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Képek a szovjet életből 

A Kínai Néphadsereg Ének- és Táncegyüttese 

Moszkvában 

Üzemeink dolgozói a leiszabadulási verseny sikeréért 
Felfelé ível a termelés grafikonja a Kéziszerszámárugyárban 

Gajza Antal bácsi a Szegedi X I . sz. Autójavító 
Vállalat legöregebb munkása. Gépkarbantartó és 
igen jó munkát végez. Most kijavította az alkat-
részmosó szivattyúját. Jól segíti a felszabadulási 

munkaverseny sikerét 

Ács István, a Szegedi X I . sz. Autójavító Vállalat 

legfiatalabb dolgozója. Esztergályos gyakorló szak-

munkás és normáját mindig 100 százalékon felül 

teljesíti. Az elmúlt napokban is Csepel gépkocsi-

alkatrészeket esztergályozott 
A képen társadalmi ellenőrzési t rákit inni r„ • 7 . , 

bizottság felülvizsgálatot « I 

•— A kezdet nem a legjobb volt 
az ú j évben — vallotta be az igaz-
ságot Bárányi Tibor, az ÜB terme-
lési felelőse. — A tervet csak 65 
százalékra teljesítettük az első 
nap. 

Az élüzem címért 

A Szegedi Kéziszerszámárugyár 
munkásai az elmúlt év utolsó ne-
gyedében kiválóan dolgoztak. A 
65 százalékos terv teljesítés azon-
ban csak az év első napján volt, A 
többi napokon helyrehozták az első 
hibát. Felfelé ível mór a termelés 
grafikonja. Ha összeadjuk január 
6-ig a tervteljesítést, akkor átlago-
san 102 százalékot kapunk. 

— A vállalást teljesítjük és az él-
üzem címet akarjuk megszerezni — 
beszél tovább a termelési felelős 
1— ezért is iparkodunk most. 

És kik a legjobb dolgozók? Ha 
így tesszük fel a kérdést, csupa 
olyan dolgozók neveit sorolják fel 
az üzemben, akik 200 százalékon 
alul ritkán teljesítik a tervet. Szó 
sincs róla, hogy lebecsülik a keve-
sebb százalékot elérő dolgozókat, 
de szeretnek büszkélkedni: náluk 
nem ritka az olyan munkás, aki 
r.aponta két normát teljesít. Ilyen 
;ikad a csiszolóban, a kovácsmű-
helyben, a szerelőműhelyben egya-
r án t | 

A Szabó házaspár 

Itt van mindjárt Szabó Ferenc, a 

200-as általános csavarhúzó szere-

lés mestere. Igaz nemcsak ezt a 

munkát végzi, de ezt érti legjob-

ban. Januárban eddig 227 százalék-
kal dicskedhet. Boszorkányos gyor-
sasággal szerel. 

— A csavarhúzó aztán a prés alá 
kerül. Onnan ismét visszakapom, 
hogy az utolsó simításokat elvégez-
zem rajta — magyarázza Szabó 
Ferenc. — Együtt dolgozom fele-
ségemmel. Ö készíti elő részemre a 
munkadarabokat. >.j • 

Az asszony ott ül a fúrgép mel-

lett. Az ő dolga a csavarhúzóra sze-

relt fa kifúrása. 

— ö t éve vagyok itt — mondja 

és közben a gépkart meghúzza. 

Ha darabonkint össze kellene s?á-

molni, mennyi szerszámot készítet-

tem elő és szereltem — mert azt 

is szoktam —, nagyon sokat tenne 

ki. Most egy kicsit elmaradtam. 

Betegszabadságon voltam, de nem-

sokára Ismét ugyanúgy dolgozom, 

mint azelőtt. Akkor utóiérem . a 

férjem, mert azelőtt én vezettem 

mindig. 

Szabóné már sztahánovista, az 

ember még csak jelölt. Most egy 

kis előnyt szerzett, mert felesége 

még a 140 százaléknál feljebb nem 

igen kapaszkodott. Nem sokáig •— 

így mondja az asszony. Mert az a 

szándéka, hogy minél előbb jobb 

eredményt érjen el, mint férje. 

Szász Imre újítása 

A Szabó Ferenc mögött lévő asz-

talnál dolgozik Szász Imre. A leg-

jobbak közé tartozik ő is. A máso-

dik 200 százalékos a szerelőműhely-

ben. 

A felszabadulási munkaverseny-

ben már az elején kitesznek ma-

gukért a Kéziszerszámárugyár sze-

relői. A vállalás teljesítése, az él-

üzemség megszerzése a cél. Szósz 

Imre, aki az üzemi bizottság tagja 

is és a többi dolgozók kifogásta-

lan áru készítésével, normájuk túl-

teljesítésével serkentik a kovács-

műhely, a csiszoló, de az üzem 

minden dolgozóját. 

Jobb eredményeltet 

érnek el az Üveges KSZ 

dolgozói 

Á Szegedi Üveges KSZ dolgozói 
január 5-én tartott termelési érte-
kezletükön megbeszélték a Rákosi 
Mátyás Művek kezdeményezését és 
csatlakoztak ahhoz. 

Az Üveges KSZ dolgozóinak vál-
lalása elősegíti, hogy termelésükből 
a lakosság szükségleteinek kielégí-
tésére az eddigieknél több kerüljön. 
Az üvegcsiszoló brigád, — amely-
nek Kapacián György a vezetője — 
vállalta, hogy tervét minden hó-
napban az eddigi 160—170 százalék 
helyett, 180 százalékban teljesíti. 
Sándor Gyula ablakszabász a hul-
ladék csökkentésére tett ígéretet. Az 
Uyeges KSZ tagjai a felszabadulási 
munkaverseny során jelentős meny-
nyiségű tükröt, fényképtartót és 
üvegtálcát is adnak át a helyi ke-
reskedelemnek. 

Fontos, hogy az egyéni vállalások 
teljesítését értékeljók, jó legyen a 
felszabadulási munkaverseny nyil-
vánossága. 

Az új év minden napján 
tulieljesiietlék lervüket 
a Textilművek dolgozói 

A Szegedi Textilművek dolgozói 
az ú j év minden napján túlteljesí-
tették tervüket. A gyárban a felsza-
badulási munkaversenyben napról 
napra ú j sikerek születnek. Csütör-
tökön az üzem dolgozói napi ter-
vüket 102.8 százalékra teljesítették. 
Ez azt jelenti, hogy aznap 800 női 
ruhához elegendő fonalat gyártot-
tak terven felül. Az eddigi jó ered-
ményeket továbbra is tartani akar-
ják. 

Csütörtökön a gyűrűsfonódában 
igen jó eredményeket ért el és se-
gítette a felszabadulási munkaver-
seny sikerét Kotogán Ferencné, Sza-
bó Gizella ós Szűcs Vera is. Nor-
májukat jóval túlteljesítették. 

Az előfonóban Kristóf Lajosné 
csütörtökön normáját 111.1 száza-
lékra, Boros Piroska pedig 109.6 
százalékra teljesítette. A szalag-
egyesítőben Fekete Mária napi nor-
májának teljesítése 122.4 százalék 
volt. A lánccsévélőben csütörtökön 
Nagy Mária 125.1 százalékot ért el. [ 

Megfakorífolt nyersanyagból 
teljesítik fúl tervüket 

a gyufogyáriak 

Á Szegedi Gyufagyár dolgozói az 
eddiginél jobb munkával kívánják 
köszönteni hazánk felszabadulásá-
nak 10. évfordulóját. A Rákosi Má-
tyás Művek kezdeményezéséhez 
csatlakozva a többi között vállal-
ták, hogy ez év első negyedévi ter-
vüket 0.5 százalékkal túlteljesítik. 
A tervtúlteljesítést megtakarított 
nyersanyagból fedezik. 

Felajánlották azt is, hogy az 

egy láda gyufára eső villamosener-

gia-felhasználásukat az elmúlt év-

hez viszonyítva egy százalékkal 

csökkentik. Az első negyedévben a 

rendelkezésre álló nyersanyagból 

84 minőségi pontot érnek el. Ki-

építik a vízvezetékhálózatot az első 

és a második emeleten is, a csoma-

golóterem világítását pedig mély-

sugárzó lámpákkal javítják. Nagy 

gondot fordítanak a gépek karban-

tartására, s tovább javítják az 

üzemben a tisztasági mozgalmat. 

Az Autójavító legöregebb és legfiatalabb munkása 

7955. 'janwírjában lesz '15 éve, 
hogy a „Georgij Szedov" jégtörő 
hajó befejezte nagy hajóút ját. 

1937 október végén kezdődött 
meg a „Szedov", a „Szadko" és a 
„Maligin" szovjet jégtörő hajók 
nagy tengeri portyája. 1938-ban a 
„Jermak" jégtörő hajó kiszabadí-
totta a jégpáncélból a „Maligin" 
és a „Szadko" hajót. 

A szovjet sarkutazó tengerészek 
15 főből álló kis kollektívája a 
„Szedov"-on maradt. A „Szedov" 
tovább folytatta a portyát a 81. 
szélességi körnél északkelet irány-
ban haladva. 1939-ben a „Szedov" a 
második telet töltötte az Északi 
Jeges-tenger magas szélességi kö-
rein. Augusztus 29-én délben érték 
el a portya legészakibb pontjátm a 
86 fok 39.5' északi szélességi kört. 
Két év alatt 2750 mérföldet tettek 
meg és a hajó több mint 150 jég-
torlaszt vészelt át. 

19ÍÖ január 11-án a „Toszif Sztá-
lin" hatalmas jégtörő hajó kivon-
tatta a „Szedov"-ol a jégből. A 
„Georgij Szedov" jégtörő hajó por-
tyája 812 napig tartott. A nagy 
hajóút az Ujszibériai-szigeteknél 
kezdődött és a Grönland-tengernél 
ért véget. | j 

A „Szedov" utasai a portya alatt 
nagyszabású tudományos-kutató-
munkát végezlek, összesen 38-szor 
mérték meg az Északi Jeges-tenger 
mélységét, 13-szor végeztek mély-
vízi hidrológiai kutatásokat, a ha-
jóút 78 pontján figyelték meg a 
föld vonzóerejének elemeit, rá-
dión keresztül több mint 5000 me-
teorológiai megfigyelést adtak le 
stb. A „Georgij Szedov" tudósai-
nak és sarkkutatóinak munkája 
jelentősen gazdagította az Északi 
Sarkon végzett tudományos kuta-
tások eredményeit. 

A képen a ..Georgij Szedov" jég-
törő hajó a jégtáblák között. 

Szovjet fogyasztási szövetkezei 

— Még több is — mondja, mi-

kor meghallja, hogy a 200 százalé-

kosok közé sorolják —. Saját újí-

tásommal értem el ezt az ered-

ményt. Féléve vezettem be az újí-

tást és jól bevált. A fogót három 

művelettel készítették addig s 

mindegyiket külön-külön. Most 

egyedül végzem az egészet és ész-

szerűbben. 

Míg ezt mondja, az asztalon a 

satu mellett egyre több lesz a meg-

munkált fogó. 

— Kicsi és nagy fogót is csiná-

lok — szólal meg ismét —. A ki-

sebbel már végeztem. Kilenc óráig 

200 darab l e t t . . . Most 11 óra és a 

nagyobbakból 150 darab már kész, 

még 150 lesz. Így azután a napi 

teljesítményem 250 százalékot mu-

tat majd. j 

Valódi ünnepét jelentett a szov-
jet hallgatók és nézők számára a 
Kínai Néphadsereg Ének- és Tánc-
együttesének moszkvai vendégsze-
replése. A kollektíva művészete tör-
hetetlen győzniakarást, forradalmi 
hazafias lelkesedést, élénkséget és 
optimizmust áraszt. Az együttes 
műsorában központi helyet foglal-
nak el a hazafias dalok, amelyek 
hirdetik a kínai harcosok hősies-
ségét, a kínai nép alkotó munkáját. 

Az együttes műsortervében te-
kintélyes helyet foglalnak el azok 

| a dalok, amelyeknek témája a 
I szovjet és a kínai nép, valamint a 
világ minden demokratikus népe 
közötti barátság. A táncegyüttest 
Hu Kuo-kang balettmester vezeti. 
A legkülönbözőbb és szépséges tán-
cok mindegyike telve van eredeti-
séggel és a maga nemében utolér-
hetetlen művészi alakítás. 

A képen a Kínai Néphadsereg 
Ének- és Táncegyüttesének férfi 
csoportja a „Katonai dobldnc"-ot 
mutatja be a moszkvai Csajkovsz-
kij-hangversenyteremben, 

a „Georgij Szedov" jégtörő hajó tizenöt éve 



OHWGY1RORSZ0G QtLMIIGYiRORSZAG SZOMBAT, 1955 JANUÁR 8. 

P á r t é l e t 

E 

E g y propcsgesndisto munká já ró l beszél 
Prdélyi Ferenc elvtárs, a 

tője a pártszervezet felk 
elvállalta egy párttörténeli szcmin 
szorgalmas körültekintéssel készül 
szeretettel foglalkozik hallgatóival, 
egyike a legjobb felkészültségű vi 
szik érdekessé, a helyi anyagok 
tartalmassá tenni. Hallgatói szer 
szívesen járnak hozzá konfcrencid 

Erdélyi elvtárs a következők 

— fin magam 1948 óta veszek 
résat rendszeresen p&r'.oklatásban. 
As 1952—53-as oktatási évben let-
tem olőször propagandista. Felelős-
ségteljes megbízatásomat azóta 
végzem. Ma már többéves tapasz-
talattal rendelkezem a propaganda 
munkában. Jelenlegi propagandis-
ta tevékenységeimet megkönnyíti, 
hogy hallgatóim többségo, a 
konferencia rósztvovői évrö'.-évre 
szinte ugyanazok. A politikai is-
kola második évfolyaméval kezd-
tük, ma a párti örténet második év-
folyamát végezzük. 

— Az elmútó évben —, hogy hall-
gatóim érdeklődését a szeminárium 
felé állandóan ébren tartsam — 
bevezettük, hofry a politikai fog-
lalkozások témáin felül egyéb ter-
mészetű, a hallgatókat közelebbről 
is érdeklő témákkal 1b foglalko-
zunk. így például az úlmutatóbnn 
megjelent idegen szavak magyar 
értelmezését külön mogboszélliik. 
gyakori még az idegen szavak hasz-
nálata altkor is, ha az jó magyar 
szóval helyettesíthető. Ez igen ér-
dekoli'ie a hallgatókat. Foglalkoz-
tunk kulturális, társadalmi jellegű 
é® az üzem dolgozóit órintö problé-
mákkal ls. Tapasztalatom az volt, 
hogy az ilyenirányú foglalkozás 
célravezető, a hallgatók számára 
érdokosebbé válnak az összejövete-
lek é« szívesen jönnek el a szemi-
náriumra. Mindezt persze röviden 
a vti'a mogkozdése előtt végeztük 
el. Ez egyúttal hasznos is, mert 
politikai ismereteik bővítése mol-
lott a hallgatók látóköre és tájé-
kozoli'.Bága bővül. 

Ilyen megbeszéléseket most is 
tartunk, de most már lüsebl) 

arányban. 

A% a tapasztalatom, hogy Így ál-

Julaúrugyár tervosztályának veze-
érrsére az idei oktatási évben is 
árium vezetését. Megbízatására 
minden konferencia alkalmából és 
Az üzem propagandistái közül 

tavezetőknek. Konferenciáját igyek-
felhasználásával szemléltetőbbé s 
étik és bizalommal vannak iránta, 
ra. 
et mondotta munkájáról: 

tatában könnyebb a politikai anyag 
megvitatása is. Az Idei anyag meg-
besaéléeóvel sok helyi példát és 
adatot ls felhasználok munkámban. 
Nemrég — amikor népi demokrá-
ciánk tízéves fejlődését tárgyaló 
anyagot tanulmányoztuk — hazánk 
gazdasági helyzetének tanulmányo-
zása során számos konkrét helyi 
példát mondottam el s magyaráz-
tam mog egyes fogalmakat. 

— Minit a tervosztály vezetője, 
jól ismerem üzemünk termelési kér-
déseit és Így például a termelé-
kenység, az önköltség, az anyagfel-
használás stb. alakulását az orszá-
gos méretekben s üzemi viszony-
latban is megvizsgáltuk. 

A kérdések megvitatása előtt 
röviden megmagyaráztam mit 
értünk e fogalmakon s így vi-
tattuk meg — számadatokat ls 
említve —, hogyan alakultak 
üzemünkben a gazdaságos ter-
melés e fontos tényezői és mi-
lyen fe'adatok állanak előt-

tünk e tekintetben. 

— A vita vezetésére — a kötele-
ző Irodalom és — ba van Idő — a 
javasolt irodalom feldolgozásával is 
készülök. A kérdósekrek a hallgató-
immal történő megvitnlása alkalmá-
val szükség esetén gyakran alkalma-
zok kisegítő kérdéseket, hogy a hall-
gatók saját maguk jöjjenek rá a 
helyes válaszra. így jobban meg-
ér ik az anyagot és jobban „meg-
marad" bennük. A következő téma 
anyagából tartott előadásaimban 
hűlöm felhívom a hallgatók fi-
gyelmét a fontos részekre és kér-
désekre. 

— A konferencia színvonala és 
fegyelme az oktatási év megkezdé-
se utáni állapotokhoz viszonyítva 
az utóbbi hetekben megjavult. A 

Az Egyesült Államok költségvetésének 
kétharmadát a nemzetbiztonsági 

kiadások teszik ki 

Eisenhower elnök üzenete o kongresszushoz 

Elsenhowsr elnök csütörtökön 
délután az amerikai kongresszus 
előtt kifejtette az 1955. évre szóló 
törvényhozási programját. 

Az elnök bel- és külpolitikai ja-
vaslatalt a szenátus és a képviselő-
ház rendkívüli együttes ülésén el-
hangzott hagyományos "State of 
the Union* (az ország állapotáról 
szóló) üzenete tartalmazza. 

Eisenhower beszédének külpoli-
tikai részében — a h'rhedt hamis 
érveléssel — a »szovjet veszélyre" 
utalva ismét síkraszállt az "erőpo-
litika", az Egyesült Államok fegy-
verkezésének fokozása mellett. Az 
elnök azzal kérkedett, hogy 

*» washingtoni kormány egész 
költségvetésének kétharmadát 
nyelik el a nemzetbiztonsági ki-
adósok, és hegy a katonai In-
tézmények több mint 4 millió 
egyenruhás vagy polgárt alkal-

mazottat foglalkoztatnak". 
Az Egyesült Államok elnöke öt 

pontban foglalta össze haderőfej-
lesztési tervét, s a többi között sür-
gette az amerikai atomfegyverkész-
letek -tökéletesítését és szaporítá-
sát* Az pmerlkat katonai potenciál 
növelése érdekében 

kérte a kongresszustól a Jelen-
leg érvényben lévő sorozást 
rendszer meghosszabbítását, és 
közölte, hegy az eddiginél Is 
több embert akar hivat-sos ka-

tonának toborozni. 

A2 elnök ezután az amerikai köz-
vélemény félrevezetésére azt pró-
bálta bizonygatni, hogy a Nyugat-
Németország újrafelfegyverzésére 
irányuló párizsi egyezmények 
"egyengetik az európai egység út-
ját" és "megszüntet'k Nyugat-
Európában az országok közötti ed-
digi veté'kedéseket*. Nyugat-Né-
metországnak az amerikai irány'-
tás alatt álló nyugati tömbhöz való 
csatlakozásával kapcsolatban kife-
jezte azt a reményét, hogy 

Nvu-at-Németor-zág *cgyen'ő 
fé'k-'nt vesz mtríd részt az At-
lanti Szövet-ég tanácskozá-

sain is". 

A távol-keleti helyzettel kapcso-
latban Eisenhower dicsérte a ma-
nilai katonai paktumot, azt állítva, 
hogy ez "figyelmeztetést jelent* 
bármely "agresszió* vagy "felforga-
tási kísérlet" esetére. 

Eisenhower ezután a békés egy-
más mellett élés helyett annak 
szükségessége mellett foglalt ál-
lást, hogy el kell érni "az erők vi-
lágraszóló holtpontját*, és ilymó-
don kell törekedni a tartós békére. 

A négyhatalmi értekezlet kérdé-
sével kapcsolatban Eisenhower el-
nök a következőket mondotta: 

"Hajlandónak kell lennünk ar-
ra, hogy igénybevegyük a tár-
gyalások útját, valahányszor 
azok előmozdíthatják az igazsá-
gos és a biztonságos béke 

ügyét*. 

Az ENSZ-szel kapcsolatban Eisen-
hower kijelentette, hogy az Egye-
sült Államoknak továbbra is támo-
gatnia és erősítenie kell az Egyesült 
Nemzeteket, hozzátéve, hogy 

az Egyesült Államoknak támo-
gatnia kell azokat a törekvé-
seket ls, amelyek az ENSZ-en 
belül a fegyverkezés korlátozá-
sára és az atomenergia békés 

felhasználása irányulnak. 

Ugyanakkor, az amerikaiak jársza-
'aejára fűzött államok katonai 
erőfeszítéseinek meggyorsítására ki-
jelentette, hogy az Egyesült Álla-
mok segíteni fogja azokat a "baráti 
nemzeteket*, amelyek saját erőfor-
rásaikból nem tudják megterem-
'eni a "védelmükhöz* elengedhe-
'etlenül szükséges katonai erőt. 

A belpolitikai kérdésekkel kap-
-solatban Eisenhower megpróbálta 
így beállítani az 1954-es évet. mint 
n "virágzás eszterdelét* ugyanak-
kor azonban sietett hozzáfűzni 
hogy 

1955-ben nem kerülhet sor 
adócsökkentésre. 

Belpolitikai javaslatai a többi kö-
zött útépítési és közmunkaprog-
ramra a betegbiztosítási rendszerre 
és egves munkatrirkategóriák ren-
dezésére vonatkoztak. 

kezdeti nehézségeket leküzdöttük, s 
ma már nincs igazolatlan hiányzás 
és felkészültebbek a hallgatók is. 
A hallgatók is fegyelmezték és ne-
velték egymást és így egyakaratú 
kollektíva tagja lett a tizenhárom 
hallgató. Egy rendbontó, fegyelme-
zetlen fiatalt — miután többszöri 
beszélgetés ellenére sem változta-
tott magatartásán— kizártunk a kon-
ferenciáról. 

— Propagandamunkám végzésé-
nek kezdete óta rendszeresen el-
járok a propagandista konferen-
ciákra és előfizetője vagyok a Pro-
pagandista című folyóiratnak. Mind-
ez megkönnyíti és úgy érzem, ered-
ményesebbé is teszi munkámat. 
Persze a Propagandista folyóiratra 
nemcsak előfizetek, hanem annak 
egyes elvi ós módszertani cikkeit 
munkámhoz ís felhasználom. Az 
üzemi pártszervezet szintén komoly 
támogatásban részesít bennünket 
propagandistákat. 

Többször tartunk közösen a 
többi propagandistával rövid 
megbeszélést, a helyi jellegű 
oktatási problémákról és kicse-
réljük egymás módszerbeli ta-

pasztalatait. 

— Propagandamunkáim végzésére 
most még fokozottabb és körülte-
kintőbb a felkészülésem, mint az 
elmúlt oktatási év kezdetén volt. 
Azt hiszem, ez érthető ls. Nem aka-
rom, hogy kétévi munkám eredmé-
nyei elhomályosodjanak, célom az, 
hogy az eddigi eredményeket fo-
kozni tudjam. Hallgatóim közül 
többen tagjelöltek és párttagok let-
tek az elmúlt évben. Ezek, a főleg 
fiatal dolgozók szorgalmas tanulá-
suknak is köszönhetik, hogy kiérde-
melték párttaggá való felvételüket. 
Jóleső érzés tölt el, ha látom, hogy 
oktató-, nevelőmunkám nem hiába-
való. Látom hallgatóim politikai 
fejlődését és azt, hogy politikai fej-
lettségük eredménye megmutatko-
zik termelőmunkájukban ls. Töb-
bek közt ezek azok az eredmények, 
melyek még jobb munkára serken-
tenek. 

A művészeti oktatók részére január 17-ig 

adiák ki az ideiglenes működési engedélyt 
A Népművészeti Intézet közli: 

a népművelési miniszter a SZOT 
elnökével egyetértésben az elmúlt 
hetekben utasítást adott kl az ön-
tevékeny művészeti csoportok szak-
mai vezetőinek munkafeltételeiről. 

Az utasítás hatálya kiterjed a 
zene- és az énekkari karmesterek-
re és korrepelitorokra, népi tánc-
csoportok oktatóira, színjátszó cso-
portok rendezőire és segédrendezői-
re, az egyes csoportok hangszeres 
kíséretét ellátó dolgozókra, báb-
játszó csoportok vezetőire, képző-
művészeti körök vezetőire. 

Nem terjed ki a rendelet 
azokra a szakmai vezetőkre, 
akik falusi művészeti csoportot 
vezetnek és azokra sem, akik 
a művészeti csoportok szak-
mai vezetését társadalmi mun-

kában végzik. 
A fent felsorolt szakmai vezeéők 

az utasításban megjelölt határidő 
után a Népművészeti Intézet ál-
tal kiállított működési engedély 
nélkül nem foglalkoztathatók. 

Az 1954. december 1-én működő 
szakmai vezetők csak ideigle-
nes működési engedéllyel fog-

lalkoztathatók tovább. 

Vidéken a megyei tanácsok, il-
letve a megyei jogú városok ta-
nácsának népművelési osztálya, az. 
SZMT-vei egyetértésben adja ki az 
ideiglenes működési engedélyeket. 

Ideiglenes működési enged Iy nél-
kül január 31-e után egyetlen szak-
mai vezető sem vezethet csoportot. 

Az ideiglenes engedély kérése-
kor csatolni kell a fenntartó 
szerv igazolását az alkalmazá-

si viszonyról. 
Azok az oktatók, akik több szak* 
szervezet, illetve tanács hatáskö-
rébe tartozó csoportot vczo'nek, 
csak egy helyen kérjék az ideig-
lenes működési igazolványt, a töb-
bi helyen azt láttamoztassák. 

Azok az oktatók akik 1954. de* 
cember 1-én nem ok'atlak csopor-
tot, ideiglenes működési engedélyt 
— eddigi művészeti tevékenységük 
megjelölésével — a Népművészeti 
Intézet káderesoportjától kérjenek 
(Budapest I., Corvin tér 8. szám). 
Budapest iek személyesen, vidékiek 
levélben jelentkezzenek. 

Az ideiglenes működési igazol-
ványokat. BZ illót'kos szervek ja-
nuár 17-én adják ki. 

A népek testvériségének és barátságának gondolatát 

állítjuk szembe a háborúval 

Felhívás a világ zsidóságához 

Moszkva (TASZSZ) A szovjet 
sajtó január 6-án felhívást közölt a 
világ hívő zsidóságához. A felhívást 
Schliffer főrabbi, a moszkvai Z3idó 
hitközség elnöke írta alá. A felhí-
vás a többi között a következőket 
mondja: 

A második világháború alatt a 
zsidó nép a többi néppel együtt 
hatalmas veszteségeket szenvedett 
A német fasizmus népünk teljes 
kiirtására törekedve sokmillió 
védtelen, zsidó embert pusztított 
el. A nácik gázkamrákban semmi-
sítették meg, felakasztották, agyon-
lőtték, elevenen elásták az embe 
reket. 

Még frissen emlékezetünkben él-
nek a háború borzalmai, s mégis 
vannak, akik megfeledkeznek a 
történelem tanulságairól. 

A kapitalista államok pénzmág-
násai katonai egyenruhákba 

akarják bujtatni a minapi 
gyilkosokat és újabb gaztettet 
készítenek elő az emberiség 

ellen. 

Mi, hívő zsidók, akiket nagv 
prófétáink és tanítóink tanításai-
nak szellemében neveltek, a népek 
testvériségének és barátságának 
gondolatát állítjuk szembe a hábo-
rúval. 

Mi valamennyien ugyanannak 
az égi Atyának gyermekei va-
gyunk és a vallásos emberek 
lelkiismerete nem békélhet meg 
a testvérek vérének kiontásá-

val. 

Hívő zsidók! Emlékezzetek a fa-
siszták gaztetteire és ne feledkez-
hetek meg róluk! Harcoljatok a 
békéért, a Biblia szavainak meg-
felelően: "Keresd a békét és töre-
kedj rá", 

Tovább folytatódik 
a franc a pos'ások 
és vámtisztviselők 

késieltelő sztrájkja 

Párizs (MTI). A francia posta 
dolgozóinak késleltető sztrájk-moz-
galma egyro szélesebb méreteket 
ölt a fővárosban és a nagy vidéki 
városokban egyaránt, 

A dijoni rá'yaudvaron lévő 
postahivatalban például a 
sztrá 'k következt ben több mint 
600.000 levél torlódott össze s 
a dijoni postások megtagadták, 
hogy túlórával biztosi'sák a 

levelek továbbítását. 
A postások Alenconbnn és Rouen-
ben is megtagadták, hogy 8 óránál 
többet dolgozzanak. Bordeauxban B 

postai küldeméyek felhalmozódása 
olyan nagyméretű, hogy kénytele-
nek voltak kisegi'ő személyzetet 
felfogadni. Páris X . kerü'etében 
70.000 levelezőlap vár kikézbesí-
tésre. 

A 18.000 vámtisztviselő ls tovább 
folytatja késleltető sztrájkját, bér-
emelési köve'elósei érdekében. A 
kormány erre elrendelte, hogy a 
határállomásokon szüntessék be a 
vámellenőrzést. Azonban — mint 
egy szakszervezeti közlemény rá-
mutat — ennek az lett a következ-
ménye, hogy 

nagyszabású vámcsalások tör-
ténnek, amelyek már eddig 
többmilliárd frankkal károsí-

tották meg az államot, 

vagyis jóval nagyobb összeggel, 
mint amennyi elegendő lett volna 
a vámszolgálat! dolgozók követelé-
seinek kielégítésére. 

Hatojcrma pártolja Japán kereskedelmi missziók 
küldését Kínába és a Szovjetunióba 

Peking (Uj-Kina). Hatojnma mi-
niszterelnök szerdán Tokióban új-
ságírók előtt kijelentette, hogy a 
japán kormány kereskedelmi mlsz-
sziókat készül küldeni Kínába és 
a Szovjetunióba. Hozzátelte hogy 

Japán hajlandó hasonló misz-
sziókat fogadni a két ország-
ból, hogy minden akadályt el-
hárítson a normális kereskede-

lem útjából. 
Toklói jelentések szerint Hatoja-

ma közölte, hogy felakarja oldani 
a kereskedelmi korlátozásokat és 
szabad utazást, engedélyez az em-
lített két országba. 

Hir szerint kijelentette, hogy 

„számít ezeknek az országok-

nak a vásárlóerejére" 

és ugyanakkor arra, hogy a nor-

mális viszony helyreáll! lása Kíná-

val ég a Szovjetunióval „hozzájá-

rulna a világbéke megóvásához". 

Az Egyesült Államok 
új katonai tömböt 
kovácsol Ázsiában 

Sangháj (TASZSZ). Toklói jelen-

tés szerint George John. a kuomln-

tnng külügyminisztere, Pjun Jung 

Tao, a délkoroai külügym'n'szlor 

és Robertson. az Egyesült Államok 

távolkeleti ügyekkel foglalkozó 

külügyi állam'i'kára a napokban 

Washingtonban az úgynevezett 

csznlckelétázsial katonai szövetség 

(NEATO) megalakításáról tár-

gyalt. 

nyomán fény derül a költő éa az 
akkori szegedi munkásmozgalom 
kapcsolatára. 

Az összegyűjtött emlékek rövi-
desen az egyetemi könyvtár kiad-
ványában látnak napvilágot. 

A Szegedi Tudományegyetem tanárai és hallga ói nagy szegedi 
írók ós költök eddig ismeretlen írásait ku'atták fel 

A szegedi tudományegyetem ma-
gyar irodalomtörténeti intézetében 
Barótd Dezső egyetemi tanár és 
Péler László egyetemi könyvtáros 
irányításával bölcsészhallgatókból 
álló lelkes kutatócsoport gyűjti 
össze Juhász Gyula valamennyi 
versét. Munkájuk különösen a 
nagy szegedi költő Összes versei-
nek most készülő kritikai kiadása 
szempontjából jelentős. A kutató-
csoport tagjai tervszerűen átnézik 
az elmúlt félévszázad összes nyom-
latványait, az időszaki kiadványo-
kait, folyóiratokat és napilapokat. 
Eddig már többek között mintegy 
100 napilapokban megjelent, de 
kötetbe fel nem vett, elfelejtelt 
Juhász Gyula-verset is összegyűj-
töttek. Legértékesebb le'etük az a 
10 kéziratban lévő ismeretlen Ju-
hász Gyula vers, amelyre a közel-
múltban bukkanlak rá. Bibliográ-
fiai nyilvántartásba veszik Juhász 
Gyula prózai írásait és elkészít ik 
verselnek kronológiáját is. 

A szegedi egyetemi könyvtár 

munkatársai József Attila születé-

sének közelgő ötvenedik évfordu-

lóit- alkalmából összegyűjtik a 

tragikus sorsú költő szegedi évei-

nek emlékeit. Különösen jelentős 

József Attilának Espersit János 

makói pártfogójához 1925-ben írt 

levele, amelyben beszámol, hogy a 

felsővárosi szociáldemokrata párt-

szervezetben előadást tartott „szo-

ciális költészet" címmel. E levél 

IdpigJpnesen szvvptel 
a Budapestről induló 
távolsást au óbuszok 

forgalma 

A közlekedés és postó.ügyl mi-
nisztérium autóközlekedési főigaz-
gatósága értesíti az utazóközönsé-
get, hogy a péntek délelőtt kezdő-
dött ólmoseső miatt az utak any-
nyira jegessé és csúszóssá váltak, 
hogy az összes Budapestről kiin-
duló távolsági autóbuszjáratok for-
galmát az útviszonyok megjavulú-
sáig szüneteltetni kell. 

A vidéki járatok utasai utazás 
előtt minden esetben kérjenek fel-
világosítást az illetékes autóközle-
kedési vállalattól. 

A bányász- és munkásszállitó já-
ratok forgalmát lehetőség szerint 
biztosítják. A közlekedés- és pos-
íaügyi minisztérium felkéri a he-
lyi tanácsok illetékes szerveit, hogy 
a jeges útszakaszokat sal&koztas-
sák a gépkocsiforgalom zavartalan 
fenntartása érdekében. A távolsági 
autóbuszforgalom újbóli megindí-
tásáról az utazóközönséget a saitá 

1 és a rádió út ján értesítik " W 
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A szegedi kender fonógyáriak vezetnek 
a Textilművekkel folytatott párosversenyben 

A Szegedi Kenderfonógyár szá-
razfonó osztályának és a Textil-
művek gyűrűsfonódájának dolgozói 
a felszabadulási versenyben felújí-
tották a mintegy fél évvel ezelőtt 
kezdődött párosversenyt. A legjob-
bak közül Bálint Jánosné a Szege-
di Kenderfonógyár dolgozója Berta 
Máriával, a Textilművek gyűrűs-
fonójával egyénileg is párosver-
senyre kelt. 

Csaknem az egész város figye-
lemmel kíséri a két legnagyobb 
szegedi textilgyár vetélkedését. A 
műszaki bizottság értékelését a vá-
ros legforgalmasabb helyem, mint 
például a Vörös Csillag moziban 
és a legnagyobb áruházakban felál-
lított díszes verseny táblák hirdetik. 

Szerdán kiváló eredmények ke-
rültek a táblákra a felszabadulási 

műszak első két napjáról. Ebből 
kiderül, hogy — mint decemberben 
— most is a kenderfonógyáriak ha-
ladnak a verseny élén: Bálint Já-
nosné a két napon 115 százalékra 
teljesítette tervét, s naponta 11 
kiló fonal került le gépéről terven 
felül. Az üzem az év első munka-
napján több mint 2700 kilométer 
fonallal túlteljesítette tervét. 

De a Textilművek fonónőinek 
sincs okuk szégyenkezésre. Berta 
Mária 113.1 százalékra teljesítette 
napi tervét, s az üzem az új ver-
senyszakasz első két napján több-
ezer női ruhához elegendő fonalat 
adott népgazdaságunknak. így a 
Textilművek dolgozóinak is meg-
van az esélyük, hogy az élre törje-
nek. 

Névadó ünnepségre készül a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének kultúrotihona 

Juhász Gyuláról, a nagynevű sze-
gedi költőről nevezik el a Közal-
kalmazottak Szakszervezetének 
Kultúrotthonát, ezzel újabb emlér 
ket állítanak Szeged nagy költő.ié 
nek. A névadó ünnepség január 
10-én, hétfőn este fél 8 órakor kez-
dődik a Vörösmarty utca 5. szám 
alatt székházban. 

Az ünnepséget Béres József, a 

területi bizottság elnöke nyitja 

meg. A névadó ünnepségen Vajda 

László főiskolai tamár ismerteti Ju-

hász Gyula életét és irodalmi mun-

kásságát. Szerepelnek Lászlóffy 

Kata, Kovács János, a Szegedi Ál-

lami Nemzeti Színház tagjai és 

Bárány Pálné. 

A kultúrotthon szimfonikus zene-
kara Markó Leó vezetésével, Ki-
rály (Kőnig) Péter műveiből ,ad 
hangversenyt. Az elfelejtett szegedi 
zeneszerző 1904-től 1940-ig — halá-
láig — volt a szegedi városi zeneis-
kola igazgatója. Rokoni és baráti 
kapcsolatban volt Juhász Gyulával. 
Közös munkájukból született meg 
a Tisza kantáta, amelyből részlete-
ket mutatnak be Pesti Ella és Me-
gyesi Pál operaénekesek közremű-
ködésével a névadó ünnepségen. 

A bemutatandó műveket Király 
József egyetemi adjunktus ismer-
teti. 

A kultúrotthon vezetősége szere-
tettel várja Szeged dolgozóit a név-
adó ünnepségre. 

Térkép - a mezőgazdaság fejlesztésének szolgálatában 

A szegedi fórás termelőszövetkezetei 
gondozzák gyümölcsöseikot 

A szegedi járás sok Termelőszö-
vetkezetében foglalkoznak nagyobb-
arányú gyümölcstermesztéssel. Ezek-
ben a TSZ-ekben most télen is 
serény munka folyik, ápolják, gon-
dozzák a fákat, 

A pusztamérges! Rákóczi Terme-
lőszövetkezetnek valóságos „arany-
bányája" volt húszholdas gyümöl-
csöse, mert az ősszel 1400 mázsa 
féli almát szüreteltek. Csupán al-
mából több minit hat kilót osztot-
tak munkaegységenkint. A termelő-
szövetkezetnek alig volt olyan tag-
jav aki húsz mázsánál kevesebb al-
mát vitt haza. Most télen ez a 
gyümölcs a legfőbb jövedelmi for-
rásuk. Fodor Szilveszter évi mun-
kája után kapott gyümölcs árából 
húszezer forintért házat vett ma-

házat 
Gyóni 

is. Jo-

gának. Ugyancsak családi 
vásárolt Fazekas József, 
Sándor és Kádár Kálmán 
vőre még nagyobb jövedelmet akar-
nak elérni ezért most Szekeres 
Mihály brigádvezető irányításával 
szorgalmasan gondozzák gyümöl-
csösüket, tisztogatják a fákat. A 
még megmaradt leveleket leszed-
ték és elásták. A mezei kártevők 
ellen is védekeznek: dróthálóval, 
náddal vették körül a fákat. 

A járás másik nagy gyümölcs-

termelő szövetkezetében, az ásott-

halmi Szabadságharcosban is jó 

jövedelmet értek el. Most újabb 

tíz holdon ültetnek almafát. A 

földet már előkészítették a telepí-

tésre. 

Két virágcserép került az udva-
runkra. Egyikben kerti föld volt, 
másikat egy új lakó hozta valahon-
nan. Magvakat hintett beléjük a 
szél, eső locsolta földjüket, s a két 
cserépben kihajtott a gyom. Egyik-
ben előbb, s dúsabban. A másik 
cserép növényzete lassabban fejlő-
dött, satnyább lett. Pedig ugyan-
azok a gyomnövényele voltak mind-
kettőben. Mi okozta a különbséget? 

Ez a probléma foglalkoztat Sze-
geden két kutatót. Egyik Tirnár 
Lajos kandidátus, másik Bodrog-
közy György tanársegéd. A prob-
léma ma már egyszerű, megvan a 
nyitja. Timár Lajos — aki az egye-
tem Meteorológiai Intézetének mun-
katársa — egyi kis, könyvekkel, 
térképekkel és sajátkezű jegyzetei-
nek vaskos köteteivel benépesített 
szobában dolgozik — a következő-
ket mondja erről: 

— A növények mindig együtt él-
nek. Együttélésüknek törvényei 
vannak. Ezeket a törvényszerűsége-
ket a talaj, az éghajlat, a víz, s 
más tényezők szolgáltatják. Azonos 
körülmények között azonos növény-
társulások jönnek létre. A növény, 
társulásból pedig a talajra, az ég-
hajlatra és a vízviszonyokra lehet 
következtetni. Vagyis arra, hogy az 
illető területen milyen növényeket 
lehet hasznosan termeszteni. 

A probléma tehát ilyenképpen 
egyszerű. Az egyik virágcserépben 
azért lett dús a növény, a másik-
ban meg azért lett satnyább, mert 
mindegyik cserépben más-más föld 
volt. Csakhogy a probléma a kuta-
tókat nem virágcserépnyi méretben, 
hanem ezer holdakban foglalkoz-
tatja. S a dolog így lényegesen bo-
nyolultabb. 

A két kutató Olyan térképet ké-
szít, amelyből a táj talajviszonyai-
ra, éghajlatára, vízellátására lehet 
következtetni. Ez a 

növény földrajzi térkép. 

Erdőtelepítésnél, új mezőgazdasági 
növények honosításánál, fontos tud-
nunk azokat a körülményeket, ame-
lyeket a növénytársulások a szak-
embernek elárulnak. Ehhez azon-
ban a növényeket minden részük-
ről, gyökerüktől a magvakig is-
merni kell. 

A növénytársulások e fontos jel-
zőszerepét felismerve, a környező 
államok többnyire már hozzáláttak 
a térképezéshez. A mi Tudományos 
Akadémiánk 1951-ben ke_lte meg 
ezeknek a térképeknek egy-egy jel-
lemző tájegységen belüli elkészíté-
sét. Az Alföldről eddig Szeged kör-
nyékének és a Tisza hullámterének 
a térképe készült el, egész Szol-

Szívesen látott vendégek a dorozsmai gépállomáson 
Éppen véget ért a vezetőségi ülés — Nagy segítségünkre lennének 

a dorozsmai gépállomáson, amikor 
barnáspiros színű, kis Skoda autó 
állt meg az irodaépület előtt. A 
gépkocsiból három utas kászolódott 
ki: egy nő és két férfi. Kezükben 
aktatáska. 

Németh Kálmán elvtárs, a gép-
állomás igazgatója, — meg kell 
mondani őszintén — nem szereti 
az aktatáskás küldötteket, mert 

az elvtársak, — mondja —, ha az 
Autójavító Vállalat dolgozói kijaví-
tanának nekünk 3 kombájn motort, 
20 darab dinamót, meg 4 motormág-
nest. 

Sarnyai Vencel számolgatni kezd, 
majd igenlően bólint: 

— Nincsen ennek semmi akadá-
lya... 

Sebők József főmérnök újabb azok sok esetben csak ezeregy . . . . . . . . . , . . . 
„szemponttal" próbálnak neki s e g í- i kérdést intéz a három vendeghez: 
teni, ráadásul elrabolják az idejét.1 — A hegesztések során is szeret-
De most, amikor az ablakon át meg-
látta a három vendéget, mégsem 
vonta össze a szemöldökét, hanem 
inkább felcsillant a szeme. 

Ugyanis a kiskundorozsmai gép-
állomást patronáló szegedi üzemeik 
vezetői érkeztek meg, hogy meg-
beszéljék Németh Kálmán elvtárs-
sal, meg a traktorállomás többi 
vezetőjével: milyen segítséget nyújt-
hatnának az új esztendőben, hogy 
még eredményesebben dolgozhasson 
a mezőgazdaság megerősítésében a 
gévállomás. 

Meleg kézszorítások, rövid, barát-
ságos beszélgetés és máris körül-
ülik a nagy asztalt az „érdekelt fe-
lek": Sarnyai Vencel, a szegedi 
Xl-es számú Autójavító Vállalat 
igazgatója. Sarnyai Vencelné, a sze-
gedi Textilművek igazgatója, Pé-
ter Szilveszter, a szegedi Textilmű-
vek párttitkára. Németh Kálmán, 
a dorozsmai gépállomás igazgatója, 
Sebők József, a gépállomás főmér-
nöke és Gyenes András, a gépállo-
más vezető mezőgazdásza. 

— Már az elmúlt évben is patro-
nálta a kiskundorozsmai gépállo-
mást a Szegedi Autójavító Vállalat 
és a Szegedi Textilművek, — kezd-
te szavait Sarnyai Vencel igazgató 

— Most ismét eljöttünk hozzátok 
Németh elvtárs, hogy erre az évre 
is szocialista patronálási szerződést 
kössünk vele'ek. 

Mindjárt érdeklődnek is: a gép-
állomásnak milyen segítség kellene. 
A gépállomás főmérnöke sorolni 
kezdij i , 

nénk segítségüket kérni. Van pél-
dául egy tehergépkocsink, annak az 
alvázát nyolcszor hegesztettük, de 
mindig eltört. 

Sarnyai Vencel már írja is jegy-
zetfüzetébe a kérést, majd válaszol 
a gépállomás főmérnökének: 

— A vállalatunknál dolgozik Kő-
eső Pál. Délmagyarország egyik leg-
jobb hegesztő szakmunkása. Kocsó 
elvtárs majd segít a gépkocsi meg-
javításában. 

— Esztergaanyag is kellene, — 
rrondja szerényen a főmérnök. — 
A differenciálbéléshez nincsen esz-
tergaanyagunk. 

— Milyen vastagságú kellene? 
— Négy és feles megfelelne. 
Sarnyai Vencelné, a szegedi Tex-

tilművek igazgatója veszi át a 
szót: 

— Ilyen vastagságú kazánleme-
zünk van. Majd küldünk a gépállo-
másnak. 

Németh Kálmán elvtárs, a gép-
állomás igazgatója szintén sorolni 
kezdi kívánságait: 

— Most az idén kötünk először 
kollektív szerződést a traktoristák-
kal. Még nem vagyunk benne jár-
tasak, hogyan készítsük azt elő. 

A Textilművek igazgatónője rög-
vest válaszol: 

— Mi már a harmadik kollektív 
szerződést kötjük a dolgozókkal, 
tehát gyakorlatunk van benne. Szi-
vi sen segítünk tehát Németh elv-
társ... 

M kor megvitattak minden kíván-
ságot, Németh elvtárs és Sarnyai 
Vencel, az Autójavító Vállalat igaz-
gatója a gépállomás adminisztráto-
rárak diktálni kezdik a szocialista 
patronálási szerződést, hogy papi-
ror is rögzítsék megállapodásaikat. 

Hisszük, hogy a Szegedi Autója-
vító Vállalat és a Textilművek dol-
gozói ebben az évben is méltó se-
gítséget nyújtanak a dorozsmai gép-
állomásnak. 

(v. gy.) 

É/ente hatvanezer lifer alkohol takarítható meg 

az új juhfürösztő szerrel 
A juhállomány egyik sok kárt I A kísérletek és a vizsgálatok azt 

okozó parazitás betegsége a rü- 'bizonyították, hogy az új szer ha-

hősség. Mócsy János Kossuth-díjas j tása sokkal jobb és tartósabb mint 

akadémikus hosszabb kísérletezés | az eddigi gyógyszeré. Nem tűzve-

után az eddiginél jobb és olcsóbb i szélyos s legnagyobb előnye, hogy 

fertő ilenítő szert állított elő. Ehhez alkalmazásával évente 60.000 liter 

nem alkoholt, hanem porráőrött ben-

tonit nevű ásványt használnak. Ez 

korlátlan mennyiségben áll rendel-

kezésre s felszíni kitermelése ese-

ted!* össaeg be temáU, 

alkohol lakaritható meg. A fertő-

zött álladókat az új szerrel elég 

egyszer füröszteni s nincs szük-

ség arra sem, hogy a fürösztés után 

m a k l o k hat j h é t i g ü resen á l l j o n * * , 

nőkig. A múlt évben Timár Lajos 
és Bodrogközy György, a Budapesti 
Ag ártudományi Egyetem két ku-
tatójának — Jeanplong József ad-
junktus és Précsényi István tanár-
segéd — közreműködésével a Tisza-
zug egy részét térképezték fel. 
Mintegy 190 négyzetkilométernyi 
területet. 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia Timár Lajos kandidátust bízta 
meg az alföldi térképezések vezeté-
sével. A térképezési munkába bele-
kapcsolódott kutatók saját kutatá-
suk iránya szerint választják meg 
a területüket. Tímár Lajost foglal-
koztatja a vetési gyomok kártételé-
nek tájonkénti felmérése is. Bod-
rogközy György — aki régebben is 
s-őlészeti kutatásokkal foglalkozott 
— most a homokos területeket tér-
képezi fel, megvizsgálva egyúttal az 
egyes szőlőfajták termelési lehető-
ségeit. 

Mezőgazdasági szempontból nagy 
jelentősége van ennek a készülő 
térképnek. A Tisza hullámterének 
feltérképezésére például fásítási 
szempontból volt szükség. A követ-
kező évben pedig a Kiskunhalas 
környéki homoki fásítás érdekében 
fognak termőhelyi térképezést vé-
gezni a Kutatók a növénytársulá-
sok alapján. Itt ugyanakkor sorra-
kerül a homokterületek még fel 
nem kutatott botanikai érdekessé-
géneik a vizsgálata is. Ugyanakkor 
szőlészeti szempontból is érdekes a 
homokos talajok vizsgalata. Bod-
rogközy György például arra az 
ered-néni, re jutott, hogy azokon a 
területeken, ahol több a száraz ho-

razhomokon termő szőlőkből szár-
maznak, ahol más növényeket nem 
is lehetne gazadságosan termelni — 
az igazán zamatos, erős, finom bo-
rok. De ugyanakkor érdekes kap-
csolatra jutott a növénytársulás és 
a peronoszpóra veszély között: 
ugyanis a magasabb humusztartal-
mú talajok növénytársulásai inten-
zívebb peronoszpóra veszélyt jelen-
ter ek. 

A növénytársulási kutatások a le-
gelők és a rétek szempontjából is 
jelentősek. A kutatók a térképek 
értékelésénél arra is igyekeznek rá-
mutatni, hogy a leromlott réteket 
és legelőket milyen módszerekitel 
lehet feljavítani: jó minőségű, oda-
illő herefélék bevetése, meghatáro-
zott időben való elárasztása, stb. 
Más kérdés az, hogy 

miként folyik a kutatás? 

A kutatók tavasztól őszig fúrják a 
területet. Figyelik, hogyan változik 
a gyomnövényzet megjelenése és 
eszerint elhatárolják egymástól a 
különböző gyomterületeket. Sor ke-
rülhet a külön talajvizsgálatokra is: 
egy-egy jellegzetes területet két 
méter mélyen megfúrnak, a talaj-
mintákat feldolgozzák: megállapít-
ják, hogy az egyes talajtípusokra 
milyen gyomnövény társulások jel-
lemzők. Töbthónapos kutatásuk 
eredményeit azután térképen rög-
zítik. Milyen ez a térkép? Külön-
böző színfoltokkal jelölve, megta-
láljuk a sajátos területeket: a mi-
nőségileg különböző homokterüle-
teket, a humuszosabb területeket, 

nyebb a föld — minőségileg 

jobb bor terem 
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mok - tehát humuszban szegé- T p ] ^ 

Lehet-e tervszerűen gazdálkodni 
a földön, ha nem ismerjük? A tér-
kép — amely feltünteti a talaj he-
lyenkénti minőségét, a helyi talaj-, 
víz- és éghajlati viszonyokat, amely 
a tudományos vizsgálat és a ta-

' pasztalat alapján megmondja: hol, 
mit, és milyen gazdaságosan ter-
melhetünk, milyen növényfajtákra 
van szükség egyes területeken — 
a mezőgazdaság fejlesztését segíti. 
Ez adja meg nagy jelentőségét. 

Németh Ferenc 

— bár kevesebb, s nehezebben mű-
velhető. Pusztamérgesen is például 
ezért terem jó bor. A humuszosabb 
homokterületek szőleinek bora vi-
szont gvengébb. Tehát az úgyneve-
zett homoki viníkó — a közfelfogás 
szerint is gyönge homoki bor — 
gazdagabb humusztartalmú homok-
területeken terem. Az igazi homoki 
borok viszont — melyek olyan szá-

Míníszferfanácsi határozat a fanács'agok díjtalan átázásáról 

A tanácsokról szóló 1954. évi X. 
törvény 27. §. (2) bekezdés értelmé-
ben a tanácstagok hivatalos tevé-
kenységükkel kapcsolatban díjtalan 
utazásra jogosultak. Ennek szabá-
lyozása tárgyában a Miniszterta-
nács a következőket határozza: 

1. A megyei tanács tagja a me-
gye területén, a járási tanács tagja 
a járás területén minden személy-
szállításra berendezett rendes és 
keskeny nyomközű MÁV, vala-
mint GYSEV vonalon, továbbá a 
MÁVAUT (autóbusz) vonalokon a 
menetrend szerint közlekedő vona-

tok párnás kocsiosztályának, illető-
leg az autóbuszjáratolöiak díjmen-
tes használatára jogosult. A megyei 
és a járási tanácstagokat erre a 
célra utazási igazolvánnyal kell el-
látni. Az utazási igazolvány az arc-
képes tanácstasági igazolvány fel-
mutatásával együtt érvényes. 

Á díjmentes utazásra jogosító 
igazolványt a Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium I. vasúti főosz-
tálya állítja ki a megyei és a járási 
tanácstagoknak a megyei tanács 
végrehajtó bizottsága által részére 
megküldött névjegyzéke alapján. 

Az idén ünnepli fennállásána'i 65. évfordulóját 

a szegedi vasutasok énekkara 

A szegedi vasutasok országszerte 
ismieirt, kiváló férfikara 65 éves 
eredményekben és sikerekben igen 
gazdag múltra tekinthet vissza: 
1889-ben alakult és azóta megszakí-
tás nélkül az énekkultúra szolgála-
tában áll. Szegeden hosszú ideig, 
így a felszabadulás alkalmával is a 

ban 65. évfordulóját ünnepli. Az 
ünnepségen kitüntetik és jutalmaz-
zák a legrégibb és legszorgalma-
sabb dalosokat. 

A „MÁV Hazánk Dalkör"-nek je-
lenlegi vegyeskara van, de most 
visszaállítják a férfikart is. Ujabb 
férfi és női énekesek (nem vasuta-

vasutas énekkar volt az egyedül! sok) jelentkezését is ' várják. így 
működő énekkar és sikeres szerep- megerősödve az énekkar méltókép-
léseivel Szeged városának is dicső- pen ünnepelheti 65 éves jubileu-
séget szerzett. mát, 

Az énekkar a tavaszi hónapok- Bakos Béla 

Gershwin- és Sirauss esi a Közalkalmazottak 
Szakszervezetének Kuliúrotthonában 

ll-én, kedden este fél 8 órakor a T és Boss eimű négertnrrryú operá-
mikrolemczes sorozatban Gershwin | ból továbbá Strausa 12 legnépsze-
ég S'rauss legnépszerűbb müveiből ; rübb keringője a Mantovrn'-zene-
rendez műsort a Kultúrotthon. Mű- l kar előeclásábn. Műsor után mik-
sorra kerül a Kék rapszódia, Ame- robarázdás tánclemczekről éjfélig 
rikai Párizsban, részletek a Porgy tánc. 

Január 5-én Moszkvában az iró kívánságának 
megfelelően felbontották Rcmaín Roland 

háborús naplóját 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unió Allamj Lenin-Könyvtárában 
őrzik Romáin Rollandnak, a nagy 
francia írónak kéziratait, amelye-
ket 1934/35-ben ajándékozott a 
könyvtárnak. A kéziratok között 
találjuk az iró 1914—19. évi báborús 
naplójának 29 füzelét. Romáin ' 
Rolland 1934. november 25-én leve-
let írt a Lenin-Könyvtár igazgató-
jának amelybon közli, hogy a 
könyvtárnak jogában áll a rendel-
kezésre bocsá ott kéziratokat ki-
adni, vagy történelmi, Illetőleg Iro-
dalmi művekhez segédanyagként 
felhasználni. Romáin Rolland kéz-
iratainak feldolgozására húwUaág 

alakult, amelynek munkájában 
résatvesz Zujeva, az OSZSZSZK 
kulturális ügyeinek minisztere, to-
vábbá a Lenin-Könyv ár igazgató-
ja, a kulügyminiszt'rium, a 
VOKSZ, a TASZSZ munkatársai és 
mások. 

A Romáin Ro'la~d kéziratait 'ar-
talmazó levélcsomót az iró kíván-
ságának megfcllően 1955 január 
5-én felbontották. A 29 füzetből 
álló napló összesen 2650 gépelt ol-
dal' tnrtalmnz. A napló 1914 július 
31-től 1919. július 18-'g terjed. Az 
iró előszavával ellátott háborús 
naplót orosz nyelvre fordítják, 

m a j d k i a d j á k . 
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A legutóbbi értékelés szerint 37 
okleveles és 2 jelvényes sztaháno-
vistója van a Szőrme- és Bőrruha-
készítő üzemnek. Ezenkívül 15-en 
kapták meg a sztahánovista címet. 

Január hónapban a mezőgazda-
ság részére venyigeollókat készíte-
nek a Kéziszerszámárugyárban. 
Egyrészét már legyártották s a hó-
nap végén összesen 3300 darab ke-
rül szállításra. 

A Fémipari és Finommechanikai 
Vállalatnál ezen a héten kezdték 
meg a kofamérlegek szerelését. Ja-
nuár hónapban 250 darabot készí-
tenek belőlük. 

"A szőlőmetszés módjai és netne-
sítési eljárások" címmel Mészöly 
Gyula, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa tart hangosfilm-
vetítéssel egybekötött előadást ma 
délután 5 órai kezdettel az MTESZ 
előadótermében (Horváth Mihály 
utca 3.). 

A városi tanács mezőgazdasági 
osztálya a közeljövőben a város 
környékén több helyen, Baktóban. 
Újszegeden és Hattyason az egyé-
nileg gazdálkodó dolgozó parasztok 
részére szőlő- és gyümölcstermelés-
ről szóló szakelőadásokat rendez. 
Ezeken az előadássorozaton az 
egyéni gazdáknak nagy lehetősé-
gük nyílik arra, hogy eddigi szak-
ismereteiket újabbakkal egészít-
sék ki. 

A szegcdi termelőszövetkezetek 
tagjai a téli munkák végzése mel-
lett Jelentős időt fordítanak tanu-
lásra is. Csaknem minden terme-
lőszövetkezetnél, a közeli napok-
ban, konyhakertészeti, paprikater-
melési, állattenyésztési előadássoro-
zatok lesznek. Több előadást halla-
nak majd a szikes talajok megja-
vításáról, az öntözéses gazdaságok 
berendezéséről. * Egy-egy TSZ-ben 
mintegy 7—8 szakelőadás lesz. 

Néhány hete annak, hogy Mi-
hályteleken is megalakult a gazda-
kör, de máris eredményesen végzi 
munkáját. Megszervezte a gazdák 
körében az esti tanfolyamok, elő-
adások hallgatását. Az első előadá-
sok rövidesen meg is kezdődnek a 
szőlő- és gyümölcstermelésről. 

Bírósági hirek 

Kondász József zsombói kulák a 
múlt év novemberében, amikor az 
adóügyi megbízottak lakásán felke-
resték és adókönyvének felmutatá-
sát kérték, nekitámadt az egyik 
adóügyi megbízottnak és azt tettleg 
bántalmazta. A lefolytatott bizo-
nyítás alapján, hatősági közeg el-
leni erőszak bűntettéért Kondász 
József zsombói kulákot másfél évi 
börtönbüntetésre, valamint öt évi 
jogvesztésre ítélte a szegedi járás-
bíróság. 

Papp Géza és Papp Zoltán föld-
művesek ittas állapotban köteked-
ni kezdtek békés járókelőkkel. Ami-
kor a rendőrjárőr őket az orvoshoz 
kísérte ittassági fokuk megállapí-
tása végett, dulakodni kezdtek a 
rendőrökkel, sőt Papp Géza bicskát 
is rántott. Papp Gézát és Papp 
Zoltánt a bíróság bűnösnek találta 
és ezért Papp Géza elsőrendű vád-
lottat hat hónapi, Papp Zoltánt 
pedig három hónapi börtönbünte-
tésre ítélte. 

Tóth János mórahalmi földműves 
az elmúlt év júniusában engedély 
nélkül levágta egyik birkáját. A 
rendőrség leleplezte a feketvágást. 
A szegedi járásbíróság engedély 
nélküli állatvágásért négy hónapi 
börtönbüntetésre ítélte Tóth Já-
nost. 

Csehó Antal ásotthalml földmű-
ves az elmúlt év nyarán ittas álla-
potban kivilágítás nélkül vezette 
motorkerékpárját és elgázolt az út-
test jobboldalén haladó, kerékpár-
ját toló embert. A bíróság élet és 
testi épség veszélyeztetéséért tízhó-
napi börtönbüntetésre ítélte. 

Rekeczki Vendel öttömösi föld-
műves közel négyezer forint bor-
forgalmi adóhátralékkal tartozott. 
A pénzügyőri szakasz közegei ezért 
a nála talált 460 liter bort lezálo-
golták. Rekeczki Vendel a ható-
sági zár alá vett bor egyrészét elfo-
gyasztotta, más részét eladta, de 
adótartozásából csak négyszáz fo-
rintot törlesztett. Zártörésért Re-
keczki Vendelt hat hónapi börtön-
büntetésre ítélték. 

r $ h i * m k 

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

VÁROSI PÁRT-
VÉGREHAJTÖBIZOTTSÁG 
AGIT.-PROP. OSZTÁLY 

N A P I R E N D 

1955 
JANUÁR 

8 
SZOMBAT 

0M A RÁDIÓ MŰSORA: •ÍT1 

r JANUAR 9. VASARNAP f 
Kossuth-rádld 

4.30 Reggeli zene. 6.45 Lapszemle. 7 Hí-
rek. 7.15 Hanglemezek, 8 Hirek. 8.15 Egy 
falu — egy nóta, 10 Vasárnapi levél, 10 
óra 10 Gyermekrádió. 11 Magyar irók, új-
ságírók a Kínai Népköztársaságról, 12 
Hírek, lapszemle. 12.15 Hanglemezek. 13 
óra 15 Ajándékműsor. 14.15 Szlmfónikus 
zene, 15.25 Liszt: Nyugalpm a bérci te-
ISn. Előadja Llttasy György. 15.30 Külpo-
litlkal Ismertetés, 15.45 Szív kűldl, 16.15 
Kilátó. A rádió világirodalmi folyóirata, 
17 Ének. 17.10 tlangképek bajnoki labda-
lugómérközésekröl, 17.40 Kincses Kalen-
dárium. 18.40 Gál György Sándor és t.aj-
fa Andor eseményjátéka: A film diadal-
útja. 19.10 Szív küldi, 19.30 Moszkvai rá-
dió összeállítása. 20 Esti híradó. 20.20 
Helyszíni közvetítés Budapest zenés szó-
rakozóhelyeiről. Í0.50 „Ma hull a hó és 
álom hull a höban . . . " Zenés irodalmi 
műsor. 21.30 Sporthíradó. 22 Hírek, 22.10 
Operettrészletek, 24 Hírek, 0.10 Virágéne-
kek. . . 

Petőfi-rádió ' rt 

8 Népi zene. 8.30 Ref. félóra. 3 Falu-
rádió. 9.30 Lemezesláda, 10.10 Szív küldi. 
II Népek dalaiból. 11.50 Hanglemezek, 12 
óra 30 Voltaire Candlde cimü regényét Is-
merteti Hegedűs Géza. 13 Művészlemezek, 
14 Opercttzenekar. 13 Apáczai-Csere Já-
nos, népművelésünk úttörője. Nylrcü Ist-
\án előadása. 15.20 Népdalok, 16 Opera-
részletek, 17 Gvermekszlnház, 17.40 Szlm-
fónikus zene, 18.35 Klarinétötös, 19.10 De-
vccserl Gábor költő Jegyzetel: A szovjet 
írók I I . kongresszusa, 19.30 Batyubál, né-

pt zenés játék, 20.20 Lapismertetés, 20.35 
Tánczene. 21.30 Fúvőszene, 21.58 Zenekari 
hangverseny. 

AZ EV ELSŐ HETÉBEN 

TIZEN ÉRTEK EL 12 TALÁLATOT 

ÉS NYERTEK JELENTÓS OSZ-

, SZEGETI 

A Toló 2. számú szelvényéről az 

olasz mérkőzéseket törölték s (gy a 

szelvényen csak II mérkőzésre kell 

tippelnL 

A nagy keresletre való tekintette! a 
Sportfogadás c. lap újévi, 16 oldalas 
melléklele 50 filléres áron külön is 
forgalomba került. Kapható a Sport-
fogadási Osztály kirendeltségeinél. 

DELMAGYARORSZAG 
a Magyar Dolgozók Pártja 

esongrádmegyel napilapja 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: az MDP Csongrád-
megyei Bizottsága 

Szerkesztőség: Szeged, Lentn-o. I I . 
Telefon: 35-35 és 40-80. 

Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál-tér t 
Telefon: 31-16. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdalpari Vállalat, 
Szeged 

Felelős vezető: Vtneze Gvórev 

IDŐJARASJELENTÉS 
Várható Időjárás 

szombat estig: Erősen 
felhős, ködös idő. 
Sokfelé havazás, 

ónoscső, eső. Mérsé-
kelt északkeleti-keleti 
szél. Nappal főként 
délen olvadás. 

Várható legmaga-
sabb nappali hőmér-

séklet szombaton délen 0—plusz 3, észa-
kon 0—mínusz 3 fok között. 

A fűtés alapjául szolgálő várható kő-
zéphőmérséklet szombaton mínusz 1— 
mínusz 4 fok kőzött lesz. 

MOZI 

Szabadság: 2x2 néha 5. — Magyar film-
vígjáték (január 12-ig.) 

Vörös Csillag: Ölomkenyér. — Csehszlo-1 
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: Travlata. — Bérletszünet. 

KAMARA BÁBSZÍNHÁZ 

(Dózsa György u. 16/b) 

Délután 3: Elvarázsolt narancsok. 

i A I I . KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÖÖRAI 

Hegyes! 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. 

Ökrös Erzsébet, Petőfitelepi t . sz. Isk., 
Január 8-án, 3—5 óra. 

Bálint András, Petőfitelepi Központi lak., 
Január 9-én. 9—11 őra. 

Berta Józsefné, UJ-Pelőfitelepl isk.. Ja-
nuár 9-én, 9—12 őra. 

Bondár István, Fodortelepi Pártház, Ja-
nuár 9-én, 8—12 óra. 

Csurl Mihály, Petőfitelep. III-as utcai 
MSZT-ház, január 9-én. 9—11 őra. 

Halász Mihály, Szilléri sugárúti Isk., 
január 9-én. 9—11 óra. 

Kassal Tibor, Csongrádi sugárúti Isk., 
január 9-én. 10—12 óra. 

Markos András, Petőfitelepi TI. sz. isk., 
Január 9-én, 9—11 óra. 

Márton Ferencné, Petőfitelepi I . sz. Isk., 
Január 9-én. 10—12 óra. 

Nagy Sándor. Uj-Petöfitelepi isk.. Ja-
nuár 9-én. 9—12 őra. 

Pataki Cyuláné, Petőfitelepi ! . sz. Isk., 
nuár 9-én, 9—11 őra. 

Tasnádi Lajos és Siprlkó Gyula, Szilléri 
sor II . szám. január 9-én. 9—11 őra. 

Sági Teréz, Rókus I I . Pártszervezet h., 
Január 9-én. 9—12 óra. 

Róvó István, Petőfitelept I . sz. isk.. Ja-
nuár 9-én, 9—12 óra. 

AZ I. KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADOÖRAI 

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

ARAMSZÜNET 

A Délmagyarországi Áramszolgáltató 
Vállalat közli, hogv 1955 január 10-tül 
15-ig minden nap 7—16 óráig Fodorte'e-
pen. Baktóban és Petőfitelepen az algyői 
úttól a 16-os utcáig áramszünet lesz. 

DC&pjfiantá 

Rossz indulatú t a m á s k o d á s 

A begyűjtési rendelet előírja, hogy annak a dolgozó parasztnak, 
aki már az első negyedév ben egész évre szóló sertésbeadási 

kötelezettségét teljesíti, három mázsa kukoricabeadási kedvezmény 
jár; — vagyis ennyivel csökken kukoricabcadási kötelezettsége. Csi-
szár Mátyás, Asotthalom, VII I . kerület 1147. szám alatt lakó dolgozó 
paraszt élt is ezzel a kedvezménnyel. Egész évi sertésbeadási kötele-
zettségét már 1954 március elsejére teljesítette. Természetszerűen, 
amikor a kukoricabeadásra került a sor, három mázsával kevesebbet 
vitt be. Ezért nem Is szólt neki senki. 

Az elmúlt napokban azonban Csiszár Mátyás vágási engedélyért 
ment a tanácshoz, ahol elutasították kérését azzal, hogy a részére 
hizlalt disznót csak akkor vághatja le, ha a három mázsa májusi mor-
zsolt kukoricát is beszállítja. 

Az ilyen követelés a kormány által biztosított jogok durva 
megsértése! Ezt még tetőzi az is, hogy a begyűjtési rendeletnek egy 
másik pontja azt is előírja, hogy a vágási engedélyt az illetékes gaz-
dának akkor is ki kell adni, hogyha más termények beadásával még 
hátralékos, de a sertésbeadási kötelezettségét már teljesítette. Ajánla-
tos lenne a mórahalmi tanács begyűjtési osztálya vezetőinek jobban 
tanulmányozni a rendeleteket. Akkor nem esnének olyan hibába, ame-
lyet méltán nevezhetünk rosszindulatú tamáskodásnak! 

S P O R T 

Mi telte szükségessé a két csoportos NB II-es mérkőzéseket 
Az elmúlt bajnoki év kezdetekor azesapat nélkül, ahol vasárnaponként 5— 

_ OTSB Illetékes szervei részéről elhangzott 
i az a bejelentés, hogy 1955-ben az N3 Il-t 
a meglévő négy csoportról kettőre csök-
kentik. Ezt a bejelentést az NB II-es csa-
patok képviselői tudomásul vették: ellen-
vélemény alig akadt. Az NB. I I . őszi 
fordulójának megindulásakor azonban 
egyesek arról kezdtek beszélni, hogy hely-
telen volt a négv csoportos NB Il-t le-
csökkenteni. Az ÖTSB illetékes szervei vá-
laszukban arra hivatkoztak, hogy nagy 
űr van az NB. I I . és az NB. I. között. 
Vagyis az NB. I-be felkerülő csapatok 
nem állják meg a helyüket. Ez gaz. /.z 
NB. I-ből kiesett Haladás és Sztálinvá-
ros helyett feljövő Légierők és Kőbányai 
Dózsa például gyengébb Játékerőt képvi-
selnek. Az indokolás elmondja még, hogy 
a kieső csapatok színvonalasabbá teszik 
a megyei bajnokságokat és így jobb mér-
kőzéseket láthat a közönség. Az NB. II-bői 
kiesett csapatokhoz azonban nem tudnak 
felnőni az eddig megyei, illetve városi 
bajnokságban játszó csapatok. A bajnok-
ság sorsa tehát a legtöbb helyen a volt 
NB. I I . csapatok között dől el. Azután 
hivatkozik az indoklás a költségek csök-
kentésére is. Ez valóban helytálló. 

Az NB. I I . kétcsoportra való csökkenté-
sével komoly városok maradtak NB. I I . 

A sportorvosi vizsgálatok rendje 

A sportorvosi intézet megkezdte a spor-
tolók 1955. évi felülvizsgálatát Január 
3-án. A vizsgálatok rendje: 

Január 10: Postás; január I I : VL. Ruha-
gyár és Jutagyár; január 12: VL. Textil-
művek; január 13: Vasas és Szpártákusz; 
január 14: Építők és Lemezgyár; január 
17: Lendület és Fáklya; január 18: Sz. 
Kender és Űjszegedi Kender: január 19: 
Kinizsi; január 20: Lokomotív OMSEG és 
Szeged-Állomás; január 21: Lok. Távírda, 
Fűtőház és Igazgatóság: január 24: Egye-
temi Haladás és Főiskolai Haladás: ja-
nuár 25: Lokomotív; január 26: Dózsa; 
január 27: Petőfi; január 28: a Haladás 
labdarugói számára tartják a vizsgálato-
kat. 

A vizsgálatokra minden sportoló köte-
les elhozni minősítési könyvét, vagy sport-
orvosi ellenőrző lapját. Rendelés liciyc: 
Szeged, Április 4-útja 15. Rendelés ideje: 
délelőtt 9—l-ig, délután 4—7 óráig. 

_ , Sportorvosi intézet 

' ! * ' ™ T RÖPLABDA 

Az 1955. évi szabadtéri röplabda-baj-
nokság új formában kerül megrendezésre. 
Külön a férfi és külön a női megyei csa-
patok részére összevont területi bajnoksá-
gokat rendeznek. A vidéki csapatokat négy 
területre osztották be. A IV. területbe lett 
Csongrád megye sorolva. Ezen kívül 
a következő megyék szerepelnek: Bács-
Kiskun. Békés, Szolnok, Pest. Minden cso-
portban nyolc csapat vesz részt. Budapest 
tizenkét csapat részvételével külön bajnok-
ságot rendez. A bajnokság befejezése után 
a területek első két helyezettje és a Bu-
dapest bajnokság 3—4 helyezettje két elős 

6000. de sokszor 10.000 néző ls kiment á 
mérkőzésre. Például: Eger, Gyöngyös, Ide 
lehet még sorolni a Szegedi Lokomotív 
és a Szegedi Petőfi csapatalt ts. Nem 
kell azonban messzire mennünk, a kö-
zében van Orosháza és Gyula, ahol kor 
moly tömegek maradtak színvonalas mér-
kőzés nélkül. 

Ha megnézzük a négy csoportbői kiesett 
csapatokat, azt látjuk, voltak olyan helye-
zetlek, amelyek gólaránnyal vagy szeren-
csésebb sorsolással benn tudtak maradni. 
Nézzük például a keleti csoportot. Az Óz-
di Vasas ebben a csoportban hatalmas 
fölénnyel nyerte meg az elsőséget és csa-
társora több mint száz gólt rúgott. 
Ugyanez a csapat az osztályozó során 
Szegeden — a többi mérkőzéseken Is — 
igen gyenge játékot mutatott, s ha össze-
hasonlítjuk a szegedi két kiesett csapat-
tal, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a ke-
leti csoportban a Lokomotív és a Petőfi 
csapata is a tabella első részében fog-
lalt volna helyet. Ebből ts kitűnik, nem 
reális, hogy egyszerre két csoportot szün-
tettek meg az NB. II-ből. Jobb lett vol-
na, ha az 1955 .évben három csoportban 
és az 1956. bajnoki évben pedig két cso-
portban Indították volna el az NB. II-es 
bajnokság mezőnyét. 

csoportban körmékőzés formájában közép-
döntőt vív. A két csoportgyőztes és a Bu-
dapest bajnokság első és második helye-
zettje körmérkőzésen döntik el a bajnoki 
ctmet. 

SPORTHÍREK 

A legjobb vidéki csapat 4 év után Ismét 
a Dorogi Bányász lett. 

Kocsis az Izzó elleni két góljával 3! 
gólos lett, ezzel túlszárnyalta saját 1961. 
évi 30 gólos teljesítményét 

A középeurópai labdarugó szövetségek-
Január 29—30-án üléseznek Bécsben a 
Középeurópai Kupa felélesztése tárgyában. 

A Bécsi Vienna 3:0 arányban győzőit 
Buenos Airesben az Independiente ellen. 

A szegedi vasas megalakította tekeszak-
osztályát. 

ÖZT. HULMAN ISTVÁN NÉ temetése js-
nuár 8-án (szombaton) 2 órakor lesz a fel-
sővárosi gyevl-temető halottasházából. 

MEGHÍVÓ 

A Felsővárosi Gazdakör f. hó 9-án dél-
—'őtt 10 órára gazdaértekezletre meghívja 
mindazon egyéni gazdákat, akiknek Nagv. 
feketén földjük van. Értekezlet helye: 
Sándor u. 1. | 

Gazdakör Elnöke 

UJ, 40 mázsát birő stráfkocsl eladó. Ma-
kó Tulipán 46. 
IDŐSEBB férfit vagv nőt. házingatlanért 
eltartanék vagy életjáradékot adnék. At-
61a u 5. Lakatosmester, 
sINGER szabó varrógép, Bobinos, eladó. 
Rom u. 10/b. 
150 kg HIZO eladó. Petőfi Sándor sgt. 58. 
KEVESET haszná't. zöld zománcos tűz-
hely és egy mély steppelt redőnyös gyer-
mekkocsi eladó. Újszeged, Rózsa Ferenc 

sgt. 38. 
ELADÓ finom kivitelű kombináltszekrénv, 
kör.vv- és riiharósszel. Gedó, Tátra tér 5. 
REPÜLŐTÉRNÉL 2 hold föld eladó. Erd. 
i lomok u. 4. 
ELADÓ 140 kg hizotlsertés. Gyfk u. 8,1). 
Eelsőváros. 
EGY 180 kg hízó eladó. Cserzy Miliá'y 
ii. 12. Erd.: szombaton d. u. és vasárnap 
dé le lő t t . 

150 kg HIZOTTSERTÉS eladó. Szenthá-
romság u. 21. 
EGY 110 kg körüli mangalica sertés to-
v.'bbhlzlalásra eladó. Kossuth Lajos sgt. 
97. szám. 
REKAMIÉ, alkalmi áron, olcsón eladó. 
I ndont krt. 18. Hönig. 
MARKLIN vlllanyvasút, egy samottos 
kályha és egy sportkocsi eladó. Jósika u. 
30. I I . 20. 
1-.GY Hoifer „Mla" stabil motor eladó, 
6 lóerős Megtekinthető vasárnap dél-
előtt Malom u. 3. 
ELADÓ egy törpeszuper rádió és egy 
tískaírógép. Megtekinthető csak vasárnap. 
Ciogoly u. (Polgár) 14. 1. Korom. 
FESTETT kombináltszekrény eladó. Felső-
városi If. 186. Belső-Csongrádi sgt. vége. 
130 kg ZSIRSERTÉS eladó. Petőfitelep I I . 
i i . 2 8 . 

EGY fiatat fejőstehén eladó. Homok u. 9. 
AKACFA szőlőkaró és tOzrevaló fa, szőlő-
tőke, gledicsla, eperfa, kocsltételben (5—6) 
q megrendelhető, Tóth Andor, Szatymaz 
194. szám. 

UJ 40 mázsát birő stráfkocsl eladó. Makó, 

Tullgátj a , S . 

A p r ó h i r d e t é s e k 
ÖSZ u. 7. magánház. 2 szoba-konyha, 
kiskerttel eladó. 
ELADÓ használt hálószobabútor. Erd. le-
het Zákány u. 41. fldszt, 
KONYHABÚTOR eladó. Somogyi Béla u. 
I I . Esztergályosnál. 
150-160 kg ZSIRSERTÉS eladó. Petőfi-
telep 51. u. 1175. 
ELADÓ Újszegeden a villamosmegállóhoz 
közel 500 négyszögöl kert és egy 17 mé-
teres épületre való cserép, cserépléc, fa-
anyag. gerendák. Érdeklődni lehet Gyála 
község. Toldi M. u. 224. Kószó Imre. 
TELI AJTÓ, 2 drb gyémánt üvegvágó, 1 
nagy vásári láda, eladó. Megtekinthető 
délután 2 órától. Dorozsmai u. 80. hiz-
lalda mellett. 
EGY kis vagon Irágya, kihordással el-
adó. Rákóczi u. 71. 
EGY botéiíi kisfias tehén eladó. Falemez-
gyár mellett. Gémes Jánosnál. 
BEJÁRÓNŐT felveszek. Tavasz u. 20 Érd. 
délelőtt 9—12-ig. 
EI.ADO egy komplett világos hálószoba, 
egy konyhakredenc asztallal. Kővári, Ju-
hász Gyula u. 19. ! 
IDŐSEBB asztalost keresek, métikaptárak 
javításához. Alföldi u. 28. 
SZÉP komplett konyhabútor eladó. Zá-
kány u. 30. Érdeklődni egész nap. 
Kb. 180 kg DISZNÓ eladó. Újszeged, Ma-
rostői u. 15. 

160 kg SERTÉS eladó. Tabán u. 35. 
F.LADO kis Kalor-kályha. Megtekinthető 
vasárnap. Kormányos u. 3. Relinék. 
„OLYMPIA" táskaírógép kifogástalan ál-
lapotban eladó. Oroszlán u. 4. fldszt. 2. 
HUSFÜSTÖLÉST vállalok, Hullám u. 6., 
ösz utca folytatása befelé. Magyar József. 
240 kg SERTÉS eladó, Attila u. 20. Fe-
lébe is. 
ELADÓ egy „Dürkopp" férfi kerékpár. 
Megtekinthető Kiss Károly műszerésznél, 
Mitoíátt & Mi & Boísos, 

> FÉRFI bőrkabát, sovány termetre eladó. 
Kiss Ernő u. 5. I. 1. 
HAROMHÖNAPOS szép malacok eladók. 
Újszeged, Déryné u. 45. 
VESZEK hibátlan mély, fehér gyermek-
kocsit. 43-as csizma, használt télikabát 
eladó. Petres u. 26. i 

F.LADO 4 éves paripaló, egy fejőstehén, 
egy jókarban lévő gyülmölcsös-kocsi. 
Szabadsajtó u. 43. 
UAZ eladó. Retek u. 41/a. 
15 MAZSA teherbiró, jóállapotban lévő la-
poskocsi eladó. Londoni krt. 4. Kovács-
mesternél. 
FLADÖ Baktóban 1000 négyszögöl föld. 
Székhátdülöbc 1000 négyszögöl főid Jutá-
nyos áron. Érd. Szántóiknál, Lomnicl u. 
27. szám. 
ELADÓ, diófa színre festett szép kombi-
náltszekrény, Petöfltelep I I . utca 21. 
KERTÉSZEK, figyelem! Tavaszi virágcse-
répszükségleteikct még most rendeljék 
meg. Szalma fazekasnál. Felhő u. 7. Jó 
minőség. Olcsó árak! 
GYOMOLCSSZALLITO kocsi 8 q-lg, lóval 
együtt eladó. Felhő u. 7. 
NÉGYKEREKŰ kézikocsi, fűrészporos 
kálvha, négyszegletes és keres eladó. Pe-
tőfitelep 16. u. 862. 
EGY drb politúros szekrény. 1 fekete öl-
töny és egy mlkádó eladó. Deák Ferenc 
u. 24. I. em. 5. 
ELADÓ 2 drb zstrsertés, 120 kg. Sziliért 
sgt. 39. 
KÉTSÜTOS tűzhely, gyermekágy, Járóka, 
fehér sportkocsi, páncélszekrény es két 
kisebb tüzhelv eladó. Vásárhelyi sgt. 76. 
EGY 180 kg hizottsertés eladó. Bethlen u. 
3. Újszeged. 
EGY 170 kg zstrsertés eladó. Szabadság 
tér 18. 
44 2 VILÁG VEVŐ és 3 lámpás telepes rá-
dió eladó. Újszeged, Vedres u. 1/b. Rá-
diósnál 

ELCSERÉLNÉM 3 szobás, összkomfortos 
lakásomat, lehetőleg kertes házban lévő 
2 szoba, összkomfortosért. Bocskai u. 4. 
I I . em. 10. 
KALLAY-féle fehér mély gyermekkocsi el-
aó. Hámán Kató u. 16. I. Szalóky. 
KÉT drb hízó eladó. Érdeklődni vasárnap 
Cserzy M. u. 3. 
RADIö, kerékpár, mflszerészmflhelyemet 
Kálmány Lajos u. 5. sz alá áthelyeztem. 
Javítást olcsón, gyorsan és jól készítek. 
Jager Ernő. 
BONTASBOL való faanyag 4 in 60 cm 
hosszúak, 15x15, 800 kéve szár etetni való, 
eladó. Petőfitelep XI. u. 686. 
TOBB éves vasúti irodai, kereskedelmi 
gyakorlattal állást keresek. Cím: Alföldi 
u. 10. Szabó. 
ANYAGMOZGATÓT felvesz a Böröndös 
KTSZ, Kölcsey u. 10. 

IROGÉP, varrógép, vasalók, zippzárak 
javítását jutányosán vállalom. Kelemen 
Márton. Dugonics tér 2. 
„CONTINENTAL" táskaírógép príma álla-
potban. „Adler" írógép eladő. Kelemen, 
Dugonics tér 2. 

RADIÖ, Orion 34-1, táskagramofon, női 
kerékpár, ruhaszekrény eladó. Ungvári u. 
2, Fodorte'ep. 
PHILIPS szépkivitelű rádió, politúros 
kombtnáltszekrény és 42-es birgeri csizma 
eladó. Gutenberg ti. 14. I. 5. 
KIVALO minőségű hosszú és rövid férfi 
télikabát eladó. Újszeged, Dohány u. 5. 
hídfőnél. 
REKAMIÉ igen Jó állapotban eladó, csak 
két órától. Imre u. 2/d. Fagyűrűs csengő. 
UJ festetlen konyhagarnitura eladó. Jósi-
ka u. 9. I I . sekc. I I I . em. 3. Érdeklődni 
vasárnap 8—12. 

KERESÜNK 1 és 2 személyes bútorozott 
szobát férfi részére. Lehetőleg Széchenyi 
tér közelében azonnalra. Aszfalt-útépítő 
Vállalat, Széchenyi tér 5. Telefon 22-67. 

A SZEGEDI Csecsemő- és Gyermekgon-
dozónőképző Iskola 1955 február elején 
Indul. Kétéves, bejárásos. A növendékek 
rspi négyszeri étkezésben részesülnek té-

1 rítés nélkül, tandíjat nem fizetnek. A 
' gyakorlati Időre egyenruhát kapnak. Fel-
vételi korhatár 17—30 év. A felvételi kér-
vényüket Szeged. Teleki u. 19. szám alá 
kell beadni és csatolni kell hozzá: Szü-
letési, orvosi és vagyoni bizonyítványt, 1 
dib fényképet, életrajzot és legalább 8 
általános iskoláról szóló bizonyítványt. A 
tanulmányok befejeztével gyermekápolónői 
oklevelet kapnak, ezzel az elhelyezkedésük 
biztosítva lesz. 

KERESEK sürgősen kétszobás lakást. Bel-
városban, Újszegeden, esetleg Fodor- vagy 
Béketelepen. Honvéd téri trafik. Sarok. 
ELADÓ szőrmebéléses gyermekl.ibzsák, 
sportkocsi, új férfi télikabát. Ugyanott ven-
nék kétszemélyes, klhúzhatós rekaraiét, 
Dartizán u. 6. I. 4. 

FÉRFI télikabátok, mlkádő. modern világ-
vevő rádió, ágy és nagyméretű gyermek-
ágy eladó. Gutenberg u. 22/a. fldszt. 3. 
C.YERMEKSZERETÖ nőt délelőttre kere-
sek. Belázsfi, Martonosl u. 23. Tanítói kis-
kertek. 

SZILVESZTERKOR a színház földszintjén 
elveszett egy kis látcső. Megtaláló Juta-
lomért a színháznál leadni szíveskedjék. 
FLADÖ 230 kg hizottsertés és 6 drb 8 
hónapos süldő. Csongrádi sgt. 54. 
SZT. MIKLÓS u. 6,'a. számú ház. 2 erős 
tgásló és egy 50 q biró kocsi sürgősen 
eladó. Erd. Tálas Károly, Szabadsajtó u. 
27. szám. 

UJ-PETÖFITF.LEP 45. utca 1135. számú 
magánház, lakásátadással eladó. Belonút 
mellett. 

GYERMEKEK gondozását vállalom lakáso-
mon. szüleik elfoglaltsága ideje alatt. 
Sztálin krt. 79. I. cm. 4. ajtó. 
SZAKKÉPZETT hajtókat Felvesz a Szegedi 
Belsped. Jelentkezés Bajcsy-Zs. u. 22, 
alatt, 


