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A Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének jelszavai
1954 május l-re
1. Éljen m á j u s elseje, a proletárnemzetköziség harcos
ünnepe,
a
békéért küzdő népek hatalmas seregszemléje!
2. Dicsőség a világbéke, a szabadság
legfőbb
védelmezőjének,
hazánk
felszabadítójának, a kommunizmust
diadalmasan
építő
Szovjetuniónak! Éljen és virágozzék a Szovjetunió népei és a magyar nép megbonthatatlan barátsága!
3. Éljen a világ népeinek szüntelenül erősödő békemozgalma! Éljen a népek közös harca az atomés
hidrogénbomba
betiltásáért!
Diadalmaskodjék a békés tárgyalások eszméje minden vitás nemzetközi kérdés megoldásánál!
4. Forró üdvözlet a testvéri népi
demokráciáknak, amelyek
velünk
vállvetve m u n k á l k o d n a k a nép jólétének emlésén, a szocializmus építésén!
5. Éljen és viruljon a
szabad,
független
Kínai
Népköztársaság!
Dicsőség a nagy kínai népnek,
amely sikeresen harcol népgazdaságának fellendítéséért, né>pi demokratikus rendszerének
szilárdításáért és » népek közötti békéért!
6. Testvéri
üdvözlet a szabadságért, a nemzeti egységért, a békéért harcoló hős koreai népnek!
7. Szívből köszöntjük az országuk
egységéért, függetlenségéért, demokratikus fejlődéséért és a militarizmus feltámasztása ellen küzdő német hazafiakat! Éljen a Német Demokratikus Köztársaság!

23. Termelőszövetkezeti
tagok!
Fegyelmezett munkával, példamutató gazdálkodással, j ó növényápolással előre a magasabb terméseredményekért, a j ó m ó d ú
szövetkezeti élet megteremtéséért!
24. Egyénileg gazdálkodó dolgozó
parasztok! Végezzétek el időben a
tavaszi mezőgazdasági
munkákat,
vessetek be minden talpalatnyi földet! Magas terméseredmények elérésével előre az egész dolgozó nép
jólétéért!

A „ P r a v d a " közli Rákosi M á t y á s cikkét
Magyar

Dolgozók

Pártja

Központi

Vezetősége első titkárának „A leninizmus győzelmes zászlaja" cím ű cikkét.
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A rákbetegségről

Több és jobb könyvet juttat
az olvasók kezébe a könyvtárak együttműködése
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A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1954. évi
népgazdasági terv I. negyedévi teljesítéséről
kal, varrógépből 342 százalékkal,
kerékpárból 112 százalékkal vásároltak többet, mint 1953 I. negyedévében. A dolgozók lakás- és házépítését elősegítő
kormányhatározatok nyomán jelentősen emelkedett
az építőanyagok
vásárlása:
téglából több, m i n t 17-szer, építési
faárukból i&zel 6-szor többet vásároltak a dolgozók, mint egy évvel ezelőtt, cserépből 64 százalékkal, mészből 188 százalékkal,
cementből 341 százalékkal vásároltak
Mezőgazdaság:
többet, mint a mult év azonos időA kemény téli időjárás ellenére szakában. A lakosság
keresletét
a gabonafélék általában jól telel- azonban így sem tudták teljes mértek, csupán az Őszi árpából pusz- tékben kielégíteni.
tult ki több, mint az előző évekJelentősen emelkedett a ruháben,
A pártnak és a kormánynak , a zati cikkek és az élelmiszerek elmezőgazdaság fejlesztéséről hozott adási forgalma is. A ruházati cik1953 december 23-i határozata nyo- kek közül férfikabátból 34.200 dam á n a téli és a tavaszi mezőgazda- rabbal, női kabátból 17.500 darabsági m u n k á k üteme
megélénkült. bal, gyermekkabátból 42.800 darabA tavaszi gabonafélék vetése már- bal, férfiöltönyből 62.800, női ruhácius végén és április elején jól ha- ból 112.500 darabbal, gyapjúszövetladt: április 10-ig a vetéstervet ből 172.700 négyzetméterrel, pa95.9 százalékra teljesítették. Az ál- mutszövetből 3,423.000 négyzetméterrel, férfi-, női és gyermekcipőAz egyes minisztériumok tervü- lami gazdaságok és a termelőszöből 461.500 párral adott el többet a
ket következőképpen
teljesítették: vetkezetek az átlagosnál jobb eredkereskedelem, m i n t 1953 első neA kohó- és gépipari minisztérium ményeket értek el a tavaszi mungyedévében.
kák
—
különösen
a
tavaszi
vetés
96.6 százalékra, a nehézipari
minisztérium 98.2 százalékra, aköny- és általában a gépi m u n k á k — elA fontosabb élelmiszerek
közül
nyűipari minisztérium 96.3 száza- végzésében.
cukorból 7 százalékkal, vajból
36
lékra, az élelmiszeripari
minisztéA mezőgazdaság fokozott
segít- százalékkal, édesipari cikkekből 36
r i u m 100.3 százalékra, az építés- ségben részesült — többszáz trak- százalékkal adott el többet a keügyi minisztérium ipari
vállalatai toros munkagépet és többezer ki- reskedelem, mint 1953 azonos idő82.2 százalékra, a kisipari szövet- sebb mezőgazdasági gépet kapott. szakában. Egyes cikkekből — részkezetek 106.1 százalékra.
A
gépállomások az idei első ne- ben a nem megfelelő áruelosztás
A március havi termelési tervet gyedévben lényegesen jobban dol- miatt — a kereskedelem a lakoskielégía szocialista ipar 105.9 százalékra, goztak, m i n t a m u l t év megfelelő ság keresletét nem tudta
kétszer- teni.
ezen belül a kohó- és gépipari mi- időszakában, több mint
és vontatót
nisztérium 103.7 százalékra, a ne- annyi szántótraktort
A negyedév folyamán a piacokra
hézipari minisztérium 104.8 száza- javítottak ki, m i n t az elmúlt év- több mezőgazdasági terméket hozlékra, a könnyűipari minisztérium ben. Február végéig — részben a tak fel, mint 1953 első negyedében,
105.7 százalékra, az élelmiszeripari patronáló ipari üzemek munkásai- például szalonnából
közel 2-szer
minisztérium
iparvállalatai
108.8 nak segítségével — a kora tavasz- annyit, baromfiból 33 százalékkal,
szal
használatra
kerülő
csaknem
százalékra teljesítették.
vajból 49 százalékkal, tojásból 60
gépet
megjavították. százalékkal, burgonyából 240 szá1954 első negyedévében a szocia- valamennyi
lista ipar
terven
felül
jelentős 1954 első négyedévében a
mező- zalékkal, almából 47 százalékkal
mennyiségű nyersolajat,
hutáalu- gazdaság a fejtrágyázásra legered- többet. Több termék piaci ára csökminiumot, "Ikarus
30«-as autó- ményesebben használható nitrogén- kent, például a vaj ára átlag kb 12
buszt, benzint, petróleumot, peni- műtrágyából több mint 3-szor any- százalékkal, a tojásé 24 százalékcillint, öntött üveget, selyemszöve- nyit, foszfor-, valamint káli-műtrá- kal, a burgonyáé 56 százalékkal, az
tet, selyemharisnyát, csizmát, sört, gyából is jóval többet kapott, mint almáé 34 százalékkal, a zöldségféléké 63 százalékkal
alacsonyabb
malátát,
gyümölcskonzervet
' és a mult évben.
szappant
gyártott. Egyes fontos
A márciusban végrehajtott
ál- volt, mint a mult év első negyedécikkek termelési tervét azonban az latszámlálás eredményei szerint az ben.
ipari minisztériumok n e m teljesí- 1953 évi rossz tavaszi takarmányA vendéglátóipar és az üzeméleltették.
I í
helyzet következtében a sertések mezési vállalatok forgalma a megszáma a
ne- előző év azonos időszakához képest
Több fontos fogyasztási cikk és és szarvasmarhák
mezőgazdasági
termelési
eszköz gyedév végén kevesebb volt, mint 28 százalékkal emelkedett.
termelése 1954 első negyedévében a mult év azonos időpontjában. A
1953
első
negyedévéhez képest juhállomány emelkedett, a lóállo- Szociális és kulturális
emelkedett. Igy például gépvonta- mány a m u l t évi színvonalon van.
eredmények:
tású ekéből 105.2 százalékkal, meA párt és
kormányhatározatok
A
negyedév
folyamán tovább jazőgazdasági szeráruból 42.1 száza- nyomán az első negyedév végéig
lékkal, tűzhelyből 41.2 százalékkal, közel 2500 mezőgazdasági szakértő vult a lakosság egészségügyi ellárádióból 34.7 százalékkal, penicil- lépett újonnan m u n k á b a a gépállo- tottsága. A kórházi ágyak száma
szakorlinből 106.8 százalékkal, selyemszö- másokon és az állami gazdaságok- 1800-al, a rendelőintézeti
vosi munkaórák száma 14 százavetből 23.6 százalékkal, kötöttáru- ban.
munkaórák
ból 19.5 százalékkal, női
cipőből
A pénzügyminisztérium,
a be- lékkal, az üzemorvosi
emelkedett
15.9 százalékkal, sörből 26.3 száza- gyűjtési minisztérium és a taná- száma 15 százalékkal
lékkal, cigarettából 16.2 százalék- csok illetékes szervei az I. negyed- egy év alatt.
A dolgozók jobb egészségügyi és
kal több volt a termelés,
mint évben sok helyen nem teljesítették
1953 első negyedévében.
kielégítően adóbehajtási,
valamint szociális ellátása érdekében A j k á n
Az év első negyedévében számos állat- és termény begyűjtési felada- és Tatabányán ú j rendelőintézetet,
Komlón 700 személyes fürdőt, a
ú j üzemet, üzemrészt,
termelőbe- taikat,
Landler Jenő J á r m ú j a v í t ó Vállalatrendezést adtak át rendeltetésének.
nál 850 személyes, az R M művekAz első negyedévben
helyezték
Közlekedés:
nél 100 személyes, az Özdi
Koháüzemben többek
között a Sztálin
1954 első negyedében a rendkívü- szati Üzemeknél 165 személyes ölvasmű l-es számú 700 köbméteres
nagykohóját és indult meg a szol- li időjárás következtében vasúton tözőt és mosdót adtak át a dolgonoki szalmacellulozegyár próbaüze- és tehergépkocsin kevesebb árut zóknak.
Javult
a
dolgozók
kulturális
szállítottak, m i n t 1953 első negyemeltetése.
való
gondoskodás
A szocialista ipar önköltségcsök- dében, márciusban azonban a szál- szükségleteiről
kentési tervét nem teljesítette. Szá- lított áruk mennyisége m á r jelen- is. A negyedév folyamán közel 5Ö00
m ű jelent meg, összesen 11 millió
mos termék önköltsége nem csök- tősen emelkedett.
Nagymértékben
kent abban a mértékben, mint
A negyedév folyamán a közleke- példányszámban.
amit a terv előírt, egyes termékek dési hálózat ú j
vasútvonalakkal, növekedett az ifjúsági művek szánegyedévben 53 ifjúönköltsége emelkedett.
műutakkal bővült: megépült a me- ma: az első
s
A bérfegyelem az iparvállalatok zőfalvarétszilasi 22 kilométeres
ú j sági m ű /, millió példányban jejórészénél nem kielégítő. Különö- vasútvonal: 2 ú j völgyhíd üzembe- lent meg, ez az 1953 első negyedsen a szénbányászatnál és a gép- helyezésével teljes hosszában
át- évi példányszámnak közel 2 és fél^
gyártásban lépték gyakran túl
a adták a forgalomnak a Budapest— szerese.
A filmelőadásoknak 23 millió lábéralapot, de az ipar más terüle- pécsi műutat. Miskolcon és Sztátén sem alkalmazták következete- linvárosban a távbeszélőközpontok togatója volt, 44 százalékkal több,
sen a normákra vonatkozó törvé- bővítésével többezer ú j
állomás mint a mult év azonos időszakában. A rádióelőfizetők száma a nenyes rendelkezéseket és így több bekapcsolását tették lehetővé.
gyedév alatt közel 6 százalékkal
bért fizettek ki, m i n t amennyi a
nőtt, s ezzel az első negyedév vévégzett m u n k a mennyiségének
és
Áruforgalom:
gén túllépte az 1.1 milliót.
minőségének megfelelt volna.
1954 március 15-én a tudomány,
A kiskereskedelem 1954 első neA termékek minősége még nem
több a termelés és a kultúra terén elért
javult kielégítő mértékben. Egyes gyedévében 21,4 százalékkal
fontos közszükségleti
cikkeknél, árut adott el, mint a mult év ha- kiemelkedő eredményekért 97 tupéldául
a
pamutszövetnél,
a sonló időszakában. Különösen so- dóst, mérnököt, írót, művészt, élengyapjúszövetnél,
a
kötöttáruk- kat vásárolt a lakosság tartós fo- járó ipari és mezőgazdasági dolgo119 zót tüntettek ki Kossuth-díjjal.
nál és a cipőknél az I. osztá- gyasztási cikkekből: rádióból
lyú
termékek aránya
csökkent. százalékkal, tűzhelyből 59 százalékKözponti Statisztikai Hivatal

Á népgazdaság fejlődését, valamint a dolgozók anyagi helyzeté19. Mezőgazdasági gépgyárak dol nek és kulturális
színvonalának
gnzói! Készítsétek el határidőre, j ó alakulását 1954. I. negyedévében a
minőségben a mezőgazdasági gépe- következő adatok jellemzik;
ket, a terméshozam
növelésének
az élelmiszerbőség
megteremtéséIpar:
>
nek fontos eszközeit!
A szocialista ipar az első ne20. Könnyűipar dolgozói! Adjatok
dolgozó népünknek több, jobbminő- gyedévi termelési tervet 98.4 százaiparvállalaScgű szövetet, cipőt, bútort, háztar- lékra teljésítette. Az
tási cikket! Harcoljatok az anyag- tok m u n k á j á t az áramkorlátozások,
a rendkívül szigorú téli időjárás álpazarlás ellen!
tal okozott szállítási és* egyéb za21. Gépállomások dolgozói! A gc
varok a negyedév első két hónappek jó karbantartásával, a tavaszi
jában erősen hátráltatták, úgyhogy
m u n k á k j ó elvégzésével erősítsétek
az ipari terv teljesítésébe e két hóa munkásosztály és a dolgozó panapban számottevő lemaradás volt.
rasztság szövetségét! Előre a tavaA Magyar Dolgozók Pártja
III.
szi m u n k á k teljesítéséért, a magakongresszusának tisztéletére kibonsabb terméshozamért!
takozott munkaverseny és a mun22. Állami gazdaságok
dolgozói! kásosztály ezzel kapcsolatos fokoElőre a mezőgazdasági
termelés zott erőfeszítése révén sikerült
a
fejlesztéséért! Adjatok több jómi- márciusi tervet lényegesen túltelnőségü vetőmagot, kiváló tenyész- jesíteni, a lemaradást jórészt felállatot a mezőgazdaságnak,
több számolni és ezzel az első negyedgabonát, zsírt, húst, tejet a dolgo- évi tervet közel 100 százalékra telzóknak!
jesíteni.
i
jjfMMhMt

25. Dolgozó parasztok!
Előre a
virágzó mezőgazdaságért, a falu és
a város jólétéért. Teljesítsétek pél8. Forró üdvözlet az imperialista
dásan az állam iránti kötelezettséelnyomók ellen harcoló
gyarmati
geket!
népeknek!
26. Tanítók, tanárok, orvosok! Tu9. Éljenek az emberiség jobb jödományos és kulturális
intézmévőjének élharcosai — a béke, a denyek dolgozói! Alkotó- és nevelőmokrácia és a szocializmus zászlómunkátokkal segítsétek elő népünk
vivői — a testvéri kommunista páranyagi és kulturális felvirágzását!
tok!
27. Éljenek a népgazdasági ter10. Éljen hazánk szocialista építésének vezetőereje, a népjólét meg- vek teljesítéséért és túlteljesítéséteremtésének élharcosa, a magyar ért. a dolgozók anyagi és kulturális
munkásosztály!
színvonalának emeléséért
harcoló
11. Éljen a mezőgazdaság fejlesz- szakszervezetek!
tésén, a népjólét emelésén munkál28. Munkásifjak és munkáslákodó dolgozó parasztság!
nyok! Dolgozó parasztfiatalok! Ér12. Éljen a munkás-paraszt szötelmiségi és diákfiatalok! Lendülevetség, népi demokráciánk szilárd
tes munkával, tudástok
szüntelen
alapja!
gyarapításával járuljatok hozzá
a
13. Éljen a népünk jólétén és bé- népjólét programmjának megvalókéjén, hazánk szabadságán és füg- sításához! Éljen a Dolgozó Ifjúság
getlenségén őrködő Magyar Nép- Szövetsége, a magyar ifjak és leáhadsereg!
nyok szervezete, a párt segítőtársa!
14.
Munkások,
munkásnők!
29. M u n k á s n ő k ! Dolgozó parasztA nyagtakarékossággal, az
önköltasszonyok!
Értelmiségi
pályákon
ség csökkentésével, a minőség jadolgozó n ő k ! Szorgalmas
munkávításával, a tervek
maradéktalan
tokkal, tehetségetekkel
járuljatok
teljesítésével készüljetek a Magyar
hozzá gyermekeitek, családotok, az
Dolgozók Pártjának I I I . kongreszegész nép jólétének emeléséhez!
szusára!
30. Kereskedelmi dolgozók! Biz15. Mérnökök, technikusok!
A tosítsátok az ipar és mezőgazdaság
munkásokkal vállvetve
szüntessé- termékeinek gyors és j ó elosztását,
segítsétek a dolgozók szükségleteitek meg az ipari termelésben
a nek minél teljesebb kielégítését!
lemaradást, biztosítsátok
az
első
31. Éljen a szocializmust építő
félévi terv maradéktalan teljesíté- magyar dolgozó nép!
sét!
32. Efjen dolgozó népünk minden
16. Bányászok! Széncsaták hősei! győzelmének szervezője, a Magyar
Adjatok több és jobb szenet a ha- Dolgozók Pártja!
zának!
Tervetek
túlteljesítésével
33. Éljen a Magyar
Dolgozók
Készüljetek május 1 méltó megün- Pártjának Központi Vezetősége!
neplésére!
34. Éljen a Magyar
Dolgozók
17. Kohászok, hengerészek! Tel- Pártjának I I I . kongresszusa!
jesítsétek terveiteket maradéktala35. Marx, Engels, Lenin, Sztálin
nul! Adjatok jobbminőségű acélt és
diadalmas zászlaja alatt előre a
vasat a népgazdaságnak!
szocialista Magyarországért!
18. Vas- és gépipar dolgozói! AdBudapest, 1954 április 21.
jatok több és jobb gépet iparunknak,
mezőgazdaságunknak, nagy A M A G Y A R D O L G O Z Ó K P A R T J A
békealkotásainknak!
KÖZPONTI VEZETŐSÉGE

Moszkva (TASZSZ). A moszkvai
sajtó
széleskörben
megemlékezik
V. I . Lenin születésének 84.
évfordulójáról. A „Pravda" a többi
között közli Rákosi Mátyásnak, a
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Vízre-bocsájtották

A Német Demokratikus Köztársaság Népi K a m a r á j á n a k ülése

Egyes mezőgazdasági
szeráruféleségek nem felelnek meg a minőségi követelményeknek.
Az egy munkásra eső termelés
januárban és februárban a rendkívüli időjárás okozta zavarok következtében kevesebb volt, mint a
mult év azonos hónapjában.
Márciusban a termelékenység emelkedett, de még nem érte el mindenütt a terv által előírt szinvonalat.

OElMIGYRRORSZtG
A

Szovjetunió

Legfelső

Tanácsának

A Nemzetiségi

munkáját

ülésszaka

A Magyar Vöröskereszt

Tanács ülése

Moszkva (TASZSZ) A Szovjetunió Legfelső Tanácsának
ülésszaka megkezdte a Szovjetunió állami költségvetés-tervezetének tárgyalását. A
költségvetés-tervezet
vitája a két házban külön-külön
folyik. Április 21-én este a nemzetiségi tanács ülésén meghallgatták a nemzetiségi tanács költségvetési bizottsága elnökének koreferátumát.
Arszenyij Szafronov, a nemzetiségi tanács költségvetési bizottságának elnöke megállapította, hogy
az ülésszak elé terjesztett állami
költségvetéstervezet
biztosítja
a
Szovjetunió népgazdaságának további
hatalmas fellendülését, a
szovjet nép jólétének
emelését.
Hangsúlyozta, hogy
az állami költségvetés jövedelmeinek főforrása a szakadatlanul fejlődő szocialista
gazdaság.
A lakosságtól beszedendő adó 1054ben mindössze 8 százaléka a költségvetés összes bevételeinek. _
Ezután megkezdődött a vita.
Alekszandr Puzanov, az OSZSZS Z K Minisztertanácsának
elnöke
•zólalt fel, hangsúlyozta, hogy az

Befejezte

PÉNTEK,

állami költségvetés-tervezet
igen
helyesen, nagy összegeket irányoz
elő a nehézipar céljaira. Megjegyezte, hogy a mezőgazdaság fejlesztését szolgáló kiadások is növekszenek,
így például a mezőgazdasági
célokra csupán az OSZSZSZK
területén több mint 25 milliárd
rubelt, azaz a tavalyihoz képest másfélszer annyit ruháznak be.
\
Az OSZSZSZK a szűz- és parlagon hagyott földek termővé tételével 1955-ben 650—700 millió pyddal több gabonát nyer.
Beszélt arról, hogy ebben az esz
tendőben különösen megnövekszik
a bútor, az edény, a rádiókészülék,
a hűtőszekrények és egyéb közszükségleti cikkek termelése. ^
Ezután Nurtasz Undaszinov küldött (Kazah SZSZK) kapott szót
Megelégedetten jelentette ki, hogy
a Szovjetunió állami költségvetés-tervezetét a népgazdaság valamennyi ágazata, valamennyi
szövetséges
köztársaság tervszerű fejlesztésének figyelembe
vételével állították össze.

az ENSZ

bizottságának
New Tork (TASZSZ) Végetért az
ENSZ emberi jogok bizottságának
10. ülésszaka, amely két hónapig
tartott
A bizottság két egyezménytervezet összeállítását fejezte be a politikai és polgári emberi
jogokról,
valamint a gazdasági és szociális
emberi jogokról.
A tervezeteket az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának
18. ülésszakán
vitatják
meg
Genfben ez év júniusában.
A Szovjetunió kezdeményezésére
az egyezménytervezetekbe
bevették a népek és nemzetek önrendelkezési jogáról szóló cikkelyeket.
Az Egyesült
Államok,
Anglia,
Franciaország
és más
országok
képviselői e javaslatok elfogadása
ellen szólaltak feL
Morozov, a Szovjetunió képvise-

X.

emberi

jogok

ülésszaka

lője és Szapozsnyikov, az Ukrán
S Z S Z K képviselője
hangsúlyozta a világ népei és
nemzetei önrendelkezési joga
tiszteletbentartásának döntő Jelentőségét, mint az egyetemes
béke és biztonság fenntartásának egyik fontos feltételét.
A bizottság 11 szavazattal elfogadta India, Egyiptom és más országok
emiitett
javaslatát; az
Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Belgium, Ausztrália és Törökország küldöttsége a javaslat
ellen szavazott A bizottság megvizsgálta és javasolta az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának, fogadja el az albizottság több olyan
javaslatát, amelyek a megkülönböztetés kiküszöbölésére és a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkoznak*

A Német Demokratikus Köztársaság népi kamarájának
Berlin (TASZSZ). A Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája szerdán ülést tartott
Az ülés elején
Dieckmann,
a
Német Demokratikus
Köztársaság
népi kamarájának elnöke mondotta
el nyilatkozatát. Dieckmann felolvasta a népi kamara elnökségének
a nyugatnémet szövetségi gyűléshez intézett 1954 április 6-i levelét. Ebben a levélben a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája javasolja a szövetségi gyűlésnek,
követeljék közös határozatban
a tömegpusztító fegyverek eltiltását. Dieckmann
elmondotta,
hogy a levélre eddig nem érkezett válasz.
Meggyőződésem
—
mondotta
Dieckmann —, hogy
a Németország keleti és nyugati részén élő német nép túlnyomó többségének véleményét
és akaratát fejezem ki, ha m a
újból, a bonni szövetségi gyűlés
küldötteihez fordulok és sürgősen felhívom őket. hogy fogadják el velünk együtt a népi kamara április 6-i levelében
foglalt javaslatot.

Külpolitikai

tiltakozó távirata

ölése

A Német Demokratikus Köztársaság népi kamarájának nevében Kijelentem:
M i mindig a tárgyalások mellett
voltunk, m a is a tárgyalások mellett vagyunk és ezután ls a tárgyalások mellett
eszünk. Segítse
ez a nyilatkozat a németeket abban, hogy végre egy asztalhoz üljenek.
Ddeckmannak ezt a kijelentését
a népi kamara tagjai lelkesen helyeselték.

Batlzfalvy Jjínos professzor tegnap
előadást tartott a
rákbetegségekről.
Előadásában a kővetkező kérdésekről
Is beszélt.
, |j

ISMERIK-E M A R
A KUTATÓK
A RÁKBETEGSÉG
LÉNYEGÉT?

A rák
lényegével
már
régen
tiantában van az
orvostudomány,
tudjuk azt, hogy a felületi, úgynevezett hámsejtek korlátlan növekedéséből áll, amely daganatok formájában jelentkezik. Hosszabbrövidobb fennállás után a körülírt
daganat betör az alatta lévő szövetekbe és a keringő nedvek elviszik a ráksejbeket távolabbi szervekbe és így jönnek létre az áttéIndia nem engedi meg
telek, amelyek a beteg legkülönbözőbb
szerveiben
léphetnek fel.
külföldi csapatok
Ha például a tüdőben, vagy
a
májban, akkor csakhamar a bekereszt ülhaladását
teg halálát okozhatják.
Ha
viszont nem fejlődnek ki áttételek,
•em repülőgépen,
akkor a helyben növekvő daganat gyors növekedése közben nem
sem más módon
kap elegendő táplálékot, 6zéte«ik,
' U j -Delhi. Az „Indinfo" jelenti: vérzést, bűzös váladékot okoz.
A
Nehru miniszterelnök szerdán a fel- rák maga mérgező anyagokat
is
sőházban megismételte, hogy
termel és a beteg általános
elIndia
politikája
nem engedi
gyengüléséhez, leromlásához vezet.
meg külföldi csapatok kereszISMERIK-E A KUTATOK
tülhaladását az ország terüleA RAK-KÉPZÖDÉS O K A T ?
tén, sem repülőgépen, sem bármilyen más módon.
Ez a kérdés izgatja a kutatók
Nehru rövid interpellációra vála- nagy számát ós 6zorte a világon
szolt, amely felhívta a figyelmet nagy laboratóriumokban folynak a
arra, hogy
kísérletek, amelyek a rákképződés
sajtójelentések szerint az Egyeokainak kiderítésére szolgálnak. A
sült Államok
légiereje „SkySzovjetunióban szinte
gigantikus
master"-repülőgépeken
akar
méretekben folyik ez a vizsgálódás
francia csapatokat sürgősen Inés e kutatások irányítója
Silber
dokinába
szállítani.
professzor egy rendkívüli
érdeAz interpelláló megjegyezte, hogy kes és tanulságos
közleményben
India útban esik és így valószínű, számolt be az Orvosi Hetilap
hahogy az amerikai repülőgépek el- sábjain
intézetének
kutatásairól,
szállhatnak indiai terület felett. melyeknek lényege, hegy a kísérTudni kívánta, vájjon az indiai letesen elöidzhető rákok nagyrékormány milyen lépéseket szándé- szét úgynevezett szűrhető
kórokookozzák, melyeket
kozik tenni vagy tett már ebben az zók, virusok
látni.
ügybgPi
u . .mikroszkóppal nem ie lehet

'A török uralkodó körök politikájának
célja a fegyverkezési hajsza, amerikai haditámaszponttá
akarják változtatni
az
országot. A török lakosságnak sokba kerül ez a politika.
Az
élelmiszerek és a közszükségleti cikkek árai állandóan emelkednek, egyre nagyobb lesz a lakásínség. A helyzet
napról-napra
rosszabbodik és még a reakciós török lapok is kénytelenek akarva-nemakarva — az
elégedetlenségre való tekintettel
—
néha
foglalkozni ezzel a témával. „A drágaság olyan nagy , —
irja
a „.feni Istanbul"
című újság a magas isztanbuli
létfenntartási
költségekről —, hogy szinte csodálatos, hogyan tudnak élni itt
az emberek". Pedig
Isztanbul egyáltalán nem kivétel.
A szinte hihetetlen nélkülözések egyik következménye az
országban szinte nyíltan
folyó rabszolgakereskedelem. A mai Tö.
rökországban megszokott jelenséggé vált a nők és gyermekek eladása. A „Literaturen front" című
bolgár
újság
nemrégiben
részleteket közölt török lapokból, amelyekből kitűnik, hogy Törökországban adják-veszik az embereket.
A „Republik" című
török újság például nyíltan irja, hogy
„Törökországban mindenfelé találkozhatunk
szerencsétlen anyákkal, akik eladják
gyermekeiket..."
A „Son Telegraf" című másik török újság „Az anya eladta leányát" cimen közöl cikket. A
cikk beszámol arról, hogy
egy Durdane nevű ankarai
leányt
anyja 500 líráért eladott egy Vaszif nevezetű
egyénnek, ' A
„Jeni Istanbul"
című újságban megjelent alábbi szűkszavú hír
ugyanilyen
ékesszólóan beszél a török nők jogfosztottságáról,
a
dolgozók •nélkülözéseiről: „Halil Güler eladta 45 líráért 16 éves
feleségét Iszmail Hengenlinek ... Amikor megkérdezték tőle, miért
tette ezt, Güler azt válaszolta, hogy a rendkívüli
nagymérvű
szegénység kényszeritette erre".
ínség és nyomorúság Törökország népének
sorsa, amely
kénytelen elszenvedni a nagybirtokosok és kapitalisták
kegyetlen
kizsálcmányolását és az amerikai monopoliumok
önkényes garázdálkodását.

r

Május 3-tól fizetik kl
a Második Bákekfilcsifn
negyedik sorsolásának
nyereményeit
A Második Békekölcsön április
26-án kezdődő és 29-én befejeződő
negyedik sorsolása a nyereménynyel és törlesztéssel kihúzott kötvények beváltására — mivel
a
nyereményjegyzék csak a májas
l-re virradó éjjel készül el, s
»
kétnapos ünnep következtében
hétfőn, május 3-án kerül sor.
Nagyobb
nyereményeket az Országos Takarékpénztár
budapesti,
kerületi, megyeszékhelyi
és városi fiókjaiban lehet felvenni.
Az
ezer forinttal és annál kisebb nyereménnyel vagy törlesztéssel
kihúzott
kötvényeket
valamennyi
postahivatalban, OTP fiókban
és
kifizetőhelyen
beváltják.
így
május 3.tól kezdve több mint 3000
helyen fizetik ki a
nyereményeket és törlesztéseket.

Horváth

Jmre

átadta

csehszlovákiai

megbízólevelét

Prága (CTK). Antonin
Zápotocky,
a Csehszlovák Köztársaság elnöke
április 21-én fogadta Horváth Imrét, a Magyar Népköztársaság prágai rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetét, aki a Magyar
Népköztársaság
prágai követségének
nagyköveti rangra történt emelése
alkalmából átnyújtotta megbízólevelét*
A magyar nagykövet beszédében
hangsúlyozta, hogy
a Magyar Népköztársaság kormányának
és a Csehszlovák
Köztársaság kormányának az a
határozata, hogy követségeiket
nagykövetségi rangra emelik, a
, két ország közötti együttműködés és barátság újabb elmélyülésének bizonyítéka.
Megemlékezett a kölcsönös barátsági és együttműködési
szerződés
aláírásának 5. évfordulójáról és kijelentette, hogy a két ország
népeinek. barátsága és együttműködése állandóan tovább mélyül. Ezt
bizonyítják az állandóan szélesedő
politikai, gazdasági és kulturális
kapcsolatok.
Antonin Zápotocky, a Csehszlovák Köztársaság elnöke
válaszóban
hangsúlyozta a két ország kö-

Tudománnyal a népért
A Társadalom- és Természettudományi

Ismeretterjesztő

Társulat rovata

A rákbetegségről
Régóta ismeretes, hogy a kórokozókon kivül vegyi anyagok izgató
hatása és egyéb izgató jelenségek
is előidézhetnek rákot, így például
tudjuk azt, hogy ha egy egérnek
a hátára hosszabb időn keresztfii
naponta kátrányt kenünk, a
bedörzsölés helyén
rák
képződik.
Ilyen izgató jelenségek más anyagok által is keletkezhetnek és rákos növedókek képződéséhez vezethetnek. De nemcsak vegyi anyagok,
hanem más izgalmi jelenségek
is
okozhatnak
rákot,
igy
például
tudjuk, hogy a pipázó emberek alsó ajkán képződik rák a pipaesutorának állandó
izgató
hatása
folytán.
A R A K , MINT
ROSSZINDULATÚ DAGANAT.
H A L Á L O S KIMENETELŰ
SZOKOTT M I N D I G L E N N I ?
A rák, ha mikroszkópi vizsgálattal valóban rosszindulatú
daganatnak bizonyul, miként a neve
is mutatja, a beteg halálát okozhatja. Általában két év az az idő,
amelyen belül kezelés nélkül a rákos betegség halálhoz vezet.
M I L Y E N SORSA SZOKOTT
LENNI A R Á K O S
BETEGNEK, H A K E Z E L I K ?
A rákbetegek sorsa attól
függ,
hogy milyen stádiumban
kerül
felismerésre és hogy a
megfelelő
kezelést idejében lehet-e alkalmazni. A kezdeti stádiumban lévő rákok legtöbbször ereejmiényesen gyógyíthatók, és ma
már számtalan
beteget ismerünk, akik 10—20 évvel a megbetegedés fellépése után
.életben vannak és a rákbetegeég-

krónika

Kereskedés élő áruval

a Nemzelközi Vöröskereszthez
A Magyar Vöröskereszt az alábbi táviratot intézte a Nemzetközi
Vöröskereszthez:
„Az amerikai Imperialisták provokációs hidrogénbombarobbantása
a Bikini-szigeteken újabb merényletet jelent a bókérevágyó emberiség ellen. Dolgos halászok sebesültek meg súlyosan
a
gyilkos
bombától, s a robbantás az egész
haladó világot felháborította.
Az értelmi
szerzők
azonban
nem érték el céljukat: gaztettük nem rémitette meg a világot, hanem magasra szökkentette mindenütt a felháborodás
hullámait.
Száz. és
százmilliók
követelik
újult erővel az atombomba éa
a
hidrogénbomba
betiltását,
mert
tudják: az omberiség s a civilizáció megmentéséről van szó.
Az igazi humanizmus szellemében működő Magyar Vöröskereszt
is csatlakozik a tiltakozó milliókhoz és követeli a tömegpusztító
fegyverek eltiltását. A Nemzetközi
Vöröskoreszt eddig nem tett eleget kötelességének ezen a téron.
A
Magyar
Vöröskereszt az
egész magyar nép nevében azzal a felhívással
fordul
a
Nemzetközi Vöröskereszthez, ne
tűrje
az
imperialisták
ismétlődő merényletét
a
béke
ellen.
Juttassa el a Magyar Vöröskereszt
követelését
a külügyminiszterek
genfi tanácskozásához".

1954. Á P R I L I S16.3

ből
tökéletesen.
meggyógyultak,
Sajnos azonban betegeink legnagyobb része későn keresi fel
az
orvosát és így a gyógyítás oszközei későn kerülnek alkalmazásra.
TÖRTÉNT-E VÁLTOZÁS
EZEN A TÉREN
A FELSZABADULÁS ÓTA?
A Szovjetunió orvostudományának közelebbi megismerése ezen a
téren is jelentékeny változást hozott. A szocialista társadalmi rend
ugyanis lehetővé teszi azt, hogy
ezen a téren is a megelőzés gondolatát érvényesíthessük. A Szovjetunió orvosi társadalmát az a feladat hatja át, hogy ne csak gyógyítson, hiszen az esetek többségében a gyógyítás nem jár megfelelő
eredménnyel, hanem előzze meg a
bajt, vagyis törekedjék olyan eszközök alkalmazására, amelyek lehetővé teszik a betegségek és így
elsősorban a rákbetegség korai felismerését.
MILYEN ESZKÖZÖK
ÁLLANAK MA
RENDELKEZÉSÜNKRE*
A Szovjetunióban sok százezres
számban végzett úgynevezett rákszűrő vizsgálatok bebizonyították,
hogy a különféle rákoknak
vannak
előfutárjai,
vagyis vannak
olyan tünetek, amelyekből következtetni lehet arra, hogy az illető
helyen rövidebb vagy hosszabb idő
múlva rákot fog kapni, ha panaszait nem orvosolják. Ezek a panaszok azonban olyan jelentéktelenek, hogy csakis
fegyelmezett,
rendszeres
gondozással, legalább

magyar
A.

nagykövet

Zápotockynak

vetségeinek nagykövetségi rangra történt felemelésének jelentőségét, ami újabb kiemelkedő esemény azon az úton,
amelyen mind a Magyar Népköztársaság, mind a Csehszlovák Köztársaság népei haladnak.
A két ország népei ma együtt örülnek a szocializmus építése terén
elért sikereiknek. Ezeket a sikereket egyik országban sem érhették
volna
el a kölcsönös
jóviszony
nélkül*

Többszázezren tekintették meg
a magyar árukat
a milánói nemzetközi vásáron
Az április 12-én megnyílt milánói nemzetközi vásáron nagy sikere van a magyar kiállításnak és
m á r többszázezren nézték meg. Ez
a kiállítás elősegíti kereskedelmi
kapcsolataink kiszélesítését nemcsak Olaszországgal, hanem
más
országokkal is.
Még tart a milánói vásár, de a
magyar kereskedelmi kamara újabb
kiállításra készül. Részt veszünk az
április 23-án nyíló
casablancai,
majd a dzsakartai és a párizsi nemzetközi árumintabemutatókon is.

félévenként végzett rákszűrő vizsgálatokkal deríthetők ki. így például a nőgyógyászati rákok terén
van egy jelentéktelennek
látszó
betegség, amelyet azelőtt nemi 60k
figyelemben részesítettünk. Ennek
az ártalmatlan betegségnek a felismerése és gyógykezelése sok-sok
rákos beteg idejekorán való gyógyításához vezetett. Amióta Szaposkov professzor előadásaiból
megismertük azt a nagyvonalú rákellenes küzdelmet, amelyet a Szovjetunió orvosi társadalma folytat, mi
is meghonosítottuk ezeket a módszereket és nálunk is országos hálózatban létesültek az úgynevezett
onkológiai állomások,
amelyeknek
feladata
a
rákszűrővizsgálatok
megszervezése, a rákos betegek
nyilvántartása, ellenőrzése és kezeié ••üknek, gyógyításuknak további követése.
VÁJJON MINDENFAJTA
R Á K R A ÉRVÉNYESEK EZEK
A MEGÁLLAPÍTÁSOK?
Sajnos a legtöbb rák, különösen
a belső-szervi rákok olyan elmosódott tünetekkel kezdődnek,
hogy
felismerésük csak akkor történik,
amikor már előrehaladott stádiumba jut. A nőgyógyászati rákoknál azonban ez a helyzet jóval szerencsésebb
körülményeket teremt
és így a rendszeres rákszűrő vizsgálatokkal módunkban áll egészen
kezdeti rákokat „kiszűrni" és a betegeket a tökéletes gyógyulás útjára vinni. A klinikán, valamint a
rákszűrő állomásokon folyó kutatásoknak eredményeképpen ma már
évről évre szaporodik
azoknak a
betegeknek a száma, akiket egészen korai rákkal vettünk kezelésbe és akikről tudjuk, hogy igen
nagy valószínűséggel, sőt biztonsággal véglegesen meg is fognak gyógyulni.

xJi Z-í
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SHAKESPEARE
Háromszázkilencven
esztendővel ezelőtt, 1564. április 23-án
született Stratford <m Avon városában. a halhatatlan angol drámaíró, a világirodalom egyik legnagyobb költője, W i l l i a m Shakespeare.
Hatásban és népszerűségben egyetlen író sem mérkőzhet az „avoni
hattyú"-val, akiről Vörösmarty Mihály többek közt azt mondta, hogy
,.egy jó Shakespeare-forditás felér a leggazdagabb széplitteraturának is legalább a felével". Marx
Lafargue-nak
arra
a kérdésére,
hogy kiket tart a világirodalom
legnagyobb alakjainak, Aischylost,
Shakaspearet
és Goethet sorolta
fel. A Szovjetunióban Shakespeare
ma
is megelőz
népszerűségben
minden külföldi szerzőt. Hazánkban egy-egy Shakespeare-bemutató mindig a kulturális élet ünnepének számít.
Shakespeare m a ls elevenen ható népszerűségének az a legfőbb
oka, hogy
olyan általános érvényű, magas művészi színvonalú kifejezést talált korának
roppant
feszültségeket rejtő
problémáira,
mely nemcsak az úgynevezett erzsébetkori Anglia társadalmát, annak tipikus alakjait ós helyzeteit
tükrözi, hanem a mai ember számára is újat és érdekeset
tud
mondani.
A X V I . század második felében
Erzsébet királynő
uralkodásának
idején az angol abszolutizmus virágzásának évtizedeit éli. A polgárosodó Anglia tengeri hadereje
tönkreveri a feudalizmus vezető
országának,
Spanyolországnak
„győzhetetlen"
'Armadáját,
Az
egyre
erősödő
angol
polgárság
előtt hatalmas perspektívák nyílnak meg, s mivel a feudális anarchia
felszámolásában
vállvetve
harcolt a királyi hatalommal, úgy
érzi, hogy részesévé vált az államhatalomnak. Két érzés fűti: az
életörömmel teli, túláradó optimizmus ée a nemzeti büszkeség. Ezeknek ad kifejezést Shakespeare a
kilencvenes években irt vígjátékokban és történeti színművekben.

A s z á z a d végefelé

i

azon-

ban a derűsnek látszó szemhatáron
megjelennek a felhők. A polgárság segítségével megerősödött abszolút királyi hatalomnak csak
a
feudális
anarchia
felszámolása
volt a célja, de nem azért,
hogy
megdöntse, hanem éppen
azért,
hogy megerősítse a feudalizmus
megingott épületét. Nincs
többé
szükség a polgárság résztvételére
az államhatalomban,
ellenkezőleg,
királyi hatalom
és arisztokrácia
együttesen igyekeznek a régi rend
alapjainak körülbástyázására.
A
X V I L század első felében
egyre
jobban kiéleződnek a társadalom
ellenmondásai, melyek végül is —
Shakespeare halála után három évtizeddel "2- az angol polgári forradalomhoz vezetnek.
Az elborult
szeanhatárnak, a feudalizmus
kibékíthetetlen
ellentmondásainak
problémái gigászi erővel elevenednek meg Shakespeare nagy tragédiáiban, melyeket a század
első
évtizedében irt,
Shakespeare életeiről
egyébként
nem sokat tudunk. Apja jómódú
iparos volt, egyidőben a polgármesteri tisztséget is ő töltötte be
Strafcfordban,
de később tönkrement. William elvégezte a városi
iskolát, e fiatalon, 18 éves korában
megnősült. Házasságából két lány
és egy fiú született 1585-ben vagy
86-ban Londonba ment, s állítólag
először a színházak előtt őrizte a
nemesek lovait. Később súgó lett,
majd segédrendező, egy ideig színész is, s ekkor kezdett hozzá régi
darabok átdolgozásához. A kilencvenes évek elején már ismert író.
Hamarosan a legelsők közé
került, 1598 ban Francis Meres tanulmánya már úgy említi, mint a
legnagyobb angol drámaírót. Színigazgató és színházi
részvényes
lesz, rendbeszedi eladósodott családjának anyagi ügyeit. Es
közben tovább írja darabjait. 1612-ben
leteszi a tollat, visszatér szülővárosába, Stratfordba, s utolsó éveit
itt tölti. 1616. április 23-án, ötvenkettedik születésnapján halt meg.

írói működése

tehát

nem

egészen egy negyedszázadot tesz ki.
De ez az Idő döntő fontosságú
az
angol 6zinház történetében. Shakespeare Londonba
érkezésekor
a
városban két színház volt, a város
közönsége azonban olyan szenvedélyes érdeklődést tanúsít az előadások iránt, hogy számuk
rohamosan
nő.
1599-ben
épül ffol
a
híres
Globe-színház,
amelynek
Shakespeare is részvényese és ettől az .időtől kezdve ennek a számára ír.
Drámaírói munkásságának
első
szakaszában írta vígjátékainak legnagyobb részét.
Legjobb vígjátékai a „Szentivánéji álom", a „Velencei kalmár", a „Windsori víg
nők", az „Ahogy tetszik" ős a

„Vízkereszt".
Közülük
formailag
cb tartalmilag egyaránt a „Szentivánéji álom" a
legkiemelkedőbb
mű.
A görög keretbe helyezett cselekmény boszorkányos
ügyességgel
szövi össze az arisztokrácia és a
királyi udvar köreinek problémáit
az egyszerű londoni
kézművesek
életével és az angol nép képzeletvilágában akkor még elevenen élő
tündérvilággal. A megelevenedett
népmesében érezzük magunkat, s
ebben a költő megtalálja a módját,
hogy a feudalizmusnak a családi
érdekeken nyugvó, elavult házassági felfogásával szemben diadalra juttassa a szerető szív szavát.
Nem véletlen, hogy éppen a király
parancsolja meg az önző, szívtelen
apának, hogy ne álljon útjába leánya boldogságának. Az abszolutizmus virágzása idején a polgárságnak olyan elképzelései
voltak az
uralkodóról,
amilyennek
Shakespeare rajzolja Thesieust
Ugyanakkor a darab kegyetlen
szatira
a korabeli érzelgős színdarabok és
a rossz színészek ellen.
Ugyancsak ebből az időből valók
történeti 6zinművei, melyek közül
a legkiemelkedőbbek a
„ I I L Richárd", a „II. Richárd" és a „IV.
Henrik". A „ I I I . Richárd" egyetlen
alakba sűrítve eleveníti meg
a
feudális anarchia mindem borzalmát és kegyetlenségét. A feudális
anarchia eszközeivel uralkodó Richárddal szemben Richmond gróf,
a későbbi V I I . Henrik király a bé
ke és igazságosság jelszavait hangoztató abszolutizmus képviselője.

Nemcsak ezek

a

darabjai

Számos intézkedéssel csökkentjük az önköltséget
Hozzászólás a „Délmaáyarország"
vitaindító cikkéhez.

Az önköltség csökkentése népgazdaságunk
további
erősödése
szempontjából állandóan
napirenden tartandó kérdés, s szakadatlanul keresnünk kell az önköltségcsökkentési lehetőségeket.
Vizsgálnunk kell a feldolgozásra
kerülő nyersanyagot olyan szempontból, hogy abból a kívánt minőségű végtermék gyártható-e, illetve, hogy a nyersanyag magasabb osztályú, jobb minőségű termék gyártására mennyire alkalmas. Üzemünkben azzal, hogy a
34-es láncfonal gyártásához a tervezettnél
alacsonyabb
minőségű
gyapotot használtunk fel — az
első negyedévben 1,283.000 forint
önköltségcsökkentést tudtunk elérni. Természetesen
biztosítanunk kellett feldolgozás közben azokat a feltételeket, melyek lehetővé
tették,
hogy
alacsonyabb
minőségű
gyapotból készült fonalak minősége ne romoljék.
A segédanyagfelhasználás
terén
bevezettük a limit rendszert. Ez
19.6 százalékos megtakarítást eredményezett. A limit rendszer bevezetése az összes termelő üzemekben minden egyes segédanyagra,
fogyóeszközre és
gépalkatrészre

Április 27-én:
«

normamegállapítást
jelentett.
A
termelő üzemrészek minden hónapban minden segédanyagra és fogyó
eszközre limit-lapot
kapnak.
A
kivételezés alkalmával a raktár levonja a kiadott segédanyag, illetőleg fogyóeszköz mennyiséget, feltünteti egyúttal a még fennmaradó
keretet. A keret esetleges kimerítése esetén
további kivételezés csak a főmérnök engedélye alapján lehetséges,
aki azt a limit-lap megfelelő rovatában a fonódavezető által javasolt mennyiségre adja meg. A segédanyaggal való takarékosság további biztosítéka ezen felül az,
hogy a segédanyag és fogyóeszközfelhasználást havonta üzemrészenkint
tételesen
kimutatjuk
az
anyagkönyv adatai alapján. Ezáltal a művezető
hónapról-hónapra
tételesen figyelemmel kísérheti a
segédanyag
felhasználását
és a
túllépésekről, vagy az esetleges
megtakarításokról
havonként
a
műszaki értekezleten beszámol.
Az önköltségcsökkentés
elősegítésének további fegyvere az önálló műhelyelszámolás, ahol a termelékenységi mutatók
mellett a
hatásfokokat, a hulladékképződést,
az egységköltség alakulását, a mun-

kaidő kihasználását is kimutatják.
Legdöntőbb azonban, melyet műszaki dolgozóink
leghasznosabban
alkalmazhatnak, a
dolgozókkénti
normateljesítés,
hulladékszázalék,
selejtszázalék, minőségi osztályozás, kötözési minősítés és kötözési
idő kimutatása további 100 kg termelésre eső megtakarítás.
Az önköltség csökkentését segíti elő az
energiatakarékosság.
Ennek keretén belül felülvizsgáltuk
üzemünkben az összes energiafelhasználó helyeket és megállapítottuk, milyen mértékben
szükségesek a termelés előmozdítására. Ennek keretén belül nyert megálla*
pítást például, hogy a klimaház folyamatos
üzemeltetése
hűvösebb
időjárás esetében nem szükséges—»
egy-egy órahosszra leállítható. Ezzel óránként 85 kilowatt áramot
tudunk megtakarítani.
A felsoroltak és ezenkivül még
számos apró intézkedések és nem
utolsósorban újítóink
leleményessége nagymértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy önköltségünket a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük és ezzel elősegítsük a kormányprogramm megvalósítását.
r

Bodó Zoltán,
a Szegedi Textilművek
főtechnikusa

Erről írnak levelezőink

„Irodalmi törvényszék"
Szegeden

Váltójavító

munkások

optimista színezetűek ebben a korA Magyar írók Szegedi Csoport
szakában, hanem még ifjúkori traA vasúti forgalomegyik váltó bélelésén.
eresztik,
Igen
ám,
ja,
a Városi Tanács népművelési
gédiája, a „Romeo és J ú l i a " is tához szükséges, hogy
A csavarlazítás megcsakhogy az nagy, kiosztálya
és
a
»Délmagyarország«
voláll attól a pesszimista életszem
történt,
de jelenteni
sebb
bélelő
lemez
elhatározta,
hogy a váltók óramű ponlélettől, mely későbbi tragédiáiban szerkesztősége
tossággal
működjemegteremti
az
irodalmi
vitáknak
kell, hogy kiemelik a
kell. Nem sokat temegnyilvánul.
A két
szerelmes
nek. A Szeged Renketóriáznak,
hanem
tősint. Bajcsi Tamás
tragikus halála is a feudális anar- Szegeden eddig még nem ismert dező Pályaudvar sokperceken belül előkefutva indul az őrsre,
chia következménye, de
egyúttal formáját, az "Irodalmi törvényszé- sok váltója
javításra
törvényszék"
rítik a szükséges béhogy ezt megtegye,
kiindulópontja az anarchia felszá' ket". Az "Irodalmi
szorul. Ugyanis
igen
április
27-én,
kedden
este
7
órai
lelőlemezt és helyremert addig szünetelmolásának Veronában.
nagy
rongálódásnak
kezdettel ül össze a Közalkalma
állítják
a
váltót.
ni
kell
a
tolatásnak.
Hogy miért változott
keserűre zottak Szakszervezetének
kultúr- vannak kitéve a nagy
Kész. Megteszik a jeMinden perc drága.
Shakespeare derűje, azt a korvi- otthonában és a Tiszatáj 1954. évi forgalom és tolatások
lentést. Közben ömlik
Iparkodnak is, hogy'
szonyok eléggé
megmagyarázzák. első számát vitatja meg.
miatt.
az eső, de ők
mit
A századforuló
után
mélységes
hamar
elkészüljenek
Áprilisi hűvös szél
A vitaesten felszólal Halász Előd
sem törődnek
ezzel,
pesszimizmus vesz rajta erőt. Ekmunkájukkal.
Együtegyetemi tanár, Madácsy László fő- száguld végig a pámás munkához
látkor születnek nagy tragédiái,
a
tes erővel felemelik a
az
iskolai docens, Pósa Péter egyete- lyaudvaron. Esik
nak.
Kongresszusi
„Julius Caesar", a „Hamlet",
az
csúcssínt,
elhelyezik
eső
is,
de
ennek
ellemi adjunktus, Szekeres
László
„Othello", a „Lear király* és
a
vállalásukat 122 száa bélelő lemezt, megegyetemi tanársegéd, Dér
Endre, nére Lapu Sándor és
„Macbeth". A „Lear király" pélzalékra
teljesítették.
olajozzák és a felaz
írócsoport
titkára,
Somfai Bajcsi Tamás zavardául elvi síkom veti fel a kérdést:
talanul
dolgozik
az
emelt részt
visszaLászló, a Tiszatáj szerkesztője.
Horváth
György
lehet-e valaki a nép oldaláról király, megértheti-e az uralkodó az
elnyomottak hangját! A válasz ha- Baláslyán is jól akarják végezni
tározott, nemi, Shakespeare
meglátta, hogy a dolog nem a király
Hogyan lehetne még jobban ta- het csökkenteni és kisebb égőket
a soros teendőket
jó- vagy rosszakaratán
múlik, a
karékoskodni a
villanyárammal? is lehet alkalmazni az udvar meg*
feudális
királyság
Intézménye
A balástyai mezőgazdasági ter- Ez a kérdés' foglalkoztatja város- világítására.
alapvetően rossz.
melési bizottság segít abban, hogy szerte a dolgozókat. Nekem az lenA 144-es Csemegebolt iroda, rak*
gyümölcsLegnagyobb
tragédiájában,
a a növénytermelésben, a
ne a javaslatom, hogy az üzemek- tár és mellékhelyiségeiben is nagy
„Hamlet"-ben egy ember
lelkébe éé szőlészeti munkákban jó ered.
koncentrálja két világnak, a régi- ményeket érjenek el a dolgozó pa- ben jobban kell ügyelni arra, hogy gonddal ügyelünk, hogy ne pocsé*
időbein a transzmisszió üresen ne járjon. koljuk a vülamo6energiát. A he*
nek és az újnak a gigászi harcát. rasztok. A balástyaiak ls
Hamlet, az ú j világ, a humanista akarják elvégezni a soros teendő- Ügy osszák be a munkát, hogy egy
\
életfelfogás képviselője, de
nem ket.
transzmisszión lévő gépek egy- lyiségekben táblákon feltűnő írásA balástyai egyéni gazdák
kö- szerre dolgozzanak, mert így ke- sal hívjuk fel a figyelmet arra,
tud elszakadni a feudalizmus,
a
a vesebb az áramfogyasztás. A gyá- hogy nemzetgazdaságunk
régi világ erkölcsi parancsától, és zött egyre jobban kibontakozik
érdekéPéldául
Böröcz
ez az ellentmondás felemészti. Eb- párosverseny.
rakban az udvari világítást, amely ben milyen fontos a villanyáramTanács
ben a műben, mely
ugyancsak István, Újvári Jánossal,
mal való takarékosság.
mélyreható bírálatot mond az ud- József Bozsó Istvánnal, Tóth Imre csupán az éjjeli-őrök útját világítja meg, a legminimálisabbra leDrégely Józsefné
var és az arisztokrácia erkölcsi Süli Józseffel áll versenyben,'
romlottságáréi, szintén módját leli
Shakespeare annak, hogy elmondja
véleményét az irodalom, a színjátszás kérdéseiről. Abban az utasításban, melyet Hamlet a színésznek
ad, lényegébem megtalálható a realista színjátszás ábécéje. A színA szegedi könyvtárosok értekezlete az Egyetemi Könyviárban
játék feladatául azt jelöli
meg,
A
„Délmagyarország"
szerkesztő- években megtett fejlődéséről,
je- Bizottság elnökéül, ugyancsak Bahogy „tükröt tartson
mintegy
a
nehézségeiről, rabási Rezső elvtárs javaslatára az
természetnek; hogy felmutassa
az sége egy vitaindító cikk nyomán a lenlegi helyzetéről,
erénynek ön ábrázatát, a gúnynak város könyvtári szolgálatának meg- és bírálta a szegedi könyvtárügy értekezlet Péter László egyetemi
könyvtárost választotta.
önön képét, és maga az idő, a szá javítása érdekében néhány héttel előbbre jutását gátló hibákat?
A megbeszélésen hosszasan fogzad testének tulajdon alakját
és ezelőtt ankétra hívta össze Szeged
A beszámolót követően 10 megkönyvtári szakembereit és a
leg- vitatandó kérdés lerögzítésével in- lalkoztak a résztvevők az ifjúság
lenyomatát."
szorgalmasabb
könyvtárlátogatók
Pályafutásának utolsó éveiben a
dult termékeny, részletekbe menő könyvvel való ellátásának kérdésénéhányát. Az ankét egyebek köztkor ellentmondásokkal teli életébe
vita, melynek során Barabási
Re- vel, különösen az iskolai háziolvashatározatot hozott, amely szüksébelefáradt, sokat tapasztalt ember
zső elvtárs javaslatára konkrét for- mányok egyidőben és több pélgessé tette a szegedi könyvtárak
dányban való biztosításának
nerezignált
böleseségét
szólaltatja
együttműködésének megteremtését. mát öltött a szegedi könyvtárak
meg tragikomédiáiban,
a „Cymbehézségeivel. Rully János, a RadnótiEnnek az együttműködésnek
elvi együttműködése: az értekezlet halino"-ben. a „Téli regó"-ben és a
gimnázium tanára hangot adott anés gyakorlati kérdéseit tárgyalta tározatot hozott Szegedi Könyvtár„Vihar"-ban.
nak a kívánságnak, hogy
meg kedden az Egyetemi Könyv- közi Bizottság megszervezésére. E
Shakespeare 37 színdarabot irt,
a régebbi Baross- és Klauzálbizottság,
mely
az
Egyetemi,
Sotárban megtartott nagyjelentőségű
s ezenkívül lirai ós epikus költemégimnáziumok
anyagából egyekönyvtárosi értekezlet, amelyen a mogyi, Orvosegyetemi, Megyei, Jányeket is. Nehéz dolog egy rövid
sített, mintegy 10.000 kötetes
szegedi könyvtárak vezetőin és dol- rási, és Gorkij-könyvtár vezetőiből,
cikk keretében összefoglalni
csak
gimnáziumi
könytáruk
főhivagozóin kívül résztvett Barabási Re- illetőleg határozati joggal fölruhálegfontosabb mondanivalóit is, hitású könyvtárost
kapjon.
zső, a Népművelési Minisztérium zott képviselőiből, valamint a szeszen a rója szóló irodalom hatalA vita során megbeszélésre kenépművelési
könyvtári
osztályának
vezetője, gedi városi tanács
mas könyvtárat tesz ki a világnak
Berza László, a Népkönyvtári Köz- osztályának megbízottjából és a rültek a szegedi városi fiókkönyvszinte valamennyi nyelvén.
pont vezetője, Szalontai József, a SZOT megyei kultúrfelelőséből áll, tárak, valamint az üzemi-szakszerBefejezésül
még
annyit, megyei tanács népművelési osztávezeti
és
üzemi-szakkönyvtárak
a közeljövőben meghatározza az
hogy
a teljes magyar
Shake- lyának vezetője, Nagy István, a
problémái is. Ezekkel kapcsolategyes szegedi könyvtárak sajáspeare már a mult század
máso- szegedi városi tanács vb. elnökheban számos hibát, mulasztást tártos jellegét, „profilját", kialakítdik
felében,
1878-ban
megjelent lyettese. Képviseltette magát
tak föl a hozzászólók. Ezekből kija az ennek megfelelő tervszerű
az
Arany János irányítása mellett. Leg- értekezleten a városi tanács néptűnt, hogy
beszerzési politikát, s ezzel kinagyobb költőink, Vörösmarty, Pető- művelési osztálya és a járási
mind a fiók-könyvtárak,
mint
taküszöböli a könyvtárak
gyafi és Arany egyaránt fordítottak be- nács oktatási osztálya is.
az üzemi könyvtárak terén sok
rapításában eddig megmutatkolőle. Népi demokráciánkban 1948-ban
tennivaló vár a szegedi könyvkozó következetlenséget.
A vendéglátó könyvtár nevében
jelent meg az utolsó teljes Shake- Hencz Aurél, az Egyetemi Könyv- fölösleges és költséges párhuzamos
tárpolitika
irányítóira.
speare kiadás, de még az
idén tár igazgatója nyitotta meg az ér- anyaggyűjtést. Ugyanakkor — a
Az értekezlet, mely mindvégig az
megjelenik művei új, teljes kiadá- tekezletet, ismertette az idáig veze- könyvtárak katalógusrendszereinek elvtársias együttműködés, egyben a
sának egy része.
Népi demokrá- tő utat és vázolta a megtárgyalan- összhangba hozásával — az Egye- szókimondó őszinteség légkörében
ciánk döntő fontosságúnak
tartja, dó problémákat. A
megbeszélés temi Könyvtárban létrehoz egy folyt le, nagy lépést jelent előre
hogy a klasszikus irodalom
leg- alapjául szolgáló beszámolót „Sze- Szegedi Központi Katalógust, amely azon az úton, mely Szeged dolgonagyobbjai a legszélesebb dolgozó ged könyvtárügye"
címmel Péter az olvasóközönséget könnyűszerrel zóinak, könyvszerető olvasóinak, tatömegekhez is eljussanak.
László egyetemi könyvtáros tartot- tájékoztatja egy-egy keresett spe- nulóinak és tudományos kutatóita meg. Ebben áttekintést adott az ciális m ű hollétéről, hozzáférhető- nak a minél több és jobb könyvhöz
PÓSA PÉTER
Könyvtárközi való juttatásához visz.
egyetemi adjunktus egyes szegedi könyvtárak utóbbi ségéről. A Szegedi

Áramtakarókossági javaslatok

Több és jobb könyvet juttat az olvasók kezébe
a könyvtárak együttműködése

OELMIGYMTORSZIIG

PÉNTEK,

H Í R E K
Pénteken, 23-án
délután 6 órai
kezdettel a Központi Egyetem dísztermében Shakespeare-ről tart előadást Pósa Péter egyetemi adjunktus. Az előadás keretében közreműködnek Kovács János és Papp Teréz
színművészek, a szegedi
Állami
Nemzeti Színház tagjai.
Az MSZT városi
titkárságának

*

képzőművészeti szakosztálya és a
Városi Tanács Népművelési Osztálya rendezésében április 26-án, hétfan este 7 órakor az MSZT Tudományos és Művészeti Szakosztályok
klubjában (Horváth M. u. 3. T. em.)
Vincze Gergely grafikus képzőművész élménybeszámolót tart
kínai
tanulmányútjáról.

Tevékeny emberek az ószentiváni termelési bizottság tagjai
Az ószentiván! termelési bizottElhatározta a termelési
bizottság legutóbbi ülésén jól megbeszél- ság, hogy határszcjnlét tartanak.
ték a tavaszi mezőgazdasági mun- A gabonafutrinka
kártevésének
kák kérdéseit. Igen helyesen ha- megakadályozásáért
megállapítottározták el, hívták fel a figyelmet ták: a földművesszövetkezet
rena gabonafutrinka elleni védekezés delkezik bizonyos mennyiségű vémegszervezésére. Juhász Feronc, a dekező szerrel,
de szükséges
a
termelési bizottság elnöke az ered. készlet kibővítése, hogy
6zükség
méinyekről számolt be.
Kocsis Já- esetén útját állják a gabonafutrinnos elmondotta, hogy a termelési i ka pusztításának
bizottság
tagjai méginkább
beA termelési bizottság
figyelmezszélgessenek el a munkákban
le- tetése nyomán megtették az inmaradókkal, személyesen,
szakta- tézkedéseket. Helyes, hogy a tanáccsal is segítsenek, hogy jól el- nács elősegíti a mezőgazdasági ter.
végezzék teendőikot.
melési bizottság munkáját.

Értesítjük a Párttörténet I I I .
évfolyamán tanuló elvtársakat, hogy m a délután 4-től 8
óráig a Pártoktatók Házában
Olasz István elvtárs tart elméleti tanácsadót.
Értesítjük a politikai iskola II.
évfolyam
propagandistáit,
hogy
1954 április 28-án, szerdán délután
17 órakor a Közgazdasági fiúgimnázitimban (Sztálin-sétány 14. szám
alatt) propaganda
szemináriumot
tartunk.
Értesítjük a politikai iskola
I.
évfolyam propagandistáit, hogy 1954
április 28-án, szerdán délután
17
órakor a Pártoktatók Házában propaganda szemináriumot tartunk.
Városi Pártbizottság

NAP'REND
1954
ÁPRILIS

Állítsák helyre a hiányzó korlátokat!
Az elmúlt hét egyik napján szélvihar söpört végig
Szegeden
és
környékén. A szél olyan erősen
tombolt, hogy több helyen
kisebb
károk is keletkeztek.
Petőfi-telepen például a 34-es utcánál lévő
csatorna á t j á r ó n á l a
védőkorlátot
is belesodorta a csatornába. A Petőfi-telepi' dolgozók, a k i k
naponta
erre járnak, azt remélték, hogy rövid időn belül az illetékesek helyA

radiú

Parthirek

23

1DOJARASJELEN1ES
Várható
Időjárás
péntek estig:
Felhőátvonulások, több helyen záporeső, zivatar.
Időnként
élénk
északi-északkeleti
szél.
A hőmérséklet
csökken.
Várható hőmérsékleti értékek pénteken
—plusz 2, délben 10—13

reállítják az elsodort
korlátot és
PÉNTEK
ismét biztonságossá válik a közlekedés. Azonban a mai napig még
nem történt ez meg, sőt a korlátreggel: mínusz
nak is nyoma veszett. Arra kérem fok közölt.
sok Petőfi-telepi dolgozó nevében
A fűtés alapjául szolgáló várható kö
az illetékeseket, hogy minél előbb
zéphömérséklet pénteken 4 fok felett lesz.
állítsák
helyre a hiányzó korMOZI
látot,
Puskás Mihály
mosóra:

Aprltls 24, szombat

Vízrebocsájtoffák a

1954. A P R I U S

83.

„Délibáb"-ot

Tegnap délben nagy csobbanással siklott a vastag
talpfákról a
Tiszába
ti
„Djlibáb": vizre bocsát o
ták a hajót javító munk;'
sok, Szeged utasszállító í
sétahajóját. Több hőnapc
munkával javították ki ;
mintegy 200 személyt befő
gadó utasszállító hajé gí
peit, utastermeit, ú j j á fes
tették a kabinokat, az oldalfalakat, s most m á r hófehéren ring a hajó a Ti
sza vizén.
Május elsején megkezdő
dik az utasszállítás:
Szo
gedtől—Csongrádig. Hosszú
ideig szünetelt a hajóforgalom a Tisza ezen
sza
kaszán, — most ú j r a meg
kezdődik
hétfőn,
szerdán
és szombaton. A hajó
14
óra 20 perckor indul Csongrádra, útba ejti majd
Mártélyt, mindössze 4 forintba kerül
majd
Mindszentet, Csanytelkcn
is
ki- személyenként.
Kellő utas jelentszállhatnak az utasok ós Csongrád- kozés esetén kétszer is megfordul
ra érkezik 20 óra 40 perckor.
Az a hajó vasárnaponként a kiránduútiköltsíg oda-vissza
mindössze i lók örömiire. Üzemek társas uta23 forint 40 fillérbe kerül. Ha sok zást is szervezhetnek, bárhová
a
utas lesz, akkor mindennap
köz-1 Tiszán a mar említett útszakaszon:
lekedik majd a hajó és június 6 ; 180 utas esetében 10 százalékos az
tói kezdve.
egészen
szeptember! utazási kedvezmény,
személyenvégéig. vasárnap is utazhatnak a ként.
dolgozók Csongrádra: este 6 óraMinden bizonnyal nagy „keletje*
kor.
lesz a „Délibáb"-hajónak Szegeden,
Ugyancsak június
6-tól kezdve
a
megkezdődik a vasárnapi
sétaha- sokan élvezhetik majd a hajón
józás
a Tiszán: két órás sétaút nyár örömeit.

Szabadság:
A balett gyöngyszemei. —
Színes szovjet film. — A bécsi győzelem
(a magyar-osztrák
labdarugó mérkőzés)
(április 28-fg).
Vörös Csillag: Fekete biz. — Angol Ilim
(április 28-ig).

SPORT
A Seprőgyár

verseny

felhívása

ó"" ^ H a n g o s EEág'^"Ai^dékműso'r8
™lya: W
"<vvel.
- Zenés magyar
tt' Hírek,
H b e k " T20.10
m Vidám Jműsor,
L ^ T20.40
j i Tánc
Z : I filmvígjáték (április 25-ig).
A Csongrádmegyei Seprőgyár sportsze- i és versenyeket Is tartottak. Most a delKossuth-rádM
20
Az előadások a filmszínházakban fél 6 relö dolgozói a hiányosságok felszámolá- gc-zók nevében a vállalat sportfeielőse as
zene, 22 Hírek, 22.20 Tánczene, 24 Hírek.
reg
és fél 8 órakor kezdődnek.
sára erőteljes sportmozgalom kifejleszté-1 Ecsetgyár dolgozóit is felhívta a sportniozrádió, 6 Lapszemle, 7 Hírek, 710 Hangsén dolgoznak. Ennek keretében felvették, galomban való részvételre. A versenyrePetőfl-rádló
SZÍNHÁZ
lemezek, 8.30 Hangverseny. 9.20
Úttörő
a kapcsolatot a Petőfi-laktanya sportkörével | hívás szövege a következő:
6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna. 6
híradó, 9.45 Gyermekrádió. 10 Hírek, 10
Este fél 7: Ármány és szerelem. — Béróra 10 Hegedű, 10.30 Zenekar, 10.40 Fú- óra 50 Operarészletek, 7.10 Hanglemezek, letszOnet.
KEDVES ELVTARSAK!
vószene, 11 Szlmfónlkiis zene, 11.30 Elő- 14 Népi zene, 14.45 Hangverseny. 15.20 ZeAz elmúlt évek során egyes sportszakosztályalnk több alkalommal
barátságos
MUZEUM
adás. 11.40 Ének. ,12 Hírek, lapszemle, 12 nei előadás. 16.20 Felolvasás, 16.40 Dalok,
mérkőzés keretében találkoztak egymással. Ez a sportkapcsolat azonban a mult évFejlődéstörténeti kiállítás. Móra Ferenc
óra 15 Hangverseny, 13 TIz perc külpoli- 17.10 Tíz perc közgazdaság, 17.20 Tanulben teljesen megszűnt, mert, mind nálunk, mind vállalatotoknál, a Szegedi Ecsetélővilága kiállítás
tika, 13.10 Dalok. 13.30 FúvóSzene, 11 Hf- junk énekszóra oroszul. 17.40 Hanglemezek. emlékkiállítás. Fehértó
gyárban a sport terén visszafejlődés mutatkozik.
rek 14.25 Előadás. 14.55 Verbunkosok. 15 13 Kínai népmesék, 18.30 Szív küldi, 19.10 (Kultúrpalota, Roosewelt tér) hétfő kivéEz év tavaszán elhatároztuk, liogy a sportmunka megjavítása
érdekében erőtelével
mindennap
délelőtt
10 órától 6 óráig.
óra 20 Szív kflldl. 15.50
Versek, 16.20 Moszkvai rádió összeállítása, 19.40 Ének,
teljes sportéletet fejlesztünk ki. Elhatározásunkat tett követte és öt sportszakosztályt
Zenekar, 16.40 Levelekre válasz.
17 Hí- 20.10 Sporthíradó, 20.30 Szórakoztató zene, A Múzeumi Képtár (Horválh Mihály utcai
alakítottunk. Az asztalitenisz, sakk, röplabda és teke szakosztályok már megkezdOvegcsarnok) hétfő kivételével mindennap
rek, 17.10 Magyar nóták, 17.30 Szöve'.ke- 21 Népi muzsika, 22 Operarészletek.
ték működésűket.
délután 2 órától 6 óráig.
A sportmozgalom sikere érdekében szocialista sporiszerzödést kötöttünk a szegedi
Petőfi-laktanya asztalitenisz, sakk és röplabda szakosztályaival. Ennek
keletében
KÖNYVTARAK
nemrégen
Igen színvonalas és sportszerű mérkőzésekre került sor. Ezen a találkonői dolgozókat
A
SANDORFALVI
Földmflvesszővetkezet 16 ÉVEN felüli férfi és
Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 őrálg;
zón néphadseregünk tagjai és üzemünk dolgozói baráti beszélgetéseket folytattak.
gyors- cs gépírással rendelkező adminlsz azonnali felvételre keres a Szegedi (Csere- hétfőn 14-től 21 óráig: vasárnap 9-től 13
Üzemeteket mindig testvérüzemnek tekintettük. Most versenyre hívunk beunetetrátorokat felvesz.
Bővebb felvilágosítás
óráig. Kölcsönzés 12-tül 20 óráig; hétfőn
ket. Kérünk,
kapcsolódjatok he ti Is az általunk elindított és a sportmunkában
Járási Szövetkezetek
Szövetségénél. Kos. pcssorl) II. Téglagyár.
14-től 20 óráig: vasárnap 9-től 13 óráig.
mutatkozó hibákat felszámoló mozgalomhoz. Szörény sportotthonunk mindig rendelsuth Lajos sgt: 25. Ordögh személyügyi GYORSIRO- és géplrótanfolyamok kezdődSomogyi:
Olvasóterem 10-töl 19 óráig.
kezésetekre
áll
és szívesen tartanánk együtt edzéseket. Szívesen látunk benneteket
előadónál.
nek május 4 én szakiskolában, Klauzál tér Kölcsönzés 13-tól 18 óráig.
a honvédséggel tartandó mérkőzéseken is.
SZALAS és szemes takarmányok darálását
Járási:
Sztálin
ltri.
54:
Kölcsönzés:
szerA Seprőgyár dolgozói nevében:
niegkerdtem. Sándor u. 18. alatt. Ugyanott 3. szám.
da kivételével minden hétköznap délután
A SZEGEDI Vfz- és Csatornamű Vállalat 3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-től
Nagy József sportfelelős
200 kéve tengerlszár eladó.
FEHÉRNEMŰ Javítást vállalok. Füredi u. segédmunkásokat felvesz. Jelentkezni lehet: 7 óráig.
SZEGEDI SIKEREK AZ ORSZÁGOS IFJÚSÁGI SÚLYEMELŐ BAJNOKSAGOI*
Sztálin krt. 86. szám alatt. Igazgatóság.
2. szám.
Gorkij: Hétfőn, kedden, szerdán, pénteGYERMEKEKET nappali gondozásra válla- A SZŐLÉSZETI Klinika felvesz gyakorlotl ken reggel 8-tól 12-ig és délután 1-től tél
Az OTSB által rendezett 1&54. cvl ifjúlok. Újszeged. Bérkert u. 38.
takarítónőket és térti munkaerőket. Jelent- 4-ig; csütörtökön és szombaton délelőtt 10- sági súlyemelő bajnokságon a szegedlek kg-al második lett. Középsúly ban Oidögh
(Haladás) 220 kg-al harmadik és a félMODERN, összkomfortos kétszobás lakáso- kezés: a Szülészeti Klinikán, főápolónőnél. töl délután 2-lg. délután 3-tól este 7-ig.
a
nagy mezőny ellenére (120-an indullak) nehézsúlyban Szalai (HalaJ.is)
negyedik
mat elcserélném kizarólag öaszkomfortos FUVAROS-szervezőket alkalmaz a BELkitűnően szerepeltek. A kisv.íltósúlyban 227.5 kg-al. Valamennyi versenyző túiszár.
egyszobásért. Szivárvány u. 3/b. II. 2.
MNDSZ HÍREK
SPED. akik motorkerékpárral
rendelkezHorváth
(I.ok)
210
kg-.il
balnokság-'t
nyalta
eddigi
eredményeit.
Horváth.
Elekes,
ELVESZETT klinikáktól Zrínyi. Lenin szaMa délután 6 őrakor Rókus MNDSZ nő- nyert. Váltósúlyban Lőcsei (Haladás) má- Lőcsei és Szalai megszerezték a FLi. oszkaszon félpár téllclpö. Jutalom Kígyó u. I. nek Kiskundorozsma és környéke, valamint Csanádpalota és környéki munkára. gyűlést, Felsőváros II. kozmetikai előadást, sodik helyezést ért el 220 kg-al. Nagyvál- tályú minősítést.
I. em.
a Postás csoport Jogi előadást és a Há- tósúlyban Szoboszlal (Kinizsi Húsos) 240
Papp István
GÁZREZSÓ eladó.
Kálvária fér 7.
hús- Jelentkezés Szeged. Bajcsy-Zs. u. 22.
TFNISZOTÖ
húrozás, hangszer
Javítás, mán Kató-csoport nögyülést tart.
áruda.
KÉTSZOBÁS, fürdőszobás, kertes, magán- vétel Sági (Steiner) hangszerésznél, SoFELHÍVÁS
Vasárnap délben Sz. Petőfi—VL. Sortex
ház lakáscserével eladó. Fűrész u. 9.
mogyi u. 19.
Béke-kupa' kerékpáros verseny
Felhívom azon érdirelteket, akik máKÉTTAGÚ családhoz mindenes Idősebb aszlabdarugó mérkőzés
Szombaton délután Dulaoest és Sreged
jus 1-ére az újszeged! népligetben sátort
szonv felvétetik. Jelentkezés reggel 7 óráDÉLMAGYARORSZAG
szándékoznak felállítani, területi igényüA Szegedi Pelöfi-VL. Sortex NB Il-es közti távon országos Béke-kupa kerékpától. Veresács u. 8.
ket április hó
24-én déli 12 h. az igaz- labdarugó mérkőzést
vasárnap déli
12 ros versenyt tartanak. Az Indulás Budaa Magyar Dolgozók Pártja
órakor, az
érkezések
gatási' osztálynál (Tanácsháza, II. ep. I. órakor Játsszák az Sz. Petőfi
újszeged! pestről délután 2
csongrádmegyei napilapja
délután 6 és léi 7 óra között várhatók a
em.
111.
sz.)
Jelentsélrtbe.
pályáján.
Előtte
10
órakor
Sz.
Petőfi—Sz
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
VB.-elnök
Postás megyei ifjúsági bajnoki. A mérkö Tüzoltó-laktanvánál. A verseny érdekessé< Buteterf színvonalunk eme!óvó*
Felelős kiadó: az MDP Csongrádközötti
zés délelőtti lejátszásába a vendégcsapat ge, hogv a Varsó—Prága—Berlin
megvei Bizottsága
segíti elő az
ARAMSZONET.
A Délmagyarországi nem egyezett bele.
verseny legjobb magyar résztvevőinek ez
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.
Áramszolgáltató Vállalat közli, hogy áplesz az erőpróbája.
Teleion: 35-35 és 40—80.
rilis 25-én, vasárnap reggel
6—14 h-ig
Kalapácsvető verseny Szegeden
Kladóhiva(al: Szeged. Klauzál-tér 2.
Bíke telén-. Gvula telep, Kiskundorozsma,
Szeged város súlyemelő bajnoksága
Telefon: 31—16. és 35—00.
Az Sz. Postás SK szombaton délután
Mórahalom. Pusztamérges.
Csórva, ZáVasárnap délelőtt 10 órai kezdettel tart3 órai kezdettel
minősítő
kalapácsvető
kánvszék.
Röszke.
Mihálytelek.
Gyála
Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat,
Asot'thalomí Ottömös községekben szünetel versenyt rendez az Sz. Haladás külső f á ják meg Szeged város felnőtt és Ifjúsági
Szeged
súlyemelő bajnokságait a Lokomotív sportIyáján.
az áramszolgáltatás.
Felelős vezető: Vincze György
pálya tornatermében.
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77.
I g y haladt egy ideig.
Azonban a gyászt, a
sajnálkozást, a bánatot,
amitől, ha nagyon erős,
lelassul
a
vérkeringés
az erekben,
hamarosan
felváltotta szívében a nemes bosszú érzése os
anélkül, hogy észrevette volna, a járása meggyorsult Zsófi fogadalma ötlött az eszébe.
A felesége azt
Ígérte,
megfizet Nagy
Vargának a kisfia elvesztéséért. „Jancsiért is
megfizet a munkásnép. Egynek én is itt vagyok. É n soha el nom
felejtem, kik oltok
meg" -• gondolta és sietősen lépkedett.
XXIV.

FEJEZET.

Tamás szerencsésen odaért a Bcm-ntcai
házikóhoz.
. . .
Szülei előtt szinte kérkedett a sebével.
Megmondta, azért jött, ne találják, hogyha
otthon keresik. Elmesélte azt is. hogyan halt
meg Vinczo Jancsi. Ezt
már
sajnálkozva,
bánatosan mesélte, de azzal a tudattal, hogy
a legény nevéből láthatatlan, de hatalmas
zászló lesz és elöl megy
a
munkásosztály
győzelméért vívott osztályharcban.
„Zászló",
„munkásosztály",
„osztályharc"
— ilyen szavak zsongtak most a fejében, de
ezeket ki nem mondta. Arról
beszélt, m i t
suttogott a halála percéhen a szegény fiú.
„Megfizetünk m i még ezért" — tette hozzá
komoran.
Édesanyja leültette az asztalhoz (a keracnco úgyis hideg) és megpörölte, mért avatkozik bele az ilyesmibe, mért teszi ki magát
szerencsétlenségnek, de ha m á r így történt,
ellehet itt néhány napig, aztán majd lesz
yalakDEk J.aíiflsit ífien,
sajnálta. „Isteneim,

KOVÁCS

MIHÁLY

REGÉNYE

istenem, milyen derék legény volt" — mondogatta és arra gondolt., hogy a saját öt fiából is eshetett volna könnyen áldozat.
Borzalmas egy anyának, ha temetni kell
a fiát. Akinek nincs gyermeke, nem értheti
meg, mi az. Szegény Vinczénének ez az egyetlenegy fia volt. Az a csoda, ha kibirja ép
elmével. Fiatalon elvesztette a férjét, most
meg az egy szép fiát.
Vasasnó nem beszélt erről. Érzelmeit el.
rejtette arca ráncai alá.
Tamás arra gondolt, mennyivel büszkébb,
erösebb. keményebb az édesanyja a napánál.
Lám, ő nem sopánkodik, nem jajgat,
nem
tehetetlenkedik, mint a napa. ü g y fogadja a
dolgokat, ahogy vannak. A m i történt, megtörtónt, úgy cselekszik, ahogy kell.
Az öreg Vasas nemigen szólt, csak köhécselt. Tamás tudta, az édesapja mostanában igen sokat szokott köhécselni. Ugy látszott. hogy felújul a régi heptikája. Szavaihói kiderült, egyet mást m á r tudott az eseményekről. Kint szimatolt az utcán, hallott
róla, hogy hurcolták a csendőrök Istvánt utcahosszat, azt is tudta,
hogy
Gyeviéknél is
jártak. Erről Tamás még nem hallott. Két
csendőr és két reindőr vagy tüzoltö j á r az
utcákon, nézik a házszámokat, kérdezgetik,
hol lakik ez, hol lakik az. Behurcolnak mindenkit, aki ott volt a piacon, pláne a hangadókat, meg azt, aki megsebesült. Akit meg
vágtak a karddal, vagy meglőtték puskával,
nz m á r hiába tagad, meg van a bizonyíték.
Dq a BEIN-utcában szerencséire még nem j á r .

tak.
Tamás sebe lüktetett,
a kötésen átvert a vér,
Alkotnyatkor
Vasasné
kibontotta és friss rongyokat tekert rá.
'Á semmittevő várakozás untatta és in
gerelte Tamás kcdélyhangulatát. Éjszaka is
majdnem mindig ébren volt, a seb lüktetett,
alig hagyta aludni. Tamás tűrte. Azt gondolta, ebcsönt beforr, hadd lüktessen,
hadd
tüzeljen, ez nem árt, csak használ neki. Inkább szeretett volna otthon feküdni. A gyógyuló felesége hegyes-begyes járására, ringó
csípőjére gondolt,
félálmában
látta is az
alakját és fellobbant a vér
benne, nagyon
vágyott utána. Azt akarta elhitetni magával,
a sebe nem lüktetne így. ha most Zsófit
(gyengéden ós vigyázva, mégis beteg még szegény) jól megölelgethetné.
Másnap reggel, alig pirkadt, Vasas józsef már szomszédolt, s nyugtalanul ment haza. Elbeszélte Tamásnak és Vasasnénak a híreket. Az éjszaka Szegedről két század katonaság érkezett külön vonattal, a városházába szállásolták be őket. Katonai őrség áll a
Kossuth-téren, a malmoknál, a bíróságnál, s
azt beszélik, az úriosztály úgy retteg a szegénységtől, hogy két-két katona őrködik
a
polgárnagy, meg a többi nagykutyák házában is. A nagyutcán katonai járőr cirkál,
a kakastollasok pedig a rendőrökkel és tűzoltókkal szedik összefelé a cucilistákat százszámra. Behajtották ezt is, behajtották amazt
is. Az éjszaka négyet hurcoltak egyszerre,
mind a négy sebesült volt. Az egyiknek a szá.
j á t lőtték keresztül, beszólni se tud a eze
rcncsétlen, kilőtték vagy nyolc fogát.
Ilyen híreket hozott.

(Folytatjuk.)

Kender

vezetőségválasztó
gyűlése

tag-

A VLSz. Kender Sportkör ma
délután
fél 6-kor tartja elnökségválasztó taggyűlését a Pacsirta utca 31. szám alatti klubhelyiségben.
A Radnóti gimnázium csapata lett
az ország legjobb vidéki kosárlabda
csapata
Hat lány- és fiúcsapat részvételével április 14-től 18-ig megrendezett
országos
középiskolai kosárlabda döntő Igen színvonalas és érdekes küzdelmeket
hozott.
Négy napon át küzdöttek a Sportcsarnokban a magyar kosárlabda sport utánpótlását képviselő leglobb középiskolás kosárlabdázók. A dőnlőn
résztvevő
Radnóti
gimnázium csapata nagyszerű
küzdenitudással négy győzelmet harcolt ki és csak
a Budapesti Piarista gimnázium csapatán
tói szenvedett vereséget, lgv
végeredményben a második helyen végzett, mint
a vidék leglobb csapata. A döntő végeredménye: 1. Budanesti Piarista gimnázium 10, 2. Sz. Radnóti g. 8. 3. Székesfehérvári Gépipari tech. 6. 4.
Dlósgvőri
Kilián gimn. 1. 5. Szombathelyi Nagy Lajos gimn. 2 és 6. Pécsi gimnázium 0 nontlal A szegedi
csanat a
diósgyőrieket
71:58, a szombathelyieket 77:61. a székesfehérváriakat
61:56, a
nécsieket
70:53
aránvban gvőzle le.
míg a
budapesti
egvüttestől 56:57 aránvban szenvedett vereséfet. 5 legjobb dobók Beke, Török és
Búzás voltak.
Búzás Emit
UJ

VILÁGCSÚCSOK

Beirulban W f l l t sor a szovjet és libanoni súlyemelők
nemzetközi baráti
versenyére. Á knrde'rnek során a kiváló szovjet versenyzők kél új világ- és hár 0 r , új
zovlet csú-seredményt állítottak fel. Ezek
kővetkezők:
Légsúly: Fahntgyinov (nyomás) 101 kg
új szovjet csúcs I
Pehelvsúly: Szakszonov (lökés) 142 kg űj
világcsúcsl
Könnyűsúly: Nylkifyln
(nyomás) 117.5
kg új szovjet és vMágcsúesl
Félnehézsúly: Vorobjev
(össz-telt ve:seniL 442.5 ka. tii szűvícL rekacái

