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A tanácstörvény tervezetéről

ü z e m i dolgozók segítségével
rendbehozzák a gyermekjátszótereket a díszesek

A R A : 50 F I L L É R

Feisiwás Szeged dolgozó népéhez!
Agronőmusok az Őszi
sikeréért
Irta: N O V A K

K Á R O L Y megyej

munkák

föagronómus

»A mezőgazdasági termelés további fellendítéséért" címmel
írta meg a Szabad Népben Hegedűs András elvtárs mindazt, ami
most nekünk, agronómusoknak is, ts. legsürgősebb
feladatunk.
Cikkében vázolta a mezőgazdasági /termelés eredményeit, melyeket a j ó l dolgozó termelőszövetke^btek m u n k á j á v a l s az egész
dolgozó parasztság fokozódó termelési kedvén keresztül értünk el.
De ugyanakkor rámutatott a h/ányosságokra is, amelyeket most
az őszi m u n k á k során kiküszöbölni kötelességünk, de érdekünk is.
A megye mintegy 200 /agronómusa holnap délelőtt ü l öszsze Hódmezővásárhelyen, hcygy
részletesen
értékelje a
nyári
m u n k á k eredményeit. De shegvitatja az elkövetett hibákat is és
azokból okulva megtárgyalja mindazt, amit a következő napokban,
hetekben tenni kell a n n a k érdekében, hogy Csongrád megyében
az őszi betakarítást, a trágyázást, a szántást-vetést idejében, jóminőségben, maradéktalanul végrehajthassuk.
Ezen az értekezleten vitassák meg agronómusaink
mindazokat a kérdéseket,/ amelyek az őszi m u n k á k k a l
kapcsolatosan
felmerülnek. A szébiutasi kísérleti intézet agronómusai bizonyára
számokkal is bebizonyítják felszólalásuk alkalmával, hogy a múltév
száraz nyarának és őszének kedvezőtlen időjárása ellenére is milyen sokat ért a jóminőségű talajmunka. A kiskirálysági
Ifjú
Gárda termelőszövetkezet agronómusa, K a j l a elvtárs biztosan elmondja majd,, hogy a keresztsoros búza vetésük holdanként hány
mázsával fizetett többet a megszokott sorú vetésű búzánál. A
nagymágocsi^ Sallai I m r e termelőszövetkezet agronómusa
szintén
jó példát szblgáltathat arra az értekezlet vitája során, hogy menynyire busásan megtérül a műtrágya ára. Agronómusaink. a megyei értekezleten m o n d j á k el példákkal is szemléltetve, hogy még
a tavalyi őszi szárazságban is milyen jól járt az a termelőszövetkezet vagy egyéni gazda, a k i korán elvetette az őszi kalászosokat.
Az értekezleten alakuljon k i megyei viszonyainkra alkalmazható, a mostani időjárást szem előtt tartó agrotechnikai eljárás, melynek alapján a vetés előtti talajmunka jóminőségben, biztos eredménnyel, a legjobban elvégezhető lehet. Jóllehet, még nem
á l l rendelkezésünkre mindenféle munkagép, de még sincs okunk
panaszkodni a nehézfogasok, gyűrűshengerek hiánya miatt, mert
a meglévőket okosan, j ó elosztással, gazdaságosan felhasználhatjuk. Agronómusaink vitájának alapgondolata az legyen,
hogy
minden m u n k á t idejében, j ó minőségben végezzen el a megye valamennyi termelőszövetkezete és egyéni gazdája. Ennek a
feladatnak a végrehajtása megyénk valamennyi mezőgazdasági szakemberének legfőbb kötelessége.
A z idén n e m sazbad megtörténnie annak, hogy a szántástvetést az őszi betakarítás lassúsága hátráltassa. A kapásnövények
betakarításának meggyorsítására használjunk fel minden
gépet.
Vegyünk példát az algyői dolgozó parasztoktól, a k i k a cukorrépa
kiszedésére alkalmas villámekéket
kézről-kézre
átadják
egymásnak.
Gépállomásaink agronómusai tegyék lehetővé j ó szervező és
irányító m u n k á j u k k a l , hogy minél nagyobb területen gépi erővel
történjék meg termelőszövetkezeteinkben a cukorrépa és a takarmányrépa felszedése. Induljon m u n k á r a a deszki gépállomás járvasilózó gépié is, de minden kihelyezett agronómus
gondoskodjék
arról, hogy minél nagyobb területen géppel vágják le a kukoricaszárat. A trágya kihordásához gépállomásaink adjanak meg
a
termelőszövetkezeteknek minden gépi segítséget, ugyanakkor agronómusaink szervezzék meg a trágya azonnali szétteregetését és
leszántását. Megyénk mezőgazdasági szakembereinek,
agronómusainak j ó m u n k á j á t ó l függ az is, hogy az idei őszön ne gyomot
vessünk, mert akkor jövőre gazt aratunk. Eppjen ezért vizsgálják
felül a szelektorok menetirány-tervét és a gabona
tisztításának
jelentőségét széles körben terjesszék. Fordítsanak nagy gondot a
gabona megcsávázására is. Agronómusaink arra szintén ügyeljenek, hogy a gépállomásokon lévő előhántós ekék éjjel-nappal dolgozzanak, s a talajelőkészítés minél tökéletesebb legyen.
A hétfői értekezleten agronómusaink természetesen necsak
a szakmai, a szaktanácsadói, az agrotechnikai kérdésekkel foglalkozzanak, hanem tárgyalják meg az őszi m u n k á k szervezési kérdéseit is. M o n d j á k el, a d j á k át egymásnak jól bevált, eredményes
munkamódszereiket, hogy ezzel is elősegítsék a kevesebb tapasztalattal rendelkező elvtársaink m u n k á j á t . Felszólalásaik legyenek
oktató jellegűek, tapjasztalatot
átadóak, eredményt
elősegítőek.
Érezzék át azt, hogy jó m u n k á j u k t ó l nagyban függ dolgozó népünk bőséges kenyérellátása, illetve állatállományunk
megfelelő
takarmánybázisának előteremtése. Agronómusaink
használják fel
a tanultakat, a d j á k át tudásuk legjavát az értekezleten, majd pedig ezt kővetően az őszi m u n k á k során a gyakorlatban is, hogy
mezőgazdasági fejlesztési tervünk mielőbb valóraváljék. A most
kezdődő őszi mezőgazdasági m u n k á k csatájában szerezzenek megbecsülést szakmájuknak egész dolgozó népünk hasznára.
Legyen a jelszavunk: szaktudásunk érvényesítésével teljes
szívvel-lélekkel segítsük elő az őszi m u n k á k sikerét!

Közeledik 10-ik évfordulója i944
október 11-ének, annak a nap iak,
amikor a dicső Szovjet Hadsereg
felszabadította városunkat a német
fasizmus és a Horthy-rendszer terrorja alóL E szabadságot a Szovjet
Hadsereg
vérchullatásával
hozta
el Szeged népének. Szeged dolgozóinak eredményei, a felszabadulás
óta az ú j gyárak és házak, virágzó
tsz-ek, tudományos intézetek, tudósaink
világra szóló alkotásai,
mind felszabadulásunkat köszöntik
és emlékeztetik Szeged népét
a
Szovjetunió népeinek
felszabadító
küldetésére, testvéri barátságára.
Hazánk népe készül, hogy az ország felszabadulásának lC-ik
évfordulóját minden eddigit felülmúló sikerekkel ünnepelje a szocializmus építésének minden
terüle-

Utasnak, melyet
a felszabadulásunk 10. évfordulója
tiszteletére
rendeztek
meg, célja az, hogy
megismertesse a látogatókat egyik
legnagyobb múlttal rendelkező és
a lakosság igényelnek kielégítésében döntő szerepet vivő iparággal.
Emellett megakarja mutatni,
azt
a nagy utat. amelyet a textilipar
termelőeszközei a
történeti idők
kezdete óta megtettek. De bemutatj a a kiállítás azt is. hogy m a milyen rendszerű gépekkel,
milyen
termelési módszerekkel kíván megfelelni textiliparunk a
növekvő
igényeknek.

terén elért újabb kimagasló alko*
tásolikal.
Felszabadulásunk
jelentősége
mutatkozzon meg a kulturális eredményekben is. Készüljenek a nagy
napra íróink, művészcink és az
öntevékeny kulíúregyüttesek.
Ehhez a párt-, állami- és tömegszervezetek adjanak meg minden segítséget.
Szeged hazafias erői fogjanak
össze, hogy felszabadulásunk ünnepe méltóképpen kifejezze városunk
dolgozóinak
háláját,
felszabaditónk, a békeszerető Szovjetunió
iránt, őszinte ragaszkodását
ncpi
demokratikus rendszerünk és minden győzelmünk szervezője és vezetője, a Magyar Dolgozók
Pártja
iránt.
SZEGED
VÁROSI
PÁRTVÉGREHAJTÖ BIZOTTSÁG

A szegedi Felszabadulás
tsz az őszi munkák
sikeréért
versenyre hívta a város
termelőszövetkezeteit
A
Szeged-baktói
Felszabadulás
termelőszövetkezet
tagjai
most
megtartott, közgyűlésükön
foglalkoztak a többi között az őszi betakarítási, szántási és vetési munkákkal is. A soros teendőket időben és gondosan kívánják végezni,
hogy tovább erősítsék, gazdagítsák
Bzövetkezelükot, ezzel együtt
pedig jól kivegyék részüket a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló pártós kormányhatározat
megvalósításában.

város határának valamennyi
melőszövetkezetét.
,
,

tertii

A versenykihívás:
„A szegedi Felszabadulás tsz tagj a i az alábbi versenypontok
szerint versenyre hívják az őszi betakarítás, szántás-vetés
elvégzéséűrt a város termelőszövetkezeteit.
1
A burgonya felszedését szeptember 15-ig, a
napraforgó
szedést szeptember 18-ig, a kukorica betakarítását október I4-ig, a
A közgyűlésein
a Felszabadulás cukorrépa felszedését október 15-ig,
tsz tagjai az őszi teendők j ó el- a takarmányrépa felszedését pedig
végzéséért versenyre hívták ki a október 20-ig elvégezzük.

Négyen
Mint gömbölyödő mangalica
erős fogai között
a morzsolt kukorica, úgy
ropog az eke éles vasa
alatt
a
csillagpdzsil
porosszürke
tarackja.
Csórva
határában
a
Honvéd-erdő
tisztásait
gabona alá törik
megyénk legjobb traktorosai: Masa József,
Sisa
Ferenc, Jójárt
Vince és
Gárgyán
Lajos. Sz. 80as traktorukkal
a szegedi
erdőgazdaságnak
szántanak
most.
Miért nevezik őket a
megye legjobb traktorosainakt Kiderül
az is.
Masa elvtársék egy
év
alatt — amióta a mórahalmi
gépállomásra
megérkezett a
Szovjetunió ajándéka:
a Sztálinyec — csaknem
az
egész megyét
bebarangolták. A múlt év őszén
ők hasították
a legmélyebb barázdákat
Makón
az Úttörő, a József Attila, meg a Kossuth
tsz
földjébe
hagyma
alá.
Máskor meg egyéni gazdáknak
szántottak
Mó-

Szeged tíz éve
A

„Délmagyarorsság"
r éjt vény pályásat a

A "Délmagyarország" mai szám á b a n tizenegy héten
át
tartó
rejtvényversenyt
indít.
Minden
egyes rejtvényben néhány nevezetes mozzanatot ragadunk ki a felszabadulás óta eltelt egy-egy év
történetéből.
A rejtvényekhez szelvényt mellékelünk. Szelvény nélkül beküldött
megfejtést nem fogadunk el. A
rejtvény megfejtését minden egyes
alkalommal be kell küldeni szerkesztőségünknek. Minden rejtvénynél közöljük a beküldendő sorokat.
A

rejtvény megfejtői között ju-

talmakat sorsolunk ki. A jutalmak
jegyzékét később közöljük.

a

csorvai

rahalmán,
Asotlhalmán,
Ottömösön, Csórván, meg
ki tudja, hogy hol még
és munkájuk
után a dicséret sem maradt
el
soha. Most pedig lássuk
az
eredményt...
— Gépiinknek
egész
évi
talajmunka
terve
2800 normálhold •
meséli Masa elvtárs, Gondolkozik kicsit,
azután
folytatja: — Évi tervünket július
SO-án fejeztük be és ma már körülbelül
négyezer normálholdnál
tartunk...
Négyezer
normálhold!
Szép teljesítmény.
Pedig a négy
traktoros
szinte egyebet sem csinál, mint vándorol egyik
tenyérnyi
földről
a
másikra, s ez már hónapok óta igy van. Emellett
figyelembe
kell
venni azt is, hogy náluk a „papírügyek"
intézésére nincs külön ember, nincs
brigádvezető,
ök
négyen
elintéznek
mindent
a
legnagyobb
rendben.
'Amíg egyikük szánt. a másik fel-

HUpupitt „A c&UUától a TextUU&fn&íhátig.'
című kiállítás
' Ünnepélyes keretek között
nyitották meg a Társadalom- és Természettudományi
Ismeretterjesztő
Társulat „A rokkától a Textilkombinátig" című kiállítását
szombaton délután öt órakor a Móra Ferenc múzeum Horváth Mihály-utcai
kiállítási csarnokában.
Az ünnepélyes megnyitón
megjelenítek a párt. a tanács és a szegedi textilüzemek küldöttei, ezenkívül számos érdeklődő.
Megnyitó
besZiédcben Nagy Sándor
elvtárs,
a Textilművek főmérnöke, a TTIT/
műszaki
szakosztályának
elnöke
hangsúlyozta, hogy, ennek a
kiál-

tén. Szeged népének is méltóan
kell ünnepelnie felszabadulásának
nagy napját.
Kifejezésre kell jutnia annak,
hogy Szeged az ország nagy városai közül elsőnek szabadult fel; ez
nagy erkölcsi, politikai jelentőségű
esemény volt az altkor még fel
nem szabadított országrészek lakosai számára.
A Szegedi Pártbizottság felhívja
a munkásokat, a dolgozó parasztokat, az értelmiségieket, a város valamennyi dolgozóját, hogy kiemelkedő munkasikerekkel készüljenek
az évfordulóra.
Tegyék emlékezetessé ezt a napot üzemeinkben ünnepi
műszakokkal, dolgozó parasztságunk mezőgazdaságunk további
fellendítésével, értelmiségünk a
tudomány

O

A vetőszántást az őszi kalászosoknak október 2Í-ig elvégezzük.
D Az őszi
vetési
munkákkal
október 24-ig elkészülünk.
A Az őszi trágyázást és tnélyszántást november 10-ig befejezzük.
A fentiek elvégzését
termelőszövetkezetünk
tagságával
és a
családtagok munkába való
bevonásával biztosítjuk. J ó munkánkkal elősegítjük
a mezőgazdaság
fejlesztését.
A Felszabadulás tsz közgyűlése
nevében:
Árendás
György,
tsz-elnök."

homok

méri a felszántott területet;
amíg
egyikük
pihen, egy másik motorra ül és új terület után
néz. (A 125-ös „Csepel"
Masa elvtársnak
saját
motorja.)
Hanem a dolog nyitja
mégsem ez ...
— Hanem az —
vág
közbe Jójárt Vince
—,
hogy gépünk soha nem
jár üresen,
Munkatársunkat. aki szánt. mindig ellátjuk
ivóvízzel,
üzemanyaggal.
meg
egyebekkel,
ami
kell,
azért, hogy ne neki kelljen szaladgálnia
addig,
amíg a gép közben fogyasztja a drága
olajat. „Minden időt
kihasználni!"
— ez a mi
jelszavunk!
Gk négyen e
jelszó
pontos betartásának köszönhetik azt ts,
hogy
gépükkel
eddig 68 mázsa üzemanyagot
takarítottak
meg egy
év
alatt. És a
kosztolás!
Az erdőn nincs probléma azzal sem. Nem illik igaz,
de
hallga-

ellen
tózzunk
csak
kicsit...
A
szántó
traktorostól
valamivel
odébb — egy
másik tisztáson — olyanféle hangokat hall
az
ember,
mintha
valaki
karót verne a
földbe.
Igen, jól sejtettük. Gárgyán Lajos a „szolgafát" állítja
fel;
ebédfőzéshez készülődik.
A
kultúrkocsiról
—
igy
nevezik a traktorosok a
sátoros hálókocsit — hamar előkerül a kisbogrács. amely nem is olyan
kicsi.
Négyöjük ebédje
jól megfér benne, s még
vacsorára is marad valami. Néhány
pillanat
és a kisbogrács
alatt
máris ropog a rőzse, a
nagy erdőn
szedett...
Bogrdtsos gulyás.
Ez
igen!
Étvágygerjesztő
illatát
még most is érzem, pedig mindezt csak
Masa elvtárstól
hallottam ott a nagy erdőn,
amig
a kunkorgó árvalányhaj
lecsüngő rajtjait tépegettem .,.
ZELEI

BÉLA

Csillagászati Hét Szegeden
K i t ne érdekelne az a megragadó
látvány, amelyet a Hold kráterei,
hegyei, a Naprendszer bolygói távcsővön át nyújtanak? K i n e szeretné megismerni a csillagászat legújabb eredményeit abban a kérdésiben is, hogy van-e valahol másutt is élet a csillagvilágban, vagy
a Mars csatornáinak a kérdésében,
vagy abban, hogy m i a lényege az
üstökösöknek, s hogy miből vannak a hullócsillagok?
Az utóbbi években időjárásunkban sokszor állapíthattunk meg szokatlan vállozásokat. Mi ezeknek a
rendellenességeknek
az
okozója?
A nagyarányú érdeklődésre való
figyelemmel rendezi meg városunkban a TTIT ezidén harmadízben a
Csillagászati Hetet, A Csillagászati
Hét anyagának összeáilílásában a
budapesti
Akadrlmiai Csillagvizsgáló munkatársainak
meghívásával, csillagászati filmek
vetítésével ós távcsöves
bemutatásokkal a

Társula t nagyobb
felkészültséggel
várja Szeged dolgozóit,
A Csillagászati
Hét
megnyitó
előadása 6-án, hétfőn este 7 órakor
lesz az Egyetem Béke-épületében.
Megnyitót mond Wagner Richárd
egyetemi tanár. Utána Zerlnváry
Szilárd: „Lehetséges-e élet
más
égitesteken?" címmel tart előadási.
Az előadás után filmvetítés
ós
kedvező idő esetén távcsöves bemutatás lesz.
A Csillagászati Hét további programmja: 7-én, kedden Kunfalvi
András előadása: „A Hold a hozzánk legközelebbi
égitest"; 8-án,
szerdán Dezső Lóránt előadása: „A
Napra vonatkozó legújabb
kuta
tásolt"; 9-én, csütörtökön Kunfalvi
András előadása: „Hullócsillagok,
tűzgömbök, óriásmeteorok"; 10-cri,
pénteken Kunfalvi András előadása: „Az üstökösök"; 11-tn, szombat i n : „A Nap hatása Földünkre.
. Az előadások látogatása díjlalau.
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VASÁRNAP,

értekesiet óin jelentékenyen
a Szovjetunió
pozíciója"

megerősödött

Külpolitikai krónika
A marrlai érlekezlet küszöbén

Hírek Németországból
Berlin (MTI) Erich űllenhauer, a
Német Szociáldemokrata Párt
elnöke Kielben nyilatkozatot adott a
sajtónak az Adenauer kormánynak
Lijhlerhöhében közzétett
ötpontos
Külpolitikai p r o g r a m m j á r ó !
A szociáldemokrata
pártvezér
azzal vádolta a bonni kancellárt, hogy "külpolitikájában ismét téves úton indult el"
és sajnálkozásának
adott
kifejezést, hogy ezt a programmot anélkül dolgozták ki, hogy felvették
\olna a kapcsolatot az ellenzékkel.
Oüenhauer kiemelte, hogy a bonni
kormány
«legújabb
külpolitikai
határozataiban háttérbe
szorította
a német újraegyesítés kérdését.
A szövetségi kormány
— mondotta —
az E V K politika meghiúsulása
után újabb fantomokat kerget
cs Franciaországot másodrangú
országnak tekinti".
A Német Szociáldemokrata Párt
elnöke különösen
éles
bírálattal
illette Adenauer kormányát amiatt,
hogy az pillanatnyilag nem tartja
alkalmasnak a négy
nagyhatalom
értekezletét a német
kérdésről.
Adenaucrék a szuverénitás és az
ujrafelfegyverzés gondolatával játszanak és pedig
Franciaországra
való tekintet nélkül, »sőt Franciaország ellenére-.
Ven
Brentano,
a
CDU-CSU,
Adenauer pártja szövetségi gyűlési
r opertjának elnöke pénteken bírálta a Német
Szociáldemokrata
Párt vezetőit amiatt, mert nem támogatják a bonni kormány külpolitikai terveit és négyhatalmi
tanácskozások mellett szállnak síkra.
B entano kifejtette, hogy
szerinte a jelenlegi időpontban
négyhatalmi értekezlet nem vezetne sikerre, mert
—
mint
mondotta — " A genfi értekezlet és a párizsi EVK-döntés
óta jelentékenyen
megerősödött a Szovjetunió pcziciója.

Változások
a vasúti

menetrendben

A Magyar Államvasutak Vezérigazgatósága közli, hogy a hivatalos menetrendkönyvben szeptember
5-ig hirdetett balatoni
idényvonatokon kivül
hétfőtől,
szeptember
6-tól a Budapest—Sztálinváros között közlekedő — Budapest Keleti
Pályaudvarról 17 óra 35 perckor induló és Sztálinvárosból 18 óra 49
perckor visszaérkező, valamint
a
Nagykanizsáról Budapest-Déli Pályaudvarra 23 óra 15 perckor érkező sebesvonatokat megszüntetik.
A Budapest-Déli
Pályaudvarról 6
óra 38 perckor induló nagykanizsai
ssbesvonat csak vasárnap és csak
Keszhelyig közlekedik. A Budapest-Déli Pályaudvarra 20 óra 33
perckor érkező sebesvonat
Keszthely—Budapest-Déli
Pályaudvar
között vasárnap továbbra is közlekedik.

Az sem bizonyos — fűzte hozzá—,
hogy valamennyi nyugati partner a
négyhatalmi értekezleten úgy képviselné a német érdekeket,
mint
ahogy azt Berlinben tette".
A miniszterelnökség sajtóhivatala közli, hegy a Német Demokratikus Köztársaság
Minisztertanácsa szeptember 3-án megvitatta a2
EVK-szerződésnek a francia nemzetgyűlés részéről történt
elutasítása folytán keletkezett
jelenlegi
politikai helyzetet. A minisztertanács ezzel kapcsolatban dr. Lothar
Bolz
miniszter-elnökhelyettes
és
külügyminiszter által előterjesztett
határozatot hozott.
Az európai béke biztosításának
és Németország egysége elérésének egyetlen járható
útja

van: kollektív biztonság olyan
rendszerének megteremtése Európában,
amelyben
minden
európai állam egyenlő jogokkal vehet részt — hangzik
a
határozatban.
A németeknek hazánk keleti és
nyugati részében meg kell ma érteniök, hegy együtt kell megtalálniok azt a közös német álláspontot, amely lehetővé teszi
nemzeti
problémánk megoldását és hozzájárul az európai biztonság biztosításához. A
Német
Demokratikus
Köztársaság kormánya m á r többször össznémet megbeszéléseket javasolt, most megismétli ezt a felhívást és kijelenti készségét, hogy
támogat minden lépést, amely
a
megértést szolgálja.

Változások a francia kormányban
Párizs (MTI) Pénteken délután a
minisztertanács befejezésekor Mendés-France miniszterelnök
ismertette a kormány összetételében az
EVK-t támogató három
miniszter
lemondása
következtében
történt
változásokat.

igazságügy miniszterré nevezték ki.
Külügyi államtitkárrá Roland
de
Moustiert (független
köztársasági)
nevezték ki. Roland de Moustier a
nemzetgyűlés E V K vitájában -"Európa-barát" magatartást tanúsított.
Az ú j pénzügyi és gazdaságügyi álChaban-Delmas (köztársasági szo- lamtitkár, Gilbert Jules (racliicalis)
ciális), az E V K ellenzője visszatért ugyancsak az E V K szerződés mela kormányba és átvette a közmun- lett szavazott.
kaügyi
tárcát.
Hadügyminiszter
Ezenkívül több miniszter "tárcát
Ammanuel
Temple (független) lett. cserélt a kormányban. Guy
La
Az ugyancsak független Güerin de Chsmbre a társállamok ügyeivel
Beaumont volt külügyi államtitkárt megbízott államminiszter lett.

Befejeződött a magyar-jugoszláv határügyi
fővegyesbizottság harmadik ülésszaka
A külügyminisztérium tájékoztatási főosztálya közli:
A Magyar Népköztársaság
kormánya és a Jugoszláv Szövetségi
Népköztársaság kormánya 1 özött a
határincidensek kivizsgálásának és
megelőzésének
tárgyában
1953
augusztus 28-án Baján
megkötött
egyezmény értelmében a magyarjugoszláv határügyi fővegyes
bi-

zottság 1954 augusztus 31-étől szeptember 3-ig tartotta meg Szegeden
harmadik ülésszakát.
Az ülésszak folyamán
a
fővegyesbizottság beszámolt a két ülésszak között végzett m u n k á r ó l
és
megállapította, hogy a magyar-jugoszláv határon a helyzet tovább
javult és határozatokat
hozott a
még meglévő hiányosságok megszüntetésére.

Xfna örömmel üdvözölné,
ha nyugatnémet Kereskedelmi
küldönség látogatna PeKingbe

Rendőri intézkedések

Peking (Uj Kina) Nyugat-Németországgal közölték, hogy K í n a szívesen látna Pekingben egy
nyugatnémet kereskedelmi
küldöttséget, amely a K í n a és Nyugat-Németorszag közötti közvetlen kereskedelem kifejlesztéséről tárgyalna.
A keleti ügyekkel
foglalkozó
nyugatnémet
gazdasági bizottság a bonni kormány engedélyével 1953 november
21-én
árucsere forgalmi
egyezmény
megkötését
javasolta,
amelynek értelmében 12 hónap leforgása alatt mindkét fél 200 millió márka értékű árut exportálna.
Kína és Nyugat-Németország képviselői Genfben megvitatták a javaslatot.

N E M Z E T K Ö Z I SZEMLE
1954 augusztus 30-án a párizsi sodorták véres világháborúba a mi
Beurbcn-palotában történelmi dön- hazánkat is. Az oradouri gyilkotés született. A francia nemzetgyű- sok, a lidicei hóhérok s a dunai
lés levette napirendjéről a nemzet liidrobbantók ugyanazt az egyenruhalálát jelentő
-"európai védelmi hát viselték. Az újrafelfegyverzctt,
egyközösség", az Európa-hadsereg szer- fasiszta Nyugat-Németország
Franciaorződésének tervezetet. A nagy nem- formán veszélyt jelent
zeti múltra
visszatekintő
francia szágra, Magyarországra, valamenynép mcsszehangzóan nemet
mon- nyi európai országra nézve. Ezért
a
magyar
dott annak a politikának, amelyet ünneplik sajátjukként
az egymást olyan gyakran követő dolgozók is a francia nép győzelhazaáruló
kormányek
évek
óta mét, köszöntik táviratok ezreivel a
folytattak. Az utóbbi években még francia ncpet s azt a pártot, amelysohasem csendültek fel olyan ele- nek döntő szerepe volt ebben a
mi erővel a francia
nemzetgyűlés győzelemben — a Francia Kommuüléstermében a nemzeti himnusz, nista Pártét.
a Marseillaise dallamai, mint azon
A francia nemzetgyűlés határoaz estén, amikor
kihirdették
az zata villámcsapásként érte az E V K
Aumeran tábornok által előterjesz- tervének kiagyalóit és propagandistett indítvány teUtti szavazás ered- táit, akik még a 12. órában is vaményét. S a felemelő percek han- lamifele
-"csodában"
reménykedgulatát nem befolyásolhatta az
a j tck.
tény sem, hegy az E V K amerikai I Eisenhower elnök keserűen istervének francia szószólói a padot merte be: "kudarcot vallottunk". A
csapkodták
tehetetlen
dühükben, "Washington Post" azt írja, hogy
vagy éppen
kisempolyogtak a te- "Tz
európai
védelmi
közösség"
remből.
Franciaország által történt elvetése vitathatatlanul
a
Szovjetunió
A francia nép leírhatatlan lclkeEurópában aratott legnagyobb hádésscl fogadta a nemzetgyűlés dönború utáni győzelme". A bonni retésének hírét. Ile nemcsak a iranvansiszták. akik képzeletben márela hazafiak, hanem szerte Eurómár újból a párizsi diadalív alatt
rában, minden becsületes, hazáját
i masíroztak, természetesen nagy elszerető ember szivét megdobogtatkeseredéssel fogadták a hírt. Bluta a párizsi döntés. Európa népei,
cher nyugatnémet alkancellár <-csas köztük e- magyar nép is. a béke
I lódéit és meghökkent a szavazás
ügyének újabb győzelmét látják a
eredményének hallatára".
francia nemzetgyűlés
határozatáAz amerikai diplomácia — amely
ban Hiszen a francia nép "nem—9
elsősorban azoknak a német mili- a második világháború óta egyik
taristáknak.
fasisztáknak
szólt, legnagyobb kudarcát szenvedte cl
francia
elutasításával)
akik cin:, emberöltő, alatt
kétszer az E V K

Nyugat-Németországban
Berlin (TASZSZ) A berlini Nationalzeitung
jelenti, hogy
dr.
John-nak, a bonni "Alkolmányvédelmi Hivatal" volt vezetőjének és
Schmidt-Wittmack
bonni
szövetsági gyűlési képviselőnek átállásával kapcsolatban a bonni hatóságok titkos rendőri ellenőrzést rendeltek el a Nyugat-Németország és
Nyugat-Berlin
közötti
utasforgalomra és Nyugat-Berlin belső forgalmára vonatkozólag.

1954 S Z E P T E M B E R 5.

A Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában,
élénk készülődés
folyik: szeptember 6-ra oda hívták össze az Egyesült
Államok,
Anglia,
Franciaország,
Ausztrália, Uj-Ztland, Pakisztán.
Thaiföld
és a Fülöp-szigclek képviselőit, hogy tárgyaljanak
a
délkeletázsiai katonai
szövetig
felállításának
kérdéséről. Közben Washington és London közölt eszmecsere folyik arról, hogy
milyen
jellegű legyen ez az agresszív szervezet. Bár az értekezlet küszöbön áll,
a Ráutcr-hírügynökség
jelentése szerint a katonai szövetség felállításának
kérdésében még nem egyeztek meg végérvényesen.
A délkeletázsiai
katonai
szövetség washingtoni
szervezőit
nagyon nyugtalanítja
az, hogy a legfontosabb délkelet ázsiai országok társadalma
és kormánya ellenséges álláspontot
foglal el
a szövetséggel szemben. Bár a pakisztáni
kormány
a társadalom hangul:-'a ellenére beleegyezett abba, hogy résztvesz a manilai értekezleten, de kénytelen volt azt a kikötést
lenni, hogy
nem fogadja cl okvetlenül a kötelezettségeket,
amelyeket
ott
számára előírnak. A „New Yorlc Herald Tribüné" közlése szerint
Berto befolyásos fülöpszigeti
szenátor kijelentette:
az Egyesült
Államok
számára végzetes
lehel, ha olyan katonai
szövetség
felállítása
mellett kardoskodik, amelyhez nem csatlakozik
India,
Burma és Indonézia.
Ilyen körülmények
között az amerikai diplomaták
igyekeztek megfelelő formulát találni
a katonai
szövetség
számára,
olyan formulát, amelyei támogat hatnak
a részvételt eredctHag
visszautasító ázsiai országok is. E mesterkedések lényegileg arra
iránjralnak,
hogy megfelelő fogalmazást
találjanak
az egyezmény
agresszív lényegének á'. ázárára. A „New York Times" értesülése
szerint a Manilában
kidolgozás ra kerülő szerződést
„kollektív
biztonsági szerződésnek"
fogják nevezni és benne „maximális
(!)
mértékben" utalni fognak az ENSZ alapszabályzatára
és céljaira, belevesznek egy-egy mondatot „a nemzetközi viták békés rendezéséről" cs ehhez
hasonlókról.
Persze, ha akarják,
kezdhetik a szerződést a leghangzatosabb frázisokkal. De vájjon változlat-e ez a dolog agresszív lényegént Mit ér az Egyesült Államoknak
az a tolakodó ajánlkozása, hogy megvédelmezi
a délkeletázsiai
országokat, ha a kérdéses országok népei és kormányai
kereken
visszautasítják
e
„jászolgálatokat"!
Az ázsiai
népeket fokozott éberségre intik
a
Ifbtonai csoportosulást
álcázó
hajlékony fogalmazások,
amelyeket mosf a washingtoni
diplomaták
keresnek, Az ázsiai népek tudják, hogy az új agresszív tömb, akármilyen
cégért
visel
is. csak növelheti a feszültséget és nyugtalanságot
Ázsiában,
s
újabb fenyegetést jelent a békére és biztonságra.

Rövid
Peking
arcvonal
pénteken
havesen
csapatok
szigetén
kvemoji
dihajóit

kiilpolilikai

(Uj-Kina),
A
fucsieni
partvédelmi
tüzérsége
délután k-t óra
hosszat
ágyúzta a csangkajsekisla
Kvemoj és Kis-Kvemoj
lévő állásait,
valamint a
kikötőben horgonyzó ha'

*

Párizs (MTI).
Kanada
párizsi
nagykövete pénteken este jegyzéket juttatott
cl
Mendes-France
francia miniszterelnökhöz.
Hírszerint a jegyzékben a kanadai kormány javasolja, hogy
Nyugat-Németország lépjen
be
az atlanti
szövetségbe.
A jegyzék szerint Kanada
szívesen venné, ha a kérdéssel az atlanti tanács foglalkoznék és nem
az a nyolchaitalmi értekezlet, amelyet Anglia javasol.

hírek

A vie.'nami néphadsereg
tehát
a felmerült nehézségek ellenére
is híven végrehajtotta
a fegyverszüneti egyezményt,
továbbitolta a főparancsnokság
parancsát a csaknem ezer kilométer kiterjedésű
arcvonalon
elhelyezkedő különféle
harci
alakulatokhoz.
Párizs (TASZSZ), A Francé Soir
című lap jelentése szerint az MBP
végrehajtóbizottsága
kizárta a párt
soraiból André Monteil tengerészetügyi államtitkárt,
Henri
Buret
nemzetgyűlési
képviselőt és Leon
Hamonl a köztársasági tanács tagját. mert
„az európai hadsereg"
megteremtése ellen foglaltak
állási.

•
Párizs (MTI). Az „AFP" bogotai
Peking (Uj-Kína).
A
„Vietnami távirata szerint a colombiai nemjelenti,
hogy zetgyűlés bizottsága
pénteken hét
Fokozott rendőri ellenőrzést fo- Tájékoztató Iroda"
augusztus 26-án, illetve
31-én be- szavazattal négy ellenében
törganatosítanak —
ít»a a lap .— fejeződött Délközép- és
Dél-Viet- vényjavaslatot
hagyott jóvá
a
Bonnban és Frankfurtban, Düssel- namban a vietnami
néphadsereg kommunista párt törvényen
kívül
dorfban és Hannoverben is.
átcsoportosítása.
helyezéséről.
nem nyugszik bele kudarcába. " Ú j
módozatokat keres" kalander terveinek megvalósítására. Fenyeget,
zsarol és az amerikai pelitika "átértékelésének" szükségességét hangoztatja. A "Washington Post" kijelentette: " A z
atlanti
szövetség
tagjainak nem szabad vesztegetni
az időt, el kell választani az európai védelmi közösségről szóló szerződéstől a német keretszerződést és
sürgősen ratifikálni kell. Ez előzetes intézkedés lenne Nyugat-Németországnak az atlanti szerződés
keretében
való
újrafelfegyvcrzésére».
Nyilvánvalóan
ennek az
útját
egyengeti Churchill angol miniszlerelnöknek az a javaslata is, amely
a tervezett E V K hat tagállamának,
valamint az Egyesült Államoknak,
Angliának
értekezletét
indítványozza. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy az angol kormány egyben azon igyekszik, hogy kezdeményező szerepet játszék a nyugati
hatalmak
európai
politikájában,
ami a m á r amúgysem rózsás .angolamerikai viszony további rosszabbodásához vezethet.
A bonni kormány legutóbbi közleményében. minden bizonnyal az
amerikaik tudtával és sugalmazására. "Nyugat-Németország megkülönböztetés nélküli részvételét
és
felfegyverzését" követeli az atlanti
tömb keretében
és
ugyanakkor
amerikai-angol-nyugatnémet
tárgyalásokat
sürget
"a
nyugatnémetországi
megszálló
csapatok
státusának szabályozására",
Franciaországról pedig említést se tett.
Az Adcnauer-kormány arcátlan követelései a felháborodás újabb hullámait váltották ki Franciaországban. Még a iobboldali "Figaro" is

beismeri, hogy a bonni
kormány
" ú j és igen kellemetlen
hangnemet vezet be a francia-német kapcsolatokba". A "Párisién Liberó"
pedig a bonni közleménnyel
kapcsolatban rámutat: " A francia-német kapcsolatok, amelyek
juuius
20. óta (Mendes-France kormányra
lépése) állandóan romlanak, kényes
szakaszba jutottak." Az európai védelmi közösség tervezetének francia elvetése után tehát
számítani
lehet a francia nyugatnémet viszony további kiéleződésére.
Meg kell jegyezni azenban, h f j y
Mendes-France, az E V K
elutasítása napján mendott nemzetgyűlési
beszédében leszögezte: " H ű e k vagyunk az atlanti szövetséghez" s
kijelentette " h a az atlanti szövetségben akarunk
maradni,
akkor
bele kell
egyeznünk Nyugat-Németország felfegyverzésébe". Bizonyára ezen alapulnak azok az amerikai vélemények, hogy
MendesFrancc-ban "jóindulatú
partnert"
találnak
Nyugat-Németországgal
kapcsolatos további politikájukban.
Mendes-France és azok a politikusok, akik vele egy húron pendülnek, igyekeznek
elhitetni a francia néppel, hogy Nyugat-Németország felfegyverzése
ilyen
vagy
olyan formában elkerülhetetlen. A
francia népnek azonban más a véleménye és a végső szót ebben a
kérdésben a francia nép fogja kimondani. A francia nép nem olyan
régen az indokínai
fegyverszünet
megkötésére kényszerítette kormányát, s most a háborús szerződés
elutasítására a nemzetgyűlést.
A
Francia
Kommunista
Párt legutóbbi kiáltványa
figyelmezteti a
népet arra, hogy "egyes politikusok
ós a kormány a bonni Németország

más formában való felfegyverzését
tervezik"
ugyanakkor
leszögezi,
hogy «a nép akaratával helyezkednek szembe azok, akik Ilyen útra
akarnak lépni, mivel a francia nép
elsősorban a bármilyen formában
való német újrafelfcgyverzés ellen
nyilatkozott, amikor az E V K ellen
foglalt állást."
Nem kétséges, hogy a
francia
nép el fogja vetni a német fasizmus, militarizmus
bármelyik formában történő
feltámasztásának
újabb kísérleteit. Ezt kívánja nemcsak saját, de Európa
kollektív
biztonságának érdeke is. Az európai védelmi közösség tervezetének
elutasítása megnyitotta a
Németországgal kötendő békeszerződés, a
Németország egyesítése felé vezető
utat. A német kérdés rendezésére
hivatott négyhatalmi
értekezleteit
most még szélesebb körben követeli a nyugati országok közvéleménye. Az újraegyesített, békeszerető
Németország az európai kollektív
biztonsági eg-yezményen belül hasznos, építő tagja lenne az európai
népek közösségének, míg a remilitarizált Nyugat-Németország állandó veszélyt jelentene
nemcsak
Európa, hanem az egész világ békéje szempontjából.
Nem túlzás, ha azt
mondjuk
hogy az európai védelmi közössér
elutasítása ú j helyzetet
teremteti
a nemzetközi politikában. A burzsoá politikusok részéről
megnyb
totta az ú j manőverezések, mester'
kedések
időszakát,
ugyanakkor
azonban széles távlatokat nyitott a
népek
megbékéléséért
küzdő tömegmozgalmak számára új,
hatékony fegyvert
adott e- békéért
harcoló cmberinilliók kezébe.

VÁSÁRNAP.
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A tanácstörvény tervezetéről
Nagyobb ellenőrzési joga legyen a tanács tagjainak
A magyar dolgozó nép életében
hatalmas jelentőségű nap volt 1950.
október 22-e, amikor megválasztottuk a tanácsokat, az államhatalom
helyi szerveit. Ezzel lehetővé vált,
hogy a dolgozó
nép
tevékenyen
. részt vegyen az államhatalom gyakorlásában, az államigazgatás munkájában.
Az elmúlt négy évben tanácsaink
többé kevésbbé jól végezték munkájukat, de népi demokráciánk fejlődése nyomán feladataink is megnövekedtek. Hogy e megnövekedett feladatoknak eleget tudjunk
tenni, szükségessé vált, egy új törvénytervezet kidolgozása a
tanácsok m u n k á j á r ó l és feladatáról. Én
magam, mint tanácstag, figyelemmel olvastam, az ú j törvénytervezetet, amelyet igen helyeslek, mert
sok olyan pontot látok benne, ami

Helyes, hogy a tanácstagok választásánál a területi elv érvényesül, azonban
föltétlen
kívánatos
lenne, hogy az országgyűlési képviselők választásához hasonlóan a
tanácsokban is helyet kapjanak a
fontos üzemek, hivatalok, tömegszervezetek képviselői.

Miért rossz a gyártmányok

A kötözködő ember. Helytelenül
nagyban meg fogja javítani a tasokan ilyen előnevet
adományoznácsok munkáját.
nak egynémelyik üzemünkben —
Magam r é s z é ü l javasolnám, hogy többek között a Szegedi Ruhagyáraz ú j törvénytervezet nagyobb el- ban — a minőség őreinek, a meósoklenőrzési jogot
biztosítana a ta- nak. Nem érdemszerinti elnevezés
ezek az
emberek a
nács tagjainak. Ha a tanácstaghoz ez, hiszen
forduló dolgozónak
ügye
nem gyárj márka, a gyár nevének, benyert kellő elintézést, joga legyen csületének másodfokú vigyázói. Ela tanácstagnak
személyesen
is ső fokon a kereskedelembe kerülő
meggyőződni az elintézésről,
így áru minőségéén, az üzem egésze, a
még nagyobb lehetősége lenne a dolgozók, a ruhagyárban a teremtömegek közti kapcsolat elmélyíté- mesterek, szalagvezetők felelősek.
Az ország valamennyi ruhagyára
sének, hiszen ez igen fontos a tanács jó munkájához. Persze az is között folyó verseny utóbbi értéfontos, hogy a tanács tagjai szív- kelései szerint mintha az elsőfokú
ügyüknek tekintsék és érezzék azt felelősök felelőssége lanyhult volmega megtisztelő feladatot, hogy ta- na. Mi sem bizonyítja ezt
győzőbben, mint az elsőszámú tenácstagok.
rem legutóbbi számbavehető eredZöldi Imréné
ménye. Történt ugyanis,
hogy az
a Szegedi Kenderfonógyár dolgozója egyes számú terem augusztus 18-án
tanácstag,

A tanácsokban is kapjanak helyet a fontos üzemek,
hivatalok, tömegszervezetek képviselői
Á tanácsokról szóló törvénytervezettel kapcsolatban a következőt
javaslom: a törvénytervezet V. fejezet 25. § (2) kimondja, hogy az
-állampolgárok a tanácsok tagjait
a tanács működési területén alakított
választókerületenként
választják.
Minden
választókerület
egy tanácstagot választ*.

A felelősök felelőssége

(2) kimondja: «Az állandó bizottság elnöke és tagja csak tanácstag lehet."
Javaslatom alapján intézményesen biztosítva lenne, hogy az állandó bizottságokban az egyes üzemek
stb. szakemberei is részt vegyenek.
A szakemberek tanácstagsága pedig
föltétlenül
biztosítaná
azt,
hogy a helyi tanácsokban a felmerülő egyes szakkérdések tárgyalásakor jelen lenne egy szakember,
mint "tanácstag*, aki a közösség
bizalmát élvezi. Ez tehát növelné a
tanácsok népszerűségét, jó tömegkapcsolatait, és általában
Diztosítéka lenne a tanácsok jobb munkájának.

munkanadrágok

készítésére

állott át. Ez a folyamat a szakmabeliek szerint feltétlen szükséges előkészületeket — így jó, elfogadott mintadarabot — követel. A
mintadarabokat el kell
készíteni,
s a gyártás
szalagszerü
megkezdése előtt a
teremmesternek
a
szalagvezetőkkel
együtt
ki
kell kísérletezni. Mindjárt itt az
első lépésnél megbicsaklott a lendület a ruhagyárban.
A gyártott
áru felét vissza kellett adni
naponta, minőségi hibák miatt.
Miért?
Az elbeszélések arra
engednek
következtetni,
hogy még
mindig
nem tisztázódott mi szülte a minőségileg
kifogásolható
munkát.
Fischer Miklósr.é, a teremmester
azt mondja:

Molnár István,
— A laboratórium
nem készía Szegedi Egyetemi Könyvtár tette el a mintadarabot. Ezért a
dolgozója
régi szerint, műszaki utasítás nélkül kezdtük a gyártást. Itt kellett
A tanácsüléseken vegyenek részt
kikísérleteznünk a szalagban az ú j
a meghívott élenjáró ipari és mezőgazdasági
munkadarabot, holott a szalag feladata augusztus 18-tól kezdve nem
dolgozók is tanácskozási joggal
Négy évvel ezelőtt választott a zet, melyet országszerte megvitat- ez lett volna.
Tóth Fehér Gyula, a M E O vezemagyar nép. Ez a választás m á r nak a dolgozók.
nem hasonlított a
horthysta váA
törvénytervezet
részletesen tője gondterhelt arccal jegyzi meg:
— A hatvanas létszámú szalag
lasztásokhoz, hol a vagyon többsé- foglalkozik a tanács
felépítésével
visszaesett. A
gére
mérték
az
államvezetés és feladatóval. Meghatározza, hogy az l-es teremben
funkciót, — tanácsokat
választott a tanácsülés nyilvános annak érde- gyártott áru 50—60 százalékát kelaz ország a dolgozók soraiból. Azó- kében, hogy a tanács a m u n k á j á t lett naponta visszavetni kisebb jaKötözködés ez? Egyálta eltelt négy év. Bebizonyosodott, még szorosabbra fűzhesse a dolgo- vításokra.
hogy a tanácsok megállták a he- zókkal. E ponthoz hasznos volna talán nem. A dolgozó, aki munkalyüket, beváltak az
államhatalom még hozzáfűzni, hogy az üléseken ruhát vásárol nyilván jól megnézi,
szerveinek.
vegyenek részt a választott tanács- hogy miért adja a pénzét. Igényes
tagokon kívül a meghívott élenjáró a szépre és a jóra, még akkor is,
Most újraválasztjuk az államhamunkaruháról
van
ipari és mezőgazdasági dolgozók is ha egyszerű
talom szerveit. Az első választás
tanácskozási joggal. Ezzel el lehet- szó. A megrendelő sem veszi át a
óta nagyot
fejlődött az
ország,
ne érni azt, hegy a dolgozók sa- leértékelt hibás árut.
nőttek a követelmények a helyes
ját maguk meggyőződnének arról,
Fischerné augusztus 18-a óta,
vezetéssel szemben.
Éppen azért,
hogyan intézi a tanács saját ügyei- szinte naponta panaszkodik: túlsáhogy az elkövetkezendő
választáket és egyben nagyobb támoga- gosan szigorú a MEO. De a "kösokon az ország egy olyan államhatást nyújthatnának
a
tanácsnak tözködő* emberek éles szeme azontalmi
szervet kapjon, amely
elm u n k á j a elvégzéséhez.
nal felfedezi a legkisebb hibát is,
tudja látni a fokozott követelméaz meg magátólértetődő, hogy nem
nyeket, alaposan meg kell fontolni
Juszt Károly,
e szerv felépítését
és
feladatát. a Szegedi Kenderfonógyár előfonó
Ezt irányozza az ú j törvényterveosztályának segédmüvezetője
Ezt a javaslatomat a törvénytervezet egy előbbi kitétele is szükségessé teszi. A IV. fejezet 19. §

A tanácstagok havonként tartsanak fogadónapot
kerületükben
A tanácsválasztáskor a
Szegedi
Gőzfürész dolgozói
közül icét tag
került a szegedi Városi Tanácsba:
Lele Lajos és Mészáros Géza elvtársak. A két megválasztott üzemi
dolgozó azonban
a megválasztás
után csak rövid ideig dolgozhatott
az üzemben, mert más munkaterületre helyezták át őket. Azóla az
eltelt négy év alatt sem az üz.em
dolgozóiból megválasztott
tanácstagok, sem
pedig más tanácstag
nem látogatta meg
az
üzemet.
Üzemünk, de sok más üzem dolgozói is csak a lapok
cikkeiből
kaphattak értesítést a tanács munkájáról. Nem volt senki, aki fenntartotta volna a kapcsolatot a tanács és az üzem dolgozói
között.
Pedig ezalatt a négy év alatt nagyon sok olyan kérdés merült fel,
amit a tanácstag elvtársak feltétlenül el tudtak volna intézni.
A tanácstörvénytervezet 27. 8 d)
pontja a tanácstagok kötelességeit
tárgyalja, amely így szól: * A választóknak évenként legalább két-

ízben beszámoljon a tanács működéséről és a választói megbízások
teljesítéséről." Ennek a
pontnak
javaslom a módosítását úgy, hogy
nem félévenként, hanem legalább
negyedévenként kellene a beszámolót tartani. A félévet túlságosan
hosszú időnek tartom.
A 27. § e) pontja a tanácstag további kötelezettségét tárgyalja a
választókkal való állandó kapcsolat fenntartásáról.
Ezt a
pontot
azzal javasolnám módosítani, hogy
ezeken felül
köteles a tanácstag
egy hónapban
legalább egyszer
fogadónapot tartani és arról a sajtó, a ház- és tömbbizalmiak útján
kerületében a választók megjelenését megszervezni.
Ha ezeket a módosításokat végrehajtanák,
akkor
véleményem
szerint lényegesen megjavulna a
kapcsolat a tanácstagok és az őket
megválasztó dolgozók között.
Barát János,
a Szegedi Gőzfürész dolgozója

Olyanok legyenek a fanácstagok, akik szívügyüknek
tekintik a dolgozók ügyes-bajos dolgainak intézését
A
tanácstagok
magatartását,
m u n k á j á t minden dolgozó foKozott
figyelemmel kíséri, és a példamutatókhoz
bizalommal van.
Most,
amikor a tanácstörvény tervezetet
tanulmányozzuk és készülünk sz
ú j • tanácsválasztásiakra, meg kell
látnunk, hogy bizony voltak olvan
tanácstagok, akik rosszul, de voltak, akik szorgalmasan, igyekvően
dolgoztak. Az
Üjszegedi KenderLenszövő Vállalat
dolgozói
bizalommal és szívesen fordultak problémáikkal Sziráki Klára elvtársnőhöz, aki a munkaügyi osztályon
dolgozik. Több olyan
panaszos
ügyet elintézett már, amely a dolgozók munkakedvének növeléséhez

komoly mértékben hozzájárult. Részese volt annak, hogy az üjszegedi dolgozók fűszerüzletet
kaptak, több utat kijavítottak, o vízellátás is megjavult — nem hiába
fordultak
bizalommal a
tanácstaghoz.
Az üjszegedi gyár dolgozói örömmel, m u n k á j u k megjavításával készülnek a tanácsválasztásokra: az
ú j tanácstörvény és a sikeres tanácsválasztás elősegíti majd
azt,
hogy olyan tagok legyenek a tanácsban, akik szívügyüknek tekintik a dolgozók ügyes-bajos dolgainak intézését.
Pavlovié László

Kétévi és hathónapi börtönre

minősége a Szegedi Ruhagyár

hallgatják el a durva elvarrásokat.
— Higyje el Fischer elvtársnő —
szólította meg Tóth Fehér Gyula
egy napon a teremmestert — vérzik az ember szíve, amikor

látja a felületes

munkát,

amelyik m á r messziről kiabál. Mikor tudjuk megérteni végre, hogy
a tervszerinti
mennyiségi és minőségi követeléseket, ha valamikor
nem, úgy napjainkban nem lehet
már elválasztani egymástól.
Ki hát a felelős az egyes terem
mostani munkájáért?
Fischerné a
laboratóriumot,
a
műszaki
vezetőséget
hibáztatja,
holott — amint később kiderült —
a megrendelő vállalat nem küldte
vissza idejében az elfogadott mintadarabot. A felelősség
tehát túl
lenne a ruhagyár kerítésein? Távolról sem! A
mintadarabnélküli
kezdésért egyaránt felel a műszaki
vezetőségtől kezdve a meóig, az
l-es számú
terem vezetőin keresztül a két szalag minden dolgozója.
A Szegedi Ruhagyár fontos bázisa könnyűiparunknak. A népgazdaságnak, a fogyasztóknak nem közömbös, hogy
innen milyen áru
kerül ki. A
meós fontos ember.
Tiszteletet érdemel, ha
szakmai
tudását teljesen latbavetve
őrködik azon, méghozzá szigorú féltéssel, hogy milyen áru kerül ki az
üzemből.
"Kötözködésüket*
—
ahogy helytelenül nevezik — lelkiismeretességüket közösségi
érdek
tüze táplálja. Meg akarnak felelni
fontos feladatuknak.

I. termében?

bevezették a
tanulószalagokat
a
közelmúlt hetekben. Itt az új munkás türelmes oktatás mellett e'.sajátíthatja a szakmai tudás alapjait.
De még így sem elég mély a szakmai tudásuk. Ezzel is magyarázhatóak az egyes terem
munkájában
mutatkozó durva minőségi
hibák.
A nevelés feladata lenne, hogy a
dolgozók vérévé váljék — nemcsak
a mennyiség, a minőség is fontos,
— hogy a ruhagyár nem barkács
szabóság.
Tóth József diszpécser szerint: —
nem a meósokkal van itt a baj. A
szakmai képzettség
hiánya
okoz
gondot. Kertes Endrét és Szórád
József meósokat állandóan
csalogatják: — Hozzánk jöjjön elvtárs!
— Miért? Egyszerű a magyarázat.
Ez a két ember rendkívül határozott. Ha
megtalálták a minőségi
hibát, nem dobják vissza szónélkül a munkadarabot, megmutatják
hol a baj, megmagyarázzák nogyan
kell elkerülni legközelebb. Természetes dolog, hogy
kötözködésnek
véli a dolgozó, ha egyszerűen csak
visszadobják az asztalára a hibás
ruhadarabot. Keresgélni kell, hogy
mit nem csinált meg jól. A meós
meg továbbél, mintha
jólvégezte
volna dolgát. Ez a meós nem jó.
R á valóban
azt lehet
mondani,
hogy kötözködő ember, hogy megrontója a munkakedvnek.
Tóth elvtárs, aki pártvezetőségi
tag is, ugyancsak azt vallja: —
Többet kellene foglalkozni az emberekkel. Az ember nem gép, lelke
van, és ha lelket ád a m u n k á j á n a k
is, nem lehet minőségileg kifogásolni.
Gottlieb József, főmérnök elvtárs
arról beszél, hogy nemsokára sort
kerítenek a M E O átszervezésére is.
Amint mondja: — nem árt egy kis
frissítés. S az sem árt majd a közös
m u n k á n k n a k , ha a meós ezentúl
nemcsak az átvételnél lesz meós,
hanem á l l r r ^ - n Ha majd ott járkál szünte'
a gépek között és

— Nem örülünk m i a leértékelt
árucikknek, — mondja Tóth Fehér
Gyula. — Felvetődik
mindig
a
kérdés: mit csinál a kereskedelem,
hogyan értékesíti a rossz árut és
milyen lesz az erkölcsi hatása a
fogyasztók körében?
Sok a panasz a
munkaerővándorlásra. Riasztó számadat,
hogy
az utóbbi négy hónap leforgása
alatt közel 600 dolgozó cserélődött
időben észreveszi a hibát,
a Szegedi Ruhagyárban. A fluktuáció kezdetén olyan
nagy volt az még mielőtt végleges átvételre keátszervezés után
emberhiány, hogy az újonnan jöt- rülne a sor. A
nem lesz szükség a közel 60 minőtékét
ségvizsgálóra, dé egyre több olyanra lesz szükség,
mint
Kertes
azonnal beosztották
Endre és Szórád József.
szalagba dolgozni, jóllehet a szakA meo-sok szövetségesei a ruhamai képzettségük hiányzott. Ez el- gyár minden dolgozójának. Nélkürontotta
egy-egy
jóhírü
szalag lözhetetlenek a jó meós&k, ha munmennyiségi és minőségi
teljesíté- kájukat áthatja a teljes felelősség.
sének eredményeit. A m a baj soha De ez egymagában még nem elég.
nem jár egyedül. A termelési pro- A
Ruhagyárban
felelős
minden
blémák elterelték a figyelmet az szalag minden egyes dolgozója a
emberről, nem tudtak eleget fog- gyártmányokért. — Ne feledkezzelalkozni az újonnanjöttekkel.
nek meg
felelőségükről — ezt
Égető fontosságúvá
vált,
hogy kenyéradójuk, a gyár becsülete kösegítsenek ezen a bajon.
Hosszas veteli.
tanakodás és engedélykérés
vtán
László Ibolya

Üzemi dolgozók segítségéve! rendbehozzák

•féllék a dorozsmai

a gyermekjátszótereket a diszesek

Veres Károlyt

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége sze- czi-téri berendezések
rendbehozágedi bizottságának és a D I S Z szer- sánál a Szegedi Ruhayár segít, a
vezetek tagjainak kezdeményezésé- Somogyi Béla-utcainál
a Szegedi
re rendbehozzák a megrongálódott Jutaárugyár. Újszegeden az Erdéés hiányos felszerelésű
gyermek- lyi-téri gyermekjátszó rendbehozájátszótereket. E terv megvalósítá- sát az Üjszegedi Kender-Lenszövő
sálhoz több szegedi üzem segítséget Vállalat segíti.
ad. A móravárosi
Kolozsvári-tér
Az üzemek
dolgozói
nemcsak
játszófelszerelésének rendbehozását
a Szegedi Kenderfonógyár
segiti. most, a rendbehozásához adnak sePetőfi-telepen a Szegedi Gőzfürész gítséget, hanem a játszóterek
álés a Szegedi Szalámigyár, a Rákó- landó karbantartását is vállalták.

A Szegedi Járásbíróság az elmúlt napokban
ítéletet
mondott
Veres Károly bünperében.
Veres
Károly 1953. tavaszáig a kiskundorozsrnai pamutszövőgyárban
dolgozott,
ahonnan
hozzájárulással
kilépett és az év őszétől 1954. májusáig Sc'.nogyhatvanban és a környező falvakban
kiskundorozsmai
dolgozó parasztok
helyett
mintegy 500 mázsa tengerit szolgáltatott be, beadási könyvekre. Veres
Károly a tengerit 100, 110, 120 forintos mázsánkénti áron vásárolta,
megbízóinak padig 130—160 forintos mázsánkénti
árat számolt el.
Ugyanakkor körülbelül 300 mázsa
burgonyát vásárolt fel 90, 100 és
120 forintos mázsánkénti áron,
s
160, 180 és 200 forintos áron értékesítette a burgonyát, részben Somogyhatvan községben, részben pedig
Kiskundorozsmán.
Ezenfelül
iparengedély nélkül egy gyapjúfonógépet
üzemeltetett a lakásán,
amelyen mások részére is végzett
munkát. Erről annakidején a „Délmagyarország" is beszámolt.
Veres Károly ugyanakkor
megkérte Móra Mihályt, hogy szerezzen neki egy gépszíjat, aki kérésére a kiskundorozsmai pamutszövőgyárból el is lopott egy 2.40 méter
hosszú gépszíjat és azt átadta Veres Károlynak. A vádlott, hogy az
üzletét le tudja bonyolítani, több
személytől pénzt vett fel. Hat személlyel még m a sem számolt el.
Az illetéktelenül elért haszon körülbelül 15.000 forint.
A Szegedi Járásbíróság ezért
2
évi és hat hónapi börtönre,
8000
forint pénzbüntetésre, 10.000
forint vagyonelkobzásra ítélte Veres
Károlyt. A gyapjúfonógépet, 27 kg
gyapjút és egyéb bűnjelként lefoglalt ingóságokat elkobozták,

Készü'ünk a télre
Az elmúlt téli zord időjárás komoly feladatok megoldása elé állította a szegedi M Á V Felépítmény
Vasanyag javító
Vállalat dolgozóit
és vezetőit. Csak erősen megfeszített munkával tudtuk
megoldani,
hogy első negyedévi tervünket a
nehézségek közepette is elmaradás
nélkül teljesíteni tudtuk.
Az elmúlt télen a
szabadban
foglalkoztatott dolgozóinknak nem
tudta biztosítani a vezetőség a téli
meleg védőruhákat, bár erre megvolt a lehetőség is. Az
történt,
hogy a meleg
ruhákra vaió beszerzési engedélyt a
Közlekedésügyi Minisztérium december 24-re
adta ki és
ekkor m á r vezetőink
képtelenek
voltak azokat
beszerezni. Ez történt az esőköpenyek és
a gumicsizmák beszerzésénél is.

biztosítsák a fűtött helyiségeket is.
A cikk nyomán gondoskodás történt üzemünkben is arról,
hogy
akik nem fedél alatt végzik munkájukat, már a tél bsálta előtt el
legyenek látva védőruhával, gumicsizmával és esőköpennyel. A leikészülést az irányban is megtörtént, hogy üzemünk öntőmüheiyenek magkészítői és formázói, akik
eddig egy tágas és szellős helyiségben dolgoztak, a tél folyamán zárt
ís fűtött helyen végezzék munkájukat.

Célunk ugyanis az. hogy minél
kemo-lyabban és eredményesebben
az idő viszontagságaival dacolva :s
végre tudjuk hajtani az
előttünk
álló
nehéz
feladatokat a vasút
forgalmának zavartalan biztosítását
még akkor is, ha esetleg olyan léi
Gerő
elvtárs
Szabad
Népben köszönt ránk, m i n t amilyen az elmegjelent cikke a télre való fel- m ú l t évi volt.
készüléssel
kapcsolatban jó előre
Dolgozóink a téli időszakra való
intézkedéseit öröm-mü
felhívta a vállalatok és üzemek ve- felkészülés
mert efc>!l__,
zetőinek figyelmét, m á r most te- vették tudomásul,
kormányunk ú j
nroaramrr anak
gyenek meg
minden intézkedést
megvalósulását látják és érzi K azt,
arra, hogy a szabad ég alatt fog- hogv hazánkban valóban
legfőbb
lalkoztatott dolgozók időben kap- érték az ember.
j á k meg a meleg téli
ruhákat
_
Katona Lajos
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Tasvan: a Kínai Népköztársaság elszakíthatatlan része
Az utóbbi hetekben
egyre
több szo esett a világsajtó hasábjain Tajvanról. Taivan és Formóza
elnevezés egy és ugyanazon szigetre vonatkozik. Formóza portugálul
gyönyörűt jelent, így nevezték el
az arra járó tengerészek. Taivan a
sziget kínai elnevezése, magyarul
terraszos öböl a jelentése.
A kínai nép vezető állaanférfiai,
mint Mao Ce-tung, Csou En-laj
nyilatkozataikban
félreérthetetlenül foglaltak állást amellett, hogy
Taivan a Kínai Népköztársaság elszakíthatatlan
részét képezi. Kínának eltökélt szándéka az, hogy ezt a
szigetet mielőbb felszabadítja és az
anyaországhoz csatolja vissza. Kínának Taivanra vonatkozó igénye
egy pillanatig sem lehet vitás. Másfél évezreden keresztül
Kínához
tartozott, lakossága kíjiai, gazdasági és kulturális kapcsolatai is mind
a Kínai Népköztársasághoz kötik.
Elég egy pillantást vetni a térképre és máris
megállapítható,
hogy Taivan földrajzi helyzetét tekintve igen nagyfontosságú helyen,
az úgynevezett nemzetközi határok
mellett fekszik. A nemzetközi jogban elismert gyakorlat szerint nemzetközi határoknak nevezik azokat
a határokat, amelyek mentén különböző érdekszférák, hatalmi csoportosulások találkoznak. Taivan
körül néhányszáz kilométeres körzetben megtaláljuk Kína, a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, Nagybritannia,
Franciaország, Japán érdekterületeit; hogy
csak a legfontosabb nagyhatalmakat említsük.
Stratégiai fontosságát m i
sem
hangsúlyozza jobban, mint az, hogy
a történelem folyamán
állandóan
ki volt téve idegen gyarmatosító
hatalmak támadásainak.
Ezeknek
célja mindenkor a sziget megkaparintása és további támadó
tervekben kiinduló bázisként
való
felhasználása volt. Ebben a célkitűzésükben mit sem
különböztek
egymástól a hollandok, spanyolok,
japánok, vagy amerikaiak. Taiván
és a kínai nép azonban sohasem
nyugodott bele elnyomatásába. Felkelések, hatalmas arányú
sikeres
partizánharcok tették minden időben elviselhetetlenné az idegen elnyomók életét.
.

A leghosszabb ideig tartó elnyóma ost Taivan történetében a
japánok — 1895-tól a második világháború végéig tartó — megszállása jelentette. A japán imperializmus végső leverése azonban mégsem hozta meg a sziget
népének
felszabadulását. A japán örökségebe az Egyesült Államok lépett. Ahhoz azonban, hogy ez a megszállás
sikerüljön,
szükség
volt
Kína
árulóinak, Csang Kaj-sek klikkjének a közreműködésére is. A japán
megszállókkal
szembeni
harcból
kezdetben az egész kínai nép egy
emberként vette ki a részét. Később azonban a Csunkingi kormány
— élén Csang Kai-sekkel —
nem
azon igyekezett, hogy az ellenséges
betolakodókat űzze ki az országból
hanem inkább nyugati szövetségeseinek igyekezett Kínát átjátszani
Azzal a hatalmas erejű ellentámadással azonban, amely
Mao Cetung vezetésével indult meg, nem
tudott megbirkózni. Vert hadserege
kiszorult a kontinentális Kína területéről és hadainak utolsó töredékeit csak Taivan szigetén sikerült összeszednie.

K í n á v a l s z e m b e n viselt politikájában az Egyesült Államok ma
már teljesen elszigetelődött a többi
nagyhatalomtól. Ma, amikor a világnak igen sok állama elismerte a
Kínai Népköztársaságot és megvonta az elismerést Csang Kai-sek
kormányától, az USA még ma is
idegenkedik a demokratikus
Kína
elismerésének gondolatától is.
Az Egyesült Államok kormánya
azonban nem csak politikai manővereiben igyekszik a reális helyzettel ellentétes álláspontot elfoglalni,
hanem ellentétbe kerül az élő nemzetközi jog saját maga által aláírt és
megerősített szabályaival
is.
Az
1943-as Kairói Kommüniké,
melynek aláírói között szerepel
az
USA is, kimondja, hogy az aláíróknak „céljuk, hogy Japánt megfoszszák mindama csendesóceáni szigetektől, amelyeket 1914 óta hatalmába kerített, vagy elfoglalt és hogy
mindazokat a területeket,
mint
Mandzsúriát, Formózát és a Halász
szigeteket, (Pescadores), amelyeket
Japán Kínától elrabolt, visszaszolgáltassák a Kínai Népköztársaságnak".

A nemzetközi deklarációban
foglaltakkal a Fehér Ház
nyíltan
szembehelyezkedik.
A
későbbiek
során nem elégedett meg csupán
azzal, hogy egy általa támogatott
b .bkormány bitorolja Taivan szigetét, hanem segítségére
effektív

H I r e K
A SZOVJETUNIÓBÓL

Szeptember

végén tizembe helyezik a harkovi
központ első részlegét

Harkovban nagy televíziós központ épül. A központot a város
egyik legnagyobb épületében, a
mintegy 2500 négyzetméternyi alapterületű Állami Ipar Házában helyezik el.
Az építők már megkezdték az
antennatorony építését. Befejeződött az adóállomás
összeszerelése

Középiskolát

CSENDES
ÓCEfiN

'TfilWfiH

1954 SZEPTEMBER 5.

is. A televíziós központ
berendezéseit a szovjet ipar gyártotta. Az
építőknek nagy segítséget nyújtottak a gyárak és a tudományos kutatóintézetek dolgozói is.
A televíziós központ első részlegét szeptember végén
helyezik
üzembe.

végzett fiatalok

Zaporozsje-kerület komszomolbizottságait számos, most végzett középiskolás fiú és leány keresi fel,
akik kérik, hogy termelő munkában dolgozhassanak. A kerületi bizottságok munkásai
segítenek
a
fiataloknak
a
pályaválasztásban,
tanácsokat adnak nekik
abban,
hogy a termelőmunka megszakítása nélkül milyen főiskolán vagy
egyetemen folytassák tovább ta-

televíziói

az

üzemekben

nulmányaikat. A
transzformátorgyár egyik műhelyébe került Nadja Remennyuk és Zsanna Goncsaruk. J ó barátnők. A
műhelyben
nagy szeretettel fogadtak őket. Hamar elsajátították a munkát és m a
már önállóan dolgoznak.
Beiratkoztak az energetikai
technikum
esti tagozatára. A »Zaporozssztal.i-<,
a -Dnyeproszpec-sztalj" és más
üzemek is készülnek a középiskolát végzett fiatalok befogadására.
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katonai erőt rendelt ki. Erre 1950ben került sor. Az Egyesült Államok kormánya a 7. hadiflottának
és a 13. légiköteléknek parancsot
adott, hogy hatoljon be Kína területéhez tartozó vizekre és védelmezze meg Talvant minden esetleges „agresszióval" szemben. Ezek
a kötelékek ugyanekkor nemcsak
Taivan szigetére hatoltak be, hanem aktív felderítést és járőrtevékenységet folytattak a Kínai Népköztársaság partvidékén és
ezzel
megsértették Kína tengeri és légi
határait. Ezek a provokációk mind
a mai napig nem szűntek meg a
kínai felségvizeken és állandó
fenyegetést jelentenek Kína szuverénitása ellen. Különösen fokozódott
ezeknek a provokációknak a száma
a koreai és vietnami konfliktus befejezése óta. Az USA nyilvánvaló
szándéka hogy a távolkelet térségében ú j háborús tűzfészket teremtsen meg. Kína
természetesen
nem tűrhet el ilyen akciókat, nem
tűrheti, hogy Taivan állandó provokációk kiinduló bázisa legyen.
Kétségbeesett
kapkodás jellemzi
az amerikaiak mai távolkeleti politikáját. A délkeletázsiai katonai
szövetséglől függetlenül egy északkeletázsiai katonai szövetséget
is
létre akarnak hozni, amelyben kizárólag az őket kiszolgáló távolkeleti csatlósok (Japán, Taivan, DélKorea) vennének részt.
Erre azért van szükség, mert a lávolkelet
angol-amerikai ellentétek
miatt a

I T ét héttel ezelőtt, egy
augusztusi estén,
a
Dugonics-utca járókelői
a
szakadó eső ellenére is önkéntelenül
meglassították
lépteiket a 34-es számú ház
előtt. Ünnepi díszben pompázott a nagy,
emeletes
sarokház. Az ablakok
fehér függönyei előtt
szekfük piroslottak.
mint
a
gyertyalángok, s a
kapu
fölé tűzött zászlók átázott
selyme
csattogott,
suhogott a szélben. Az
udvarból friss indulók és tüzes
csárdások dallama
áradt
szót az egyre sűrűsödő estébe. Mi készül itt? — tűnődtek el a felhajtott gallérú járókelők s elgondolkodva siettek tovább.
Ünnepeltek a ház
lakói.
Bókeház-avalást tartottak.
"Ej1 redotileg az
udvaron
akarták
megtartani
az ünnepségeit, de a
makaóéul szakadó oső keresztülbúzta számításaikat. Viszont olyan
régóta
várták ezt a napot, hogy semmiképpen nem akartak belonyugodni az elhalasztásába, ezért inkább Deme Imréné egyik szobijából dísztermet
rögtönöztek.
Ide
gyűltek össze a lakók.
a
Városi Békebizotlság kiküldöttei s a szomszéd házakból ls az érdeklődők.
A
szoba kicsinek
bizonyult,
de sok jó, egymást szerető
ember kicsi helyen is megfér. S ezek
az emberek
szerottók egymást.
Hét órabor
kezdődött az
ünnepség. Szüts elvtárs,
a

fenntemlitett államokat is magábanfoglaló egységes szövetség létrehozására más lehetőség
sincs.
Ismeretes, hogy
Nagy-Britanniának
más a Kínai
Népköztársasággal
6zomboni politikája, mint angolszász szövetségesének. Igy
NagyBritannia semmiféle részt nem hajlandó vállalni az amerikai
taivani
terveiben. Az a Nagy-Britannia,
amely támogatja az USA délkeletázsiai katonai
blokkjának létrehozását, határozottan kijelenti, hogy
Taivan nem tartozik ehhoz a területhez és ezzel eleve
kizárja
a
lehetőségét annak, hogy az amerikaiak taivani politikája következtében bármiféle
bonyodalomba
sodródjék Kínával.

Összegezve az elmondottakat.
megállapíthatjuk, hogy a
Kínai
Népköztársaságnak
elvitathatatlan
joga van Taivan szigetének birtoklására. Taivan felszabadítása
a
kínai nép belső ügye, hiszen a Kínai
Köztársaság
egy
darabjának egy áruló klikktől való megtisztításáról van szó. Ebbe a harcba semmilyen külföldi
hatalomnak
beavatkozási jogcíme nem
lehet.
A kínai népnek nagy örömünnepe
lesz az a nap, midőn köztársasága
területének utolsó darabját is felszabadítja az idegen beavatkozók
uralma alól,
í

Nagy

Attila

vasúti teherkocsikat
a
Szovjetunióban

A
Szovjetunió
közlekedésügyi
minisztériuma idén több újtipusú
élelmiszerszállító kocsit helyez forgalomba.
Hogy megóvják télen a gyümölcsöt a fagytól, villamos fűtőberendezéssel
felszerelt
teherkocsikat
gyártanak. A négytengelyes hűtőkocsikban a hőmérsékletet bármilyen időben minusz 12 foktól plusz
15 fokig lehet szabályozni.
A kanna tej szállítására 26 tonna
űrtartalmú, négytengelyes tartálykocsikat készítettek. Az élő halat

Filmvárossá
A Lenin-hegyen, az
egyetem
közelében
van
a
Szovjetunió
legnagyobb
filmgyára, a „Moszfilm" stúdió. A gyárban ezidőszerint
nagyszabású
építkezés folyik: építik a jövendő
filmváros új tömbjeit.
Sz. A.
Kuznyecov,
a
,, Moszfilm"-gyár
igazgatója ezzel kapcsolatban a következőket mondotta:
— A nagy „Moszfilm"-gyár N. Trankvillickij építész terve
alapján
készül.
A
filmstúdió
új pavilonjai
rendkívül
nagyméretűek
lesznek. A
pavilonokban
a felvételek
idejére
például egész utcákat
lehet
építeni.
Az
egyik pavilon
alatt
medence épül a ten-

gyártanak

oxigénnel dúsítható vízben, 7 tonnás tartálykocsokban fogják szállítani. A szarvasmarhákat
szállító
kocsikban jászlak is lesznek.
Sok ú j kocsit építettek az építőanyagok és az iparcikkek szállítására.
Most dolgozzák ki a szén, az
érc, és az ötvözetek szállítására alkalmas 100 tonnás teherkocsik, a
gépkocsikat szállító zárt vagonok
és a kisebb állatok — baromfik
szállítására alkalmas kocsik tervét,

épül a

„MOSZFILM*

geri jelentek felvételére.
A
pavilonokat
a
szovjet technika legújabb
vívmányainak
felhasználásával
rendezik
be. A belső
burkolást
különleges,
jó akusztikát biztosító anyaggal végzik. A
gvárban egyszerre tíz
filmet
lehet
majd
forgatni.
Az épületek mellett
lévő
területen
különféle tereket létesítenek, ahol
télennyáron
lehet
majd
természetbeni felvételeket készíteni. Szükség esetén ezeken a
tereken is lehet utcákat építeni.
A rendezők, az operatőrök, a művészek
és a színészek alkotó
munkájának
előfeltételei megjavulnak
A
filmeseknek
több

mint ezer különlege->
sen berendezett dolgozószobát építenek.
Az
első
épülettömböt most tetőzik.
Három
pavilont,
az
operatőrök szobáit, a
filmfelvevőgép
központot stb. helyeznek
el benne. 1955-ben
elkészül egy további
épülettömb,
amelyben ugyancsak három
pavilont helyeznek el,
A „Moszfilm"
jelentősen
kibővítette
játékfilmgyártását.
—
Az év elejétől kilenc
játékfilmet
készített.
Jelenleg 12 új
film
előkészületei
folynak. A legtöbb játékfilm mai témájú.
Arra
törekszenek,
hogy a jövő
évtől
kezdve évente
legalább 25
játékfilmet
gyártsanak az épülő
filmvárosban.

a Dugonics-utca 34. számú
ház lakói két gyűlést tartottak. Legutóbb a francia
nemzetgyűlés ülését vitatBékebizotlság
kiküldötte
A Dugonice-ntea 34-ben kötelessége helyet adni an- ták meg, amely elutasította
beszélt, — Kilenc
család
hónapok
teltek
el nak. ami a jövőt irányítja. az európai védelmi közöslakik ebben a házban
— anlólkül, hogy egy
hangos
Gyömbérné, a
háztömb ség ratifikálását.
örültek
mondta. —
A legkülönfé- szó
elhangzanak.
Lakói békebizottsági titkára
el- valamennyien, hogy a béke
egymást, mondja, hogy Alsóvároson, gondolata egyre
lébb emberek. Deme
Imre szeretik, boosülík
nagyobb
nagy a
kendergyári munkás. Gazsi úgy élnek, mint egy
pályaudvar
közelében, tért hódít a világon s
az
Kéthetenként kis- mint élő mementók,
András
rendőrfőhadnagy, család.
még emberek szívében. A kisMónik László színházi fod- gyüléseket tartanak, amely- mindig betcmctettlenül ásí- gyüléson
résztvettek
a
elmegy
és toznak
a
bombatölcsérek. szomszéd házak lakói, közrász és így tovább. S ösz- re mindenki
nemcsak
azért,
hogy
ott
És ez nem baj. Az ember- tük Balogh bácsi,
szesen 23 gyerekük
van.
öreg
kicse- nek optimista az emlékező- nyugalmazott tanító,
Szóval — népes közösség. üljön, hanem, hogy
aki
rélje
gondolatait
a
másiktehetsége,
automatikusan az f mondta, hogy néhány
Minden emberi közösségben
kal — a békéről, az emberi kiveti magából azt,
ami hét múlva az ő házukban
nagy szeretetet ós nagy tiirelélet alapvető
kérdéséről.
fájdalmat- is megindul
ez a mozgamot követel az
együttélés. Kisgyüléseik az egész ház- kellemetlen,
okozó. Pedig, hogy harcolni lom.
Mert ezer és millió ok van tömbből vonzanak
érdek- tudjunk
1
a békéért, nem
két hét telt el —
a veszekedésre, a gyűlölkö- lődőket s egyre többet Enc sák
szabad felejtenünk.
de
a Dugonics-utca
désre. Ha az egyik
lakó nek a háznak a lakói
—
A beszélgetés után, hogy 34. számú házának
lakói
kislánya
gyakorol a zon- fejezte be Szüts elvtárs —
a nap fényét,
a példája úgy él, úgy hat az
gorán — már kész is lehet úgy élnek, úgy dolgoznak, emelje
követke- eges® utcára, mint a koaz összezördülés. Ha a má- hogy megérdemlik a „béke- gyerekok műsora
zett. Mihácsiné, a
fiatal vász a kenyérben. S azóta,
sik hangosabban
szólaltat- ház" megtisztelő címet.
házmesterné, meg
M i n i k aki elmegy a ház
előtt,
ja a rádiót — szintén. Ha
S ezzel ünnepélyesen átErzsike, a színházi fodrász észreveszi a fehér
galamaz egyik gyerek
meghúzza nyújtotta a ház
lakóinak
énekesnőnek
készülő kis- bos táblát, amely a legszea másik kislány
copfját a „Békeház" táblát. A tábtanították
be
a lídebb, legnyugtatóbb színt,
füg- lánya
ugyancsak. H a valaki kis- la, mielőtt a kapura
esöppségoket erre az estére. az ég kék színét viseli —
sé hangosabban csapja
be gesztenék, kézről-kézre jár.
versek,
táncok mindenki tudja, hogy ebmeg Énekek,
éjjel a kaput, már ok arra, Még a gyerekek is
következnek — Deméné kar- ben a házban a lakók, leakarják
fogni,
közeli-öl
hogy a veszekedés lármája
ján a kisgyerek néha bele- gyenek bár a legkülönböverje fel a ház megszokott akarják megnézni a két fe- sír, vagy
belegagyog
a zőbb emberek, egy
gondoégszínéletteli csendjét s két pari- hér galambot az
el- műsorba, de e® méginkább latban, az emberi élet alapra szakadjanak a
lakók, kék alapon. Mindenki
melegebbé,
családiasabbá vető kérdésében egyek: meg
s hetekig ócsárolják
egy- mondja, egyszerűen, közvet- teszi a hangulatot.
akarják' védeni a békét. A
lenül, mintha csak otthon,
mást. Ilyen házba
aztán
vacsora után családja köVE üsor után sem oszlik békét: Deméné új lakását,
hiába megy ki a
békebi- rében beszélne.
ami ebből
szét azonnal a nagy az öreg Ábrahámné uzsonzottsági titkár — szó sem az alkalomból eszébe jut.
Mihók
család.
A gyerekek
kré- nái haboskávéját.
leheit arról, hogy
kisgyűTA eme Imréné,
karján
Erzsike
énekesnő-jövőjét.
mest,
a
felnőttek
sört
kaplésl tartsanak, hogy közöaz egyéves Imikével,
Azt akarják, hogy az emsen besreéljék meg a nem- arról beszél, hogy
ezelőtt nak_ s mire nyugovóra tér- berek békében éljenek, dolzetközi politika fontos ese- négy évvel juttatta ebbe a nek a lakók, felszakadoznak gozzanaJk, álmodozzanak és
ményeit — ilyen
házban szép lakásba az állam.
S a felhők, s úgy ragyognak szeressenek.
nem lehet szó a lakók ne- azért ajánlotta fel az ava- a csillagok. mintha vihar
tás céljára, mert úgy érzi, nem lett volna soha.
veléséről.
Két bét telt el azóta. S
Galgóczi Erzsébeti .

H á z

a

Dugonics-utca

fan
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Hűtlen

Így élek a termelőszövetkezetben

asszonyok
OLASZ

A LEGUTÓBBI
FILMFESZTIV Á L O K egyik ö r ö m m e l és elismeréssel
üdvözölendő
érdekessége,
hogy a Szovjetunió és a népi
demokratikus
országok
filmóriásai
mögé szorosan felzárkózott a nyugati országok haladó filmgyártásának n é h á n y
nagyszerű
alkotása.
Különösen a haladó olasz filmgyártás fejlődött sokat az utolsó
kéth á r o m év alatt. A z á l t a l u n k is ismert olasz filmek bátran és sokoldalúan m u t a t j á k be a h á b o r ú u t á n i
olasz életet. Az eddigieknél nehezebb feladatra vállalkoztak a "Hűtlen asszonyok" c í m ű f i l m írói, amikor az uralkodó osztály életén keresztül m u t a t j á k be az erkölcstelen, becstelen, nyomorúságos Olaszországot. A két rendező (Steno és
Mario Monicelli) R ó m a belső
negyedeibe visz el bennünket, s itt
indítja el a f i l m történetét.

FILM

'

ROMA EGYIK
MILLIOMOSA,
egy sajtgyáros akar t ú l a d n i feleségen, — fiatalabbat
akar.
Ehhez
hűtlenségi bizonyítványokat
keres
felesége ellen, hogy a bíróság a n ő
bűne m i a t t m o n d j a ki a válást. Osvaldó, a magánnyomozó iroda munkatársa veszi kezébe
" a z ügyet",
m u n k á b a kezd, s ténykedései közepette találkozik h a j d a n i szerelmesével, — Háború előtt m á r menyasszonyával, —
aki egy előkelő
angol úrhoz, Mr. Rogershez
ment
feleségül. A férje mellett boldogtalan Liliana újból viszonyba kerül
Osvaldőval, akit férjének
unokatestvérként m u t a t be. A L i l i a n á v a l
való kapcsolaton keresztül
ismeri
meg Osvoldó az előkelő asszonyok
" l e l k i " titkait. A sajtgyáros felesége valóban csalja férjét, mégpedig
a sofőrjével. M e g v a n n a k a váláshoz szükséges hűtlenségi
bizonyítékok, csakhogy ezeket
Osvaldó
most m á r n e m adja oda a férjnek,
— 7,snrolja velük a nőt. Hasonló bizonyítékok birtokában zsarolja
a
többi hölgy-előkelőségeket
is,
s
ebből él fényűzően.
Eddig egyszerű, szinte hétköznapi
a történet, m i n d e n n a p i
hűtlenségi
kalandok, — a rendezők nagy érdeme, hogy apró művészi fogásokIcai eddig is érdekfeszítővé s amellett hol látszólag szinte közömbösen, hol
szatirikusán
leleplezővé
t u d t á k tenni. A m é g magánnyomozó-segéd Osvaldó nyomorúságos albérleti szobájában a szegények negyedében, — s Mr. Rogers nagyszerűen berendezett
luxuslakásáb a n egymást váltó jelenetek megdöbbentő
erővel
ábrázolják
a
"mélység" és -magasság" ellentétét.
O S V A L D Ó Z S A R O L J A az előkelő hűtlen asszonyokat, autót
vesz,
feljár a szép Lilianánoz . , . S
itt
kezdődik a d r á m a . . . Elvész Liliána gyémántnyakéke.
Mr.
Rogers
Cerar inára, a kis szobalányra gyanakszik, s elküldi. Liliana
tudja,
hogy Cesarina ártatlan, de csak anynyit segíthet rajta, hogy beajánlja
egy másik előkelő helyre. S
itt
megint lopás történik, pénz tűnik
el. A vádlott — Cesarina, k i lehetne más, hiszen az estélyen "csak
úri hölgyek" vettek részt, s Cesarina őrizte retiküljeiket. A kis cselédlány hiába bizonyítja ártatlanságát, m i n d e n ellene szól. Az öngyilkosságba m e n e k ü l . . . A f i l m itt éri
el első igazi magasságát, s ezentúl
sehol nem esik, d r á m a i b b n á l
drám a i b b jelenetek k ö v e t k e z n e k . . . A
kis cselédlány
holttestét
szállító
halottaskocsit
egyedül
vőlegénye
kíséri — kerékpáron, néhány
szál
virággal kezében . . . Lula, az egyik
szépasszony
bevallja L i l i a n á n a k ,
hogy ő lopta el a pénzt, hogy a
zsaroló Osvaldót kielégítse. Liliana
eddig is hitt a kis cselédlány ártatlanságában, s most lelkébe markol a vád: Osvaldó! Osvaldó, a régi szerelmes, a vőlegény — Osvoldó a tolvaj, Osvaldó a gyilkos, az
ártatlan kis Cesarina g y i l k o s a ! . . .
A nyomozó szobájában t a l á l j u k
együtt az egész társaságot. Itt v a n
Osvaldó, a zsaroló, a sajtgyáros, felesleges feleségével,
Mr.
Rogers,
Mrs. Taylor — akinek a retiküljéből eltűnt a pénz. —
Lula, és a
többiek. Kényelmetlen helyzet? —
A, dehogy . . . Hiszen nem
történt
semmi, nincs semmi
hiba,
nem
lopott senki, senki nom
hűtlenkec ett, senki nem zsarolt, senki nem
-kart túladni f e l e s é g é n . . . S e n k i . . .
Hogy is tehettek volna ilyet «ilyen»
előkelő asszonyok, " i l y e n " közisnert és köztiszteletben
álló
férfiak? . . . A felső tízezer látszat-becsületét, jellemességét, erényét, erkölcsét nem lehet m e g s é r t e n i . . .
Elméleti szinvonalunk emelésé*
segíti elő az

AMGMMGÁLTATÁS

Elmondta:

S Liliana m a g a m a r a d vádjaival
és ö n v á d j a i v a l — a m i k nem elegendőek az eljárás megindításához.
M i t tegyen szegény
szerencsétlen
asszony? Lelövi a régi szerelmest,
s most m á r megindulhat az eljárás!
MEGRÁZÓ, REÁLIS DRÁMA! S
csak növeli realitását, hogy nagyon
emlékeztet a M o n t e s i - ü g y r e . . . A
b ü n és ravaszság ezer szálával összefűzött uralkodóosztály nem engedte lerántani a leplet
a miniszterfattyak és á l l a m t i t k á r o k látszaterkölcséről és
látszatbecsületességéről. A " H ű t l e n asszonyok" írói és
rendezői meg merik ezt tenni, S ez
a leleplezés legalább olyan hatású,
amilyen lehetett volna a Montesiügyé.
Zseniálisan kidolgozott a hajdani szegény lánynak, L i l i a n á n a k
a
jelleme. Liliana, m i u t á n a még becsületes szerelmes, Osvaldó, elmegy
katonának,
majd
hadifogságban
van, kénytelen íérjhezmenni a gazdag angol úrhoz. Házassága azonban nem hoz
neki
boldogságot,
megutálja azt a világot, amelyben
él, — s a cselédlány iránt
érzett
szeretetében, — s Osvaldó i r á n t
érzett m e g ú j u l ó szerelmében
szegényes — de tisztességes — múltj á t keresi. S ez a tisztesség,
becsületesség iránti vágyakozás
nagyobb az Osvaldó i r á n t érzett szerelemnél. A m i k o r megtudja, hogy
Osvaldó zsaroló, s Osvaldó az oka
— közvetve — Cesarina tragikus
h a l á l á n a k , bátran leleplezi Osvaldót, s vele együtt az egész rothadt
olasz felső-réteget is. S ez a leleplezés
a n n á l is i n k á b b
meggyőző,
mert egy olyan n ő szájából hangzik el, aki m a g a is ennek a rétegnek az életét élte. May Britt nagyszerű Liliana alakítása e bonyolult
női jellem igazi megértését és átélését bizonyítja.
Élethűen és
megrázóan
játsza
A n n a M a r i a Ferraró a kis cselédlány, Cesarina gyönyörűen és mély
lelki együttérzéssel megrajzolt szerepet. De nagyszerű művészi
teljesítményt n y ú j t a n a k a f i l m többi
szereplői, a haladó olasz film nagyjai, valamennyien.
A rendezők három tökéletes képsorban m u t a t j á k
meg
leginkább
igazi, nagy tehetségüket. A z egyik:
az estély résztvevőinek állóképpé
merevedő jelenetekben való bemutatása, a m á s i k : Cesarina vallatása,
az a lelki nagyság, amiről az egyszerű kis cselédlány itt tanúbizonyságot tesz, s amivel
meggyőzi
a
nyomozót is ártatlanságáról, s harm a d i k : az utcára kigördülő halotlasautó s az utána kerékpározó vőlegény megdöbbentő jelenete.
K I S E B B H I B Á J A a filmnek az
erőltetett kezdőjelenet
a magánnyomozó szobájában s a befejező
jelenetben a riporterek tolakodása.
Teljesen rossz viszont a szinkron.
Néhol a képek sem teljesen tiszták, — de ezek a hiányosságok m i t
sem vonnak el a f i l m nagyságából,
éles, szókimondó és igényesen művészi leleplezéséből.
A haladó olasz filmművészet jó
úton halad. Nagyszerű bizonyítéka
ennek a " H ű t l e n asszonyok".

Petrovácz

István

Hegedűs

Ferenc,

volt 14 holdas

lakó Szőke
Márton egyénileg gazdálkodó
dolgozó
paraszt, jó ismerősöm, kért tőlem 1
mázsa búzát
kölcsön,
vetőmagnak.
Szives-örömest
siettem
segítségé, e,
Szőke
Marionnak,

ARCA
BARNA,
szaja felett , kicsi,
nyírt
bajusz
és
szürke szeme derűsen,
magabiztosan csillog
Nem
idős, nem is középkorú,
— de
meglett ember. A
sorsáról
beszél,
csak
győzze
az
ember
jegyezni,
így
mondta
el
életét:

mert

A

megtehettem.

Nem
szépítgettem en
minaazt,
amit
elmondottam.
Hegedűs
FeHa
netán
valaki
rencnek
hívnak,
saját szemével
U
1952.
augusztusameg akar róla győban
14
holddal
ződni, nagyon szíléptem be a szevesen vendégül lágcdi
Felszabadutom
és
elbeszéllás
termelőszövetgethetünk.
A takezetbe.
Igaz,
nyám ott terül el
amikor
beléptem
Baktóban
és azon
még voltak kétkea
részen
bárki
dések bennem: jól
megmondja,
hogy
csinaltam-e?
Múlhol
lakik
a
tak a hónapok s
iszcsés
Hegedűs
meggyőződtem
róFerenc. Persze
a
la: a magam életermelőszövetketének
jobbrajorzetben is elbeszéldulásáért
helyes
gethetünk.
MegKépünkön:
Hegedűs
Ferenc
Teruska
nevíi
kislányával
volt a
lépésem.
nézhetik
a tulaj(Llebmann Béla felvétele. Fényk. Szöv.)
don szemükkel
az
Az idén is szép
egyénileg gazdálkodó
dolgozó pais felszedtem.
jövedelmet
húzok a közös gazda- 11 zsák krumplit
raszt
társaim,
hogy
milyen
a
Baktóban
lakom, ott a
tanyám munka a közösben. A központi taságunkból.
Igaz, én mint
növényDeltát
a
közösben
eljutottam
már
teimelő, mindig rendesen
kijártam
nyánk nem messze a
kövesúthoz.
a földre, nem hanyagoltam
a mun- odáig, hogy a régi tanyát új ott- Baktóban.
honnal
cseréljem
majd
fel.
Közekát. Ezidáia előlegként 8 mázsa 70
lebb a városhoz, a
városban
—
Szabó D. Ferenc és Czirok
Illés
kiló búzát, 2 mázsa 80 kiló
árpát,
nem a határban — új
házat épí- bácsi ki akart lépni a szövetkezet4 mázsa 70 kiló zabot, és 340 kéve
tek. Nyolcezer téglát már meg is ből. De aztán
jól
megforgatták,
herét is hazavittem,
A here egész
vettem, akárki
megnézheti.
Vet- hányták-vetették
és csak úgy döntakaros kis kazal. A
május
l-ig tem már ablakokat
is.
töttek — tsz-ben maradnak,
mert
elért munkaegységeimre
— évközi
ott több a jövedelem,
mint
az
A
háztáji
gazdaságomban
teheelőlegként — 1900 forintot
kaptam.
Nem
állíkét hízóm, egy egyéni gazdáíkodásban.
Jut még jócskán pénz és lesz még nem, két borjúm,
tom én azt, hogy nincs hiba, meg
körülbelül
1 kiló búza is egységen- anyaicocám is van. Igaz, hogy az baj még minálunk.
De azokat meg
anyakocát
mostanában
vásároltam.
ként. Az év végéig egészen biztos,
tudjuk szüntetni
és képesek
vaA
tsz-tagok
persze
tarthatnak
házhogy munkaegységeim
száma elnöveljük
eredtáji gazdaságukban
birkát is. Ne- gyunk arra, hogy
éri az 560-at. Mert már most több,
a helyes
gazdálkodás,
kem is van 10 darab birkám,
ha menyeinket;
mint 500 az egységeim száma. Ügy
Mert
már itt tartunk
elmondom
azt is, szorgalmas munka nyomán.
számítjuk
mi, hogy egy egységre hogy tanyám
ki a
udvarán
több mint még távolról sem használtuk
gazdálkodás
lehetősémintegy
4 kiló
kukorica,
és 14 50 csirke kapirgál
és van még 24 szövetkezeti
geit.
deka cukor is jut. Egy kis szám- liba, meg 10 kacsa is.
adással
akárki
megállapíthatja,
TERVEZZÜK,
hogy 50, vagy 100
Szép új
holmikat:
ruhafélét,
hogy mennyi
cukrot és
kukoricát
kap az
én kedves kiesi holdon új rizstelepet létesítünk ezszállít a tanyámhoz,
haza
hozzám, lábbelit
is megvaa Teruska
Takarosan öl- évben. Ezt a tervünket
szövetkezetem
kocsija Az év vé- lányom,
lósítjuk.
Elvetettük
már az őszi
tözhetünk:
feleségem
és
én.
géig elért
egységekre
—
persze
árpát is, mert hisz' a korai vetés,
egységenként — az a
számításunk,
CSAK
EESZELEK
ARRÓL
is, több termést hoz.
Kérdhetné
vahogy 2 kiló krumplit is
hazavihe- hogy az őszi zárszámadáskor
mo- laki,
meg
vagyok-e
elégedve?
tünk. Ez is szép mennyiségre
rug, torkerékpárt
többet altarunk elis szándékozom
venni. Meg! De még
s kerülhet abból is a piacra.
érni, mert lehet a közösben,
Őszintén szólva a feleségem
kívánA környék egycr.i gazdái érdekmi
BECSÜLETEMRE
mondhatom, sága ez. Miért ne járhatnánk
lődéssel figyelik a
szövetkezetem
motoron?
Csak
jó
dolog
az!
De
munkáját
és azt,
hogy milyen a
hogy
szövetkezetemben
jobban
eszembejutott,
évekkel jövedelem
Tőlem is
érdeklődnek.
élek, mint egyéni gazda
koromban. sokszor
Most még fontolgatnak,
hogy beHa a tsz-emtől Icapott természet- ezelőtt nem lelt volna olyan melépjenek-e vagy sem a tsz-be. Ez
rész
tervem,
mint
most:
új
ház
beni járandóságot
is pénzre számínem hiba, hiszen 1952-ben én is
vásárlása, így csináltam.
tanám át, akkor a havi keresetem építése, motcrkcrckpár
Persze, aki az eszéilyen a sorunk a tsz- re hallgat, nem hibázza el a dönnem lenne kevesebb, mint 1403 fo- így élünk,
tést, amely egyedül rajta á.L
minékünk.
rint. Ebben egyáltalán
nincs benne ben
a háztáji
föld hozama.
Mert mi
Tavaly is, aki szorgalmasan
dolcsak azt számoljuk,
amit a közös- gozott
meglelhette
a
számítását.
Életről
ts munkáról
sokat beből
kapunk.
Persze
számit
ám Az elmúlt
év óta erősödött,
job- szélt még Hegedűs Ferenc.
Aztán
nagyon a háztáji
gazdaságunk
is. ban áll a szövetkezetünk.
Nékem indult,
hogy a munkaltözi
szünetSzép a kukorica a háztáji
fcldcm- is, még tavalyról
S mázsa ógaba- ben karjára
kapja,
megcirógassa
ben és róla, a háztáji

földről

már

r.ám

megvan.

Tavaly

(14)
IV.
MÉCSVIRÁG
A S Z I V E M FELETT
1.

középparaszt

AZ

citrusfa

levelestül
ágastul . . .
Klsangyalom. elválunk mi egvmástuf
ü g y e.válunk, klsangyalom
egymástul.
mint a csillag fényes ragyogásátul . . .

Hazafelé tartottunk
Janival a
rekkenő
levegőjű szombat délutánon. A z ilyen halottas hangulatra semmi okunk nem volt: Kincses bácsit a mezőgyáni felcser, Békészki Mátyás sínbsrakta — s a szombateste és a vasárnapi szabadidő is előttünk ragyogott gazdagon. a remény színében, — s mi mégis
szomorú
dalt
fütyültünk,
ráadásul
hamisan . . . J a n i engem is kivetett a dallamból,
olyan igyekezettel s erővel, minden érzését
kiárasztva f ú j t a :
. . . m i n t a csillag fényes r a g y o s á g á t ú l . . .
Sejtettem, hogy Nyéki Verontól búcsúzhatott el ilyen fájdalmasan J a n i ,
—
s ő,
csudálatoskép,
nem is
tagadott
ezegyszer
semmit,
hanem olyat ütött öklével a korm á n y r a , hogy labdaként
emelkedtem fel a
vázon:
— A betyáriskoláját,
öcskös,
mindjárt
visszafordítom a gépet!
— Azt merd megtenni! Rögtön belevágom a bicskát a g u m i b a !
J a n i most elsiklatta a füle mellett ezt a
szemtelenül fölényes hangot,s elérzékenyülve
sóhajtotta:
— K i s k o m á m , az istenfáját, még gyalog
is visszamennék, ha nem szágyelném!
— Hat csak eredj, ha olyan nagyon odavagy, de akkor
vissza se gyere soha a faluba, mert Bazsa kikaparja a szemed!
— B á n j a a nehézség Bazsát! — csapott
ismét a kormányra J a n i . — Cicázik az emberrel évekig, meresztgeti azt a nagy szemit,
hegy csak úgy sistereg az ember yére, oszt

ELSŐ
Irta:

„Megálltam

DÉR

a

Eaktiban

meredten . . .

Bazsa

volt."

a végin meg se lehet csókolni tisztességesen!
Ebből nyilván láttam, hogy Nyékiák házatáíán bizonyos csókok is előfordulhattak.
Ezért rágja hát az avas ann-ira J a n i t ! Hát,
igaz, ami igaz: életerős fir.trlember nem lehet
évekig szemmereszgetásrel
jóllakatni.
J a n i sincs fából! S a megkóstolt almát, különösen, ha jóízű, nagyon nehéz félretenni.
Mégis, oly különös az ember, ha fistol. hogy
amikor üde és ragyogó cirmosalmát lát meg
a szomszédkertben, elérhetetlen-magasban, —»

lányát:

Teruskát.

még a megkezdettet is
hajlandó
elhajítani,
s
m i n d e n erejét összeszedve ágaskodik a másikért . . .
J a n i is ilyen magasban-gingallózó a l m á t
pillanthatott meg, a m i n t felbukott a f a l u n k
tornya a délibábos remegés mögül, mert elhallgatott a „citrusfával", s úgy megtaposta
a pedált, hogy lobogott a h a j u n k balé. J ó l is
esett egy kis szembslevegó, egyébként a fej ü n k csattant volna széjjel a perzselő sugarakban.
A falu alatt, fénylőlevelű tengeriföldek
között surrogott a kerékpárgumi, J a n i lefékezett
hirtelen,
merőn
nézett jobbfelé, s
amúgy is vérpiros arca kezdett kékbejátszani,
túláradó örömében:
— Ügy nézem, öcskös, azok Bazsáék ott,
a kunyhónál!...
Csakugyan, két lányszoknya
tarkállott
tőlünk
vagy 150 méternyire, a
Kertaljiék
földjetáján. Idébb Kertaljai Pista, Bazsa kamasz-öccse
kapálgatott.
Pistát
tisztán fel
lehetett ismerni, hanem a lányokat — vagy
asszonyokat — elmosta a nyári fények villódzása. J a n i megesküdött volna arra, hogv
Bazsát látja, ezért a kormányt habozás nélkül egy arratartó, elhanyagolt dűlőútra fordította.
Csak p á r méternyit
mentem vele,
az utunkat-álló laputorsok között, aztán leugrottam.
Nem akartam
m a g a m összeráztatni, s különben is negy volt a mehetnékem
hazafelé.
" "eg keTett fürdencm
otthon, s
dfszbavágni m a g a m
rz alkonyodáskor kezdődő mulatságra. Gyalogosan
céloztam hát
meg a Hr írisz-utca akácsorát
Hátulkötött pettyes kendőben iparkodott
\Tla!- szembe velem, ringó járással s batyut
lóbálva. Megálltam meredten, s még a szám
is látva maradt egy percre: Bazsa volt!
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1944. november 19-én
tett a „DélmagyaroraTÁfT... 14. N « nérv
(ékeaethiány). 15. Belgái vároe. 16.
puszta
vissza.
17.
Elad. 18. Jelzésedre.
20. Egymást
követő
másealhangzök.
21.
Díszít. 23. Relatív röviditóse. 24.
Beste
kcaepe. 25. Sivatagi
liget. 28. Visszalő. 30.
Román
város.
81.
Műbíráló.
34. Függőlegesen
közlekedő
eezkiöz. 36. Az
abcben egymást
követő
betűk- 37. Visszaver.
38.
Az
Ideiglenes
Nemzett
Kormány
földművelésügyi
minisztere. 39.
Pedagógus mássalhangzói.

A mai
1954 szeptember 8-án, szerdán délután 17 órakor a propagandisták részére értekezletet tartunk a Pártoktatók Házában. A z értekezlet fontosságára való tekintettel valamenynyi propagandista elvtárs pontos megjelenésére
számítunk.
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51
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48

47
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Üiiii
37
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19
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kettős betű. 58. Rangot. csökkent. 59. Elege van. 61. Igekötő.
63. Facjkutyéja.
65.
Majdnem félfa.
66.
I v ó . 69 ö németül.
70. Egyik oldal.
72.
I . P. 73. Ilyein Kanál
is van.
74.
Északi
megye. 77. Játékvezető teszi.
FÜGGŐLEGES:
1. A z
M. K.
P.
1944. november
17-i
gyűlésén Gerő elvtárs
ez+ a feladatot tüzto
a szegediek elé.
2.
Afz Ideiglenes
Nemzeti Kormány népjóléti
minisztere.
3.
Vissza: az áru csereértéke. 4.
Bárkányi
800 méteren többször
legyőzte
m á r . . . 5.
Sétány
közismert
idegen szóval. 6. Sir.
7. Állntkondozó igé• e. 8. Lóversenytér.
9. Ékezettel
kolloid
állapot. 10. Az Ideig
lenes Nemzeti
Kormány
belügyminisztere. 11. Kiállítás. 12.

L. V. E.
13. Tojás
néma bül. 19.
Német
személyes névmás. 22,
Magas eredmény jelzője. 24. Labilis. 26.
Nyári zápor. 27. Szögfüggvény
rövidítése.
29. Liliom
mássalhangzói. 32. Testrész
33. S. Y . 35. Betűt
vet. 39. Textilanyag.
41. Zajt, 45. Nem —
románul.
48. S.
L.
50. Vízszintes
irányban kiterjedt. 53. Latin személyes
névmás. 54. Üzeni — latinul. 55. Vissza: kimerül, 56. O. R . 58.
Csak
ez
az igazi
gyerök!
(növelővel),
60. Fejlődósben lévő.
62.
Tekintöbes
népicsen. 64. A betűsor
eleje. 67, Nőneműek,
68. S. O. S. 71. Igekötő. 75, Géza mássalhangzói.
76.
A
skála első hangja. 78.
növény.
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Közöljük az elvtársakkal,
hogy
a párttagsági könyvboríték
(piros
bőrtok) érkezett.
Átvehető az M D P Végrehajtóbizottság tudakozójában,
Sztálin-sétány 10. Ára 7 forint.
Pártgazdasági és ügykezelési
osztály
Értesítjük a pártszervezetek vezetőségi tagjait,
tömegszervezetek
és állami szervek vezetőit, hogy
1954 szeptember 7-én, kedden délután 17 órakor a Pártoktatók Házában "Államigazgatás és a tanácsok
feladatai* címmel Dénes Leó elvtárs, a Városi
Tanács vb-elnökc
előadást tart. K é r j ü k az elvtársakat, hogy ezen az előadáson vegyenek részt, s pontosan
jelenjenek meg.

N A P I R E N D
IDŐJÁRÁS-JELENTÉS
1954
SZEPTEMBER

VASARNAP

reggel:

13—16,

Várható
Időjárás
vasárnap estig: Változó felhőzet, legfeljebb néhány
helyen
záporeső.
Mérsékelt
déli, délnyugati szél,
a meleg idő tovább
tart.
Várható hőmérsékleti értékek vasárnap
délben 28-31 fok kőzött

nap

P

O

hiemelUedő

eifdö, lakásátadással.

hírek

T
sporteseménye

Sz. Haladás—Győri Vasas NB l-es mérkőzés
Labdarúgás
Sz. Haladás pálya: Fél 2-kor Sz. Haladás II—Győri Vasas I I . tartalék bajnoki,
negyed 4-kor
Szegedi
Petőfi—Kőbányai
Lokomotív NB. Il-es mérkőzés, 5 órakor
Szegedi Haladás—Győri Vasas NB. I-es
mérkőzés.
Az Sz.
Haladás
csapatösszeállítása:
Mészáros — Faragó
(Bénák), Subits,
Bodzsár - Baráth.
Zallár —
Böjtös,
Cziráki, Vass, Csányi. Rózsavölgyi. Cserejátékosok: Cserhalmi és RáDai.
Az Sz. Petőfi csapatösszeállítása: Hor
váth — Kunszabó, Török. Böő — Halász,
Gtéozl — Polyvás, Nemes I I . . Sebők I.,
Czirck. Bacsó. Cserejátékosok:
Szobota,
Széli, Sebők II.. Székely.
Sz. Petőfi pálya: Negved 9-kor Juta —
Szöreg megyei I. o. bajnoki (Király). 10
órakor Sz. Petőfi II—Vörös Meteor vá
rcsi I. o. bajnoki (Onódi).
Üjszegedi VL pálya: Fél 9-kor Üjszegedi
VI.—Szentesi Kinizsi megyei 1. o. bajnoki
(Rácz).
Juta pálya: 9 órakor Traktor—Sz. Lokomollv I I . városi I. o. bTTJnokl (V3dász).
Ady téri pálya: 10 órakor Lendület Kistelek városi 1. o. bajnok' (Pálr'i).
Dornzsma: Fél 3-kor Elörr—Juta I I . városi ír. osztálvú bajnoki (Pintér I.).
Mih ilytelek: 4 órakor Mihálytelek--Kinizsi városi I I . osztálvú bajnoki (Péter).
Cserepes-sor: Fél 9-kor
Kinizsi—Dózsa
úttörő bajnoki (Spitzer).
Járási labdarugó bajnokság: Dorozsmán
5 órakor Szöreg I I . (ökrös). Uj szentivánon
fél 5-kor öszentlván (Csonka), Rösrkén 3
órakor Doszk I. (S(ark). az Sz. Textilművek pályáján délelőtt 10 órakor ö t h a l o m Sándorfálva (Szél! Gy.) játszik.
Atlétika
Az Sz. Haladás nályán
vasárnap délelőtt II ó-ai kezdettel
Csongrád, Békés.
Szolnok megyék közötti válogatott atlétikai
verseny.
A Hunvad! téri pálván
vasárnap déle'őtt 10 óra! kezdettel Vasas területi atlétikai verseny maköi. hódmezővásárhelyi,
kiskunfélegyházi és szegedi Vasas-versenyzők részvételével.
Úszás és vízilabda
Az újszegedi versenyuszodában vasárnao
délután 3 órai kezdettel az Sz. Haladás
és az Sz. Kinizsi rendezéséhen úttörő, serdülő és ifiúsági. női és férfi úszóverseny
a Bp. Haladás és a Bp.
Kinizsi úszóinak részvételévé'. Utána fél 5-kor Szegedi
Dózsa—Szegedi Haladás vándorzászlös vízilabda mérkőzés.

MOZI
Szabadság:
Hűtlen asszonyok.
— Uj
olasz film (szeptember 8-ig).
Vörös Csillag: Táncmester.
— Szovjet
film (ma utcljára); hétfőtől: Augusztusi
vasárnap.
Olasz film (szeptember 8-ig).
Röplabda
Fáklya: Hűtlen asszonyok. — Uj olasz
film (szeptember 8-ig).
40. Ázsiai tő. 42. Erek
Építők pálya: 9 órakor Sz. Kinizsi—
Az előadások a Szabadság-moziban vasárnap fél 4,
háromnegyed 6 és 8, hét- Székkuíasi Traktor megyei női bajnoki.
43. Vészjel. 44. Hős.
köznap háromnegyed 6 és 8 órakor,
a
Kender pálya
Sz.
Kender—Sz. Dózsa
46 Leszálló szél. 47.
Vörös Csillag-moziban vasárnap
fél 4, megyei női bajnoki.
Autóbusz neve.
49.
és 7 órakor, hélfőtől háromnegyed 6 és
NST. 51. R ó m a másBeküldendő: vízszintes 8 órakor, a Fáklya-moziban vasárnap 4
A RÁDLÖ
1. és 38;
függőleges I, negyed 7 és 9, hétköznap negyed 7 és féi
salhangzók 52. Rádió9 órakor, j ó idő esetén az esti előadások
2.
és
10.
illomáa. 57.
Régies
a Kertmr.ziban fél 9-kor kezdődnek.
SZEPTEMBER 6, HÉTFŐ
Ma délelőtt fél 11 órakor matiné a VöKossuth-rádió
rös Csillag-moziban: Otközet békében. —
Magyar film.
4.30 Hírek, 4.4J Reggeli zene.
5 Falurádió. 6 Lapszemle. 7 Hírek. 7.10 HangSZÍNHÁZ
lemezek. 8.30 Zenekari hangverseny, 9.20
Augusztus 27-től szeptember 3-ig.
Gyermekrádió, 9.40 Kórus. 10 Hírek, 10.10
Esle 8: Cigánybáró.
Előadás. 10.30 Óvodások műsora. II HnngHétfőn nincs előadás.
szeres muzsika, 11.30 Elbeszélés, 12 HlKároly és Kenyeres trén Gusztáv,
Vigh
HAZASSAGOT KÖTÖTTEK
ek. lapszemle, 12.10 Hangverseny, 13 HiA
SZÍNHÁZ
PÖTBÉRLETEZÉSE
István és Szencjl Etelka Ibolya, Hegedűs
rek a nagyvilágból. 13.05 Népi zene, 13.50
Katalin, Acs
A bérletelőjegyzés lezárása
után sokan Operahangverseny. 14 Hírek. 14.25 Utlárö
Kalmár Sándor és Horóezl Margit, Er- Sándcr és Balogh Margit
dódy Ferenc és Peták Valéria,
Biltsik Pál és Burunkai Margit Attila, 3árdos fordultak a színház igazgatóságához bér- hiradó. 14.50
Zenés kalendárium. '5.40
József és Korom Ilona,
Szél István és István és Balázs Rózsa László, Balogh letigénnyel. Ezek kielégítésére korlátozott Fúvószene. 16 Ifjúsági műsor 16.25 MűUngár Irén, Szalol József és Barna Ju- István és Tóth Mária Mária, Gabara Jó- mennyiségben pólbérletezést hirdet a szín- sor útlörök zenei szakköreinek, 16.40 I uJózsef, Wégy- ház. 1954
szeptember 10-lg. az 1934 -55. vola, 17 Hírek. 17.10 Elöa'dás. 17.25 Dalianna. Cseh
Gábor és Klrás
Gizella. zsef és Dékány Erzsébet
Fohsz József és Farkas
Gizella. Rich- ökrű János és Mihálkoyits Etelka
Mária, színiévadra. 10
előadásra 15 százalékos lok. 17.40 Zenés irodalmi műsor.
18.30
weisz Jáncs és Turi Erzsébet. Halva Béla Nagy Imre és Nagy Mária Imre, Lajkó kedvezménnyel. Bérletek válthatók az üze- Hangos újság. 19 Ajándék-nűsor. 19.40 Váés Krizsan Hona. Varga Mihály és Sza- lózsef és Vass Valéria Géza, Szalma Já- mi kultúrfeleiősőknél és a színház pénz
lasz hallgatók kérdéseire, 20 Hírek, 20.10
bó Erzsébet, Szabó Ferenc és Kiss Má- nos és Povázsal Zsuzsanna
Zsuzsanna, tálánál délelőtt 10-1-lg, délután 4—7-ig.
Tánczene. 20.35 Operett: Két szerelem. 22
ria. Győri Ferenc és Debreczeni Rózsa, Szijártó Ferenc és Rácz Ibolya
Márta,
Hirek, 22.10 TIz perc külpolitika. 23.36 Éji
Zvara János és Kakuszi Margit.
Nagy Molnár János és
zene. 24 Hirek. 0.10 Népdalok.
Udvari Terézia Ipire,
MUZEUM
Lajos és Tóth Julianna. Sárközi József Börcsök Lajos és Lajos Irén Irén, PóFehértó élővilága (Kultúrpalota. Rooseés Tóth Julianna. Cserny-Kun Antal és pity Emil és Szűcs Etelka Márta, Sipter
Petőfi-rádió
wclt-tér): Múzeumi Képlár
(Horváth MiKiss Mária. Macsányi József és Jusztin Lajos és Nagy Mária Lajos, Megyeri Ist6.30 Kisiskolások mífsora,
6.40 Torna,
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével
Piroska. Haraszti György és Forgó Teré- ván és Csányi llcna István, N'agyinihily
mindennap délelőtt 10 órától délután
5 6.50 Népdalok. 7 Hanglemezek. 14 Rádiózia, Halmai Bála és Holló Ilona. Wéber Ferenc és Tóth Rozália Izabella.
egyűttes,
14.40
Zongora.
15.10
Szórakoztató
Zónai óráig.
Imre és Tatár Eszter, Borbély Károly és Antal és Mácsal
zene, 16 Szatirikus elbeszélés. 16.20 KanErzsébet
Magdolna,
Vedres Ilona. Szerényl József és
Szabó Székely Lajos és Goór Irén Lajos; Szatáta. 16.40 Zenekari
hangverseny. 17.10
Hona. Kiskerti Mihály és Gllinger Ilona,
KÖNYVTARAK
Cembalom.
17.20 Elbeszélés,
17.43 Szív
bó Mlhálv és
Gombos Mária
Mihíly;
Fogas MifTály és Kántcr Julianna.
Egyetemi:
Olvasóterem 10-től 21 óráig, küldi. 18 10 Irodalmi riport. 18.30 SzóraBrucker Albert és Bárdi Katalin László;
14-151 2Fig:
vasárnap 9-től 13 koztató zene, 19 Moszkvai rádió öaszeállfBárkai István és Zelei Terézia
István, hélfőn
Vígooera-részlet. 20.13 Sport.
SZOLETTEK
Csányi József
és
Császár
Veronika óráig. Szakkönyvek' kölcsönzése 12 órától tása. 19.30
Zongora,
László, Kiss
József és
Szegfű Aranka 2(1 óráig; hétfőn 14-től 20-lg; vasárnap 9- híradó. 20.15 Sporthíradó. 20.35
töl
13
óráig.
21
Előadás,
21.10
Tánczene, 22 Népi muSári József és Jenel Irén József, Deli Ágnes, Kónya László
és Kovács Mária
Somogyi: Olvasóterem
10-től 13 óráig. zsika.
János és Tóth Anna János, Joó József és lászló. Kiss Ernfi és
Demeter Márta
l aragó Hona Éva, Molnár Karoly és Do- Ernő. Markovils István és
Kiss Mária Kölcsönzés 13-tól 18 óráig.
Járási: Sztálin krt. 54: Kölcsönzés: szermonkos Mária Mária, Nagyiván Pál
és Mária, Nagy Józsel és Perkó Piroska Teminden hétkőznao délután t'JSZÖREGEN 780 n-öl házhely, kétszárDancza Hegina látván, dr. Szabó Imre rézia, Pálfi Gvörgy és A'ndrovits Etelka da kivételével
3
órától este 7-ig. szombaton délután 2-től nyas ajtó tokkal eladó. Pozsonyi I. u. 23.
es Janovai Olga Olga, Hampel Ferenc György. Sdti I alos és
Kispéter
Anna
szám.
és Szántai Kiss Katalin Tamás, Várhelyi Lajos. Varjasl Mihály és Megyeri Erzsé- 7 óráig.
KÉT hold szőlő eladó, kis tanyával. Érliéla és Szabó Mária Béla, Horváth Ist- bet F.rzsébet. Vidács
A Városi (Somogyi) Könyvtár
ifjúsági
György és Tóth
ván és Király Ilona Ibolya, Kocsist Im- Piroska Etelka nevű gyermeke született. kó'csönzője szeptember 6-án, hétfőn nyílik deklődni özv. Dobó Sándornénál Szatymaz,
469.
sz. alatt. Vasútállomástól '0 per:.
re és Katona Mária Ágnes, Makai István
meg a Takaréktár-u. 8. sz. helyiségében.
VILAGVEVÖ rádió eladó. Aradi vértanúk
és Bozsó Mária István, Márkus Ferenc és
Kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak
ELHALTAK
tere 5. sz.. lépcsőház 1. ajtó.
l'atkó Erzsébet Erika. Petrl Kálmán
és
részére hétköznaponként 12-től 3-ig.
ELADÓ föld 1'/, hold. Mihálytelek. FelszaArató Katalin Éva, Papp Géza
és VeBalogh Jánosné
Kórórdl Viktória 74.
badulás ll. 59. sz.
csernyés Mária Erika, Bognár Sándor és ránezos Ferencné Kiss E-zsébet 73, TeiA SZEGEDI Kossuth Zsuzsanna \llami
AZONNAL
beköltözhető magánházat
venGombkötő Julianna Julianna. Bóna Sán- gert Istvánné Hachbold Mária 39, Faddt Ápolónőképző
Iskolában folyó év októnék,
gyümölcsössel, azonnal fizetek.
Frádor és Fekete Rozália Rozália, dr. Oomb- Károly 36. Diencs Jánosné Farkas Julian- berében bejárásos és
bentlakásos évloradi Géza és Ilyés Gva Éva, Forrai Már- na 72, Bauxuann Alajosné Schwad Erzsé- Ivam indul. Az iskola két éves. teljesen nvó Imre. Postafiók 64. sz.
ton és Máté Rozália Miklós. Gregus Má- bet 79, Kristó János 61. Fésűs .Ist/.ínné díjtalan. A hallgatók havonla 116 Ft ta- E l A D Ö kombináltszekréay. ágy, recamié.
tyás és Kiss Erzsébet Erzsébet. Kőv igó Polyák Paula 57. Lengyel József 65 éves. nulmányi segélyben részesülnek. A vég- kárnilozott székek. Kiskundorozsma, Árpád
Kárcly és Hegedűs Julianna Sándor, Kiss Kocsis Ágnes 1 napcs. Törköly Pál 68, zetteket az
Egészségügyi
Minisztérium u. 33. sz.
János és Nagv Erzsébet László,
Kálmán dr. Godács lm-éné
Boros Aranka 05. azonnal elhelyezi. Iratok az intézet cí- ELADÓ teljes kovácsszerszám felszerelés,
Hlván és Zádori Ilona
János. Kclomnár Horváth Jánosné Csányi Júlia 75 éves. mére küldhetők: Szeged.
Tclbuc'nlii-su- egy 3 méteres kétszárnvas külső belső ajtó.
Mátyás és Rácz Ilona Piroska.
Lupsa Lábadl Zsuzsanna 4,
Gulyás Sándor 1 gárút I. szám.
Szükségesek: születés-', egyszárnyas vasas ablak, használt kocsiGyörgv és Buella Margit György, Mako- napos, Gulyás Tóth Kálmán 76, Kovács iskolai, vagyoni és orvosi bizonyítván", kerekek. Kisfaludy u. 51. sz.
Vits Sándor és Balázs Katalin
József, Antal 6. Suták Sándor 84. Kraus Józsefné salát kézzel meojrt élelraiz. Az érdek- MOTORKERÉKPÁR. 125 köbcentis
BMG
Németh Antal és Hajas Mária
László, Konkolv llcna 49. Gauder Jánosné Asz- lődőknek az in'ézet vezetősége részletes eladó. Kiss Ernő u. 5., I. 1.
Nagy József és Bán Jolán István, Vegh talos Mária 79 éves korában elhunyt.
felvilágosítást ad.
KIS SINGER karikahajós varrógép, beadásra 100 kg disznó eladó. Rom 10. sz. b)
SZEPTEMBER 6-AN, hétfőn délután 6 KÉT jókarban lévő ablak, és polyva eladó.
LAKASCSERF.
Szegedi
kétszoba,
hall,
összÓrakor a Pártoktatók Házában dr. Bolya Paprika u. 15. sz.
A I K A L M I árért eladó Hétvezér u. ->8/b.
s ámú ház. beköltözhető szoba, konyhás komfortos modern lakásomat elcserélném I.ajos. megyei ügvészhe'yettes a tanácsÉrdeklődés
hétfő- törvénytervezettel kapcsolatban
előadást ELADÖ 4 + 2 világvevő rádió, petroforfőző.
lakással és egv kétszoba, konyhás cseré- budapesti hasonlóért.
tart. Az előadáson feltétlenül Jelentenek Gogolv u. 16. sz. Pappék udvar.
sel. 55.000 Ft-ért.
, ,, „
. iül Révai ii. 6/b.
FEHER mély gyermekkocsi eladó. Kormá- KIFOGÁSTALAN fehér mély gyermekkocsi meg azok az elvtársak, akik üzemekben, CSEPEL 100-as motorkerékpár, egész príeladó. Április 4 útja 38. sz. Técsi.
intézményeknél, kerületekben stb. a tör- ma eladó. Damjanich u. 7/a.
nvos-u. 7. sz.. emelet. Móraváros.
GYAKORLATTÁL rendelkező,
kifogástalan
CSONGRÁDI-SUG. 42. sz. kis csaladl huz ELADÓ 250 literes káposztás hordó, sróífal, vénytervezetet ismertetik.
gép- és gyorsírpt felvesz a Szeged! Beltekete
tűzhely,
jól
süt.
Kismarton
u.
2/a.
lakásátadással eladó
SZEPTEMBER 7-ÉN délelőtt/ 11 órakor sned. Jelentkezés: Bajcsy-Zs. u. 22. szám
HÁROM
kerekű
kézzelhajtós
betegkocsi
ell.GY másiél éves farkaskutya eladó. Panyílik meg a TÜZEP újítási
kiállítása alalt.
adó. üjnetöíi-telep. Algvö.. Műút 1113.
-.rta-u. 23. sz.
. . .
Szegeden a TÜZEP Vállalat
kultúrter. GÉPIRÖ- és gyorsíró
tanfo'yamok kezI GY UJ süllyesztett női varrógép eladó, ILLÓ 125 cm' motorkerékpár generálozva el- mében, Vár-utca 2. szám aj,att. A kiáldődnek szeptember I-én a Felnőttek Szakadó. S'monyl. Széchenvi-tér 8. sz.
r.lm: Újszeged. Fürj-utca 62. szám.
lítás nyitva délelőtt 11 órától este
8 Iskolájában. Sztálin sétány 14.
EGY
új
sportkocsi
eladó.
Szűcs
u.
5.
sz.
DIÁKLÁNY elvesztett este tízkor a Felóráig. Belépés díjtalan.
SALAK, bármely mennyiségben, díjmenrzabadulás útjától a körúton egy barna sk- EGY jó állapotban lévő fehér gyermek
tesen kapható a Szegedi Erőmű Vállalat
t táskát ételemmel, piros kardigánnal. Kéri sportkocsi eladó. Homok ti. II. sz.
A SZEGEDI BÉKE-ZENEKART vendég- Szeged. Kossuth Lajos sgt. 89. szám alatti
PETŐFI telep 34. u. 998. sz. ház
eladó.
II becsületes megtalálót, adja
le Kormá- 250 r-ftl telekkel.
szereplésre hívta meg a
Magyar Rádió te'epén.
nyos-u. 4. sz. alatt. Sándor Imrénél.
a közelmúlt napokban. A
városuoknan A SZEGEDI Köztisztasági Vállalat fizikai
I I A D O Othalombnn
három
darab
fold f'ÉLHAZ lakáscserével azonnali beköltözés- és a környékén
Jóhirnévnek örvenjező munkavállalókat felvesz.
1200, 2800. 2700 n-öl. Érdeklődni Fttrész-u. sel eladó. Sárkánv tt. 4. sz. ifj. Király.
együttes részérc a Megyei
Tanács kiSZÖLÖPRÉS hordók eladó. Osztrovszkl-u. utalta már az útikölséget, hogy a szíves HOTÖGÉPÉSZEKET felvesz a Szegedi Szalámigyár.
f i , A D Ó használt ablakok, és Jókarban lévő 17/a.
meghívásra, mely egvbeii
kitüntetés Is. FLEXI cvikkolókat. (lexi
munkásokat és
a fővárosba.
trhér. méty gyermekkocsi. Szántó u. 6. sz. 48 BASSZUSU I.ugurg tangóhamonika. ki- felutazhassanak
férfi segédmunkásokat
betanításra felvesz
BAKTÓBAN két parr-lla bérbe vagy fe- fogástalan, eladó. Szekeres-u. I I . . Mőraváa
Szegedi
Cinőgyár.
Szeged.
Római krt.
HERNYAK IMRE meghalt, temetése hétlesbe kiadó. Érdeklődin Oroszián-u. 4. sz. ros.
21 Jelentkezés
munkakönyvvel
minden
főn délután 4 órakor a Dugonlcs-tcmetőGYERMEK
gondozását
vállalom.
Kovács
nan :t személyzeti osztályon.
1. 5.
ben.
FÉRFI munkásokat azonnal felvesz a SzeMODERN, á j kombinált háló eladó. Gém- Valéria. Gál u. 16. sz.
FLADO vajszínű cserépkályha, világos ruMINDAZON üzemek, rokonok, jóbarálok, gedi Telüzem. Pá-izsi krt. 16.
in 19. sz.
hcszekrény. Érdeklődő Szivárvány-u. kité- tanítványok.
kik felejthetetlen jó férjem HANGSZERJAVITAS. felszerelés, vétel SáEGY jókarban lévő táskaírógép eladó. Ér- rői dohányárudéban.
temetésén részt
vettek és
virágadomá- gi (Stelner) hangszerkészítő.
Somogyi u.
deklődni lehel Újszeged,
Székely sor 13.
nyaikkal
fájdalmunkat
enyhíteni igyekez- 19. szám.
800 n-öl elsőrendű föld Fehérpart dűlőben
s/.ám alatt.
, . .
tek.
fogadják
hálás
köszönetünkét.
Ozv.
EGY
13
hónapos
sertés
honta-jorksir
keveeladó. Érdeklődni Boszorkánysziget-u. 64.
I OSZORKANYSZIGFT u. 24.
számú ház
Lengyel Jőzsefné és családja.
rék eladó. Pelőfi telep 5. u. 239.
szám.

Anyakönyvi

R

Kézilabda
Az Sz. Épitök pályán 9 órakor Sz Építők—Székkutas megyei bajnoki kézliabJa
női mérkőzés.
Labdarugó

játékvezetői tanfolyam
Szegeden

Indul

A VTSB Labdarugó Szövetségének Játékvezető Tanácsa labdarugó Játékvezetői
esti tanfolyamot Indít.
amelyre minden
héten kedden lehet jelentkezni a VT.5Bben szeptember 21-ig. A tanfolyam helye
a VTSB hivatalos helyiségében lesz.
A
VTSB felhívja az
érdeklődőket.
hogy
minél többen Jelentkezzenek erre a tanlclyamra. mivel Igen fontos a
szegcdi
labdarugó sport további fejlődése szrrnpentjábő! a Játékvezetők képzése.
Az

Európa-bajnokság vízilabda mérkőzéseinek eredményei
A vízilabda elődöntők során
pénteken
a I I . csoportban szereplő
Magyarország
csapata 5:2 (3:1) arányban gvozött Spanyolország ellen. A szovjet és jugoszláv
válogatott mérkőzésének
eredménye
1I
(0 0). így a Jugoszláv csapat is bekerült
i négyes döntőbe.
SZOMBATON ÉRTÉKES HELYEZESEXET
SZEREZTEK AZ EURÓPA-BAJNOKSAGON
VERSENYZŐ MAGYAR USZOK

A torinói úszó- és vízilabda Európa-bajnokságon szombaton
délelőtt újabb három szám
idöfufamait bonyolították le. A magyar
versenyzők közül Magyar, Utassy,
Fábián, Csordás és Sohuszter döntőbe jutott. Kiiment viszont
kieseit a további küzdelemből.
Torinó. Szombaton délután
tikkasztó melegben ismét, nagy érdeklődés mellett folytatódtak az
úszó
Európa-bajnokság döntői.
Ezúttal, az utolsóelőtti versenynapon magyar
győzelem nem
született ugyan, de versenyzőink mindhárom
döntőben értékes helyezéseket
szereztek,
200 m-es női mellúszás Európabajnoka
Happe
(nyugatnémet)
2:54.9 p.
2. Hasisén (dán) 2:55 p.
3. Killermann
(magyar) 2:55.8 p.

Vízilabda:
Magyarország—Hollandia

8:3

MŰSORA:
SZEPTEMBER 7, KEDD
Kossuth-rádió
4.30 Hirek. 4.40 Reggeli zene.
5 Falurádió. 6 Lapszemle. 7 Hirek, 7.10 Hangi-mezek.
8.30
Szimfónikus zene,
9.20
Gyermekrád'.ó, 9.40 Gyermekzene, 10 Hirek, 10.10 Szórakoztató zene. 10.40
Előadás. II Fúvósindulók.
11.30
Irodalmi
műsor, 11.50 Népi muzsika. 12 Hírek, lapszemle. 12.15
Vidám melódiák, 13 Dalok.
13.30 Balettzene, 14 Hírek. 14.25 Hangverseny gyermekeknek. 14.55 Vidám népdalok.
13.15 Puccini operáiból. 16 Rádiójáték. 16
ói a 40 Hegedű. 17 Hírek, 17.10 Szív küldi.
17.40 Elbeszélés, versek, 18.10 Tánczene.
18.30 Hangos újság, 19 Egy falu — egy
nóta, 19.40 Válasz hallgatók
kérdéseire,
20 Hirek. 23.13 Zenei előadás, 21
Riport.
21.20 Jutalomműsor. 22 Hírek, 22.20 Hanglemezek. 23.30 HIrrk a
nagyvilágból, 2.3
óra 35 Éji zene, 24 Hirek, 0.10 Dalok.
Petőfi-rádió
6.30 Kisiskolások
műsora. 6.40 Torna.
6.50 Keringők. 7 Hanglemezek.
11 Zenekari hangverseny.
15 RádióegyOttes, 16
óra 40 Karcolatok, 16.10 Operettrészletek,
17.15 Beszélő atlasz. 17.30 Vasmegyei népdalok, 18.10
Kamarazene. 19
Moszkvai
rádió összeállítása. 19.30
Dokumentjáték.
20.17 Tánczene.
21 Operahangversenv, 21
óra 50 Zenekar. 22 Hanglemezek.
Vásártartási

hirdetmény

Szeged városban f. év
szeptember hó
ll-én sertés, szeptember hó 12-én állaté i kirakodóvásár lesz.
Szeged város egész területéről,
valamint egyéb vészmentes helyről
szabályszerű marhalevéllel mindenféle állal felhajtható. Minden sertésről, juhról és kecskéről külön-külön marhalevelet kell kiállítani. Iparosok és kereskedők iparigazolványukat hozzák magukkal, mert a vásár
alkalmával hatósági közeg felhívására tel
kell mutatni.
VB.-elnök
TANACSTAGOK
FOGADOORA1
Szeptember 7-én. kedden délután l tol
6-ig a Kossuth I.ajos-sugárút 63. szám
alatt Magyar Béláné, a
Vásárhelyi-sugárút 67. szám alatt Gyólal István,
a
Petőfi Sándor-sugárút 89. szám alatt Fehér Józsefné. szeptember 8-án
szerdán
délelőtt 13-tői 12-ig a Tanácsházán. I. t m .
105-ben Szegi István tanácstag tart fogadóórát.
HIRDETMÉNY
A Délmagvarországi
Áramszolgáltató
Vállalat értesíti Mihálytelek község lakosságát. hogy a szegedi Uj Élet
fsz-iiex
megépített nagyfeszültségű távvezetéket és
transzformátorállomását
1951
szeptember
hó 7-én feszültség alá helyezi A vezeték
érintése halálcs. A vezelék és tartóoszlopok vagy azok szerelvényeinek szándékos megrongálását a törvény
szigorúan
bünteti.

OÉLMAGYARORSZAO
a Magyar Dolgozók Pártja
csongrádmegyei napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az MDP Csongrádmegvel Bizottsága
Szerkesztőség- Szeged. Lenin-n. 11.
Telefon: 35—35 és 40-80.
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér 2.
Telefon: 31-18. és 35- 00.
Csongrádmegyei

Nyomdalpari Vállalat.
Szeged
Felelős vezető: Vtncze György

