekér? — kérdezte Dvorcsák János. 
A porfelhő begördült e g / kis akácerdőcskébe. 
— Szekér volt, Jóska? 
Ám Czauner Jóska nemigen szólalt meg feleslegesen, 
— Tudjátok mi t? — mondta András. — Érjük csak el 

azt a kukoricást, mire kijönnek emerről. 
De azzal már szökellt is előre. 

{Folytatjuk.) 


