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Tél a Tárosban 
Hidegre fordult az idő. Fagy, esik a hó és az időjárásjelen-

tés még további havazást, hidegebb # időt jelez. Az elmúlt tél ne-
hézségeire gondolva jogosan kérdezik az emberek: vajon milyen 
telünk lesz, ismét olyan nehéz és hosszú, mint tavaly? Lesz-e 
elég tüzelő, szén, fa? Ha előfordul egy csőrepedés, ki tudják-e 
majd gyorsan javítani, vagy várnunk kell napokig, hetekig víz 
nélkül? Sorolhatnánk a téli gondokat, a jogos aggódást most, a 
hideg beálltakor. Az emberek joggal szeretnék azt, hogy ne le-
gyenek gondjaik a hideg, a havazás miatt. 

Hogyan készültek fel a télre a különböző vállalatok, ame-
lyek hivatottak ama, hogy a város lakosságát a téli gondoktól 
megkíméljék. 

Mindenki számára megnyugtató érzés, ha van téli tüze-

lője. Valamennyi szegedi dolgozó azonban nem tudta előre meg-

vásárolni tüzelőszükségletét vagy azért, mert nem volt meg az 

ősszel a szükséges pénze, vagy mire lett, éppen nem kapott meg-

felelő szenet, fát. Most ilyen gond nincs, — Szeged valamennyi 

TÜZÉP telepén bőségesen kapható különböző minőségű szén és 

fa, a város lakossága annyi tüzelőt vásárolhat, amennyire szük-

sége van. Ez a tény jelentős változás az eddigi tüzelőellátáshoz 

képest, amely bányászaink egyre jobb munkáját, az emberékről 

való fokozottabb gondoskodást, a kormányprogram megvalósítá-

sának eredményeit tükrözi. 

A tüzelőellátásban tehát nincs és nem is lesz akadály. De 
ez még nem minden. Van ahol rossz a háztető, enyhe idő esetén 
becsurog a hólé, átázhat a szoba mennyezete stb. A K IK sok he-
lyen ezeket a hibákat már kijavította és rövidesen felemelt mun-
káslétszámmal nagyobb javítási költségkeret engedélyezésével 
tudja majd folytatni a lakóházak gyors kijavítását. A csőrepedé-
sek száma sokkal kevesebb, mint az elmúlt év hasonló időszaká-
ban és ha van is csőrepedés, — gyorsan kijavítják. A hidegebb 
időre, nagyobbarányú csőrepedésekre is felkészült a K IK műszaki 
részlege. Sőt a Vízművek dolgozói most, amikor a munkaíelaján-
lésuk megtételére készülnek, csatlakozva a Rákosi Művek ver-
senyfelhívásához, elhatározták, hogy készségesen segítenek Sze-
ged lakosságának, ha esetleg a hideg miatt több csőrepedés lesz. 
Ugyancsak a Vízművek dolgozói a kútkifolyókat víztelenítették. 
Ez azt jelenti, hogy ha a nyomógombot eleresztik, a csőben nem 
marad víz, hanem lefolyik az aknába. Tehát nem fagynak be 
egykönnyen a város külső részein lévő kútkifolyók. 

Az említett intézkedések és még több téli előkészület nagy 
eredmény, örömöt és egyben nyugodságot kelt. Nem mondhatjuk 
azonban azt, hogy már minden jó. Hibák fordulnak elő, amelye-
ket könnyen k i lehet javítani, csak egy kis gondosság, tettrekész-
ség, törődés szükséges hozzá. Például az utóbbi napokban ónos eső 
esett, a hó is síkossá tette a járdákat, a kocsiutat. Az utcán a 
járókelők örömmel látták, hogy a Köztisztasági Vállalat — amely 
egyébként felkészülten ál l nagyobb mennyiségű hó eltakarítására 
is — traktora húz egy vontatót és salakot szórnak az úttestre. 
Sajnos azonban több kisebb balesetnek lettek okozói azok a ház-
felügyelők, akik nem szórták le hamuval, homokkal vagy fűrész-
porral a síkos járdát, pedig ezt. mindegyiküknek időben meg kell 
temni S ahol nincs házfelügyelő, ott a lakók, vagy a háztulajdo-
nos gondoskodjék ezeknek a munkáknak az elvégzéséről. A KIK-
től a nagyobb házak felügyelői kaptak hódúrót, falapátot, de ter-
mészetesen maguknak a házfelügyelőknek is meg kell tenniök 
minden óvintézkedést a télre. Vahulya József Deák Ferenc utca 
6., vagy Kis Péter Kis Menyhért utca 1. számú ház felügyelői 
például — helyesen — beüvegezték a pinceablakokat, gondoskod-
tak arról, hogy a fagy ne bántsa a vízvezetékcsőveket, ne legyen 
csőrepedés. Az előrelátás, az alapos intézkedés sok téli gondtól 
kíméli meg a lakókat. 1 1 1 | i ' 

A kútkifolyóknál Is vlgyázniok kell a vízért járó lakóknak, 
hogy ne engedjék fölöslegesen folyni a vizet, mert az odafagy a 
lefolyóra és ott vastag jégréteg képződik. A víz kifolyik a kút 
környékére: csúszóssá, veszélyessé válik körülötte a járás. Vagy 
például ott, ahol nyilt árok van az utcában, ne hordják az árkot 
tele szeméttel, ha ugyanis sok hó lesz, olvadáskor a víz elöntheti 
az utcát is, mint ahogy az már a mult évben előfordult. Az elővi-
gyázatosság elengedhetetlenül szükséges, hogy megelőzzük a bajt. 
Számolni kell például a kenyérgyári dolgozóknak és vezetőknek 
a téli akadályokra, hogy azok ne okozzanak zökkenőt a város ke-
nyérellátásában. Az élelmiszerüzletek és elsősorban a külvárosi 
boltok ellátását nem szabad, hogy megzavarja, akadályozza a hi-
deg, a hó, a csúszós vagy sáros úttest. Az illetékeseknek fel kell 
erre készülni, számolni kell vele. t 

Mi ezt a telet sokkal gondtalanabbnak akarjuk, mint a ta-

valyit. Rajtunk is múlik, a mi munkánktól is fiigg, hogy sikere-

sen küzdjük le a tél nehézségeit. 

S ha télről beszélünk, meg kell említeni, hogy városunkban 

nincs biztosítva kellőképpen az egyik kedves sport, a korcsolyázás 

gyakorlásának lehetősége. Gondoskodniok kell igen sürgősen a 

VTSB vezetőinek a Városi Tanáccsal egyetértésben, hogy megfe-

lelő jégpályák álljanak rendelkezésére Szeged fiataljainak, vala-

mennyi korcsolyázni vágyónak. Mindenütt szerte a városban a 

vállalatoknál, a hivataloknál, a tanácsnál, az utcákban, a házak-

ban alaposan, megfontoltan, előrelátóan gondoskodjanak időben a 

tél, a hó, a hideg okozta nehézségek megakadályozásáról, legyőzé-

séről, hogy egyre inkább érezzék városunk lakói az emberről, a 

dolgozókról vttflő gondoskodást. 

Tanfolyamok kezdődnek az elhaló szakmák ujjáélesztésére 
A HTSZÖV népművészeti osztá-

lyának dolgozói a fővárosi és vidé-
ki múaenmokban felkutatták a ki-
veszőben lévő népi iparművészeti 
ágak legszebb termékeit és meg-
keresték a gyakran más munkate-

rületen dolgozó kiváló népi ipar-
művészeket is, akik egy-egy ilyen 
szakmának mesterei. Az ő vezeté-
sükkel januárban és februárban 
több tanfolyam indul az elhaló 
szakmák újjáélesztésére. 

Kultiirversenyre készülnek a szegedi textilüzemekben 
A' szegedi textilüzemekben jelen-

tős kultúrmunka folyik. A kultúr-
munkások nagy próbájára, nagy 
versenyére február végén vagy 
március ©lején kerül sor. Az öt 
szegedi textilüzem: a Szegedi Ken-
derfonógyár, a Textilművek, az 
Űjszegedi Kender-Lenszövő Válla-
lat a Jutaárugyár és a Ruhagyár 
kultúrcsoportjai mérik össze felké-
szültségüket, tehetségüket, színvo-
nalukat ezein a versenyen. Az üze-
mek kul túrosa i készülődnek. Néz-
zük meg, hol hogyan áll a kultúr-
munka, 

I Tavaszi mámor új előadása 

A Szegedi Kendierfonógyér szín-
játszói Barka Lajos „Tavaszi má-
mor" című színdarabjával készül-
nek a versenyre. A darabot rég-
óla tanulják, elemzik. Éppen ez 
volt ajz a színdarab, amelynek be-
mutatásával a színjátszó csoportok 
fejlesztésének ú j formáiról szó 
esett. Az előadáson a Népművészeti 
Intézet képviselői, kultúresoporlok 
vezetői és számos érdeklődő jelen 
volt. Most az eddigi kritikákat fel-
használva a színjátszók a darab 
még tökéletesebb előadására ké-
szülnek. Január végén ismét bemu-
latják a darabot. Erre az előadás-
ra meghívták magát, az írót is: 
Barta Lajost, De rajta kívül má-
sok is érdeklődnek a bemutató 
iránti. A Népművészeti Intézet és 
a rádió munkatársai. A Szegedi 
Kenderfonógyár színjátszóinak nagy 
esélyei vannak a kultúrversienyen, 
hiszen módjuk volt jól kidolgozni 
játékukat. 

Régi magyar színdarabokkal készülnek 
a jutaárugyériak 

AJ Jutaáru gyár színjátszói egy 
Tégi magyar színdarabbal indulnak 
a versenylen. A színdarab címe: 
Kocsonya Mihály házassága. Szor-
galmasan készülnek az előadásra. 
Rövidesen kész lesznek a darab 
díszletei is. Jároli Jenő rendezi a 
darabot, irányítja a próbákat. 

— Az idősebbek különös szorga-

lommal buzgólkodnak a darab si-

keréért). így Anau Rózsi —. aki 

régi munkás színjátszó — a darab-

ban Diana szerepét alakítja. Ko-

csonya Mihályt Rácz József. Pél-

dát vehetnének tőlük a fiatalok. 
A jutaárugyári színjátszók ugyan-

csak nagy buzgalommal próbálnak. 
Már többször végig elemezték ínon-
daitról mondatra a darabot, a sze-
repeket. Ennek a hasznos, a darab 
értelmét, az alakok gondolatait, ér-
zelmeit kielemző munkának bizo-
nyára meglesz a maga gyümölcse. 

Próba a Ruhagyárban 

Csinos kis terem a ruhagyári 
díszeseké. Képek, virágok, színes 
háziszőttes függöny teszi barátsá-
gossá a kis szobát. Az egyik sarok-
ban hatalmas fekete zongora áll, 
amelyet most vidám fiatalok vesz-
nek körül hangosan énekelnek, A 
dal refrénje: Győz a szerelem. 

— Baróti—Székely: Győz a szere-
lem című kisoperetíiel készülünk a 
textilüzemek kultúrversenyére, — 
magyarázza Balogh Lajos elvtárs, 
az üzem kulttúrfelelőse. 

Miközben magyaráz Balogh elv-
társ. kedves melódia szálL a te-
remben. Nem kis dologra vállalko-
zott] a ruhagyári kultúresoport, 
amikor elhatározta, hogy operettel 
szerepel a kultúrversenyen. De, ha 
meghallja az ember Apró Mátyás 
kellemes tenor Kurunei Etelka, 
Csorba Bóláné tiszta szoprán, Elek-
falvi Forienc, Somosi István mély 
basszus hangját, megállapíthatja, 
nem vállalkoztak erejükön felüli 
munkára a színjátszók. 

Az operettet az üzem zenekora kí-
séri], Ez neim kis feladat, de a tel-
kes zenekari tagok ez,t szívesen 
vállalták. 

A fürgéi,ábú láncosok is késcsüL-
nek. A lányok Harasznrbah. rmnán 
lánytáncot, a fiúkkal együtt pedig 
az alsóbereeki páros, verbunk és 
csárdás táncokat tanulják. 

Á ruhagyári kultúresoport lelki-
ismeretes munkájának bizonyosan 
nem marad el jutalma: a siker. 

Egy üzem - ahonnét az énekkar ís 
Indul 

A' textilüzemek versenyén reszt 
vevő öt szegedi üzeim színjátszói, 
táncosai, zenekara nagy szorgalom-
mal készül a versenyre. De ha ér-
deklődik az ember az énekkar fe-
lől különböző választ kap: „Az 
énekkarral baj van". „Az énekkart 
nehéz összehozni". És így tovább. , . 

Révész elvtárs, az Űjszegedi 
Kender-Lenszövő Vállalat kult4r-
felelfise azonban joggal Áicsekfd-i 
het a 60—70 lagú üzemi énekkar-
ral. A városszerte ismert éneikor 
Kertész Lajos vezetésével késziil 
a versenyre. Bartók Béla, Bárdos 
Lajos népdalfeldolgozásain ktVii 1 
verdi: Trubadur cimü operájából a 
hí reg oigúnykőruslt tanulják. 

A színjátszók Móricz Zsigmwndí 
Kvitt és Békeffy—Kell ér: Vevőszol-
gálat cimü egyfelvonásos darabjá-
val készülnek. A táncosok ós a ze-
nészek az énekkarhoz méltó szép 
műsorral szeretnének sikert aratni 
a textilüzemek kulltúrversenyén. 

flhol lelkesedésben nincs hiány 

A Textil- és Ruházati Ipari Dol-
gozók Szakszervezetének szegedi te-
rületi bizottsága álltai hirdetett 
kul túrversenyre nagy szorgalom-
mal készül a Textilművek kultúr-
csoportja is. 

Mit mond erről Vadászi Rózsa 
elvtársnö, aki nemrég vette kezébe 
a kulltiúro8oport vezetését! 

— Nagy terveim vannak. — Azt 
szeretném ha kultúresoportunk bő-
vülne ós üzemünkhöz méltó helyet 
foglalna el Szeged kulturális éle-
tében. Első állomása terveim vég-
rehajtásának ez a kplfúrverseny. 

— Már Szilveszterkor Is jól mu-
lattak, szórakoztak az üzem dolgo-
zói, Karmthy: Bűvös eaéí című 
művé®. Ezzel a darabbal készülünk 
a versenyre is, 

Hetenként kétszer-háromszor tar-
tunk próbát. Lelkesedésben nincs 
hiány. Csillag Mihály, Fekete Klá-
ra. Székely Árpád, B. Nagy István, 
Domonkos István elvtársakra min-
dig lehet számítani, ök az oszlo-
pai a színjátszóknak, 

— A' tánccsoport két leányltánc-
cal, a népi zenekar pedig Grász 
Ferenc vezetésével rendszeres pró-
bák tartásával készül a textiles 
versenyre. 

— A' kultúresoport kérése csak 
az, hogy a szilveszteri műsor elő-
készüléséhez hasonlóan segítse a 
vállalat vezetősége a kultúrver-
senyt és akkor bizonyosan nem ma-
rafl el a várt siker. 

. Új eredmények születtek 
az Űjszegedi Kender-Lenszövőben 

A KOPSZOLÓGÉP tengelye el-
törött. Kijavítása két napba került. 
De mi történt addig a szövőben? 

— Nincs vetülékszál?! Mi lesz 
most? Sokat állunk?! — ilyen kér-
désekkel ostromolták minduntalan 
az Űjszegedi Kender-Lenszövő szö-
vőnői Szabó Mihályt, a XH-es par-
ti művezetőjét. Ezt a pariit érin-
tette legjobban a kopszoló tengely-
törése. 

— Nem lesz semmi baj, dolgoz-
zanak csak nyugodtan, — szólt a 
művezető a türelmetlenkedő szö-
vőnőkhöz. Azután intézkedett. 

—• Ami anyagot a kopszolóról 
hoznak, majd én elosztom — monp 
dotta. Ugy is tett. És a szövők a 
kifogyott vetüléket mindig tudták 
újjal cserélni. Ezzel persze nem 
tudták teljesen megszüntetni a ve-
tülékhiány miatti gépállást, mégis 
jó eredményt hozott a vetülékszál 
elosztása, mert a parti húsz gépié-
nél csak öt órai gépállás keletke-
zett. 

— A parti most a jók közé sorol-
ható — magyarázza a művezető. — 
Épp most számoltam ki eredmé-
nyünket. A minőségnél nagyon szép 
az elért 99.3 százalék. Ha a felsza-
badulási munkaversenyben a szö-
vők mindvégig valóra váltják ígé-
retüket, ez az eredmény még jobb 
lesz. 

— VALÓRA VALTJUK! — szól 
közbe I. Kiss Józsefné, a parti 
egyik legjobb minőségi munkása. — 
Az én munkám eddig még nem ki-
fogásolták, ezután sem fogják. 

— Fehéráru van mindkét gépe-
men — folytatja Kissné. — Elég jól 

megy. így arra is marad időm, 
hogy másoltat figyelmeztessek, ha 
hibát követnek el. Népnevelő is va-
gyok . . . Tóth Júliát többször is 
megszólítottam s figyelmeztettem, 
hogy jobban vigyázzon munkájá-
r a . . , Felajánlásunk miatt pedig 
nem kell aggódnia, az egész brigád 
teljesíti amit vállalt; ez egészen 
biztos, 

Most is kivétel nélkül teljesítik 
a tervet a XlI-es p>arti szövőnői. 
A partiban bútorszövetet is szőnek. 
I. Kovács Józsefné egyik gép>ére 
fűzték be. Ez a szövet egyszerű, 
sima, de festve nagyon szép és jól 
mutat. Kovácsné hibátlanul szövi 
az árut, akárcsak Kissné. Nála a 
vetésszám is számit. Tudja meny-
nyire várják a vásárlök a szép bú-
torszövetet, ezért szólt most is a 
művezetőnek. 

— Megint áll a gépem. Odaát — 
int Kovácsné a kopszoló felé — 
azt mondták, csak a délutáni mű-
szak kap vetülékszálat. 

A művezető, Szabó Mihály, már 
indul is, hogy végére járjon a do-
lognak. Még a diszpécsereket is i 
megkeresi, hogy a szövőnőnek mi-L 

nél előbb előteremtse a szükséges 
vetüléket. 

Az ú j esztendőben a szövő üzem-
részben január 3-átói 5-ig 109.9 
százalékra teljesítették a tervet. 
Ebből látható, hogy a többi parti-
ban is igyekszenek, iparkodnak a 
szövőnők. Felszabadulási munka-
verseny van, s aimit vállaltak, igye-
keznek minden nap teljesíteni. Már 
ú j terveken is dolgoznak. Uj bútor-
szövet mintákkal kísérleteznek, ami 
szebb lesz a mostaninál. Erről Sas 
Lászlóné, a gyártáselőkészítési osz-
tály helyettes vezetője így beszél: 

— A SZŐNYEGET, a bútorszö-
vetet a legjobb szövők szövik. Mind 
belföldre készülnek a szép kókusz-
os buklé-szőnyegek. Még ezenkívül 
később különleges nyüstös minta 
kerül gyártásra. A mostaniakra na-
gyon kell vigyázni szövés közben a 
gépeseknek. H a nem keresi meg a 
szálat a szövő, úgynevezett „kár-
tyatörés" keletkezhet. Az ú j min-
ták még munkaigényesebbek s a 
felszabadulási munkaversenyben a 
minőségre tettünk vállalást. A ter-
vet emellett teljesíteni kell. Ezt 
ígértük, 

(R. J.) 

Az idén megkezdik 

a motor kerékpár-oldal kocsik gyártását 

A belkereskedelmi minisztérium 
ezer motorkerékpár-oldalkocsit ren-
delt a balatonfüredi hajógyártól. A 
sorozatgyártás megszervezésére már 
megtörténtek az előkészületek és a 
gyár a második negyedévben már 

szállít is oldal kocsika t. Olyan tí-
pust gyártanak, amely többféle 
motorkerékpárhoz is használható. 
Ezenkívül a gyár több mint tízezer 
olcsó háztartási jégszekrényt is ké-
szít 1955-ben. 

4 



D H W i G Y i m s Z R G PÉNTEK. 1955 JANUÁR 7. 

Hasztalan próbálkozás 
a Szovjetunióval a fenyegetések nyelvén beszélni 

llja Ererburg cikke a Pravda csirörlöki számában 
Moszkva (TASZSZ). A Pravda ha ratifikáljátok a Wehrmacht 

csütörtöki számában megjelent Uja J újjéteremtéséről szóló egyezmé-
Erenburgnak „Monsieur Mendes- nyeket, egyszerűen értelmetle-

nekké válnak a német kérdés 
megoldásáról szóló tárgyalások. 
Az utolsó szavazás egyébként 

megmutatta, hogy kevesen hisznek 

Francé útja" című cikke. 
— Az ünnepek előtt — hangzik 

a cikkben — Monsieur Mendes-
France megható szavakat intézett 
honfitársaihoz: kisdedekről, ajándé-j Monsieur Mendes-France-nak, ami-
kokról, világító karácsonyfákról be- j kor a közelgő tárgyalásokat emle-
szélt. Miért ne, hiszen, minden 
francia tudja értékelni, milyen új-
évi ajándékot hozott neki Monsieur 
Mendes-France. 

Nincs Franciaországban olyan 
ember, akinek magyarázni kel-
lene, hogy milyen a tegnapi SS, 
akinek atombomba van háti-

zsákjában. 
Lehet azonban, hogy vannak még 
Franciaországban olyan naiv em-
berek, akik hisznek Monsieur Men-
des-France-nak, amikor a Szovjet-
unióval folytatandó tárgyalásokról 
beszél. Hiszen fogadkozik, hogy 
májusban, amikor majd újból kivi-
rágzik az orgona, megegyezik az 
oroszokkal, meg hogy a német kér-
désről folytatandó tárgyalásokat 
megkönnyíti majd az újjáteremtett 
német hadosztályok ütemes mene-
telése. 

Éppen ezért kénytelenek va-
gyunk figyelmeztetni egyes naiv 
franciákat, hogy Monsieur Men-
des-France megtéveszti őket. 

Monsieur Mendes-France azt han-
goztatja, hogy az oroszok meg-
egyeznek, ha meglátják a nyugati 
hadosztályokat, azaz a Wehrmacht 
hadosztályait. Mi szovjet emberek 
tudjuk, hogy a németek tudnak har-
colni. Bizonyára nem feledték ezt 
el a franciák sem. Emlékszünk rá, 
hogyan törtek reánk Hitler hordái, 
amelyek addig nem ismertek ve-
reséget. V 

De a vége nem Compiegne és 
nem Vichy, hanem Berlin el-

este lett. 
Mi nem kisebbítjük, de nem is 

túlozzuk a veszélyt. Monsieur Men-
des-France nem rettent meg ben-
nünket a német hadosztályokkal és 
emlékeztetjük, hogy 

a szovjet emberek nem szoktak 
szóbaállni olyanokkal, akik ész-
szerű javaslatok helyett esztele-
nül fenyegetőznek. Mendes-
France úr igazán megérthetné, 
hogy a Szovjetunió nem azonos 
azzal a talán két tucatnyi kép-
viselővel, akit a két szavazás 
között megrémített. A Szovjet-
unió nagyhatalom, amelynek 
erős szövetségesei vannak és 
amely sohasem engedte meg 
senkinek, hogy méltóságát meg-
sértsék. Hasztalan próbálkozás 
S Szovjetunióval a fenyegetések 

nyelvén beszélni 
Monsieur Mendes-France a má-

jusi tárgyalások emlegetésével pró-
bálja magát januárban megmente-
ni. Aligha van azonban Francia-
országban annyi együgyű ember, 
amennyit a mostani miniszterelnök 
szeretne. Csupán megismételjük hát 
egyes naiv franciák előtt; 

geti. Aprócska kis többsége van a 
parlamentben, ezt is sebtében ka-
lapálta össze a Bourbon-palota fo-

lyosóin. A parlament falain kívül 
szembenáll vele a franciák túlnyo-
mó többsége. 

Mendes-France Ur alakja egyet-
len órára sem takarja el Francia-
ország arculatát. 

A 27 képviselővel végrehajtott 
elég ügyetlen fogás még semmit 
sem döntőt el. A Köztársasági Ta-
nács még nem ratifikálta az egyez-
ményeket. A francia nép sohasem 
fogja azokat ratifikálni, 

Angol-francia-amerikai ellentétek az „európai 

fegyverkezési pool" létrehozásában 
Párizs (TASZSZ) Amikor a 

francia nemzetgyűlésben a párizsi 
egyezmények ratifikálási vitája 
folyt, Mendes-France többek között 
azzal az érvvel próbálta lecsende-
síteni a képviselők többségének jo-
gos aggodalmát, hogy a Nyugat-
európai Unión belül létrehozzák az 
úgynevezett európai fegyverkezési 
poolt. Mendes-France azt hangoz-
tatta, hogy 

ez a szervezet Nyugat-Német-
ország fegyverkezésének •"hat-
hatós" ellenőrzési eszköze lesz. 

Arra hivatkozott, hogy Anglia és 
az Egyesült Államok is támogatja 
ezt a gondolatot. 

Alig fejeződtek be azonban a 
parlamenti viták, amikor a párizsi 
sajtó máris riadót fúvatott amiatt, 
hogy sem Anglia, sem a Benelux-
országok nem óhajtanak csatla-
kozni az európai fegyverkezési ! hogy a 

meg, hogy 
Anglia és az Egyesült Államok 
igyekszik Franciaországot bele-
kényszeríteni ebbe a poolba, 
ugyanakkor megpróbálnak sa-
ját maguk számára teljes cse-
lekvési szabadságot biztosítani. 
Párizsban jelenleg az a véle-

mény uralkodik, hogy az érdekelt 
országoknak az európai fegyverke-
zési pool létrehozásával foglalkozó 
és január 17-ére tervezett értekez-
letét Anglia és a Benelux-államok 
elutasító álláspontja miatt elha-
lasztják. 

Párizsban megjegyzik egyébként, 
hogy így a Nyugateurópai Unióban 
résztvevő hét ország helyett az 
európai fegyverkezési poolba csu-
pán Franciaország, Nyugat-Német-
ország és Olaszország kerülhet be. 

A Combat szerdai számában ez-
zel kapcsolatban hangsúlyozza, 

poolhoz. A lapok szerint az Egye- j 
sült Államok kormánya sem akar-
ja túlságosan megkötni magát va-
lamennyire is határozott kötelezett-
ség-vállalásokkal a tervezett "pool" 
vonatkozásában, amelynek — Men-
des- Francé kijelentése szerint — a Ezért nemv óhajt az Egyesült Al-
fegyverek gyártásával és elosztása- lamok semmiféle "ellenőrzést" 
val kellene foglalkoznia. Egyes pá- Nyugat-Németország fegyverkezése 
rizsi lapok nyugtalansággal jegyzik fölött. 

Pentagon már most legfőkép-
pen a jövőbeli nyugatnémet 
hadseregre építi számításait, 
amely «az atlanti tömb rendel-
kezésére álló legfőbb száraz-

földi erő lesz". 

Hogyan fogadták Hammarskjöldöt Új-Delhiben? 
London (MTI). Általános londoni 

vélemény szerint Hammarskjöld 
ENSZ főtilkár rövid dc.lhi-i tartóz-
kodása során olyan fogadtatásban 
részesült, amely — enyhén szólva — 
korántsem tekintho'ő pekingi kül-
detése helyeslésének. 

A Daily Telegraph tudósítójának 
Uj-Dclhiből küldött jelentése sze-
rint úgy tudják, Nehru miniszler-
elnök Hammarskjölddel folytatott 
beszélgetése során azt a meggjiő-
ződósét fejezte ki hogy az ENSZ 
nagyon elhamarkodott határozatot 
hozott a Kínában elitélt amerikai 
repülők ügyében. 

A Times tudósítójának jelentése 
szerint Hammarskjöld, mivel meg-
érkezése alkalmával rendkívül fa-
gyos fogadtatásban részesült az 
indiai sajtó képviselői részéről, 

SZEGEDI JEGYZETEK 

Újságárusok 

Sűrtt cseppekben 
esett az eső, azlán 
jéggé fagyott a jár. 
dákon. Az emberek 
nem szívesen hagy-
ták el a jó meleg szo-
bát. Az Aradi vérta-
núk terén lévő újsá-
gos pavillon előtt is 
igen kevesen álllalc 
meg ezen a délelőt-
tön. A benllévő kis 
újságárusokat azon-
ban nem zavarta ez. 
Talán örültek is ne-
ki. mert zavartalanul 
'álszhattak a jó me. 
•cg helyiségben. Jd-
!  ]le közben azonban 
•gyeitek az 
i is s ha 

ki-
és 

üde 

•gallt, rög', ön 
yllt a kisablak 

iclrsendült egy 
jarekhang: 
— Milyen újságot 

; irar.esolt 
— Elet ét tudo. 
ány-t kérek — 

•ungzolt a válasz. 
A gyerek — aki 

bátran néz a felnőt. 
teltre. Hogyisne! Hi-
szen 6 is pénzt keres. 
Újságot árul testvé-
rével, segít az édes-
apjának. A közelben 
lévő egyik utca is az 
övék. A két fiú kéz. 
besíti minden reggel 
a lapot a Jókai ut-
ca lalcóinak. 

A fiúk nagyon 
büszkék erre. Büsz-
kék édesapjukra, 
Zsikai Andrásra. 
Nagy ember szemük, 
ben. Hisz mint mond-
ják, már reggel fél 
i-kor elmegy otthon-

ablak- ról a postára, hogy a 
valaki reggeli lapokkal a 

korai vonatok indulá-
sára kint legyen az 
állomáson. Az idős 
újságárus hangja 
minden reggel fel-
hangzik a vonatok 
mellett: „Szabad Né-
pet, Délmagyarorszá-
got. Viharsarkot, Ma-
gyar Nemzetet. folyó-

Hg múlhatott el hét- iratokat, képeslapo. 
.•y-,lc éves — elveszi 
a forin'ot és vissza-
ad húsz fillért. Nyu. 
godlan, biztosan bá-
v.'k a pénzzel, látszik, 

cm először van a 
•:éra bízva a kazz-

Ügycs fiú. Vi-
;ii. csillogó szeme 

kat tessékA tö-
mött táska legtöbb 
cselben gyorsan ki 
is ürül. mert az uta-
zó emberek szívesen 
olvasnak az úton. 
Zsikai András periig 
újra megtol' i táská-
ját és elindul az ut-

cákba. Csaknem 300 
előfizetőnek juttatja 
el minden reggel az 
újságot. Ha esik, ha 
fuj, hétköznap, va-
sárnap, ünnepnap vé-
gigjárja az ismert 
utcákat, bekopog az J 
ajtókon, jórcggelt 
kíván és megy to-
vább. hisz sok he-
lyen várják érkezé-
sét. 

A lapok kihordása 
után a kis pavillon. 
ban pihen meg, ahol 
a gyerekek szokták 
helyettesíteni. Az út 
azonban, amelyet reg-
gel megkezdett, csak 
késő este ér véget: 
hangja felhangzik a 
déli és esti vonalok • 
indulása előtt is: „Uj- * 
ságot tessékl' 
mondja naponta száz-
szor, talán még több-
ször is és viszi az 
emberek közé az új-
ságot. Nem fáradt 
még el a nehéz mun-
kában. A hófúvás, a 
jeges járda nem aka-
dályozza útját. Sokan 
ismerik, becsülik, 
hisz már löbb mint 
tíz éve járja a sze-
gedi utcákat a kul-
túra terjesztésének e 
névtelen katonája. 
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nem volt hajlandó elutazásakor 
válaszolni a repülőtéren hozzá in-
tézett kérdésekre. Ugy tudják azon-
ban, hogy Nehru nem teljesítette 
azt a kéréséi, hogy pekingi úljára 
egy kínai ügyekben jártas ir.diai 
diplomata kísérhesse el. Nehru az-
zal indokolta az elutasító választ, 
hogy India nem szavazott a Kína 
elleni ENSZ-határozatra és semmi-
féle közösséget sem akar vállalni 
az ENSZ-főlükár pekingi misszió-
jával. A tudósító hangoztatja, hogy 
Hammarskjöld csak huszonnégy 
órát töllött Delhiben és tizenkilenc 
óráig kellett várakoznia, amíg 
Nehruval végre találkozhatott. Ugy 
tudják, Nehru ezalkalommal hang-
súlyozta annak szükségességét, 
hogy Kínát minél előbb vegyék 
fel az ENSZ-be. Hír szerint az in-
diai miniszterelnök behatóan fejte-
ge'ito hogy olyan incidenseket, mint 
például az amerikai repülők ügye, 
el lehetett volna kerülni, ha Kína 
az ENSZ tagja lett volna. 

A Manchester Guardian jelentése 
szerint Amerikában és ENSZ kö-
rökben „lehangoltságot kelleti" az 
a hír, hogy sem Nehru, sem Krisna 
Menőn. India ENSZ küldöttségének 
vezetője nem jelent meg az újdeí-
hl-i repülőtéren, hogy üdvözölje 
Hammarskjöldöt érkezése alkalmá-
ból. 

Egy év a szegedi múzeum éleiében 

H bonni par'ament január 20-án 
tárgva ía második olvasásain 

a párizsi szerzttdásekst 
Berlin (MTI) Adenauer csütörtö-

kön fogadta a koaliciós pártok ve-
zető képviselőit és megegyezett ve-
lük a párizsi szerződések ratifiká-
lására irányuló további parlamenti 
teendőkben. 

A bonni parlament, hír szerint, 
január 20-án tárgyalja második 
olvasásban a párizsi szerződé-

seket, 

míg a harmadik olvasásra februái 
első napjaiban kerül sor. Adenauer 
a csütörtöki találkozón, amely a 
bonni Schaumburg-palotában ment 
végbe, az időszerű bel- és külpoli 
tikai kérdéseket is megvitatta a 
koaliciós pártok vezetőivel. 

A téli idő beálltával Szeged kör 
nyékén is csaknem teljesen befe-
jeződött az őszi mélyszántás. Ebbő: 
a munkából a szegedi MTH trak-
toros és gépészképző iskola fiatal 
növendékei ls derekasan kivették 

) j a részüket. M'ntegy 100 kataszt-
1 rális hold mélyszántást és gyeptö-
' 1 rést végeztek el terven felül, 

A szegedi múzeum elmúlt évi 
munkáját , ha egy szóval 

akarjuk jellemezni, azt mondjuk: 
építkeztünk. Építjük még most is 
tovább szárnyainkat a város felől 
is, a Tiszapart felől ls. Ezzel Móra 
Ferenc vágyálmai valósulnak meg, 
— Igaz, hogy a minisztériumi terv-
feladat kisebb részében. A Tiszá-
val párhuzamos két szárny is ki-
épül, s ezekhez kapcsolódik a vár-
rom épülete. Ügy, hogy a múzeum 
építkezés végül négyszöget zár be, 
s ennek egyik sarkában foglal majd 
helyet a várostörténeti anyaggal 
berendezett várrom. Ezzel termé-
szetesen ú j városkép panorámázik 
az Üjszeged felől érkezőknek: a 
Rákosi Mátyás hídtól balra, a 
Wodianer-háznak és a Móricz Zsig-
mond rakpartnak meg lesz a Tisza 
partján a jobboldali megfelelője is. 
Az első építkezési szakasz elké-
szült, tető alatt áll, a belső szere-
lési munkák most folynak. Ezután 
következik a második, meg a har-
madik építkezési szakasz, s akkor 
aztán készen lesz a végleges épü-
let: lesz helye a múzeumnak, a 
könyvtárnak. A kiállítási termek 
sorakoznak majd egymás után, s 
megrendezhetjük a múzeumi anyag-
hoz és a városhoz méltó régészeti, 
néprajzi, természettudományi, kép-
zőművészeti, sőt irodalmi vonatko-
zású kiállításainkat is. 

Azzal a szóval, hogy építkezünk, 
nemcsak azt fejezzük ki, hogy az 
épületet térfogatában növeljük, ha-
nem azt is, hogy máris készülünk 
arra, hogy abban megfelelő kiállí-
tásokat rendezhessünk. Ugyanak-
kor előkészítjük raktárainkat mú-
zeumi anyagunk szakszerű tárolá-
sára. Centiméterekre felmért ter-
meinkben, raktárainkban előre 
meghatározzuk, mit hova állítunk 
ki, vagy raktározunk. Tudjuk, hogy 
a tiszaparti szárny magasföldszinti 
helyiségében Szeged-környéki nép-
művészeti kiállítást rendezünk, a 
városfelöliben pedig teljesen ú j fej-
lődéstörténeti kiállítást mutatunk 
be. Ezek alatt, az alacsony föld szin-
ten, raktárak állnak majd. Erről 
természettudományi és képzőművé-
szeti, arról meg régészeti raktárak 
sorakoznak, s megfelelően bővít-
hetjük a számban is jelentősen 
megnövekedett néprajzi anyagunk 
részire a tárolóhelyiségeket. 

17 hhez a munkához természete-
sen szükség volna arra, hogy 

meglévő anyagunkat számbave-
gyük, s róluk megfelelő leírókarto-
nokat is készítsünk. Ezek elkészí-
tése nem kis munkát jelent, mert 
a meglévő tudományos dolgozókkal 
még jó néhány éven át ezen mun-
kálkodunk. Olyan feladat ez, ame-
lyen *át kell rágnunk magunkat" 
mint a mesebeli "kásahegyen", s 
csak azután érünk el a "díszte-
rembe", ahol fáradtságainkért ki-
jár a megfelelő jutalom, amikor 
valóban azt a funkciót tölthetjük 
be, melyet a múzeumtól elvárnak 
a hazájukat, városukat szerető dol-
gozók. Tudományos kutatásokat vé-
gezhetünk, fel is dolgozhatjuk azok 
eredményeit. Kiállításokat rendez-
hetünk, s a technika minden vív-
mányának seg'tségével végezhet-
jük népnevelő feladatainkat. Igaz, 
hogy addig is igyekszünk ilyen fel-
adatokat megoldani, viszont ha a 
leltározási munkákhoz kapcsolódó 
kartonkészítéseken túl leszünk, tel-
jes erővel minden időnket a mú-
zeumi feladatok teljesítésére fordít-
hatjuk. 

1954-ben közel 350.000 forintot 
fordított kormányzatunk a szegedi 
múzeumra. Ennek kisebb része sze-
mélyi kiadásokra esett, nagyobbik 
részével dologi szükségleteinket fe-
deztük. Gyűjteménygyarapításra 
csaknem 50.000 forintot fordíthat-
•imlc. • 1 '•» 1 | 

1 / ülőn emlékezzünk meg a Mó-
ra Ferenc Múzeum Irodalmi 

Osztályáról. A Népművelési Mi-
nisztérium az elmúlt év novembe-
T-é-től a szegedi múzeumban állított 
fel ilyen osztályt először a vidéken. 
Szeged városa Dugonics Andrástól 

kezdődőleg sok hírneves írót adott 
az országnak. Tömörkény István, 
Móra Ferenc, Juhász Gyula, József 
Attila, Balázs Béla nevét csak úgy 
kapásból írjuk ide, a sok-sok kö-
zül, akiknek kéziratait, személyi 
vonatkozású emlékeit gyűjtjük. Er-
re is kaptunk megfelelő anyagi fe-
dezetet. Az Irodalmi Osztály veze-
tésére pedig egyik legkitűnőbb sze-
gedi szakemberünket, Madácsy 
László főiskolai docenset kérte fel 
a minisztérium. 

Tudományos dolgozóink száma, a 
különböző szaktudományoknak 
megfelelően nyolcra emelkedett. 
Csak a segédszemélyzet számában 
volnának kívánnivalók. Csak né-
hány adatot közlünk, amelyek nyil-
vánvalóan szükségessé teszik ennek 
a számnak a növelését. A múzeum-
ban 1954 végéin összesen 182.099 
tárgyat tartottunk nyilván. Közü-
lük 126.865 régészeti, 6756 néprajzi, 
1500 képzőművészeti, 271 iparművé-
szeti, 2895 várostörténeti, 43 712 
természettudományi vonatkozású. 
Ezek megfelelő kezelése, karban-
tartása, állandó tisztogatása, a ter-
mészettudományi vonatkozású pre-
parált anyagnak állandó konzervá-
lása jelentős feladat számunkra. 
Ezt csak megfelelő segédszemély-
zettel lehet korszerűen rendbentar-
tani. A gyűjtemény oly nagy, hogy 
ezzel Szeged város múzeuma az el-
ső a vidéki városok múzeumai kö-
zött. A tárgyak csaknem mindegyi-
ke szegedi vonatkozású, legalább is 
a szegedi tájból származik. 

A központi épületben lévő ál-
* * landó kiállításaink melett kü-

lön helyiséget kellett bérelnünk a 
Horváth Mihály utcában, az Üveg-
csarnokban. Itt a múzeumi képtá-
rat helyeztük el. Az elmúlt évben 
16 időszaki kiállítást rendeztünk. 
Legnagyobb részük emlékkiállítás 
volt (Reizner János, Móra Ferenc, 
a szegedi árvíz, Jókai Mór, Nyilasy 
Sándor stb). Az európai kerámiai 
művesség története, Vincze András, 
Kádár György grafikai kiállításaink 
mellett igen fontosak voltak azok 
a politikai vonatkozású bemutatá-
sok, amelyeket a Tanácsköztársaság 
35., Szeged felszabadulásának 10. 
évfordulóján rendeztünk. Nagy kö-
zönségsikere volt a kerám !ai kiál-
lításnak, amelyet az Országos Ipar-
művészeti Múzeum anyagából állí-
tottunk kl és amelyet ezer meg ezer 
dolgozó tanulmányozott. 

A központi épületekben folyó 
építkezés miatt természetesen a lá-
togatók száma, az előző évihez vi-

Jszonyítva erősen megcsappant. Míg 
1953-ban 62.000 fő járt a múzeum-
ban. addig 1954-ben mindössze 
33,000 dolgozó. Reméljük, hogy az 
ú j évben rendezendő újabb kiállí-

j tások révén ez a szám újra megnő. 
A budapesti Műcsarnok vezetőségé-
vel történt megállapodásaink értel-
mében erre minden reményünk 
megvan, mert olyan időszaki kiállí-
tási anyagot fogunk kapni, amilyet 
Szegeden még soha nem láttak. 
Ilyen a most december 30-án meg-
nyílt Szőnyi István Kossuth-díjas 
művész alkotásaiból rendezett gyűj-
teményes kiállítás is. 

A múzeumi dolgozók 
Hiányainak területéről 
meretterjesztő előadást 
Különböző üzemekben, 
mekben több mint félszáz ilyen 
előadáson ismertették Szeged dol-
gozóival a tudomány legújabb ál-
lásfoglalását bizonyos kérdésekben. 
Szakicádereink cikkeket, dolgozato-
kat, brosúrákat írtak s ezek közül 
egyik legjelentősebb munka Cson-
gor Győzőé, aki a jellegzetes tiszai 
kérész életéről, a tiszavirágról írt 
gyönyörűen illusztrált dolgozatot. 

Í V ! inden reményünk megvan, 
hogy tervszerű munkánkat ez 

évben is folytathatjuk. Szebbnél 
szebb kiállításokat fogunk rendez-
ni, állandó belső munkáink mellett, 
s ezzel is dokumentálhatjuk: a mú-
zeum is segít a szocializmus építé-
sében. 

Bálint Alajos, 
a Móra Ferenc múzeum igazgatója 

szaktudo-
számos is-

tartottak. 
kultúrter-

Szavíe!-jugoszláv Kereskedelmi egyezményt ItöfiWek 
Moszkva (TASZSZ). 1954. decem-

ber 20-tól 1955 január 5-ig kereske-
delmi tárgyalások folytak Moszk-
vában a Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaság kereskedelmi kormány-
küldöttsége és a Szovjetunió kül-
kereskedelmi minisztériuma között. 

A tárgyalások eredményeként ja-
nuár 5-én kereskedelmi és fi .etési 
egyezmény jött létre a Szovjet Szo-
cialista Köztársaságok Szövetsége 
és a Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaság között. Egyidejűleg aláír-
ták a két ország közötti 1955. évi 
árucsere forgalomról szóló jegyző-
könyvet. 

Jugoszlávia mar Szódát, kalcinált 
szódát, karbidot, kalciumot, ken-
dert, dohányt, bőrt, alkoholt, fur-

nirlemezt és más árukat szállít a 

Szovjetuniónak. 

A Szovjetunió a jugoszláv gaz-

daság számára szükséges nyers-

anyagokat és ipart cikkeket — gya-

potot, olajat, olajipari termékeket, 

rotációspapírt, mangánércet és más 

árukat — exportál Jugoszláviába. 

A szóbanforgó egyezményt szov-

jet részről I. G. Kabanov külkeres-

kedelmi miniszter, jugoszláv részről 

Mijalko Todorovics, a jugoszláv 

szövetségi végrehajtó tanács tagja, 

a jugoszláv kereskedeliVii kn»-míny-

küldöttség vezetője írta alá, 
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Szeretettel köszöntjük a T e x t i l m ű v e k dolgozóit 
abból az alkalomból, hogy üze-
mük ma öt esztendővel ezelőtt 
megkezdte a termelést. A Tex-
tilművek méltán Szeged egyik 
büszkesége és igen jelentős a 
szerepe a lakosság közszükség-
leti cikkekkel való jobb ellátásá-
ban. 

A gyárban — Közép-Európa 
egyik legkorszerűbb textilüzemé-
ben — az elmúlt évek során szép 
sikerek születtek, ötször került 
fel a gyár homlokzatára az oda-
adó, lelkes munka jeleként az 
élüzem csillag. A dolgozók múlt-
év! tervüket már december 18-án 
befejezték. A sztahanovisták szá-
ma, — a régieké és az újaké — 
145 és a parkettás, nconvilágítá-
sú munkatermekben, a nagyszerű 
szovjet gépek mellett kormányki-
tüntotett dolgozók is tevékeny-
kednek, akiknek a száma ponto-
san 17. 

Az üzemben, amely a munká-
sok második otthona a szó igaz 
értelmében, munkaversennycl 
készülődnek a nagy évforduló, a 
felszabadulás 10. éve megünnep-
lésére. És most, amikor a gyár 

termelése megkezdésének 5. év-
fordulóját ülik, vissza is pillanta 
nak az elmúlt esztendőkre, azok 
ra az időkre, amikor a falak fel-
húzása, a gépek szerelése tartott 
Jónéhányan vannak a gyárban 
olyan dolgozók, akik részt vetlek 
a gyár építésének hősi munkájá-
ban, s akik különösképpen szere-
tik a gyárat. 

Az újesztendő első napjai is jú 
kezdődtek a Textilmüvekben 
Három nap alatt terven felül kö-
zel 3 ezer női ruhához elegen:' 
fonalat gyártottak. Az az cihatá 
rozásuk, hogy a tervet napról 
napra teljesítik, sót túlteljesítik 
A felszabadulási munkaverseny 
keretében pedig ma ünnepi mű-
szakkal is köszöntik a Textilmű-
vek dolgozói gyáruk termelése 
megkezdésének ötödik évforduló-
ját. Ez is kifejezi a hazához, a 
gyárukhoz, a munkához való sze-
retetüket. 

A Textilművek minden dolgo 
zójának további ú j sikereket é' 
jó egészséget kívánunk. Megbe-
csülés, elismerés és a jobb élet 
a jó munka jutalma. 

Hírek " bmáti országokból 

Új gépek a krívojrogi bányákban 

Egyre jobban kibontakozik 
a felszabadulási verseny Szeged üzemeiben 

X krivojrogi szénmedence „Gi-
gant" bányájának 16. részlegén Ba-
ranovszkij szkréperkezelő egyszerre 
négy önműködő kaparógép munká-
ját irányítja. 

A jövő évben a „Dzerzsinszkru-
da" tröszt bányáiban 150 kaparó-

darut állítanak be automatikus 
irányításra. 

Számos bányában a kőzettisztí-
tást szállítószalagok és rakodógépek 
végzik. A belső szállításra nagyte-
herbírású csilléket alkalmaznak 
majd, 

A Szovjeiunió cukorgyáraiban 

A Szovjetunió cukorgyárai közül 
a krasznopresznyai (Moszkva) „Man-
tulín" cukorgyár vitte el a pálmát. 
A gyár kollektívája, amely határ-
idő előtt, december 22-én fejezte be 
évi tervét, naponta körülbelül 20.000 
kilogramm cukrot gyárt terven fe-
lüL Az üzem munkásai és szakem-
berei sok nyersanyagot takarítottak 
meg és számtalan újítást vezettek 
be. 

A krasznopresznyai cukorgyár 
dolgozói az év kezdete óta több 

mint 600.000 kilogramm cukrot ad-
tak terven felül az országnak. A 
termelékenység növelését 10 száza-
lékkal teljesítették túl. 

Ukrajnában 1954-ben három új 
cukorgyárat helyeztek üzembe. Ezek 
mindegyike naponta 10—12 ezer 
mázsa cukorrépát dolgoz fel. Uk-
rajna nyugati területein és Mold-
vában tíz cukoripari üzemet építe-
nek. Ugyanitt 1955. első negyedé-
ben további négy gyár építését kez-
dik meg. 

Gyors ütemben halad a lengyel falvak villamosítása 

A kapitalista Lengyelországban 
26 év alatt mindössze 1300 falut 
kapcsoltak be a villanyhálózatba. 
Az ország felszabadulása óta több 
mint 180.000 falu, termelőszövetke-
zet, állami gazdaság és gépállomás 
kapott villanyáramot. 

Lengyelországban az 1954. évi fa-
luvillamosítási tervet határidő 

előtt teljesítették. Az év folyamán 

körülbelül 600 faluban és 550 álla-

mi gazdaságban, termelőszövetke-

zetben és gépállomáson gyulladt ki 

először a villanyfény és december 

15-ig 2434 faluban és 621 állami 

gazdaságban szólalt meg először a 

rádió. 

Több zsák készül a Tuiaárugyárban 
A Szegedi .Jutaárugyár dolgozói röpgyűléseken 

beszélték meg, hogyan ünnepelhetik legméltóbban 
hazánk felszabadulásának 10. évfordulóját. Csat-
lakoztak a Rákosi Művek kezdeményezéséhez és 
vállalást tettek. 

A felszabadulási munkaversenyben ez év első 
negyedéves tervüket 1 százalékkal túlteljesítik. 

Az üzem az ú j év első napjától kezdve "át-
állt-" a könnyített zsákok gyártására. Ez azt 
jelenti, hogy 23.567 darabbal gyártanak 
több zsákot ugyanannyi nyersanyagból, 

mint az clmu't időbeli. 
Természetesen ez nem megy a minőség rovására. 
Arra is szavukat adták, hogy az előírt kifonási szá-
zalékot 1.2 százalékkal megnövelik. A fonódai és 
szövődéi fonható hulladékot az elmúlt év negyedik 
negyede tényszámához viszonyítva ez év első ne-
gyedében 5 százalékkal csökkentik. A világítási 
„nergia felhasználásnál 5 százalékos csökkentést ér-
nek el. 

Ez évben a gyár árui 7 százalékkal munkaigé-
nyesebbek lesznek. De ennek ellenére vállalták, 
hogy az első negyedévben az eddig elért minőségi 
számokat is — a jó termeléssel együtt — 100 szá-
zalékosan megtartják. A tervezett önköltségcsök-
kentés tényszámát 0.25 százalékkal túlteljesítik. A 
termelékenység terén azt ígérték meg, hogy az egy 
órára eső termelési mutatót 4.2 százalékkal túltel-
jesítik. 

Az üzemi fejlesztés során 881.000 forintot 
fordítanak különöző beruházásokra, 

amelynek természetesen főcélja a dolgozókról való 
fokozottabb gondoskodás lesz. 

A mórahalmi gépállomással szocialista szerző-
dést kötnek és minden téren segítik munkáját. 

A felszabadulási munkaversemynek már mu-
tatkoznak első eredményei. 

A fonoda nspi tervét 109.7 százalékra tel-
jesítette. Ez azt jelenti, hogy terven felül 
annyi fonalat gyártottak, amennyiből 18000 

gabonás zsákot tudnak készíteni. 
Kiváló eredményeket ért el Fodor Anna, Móra 
Györgyné és Horváth Imréné is. Napi tervüket jó-
val túlteljesítették, így segítik a verseny sikerét. 

A termelékenység növelésére, 
az önköi ség csökken ésere s vába.ási lellek 

a fa.emejgyar dolgozói 

A Szegedi Falemezgyár dolgozói is megbeszél-
ték az R. M. Művek kezdeményezését és hazánk 
felszabadulásának 10. évfordulója méltó megünnep-
lésére vállalást tettek. 

Megígérték, hogy ez év első negyedévi tervüket 
1 százalókkal túlteljesítik. 

Az exportáló vállalatok felé szállítási köte-

lezettségeiknek március 25-ig teljes egészében 

eleget tesznek. Épülő farost üzemüket áp-

rilis 4-ig üzembe helyezik. 

Fajlagos anyagkihozatalukat a tervhez viszo-
nyítva 1 százalékkal csökkentik. Ezt úgy kívánják 
elérni, hogy gazdaságosabban szervezik meg az 
anyagfelhasználást, gondosabban készítik el az 
anyagot, és jobban megtartják a technológiát. Ener-
giát termelő üzemrészük tüzelőanyag felhasználá-
sát 2 százalékkal csökkentik. A csökkent értékű, 
illetve selejtes áruk mennyiségét a jelenlegi 3.5 szá-
zalékról 2.5 százalékra szorítják le. 

Megígérték, hogy a termelékenységet 1 száza-
lékkal emelik. Ezt úgy kívánják elérni, hogy ápri-
lis 4-re ú j ikerkazánukat üzembe helyezik. Víz-
gazdálkodásuk megjavításáért üzembe helyezik ú j 
vízvezetéküket és az ugyancsak most épülő hydro-
for házat, amely a magasnyomású préseknek auto-
matikus vízellátást biztosít. 

Korszerű fürdőt és öltözőt Is kívánnak lét-
rehozni. A rönkléri dolgozók részére jobb 

melegedő helyiséget teremtenek. 

A Falemezgyár dolgozói segítséget nyújtanak 
és szocialista szerződést kötnek a sándorfalvi gép-
állomással. Segítenek abban, hogy a gépállomás 
időben és jól felkészüljön a tavaszi mezőgazdasági 
munkákra. 

A Szegedi Falemezgyár dolgozói becsülettel 
kívánnak helytállni. "Vállalásunk maradéktalan 
teljesítésével akarjuk méltón megünnepelni a nagy 
évfordulót — írják —, mert tudjuk, hogy mit kö-
szönhetük a felszabadulásnak. 

Néhány óra a szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben 

Az AGFA-filmgyár 40 országba exportál 

Az NDK Agfa-Wolfen filmgyára filmeket vásárol, Kína, a népi de-
határidő előtt teljesítette, exportter-
vét. A filmgyár 40 országba expor-
tálja kiváló készítményeit. A Szov-
jetunió például főleg Agfa-Colop-

mokratikus országok és sok kapi-
talista ország fényképező-, mozi-
és röntgenfilmeket, továbbá techni-
kai célokat szolgáló filmeket. 

50000 és 100.000 orsós pamutfonódák Hszianban 

Az északnyugatkínai Hszianban 
1954 december 15-én helyezték 
üzembe az 1. számú állami paimut-
fonódát. A legfejlettebb technikájú 
üzemben 50.000 orsóval folyik a 
munka. Hszianban 1954-ben egy 

100.000 orsós pamutfonóda építését 
is megkezdték és 1955-re még több 
pamutfonóda építését tervezik. 
Hszian gazdag gyapottermő vidé-
ken fekszik és gyors ütemben fej-
lődik jelentős textilipari központtá. 

Új hengermű 

Az uráli gépgyárban most készül 
az ország legnagyobb hengergépe, 
amelyet a magnyitogorszki fémáru-
kombinát ú j carnokában állítanak 
fel. A gépóriás többezer néhány-
grammes és többtonna súlyú, bo-
nyolult alkatrészből tevődik össze. 
A gép teljes súlya meghaladja a 9 
ezer tonnát. 

Rendkívüli gyors működésre 
konstruálják a gépet: a fémlemez! 
gyorsvonat sebességgel jön ki be-, 
lőle, s az egy év alatt megmunkált 
lemezből körülbelül 7 mi l l i á rd . 

konzervdobozt lehet gyártani. A 
hengereltlemez vastagságának el-
lenőrzését elektromos sugárzással 
működő mikrométerek segítségével 
végzik. A lemezen átbocsátott 
elektromos sugár legkisebb változá-
sára a gép önműködően fokozza 
vagy csökkenti a hengerek nyomá-
sát. 

Az óriás hengergép két részlege 
már elkészült és el is küldték Mag-
nyitogorszkba. Egy-egy géprészleg al-
katrészeinek elszállítására 22 vas-
úti kocsira volt szükség. 

Üzemi melegház 

A moszkvai olajfinomító gyár ét-! 
kezdéjében a dolgozóknak télen is f 

f ' andóan friss paradicsomot szol-] 
i álnak fel. A gyár melegházi gaz-1 

ö-.sága, amely több mint 3009 nágy-
zottnáter területet foglal el és idén 
már másodszor szüreteli a paradi-
< omot, a gyár napközi otthonának 
é bölcsődéjének konyháját is el-
látja friss paradicsommal és ubor-
kával. A korszerűen berendezett 

üvegházakat, amelyeket a gyár fá-1 
radt gőzével fűtenek, tanulmányo-, 
zás céljából már több nagyüzemi I 
vezető felkereste. 

Az olajfinomító gyár fáradt gő-
zét a „Harmadik ötéves terv" kol-
hoz is felhasználja. Itt idén tíz hó-
nap alatt 80 tonna zöldséget ter-
meszteltek. Januárig folyamatosan 
rengeteg paradicsomot, uborkát, 
zöld hagymát szüretelnek. 

Újiípusu csehszlovák mozdony 

A plzeni Lenin Művekben (volt jelentősen megkönnyebbül. A fűtő-
Skoda Művek) elkészült egy újtí- anyag automatikusan kerül a ka-
pusú csehszlovák mozdony. A há- zánba, nem kell nyitogatni a kazán 
iomhcngere? mozdony maximális ajtaját, nem hatol hideg levegő a 
sebessége 120 kilométer/óra. A kazánba, s ezáltal kiküszöbölődik a 
mozdonyvezető és a fűtő munkája i hőveszteség, 

A tágas, világos folyosókon hosz-
szú sorokba rakott vitrinek, régi 
és ú j könyvekkel zsúfolt szekré-
nyek fogadják az érkezőt. Az üveg-
lapok mögött különböző növényfé-
leségek mintapéldányai, kukorica 
fajták len, kender és sok-sok mag-
fajta látható. 

A laboratóriumok láttán pedig 
az a benyomása az embernek, hogy 
valóban a tudományok szentélyében 
jár, olyan helyen, ahol a tudósok 
ós a különböző tudományos dolgo-
zók újabb ós újabb harcot indíta-
nak az ismerellen megismeréséért; 
a kutatómunka eredményeinek to-
vább fejlesztéséért. 

Somorjai Ferenc, az intézet igaz-
gatója sorjában elmagyarázza az 
intézet eddigi eredményeit és a 
jövő terveit. Először a fűszerpap-
rikáról, a hírneves szegedi tájnö-
vényről beszél: 

— Régen, a magyar paprika, be-
leértve a szegedit Is, legnagyobb 
hibája az volt, hogy igen alacsony 
színanyaggal rendelkezett. Ez ron-
totta minőségét. Intézetünk hosz-
szú évek munkája után, megszün-
tette városunk gyöngyének, a 
paprikának ezt a fogyatékosságát. 
Kutatómunkánk folyamán sikerült 
kis mennyiségben olyan paprikáit 
kitermelni, amely a színanyag te-
kintetében 

megfelel a növekvő hasai 
és külföldi igényeknek. 

Az „új" fajta szegedi paprika át-
lagos termelése 15 százalékkal na-
gyobb a réginél. I n tárolunk a 
múltévben már 12 mázsa ilyen 
nemesí'ott paprikamagot termelt, 
melynek fele csípőmcn'es, a másik 
fele pedig csípős. Ezt a magot 
1955-ben cólgazdaságainkban újra 
termelik, ahonnan majd a fajtisz-
ta, teljesen megbízható vetőmag 
eljut minden szegődi kistermelőhöz, 
termelőszövetkezethez és állami 
gazdasághoz. 

A tervek szerint az ú j csípőmen-
tes és a csípős paprikafajták mag-
jából közel 15 ezer holdra valót 
termelnek. Ez pedig bőségesen ele-
gendő egész Szeged-vidéke papri-
katermelőinck. 

A kutató intézet másik nagy 
eredményei, a rizs Duna—Tisza-közi 
meghonosításának kikísérletezése. 
(Mint ismeretes, Somorjai elvlárs 
ezzel kapcsolatban már több tudo-
mányos szakkönyvet is írt). A 
rizstermelésben elért sikerekben 
nagyrésze van az intézet egy má-
sik kiváló kutatójának. Herkc Sán-
dor nyugalmazott egyetemi tanár-
nak is. Herke professzor kutalásai 
során sok ellentétes véleménnyel 
szemben, bcbizonyi'otta, hogy a 
Duna—Tisza-közi szikes lerüle'e-
ken is lehet gazdaságosan rizst 
termelni, viszonylag magas termés-
eredményeket biztosítani, 

Az elmúlt évben a Dózsa TSZ 
már foglalkozott rizstermeléssel, s 
obben a munkában nagy segílsé-
giikro volt az intézet is. A közös 
eredmény láttán ez évben már a 
Felszabadulás és az Alkotmány 
TSZ is foglalkozik majd rizsterme-
léssel. 

Hcrke professzor bebizonyította 
azt is, hogy a szikes, szódás terü-
letek nemcsak alkalmasak a rizs 
termelésére, hanem egyes tekintet-
bon 

jobbak is, mint más lerülelek. 

Magas mésztartalmuk miatt kivá-
lóan ellenállnak a rizs egyik leg-
veszedelmesebb betegségének. az 
úgynevezett, „bruzóne"-nak, 

A Szegedi Mezőgazdasági Kísér-
j loij Intézel e két fő kísérleti nö-
vényfajta mellett, eredményesen 
foglalkozik a délalföldi homokos 
területek vetésforgóinak kikísérle-
tezéseivel, a laza homokos terüle-
teken. is jól termő növényféleségek 
előállításával. Ilyen növény például 
a régebben csicseri-bab néven is-
mert homoki bab. 

Somorjai elvtárs elmondja, hogy 
ez a bab kiváló szálas- és szemes-
tiakarmány, de dús lombozata zöld 
trágyázásra is alkalmassá teszi. 
Kellő felszaporítá-s után az Intézet 
«zt is a termelők rendelkezésére 
bocsátja. 

Az Intézet és különösen Somor-
jai elviára munkájának nagy ered-
ménye a szegedi „sárga lófogú" ku-
korica kitenyésztése is. Ez a kuko-
rica kellő talajművelés melleit 40— 
50 mázsás termést is megad hol-
danként Ebből eddig 560 mázsa 
velőmagot adtak át különböző cél-
gazdaságoknak s a következő év-
ben már az újfajta nemesített ku-
korica vetőmaggal ellátják a kis-
termelőket is. 

A szegedi Alfa-olajlen fajla lét-
rehozása Mohácsi Tivadar nevéhez 
fűződik. Az újfajta létrehozéisáórt 
Mohácsi Tivadar nemrég magas 
kormányjutalomban részesült. Nem-

sokára tehát ez az eddigieknél sok-
kal jobb lemféleség kerül ki a 
köztermelésro. 

Egy másik nagy közös ügy 

as alföldi kendertermelés 
fellendítése. 

Mint Somorjai elvtárs mondja, 
©tekintetben az utóbbi években kü-
lönösen nagy visszaesés volt. A 
gyenge hazai magtormés miatt ké-
tes értékű külföldi kendermagokat 
kellett behozni és ez alaposan le-
rontotta kender'ermelósünket. Ezért 
a Duna—Tisza-közi talajoknak leg-
megfelelőbb ú j kenderfajtát kell 
létrehozni. Eredmények már elé-
ren is mutatkoznak. 

A szegedi Mezőgazdasági Kísér-
lett Intézet kulatói érzik felelős-
ségüket mezőgazdaságunk fellendí-
téséirt. a júniusi halározat végre-
hajtásáért. 

— Uj értelmet kapott munkánk, 
— mondja Somorjai elvtárs. — Ku-
tatásunk ma már nem öncélú. Azt 
akarjuk adni a mezőgazdaságnak, 
amire legnagyobb szüksége van. 
Intézetünk egy tudós csopcrlból 
álló komplex-brigádja rendszeresen 
jár ja a TSZ-eket, állami gazdasá-
gokat, — szak'anácsokat rd a ter-
melőknek. A mindennapi élet segíti 
munkánkat. 

Az intézetnek már 

külföldön is komoly 
tekintélye van. 

Erről tanúskodik az a vendégkönyv 
is. amely nagyhírű külföldi, szov-
jet, lengyel, cseh és más távoli or-
szágok kutatóinak feljegyzéseit őr-
zi. Az Intézetbe járt tudósok gaz-
dag tapasztalatokkal gyarapították 
itt szakismereteiket és a tanultakat 
— amint írják — saját hazájukban 
is alkalmazzák. 

J ó munkát végez a szegedi Me-
zőgazdasági Kísérleti Intézet — 
megértetto a kormányprogram cél-
kitűzéseit. 

(cs. j.) 

A kisbundoiozsmcrak múzeumba gyűjtik a jászkunok régi 
bútorá t, használati eszközeit 

Kiskundorozsmát a török hódolt-
ság után nagyrészt jászkun telepe-
sek építették új já . A faluban ma 
már erről keveset beszélnek, pedig 
a dolgozó paraszlok házainál még 
sok régi emlék található, amelyek 
az elmúlt évszázadok küzdelmes 
éveiről tanúskodnak. A Hazafias 
Népfront helyi bizottsága tagjainak 
kezdeményezésére most múzeumba 
gyűjtik össze a község törléneét, 
hagyományait dokumentáló régi 
tárgyakat. i 

| A pedagógusok irányításával a 
falu apraja-nagyja rcsz'.vesz az 

.emlékek felkutatásában. Nemrég 
i a tanácsháza padlásán egy. 1733-' 

ban készített olajmécscsro bukkan-
nak. Megtaláltak már több, száz-
ötven. k'isizáz évvel ezelőtt ké-
szített bútordarabot. Ezekkel egy 
korhű jászkun szobát és konyhát 
rendeznek be. Hemuta'ják majd a 
jászkunok több emberöltővel ez-
előtti népviseletét, használati tár-
gyait is. A falugyűjteményben he-
lyeeik el azokat a régi kubikus-
szerszámokat is, amelyekkel a kis-
kundorozsmaiak, az elmúlI évszá-
zadban resztvettek nemcsak n ma-
gyarországi. — hanem szü'őf In-
juktól sokezer kimm'le r? tá.vcl — 
Európa több orzága vasútvonalai-
nak építésében is. 
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Elkésett emberek 
H [a valaki betéved a városi tanács épületébe (volt bérház), rög-

vest csodálkozásának ad kifejezést. 

— Mi van i t t ? ! . . . 
Az anyakönyvi hivatalt ugyanis tömegesen rohamozzák az elké-

sett emberek, akik az utolsó pillanatra halasztották a személyazonos-
sági igazolványok kiállításához szükséges iratok beszerzését. Százan 
vagy kétszázan állnak sort, s közben méltatlankodnak, zsörtölődnek, s 
szinte mindnyájan arra hivatkoznak, hogy a munkahelyüket kellett ott-
hagyni, hogy halaszthatatlan dolguk volt. Pedig, ha egy kicsit elgon-
dolkodunk, akkor arra a következtelésre jutunk, hogy imimár négy hó-
nap alatt jócskán lett volna idő ennek elintézésére. De saját hibáját 
a várakozók többsége nem ismeri el. Persze az emberek közül igen 
szépszámmal voltak olyanok, akik nem vártak az utolsó pillanatra és 
most nyugodtan végzik munkájukat . El sem hiszik, hogy a hanyagok 
(vajon mi másnak lehetne nevezni ezeknek az embereknek többségét) 
ilyenkor keresetlen szavakkal Illetik a tanács dolgozóit. Nem nézik azt, 
hogy letelt-e már a nyolc óra munkaidő, csak egyéni problémájukat 
tartják szem előtt. Bizony nem kellemes, ha éppen az ember orra előtt 
csukják be az ajtót s azt mondják jöj jön holnap. Ezt is meg kell ér-
teni, különösen azoknak, akik most munká jukra hivatkoznak. A mun-
kaidő letelte után ők sem szívesen maradnak mások hanyagsága 
(mondjuk a váltótárs hanyagsága) miatt egy következő műszakra. 

— Vár otthon a család! — mondják. 
A tanács dolgozóit is várja otthon a család, a ház körül apró-

cseprő munka. Más munká jának megbecsülése azt kívánná, hogy a 
munkaidő leteltével figyelmeztessük a tanács dolgozóit, munkatársain-
kat. Sajnos ma még sokan nem ezt teszik. Sokszor durván, fennhan-
gon szidják azokat, akik négy hónapon keresztül várták embertársai-
kat, munkatársaikat, hogy scgitségükrc legyenek. Nem érdemlik meg 
ők ezeket a durva véleményeket. Gondoljunk erre, hogy a saját hibánk-
ból halasztottuk az utolsó pillanatra ügyünk intézését. Ne okozzunk 
másoknak kellemetlen perceket még akkor sem, ha „hanyag emberek" 
vagyunk. | ^ j . . • , , • l 

Megjelent a Propagandista januári száma 

* Pár 
í í f c í * 

A' „Propagandista" legújabb szá-
ma jelentős segítséget nyújt a pro-
pagandisták részérő a párioktatáa 
második témájának feldolgozásához. 

A folyóirat első helyen hozza 
Ilonka István cikkét: A pártakliva 
szerepe a végrehajtásban cimmél. 

Az MDP I I I . kongresszusa anya-
gainak tanulmányozásához közli 
a folyóirat Soczó József: „A me-
zőgazdasági termelés fellendítése — 
a munkásosztály politikája" oímű 

cikkét. A cikk részletesen elemzi: 
miért vált a mezőgazdaság fellen-
dítése fejlődésünk legfontosabb so-
ronkövetkxvö láncszemévé — » mi-
ért feltétele e fellendülésnek a pa-
rasztság anyagi érdekeltségének 
fokozása, életszínvonalának eme-
lése. 

Bicber I lona: JA termelési esz-
közök társadalmi tulajdona — a 
szocialista rendszer gazdasági alap-
ja" oímű cikkében a szocialista tú-
lajdon két formájának kialakulá-
sát vizsgálja a Szovjetunióban és 
hazánkban. A cikk foglalkozik a 
szocialista tulajdon védelmének leg-
főbb problémáival. 1 

Wirth Adám cikkében: JA poli-
tika elsőbbségéről" elemzi a poli-
t ika fogalmát s a gazdaság és po-
lit ika közti viszonyt, a párt poli-
tikájának jelentőségét a szocializ-
mus építésében. Pamuk István: 
„Az üzemi pártszervezetek feladatai 
a termelés ellenőrzésében" című 
Írásában foglalkozik a termelés 
párteUénőrzésónek jelentőségével, 
s rámutat azokra a feladatokra, 
amelyekre az ú j szakasz politiká-
jának sikoros végrehajtása érde-
kében ma a pártellenőrzésnek el-
sősorban irányulnia kell. 

„Válasz a propagandista kérdé-
seire" című rovatban hozza a fo-
lyóirat: Bálint József—Huszár Ist-
ván cikkét: „Az „A" cs „B" szektor 
az ipari termelés két fő ága" cím-
mel. Balogh Elemérné: „A marxiz. 
nius állásfoglalása a vallás kérdé-
sében" című cikkét. 

A rovatban a folyóirat további 
hozzászólásokat közöl az erkölcsi 
politikai egységről indított vitához. 

„A nemzetközi kérdések" című 
rovatban Nemes György: „Az euró-
pai védelmi közösségtől a nyugat-
európai unióig" cimü cikkében 
elemzi a nyugati imperialisták 
Nyugat-Ném e tország f elf egy verz é-
sére irányuló terveit s megmutatja 
azt a harcot, amelyet a népek a 
Szovjetunió vezetésével az ellen, 
vívnak. 

„A propagandamunka tapaszta-
lataiból" című rovatban közli a 
folyóirat Jakab Sándor cikkét: 
„Néhány tapasztalat a Nógrád me-
gyei párt-végrehajtóbizottság kol. 
lektiv munkájáról a propaganda, 
munka irányításában" címmel La-
dányi Sándor: „Néhány tanács 
egyes gazdaságpolitikai alapfogal-
mak tanilásához" című cikkét. 
Pozsgai Zoltán cílckAt: „Keserű 
Péter, a propagandista" címmel. 

JA pártoktatás hirei" cím alatt 
rövid hírekben beszámolunk a 
párloktatás tapasztalatairól. 

A „Mit olvasson a propagandis-
ta" című rovatban a folyóirat is-
merteti Lenin müveinek 11. köte-
tét, Mao Oe-tung válogatott mű-
veinek IV . kötetét és Kari Lieb-
knocht: „Válogatott beszédek és 
írások" című művét, 

H Í R E K 
Havonta többezer forintot fordí-

tanak a Jutaárugyárban a rászo-
rult dolgozók segélyezésére. De-
ccmberbon például 5300 forint szo-
ciális segélyt osztottak ki a hosz-
szabb betegségből felépült és nagy-
családos dolgozók között. A segély 
kiosztását és a juttatott összeg 
nagyságát a szakszervezet és az 
MNDSZ közösen határozták meg. 
Egy-egy dolgozónak átlag 4—500 
forint segélyt adnak. 

A Közalkalmazottak Szakszerve-
zetének Juhász Gyula kultúrottho-

na (Vörösmarty utca 5.) vasárnap, 
január 9-én délelőtt 10 órai kez-
dettel, a város gyermekei részére 
mesedélelőttöt tart. 

Húsz öltöny vattaruhát osztottak 
ki ismét a legutóbbi napokban a 
Szalámigyárban a hidegebb he-
lyen dolgozóknak. Az üzemben 
minden olyan dolgozót, aki a sza-
badban, vagy hideg helyen dolgo-
zik, védőruhával látnak el. A vat-
taruhán kívül sokan kaptak szőr-
mesapkát és csizmát is. A munka-
körülmények javítására, a dolgo-
zók egészségvédelmére egyre töb-
bet fordítanak ebben az üzemben. 

A Magyar Vöröskereszt szegedi 
titkársága rendezésében ma, január 
7-én, pénteken délután 5 órai kez-
dettel Széchenyi tér 16. szám alatt 
dr. Kovács Jú l ia előadást tart az 
anyák részére, a gyermekbetegsé-
gekről és gyermeknevelésről. 

Zajlik a Tisza 
Méltóságteljesen 

folydogál a TLsza. há-
tán jégtáblákat hor-
doz. Egyik napról a 
másikra eltűntek a 
homokos hajók — 
Szeged jellegzetessé-
gei. téli pihenőre vo-
nullak a strandok, ki-
halt a folyó környéke. 
A horgászok is pi-
henőre tértek, s a ha-
lászok nagyritkán za-
varják a Tisza csen-
des folyását. Tél kö-
szöntött a folyóra. A 
kubikosok — a ho-
Inokos hajók meste-
rei, a hajósok mind-
mind családi ottho-

nukban töltik e napo-
kat, a kényszer sza-
badságot. De ezek a 
napok nem olyanok, 
mint a Tömörkény 
által megrajzolt téli 
esték, ahol a hajósle-
gény s a kubikos be-
tévő falatért könyör-
gött a füsttel teli. 
dohos kocsmák he-
lyiségében. Más ma 
— szebb ma a tél. A 
víz tükre sima, de a 
gátakon nagy a zsi-
vaj, a lárma. Pöt-
tömnyi gyermek, el-
adó hajadon s meg-

lett férfi élvezi a tél 

örömeit. Bizony az 

-alföldi hegy«, a va-

kondtúrás alacsony a 

ródlizóknak, ezért in-

kább a körtöltés ol-

dalát. a Tisza gátját 

választják. Netalán, 

ha erre keveredik 

egy igazi hegyvidéki 

ember, csodálkozva 

nézi a kacagó gyer-

meksereget. Bizony 

ott más a tél. Lehet, 

hogy szép, de ne-

künk, szegedieknek 

ez a legszebb. Hó bo-

rítja a földeket, zaj-

lik a Tisza. 

Értesítjük a középfokú 
(Bolsevik Párttörténet I .—II. 
évfolyam) propagandistáit, 
liogy 1955 január 8-án, szom-
baton délután 14 órai kezdet-
tel részükre propagandista 
konferenciát tartunk. Az I. 
évfolyam részére a Pártokta-
tók Házában, a I I . évfolyam 
részére a Kálvin-téri szék-
házban. 

VÁROSI P A RT-

VÉGREH A JTÓBIZOTTS AG 
AGIT.-PROP. OSZTÁLY 

S P O R 1 

A labdarugó játékvezetők problémái 

N A P I R E N D 

IDŐJARASJELENTÉS 
Várható I Kijárás 

pénteken estig: Túl-
nyomóan borult, kö-
dös idő. Több helyen 
elsősorban a déli me-
gyékben, havazás. 
Mérsékelt kelcti-dél-
keletl szél. A hideg 
Idő tovább tart. 

. . , Várható legmaga-
sabb hőmérséklet ma éjjel: északkeleten 
m:nusz l l-mlnusz 14, máshol általában 
mínusz 4—mínusz 7. legmagasabb nap-
pali hőmérséklet pénteken északkeleten-
mínusz 4-inlnusz 7, máshol mínusz 1— 
mínusz 4 fok között. 

* 

A fűtés alapjául szolgáló várható kő-
zephőmérséklet pénteken Borsod-Abaúj-
Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar 
és Heves megyékben mínusz 4 fok alatt, 
máshol mínusz 1—mínusz 4 fok között. 

MOZt 

Szabadság: 2x2 néha 5. — Magyar film-
vígjáték (Január !2-ig.) 

Vörös Csillag: Olomkenyér. — Csehszlo-
vák film (Január 9-ig). 

Fáklya: Csapda. — Csehszlovák film 
(Január 9-ig). 

Az előadások kezdete fél 6 és fél 8 óra-
kor. 

SZÍNHÁZ 

Este 7: Csárdáskirálynő. _ Madách 
bérlet (5). 

KAMARA SZÍNHÁZ 

(Postás Kultúrotthon) 

Este 7: Volpone. „ „ . 

MUZEUM ' " 

Fehérlő élővilága (Kultúrpalota, Roose-
welt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 0 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 éráig 
vasárnap 9-töl 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-től 
20-ig: vasárnap 9-től 13 óráig. 

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az 
építkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjú-
sági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.): 
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak 
részére 12—4 óráig. 

Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától esle 7-ig, szombaton délután 2-löl 
J óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési Ideje: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: délelőtt 8 -
12-lg, délután 13—I5.30-lg; csütörtök, szóm-
bnn: délelőtt 10—14-ig. délután 15—13-ig; 
vasárnap délelőtt 9—12-ig. 

Közalkalmazottak Szakszervezete „Ju-
hász Gyula" Kultúrotthona könyvtárának 
kölcsönzési Ideje: hétfő, szerda, szombat 
déiután 2-től 6-ig. , 

A I I . KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÖÓRAI 

Mohácsi Károlyné. Kossuth Lajos sgt. 
87. óvoda, január 7-én, 5—7 óra. 

Bakacsi Sándor, Szilléri sugárúti Iskola, 
január 7-én, 5—7 óra. 

Komócsin Antal. Becsei utcai óvoda. Ja-
nuár 7-én, 5—7 óra. 

Szánthó József. Fodor telepi pártház, Ja-
nuár 7-én. 4—6 óra. 

Balogh Zoltán, Avar utcai óvoda, Január 
7-én, 5—7 óra. 

ltegycsl Gergely, Köztisztasági Vállalat 
kultúrterme, január 8-án. 5—7 óra. 

Horváth Istvánná. fodortelepi pártház, 
Január 8-án, 4—6 óra. 

Széli József, béketelepi iskola. Január 
8-án, 5—7 óra, 

AZ 1. KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÓÓRÁI 

Tázsla Mlhályné (46-os választókerület) 
Gyógypedagógiai Iskola, (Osztrovszky u.) 
január 7-én, 5—7 óra. 

D. Papp Gyula (66-os választókerület) 
József Attila-telepi iskola. Január 8-án, 
5-7 óra. 

HIRDETMÉNY 

A kisiparosok az 1934. I I . félévi általá-
nos jövedelemadó kivetése céljából Január 
hó 10-ig bevallást kötelesek adni az adó-
csoporthoz. Bevallási tv ugyanott kap-
ható. 

VB.-elnök 

A RENDŐRSÉG FELHÍVJA 

a háztulajdonosok és házfelügyelők fi-
gyelmét. hogy síkos időre való tekintet-
tel a gyalogjárók rendbentartásáról. Illet-
ve beszúrásáról gondoskodjanak, mert el-
lenkező esetben az ebből eredő balesete-
kért a felelősség őket fogja terhelni. 

A szurkolók és a szakmabeliek az utóbbi 
időben többször élesen és tegyük mindjárt 
hozzá — Jogosan bírálták a labdarugó 
Játékvezetőket. Az őszi évadban — nem 
L-eszélve most az alsóbbosztályú mérkő-
zésekről — számos NB l-es mérlözés 
eredményének alakulását nagy mértékben 
befolyásolta a gyenge bíráskodás. 

Mi az oka játékvezetőink kifogásolható 
szereplésének, a gyakori hibáknak és mi 
a segítség módja? 

A játékvezetők egy része általában elég-
gé képzelt. Ennek ellenére a játékvezetők 
maguk is beismerik, hogy néha bizony 
nvengébben szerepelnek. Ml ennek az 
oka? 

t- ej lett '.abdarugósportunk életében ma 
már csak az a jáiékvezelő állja meg a 
helyét, aki hétről hétre épp úgy felké-
szül a mérkőzésre, mint bármely játékos. 
Sőt még jobban. A játékosnak alkalma 
nyílik, hogy egy-egy percre kifájja ma-
gát, hogy pihenjen. A játékvezetőnek — 
a jó Játékvezetőnek — azonban végig kell 
rohannia a pályán kétszer 43 percet és 
közben feszülten figyelnie a mérkőzés 
minden mozzanatát, valamennyi játékos 
mozdulatát, a partjelzők működését. Mind-
ezeket azután pillanatok alatt felül is 
kell bírálnia és meg kell hoznia a helyes 
ítéletet. Ehhez viszont tökéletes testi és 
lelki felkészültség szükséges. Ez pedig Idő 
— és pénz kérdése. Megkapja ezt a Já-
tékvezető? Egyiket sem. A játékosok — 
még a legalsóbb osztályban szereplő fia-
talok — számára is megteremtik az ed-
zés lehetőségét. Ezzel szemben a játék-
vezető a munkahelyen nem kap lehetősé-
get az edzésre. így azután a játékveze-
tőink kénytelenek kora hajnalban, munka-
idejűk előtt edzeni vagy — legnagyobb 
részük, sajnos ezt teszi — nem edzenek. 

Játékvezetőink gyenge erőnléte a kellő 
felkészülés hiányára mutat. A játékveze-
tők maguk fedezik költségeiket; ez nem 
kis dolog, mert egy Játékvezető szabály-
szerű öltözéke és felszerelése 1400 forintba 
kerül. Egy-egy mérkőzésért 20 forint költ-
ségtérítés jár. ha pedig vidéken vezet 
mérkőzést, óránként három forintot számít-

hat fel az úti- és az esetleges szállókéit-
ségen felül. De ha már szombaton el kell 
utaznia egy vasárnapi mérkőzésre és csak 
hétfőn érkezhet vissza — munkabérvesz-
b'ség éri munkahelyén. 

Van azonban még egy ok, aini miatt 
különösen bajnoki mérkőzéseken gyengéb-
ben megy a bíráskodás. Es ez az ok: a 
közönség viselkedése. Még a rutinos já-
tékvezető is, de különösen a gyakorlatla-
nabb, kezdő megzavarodik a nézők he 'y-
telen viselkedésétől. Első hibájára — bár-
mennyire érthető is az emberileg — olyan 
választ kap a nézőtérről, hogy annak ha-
tása alatt egyre-másra követi el a való-
ban súlyos baklövéseket. Ha a bírásko-
dás színvonalát meg akarjuk javítani, 
sportszerűvé kell nevelnünk a szurkoló-
kat is. 

A Játékvezetők Testülele évente képez ki 
játékvezetőket. Ezek többsége azonban az 
első nehézségek láttán leleszi a sípot és 
abbahagyja a kísérletezést. Labdarugó-
sportunk fejlődése érdekében a helyzeten 
sürgősen változtatni kell. Hogyan? Az él-
vonalbeli játékvezetőknek el kell vállal-
niok a fiatalok továbbképzését, szeminá-
riutnszerű oktatását. A játékvezetők setn 
foglalkoznak azonban kellő mértékben a 
szakproblémákkal. 

Hibák vannak a játékvezetők foglalkoz-
tatásában, előmenetelében is. Az oiszá-
grts JT nem ellenőrzi e'éggé a működé-
süket, sok tehetséges Játékvezető évekig 
jól működik, mégsem kap magasabb mi-
nősítést. Emiatt azután elveszíti a kedvét. 

A mérkőzések sorsáért, rendjéért, lefo-
lyásáért és helyes eredményéért elsősorban 
a Játékvezetők a felelősek. Ennek a tudat-
nak át kell hatnia a Játékvezetőket. Eb-
ben a tudatban kell törekedni a tovább-
képzés megjavítására, az új játékvezetők 
nevelésére — és megfelelő viszony kiala-
kítására a játékosokkal. 

Játékvezetőink Jól látják, helyesen mé-
tik tel a helyzetet. Ha ennek a felismerés-
nek a szellemében dolgoznak és tanulnak 
a Jövőben, akkor bízhatunk is a Játék-
vezetés szfnvonalának szükséges és jelen-
tős megjavutásában. 

Totótippjeink a 2. hétre T K C " TÍJ!" ASZTALITENISZ 

DELMAGYARORSZAG 
• Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. I I . 

Telefon: 35—35 és 40—80. 
Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál-tér t 

Telefon: 31-18. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdalpari Vállalat, 
Szeged 

Felelős vezető; VTncae •yflrgj 

f. Bologna—Juventus (törölve), 2. Lazlo 
—Internazionale (törölve), 3. Sampdorla— 
Róma (tőrölve), 4. Torino—Fiorentina (tö-
rölve). 5. Atalanta—Napoli (törölve), 6. 
Lille—Reims 2 x. 7. Nice—Strassbonrg 1 x, 
8. Sochaux—Metz 1 x, 9. Nancy—Lens 
1 2, 10 Metro-Bp. Kinizsi 1 2, 11. Bp. Vö-
rös Lobogó—Elektromos 1 2, 12. Csepeli 
Vasast—Bp. Vasas I I, 13. Bp. Dózsa— 
VL M. Pamut I 2, 14. Bp. Kinizsi-Vasas 
Flzett 1 I. 15. Lyon—Roubaix 1 x. 16. 
Toulouse—Etienne 1 x. Az első 5 mérkőzés-
re nem kell tippelni, mert az e heti olasz 
bajnoki mérkőzéseket csütörtökre hozták 
elő, így csak 11 mérkőzés eredményét kell 
eltalálni. u „ -

-•*«'•» " " SAKK *' 

A hastingsi nemzetkőzi sakkverseny 6. 
fotdulóján megszületett az első nagy 
meglepetés. Fuderer (jugoszláv) legyőzte 
Keresz nagymestert (szovjet). Szabó (ma-
gyar)—Alexander (angol) döntetlen. A 
verseny állása a 6. forduló után: 1. 
Szmlszlov (szovjet) 4.5, 2. Keresz és Un-
zicker 4—4, 3. Szabó és Fuderer 3.5—3.5. 

• VIVAS 

Magyar párbajtőrözők is résztvesznek Ja-
nuár 30. és 31-én Olaszországban megren-
dezésre kerülő törversenyen. A magyaro-
kon kívül franciák, belgák és svájci pár-
bajtőrözők is indulnak. 

' v TENISZ 

A Davis Kupa európai zónájának ver-

senyére eddig 12 ország nevezett. Magyar-

ország, Anglia, Belgium, Írország, Török-

ország, Dánia, Olaszország, Dél-Afrika. 

Csehszlovákia, Chile, Hollandia, Ausztria. 

A városi bajnokság küzdelmét a befeje-
zés felé közelednek, hogy helyet adjanak 
az önálló szegedi megyei bajnokság meg-
indulásának. Eredmények: Szegedi Ken-
der II—Juta 11:0, Juta—V. Meteor 117. 
Haladás I I-Ju ta 11:4, V. Meteor-Petőfi 
I I . 11:2. Lendület—Járási Tanács 11:3. Va-
sas—Juta 11:7, Igazságügy—Járási Tanács 
11:1, Vasas—Igazságügy 11:5, Vasas—Ha-
ladás I I 11:0. A bajnokság állása: f. Ju-
ta 12 t. 2. Vörös Meteor 12, 3. Sz. Kender 
10, 4. Haladás I I . 8. 8. Vasas 8. 6. Petőfi 
8, 7. Igazságügy 4, 8. Járási Tanács 2, 9. 
Lendület 2, 10. Városi Tanács 0. 

A magyar labdarugó válogatott 

az Idén is meglehetősen gazdag műsor-

ral szerepel. 1955 április 24-töl november 

20-lg 12 mérkőzést Játszik, ötöt Budapes-

ten, hetet pedig külföldön. A válogatott 

mérkőzések műsora: április 24-én Bécsben 

Ausztria ellen, május 8. Oslóban Norvé-

gia ellen, május II . Stockholmban Svéd-

ország ellen, május 15. Kopenhágáb.tn Dá-

nia ellen, május 19. Helsinkiben Finnor-

szág ellen, júniusban Skócia ellen Buda-

pesten, szeptemberben Svájcban Svájc ellen, 

szeptember 25. Budapesten a Szovjetunió 

ellen, október 2. Prágában Csehszlovákia 

ellen, októberben Budapesten Ausztria el-

len, november 13. Budapesten Svédország 

elén, november 20. Budapesten Olaszor-

szág ellen. Az osztrák, a szovjet és a 

csehszlovák A. válogatott ellen mérkőzé-

sek napján a B. válogatottak is találkoz-

nak. , 

A SZEGEDI Csecsemő- és Gyermekgon-
dozónöképző Iskola 1955 február elején 
Indul. Kétéves, bejárásos. A növendékek 
r.api négyszeri étkezésben részesülnek té-
rités nélkül, tandijat nem fizetnek. A 
gyakorlati időre egyenruhát kapnak. Fel-
vételi korhatár 17-30 év. A lelvéleli kér-
vényüket Szeged, Teleki u. 19. szám alá 
kell beadni és csatolni kell hozzá: Szü-
letési, orvosi és vagyoni bizonyítványt, I 
drb fényképet, életrajzot és legalább 8 
általános iskoláról szóló bizonyítványt. A 
tanulmányok befejeztével gyermekápolónői 
oklevelet kapnak, ezzel az elhelyezkedésük 
biztosítva lesz. 
IDŐSEBB férfit vagy nőt házingatlanért 
eltartanék vagy életjáradékot adnék. At-
tila u. 5. Lakatosmester 
EGY 250 kg körüli hízottsertés eladő. 
Pille u. 6. Felsöváros. 
150 KILÓS zsírsertés eladő. Sztálin krt. 
62. Legfelső csengő. 

HÁROM süldő eladó. Bimbó u. 4 Desz-
kás-temetőnél. 
KÉT szobás lakásomat elcserélném I szo-
bás, összkomfortosra. Erd.: Galamb u. 4. 
SÜTÖDÉMET a Vásárhelyi sgt. 38. szám 
alatt, a volt Hernyák-féle pékséget meg-
nyitottam. Cserét, bérsütést és kalácssfi-
tést minden nap vállalok. Berkes János. 
ELVESZETT egy necchálóban egy fél ha-
risnya. Megtalálót hálásan honorálom. 
Hajnóczy u. 10. 
BERKSHIPEI és Jorkshire! kanokkal fe-
deztetek. Ribizsár, Vásárhelyi sgt. 76. 
150-166 kg ZSIRSERTÉS eladó. Petőfl-
telep 51. u. 1179. 

ELVESZETT két kecske, egy fehér és egy 
tarka. Aki megtalálja, jutalomban részc-
sül. Marx tér 17. 
EGY 200 kg-os hízotlsertés eladő. Szeged, 
Csáktornyái u. 10. Tóth György. 
EGY Jókarban lévő spinét-zongora eladóa 
Gyöngytyúk u. I. 
KERESEK egy szoba-konyhás, fOrdőezobás 
lakást sürgősen. Címeket kérem leadni 
Klauzál téri újságosbódénál. 
ELVESZTETTEM 4 drb kulcsot Kossuth L. 
sugárúton I. 4-én 8—9 óra közólt. mely 
spárgával volt összekötve. Becsületes meg-
találót kérem leadni. jutalom ellenében 
Kossuth L. sgt. 63. 
AZ ÉM. 65/1. sz. ÉPÍTŐIPARI Vállalat 
lóápolókat felvesz. Jelentkezni lehet Sze-
ged, Klauzál tér 3. szám alatt a inunka-
erögazdáikodáson, ott részletes felvilágo-
sítást kapnak. 
SZAKKÉPZETT hajlókat felvesz á Szegedi 
F.elsped. Jelentkezés: Bajcsy-Zs. u. 22. 
alatt. 

HÁROMSZOBÁS magánházat vennék be-
költözéssel. Cím: Sztálin krt. 77. 
EBÉDLÖT. komplettet vennék. Béc3l k r t 
36. Igazgató. 

BEJÁRÓNŐT félnapra vagy egész tiaprá 
felveszek. Takaréktár u. 3. I . 12. étkezde. 
ANYAGMOZGATÓT felvesz a Bö.ö.'idös 
KTSZ, Kölcsey u. 10. 
130 kg HIZOTTSERTÉS eladó. Apáca U. 
20. szám. 
KONYHABÚTOR eladó. Somogyi B. u. 11. 
Esztergályosnál. 

A R Á D I Ó M Ű S O R A : J . 

JANUAR 8, SZOMBAT 

Kossuth-rádló 

4.30 Hirek, 4.40 Reggeli zene, 5.30 Falu-
rádió. 6.45 Lapszemle, 7 Hírek, 7.15 Hang-
lemezek. 8.30 Fúvószene. 8.50 Operettrész-
letek, 9.10 Gyermekrádió. 10 Hírek, 10 10 
Zenekari hangverseny. D Ének, 11.30 Dr 
r.ncz Béla előadása a téli Balatonról, 11 
óra 40 Kórushangverseny, 12 Hirek, lap-
szemle, 12.15 Könnyű zene, 13 Magyar 
népdalok. 13.40 Fúvószene. 14 Hirek, 14 
óra 25 Zenei Újság, 15.20 Zsigmond 
László előadása: ,,A német militarizmus 
újjáéledésének nemzetközi előzményei a 
két világháború között " 15.40 Szfv ktildi 
16.10 Verdi-dalok, 16.40 Levelekre válasz', 
17 Hírek, 17.10 Népi zene. 17.30 Szövetke-
r.eti Híradó, 18 Egy falu — egy nóta, 18 
óra 30 Moszkvai rádió összeállítása, J9 

Műsor „Zenés esiék Budapesten" elmen, 
20 Esti hiradó, 20.20 Részlelek esztrád-
színpadok vidám műsoraiból, 22 Hírek, 22 
óra 20 Tánczene, 24 Hírek, 0.10 Dalok. 

Petőfi-rádió 
6.30 Kisiskolások műsora, 6.40 Torna, 8 

óra 50 Filmzene. 7 Hanglemezek, ' 14 
Operettrészletek. 14.50 „A korszerűtlen 
fró": Bálint György emlékezete, 15.20 A 
„Kérők" című magyar operát ismerteti 
Szentgyörgyi Elvira. 16.20 Előadás a ma-
gyar festészetről, 16.40 Tánczene 17.10 
Orosz nyelvtanfolyam, 17.30 Mendelssohn 
műveiből. 18 Irodalmi műsor: 1995 tamiár 
9 emlékére. 19 Tlz perc közgazdaság 19 
óra 10 Schubert: G dtir szonáta, 19.45 Sós 

előadása: Az új magyar novella. 20 
Altató da ok. 20.20 Sporthíradó. 20 40 
Operareszletek, 21.20 Magyar nóták, 22 
Zenekari hangverseny -


