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f MAI SZAMUNKBÓL: 

ÜDVÖZÖLJÜK AZ IPAR I TANULÓKAT 
(4. oldal) 

DÍJAT NYERT SZEGEDI IRASOK A FELSZABADULASI 
PALYAZATON 

(3. oldal) 

PAZARLÁS, FELELŐTLENSÉG A MÜZEUMI 
ÉPÍTKEZÉSEN 

(5, oldal) 

HÉTFŐN LESZ A JUHASZ GYULA KULTÚRHÁZ 
NÉVADÓ ÜNNEPSÉGE 

(5. oldal) 

Jubileum és feladatok 
(P. I.) Az újesztendő első napjaiban, az ú j feladatok végrehajtásá-

nak megkezdésével egyidejűleg az elmúlt év, a már megtett út 
eredményeinek számbavétele és elemzése fontos és halaszthatat-
lan kötelezettség. Ez természetes is: tovább építeni csak az elkez-
dett alapra, illetve a már felhúzott falakra lehetséges. Így van ez 
az egyén, a közösség esetében, így van ez népünk életében is. 

Az 1954-es esztendő minden vonatkozásban nagyjelentőségű 
év volt számunkra. Népgazdaságunk ez évben fejezte be első öt-
éves tervét és ezzel jelentős utat tettünk meg a fejlődés útján. Ha-
sonlóan nagyszerű eredményeket ért el a béketábor többi országa 
is. Lengyelország az elmúlt esztendőben kilencszer annyi gépet és 
gépi berendezést gyártott, háromszor annyi acélt olvasztott, két és 
félszer annyi szenet termelt, mint a második világháború előtt. 
Csehszlovákiában — lélekszámra átszámítva — 1954-ben több ener-
giát termeltek, mint Franciaországban és Olaszországban, több 
acélt olvasztottak, mint Franciaországban és Svédországban. 
Ugyanebben az évben a Kínai Népköztársaságban 11 milliárd kilo-
wattóra villamosenergiát termeltek és 82 mill ió tonna szenet bá-
nyásztak, vagyis két és félszer többet, mint 1949-ben. Hosszú ideig 
folytathatnánk e felsorolást, de már ez is kétséget kizáróan bizo-
nyítja, hogy hazánk és a béketábor többi ál lama 1954-ben tovább 
növelte gazdasági erőit és ezzel az életszínvonal további emelke-
dése, a kultúra és a tudomány további fejlesztése vált lehetségessé. 
A gazdasági sikerek következtében tovább erősödött a béketábor 
országainak a nemzetközi életben elfoglalt előnyös helyzete is és 
érezhetően enyhült a nemzetközi feszültség. A Szovjetunió és a 
Kínai Népköztársaság, a béketábor e két hatalmas országának 
erőfeszítéseként létrejött az indokínai fegyverszünet és hosszú 
évek után 1954 második fele óta nincs háború a Földön. Hasonlóan 
ehhez a béketábor és a békeszerető erők nagy sikere volt a négy 
év óta vegetáló "európai védelmi közösségi szerződés* augusztus 
30-1 végleges megbuktatása is. Az 1954-es esztendő tehát a béke-
tábor országai nagy sikereinek éve volt. 

Az 1955-ös esztend£ döntő fontosságú hazánk és a béketábor 
többi országa számára is nemcsak azért, mert minden eddiginél 
nagyobb feladatokat kell benne megoldani, de azért ls, mert ez az 
esztendő — jubileumi esztendő. Ebben az évben ünnepeljük ha-
zánk és több más népi demokratikus ország felszabadulásónak ti-
zedik évfordulóját. A történelemben — a Szovjetunió kivételével 
— nincs példa arra, hogy a népi erők a korábban oly súlyos el-
nyomás alatt álló országokban, mint hazánk és a többi népi de-
mokratikus államok — hatalomra jutva megünnepelhették volna 
uralmuk tízesztendős évfordulóját. Hogy ez mégis lehetővé vált, 
egyedül a Szovjetuniónak köszönhető, amely felszabadította ha-
zánkat és a baráti országokat, de megteremtette és biztosította a 
felemelkedés és a fejlődés minden lehetőségét is. Tíz év aránylag 
nem nagy idő egy nemzet életében, de történelmi jelentőségű tény 
akkor, ha — mint népünk és a népi demokratikus országok életé-
ben történt — élni tud a szabadsággal és a fejlődés lehetőségei-
vel. Népünk és a testvéri népi demokráciák pedig jól használták 
fel a Szovjetunió-nyújtotta segítséget, és tovább szilárdították a 
szocialista tábor eddig is megbonthatatlan egységét. 

1955 tehát szabadságunk elnyerésének tizedik esztendeje és 
ez még az eddigieknél is fokozottabban írja elő feladataink mara-
déktalan végrehajtását. Ez azt is jelenti, hogy tovább kell erősíteni 
harcunkat a béke megvédéséért. Az 1955-ös év hajnalén — mint 
Palmiro Togliatti, az Olasz Kommunista Párt főtitkára újévi üze-
netében megállapította — fenyegető felhők borítják a láthatárt. 
Néhány hónappal ezelőtt még abban reménykedhettünk, hogy az 
1954-es esztendő a nemzetközi helyzet tényleges enyhülésével feje-
ződik be, és egyre közelebb kerülünk az igazi, tartós béke meg-
valósításához. 1954. decemberében azonban olyan események tör-
téntek. amelyek közelebb hozták a háborús veszélyt: a francia nem-
zetgyűlésben a hallatlan angol és amerikai nyomás kikényszerí-
tette a német újrafelfegyverzés megszavazásét, az Atlanti Tanács 
pedig december havi ülésén európai atomháború előkészítésével 
foglalkozott. Az amerikai és a nyugatnémet imperialisták — mint 
Walter Ulbricht, Németország Szocialista Egységpártja központi 
bizottságának első titkára, a német nép 1955. évi feladatairól szóló 
cikkében megállapítja — felkészülnek rá, hogy fegyveres erővel 
megzavarják a békés építő munkát a Szovjetunióban, a Német De-
mokratikus Köztársaságban és a népi demokratikus országokban. 

Malenkov, a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke újévi 

nyilatkozatában megjelölte a háborús veszély kiküszöbölésének le-

hetőségeit: szilárd alap teremtése a Szovjetunió és az Egyesült 

Államok békés együttműködésének sikeres fejlesztése érdekében, 

valamint a német militarizmus talpraállítását célzó politika, a fegy-

verkezési verseny és a békeszerető államokat körülvevő katonai 

támaszpontok gyökeres felszámolása — ezek a nemzetközi feszült-

rég további csökkentésének legfontosabb eszközei. Mindenekelőtt 

és elsősorban azonban a Nyugat-Németország újrafelfegyverzésének 

érdekében létrehozott párizsi egyezmények végleges elfogadását 

kell a békeszerető emberiségnek megakadályoznia. Ennek a lehe-

tősége ma még adva van. Népünk egységes állásfoglalása a pári-

zsi egyezmények ellen, békebizottságaink ezirányú munkájának 

minden erőnkkel történő támogatása nagy segítséget nyújt a fran-

cia nép harcához, amelynek — mint ismeretes — az a célja, hogy 

lehetetlenné tegye a párizsi egyezményeknek a Köztársasági Ta-

nács — a francia parlament felsőháza — részéről történő elfoga-

dását. 

Felszabadulásunk tizedik esztendejének már az első napjai-

ban is legfontosabb feladatunk, hogy — mint Malenkov elvtárs 

újévi nyilatkozatában megjelölte — egyesítsük népünk erőfeszíté-

seit valamennyi más, békeszerető népek erőfeszítéseivel a béke és 

a nemzetközi biztonság biztosításának érdekében. Ebben az esetben 

ez az esztendő is a békeszerető erők további sikereinek jegyében 

telik majd el. 

Szeged üzemei készülnek 
a nagy évforduló méltó megünneplésére 

fl felszabadulási 
munkaversenvben sok 

küzszüMsegleii cikk készül 
a Vas- és Fémipari KSZ-ben 
A Szegedi Vas és Fémipari KSZ 

dolgozói csatlakoztak az RM Mű-
vek kezdeményezéséhez és megtet-
ték vállalásukat hazánk felszaba-
dulásának 10. évfordulójára. 

A tömegcikk osztály dolgozói 
vállalták, hogy március 31-ig 
elkészítenek 50 sterilizátort, 
hatezer pár kerékpár pedált, 
700 db gáz-izzólámpát, ezer da-
rab petróleum gázfőzőt és 2700 

vizesvödröt. 

A tömegcikk osztály ezzel első ne-
gyedévi tervét G0 ezer forinttal 
teljesíti túl. A kéziszerszám részleg 
dolgozói megígérték, hogy első 
negyedévben terven felül 22 ezer 
forint értékű kéziszerszámokat ké-
szítenek. 

A géposztály dolgozói első ne-
gyedévi tervüket 1 ezer forinttal 
teljesítik túl, s főleg mezőgazda-
sági gépeket javítanak, — a lakos-
ság szükségleteire termelnek. A 
vasszerkezeti, öntödei és rézműves 
részlegek munkásai első negyedévi 
tervüket öt nappal a határidő előtt 
teljesítik. 

Szép eredmények 
a Textil művek ben, a gyár 
termelése megkezdésének 

ö.ödik évfoidulóján 

Pénteken volt öt esztendeje an-
nak, hogy a Szegedi Textilművek-
ben megperdültek az orsók és ter-
melni kezdett a gyár. A dolgozók 
— amint ezt már jelentettük is — 
a felszabadulási munkaverseny ke-
retében egy napos ünnepi műszak-
kal is köszöntötték a gyár terme-
lése megkezdésének ötödik évfor-
dulójót. 

Az ünnepi műszak szép sikere-
ket hozott. Pénteken a tervet 102 6 
százalékra teljesítették és így ter-
ven felül mintegy 750 női ruhához 
való anyagot gyártottak. A hulla-
dék csökkentésével is újra előre 
léptek. Napról napra szorították le 
a hulladékot. Ez pénteken 3.41 
százalék volt csak. Igen értékes 
eredmény ez, hiszen január 3-án, 
hétfőn a hulladék még 4.12 száza-
lék volt. A hulladék csökkentése 
naponta több mint száz női ruhá-
hoz való anyagot jelent. 

A Kenderfonógyár fiataljai versenyre hívják 
Szegsü üzemeinek ifjúságát 

A Szegedi Kenderfonógyár fia-
taljai, DISZ szervezetének tagjai 
is méltóan akarják köszönteni ha-
zánk felszabadulásának tizedik év-
fordulóját. A nagy évfordulóra — 
s ennek keretében a DISZ közép-
szervek újraválasztására, a DISZ 
második kongresszusára — készül-
ve versenyre hívják a város üze-
mcinek fiataljait. Ennek célja, 
hogy a fiatalok magasabb eredmé-
nyeket érjenek el a termelésben, 
továbbá a kultúra és a sport terü-
letén. 

A Kenderfonógyár DISZ szerve-
zetének tagjai derekasan akarják 
sepáteni a felszabadulási munka-
verseny sikerét, az üzem vállalá-
sának maradéktalan teljesítését. 
Feladatuknak tartják a minőség 
javítását ls. Tíztagú minőségi őr-
járatuk kéthetenként megvizsgál-
ja az előforduló anva-skeveredése-
ket, amelyeit a minőséget károsan 
befolyásolják. Javaslatokat tesznek 
azért, hogy felszabadulásunk tize-
dik évfordulójára az anyagkevere-
dések megszün lenek. A munkafe-
gyelem megszilárdításáért felvilá-
gosító munkát végeznek s rámutat-
nak arra, hogv müven károkat 
okoz a fegyelmezetlenség. Megígér-

| ték, hogy az elmúlt év utolsó ne-
j gyedévéhez viszonyítva ezév első 
| negyedében a nevelőmunka segít-
: ségével tíz százalékra csökkentik 
I az igazolatlanul hiányzók számát. 

Foglalkoznak a száz százalékon 
alul teljesítő ifjúmunkásokkal és 
megadják a kellő műszaki segítsé-
get is, hogy napi tervüket elérjék, 
illetve túlszárnyalják. Vállalták, 
hogy 1954 decemberéhez viszonyít-
va 1955 április 4-ig húsz százalék-
kal csökkentik a száz százalékon 
alul teljesítők számát. 

A nagy évfordulóig a Kender-
fonógyár DISZ fiataljai javítani 
akarják a kultúrmunkát. Kultúr-
versenyt kezdeményeztek. A sport-
ra is gondoltak és különfél* ágai-
ban szinten versenyt kezdenek. A 
termelési, kultúr- és sportverseny 
értékelésére egy értékelő bizottság 
megteremtését kérték. 

A Kenderfonógyár fiataljainak 
papirra írt versenykihívása, vál-
lalása megállapítja: Bízunk abban, 
hogy Szeged üzemi DISZ szerve-
zeteinek tagjai csatlakoznak ver-
senyfelhívásunkhoz és a verseny 
során ú j eredmények lesznek — 
méltón köszöntjük a nagy évfor-
dulót. 

fl szegedi 42. számú M k o z l e l i e i l é s i Vállalat dolgozói 
a felszabadulási versenyben nagy segilségel nyújtanak 

a mezőgazdaságnak 
A szegedi 42. számú Autóközle-

kedési Vállalat több mint 200 gép-
kocsivezetője vesz részt a 100.00Ű 
kilométeres mozgalomban. Közülük 
heten már messze túlszárnyalták 
ezt a vállalást. Borbély István öt-
szörös sztahánovista a felszabadulá-
si verseny első napjaiban több mint 
220.000 kilométert tett meg gép-
kocsijával főjavítás nélkül. 

A vállalat gépkocsivezetői nagy 
segítséget nyújtanak mezőgazdasá-
gunknak, állami gazdaságainknak, 
a halgazdaságoknak, termelőszövet-
kezeteknek. Például Borbély Ist-
ván is a 220.000 kilométeres út je-
lentős részét a szegedi halgazdaság 
„termésének" továbbításánál rótta 
le 3.5 tonnás Csepel gépkocsijával. 
Csak egy év alatt mintegy 8000 
mázsa halat szállított úgy, hogy 

közben komolyabb javítást nem 
kellett végezni. Emellett egy év 
alatt mintegy két és félezer kiló 
üzemanyagot takarított meg. Most 
a vállalat gépkocsivezetői közül el-
sőnek csatlakozott a felszabadulási 
versenyhez, s vállalta, hogy az idén 
eléri a 300.000 kilométert főjavítás 
nélkül. 

Nagy segítséget nyújtottak a me-
zőgazdaság dolgozóinak azzal is, 
hogy a múlt hónapban mintegy 
30.000 mázsa trágyát hordtak ki a 
földekre a környékbeli termelőszö-
vetkezeteknek, s egyénileg dolgozó 
parasztoknak. A napokban a fel-
szabadulási versenyhez csatlakozva, 
tíz gépkocsivezető brigádot alakí-
tott, s máris csaknem 200 kocsi trá-
gyát szállítottak a zsombói, s más 
szegedkörnyéki TSZ-eknek. 

Az újítómozgalom eredményei az Újszegedí Kender-Lenszövőben 
Az Ujszegedi Kender-Lenszövő 

Vállalat dolgozói az elmúlt évek-
ben napjainkig 2015 újítási javasla-
tot tettek. A javaslatok gyakorlati 
alkalmazása 5,100.000 forint tényle-
ges megtakarítást jelentett. 

Űjítási díjat az üzemben 
361.000 forintot fizettek ki a 
dolgozóknak. Az újítási mozga-
lom során számos újitást ve-
zettek be, s velük jelentős fel-

adatokat oldottak meg. 

Az elmúlt években nyáron a for-
ró időjárás miatt a fonal száraz 
volt és ebben az időben a napi ve-
tésszám 17 millióra csökkent. Ez a 
visszaesés sok esetben a tervteljesí-
tést is veszélyeztette. A hiba meg-
szüntetésére egy 14 tagú műszaki 
újító-brigád alakult. A kísérletek 
1953. májuséra eredménnyel jártak. 
A nyári száraz és forró időszak 
alatt is biztosította a brigád által 
bevezetett lánchenger nedvesítés a 
rendes napi vetésszámot. 

Az ú j fonalnedvesítési eljárást 
azóta hazánkban már több tex-
tilüzemben alkalmazzák. Az 
újitás sikeréért kiváló munkát 
végzett Vituz Gyula és I I . 

Kiss József. 

A kazánházban a salákkiemelést 
korszerűsítettük, egy műszaki bri-
gád javaslata nyomán. A salakot a 
pincéből már nem kézi talicskával 
hordják ki, hanem korszerű felvo-

nókészülékkel viszik a föld felszí-
nére. Etéren mint újító, jó mun-
kát fejtett ki Pozsgay Gyula fő-
mérnök és Török Imre kazánko-
vács. A kazánháznál a salakelszál-
lítást is gépesítettük. Úgynevezett 
futómacskás billenőszerkezet for-
dítja a csilléből a vagonba a sze-
net, Vituz Gyula és Kovács Lajos 
javaslata nyomán. 

Jelentős eredményt ért el üze-
münkben a *Rossziszkij műszaki 
újító brigád«. 

Gyakorlatban alkalmazott újí-
tásaikkal a ponyva kikészítésé-
nél mintegy 3 millió forintos 
anyagtakarékosságot értünk cl. 
A műszaki újító brigádban, 
mint újító tevékenykedik Ko-
rim György, kormánykiíünte-

tett dolgozó. 

Az előkészítő üzemrészben az a, 
x orsógépen a hasított dobok al-
kalmazásával, a gépek termelé-
kenysége háromszorosára nőtt. Az 
újítás alkalmazása 108 ezer forin-
tos megtakarítást hozott, s dicséri 
Huszta 'Ferenc, II . Kiss József és 
Frányó István újítók munkáját. 

Az újítók tevékenysége a mun-
kavédelem területére ls kiterjed. 
Börcsök András, és I I I . Tóth Jó-
zsef fiz újkivitelü regulátorkerék 
bevezetésével könnyebbé és ve-
szélytelenebbé tette a gép kezelé-
sét. 

A szövőgépeken a villakalapá-

csok gyakran kézsérüléseket 
okozlak. Ezt szüntette meg ja-
vaslatával I. Tóth Sándor és 

Hatos József. 

Szegvári Lászlóné és Kecskeméti 
Lászlóné, a cérnázó dolgozói is 
eredményes újítást végeztek a cér-
názó orsóknál. Szegvári Lászlóné-
nak és Kecskeméti Lászlónénak 
négy újítását vezettük be. A szö-
vődében Dubecz Györgyné fejtett 
ki eredményes munkát. Nemcsak 
javaslatokat tett, hanem segítette 
az újítómozgalom szélesítését, nép-
szerűsítését ls. 

Üzemünkben a pártbizottság, a 
pártalapszervezetek, a szakszerve-
zet és a vállalat vezetőség támo-
gatja az újítómozgalmat. Üzemi 
pártbizottságunk minden évben 
többször ülésen is foglalkozik az 
újítási mozgalom kérdésével. 

De feladatunk, hogy ú j ered-
ményeket érjünk el az újító 
mozgalomban és jól intézzük 
ez újítási javaslatokat. Az el-
fogadott újítási javaslatokat 
huza-vona nélkül kell a gya-

korlatban alkalmazni. 
Számos mód van az újításra a mi 
üzemünkben. Ez évre 46 pontból 
álló újító feladattervet dolgoztunk 
kl. A feladatterven szerepel a köz-
szükségleti cikkek bővítése is. 

I I . Kiss Sándor 
az Üjszcgrdi K^nder-T enszövő 

_ újítási előadója 



D E L M I G Y I R O R S Z I C 
VASÁRNAP, 1955 JANUÁR 9. 

Miről tárgyal Mendes-France Olaszországban? 

Róma (MTI) Pierre Mendes-
France francia miniszterelnök és 
külügyminiszter csütörtökön Ná-
polyba érkezett, onnan hétfőn este 
utazik Rómába, kedden, szerdán és 
csütörtökön tárgyalásokat folytat 
Scclba, miniszterelnökkel, Vannoni 
gazdasági csúcsminiszterrel és Mar-
tino külügyminiszterrel. Csütörtö-
kön XII. Pius pápa fogadja Men-
dcs-France-ot. 

A francia miniszterelnöknek ve-
zető olasz politikusokkal folytatan-
dó tárgyalásai központjában — az 
o'asz demokratikus sajtó véleménye 
szerint — a fegyverkezési pool kér-
dése áll, amely központi irányítás 
r.'í venné a Nyugateurópai Unió-
bon résztvevő országok hadianyag-
termelését és az ezeknek az orszá. 
r >knalc szánt amerikai megrendelé-
sek elosztását. A franciák terve az 
rmerikaiak és angolok ellenzésébe 
ütközik s a Benelux-államok sem 
helyeslik. Mendes-France azonban, 
a hírek szerint, Rómában javaslatot 
fog tenni a pool megalakítására, 
amelyben tervei szerint Franciaor-
szág, Olaszország és Nyugat-Német- | 
ország venne részt, 

Az olasz sajtó céloz arra, hogy 
Mendes-France és az olasz kormány-
férfiak a „Kelettel való kapcsola-

tokról" is tárgyalnának. Ezzel kap-
csolatban a l'Unitá szerkesztőségi 
cikke többek között a következőket 
írja: 

„Jelenleg nincs semmi értelme 

általánosságban beszélni „a Kelet 

és Nyugat" közötti kapcsolatokról, 

ha ezt a kifejezést nem kötik azon-

nal össze azokkal a konkrét kér-

désekkel, amelyek ma Európa előtt 

állnak: Németország egyoldalú fel-

fegyverzése, vagy pedig egyesítése, 

Európa kettéosztása, vagy a kollek-

tív biztonság. 

Mendes-Francenak olyan eszkö-
zökkel, amelyeket mindnyájan jól 
ismerünk, sikerült a francia nem-
zetgyűlésben keresztülvinnie a Nyu-
gateurópai Unió ratifikálását, Scel-
ba az olasz képviselőházban ugyan-
ezt a fasiszták és monarchisták sza-
vazatával érte el. A Nyugateurópai 
Unió ratifikálásának kérdését azon-
ban Franciaországban a Köztársa-
sági Tanácsnak is, Olaszországban 
pedig a szenátusnak is meg kell 
tárgyalnia. A két kormánynak te-
hát megvan még a lehetősége arra, 
hogy rálépjen arra az útra, amely 
az igen magas helyen említett „bé-
ke hídjához" vezet." (A l'Unitá itt 
a pápa karácsonyi szózatára céloz.) 
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„Szégyenletes hamisítás" 
A "L'HUMANITÉ- VEZÉRCIKKE 

A TERVEZETT FRANCIA 
VALASZTÖJOGI "REFORMRÓL-

Párizs (MTI) A l'Humanité "Szé-
gyenletes hamisítás- címmel ve-
zércikkben foglalkozik Mendes-
France tervezett választójogi "re-
íormjáról.-

— Olyan országban — írja a 
lap — ahol különböző társa-
dalmi osztályok és különböző 
pártok állnak egymással szem-
ben, az egyedüli igazságos vá-
lasztási rendszer csak olyan 
lehet, amely hű tükörként ve-

títi vissza a szavazatokat. 
A listakapcsolás máris eltorzította 
ezt a tükröt. 

A l'Humanité a továbbiakban 
azt fejtegeti, miért akarnak vissza-
térni a kerületi választási rend-
szerhez? 

— Ez a rendszer — írja — kis 
választókerületekre darabolná szét 
Franciaországot. 

Mindegyikben egyetlen képvi-
selőt választanának. Az esetek 
többségében nem egy párt, egy 
vélemény-áramlat jelöltje len-
ne ez, hanem érdekkoalíciók 
embere, sőt maga a szavazat-

vásárló milliomos. 

— Á kerületi választási rend-
szerrel csak egy kisebbség válasz-
taná a képviselőket. 

Moszkva (TASZSZ) Közöljük a 
Szovjetunió külügyminisztériumá-
nak nyilatkozatát a szovjet—iraki 
kapcsolatokról. 

1954. november 6-án M. al Sah* 
bandar, Irak külügyminisztere kö-
zölte I. N. Jakusinnal, a Szovjet-
unió bagdadi ügyvivőjével, hogy az 
iraki kormány „takarékossági okok-
ból'' elhatározta moszkvai követsé-
gének bezárását. Ugyanakkor Sah-
bandar kijelentette, hogy a szóban-
forgó határozat megfelel „kommu-
nisták ellen országában nyílt har-
cot folytató" mostani iraki kormány 
belpolitikai irányzatának. 

Az iraki követség további 
moszkvai tartózkodása 

— fűzte hozzá Sahbandar — 

„ellentmondana ennek az irány-
zatnak és bizonyos kellemetlen-
ségeket, valamint nehézségeket 

okozhatna számára". 

1955. január 3-án A m i , az Iraki 

külügyminisztérium főigazgatója 

jegyzéket nyújtott át a Szovjetunió 

iráki ügyvivőjének, amelyben az 

áll, hogy „Irak moszkvai követségé-

nek bezárásával kapcsolatban most 

elhatározták a diplomáciai képvi-

selet megszüntetését a két ország 

között. Ezzel egyidőben Avni klje", 

lentette, hogy 

„a képviselet megszűntetése nem 
jelenti az Irak és a Szovjetunió 
közötti diplomáciai kapcsolatok 

megszakítását". 

Az Iraki kormány említett eljá-

rása arról tanúskodik, hogy 

Irak kormányának a Szovjet-
unióval kapcsolatban folytatott 
politikája nem barátságos jel-
legű és elősegíti a nemzetközi 

feszültség fokozását, 

Nuri Szaid kormányának e csele-

kedetei közvetlen összefüggésben 

vannak e kormány külpolitikai 

irányzatával, amelynek az a célja, 

hogy bevonja Irakot és a többi 

arab országokat az Amerikai Egye-

sült Államok és Anglia által szer-

vezendő közel- és középkeleti ag-

resszív tömbbe. Ez ismételten meg-

mutatja, mennyire függő viszony-

ban van a mostani Iraki kormány 

egyes hatalmak imperialista körei-

től, . I ; 1>"; IJ I I " l i. 

Csou En-laj második 
megbeszélése 

Hammarskjölddel 

Peking (Uj Kína) Csou En-laj, 
az Államtanács elnöke, külügymi-
niszter pénteken helyi idő szerint 
3 órától 6 óra 45 percig tartotta 
második megbeszélését Dag Ham-
marskjölddel, az ENSZ főtitkárával. 
A megbeszélésen jelen voltak Csang 
Han-fu külügyminiszterhelyettes, 
Csiao Kuan-hua, a Népi Külügyi 
Intézet alelnöke, Csu Keng-sen pro-
fesszor, külügyi tanácsos és Tun 
Juen-csien, a kínai külügyminisz-
térium nemzetközi szervezetekkelés 
értekezletekkel foglalkozó osztályá-
nak vezetője. 

Jelen voltak még Ahmed Bok-
hari, az ENSZ titkára, Per Lind, az 
ENSZ főtitkári hivatalának tagja és 
Humphrey Waldock professzor, 
nemzetközi jogász, 

fl magyar nép összefogása, a nép kormányának segítsége 
új éleiel teremtett az árvizsújlotta Szigetközben 

Nyereménybetétkönyvek sorsolása 
A nyereménybetétkönyvek január 

8-án, Makón megtartott 1954. IV. 

negyedévi sorsolásán az alábbi 

számvégződéseket sorsolták ki: 

094 50 százalék, 
127 50 százalék, 
129 50 százalék, 
222 50 százalék, 
305 200 százalék, 
349 100 százalék, 
358 50 százalék, 
408 50 százalék, 
788 50 százalék, 

855 50 százalék, 
910 50 százalék, 

941 100 százalék, 

945 50 százalék, 
985 50 százalék. 

Minden olyan nyereménybetét-
könyv nyer, amelynek három utol-
só száma megegyezik a fent közölt 
számok valamelyikével. A sorso-
lásban minden 1954. december 31-ig 
váltott és a sorsolás időpontjában 
is forgalomban lévő nyereménybe-
tétkönyv részt vett. A kisorsolt szá-
mokról készült hivatalos lista ja-
nuár 10-én jelenik meg. A hivata-
lis lista alapján a nyeremények jó-
váírását és kifizetését az Országos 
Takarékpénztár fiókjai és a posta-
hivatalok január 12-én kezdik meg. 

(MTI) 

A nyári dunai árvíz idején a vad 
hullámok nagy pusztítást okoztak 
a Szigetközben. Sok községben 
egész utcasorok dőltek össze, el-
pusztult a gazdagon termő sziget-
közi földeken a termés zöme. Nép-
köztársaságunk kormánya — az ál-
lami költségvetésből igen jelentős 
összeget — több mint 100 millió 
forintot — bocsátott rendelkezésre 
az árvízkárok helyreállítására és a 
károsultak megsegítésére. A ma-
gyar nép — ahogy értesült az ele-
mi csapásról — azonnal a kárval-
lottak, bajbajutottak segítségére sie-
tett. TSfsadalmi gyűjtés keretében 
majdnem 65 millió forint pénzösz-
szeg és ezenkívül jelentős mennyi-
ségű egyéb adomány: termény, ál-
lat, élelmiszer, háztartási cikk és 
ruhanemű gyűlt össze. 

Az árvíz idején elsősorban az 
volt a törekvés, hogy a legnagyobb 
kárt szenvedett szigetközi lakossá-
got ellássák élelemmel, ruhával, 
ideiglenes hajlékkal, gondoskodja-
nak a megmentett jószágokról. Az 
árvízve.zély megszűntével folyama-
tosan gondoskodtak a rendezett 
visszatelepítésről, a lakosság ellá-
tásáról, az állatállomány takarmá-
nyozásáról, az aratás és a betakarí-
tás befejezéséről. 

Fontos közegészségügyi rend-
szabályokat hoztak 21.090 em-
ber részesült védőoltásban. A 
különleges egészségügyi oszta-
gok 9500 kutat és 6800 lakóhá-

zat fertőtlenítettek. 
Elhelyezték az árvízkárosultak gyer-
mekeit, s több mint 500 árvízkáro-
sult gyermeket üdültettek hosszabb 
ideig. A lakosság gazdasági hely-
zetének megjavítására számos in-
tézkedést tett kormányzatunk. Mint-
egy 15 millió forintra tehető az az 
összeg, amelyet az árvízkárosult la-
lasság adójából töröltek. A begyűj-
tési kötelezettségek törlésével, illet-
ve mérséklésével pedig 600 vagon 
búza és egyéb termény, 67 vagon 
állat- és állati termék, 19 ezer hek-
tóliter tej, és 16 ezer hektóliter bor 
beadást engedte el államunk. 

A helyreállítási munkálatokban a 
legnagyobb feladat az összedőlt és 
megrongálódott lakóházak újjáépí-
tése, illetve helyreállítása volt. Az 
újjáépítéshez és helyreállításhoz 36 
millió tégla, 7600 tonna cement, 
4600 tonna égetett mész, 4500 köb-
méter faanyag és számos egyéb épí-
tési anyag helyszínre szállításáról 
gondoskodtak. Az újjáépítési mun-

kákban 62 mérnök, 770 kőműves, 
300 ács és 120 egyéb szakmunkás 
vett részt. 

Az árvízsújtotta területek lakos-
ságának, az ipari üzemek munká-
sainak, a néphadsereg harcosainak, 
a szovjet katonáknak, valamint a 
helyszínre érkezett szakmunkások 
összefogásának és lelkes munkájá-
nak eredményeként alig öt hónap 
alatt újjáépítettek 1513, helyreállí-
tottak 1942 családi lakóházat. 

Megfeszített munkával sike-
rült elérni, hogy a tél beállta 
előtt valamennyi árvízkárosult 
család számára megfelelő lakás 

álljon rendelkezésre. 

Az árvízkárosult termelőszövet-
kezetek és egyénileg dolgozó pa-
rasztok ugyancsak jelentős támoga-
tást kaptak. A gépállomások, a ter-
melőszövetkezeteknek 14.200 hol-
don, az egyénileg dolgozó parasz-
toknak 22.500 holdon végezték el 
ingyenesen az őszi szántási és 
egyéb talajmunkákat. Az árvízká-
rosultak az ingyen szántáson kívül 
15 200 mázsa vetőmagot és 1.5 mil-
lió forint segélyt kaptak az elpusz-
tult gyümölcsfák pótlására. 

Kormányzatunk gondoskodott a 
megrongálódott gátak, utak, hidak 
helyreállításáról és az újonnan 
épült községrészeknek a villamos-
hálózatba történő bekapcsolásáról. 
Mintegy félmillió köbméter föld be-
építésével helyreállították és meg-
erősítették a megrongálódott gáta-
kat, elkészült 170 kilométer, az ár-
víz idején megrongálódott út, s be-
fejezték a hidak helyreállítását is. 

Az árvízkárok helyreállítására 
alakult kormánybizottság a társa-
dalmi pénzadományokat az aláb-
biak szerint utalványozta. Épület-
helyreállítási segélyekre 43,066.195 
forint és 13 fillér, a kitelepített la-
kosság élelmezésére és a visszatele-
pítés költségeire 5,400.115 forintot, 
a lakosság részére készpénzsegélyt 
6,896.751.77 forintot, természetbeni 
takarmánysegélyekre 4,372.974.13 fo-
rintot, gyümölcsfák pótlására 
1,500.000 forintot, a begyűjtött ter-
mények* szállítási költségeire 
151.000 forintot utalványozott, to-
vábbá utólagos elszámolásra 
3,535.078.56 forint jutott. 

A magyar nép összefogása, segí-
tőkészsége, a nép kormányának se-
gítsége tehát ú j éleletet teremtett 
azon a tájon, vidéken, ahol nyáron 
a Duna vad hullámai pusztítottak. 

Szociáldemokrata — kereszténydemokrata koalíció 
veszi át Nyugat-Berlin vezetését 

Berlin (MTI) A Német Szociál-
demokrata Párt nyugatberlini 
szervezete, amelynek vezetői a 
párt úgynevezett amerikai frakció-
jához tartoznak, megegyezett Aden-
auer Keresztény Demokrata Unió-
jával a tartományi kormány jog-
körével felruházott nyugatberlini 
városi szenátus összetételében. 

A Szociáldemokrata Pártot a 

főpolgármester és hat szenátor, 

a Keresztény Demokrata Uniót 

az alpolgármester és öt szená-

tor képviseli majd a szenátus-

ban. 

Az új nyugatberlini képviselő-
testület január 11-én tartja alakuló 
ülését. A Szociáldemokrata Párt 
dr. Ottó Suhr egyetemi tanárt, a 
párt "amerikai frakciójának* egyik 
főkolomposát jelölte a főpolgár-
mesteri tisztségre. 

NEMZETKÖZI SZEMLE 
Amikor két esztendő határán 

visszatekint az emberiség a leper-
gett évre és várakozón előrenéz, 
mit hoz a most kopogtató új, külö-
nös hangsúlyt kapnak a legégetőbb 
kérdések: milyenek a béke ügyé-
nek kilátásai, mit kell tegyenek az 
emberek, hogy a nemzetközi politi-
kában tovább folytatódjék a fe-
szültség csökkenésének, a békés 

I egymás mellett élés elvének irány-
zata, mit kell tenniök a népeknek, 
hogy megakadályozzák a háború 
erőinek meg-megújuló terveit? 
Ezekre a világszerte felmerülő kér-
désekre adott választ Malenkov 
elvtárs újévi nyilatkozata. Ez a nyi-
latkozat. amelyről méltán írta meg 
a demokratikus sajtó, hogy nagy-
jelentőségű 

ismét leszögez! a Szovjetunió állás-
pontját a legfontosabb nemzetközi 
ügyekben. Hogyan lehet a feszült-
séget csökkenteni? Hogy ki lchcs-
ren küszöbölni a feszültséget a 
i I mzetközi politikából, s minde-
nekelőtt a szovjet-amerikai kap-
r latckból, elsősorban arra van 
: .-ükség, hogy vessenek véget a né-
r-rt militarizmus talpraállítását 
< Izó terveknek, vessenek véget a 
í gyverkezési versenynek, s annak 
r politikának, amely katonai tá-
i szpontokkal igyekszik körülvenni 
r békeszerető államokat. "Ami a 
r7 3Vjetuniót illeti —. jelentette ki 
Malenkov elvtárs a szovjet— ame-
rikai viszonnyal kapcsolatos kér-
désre adott válaszában — kész to-
vábbra is minden töle telhetőt el-
követni a Szovjetunió és az Egye-
sült Államok tartós és szilárd bé-
kés kapcsolatainak biztosítása, a 
fennálló nézeteltérések rendezése 
érdekében, feltételezve, hogy az 
Egyesült Államok részéről is ugyan-
ilyen készség nyilvánul meg". Ezek 
a megfontolt, egyszerű * » v a k tisz-

békeüzenet, 
tító szélként szinte elfújják a békés 
egymás mellett élés -"lehetetlensé-
gét" hirdető amerikai propagandis-
ták hisztériával mérgezett füstgo-
molyagait, amelyekkel a nemzet-
közi légkört vigsiztalanná. áthatol-
hatatlanná akarják tenni. Malenkov 
elvtárs válaszai friss levegőt sodor-
tak a nemzetközi porondra: ha le-
hetséges — már pedig lehetséges és 
szükséges — a békés együttélés, 
akkor meg kell találni az utat a 
távolkeleti nézeteltérések rendezé-
sére, az egész emberiség létét fe-
nyegető atomfegyverek eltiltására, 
s természetesen e békés koncepció 
jegyében kell megoldani az euró-
pai problémák kulcskérdését, a né-
met kérdést is. 

A szovjet kormányfő újévi nyi-
latkozatát világszerte nagy hord-
erejű lépésnek tekintik. A béketá-
bor országaiban és mindenütt a 
földkerekségen a békeszerető em-
berek őrömmel, bizakodással üdvö-
zölték. Az imperialista politika bo-
szorkánykonyháiban, — ennek meg-

nyugtaianság-

gal fogadták a szovjet kormány fe-
jének szavait. Egyes nyugati lapok 
odáig mentek, hogy megpróbálták 
kiforgatni, fonákjára -magyarázni" 
a Malenkov-intcrju legfontosabb 
megállapításait. Hiú próbálkozás! 
Ezeket a szavakat nem lehet félre-
érteni, félremagyarázni, meghami-
sítani: -Most nincs fontosabb fela-
dat, mint egyesíteni minden ország 
népeinek erőfeszítéseit a béke és a 

nemzetközi biztonság biztosítása ér-
dekében". Mi — és velünk a világ 
békeszerető erői — értünk a szó-
ból. Harci program ez a béke hívei 
számára az ú j esztendőre. 

* 

Ha az ú j év első hetének külpo-
litikai eseményeiről hírt adó távi-
ratok közt tallózunk, felkeltik fi-
gyelmünket azok a jelentések, ame-
lyek 

az ENSZ-főtitkár pekingi útjáról 
tudósítanak. Maga a tény méltán 
ébreszt érdeklődést: annak a világ-
szervezetnek első tisztviselője, 
amely -nem ismeri el" Kínát, a 
-nem létező" népi Kína fővárosába 
utazik és egy szerinte -nem létező" 
kormány ajtaján kopogtat. . . Egy 
amerikai lap a napokban karikatú-
rát közölt — a rajzon Dag Harn-

marskjöld, az ENSZ főtitkára haj-
donfőtt álldogál egy bambuszfüg-
göny előtt (a nyugati sajtó elősze-
retettel használja a valóban nem 
létező -vasfüggöny" változataként 
Kínával összefüggésben az ugyan-
csak nem létező -bambuszfüggöny" 
kifejezést), és dadogva kér bebo-
csátást: 

„az ENSZ-töl jöttem . . . Nehru küldött . ." 
Nos, ebből a gúnyrajzbői csak 

annyi igaz, hogy az ENSZ főtitkára 
valóban kérte, hogy Csou En-laj fo-
gadja őt Pekingben. De hogy Nehru 
küldte volna? Hammarskjöld, út-
ban Kínába, 24 órát töltött Delhi-
ben, de 19 órát kellett várakoznia, 
amíg Nehruval végre találkozha-
tott. A szándékosan fagyos indiai 
magatartásnál: az az oka, hogy ín-
dia nem helyesli Hammarskjöid 
útjának célkitűzését. Ismeretes 
ugyanis, hogy az ENSZ főtitkára 
azzal a céllal ment Pekingbe, hogy 
megpróbálja -kiszabadítani" azokat 
az amerikai kémeket, akiket a kí-
nai hatóságok nemrégiben leleplez-
tek és elítéltek. India nem szavazta 
meg az ENSZ amerikai szavazó-
gépezetének ezzel kapcsolatos elité-

lő határozatát. Sőt, Nehru kijelen-
tette, hogy -az ENSZ részéről elég 
különös volt egy megbélyegző ha-
tározat részrehajló elfogadása anél-
kül, hogy bármiféle lépés történt 
volna a vitatott tények kivizsgálá-
sára". 

A kínai kormány leszögezte, hogy 
az amerikai kémek ügye Kína kizá-
rólagos belügye és így nem tarto-
zik az ENSZ-re. Mindamellett, mint 
Csou En-laj Hammarskjöldhöz in-
tézett táviratában hangsúlyozta -A 
béke és a nemzetközi feszültség 
enyhítése érdekében" a kínai mi-
niszterelnök kész volt fegadni az 
ENSZ főtitkárát Pekingben. A fő-
titkárt barátságosan fogadták a kí-
nai fővárosban. Csou En-laj és 
Ilammarskjöld tárgyalásai azóta 

megkezdődtek. Anélkül, hogy e 
megbeszélések tárgyi eredményei-
ről beszámolhatnánk, máris le le-
het szögezni legalábbis két tényt: 
1. a szóbanforgó látogatás is bizo-
nyítja: a népi Kína kormánya min-
den alkalmat megragad arra, hogy 
lépéseket tegyen a feszültség csök-
kentése, a nemzetközi kapcsolatok 
felvétele érdekében; 2. Az ENSZ 
kényszerül ténylegesen elismerni a 
Kínai Népköztársaságot, mint a vi-
lág egyik nagyhatalmát. 

Ezeket a tényeket — kénytelen 
kelletlen — elismerik a józanabb 
nyugati burzsoá lapok is. -Az ENSZ 
főtitkárának kínai látogatása ki-
mondottan a pekingi kormány si-
kerének tekintendő": írja a Baseler 
National Zeitung című svájci lap. 
A Daily Mirror című angol lap sze-
rint -az ENSZ, miután elküldte fő-
titkárát Pekingbe, többé nem elle-
nezheti okszerűen a kínai népi kor-
mány hivatalos elismerését". S vé-
gül olvassuk csak, hogyan fanya-
log a tények beismerésének némi 
öngúnnyal vegyes kesernyés hang-
ján a Scotman: -Ha az igazi tény-
leges kormány képviselné Kínát ez 
Egyesült Nemzetek Szervczetéb n 
közvetlen tárgyalásokat lehetne in-
dítani és nem mulatott volna a v' 
lág azon a furcsa látványon, hogy 
az ENSZ legfőbb tisztviselője ka-
lappal a kezében járul olyan rend-
szer képviselője elé, amely rend-
szert nem tekinti méltónak a nem-
zetközi elismerésre". 

Nem túlzás tehát Hammarskjöld 
pekingi útja létrejöttének puszta 
lényéből levonni azt a következte 
tést, hogy ez a látogatás újrbb lép-
csőfok a Kínai Népköz! ársr.~á« 
előbb-utóbb törvényszerűen be' 1 

1 vetkező ENSZ-tagsága fejé. 

é 
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J . Oszipova üdvözlete Moszkvából Terhes 
Terézhez, a Textilművek munkásnöjéhez 

Az elmúlt nyáron Szegeden járt 
J . Oszipova elvtársnő, szovjet pe-
dagógus, egy moszkvai iskola igaz-
gatónője. J. Oszipova szegedi tartóz-
kodása során ellátogatott a Textil-
művekbe is, ahol jó barátságba ke-

KEDVES TERÉZIÁI 

rült a dolgozókkal, közöttük Terhes 
Terézzel is, a lánccsévélő üzemrész 
munkásnőjével. Most J. Oszipova, 
a Textilművek dolgozóinak régi ba-
rátja, a következő levelet 
Terhes Teréznek; 

A szűzföldek megművelésére utazó komszomolisták 
és szervezeten kívül álló fiatalok moszkvai gyűlése 

TJdpőeMtymt hüMam az újév alkalmából; szívből lávának min* 
d*n jói, egészséget, sikereket a munkában és boldogságot a 

magánéletbe*. 
Nagy*** örülök, hogy nem felejtett el engem, emlékszik beszélge-

tésünkre. Köszönetet mondok továbbá kedves leveléért. Örülök a ter» 
melésben elért sikereinek. 

Nagy érdeklődéssel olvastam levelében azokat a sorokat, ame-
lyekben arról irt, hogyan segíti elő munkájával a béke ügyét, mert 
nem akar háborút, hanem azt szeretné, hogy az anyák csak örömükben 
ós ne bánatukban sírjanak. 

Mi, szovjet nők, ugyanezt kívánjuk, ugyanerre törekszünk. Nem 
akarunk háborút. Harcoljunk közösen, egyesült erővel azért, hogy soha 
többé ne érezzük a háború borzalmait, hanem nyugodtan dolgozzunk 
és boldogan éljünk. 

Adja át szívélyes üdvözletemet barátnőinek és elvtársainak. 
Gyakran gondolok rá, hogy milyen szívesen, milyen vendégszeretettel 
fogadták magyar barátaink minket, s megmutatták a gyárat, az étkez-
dét, a női pihenőszobát, a bölcsődét. Beszéltem erről elvtársaimnak, ta-
nítványaimnak, barátaimnak. 

Felhasználom az alkalmat, s elküldöm ezt a levelet a Moszkvából 
elutazó küldöttség tagjaival, 

Kedves Terézia! i 
Jöjjön el hozzánk vendégségbe Moszkvába. Ismerjen meg minket 

közelebbről Megmutatjuk majd nevezetességeinket, Moszkvában sok 
érdekes látnivaló van. Legyen a mi kedves vendégünk. Utazzon ide az 
első lehetséges alkalommal. Válaszoljon hamarosan, ha megkapja le-
velem. 

Várom, s üdvözlettel: 

Z; .irtwt i i l . .U ii£i OSZIPOVA 

Moszkva (TASZSZ). Január 7-én a Szovjet-
unió Nagy Színházában gyűlést tartottak azok a 

küldte j moszkvmi és moszkvaterületi komszomolisták és 
I waervezétm kívül álló fiatalok, akik bejelentették, 

hon he akarnak kapcsolódni a szűz- és ugarföldek 
has&tg*i!i*Urt felyó munkába. A kommunista párt 
és a szovjet kormány azt a, feladatot tűzte ki, hogy 

SB—SO mültó hektárra kell emelni a vetés-
területet m újonnan megművelt földeken. 

Az összegyűltek viharos tapssal fogadták G. 
M. Malenkovnak, a Szovjetunió minisztertanácsa 
elnökének és N. Sz. Hruscsovnak, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja központi bizottsága első tit-
kárának megjelenését ac elnöki asztalnál. 

Több felszólalás után a gyűlés résztvevőinek 
lelkes éljenzése közben N. Se. Hrysesov, az SZKP 
központi bizottságának elző fükdra lépett emel-
vényre, hogy megtartsa beszédét. 

Hruscsov elvtárs beszéde 

A jövő héfen alakulnak meg a kerületekben 
a Hazafias Népfront bizottságok 

Holnap tartják a II. kerületben az alakuló ülést 
Mint már a „Délmagyarország" 

hírül adta, • kerületi tanácsok 
megalakulása nyomán a Hazafias 
Népfront ken-ületi bizottságai is 
megalakulnak. A bizottság tagjai-
nak megválasztására valamennyi 
kerületben a jövő héten kerül sor. 
A kefriiletek lakói gyűlésre jön-
nek össze. hogy hangot adjanak a 
Hazafias Népfront melletti kiállá-
sukról és megválasszák maguk kö-
zül a kerületi Népfront-bizottság 
tagjait. 

Holnap délután 5 órakor Eelső-
vároeom. a Vásárhelyi sugárút 21. 
ezám alatt lévő Postás Kultűrott-
honban — ahol a szegedi Nemzeti 
Színház ú j Kamara színháza tartja 
előadásait — lesz a I I . kerületi 

Népfront-bizottság alakuló ülése. 
Erre mát is készülnek Petőfiielep, 
Felsőváros, Rókus dolgozói. 

Az első kerületben a választói 
nagygyűlést szerdán délután 5 óra-
kor, a Közalkalmazottak Szakszer-
vezetének Kultúrotthonában, (Vö-
rösmarty utca 5. ezám) tartják. A 
I I I . kerület dolgozói 14-én pénte-
ken délután 5 órakor Alsóvároson, 
a Felszabadulás utoa 7. szám alatt 
ívratezi meg a nagygyűlést, ame-
lyen megválasztják a kerület Ha-
zafias Népfront-bizottságának tag-
jait. A Hazafias Népfront Szeged 
Városi Bizottsága kéri a város 
lakosságát, hogy a választói gyű-
léseken minél nagyobb számban je-
lenjenek meg. 

Dí jat nyert szegedi írások a felszabadulási 
pályázaton 

' A' Magyar Történelmi Társulat I között a szegedi Polányl Imre 
fo a Magyar Munkásmozgalmi In- ' nyerte „Az első felszabadult mar 
tózet 1954. évi pályázatán — amely-
nek célja volt egyrészt hazánk fel-
szabadulásának 10. évfordulója al-
kalmából a magyar iörténeleim 
utolsó tlz esztendejére vonatkozó 
kutatások kiszélesítése, másrészt a 
helytörténeti kutatások fellendítése 
— városunkból és Csongrád me-
gyéből több pályamű érkezett. 

A Történelmi lanulmány című 

pályatétel második díját többek 

gyár város" című — Makó felsza-
badulásának történetéről — írott 
dolgozatával. 

Az Ismeretterjesztő előadás el-
mű pályatétel díjaiban részesült a 
szegted! Lőköa Zoltán . és Keserű 
Bálint által írott „Szeged felszaba-
dulása" című munka. Ugyancsak e 
pályatétel díjával jutalmazták meg 
Gyáui Imrének „A felszabadult 
Hódmezővásárhely tíz éve" című 
munkáját is, 

Elvtársak! Jó dolog az, hogy el-
határoztátok, elutaztok és részt-
vesztek a szűzföldek termővététe-
lében. Munkátokital erősítitek azo-
kat az önkénteseket, akik már ott 
dolgoznak a szűzföldeken és akik-
nek képviselői felszólaltak e gyű-
lésen. Jól van ez így. Ugy gon-
dolom, hogy ebben az évben lé-
nyegében befejezzük a szűzföldek 
vidékén létesülő ú j szovhozoknak, 
valamint gép- és traktorállomások-
nak káderekkel való ellátását. He-
lyes ez így Elvtársak, vagy talán 
hagyjuk a jövő évre ezt a munkát? 
(Felkiáltások: Fejezzük be!) 

Igen, nyilvánvalóan be kell fe-
jezni. Igen fontos ez az országnak. 

Ugy hiszem, nincs köztünk sen-
ki, aki kételkednék abban, hogy 
ezeket a földeket termővé tesszük. 

Mint tudjátok, a mult évben 
alkalmam volt járni a szűzfölde-
ken, Kazahsztánban, az Attáj-vi-
dékén, a novoszibirszki és az 
omszki területen. Évekig éltem 
Ukrajnában, gyermekkoromat is 
ott töltöttem. Ismerem gazdagsá-
gát. Azt hittem, hogy a Szovjet-
unióban nehéz az ukrán földeknél 
gazdagabbat találni! Nos hát elv-
társak, 

Kazahsztán és az Altáj-vidék 
földjei gazdagabbak. Természe-
tesen nem minden kazahsztáni 
és altájvidéki földről van szó. 
Vannak ott is gyenge földek. 
Egészben véve mégis jelenté-
kenyen több ott a termékeny 

föld, mint Ukrajnában. 

Azt mondják, kevés ott a csa-
padék. De hisz Ukrajna déli ré-
szén semmivel sem több a csa-
padék. Ez az érv tehát nem állja 
meg a helyét. Az egyedüli, amiről 
beszélni lehet az, hogy ott ritkán-
lakott, sőt teljesen lakatlan vidé-
kek vannak. Ez a nehézség azon-
ban. tevékeny támogatásokkal, 
egész ifjúságunk segítségével le-
küzdhető. 

Nagyszerű dolog, hogy éppen az 
ifjúság indult a szűzföldekre. Va-

jlamennyi odaérkezett fiatal köz-
vetlenül a termelésben dolgozik. 
Felszólalt itt két komszomolista — 
Lomtyeva és Kaszatkin — aki már 
dolgozott a szűzföldeken. Egy ki-
csit felpezsdítette ott őket a fagy. 
Bizonyára nem volt olyan vidám 
dolguk, mint ahogy ma nekünk 
elmondották. De az emberek dol-
goznak ott és nem rettennek meg 
a nehézségektől. Megértik, hogy 
voltak már nehezebb feladataink 
is. Emlékeztek rá hol pihentek a 
katonák a háború alatt? Ugyanott 
pihentek, ahol harcoltak. Népünk 
nem sajnálja erőfeszítéseit az or-
szágért. Öröm látni és tudni, hogy 
ezen a szónaki emelvényen olyan 
emberek beszéltek, akik saját 

1 er-% I 

SZEGEDI JEGYZETEK 
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Ki ne ismerné az igazgatót? 
f 

Egy Tündér utcai ma- kát kívántam néki, mi- is igazi pedagógus az, 
gasföldszintes házban e,őtt családja mellett akit nem fűt munkája 
takik Tcmesi Ferenc, a másik legkedvesebb rengeteg szépsége és 

ügyére, az iskolára tér- gondja. Mennyi gond 
lünk volna. lehetett ebben az isko-

- Eddig bizony min-  , b b a n-  m i ó t a Tcmesi 
den nap az iskolában Vermtc vetéU: 1M5 szep-
töltöttem időmet. Most [emberetol Hadikor-
is foglalkoztatjuk a  h a z b n l , kf l e t t

 J
 a  

Működik gyermekek otthonává 

Csongrádi sugárúti is-
kola igazgatója. A téli 
szünidő e forgalmas, 
langyos szombatján ki-
vételesen nem találtam 
az iskolában. Csak any-
nyit tudtam: a Tündér , , , 
utcában lakik. Igy te-  a y e™t e_ k e t  

hát keresésére indudam. 
a napközi otthon. A tenni. A háború bor-

évig végzett ingyenes 
munka is messze ma-
radt életútján. 1938 őszé-
től — ekkor lett községi 
tanitó Szegeden — meny-
nyi időt eltöltött már a 
telepi iskolákban, majd 
később a Csongrádi sw-
gárúti iskolában. 

Tapasztalatai gazda-
godtak a közel Hz év 

Szülői ~Munkaközösség ^mainak nyomától meg- alatt, amit igazgatóként 
f i " r n Z Z p e t Z s z Z - életek 
nősen nagy fáradságot: 
hisz ki nem ismeri Te-
mcsi Ferenc iskolaigaz-

töltött iskolájában. Bő-
vült az alatt a kilenc 
év alatt, melyet a Peda-

zett a gyerekeknek Ka-  s z éP c t.  k u
r
1? 1* J 2*™ 1  

rácsonyra: társasjáté- "amara- Vjból bebuto-
kokat ajándékozott ne-  r o z m• Gazdagítani, szeb- gógus Szakszervezet vé-

gűtől ezen a környékén! vidáman  b é  s Nemesebbé tenni, zetőségében végzett mun-
Errc laknak tanítványai, glna-TZ™  S o k  m u n k ü<- féradaá- kái töltenek be. Végeze-
volt tanítványai és azok T l f 1 IKH igényeltek ezek nak ott a fialaiok. Kü-

lönben most a szünidő 
szülei. Egy közeli trafi-
kos tréfás forduiattal , ., , , ... 
hamarosan útbaigazított 

feladatok. 

égeze-
tül teljesebbé lett mind-
ez munkálatai eredmé-

a kis takaros magas-
földszintes luízhoz. Itt 
mindjárt kiderült an-
nak oka, hogy Temesi 
elvtársai miért nem lehe-
tett e napon az iskolá-
ban találni. Nagy mun-
ka folyt, disznóölés. Eh-
hez mindjárt jó 

az iskolában, sőt: festés 
is. Magam pedig, amint 

Azonban a pedagógus « '  a\ 6} 1 
került diákok kinyílt 
tudásával és szüleik 
iránta érzett megbecsü-
lésével — a nevelő mun-

küzködései nem itt kez-
dődtek. Itt csak tiszta 

ráérek, a magyar-füze- célt és világos értelmet 
teket nézem át és ké- kaptak. A kemény és , . , . 
szülök az ideológiaikon- fárasztó küzdelem már '*Wégexvel. A szü 
ferenciára... évtizedek messzeségé- ^k és a tanítvanyok bi-

bm, ködöl A kiskun fél-
 z a l m a

 és szeretete segit-
Bizony sok munkája ^háTtanitóMnzö-  s c  ö t <m á h h i munkáiban 

van a pedagógusnak,  f f 3 /  a  l  l n n U 0 Kepzo — VX„„„A,.A„ iskolája környékén. Fel- 1 
különösen. ha szereti  a z emlékek között él. Az sávároson és Rók'uson. 

mun- szép feladatát. De nem alsóvárosi iskolában egy N. F. 

munkájukkal törik fel az ugart és 
teszik termékennyé a földet. 

Nem szabad azonban ezt a föl-
det egy vagy két év múlva 

otthagynunk. 
Szilárdan meg kell ott telepedni 
egyszer és mindenkorra. Ezért jó 
lenne, ha ott házasodnátok. (Taps.) 

Mi az, hogy házas ember? Ez azt 
jelenti, hogy az ember családot 
akar alapítani, szilárdan meg akar 
telepedni az ú j helyen. Aki pedig 
családot alapít, az jó állampolgár. 
Országunk annál erősebb, minél 
számosabb lesz a nép. A burzsoá-
zia ideológusai sok kannibáli el-
méletet agyaltak ki, köztük a túl-
népesedés elméletét. Azon törik a 
fejüket, hogyan csökkenthetnék a 
születések számát, a lakosság nö-
vekedését. Nálunk elvtársak, más-
ként áll a dolog. Ha a kétszázmil-
lióhoz még százmillió jönne hozzá, 
az is kevés lenne! 

Felhasználom az alkalmat, hogy 
foglalkozzam egy kérdéssel. Egyes 
elvtársak szemünkre vetik, hogy 
annakidején nem volt helyes tör-
vényt hozni az agglegények és 
gyermektelenek adójáról. Elvtár-
sak, ha valakit szidnak e törvény 
miatt, hát leginkább engem. 
Ugyanis én javasoltam ezt a tör-
vényt. Itt van Malenkov elvtárs 
ő is bizonyíthatja. Én javasoltam 
Sztálin elvtársnak, hogy dolgozza-
nak ki és hozzanak ilyen törvényt. 
Ezt a törvényt kidolgozták és el-
fogadták. Ugy vétem, hogy ez he-
lyes törvény. Csakhogy nem nyárs-
polgári módon, hanem állami szem-
pontból kell nézni. Ha nincsenek 
gyerekeid vagy egy-két gyermeked 
van, fizess adót, miért? Azért, mert 

ha minden családnak csak egy 
vagy két gyermeke lesz, akkor; 
az ország lakossága nem növe-
kedni, hanem csökkenni fog. 

Nekünk pedig törődnünk kell a 
társadalom fejlődésével. Ezért kell 
egy családban legalább három 
gyermeknek lenni s a gyermeke-
ket jól kell nevelni! (Hosszas taps.) 

Egyesek azt kérdik, miért fizet 
adót az, akinek két gyermeke van 
és különösen az, akinek nincs 
gyermeke. Hát ezért. Vannak ná-
lunk olyanok, akik egyáltalán nem 
házasodnak vagy nincs gyermekük 
a házasságkötés után, ne firtassuk, 
miért. Azonban az ilyen emberek 
is a társadalomban élnek, élvezik 
a társadalom minden jótéteményét 

Az ember aztán megöregszik. 
És ki fog gondoskodni róla, 
amikor majd nem tud dolgoz-
ni? Az ifjúság, amelyet nagy-
szerű sokgyermekes anyáink 

nevelnek. 
Sztálin elvtárs javasolta, hogy se-
gítsék a sokgyermekes családokat. 
Kinek a terhére? Azoknak a ter-
hére, akik élnek, de nem törődnek 
a holnappal. Nekünk pedig gon-
dolnunk kell a holnapra, gondol-
nunk kell szocialista társadalmunk-
ra, arra, hogy fejlődjék ez a tár-
sadalom. Ha így teszünk, erősek 
leszünk, meggyökerezünk szocialis-
ta társadalmunkban és semmiféle 
erő sem tépheti ki e gyökereket. 

Kiderül hát elvtársak, hogy az 
agglegények és gyermektelenek 
megadóztatásáról szóló törvény jó 
törvény, hasznos az államra nézve. 

Visszatérek a szűzföldek tormő-
vétételénck kérdésére. Az ország 
keleti részén gazdog földek van-
nak. 

Gyorsabban kell termővé tennünk 
Keleten az ugaron fekvő földeket, 
szilárdan meg kell vetnünk lábun-
kat. e földeken. 

Amikor Komszomolszkban, ebben 
az i f jú városban és a többi ú j tá-
volkeleti városban jártunk s be-
szélgettünk a munkások és alkal-
mazottakkal, különösen szemünkbe 
iűnt az ú j városka lakóinak haza-
fisága. Milyen hévvel beszéltek ar-
ról, hogyan építették városaikat! 
Nyomatékosan kérték, segítsük 
őket, hogy még szebbé tehessék 
városaikat. Sok köztük a moszkvai 
is aki annakidején azért utazott 
oda, hogy városokat építsen. 

Szép vonás ez, a saját városaink 
szeretete. Egyesek talán azt mond-
hatnák közjületek, hogy nem kell 
bennünket agitálni, tudjuk mi ez! 
anélkül le. 

Előfordul azonban, hogy erős, 
hazafias hullám csau fel, de az 
egészséges megnyilvánulások-
kal együtt felszínre kerül némi 

könnyenvevése a dolgoknak. 
Amikor podig felbukkannak a ne-
hézségek, akkor a lelkesedés el-
kezd apadni ég egyesek esetleg 
visszaszaladnak Moszkvába. Nos, 
hát tisztelettel hűes ózunk Tőletek, 
de nem nagy lelkesedéssel fogad-
nánk Titeket újra. (Derültség). 
Igen, tisztelet nélkül fogadnánk! 

Elutaztok, hogy ú j földeket ve-
gyetek művelés alá. Ez jó. Ott 
60kat kell építeni. Jó l be kell ren-
dezkedni, hogy példát mutassatok 
nemosak a termelésben. — ez ter-
mészetesen a fő dolog — hanem az 
életkörülmények kérdésében is. E l 
kell vinni a sztyeppéra a városi 
kultúrát, hogy még a kívülálló is 
mindjárt lássa. itt áttelepült 
moszkvaiak élnek, jól és szépen él-
nek. Ez igén fontos. 

Építsetek iskolákat, gyermekott-
honokat, bölcsődéket, óvodákat. 

Nagyon fomtoe, hogy sokan közü-
letek megszerezzék a középfokú 
képzettséget, ha még nincs meg 
nekik. Ezt, meg kell szerezni. Meg-
van rá minden lehetőség. Szak-
képzettséget kell szerezni, egyre 
tökéletesebben megismerni a 
technika csínját-bínját. 

Elvtársak! A nép életszínvonalá-
nak emelése érdekében fejleszteni 
kell a mezőgazdaságot. Több élel-
miszert kell termelni, több nyers-
anyagot biztosítani az ipar szá-
mára. 

Tndni kell azonban, hogy 
hazánk minden sikerét annak 
köszönhetjük, hogy győzött a 
párt irányvonala, amelyet Le-
nin jelölt ki és amelyet a párt 
Sztálin vezetése alatt követ-

' kezetésen megvalósított, 
s nemcsak, hogy megvalósított, de 
továbbra is meg fog valósítani 
egész pártunk. Ez az ország iparo-
sítását célzó irányvonal győzelme. 
A nehézipar fejlesztése nélkül, a 
szón, a kohászati, a vegyipar' és 
a gépipar fejlesztése nélkül nem 
fejleszthettük volna népgazdasá-
gunkat, nem tudtuk volna biztosi* 
lani a győzelmet a háborús meg-
próbáltatások éveiben. 

Kapitalista környezetben élünk. 
Sikereink megörvendeztetik baráta-
inkat és rettegéssel töltik el ellen-
ségeinket. 

Fáradhatatlanul gyarapitanunk 
kell tehát hazánk erejét, harcol-
nunk kell a világ tartós és szi-
lárd békéjéért. 

A szovjet nép békés munkával 
foglalkozik. Minden erejét a kom-
munista építés nagy ügyének szen-
teli. Meggyőződésünk, hogy a győ-
zelem a miénk lesz, mert Marx— 
Engels—Lenin—Sztálin tanítását kö-
vetjük! 

Eredményeink nagyok, de nem 
szabad megállnunk! Még jobban 
keli dolgoznunk! Szükségünk van 
még több önkritikára. Nem kell 
felfuvalkodnunk azzal, hogy vala-
kit utolértünk és túlszárnyaltunk. 

Nagyobb igényességet önma-
gunkkal szemben, kevesebb 
dicsekvést. Nem szabad meg-
állani annál, amit elértünk, 
mert ez ma esetleg jó, de hol-

nap már nem elegendő. 
A bírálat éa önbírálat feladata, 
hogy letörölje a port és a penészt 
hivatalainkról és akkor gyorsab-
ban fejlődnek majd népgazdasá-
gunk erős. élenjáró hajtásai. 

Felszólalt itt Kaszaikin elvtárs, 
aki a Manometr gyárból utazott a 
szűzföldekre. Örvendetes volt hal-
lani, hogy a szüzföldeken végzett 
munka első évében dolgozótársai-
val együtt jogot szerzett, hogy 
résztvegyen a Szovjeiunió Orszá-
gos Mezőgazdasági Kiállításán. Azt 
hiszem, valamennyien harcolni 
fogtok, hogy ti is résztvehessetek 
a kiállításon. 

Nagy eredményeket kívánok 
nektek Elvtársak! Leveleket vá-
runk tőletek, amelyekben a való-
sághoz híven beszámoltak a szűz-
földek megművelésében elért sike-
reitekről, a haza javára, hatalmá-
nak gyarapításéra végzeit munká-
tokról. (Hosszantartó taps, minden-
ki feieiu-slkedik helyéről). 

A szűztöldek megművelésére 
utazó komszomolisták ós szerveze-
ten kívül álló fiatalok gyűlésének 
résztvevői egyhangúlag jóváhn 
gyol t üzenetet intéztek a Szovjet-
unió komszoinolistáihoz és szerve-
zetein kívül álló fiataljaihoz éf 
ebben példájuk követésére hívjr 
fái t&Mt 
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VI SSZATERÜK 

Talán sohasem irom meg ezt 
n. kis elbeszélést,, ha a minap lei 
nem látogatok a bnktói Alkotmány 
Termelőszövetkezetbe s nem. talál-
kozom össze Szűcs János .bácsival, 
ezzel a kedves, ötven év körüli pu-
ruszlemberrel aki, mint elmondta, 
.v, egyik ú j belépő az Alkotmány 
TSZ-ben. 

Amikor ez a találkozás történt, 
mindössze néhány holos tagja volt 
a szövelkezelfcek. de már olyan 
otthonosan mozgolt az istállóban, a 
jószágok között, mintha már itt 
született volna. 

A párttitkár elvtárs esak úgy 
mellesleg jegyezte meg: 

— Szűcs bácsi az egyik kunba-
jai belépőnk. 

Nem értettem. Kunbajai belépői 
Hisizen az nagyon messze van s 
mégis itt, az Alkotmányban kun-
bajai belépők vannak! Nincs ott 
szövetkezet, ott nem lehet alakí-
tani! 

Szűcs János nem lepődött meg a 
osodál kozásomon: 

— Tudja elvtárs, sohasem voltam 
én kunbajai. Szegedinek születtem 
é n . . . Tudja, ml a honvágy! Az 
sohasem hagyja nyugton, aki mosz-
sziro került otthonától. l)e hát 
kellelt mennem. Fiatalabb korom-
ban három évig voltam kocsis a 
régi Kecskés-telepi kísérleti gaz-
daságban, aztán sokáig cseléijked-
tem a tompái, kelebiai nagygazda-
ságokban is. Komenciós béres, hó-
napos kocsis voltam, mikor mi adó-
dott. Munka nz volt,, do kereset, 
megélhetés az nem igen. Gondol-
tam máshol, messze innen, talán 
könnyebb lesz nz élet. 

"Most már egészen jól értem. 
Szűcs bácsi azokhoz tartozott hát, 
akik vándoroltak az ország egyik 
vészéből n másikba. Ccelédfogadá-
«ok napján mentek új gazdát ke-
resni. gondolták talán máshol 
könnyebb lesz, 

— Emlékszem, annakidején mi-
lyen seknn mentek Kistelekről, lia-
lústyáról is Fejér megyébe cukor-
répát kapáiul, Szabolcsba, Hzat-
inárba munkát kereeni. Az én bá-
tyáim ls bejárták az ország felét. 
Valahogy úgy érezlek az emberek: 
távol, idegen vidékeken még a 
nagyobb nyomorúság is könnyebb, 
mint idehaza. Talán a mélyen meg-
sértett, megalázott emberi önérzet 
diktálta ezt így. Amikor már egy-
két pengői éreztek a zsebükben, 
hazajöttek, de aztán újra esak ta-
risznyát akasztottak n nyaktikba 
® mentek oda. ahol nem ismerlek 
eenkit, őket sem ismerték, oliol 
többet, jobbut reméltek, mint ide-
haza. 

így vetődött el sok évi oselédes-
kedés után a távoli Kunbajára 
Szűcs .lano® is. Itt érte a felsza-
badulás. A földoMZJ.is ulán egy-
szeribe,t gazdng, hétholdas birto-
kos lett. Kocsit, lovat is szerzett 
magának télidőben fuvarozgulott 
U, később a liolyi egyes típusú 
lermclflszövotkezeibe i8 belépett. 

Nem volt éppen rossz sorom 
már ott sem magyarázza a kucs-
más :ipkás, bársonyruhás ember. — 
De hét az <m szülőföldemet, a 
szegedi határ jó fekol ©földjeitesak 
nem felejtenem el. Sokat, nagyon 
Sokat gondoltam rá: ezóta már 
odahazi is sokkal masabb leliet az 
élet, otthon Is ú j világ van. Újra, 
Bicg újra rezembe julotti haza ké-
110 menni, mégis csuk jobb lesz ott-
hon. Ahogy tellek uz évek, úgy 
lett ez nekem egyre sürgősebb. Jöt-
tek a htrek, hegy már Szegeden és 
környékén is gazdag termelfiazüvct-
liezr olt vaunak, várják a munkás-
kezeket. Meg lalolgaitnm a dolgot 
< gy ideig aztán véglegesen dön-
töttem. 

Ezücs bécsi visszatért oda, ahon-
nan annakidején elűzték. A hét 
holdat az ottani csoportban hagyta. 
Az ingóságokat, amire itt már neki 
cs az Alkotmánynak sem volt szük-
. — eladta. Nem sokat hozott 
magával, mikor megjött, de mégis 
hamar gazda lett itthon. Tizenegy 
nagy tanyája, közel 400 hold földje, 
sok-sok jószága, tehene, lova, bir-
kája, disznója van, mert. ami az 
Alkotmány TSZ-é, az már az övé 
ls. 

A/. Alkotmány TSZ-be nem Szűcs 
t; : i az egyedüli visszatérő. Tüb-
I :-n vannuk itt olyanok, akik már 
jával korábban hazajöttek, például 
ii Venczel család is. Régen ők is 
6/ jeliek voltak. 

Az idősebb, éltes Venczel házas-
pár már nem is annyira a múltról, 
i ikjt íb a máról, jelenlegi életükről 
beszél. 

Venczelné a férje segítségével 
szépen összeadja az évi jövedelmet 
ói csak úgy közben mondja el pár 

s ' ó v a h 

— Kunbaján is jó volt^ nekünk 
éppenséggel, szép szőlőskertünk, 

földünk s házunk is volt. De azért 
most már sokkal jobb itthon. 

— É d e s a n y á m , míg Zsama-
pusztán voltunk, nagyon sokat 
mondogatta — már idős asszony — 
-én nem halhatok meg itt. jobb 
lenne nekünk otthon, Szegeden". 
Pedig Zsarnapusztán is megéltünk 
— így emlékszik vissza Vologyka 
Mária, a kisebbik Vologyka-lány a 
szülőváfosától távol töltött évekre. 
— Igaz — fűzi tovább a szót — 
még pár hónapja sincs, hogy haza-
érkeztünk, de én is érzem, a nővé-
rem is mondja, mennyivel jobb itt-
hon. A régi ismerősök barátság-
gal, sok-sok szeretettel fogadtak 
bennünket, amikor eljöttünk, hogy 
belépjünk a szövetkezetbe. Örültek 
nekünk, be is fogadtak bennünket. 

Hosszú évek után Virág Imre is 
megjött. A régi ismerősei barátai 
közül még néhányan számon tar-
tották, a legtöbben már elfelejtet-
ték. 

Valamikor ő is paraszt volt, an-
nak is ázületett, de mert el is kel-
leti mennie, először fűtőnek csa-
pott fel, később bányász is volt, 
de azért a paraszti érzés, a föld 
utáni vágy sohasem halt ki szívé-
ből. Akkor hagyta el a környéket, 
amikor azt a hírt hallotta, hogy 
Kunbaján földhöz lehet jutni. Ugy 
gondolta, most talán majd dolgoz-
hat olyan földön, amelyikre rá-
mondhatja, ez az enyém. Remé-
nyei őt is nagyon sokszor becsap-
ták. 

Hosszú volt az út, amely vissza-
hozta őt. Az a föld, amelyikből ré-
gen csak egy kis darabkát szeretett 
volna, most már örökre az övé, 
meg a többieké. 

Megjöt tek Pataki Józsefék is. 
Annakidején ők is a föld miatt ke-
rültek el erről a vidékről. Pár hold 
kellett volna nekik is, de itt nem 
jutott. 

— Akkor úgy gondoltuk — ma-
gyarázza Patakiné — nem baj, már 
akárhol lesz is, csak legyen. Való-
ban kaptunk is tíz hold juttatást. 
Különösen később egész jól ment a 
sorunk. Ott is TSZ-ben dolgoztunk. 
Ahogy számolgattuk az emberrel a 
havi jövedelmünk általában 1200 
forint körül mozgott. De azért mé-
gis úgy gondoltuk, csak jobb lesz 
itthon. Sajnáltak is bennünket na-
gyon, amikor eljöttünk. Pedig az 
itthon sok keserűséget fűzött Pa-
tak; József emlékéhoz. Evekig ette a 
kulák Lippai Nagy Antal panaszos 
kenyerét s akkor ő is sokszor úgy 
érezte, mindenütt jobb lehet, mint 
itt. Menjünk minél messzebb, de 
hát akkor a Lippai Nagy Antalok 
keze még mindenhová elért. 

Milyen jó, hogy most már ezek-
ről csak mint a múltról beszélünk. 
Szabadon, teli reménnyel, munka-
kedvvel térhetnek vissza, akiket ha-
zahív a város, az ismerős utcák, a 
jó öreg Tiszapart és az acélos bú-
zát, paprikát, kukoricát termő ha-
tár, 

Csépi József 

Fogadóórán 
— Képzeljék el: a konyhámon 

keresztül viszik minden áldott nap 
a fűrészporos töltést, mert azzal 
tüzel az egyik lakó. Nem segít raj-
tunk senki. Mentem én már fűhöz-
fához, hogy ez tűrhetetlen állapot. 
Mindig otthon kell lenni, mert 
nyitva hagyják az ajtót. Mi a 
konyhán vagyunk egész nap, ott 
is eszünk. Hallatlan hibás rendel-
kezés az ilyen. Megengedik, hogy 
más lakásán keresztül járkáljanak 
a pincébe. Mindenütt 

csak azt mondták: 

»Hát majd elintézzük, magának 
igaza van." Mégse változtatott 
senki ezen az áldatlan helyzeten, 
sem a KIK, sem a bíróság, mert 
már ott van az ügy, éppen fel-
lebbezés alatt. 

Csak úgy dőlt a szó, özv. Joó 
Bálintné ajkáról, aki a Kossuth 
utca 17 szám alatt lakik. Ide tar-
tozik az első kerület 46-os választó-
kerületébe, ahol Tézsla Mihálynét 
és Gerő Pált választották meg ke-
rületi és városi tanácstagnak. Az 
újságból olvasta, hogy péntek este 
tartja az Osztrovszky utcában, a 
Gyógypedagógiai Iskolában Tézs-
láné a fogadó óráját. Eljött, hogy 
segítséget kérjen a tanácstagtól. 
Ráadásul itt találta Gerő Pált is; 
így mindkettőjüknek egyszerre el-
mondhatta panaszát. 

A tanácstagok nyugodtan végig 

hallgatták Joónét, közben kérdése-

ket tettek fel, hogy jobban meg-

Üdvözöljük az ipari tanulókat 
A ma! napon az ország figyelme 

a jövő szakmunkásaira, sztaháno-
vlstálra, újítóira a bányász, vas-
öntő, esztergályos, építő, traktoros 
fiatalokra irányul. Ahogyan a dol-
gozó nép az év egy-egy napján ün-
nepli a pedagógusokat, a vasutaso-
kat a honvédség harcos katonáit 
és általában mindazokat, akik az 
ú j ország építésének munkáját vég-
zik. minden január 8-hoz legköze-
lebb esö vasárnapon az ipari ta-
nulókat veszi körül szeretettel, 
megbecsüléssel és részesíti ünnep-
lésben. 

A szegedi iparitanuló Intézetben 
évtizedek óta folyik a különböző 
szakmák oktatása. Természetesen az 
elmúlt társadalmi rendben más 
célok érdekében és más köriilni -
nyek közölt folyt az oktatás és kép-
zős, mint ma. llárom-négy évig 
•tartó küzdelmes „inas" sorsban az-
ért sínylődött ifjúságunk jelentős 
részo, hogy a segédvizsga letétele 
után munkahelyét és sznktndá'át 
áruba bocsátva biztosítsa kizsák-
mányoló kapitalista gyártulnjdo-
nrnok számára a maximális pro-
fitot. 

Sem számottevő anyagi jutta-
tásijait, sem megbecsülésben 

nem részesült. 
Ezzel szemben R ma ipari tanulója 
éppen azért készül lelkesedéssel 
megünnepelni hazánk felszabadu-
lásának 10. évfordulóját, mert bol-
dog jelenét társadalmunk rendjében 
a felszabadulás nyomán bekövetke-
zett mt'lyreható változások eredmé-
nyez tűk. 

Az ipari tanuló képzés számos 
problémájának megoldása közül a 
felszabadulás után elsősorban az 
ipari tanulók jogállása tisztázódott 
a vállozolt viszonyoknak megfele-
lően. 1949-ben megszületett a mar 
gyar jogalkotás történetében nz 
elaő ipari tanuló törvény: az 1949. 
évi IV. törvény. 

Ez nevezi először nz eddig lené-
zeit tanoncot hivatalosan tanuló-
nak. Rendezte ez a törvény nz ipari 
tanulók munkaidejét, biztosította 
számukra a fizetett ebédidőt, elő-
térbe helyezte n tanulók szakmai 
képzését, reudezle a tanulók fize-
téses szabadságát. Hatalmas fej-
lődést jelentett ennek a törvénynek 
megalkotása, do nem változtatott 
lényegeben az ipari tanuló képzés 
kisipari jellegén. Ezért módosítás-
ra, kiegészítésre szorult. 1949 nya-
rán végetvetetttink a tervszerűtlen 
tanulóképzésnek. De komoly hiá-

nyosság volt, hogy az ipari tanuló-
képaéstiek nem volt egységes irá-
nyító szerve. A minisztertanács 
1950 január 8-án megjelent rende-
letével létrehívta a Munkaerőtar-
lalékok Hivatalát és ezzel megadta 
a lehetőséget arra. hogy az ipari 
tanuló képzést valóban kézbevo-
gyiik. 

Ez a rendelkezés az ipari ta-
nuló képzés tekintetében egy 
egész történelmi korszakot zárt 
le és megnyitotta, az utat az új. 
modern szocialista ipari tanuló 

képzés felé. 
Ezt követően számos rendelkezés 
jelent meg, amely mind azt igazol-
ja, hogy dolgozó népünk nngy meg-
becsülésben részesíti az ipari ta-
nulókat. 

Jelenleg Szegeden a mezőgazda-
ság számára képezünk olyan irak-
loros-gépószoket, akik amellett, 
hogy biztoskézzel vezoiík gépiiket, 
értenek a mezőgazdasági- és mun-
kagépek javításához és szereléséhez 
ls. Ezt a megtisztelő fe'adutot a 
szegedi intézet az elmúlt tanév 
végéin kapta és azóia igyekezett az 
oktató- nevelömunka tárgyi és sze-
mélyi fel tételeit messzemenően biz-
tosítani. Megtörtént nz elméleti és 
gyakorlati oktatás céljait szolgáló 
iskola és tanműhely kialakítása s 
ezzel egyidejűleg az o/szág külön-
böző részéről érkezett fiatalok el-
helyezésére a tonulóotlhon biztosí-
tása. A hatalmas fákkal és szö-
kőkúttal körülvett parkban elhe-
lyezett intézet olyan környezetet je-
lent, amelyben pedagógus és tanít-
vány egyaránt szívesen tartózko-
dik. A teljesen ú j kombájnok, 
cséplőgépek, traktorok, velő- és 
aratógépek, a tanműhelyi felszere-
lések mind az ifjúság fejlődéséi 
szolgálják. Pedagógusaink a tanév 
megkezdése előtt továbbképző tan-
folyamon vettek részt, liogy fel-
készülten . kezdjék meg a követel-
ményeknek megfelelő tanító tevé-
kenységet. A tanárok és mesterek 
Szakftai Munkaközössége rendsze-
resen készíti elő a tanterv feldol-
gozását. 

Az inlézef párt- és BlSZ-szer-
vezete, valamint a pedagógus 
szakszervezet hathatós segítsé-
get nyújt az inléáet vezetője 
által meghatározott feladatok 

végrehajtásában. 
A DISZ emellett mozgósítja fiatal-
jainkat a minisztertanács Vörös 
Vándorzászlnjáért folyó szociális'a 
nmnkaversonyre. E verseny a gya-

A Szegedi MAV Igazgatóság 

több mint 50 milliós beruházással nagyarányú 

pálya fejlesztési munkákhoz kezdett 

A Szegedi MÁV Igazgatóság te-
rületén ebben az évben több mint 
50 millió forintot fordítanak az el-
avult vasúti pályák fejlesztésére, 
a régi vágányok, kitérők kicseré-
lésére. 

Szentes—Mindszent között mint-
egy 15 kilométeres vágányszakaszt 
építenek újjá. A kis vasutak, gaz-
dasági vasutak vágányait szintén 
15 kilométeres hosszúságban cseré-
lik ki. A Mezőhegyes—Kétegyházi 
vonalon már megkezdték az elő-

készítő munkákat a 20 kilométer-
nyi vágány kicserélésére. Az itt 
létesítendő új pálya az eddiginél 
nemcsak nagyobb tengelynyomást 
bír el, hanem a vonatok átlagos 
menetsebességét 60 kilométerre le-
het majd növelni. 

A vasúti pálya egyik legveszélye-
sebb része a kitérő. Ezekre is nagy 
gondot fordítanak. Ebben az esz-
tendőben a Szegedi MÁV Igazga-
tóság területén 350 régi kitérőt cse-
rélnek ki, _ 

korlati oktatást támasztja alá. A 
csoportok nagy jelentőségű fel-
ajánlásokat tettek ennek kereté-
ben a tanműhely-részlegek kialakí-
tása. rakodó építése, kiselejtezett 
traktorokból szemléttelő eszközök 
készítése terén. Az ötletnapok is 
komoly eredményekről tanúskodnak. 
Segítségükkel oldódott meg a nagy 
értéket képviselő kombájnok és 
egyéb gépek téli iárolásn is. 

Elénk a fiatalok kultúr- és 
sportélete. Legutóbb a névadó ün-
nepségen tettek tanúbizonyságot 
fiataljaink kulturális felkészültsé-
gű kről. 

Dolgozó népünk büszkén és bi-
zakodva tekinthet a jövő szakmun-
kásaira. Az ipari tanulók fekete-
ruhás seregei értékelik azt az ál-
dozatot, amelyet pártunk, kormány-
zalünk s OJZ egész dolgozó nép 
életük és tanulásuk biztosításáért 
hoz ezért elszántan küzdenek a 
szakma elméletének és gyakorlatá-
nak tökéletes elsajátításáért, a 
szocialista haza építéséért, mind-
eddig elért eredményeink s a béke 
megvédéséért. 

Ezek azok a fiatalok, nkik nz 
elmúlt év őszén közel 100 kai. hold 
föld mélyszántásával segítettek a 
szegedkömyéki termelőszövetkezeti 
esoportokalf hogy dúsabb legyen 
jövőre a dolgozó nép kenyere és 
iigyniieiaelc a fiatalok azok, nkik 
minden esetben felemelik tiltakozó 
szavukat, ha a béke ílgye veszély-
ben van. 

Ezeket a dolgos fiatalokat ün-
nepli nia az ország abban a re-
ményben. hogy a rájuk váró fel-
adatokat sikerrel fogják megoldani. 

LÁSZLÓ NÁNDOR, 
a szegedi iparitanulóinlézet 

igazgatója 

MEGJELENT A 

C \zeqtdi TjiiUöf 

LEGÚJABB SZÁMA 

Megjelent a Szegedi Tükör január 
eleji száma. A füzet — mint eddig 
is — közli a színházak januári mű-
sorát, a darabok szereposztását, is-
merteti a vetítésre kerülő filmeket, 
a színdarabokat, operákat. Emellett 
a szegedi kulturális élet eseményei-
ről számol be. Bőségesen közöl hí-
reket is az új szám városunk ese-
ményeiről. ,.A sátormozitöl a színes 
hangosfilmig" című írása a szegedi 
mozik őskoráról, kialakulásáról szól 
s megemlékezik Varga József mozi-
gépészről, ki immár több mint öt-
ven éve dolgozik mozikban. To-
vábbá Horváth József — az ismert 
szegedi baritonista — nyilatkozatát 
közli a Traviata rendezésével kap-
csolatban. 

értsék a helyzetet, hisz egy család 
problémájáról van szó. 

— Meg kell vizsgálnunk <— 
mondta Tézsláné. — Igazságos 
megoldást fogunk keresni. Hét 
órakor vége lesz a fogadó órának, 
elmegyünk és ott a helyszínen 
mindjárt megnézzük, mi a helyzet. 

— Az lesz a legjobb — vágta 
rá helyeslően Szun Péter bácsi, 
mert 6 is ott volt az első fogadó-
órán feleségével. Nyugdíjas az 
öreg, bottal jár hófehér a haja, 
bajusza. Nagyon tetszett neki, hogy 
nem csak azt mondták a tanács-
tagok. majd elintézzük, hanem 
mindjárt ki is mennek, megnézik. 

— Tudják •— magyarázza Szun 
Péter — vannak, akik túl akarnak 
járni az egyszerű emberek eszén. 
Nem szabad megengedni, hogy 

valaki is kijátssza a másik ember-
társát. 

Az ajtó nyílott, egy asszony jött 
be. Leült a kis tanterem első pad-
jába. Végighallgatta a beszélge-
tést, aztán ő is elmondta jövetele 
célját. 

— Az Osztrovszky utca 20 szá-
mú ház lakói nevében jöttem. A 
mi környékünkön csökkentett vi-
lágítás van már hónapok óta. Hai-
vanas égő mellett alig lehet látni. 
A rádió is gyengén szól este. Mi 
nem értünk hozzá. Valaki ezt 
mondta túl van terhelve itt a vo-
nal, mert késő este, amikor másutt 
eloltják a villanyokat, jobban vi-
lágít a lámpa. Kértük már, nézzéic 
meg, de 

eddig még semmi nem törlé"*-

Szeretnénk, ha a tanácstag elv-
társak elintéznék, hogy rendes 
áramot kapjunk. 

lézsláné ezt is felírta, mondván, 
hogy említették már néki és meg-
keresi, hogy a hiba kijavítása ki-
re tartozik. Intézkedéséről pedig 
időben értesítést ad. 

Más nem jött el a fogadó órára. 
Tézsláné kicsit bosszankodott: 

— Igaz, én több lakót felkeres-
tem megelőzőleg. Jónéhányan el-
mondták panaszukat, javaslatukat. 
Hetényi Gyulánénak, aki a Szent 
István tér 6 szám alatt lakik, el 
is intéztem, hogy megcsinálja a 
Kéményseprő Vállalat a kéményét. 
Azér eljöhettek volna többen is. 

— Nézze — mondta Szun Péter 
Tézslánénak — kiösi a mi kerü-
letünk. Magát megszólítják az ut-
cán, felkeresik a lakásán, és ott 
közlik mondanivalójukat. En rá-
érek. Járkálok a szomszédokhoz, a 
piacra, minden nap, hallom, 
látom, hogy egyre elégedettebbek 
az emberek. Persze azt is elmond-
hatjuk, hogy mi tetszik az életből. 
Most az ünnepek alatt is sokkal 
beszéltem. Van tüzelő, élelmiszer, 
új üzlet nyílt a kerületünkben, a 
Juhász Gyula és a Lengyel utca 
sarkán. Békebeli piac van, szinte 
százszámra ott a sok szép hízott 
disznó, baromfi. A tejet már három 
forintért is adják, a tojásnak is 
lement az ára. Mondom is az em-
bereknek: látják ez a helyes a 
kormányzat jól gondoskodik. Lmz 
a kenyeret néha jobban kisúih-o-
nék a Kenyérgyárban. A hús, •••? 
még egy kicsit több lehetne. Na 
de a húsellátás is jobb lesz. A M'-
hász Gyula utcában a járdáról a 
vízcsap fedőket elvitték. Ez ped'g 
veszélyes lehet . . . 

— A Juhász Gyula utca járdái t 
az első negyedévben megcsiná'iá'-
Tervbe vették válaszolta mindjárt 
rá Tézsláné. — De azért csak ió 
lett volna, ha úgy, mint Szun h'-
csi. mások is elmondanák vélemé-
nyüket, 

javaslatokat tellek volna 

az I. kerületi községpolitikai terv 
elkészítéséhez. 

— Megmondom én — szólt közbe 
Szun Péter. — Játszóteret a Lech-
ner térre a gyerekeknek. Erről 
már egyébként úgy is volt szo. 
Töltsék fel mihamarább a Szent 
István téren az+ a nagv gödröt. 
Tisztaság szempontjából is fontos 
és nagyobb helye lesz a piacnak. 
Itt a pusztaszeri utcában is több 
lámpából hiányzik a villanyégő. 
Persze majd még megbeszéljük, 
hogv mi is mit tudunk tenni, hisz 
találkozunk még többször. 

Hét óra lett. A fogadóóra végét-
ért, s a tanácstagok siettek ígére-
tükhöz híven Joó Bálintné pana-
szán segíteni. 

Markovits Tibor 

Budapestre utazik a Busch-cirkusz 
Berlin <ADN), A közismert, ál-

lami tulajdonban lévő Bnsch-clr-

lcusz hé'főn hatheles vendégszerep-

lésre Budapestre utazik. A cir-

kusz január 14.-től kezdve naponta l lúmcgatlák. 

kétszer tart majd előadást Buda-
pcslcn. Sehaeffer igazgató sajirtt 
konferenciáján kijelentette, bogi 

az előkés zületek során a mogynr 

hatéivá gok a legmesszebbmenőleg 
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Küfidöltválasztó DISZ taggyűlés 

az Ecsetgyárban 
DTSZ-szervezeteink ezekben a 

hetekben tartják meg a küldöltvá-
1 asz. ló taggyűléseket. A megválasz-
tott küldöttek a városi küldöttér-
tekezleten képviselik majd szerve-
zetük tagjait: a küldöttértekezlet 
ú j j á választja majd a DISZ városi 
választmányát. 

Az Ecsetgyár DlSZ-szervezete a 
napokban tartotta meg küldöttvá-
lasztó taggyűlését A taggyűlés 
időpontjáról jóelőre értesítették a 
fiatalokat s közölték velük, hogy 
milyen kérdésekről lesz ott szó. A 
fiatalok közel 90 százaléka megje-
lent a taggyűlésen. Ez a megnö-
vekedett érdeklődést mutatja. A 
DISZ-szervezet beszámolóját Bar-
eza Margit elvtársnő, DISZ-'.itkár 
tartotta. Bevezetőül a DISZ meg-
alakulása óta eltelt évek munká-
jának áttekintése után a magyar 
ifjúság legjobbjainak példájáról 
beszéli. 

— Ifjúságunk legjobbjai részt-
vesznok Sztállnváros, Komló, Ka-
zincbarcika építésében, résztvettek 
az árvízveszély elhárításában, il-
letve az árvízkárok helyreállításá-
ban. A munka ifjú serego nö'.t fel 
a DISZ-ben az elmúlt évek alalt. 

Azonban még korántsem értük 
el azt, amire egy felszabadult 
ország fiatalságának megvan 

minden lehetősege. 

'A' helyi ezervezet munkájáról el-
mondotta. hogy igyekezett mindig 
a párt útmutatása szerint végezni 
feladatát és végrehajtotta a ka-
pott megbízatásokat. A különböző 
termelési versenyszakaszokban min-
dig tartottak külön ifjúsági mű-
szakéit. amelyek legtöbbször jó 
eredménnyel végződtek. Az üzem 
ifjúmunkásainak ötven százaléka 
sztahánovista. Ebben része van a 
végzett politikai munkának. El-
mondotta ezután, hogy az idősebb 
dolgozók szeretettel beszélnek a 
fiatalok lelkesedéséről és igyekeze-
téről, de 6okak magatartásáról és 
az idősebbek iránt való viszonyáról 
rossz véleménnyel vannak. Ebben 
éta is hibás vagyok — mondotta 
Bareza elvtársnő — mert magam 
sem mutattam mindig jó példát s 
így hiába próbáltam ezirányú ne-
velőmunkát végezni a fiatalok kö-
zött. De megfogadva az idősebbek 
bírálatát a legutóbbi időben igye-
keztem változtatni magatartáso-
mon s a fiatalok viselkedésében is 
javulás van. 

A további javulás érdekében 
fokoznunk kell a politikai és 
kulturális nevelőmunkát üze-

münk fiatalsága körében. 

Ezután a beszámoló az Ifjúság 

szórakozásáról, a sport- cs kultúr-

munka jobb feltételeinek megte-

remtéséről, majd a DISZ városi 

választmánya újjáválasztásáról és 

jelentőségéről beszélt. Azt várjuk 

— mondotta —, hogy az újjáválasz-

tott választmány és a DISZ városi 

bizottsága megjavitása irányító 

munkáját a jelenlegi követelmé-

nyeknek megfelelően, A DISZ ok-

tatás, a nevelőmunka kérdéseinek 

értékelése és feladatainak megsza-

bása után arra kérte fel az üzem 

ifjúsági szövetségének tagjait, 

hogy hazánk felszabadulásának ti-

zedik évfordulója alkalmából nem-
rég kezdődött felszabadulási ver-
senyben az eddigiekhez hasonlóan 
vegyenek részt és szerezzenek 
újabb dicsőséget az üzemnek és sa-
ját maguknak. 

A beszámolóban tárgyalt kérdé-
sekhez többen hozzászóltak és ja-
vaslatokat tettek a DISZ üzemen 
belüli munkájának további javítá-
sához és az ifjúság nevelésének kér-
déséhez. Horváth elvtárs, a párt-
szervezet agit. prop. felelőse, Dok-
tor elvtárs, az üzemi bizottság el-
nöke bíráltak egyes fiatalokat, 
hogy nem veszik komolyan az idő-
sebb munkások tanácsait. Vannak, 
akik csak mosolyognak, ha szólnak 
nekik. Nem értik meg. hogy az 
idősebb dolgozók jót akarnak ne-
kik ée az ő hasznukat szolgálják 
azok figyelmeztetései. Ha ezt 
most nem veszik szívesen, majd 
később rájönnek ennek kárára. 
Horváth elvtárs elmondotta még, 
hogy 

a párt és az idősebb dolgozók 
azt akarják, hogy a diszesek jó 
fiai legyenek a hazának és 
tiszta, becsületes életet éljenek. 

A DISZ városi bizottsága részé-
ről Faragó elvtárs 6zólt hozzá a 
beszámolóhoz és a taggyűlés lefo-
lyásához. A DISZ-bizottság nevé-
ben elismerését fejezte ki a terme-
lés fiatal hőseinek. Hiányolta, hogy 

a beszámoló nem foglalkozott a 
fiatalok személyes problémái 
intézésének kérdésével és a 
szervezeten kívülállók bevoná-

sával. 

Felszólalása befejezéseként néhány 
módszertani tanácsot adott a fia-
talok neveléséhez és bírálta a tag-
gyűlés vezetésének hiányosságait. 
Végül arra hívta fel a fiatalokat, 
hogy a közös cél a boldogabb na-
pok megteremtéséért megértéssel és 
közös erővel dolgozzanak a vezetők 
s a DlSZ-szervezet tagjai. 

A taggyűlést egészében értékel-

ve: a lényegében nem rossz beszá-

moló és még néhány pozitívum el-

lenére komoly hibák is előfordul-

tak. Komolyabb hiba volt, hogy 

a beszámolóban általában az ifjú-

ság jelenlegi problémáihoz mind-

összo két fiatal szólt hozzá. De 

lényeges kérdést azok sem érintet-

tek. Pedig helyes lett volna töb-

beknek felállni és elmondani véle-

ményüket a DISZ-yezetőség. a fel-

sőbb DISZ-sziervek munkájáról, az 

ifjúság üzemen belüli és üzemen 

kiviili életéről. Elmondani, mit 

kérnek, mit várnak a vezetőktől, 

miben látják az okát annak, hogy 

a fiatalok érdektelenséget tanúsí-

tanak egyes dolgok iránt. Egy-egy 

ilyen jellegű hozzászólás sok segít-

séget jelentett volna a vezetők 

munkájának megjavításába. 

Hiba volt a taggyűlésen a na-

pirendi pontok megvitatásának 

összekeverése. 

A beszámolóhoz, a küldött meg-

választásához, a vezetőség kiegé-

szítésére javasolt ú j tagok szemé-

lyének megvitatásához egyszerre 

szóltak hozzá. Nyilvánvalóan az 

lett volna a helyes, ha a napirendi 

pontokat egymást követően külön-

külön vitatják meg. G. J. 

Pazarlás, felelőtlenség a múzeumi építkezésnél 
J ó l i smor lk a szegediek és 

közülük sokan megfordultak abban 
az épületben, amely a Tisza part-
ján áll, homlokzatán a patinás fel-
írással: „A közművelődésnek". Az 
ódon falak között élt és dolgozott 
Móra Ferenc. A múzeum igazgató-
ja volt, amely most az ő nevét vi-
seli. A vén folyó partján elterülő 
épületben kapott helyet — jól tu-
juk — a Somogyi Könyvtár is. 

A múzeumnak és a könyvtárnak 
igen jelentős a szerepe és hival-
kodás nélkül büszkék lehetünk rá: 
— a kultúra kiapadhatatlan forrás 
sai. A haza is gondolt a múzeumra 
és a könyvtárra. Számottevő pénzt 
biztosított azért, hogy az épület-
hez két oldalszárnyat építhessenek. 
Mindez azért történt, hogy a mú-
zeum és a könyvlár szép s nemes 
feladatát jobban végezhesse. Bizo-
nyos, ha Móra Ferenc élne, kedves, 
derűs, szívhez szóló szóval vala-
hogy így mondaná: amire gondol-
tam. vágytam, így most teljesedik. 

De térjünk át a múzeumi, 
könyvtári építkezésre, amelyet 
1953 késő ősze óta folytatnak és 
még a mai napig sem fejezlek be. 
Az oldalszárnyak építésével kap-
csolatban nem egy jegyzőkönyvet 
veitek már fel és több megbeszé-
lést folytattak. 1954. augusztus 19-én 
Is — a jegyzőkönyv szerint — ar-
ról volt szó. hogy az építkezés bel-
ső munkáit december l-ig (ez volt 
akkor a végső határidő) befejezik. 
Ez nem történt meg és az újonnan 
épített kótl oldalszárny külső és 
belső részén egyaránt jócskán a 
tennivaló. A munkát a Szegedi 
65/1. Építőipari Vállalat, illetve 
most már ú j nevén, a Csongrád me-
gyei Építőipari Vállalat végzi. 
(Persze egyes munkákat különböző 
alvállalatok intéznek). 

Anélkül, hogy részleteznénk az 
építkezés befejezése késésének oka-
it, megállapíthatjuk, amit eddig 
végeztek. bizony abban is sok a 
hiba. I t t kell mindjárt hozzá ten-
ni, hogy a szükséges anyag ren-
delkezőre állt a jó munkához. De 
a jó munka elmaradt. 

Az épület emeleti részén áll a 
könyvtár. Az építkezés miatt igen 
körülményes és nehéz a könyvtár 
munkája. A régi épületiben lévő 
nagy olvasóteremnél is átalakítás 
sok folynak. Öt munkaszobát is lé-
tesítenek. Az új jobboldali szárny-
ban lesz a sw?p nagy olvasószoba. 

Az új olvasószobánál azonban 
hibák találhatók. A nagy ablakok 
alatti falrész a cement-padozatig — 
amelyre majd parketta kerül — 
olyan alacsony, hogy nem lehet el-
helyezni a fűtő radiátorokat. így 
hát nem is egy ablakot feljebb 
kell „emelni". Ez )em kis dolog, 
hiszen aa ablakok fölölt vasbeton 
homlok van, 

A megépült oldalszárnyakra 
— ez is nagy hiba volt — jóidéig 
nem tettek tetőt. Pedig ott volt az 
építkezésnél a pala. De azitán el-
szállították. Az. új oldalszárny eme-
leti része így beázott, a mennye-
zetről csüng-lóg a vakolat. A meny-
nyezetet újra kell vakolni és fizet-
ni is kell érte. Anyag, pénz, em-
beri munka megy veszendőbe. 

Nincs olvasóterem most a Somo-
gyi Könyvtárban. (A régi olvasó-
termet munkaszobákká alakítják, 
az új olvasóterem meg nincs kész). 
Rossz dolog ez. Amig volt olvasó-
terem, naponta majd kétszázan 
fordultak meg benne. Most hiába 
jönnok. A könyvtár dolgozóinak 

munkakörülménye, az építkezés 
késés© miatt — nem jó. de nem le-
het tökélele8 a könyvtár általános 
munkája sem. 

Hogy, hogynem — bár a könyv-
tár dolgozói részéről volt figyel-
meztetés — a régi olvasóteremnél a 
falak felhúzását úgy végezték: be-
falaztak több könyvállványt. Az 
építők azt mondlák, később is ki 
lehet hozni a könyvállványt, kifér 
az nz ajtón. Ali már az ajtó, áll-
nak a falak — a könyvállvány 
azonban nem fér ki. 

Az alagsor is a múzeumé. Né-
hány szobáját itt az új oldalszárny-
nak szépen befestették. De mit csi-
náltakf 

Tudniok keltett volna — hiszen 
a tervezés is világosan megmutat-
ja —, hogy az oltla'szárnyak szo-
báin át a központi fűtéls csöveit is 
cl kell helyezni aztán villany nél-
kül sem tehet lenni. Micsoda pa-
zarlás, micsoda lélektelen munka: 
a szépen befestett szobákban újra 
feltörték a falat s kivésték a vil-
lanyvezetékek helyét is. — A fes-
tést újra lehet végezni. A villany-
kábel csatlakozások megépítése is 
hátra van még. 

A szép nagy termet, ahol a fe-
hértói kiállítás volt, szomorúan 
nézi az ember. A terem mennyeze-
tének jobb sarta — az építkezés 
során — valahogy beázott jó dara-
bon. A szép kézi feslés sehol. Nem 

kevés pénzbe kerül a helyreállítás. 
S a kár bizonyára gonddal elke-
rülhető tett volna. 

A múzeum értékes dolgai össze-
zsúfoltak. Kiállítást sem tudnak 
rendezni az építkezés elhúzódása 
miatt. Talán a kupola-csarnokban 
sikerül megrendezni majd a Jó-
zsef Attila kiállítást. 

Fáj a szive I.ődi Ferencnek, a 
Somogyi Könyvtár igazgatójának, 
Bálint Alajosnak a Móra Ferenc 
múzeum igazgatójának és munka-
társainak is. amiért nem tudnak 
rendezkedni. Tudják, az építkezés 
ni"m kis dolog, kihatással van 
mindenképp a múzeum, könyvtár 
munkájára. Ez így igaz. Do való 
az is, ideje tenne már befejezni az, 
évútkezóst. Miért ne kerüljön meg-
felelő helyére például az a múlt-
század&eli szalmázó henger, amely-
hői egy van az országban!! S a 
többi érték. 

Az ép í t kezős körül bajok 

mutatkoznak. Valaki, valakik fe-

lelősek ezért. Legyen az illetékesek 
dolga alaposan körülnézni a mú-
zeumi építkezésnél s felelősségre 
vonni mindazokat, akik azt meg-
érdemlik. De tegyen rendben végre, 

huzavona nélkül a két oldalszárny, 

hogy a múzeum éö a könyvtár jól 

teljesíthesse feladatát. 
1 • i (morvay) 

Hétfőn lesz a Juhász Gyula kultúrház 

névadó ünnepsége 

A Közalkalmazottak Szakszerve-
zetének Kultúrotthona végre nevet 
kap. Szeged nagy költőjéről, Ju-
hász Gyuláról nevezik majd el. A 
névadó ünnepség — melyet a Köz-
alkalmazottak Szakszervezete Te-
rületi Bizottsága és a kultúrotthon 
vezetősége rendez — január 10-én, 
hétfőn este fél 8 órai kezdettel tesz 
a kultúrotthon nagytermében (Vö-
rösmarty utca 5. szám alatt). Az 
ünnepséget Béres József, a szak-
szervezet területi bizottságának el-
nöke nyitja meg. Vajda László fő-
iskolai tanár tart előadást. Az utá-

na következő műsorban Juhász 
Gyula költeményeiből, barátja és 
munkatársa Király (Kőnig) Péter 
zenei műveiből adnak. Szerepel-
nek: Lászlóffy Kata, Pesti Ella, 
Miklósy György és Megyesi Pál, a 
Szegedi Állami Nemzeti Színház 
tagjai, Bárány Pálné és a Közal-
kalmazottak Szakszervezete kultúr-
otthonának szimfonikus zenekara 
Markó Leó vezényletével. A zene-
műveket Király József egyetemi 
adjunktus ismerteti. Belépőjegy a 
névadó ünnepségre 5 forintos ár-
ban kapható a helyszínen. 

Elutazott MoszkvábóS a Jugoszláv 
kereskedelmi kormányküldöttség 

Moszkva (TASZSZ). Január 7-én 
repülőgéppel elutazott Moszkvából 
a Jugoszláv Szövetségi Népköztár-
saság kereskedelmi kormánykül-
döttsége, élén Mijalko Todorovics-
csal, a szövetségi végrehajtótanács 
tagjával. A jugoszláv kereskedelmi 
kormányküldöttség búcsúztatására 
a vnukovoi repülőtéren megjelent: 
Sz. A. Boriszov, a Szovjetunió kül-
kereskedelmi miniszterének első 
helyettese. V. A. Zorin, a Szovjet-
unió külügyminiszterének helyet-
tese, N. I , Cscklin, a külkereskedel-

mi minisztérium nyugati országok-
kal foglalkozó kereskedelmi igaz-
gatóságának vezetője, I. Sz, Andri-
jenko, a külkereskedelmi miniszté-
rium protokollosztályának veze-
tője, A. N. Kapusztyin. a külügy-
minisztérium protokollosztályának 
helyciteó vezetője. A küldöttséget 
kikísérték még D, Vidiccsel, a 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársa-
ság rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetével az éten a moszkvai 
jugoszláv nagykövetség munkatár-
sai. 

Kitüntetések 
A Népköztársaság Elnöki Taná-

csa kiváló munkájuk elismeréséül 
a „Munka Érdemrend" kitüntetést 
adományozta: 

Jóboru Magda oktatásügyi mi-
niszterhelyettesnek, Orbán László-
nak, az OM. marxizmus—leniniz-
mus oktatási főosztálya vezetőjé-
nek, Hodászi Edének, a szentgott-
hárdi általános gimnázium igazga-
tójának, Parragh Viktor kohó-
üzemvezetőnek. 

Rajtuk kívül még több dolgozót 
a „Szocialista Munkáért Érdem-
érem"-mel, a „Munka Érdemérem-
mel" tüntettek ki. 

A kitüntetéseket Dobi István, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
elnöke szombaton délben az El-
nöki Tanács fogadótermében nyúj-
totta át. A kitüntetések átadásakor 
jelen volt Erdoy-Gruz Tibor okta-
tásügyi miniszter, Darabos Iván, az 
Elnöki Tanács titkára. 

A Iiís s zobában félhomály 
volt. A kályhában ropogva égő szén 
fénye két sápadt női arcot világí-
tott meg. Csendesen ültek, nem 
beszélgettek. Régóta ismerték egy-
mást, mindent elmondtak, nem volt 
semmi mondanivalójuk. A szoba 
csendjét a rádióból halkan szűrődő 
tánczene zavarta meg, de aztán az 
is elhalkult, s kellemes hangon 
bejelentették, hogy hírek következ-
nek. 

— A francia közvélemény eluta-
sítja Nyugat-Németország felfegy-
verzését . . , 

A hírek első mondatára felütöt-
te ősz fejét a kályhához közelebb 
ülő nő, özv. Ecsedi Gézáné. Sápadt 
arca piros lett, köze ökölbe szorult. 

— Gyilkosok! — mondta hango-
san, 1 ' 

Nem is hallott többet a hírekből. • 

1944 ködös, esős őszi délután 
volt. A németek nyugat felé igye-
keztek. Kegyetlenebbek, embertele-
nebbek voltak, mint valaha. Sietős 
volt az útjuk, nyomukban jártak a 
felszabadító szovjet csapatok, A 
németek menekültek, mint a fel-
forgatott hangyaboly. Menekülni — 
nem számít kit gázolunk el, kit 
ütünk le, csak mi mentsük meg 
életünket, éljünk — ez vezette 
őket. 

A Maj'Sr téren teherautók ezágul-

Egyszerű történet 
dottak. Egy szerencsétlen fekete 
liázőrző kutya ott hevert élettele-
nül az út közepén — elgázolták. 

Kopasz Józsefné, hároméves sző-
kehajú, kékszemű unokájával, Ági-
kával hazafelé igyekezett. A kis-
lány szülei Budapesten laktak, de 
egyetlen kincsüket vidékre, Sze-
gedre küldték nagymamáékhoz. 

Az útkereszteződéshez értek. Vé-
ge-hossza nem volt az autó-áradat-
nak. Megálltak. 

— Nagymama, nagyon éhes va-
gyok — nyugtalankodott a szőke 
csöpp kislány. 

— Várj édesem, mindjárt haza-
érünk, — biztatta a nagymama 
kis unokáját. 

Végre egy kis rés keletkezett az 
autók sorában. Az utolsó autóhoz a 
legközelebbi 40—50 méterre volt. 

„Na most" — gondolta Kopaszné 
— s megrántotta Ágika kezét. A 
kislány futott is, de jaj, megbotlott. 
Míg Kopaszné felemelte a kislányt, 
oda is ért az autó. De sikerült el-
ugrani előle, átjutottak az úttesten. 
Kopaszné reszketett az ijedtségtől. 
A pici Ági keservesen sírt. A nagy-
mama felkapta síró unokáját és 
rohant, rohant vele. 

A Cserzy Mihály utca 5. számú 
házig bírta jönni, ott leültette a 

kapu elé, s maga is lekuporgott 
elébe. Elővette zsebéből a száraz 
zsíroskenyeret és vigasztalásul uno-
kája kis kezébe nyomta. ^ 

— Egyél kincsem, egyél — biz-
tatta a lassan megnyugvó kislányt. 

— Mi baj, mi történt? — kérdez-
te az utcára kilépő Ecsediné, a 
reszkető asszonytól. Kopaszné el-
mesélte. ml történt. 

Ecsediné lakásába hívta a meg-
rémült kislányt és nagymamáját. A 
sötét, egészségtelen szobában, roz-
zant ágyon feküdt Ecsedi Géza, né-
mán, szótlanul. A németek és ma-
gyar barátaik tették tönkre a bör-
tönben. 1938. december 28-án hur-
colták el otthonából, mint kommu-
nistát. 

A két asszony beszélgetett. 
— A jövő héten felviszem az 

unokamat Pestre a lányomhoz. Em-
bertelenek ezek a németek tudja, 
de ki tudja még mi vár ránk, a 
gyerekekre, az unokámra — mond-
ta Kopaszné, s az ölében ülő kis-
lányt s:v»rosan húzta magához. 

Ecsedi Gézáné mosolygott és ma-
gyarázni kezdte: 

— Az oroszok felszabadítanak 
bennünket, ők nem ellenségeink, 
hanem barátaink. A boldog jövőt 
hozzák, 

— Kommunista! — ugrott fel 
Kopaszné és elrohant * 

A kőbánya i bérház óvópin-
céje csak úgy remegett. A Duna 
vizét átívelő büszke hidak felrob-
bantak. Utcasorok, házak, emberek 
tűntek el a háború kegyetlen for-
gatagában. 

A pince lakói számolgatták a na-
pokat, „Még két nap és elfogy az 
utolsó szem babunk is". „Mi lesz 
velünk?" Kopasz Józsefné ölében 
szorongatta unokáját, s anyai féltő 
szemmel nézte lányát, aki második 
gyermekét várta. Reménytelennek 
tűnt sorsuk, jövőjük. 

Egy napsütéses reggelen, nagyot 
csattant a pince ajtaja. Mosolygós, 
fiatal szovjet katona jelent meg. 

— Jeszt malenkij? — kérdezte. 
Valaki tudott egy keveset oroszul, 

és halkan mondta: 
— Gyermeket keres. 

Kopaszné ereiben megfagyott a 
vér. Magához szorította unokáját. 

Dermedt csend támadt. Nem 
mozdult senki. 

— Jeszt malenkij? — kérdezte 
mégegyszer a katona. 

Egyszerre csak valahonnan a leg-

belső sarokból gyermeksírás hallatt-
szott. 

A szovjet katona kiáltott valamit, 

és máris ott termett két barátja 

kenyérrel. A katona szelte, szelte 

a kenyeret, minden gyermeknek ju-

tott. 
• 

Egymás melleit ült az iskola-
padban Írét idős asszony. A Bolse-

vik Párt történet egyéni tanulói-

nak konferenciája volt. Szünetben 

megszólalt az egyik. 

— Megismer Ecsediné? — s meg 

sem várva meglepődött szomszédja 

válaszát — folytatta: 

— Kopasz Józsefné vagyok. Én 

ijedtem meg negyvennégyben a né-

met autóktól, és maga vigasztalt. 
* 

B e f e j e z ő d ö t t a hírek közlése. 
Ecsediné lassan felállt, sétálgatott 
a szobában. Csend volt. 

Ecsediné törte meg a csendet. 

— A német militarizmust akar-

ják újra feltámasztani. Nem volt 

nekik elég a pusztítás?! De nem! 

Kopaszné, meg én, meg a világ mil-

lió nagymamája, édesanyja, nem 

akar háborút, nem akar megijedni 

soha senki a német autóktól. 

-....—J-oáJ Juhász Zsuzsa 
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SZEGED TIZ ÉVE 
Vízszintes: 1. Az 

egy üt nagyüzem kor-
szerűsítése 1951-ben. 
12. Fyttiia működési 
helye. 13. Becézett női 
név. 14. Visszhang. 
15. Az antimon vegy-
jele. 18. Egyenlít. 19. 
Igekötő. 20. Hangszer. 
22. Nomen est . . 23. 
Az északamerikai 
Nagy Tavak egyike. 
25. A tett rugója. 26. 
Feltételes kötőszó. 27. 
Végtelen gula. (!) 28. 
Magyar színművész. 
31. Sportol. 33. Ige 
felszólító módban. 34. 
Az egyszeri kutyavá-
súr ékes színhelye. 
35. 1951. február 9-én 
tartott előadást az 
íiók feladatairól egye-
temünkön. 39. Erős 
Dénes. 40. Kötőszó. 
41. Az ú j házakban 
v an . . . 43. Az 1951-es 
szegedi orvosi gyűlés 
főtémája volt. 47. 
Vissza: a méhek kl-
zsákmányolója. 48. 
Évek románul. 49. 
Indulatszó. 50. Sze-
mélyes névmás. 51. 
. . cikli. 52. Ásvány. 
54. Gyümölcsöt szó-
lít. 57. Magához tér. 

Függőleges: 1. Mun-
ka volt 1951-ben a 
vízellátás javítása ér-
dekében. 2, Oktatáa-
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VASARNAP 

1— plusz 4 fok 

kint 4 fok felett. 

IDŐJARASJELENTÉS 
Várható I lő)arás 

vasárnap estig: Eny-
he, tú lnyomóan bo-
rult, ködös Idő, sok-
felé cső, ónoseső. 
Mérsékelt keleti-délke-
leti szél. 

Várható legmaga-
sabb nappali hőmér-
séklet vasárnap: plusz 

kőzött, délkeleten helyen-

ügyi miniszterhelyet-
tes. 3. Hűs szélei. 4. 
Vissza: vonóshang-
szer. 5. összeadandót. 
6. Köszönet. 7. U. a., 
mint vízszintes 13-as. 
8. Kevert izzó. 9. Ház-
hely. 10. K. C. 11. Na-
hát közepe. 17. Cik-
likus vegyületek egyik 
elnevezése. 18. Mitoló-
giai alak. 21. Főnévi 
igenév végződése. 24. 
Bejárat. 26. Partokat 
köt össze. 29. . . . Ko-
pasz föld a derék . . > 
30. A Kárpátok egyik 
hegye. 31. Fuvar ke-

verve. 32. Szúrószer-
szám. 33. Erős izmok. 
34. Beletekint. 36. 
Kikötő a Vörös ten-
ger mellett. 37. U. a., 
mint vízsz. 31-es. 38. 
Sós János. 42. Ilyen 
barát is van, 44. Visz-
sza: magas kalóriájú 
tápanyag. 45. Aszú 
betűi keverve. 46. 
Közlekedési vonalak. 
53. O. I. 55. Zéta más-
salhangzói. 56. Folya-
dék. 58. Visszaül. 

Beküldendő: Vízszintes 
1, 35; függőleges: 1. Be-
küldési határidő: péntek 
dél. 

A (ütés alapfául szolgáló várható kő-
zéphőmérséklet 0—plusz 3 fok közölt lesz. 

MOZ I 

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

Vörös Csil lag: Olomkenyér. — Csehszlo-
vák f i m (ma uíol jára) ; hétfőtől: Déryné. 
— Magyar film (Január I2-lg). 

Fák'ya: Csapda. — Csehszlovák film 

(ma utol jára); hétfőtől: Mexikói lány (ja-

nuár 12-lg). 

Az előadások kezdete vssárnap negyed 

4. fél G és fél 8; hétköznap fél 6 és fél 8-

kor. 

Ma délelőtt fél II-kor matiné a Vörös 
Csillag-moziban: Aranykulcsocska. 

HETI SZÍNHÁZI M O S O R 

Ma délután 3: János vitéz. — Bérlet-
szünet. 

Este 7: Csárdáskirálynő. — Bérletszfl-

net. 
10-én nincs előadás. 
11-én. 7: A trubadur. — Déryné bérlet. 
12-én, 7: Csárdáskirálynő. — Blaháné 

berlet. 
13-án, 7: Traviata. — Bérletszünet. 
14-én, 7: Csárdáskirálynő. — Csokonai 

bérlet. 
7: Bánk bán. — Bérletszőnet. 15-én, 

S P O R T 

Nemzetközi labdarugó tornát akarnak létrehozni 
a brazilok 

A Brazil Labdarugó Szövetség nyilvá-
nosságra hozta egy , ,f lok" világbajnok-
ságnak is beillő tervét. A tervezet szerint 
a tornát négyévenként rendeznék meg 
elsölzben 1956-ban Rio de Janelróban és 
Sao Paolóban. A tornán a rendező Bra-
zil ián kfvül a kövelkező országok csapa-
ta venne részt: Magyarország. Olaszor-
szág, Angl ia , Spanyolország. Portugália, 
Nyugat-Németország, Svédország és Uru-
guay. 

FELHÍVÁS 

A Szegedi Lokomotív SK birkózó szak-
osztálya ll-én, kedden 18 órai kezdettel 
a Lokomotív pálya tornatermében (Vas 
útas-stadlon) szakosztályi értekezletet 
tart. 

Tárgy: az 1954. év eredményeinek kiér-
tékelése, 1955. évi versenynaptár ismer-
tetése és a szakosztály előtt á l ló felad ltok 
megtárgyalása. Fenti értekezletre vala-
mennyi szakosztályi tagot elvárja és 
meghívja a Lokomotív SK. 

Vezetőség 

Megegyezés a főiskolai vi lágbajnokság 

kérdésében 

A francia egyetemi sportszervezet, a 
Nemzetközi Diákszövetség és a F ISU kö-
zötti ellentétek tisztázása céljából, nagy-
jelentőségű tanácskozást hlvolt össze Pá-
rizsban, amelyen a magyar főisko'nl 
sportvezetők is résztvettek. Az értekezle-
ten 18 nemzet képviselői vettek részt, 
akik megegyeztek abban, hogy a Jövőben 
kik vehetnék riszt a főiskolai világbaj-1 
nokságon. A FVB-t az olimpiai játékok | 3.5 pont. 

alapján kell megrendezni és azoknak EZ 
országoknak a csapatai indulhatnak, akik 
rósztvesznek az ol impián. Ezenkívül nz 
egyes sportágakban résztvehetnek azok-
nak az országoknak a csapatai is, ame-
lyek ugyan nem Indulhatnak az o l impián, 
de a kérdéses sportágakban tagjai a 
nemzetközi sportszövetségnek. A vei se-
nyeken csak a 17—29 év közöttiek Indul-
hatnak. Az ú j egységes Főiskolai Világ-
bajnokságot 1956-ban 1957-ben rendezik 
meg elsölzben. 

Kuc-ot és Szentgállt szeretnék látni 
New Yorkban 

Ferrls. az amerikai atlétikai szövetség 
főtitkára közölte, hogy ez év februáriéban 
Szívesen látnák az Egyesült Államokban 
az 1954. év két kiemelkedő eredményt el-
érő atlétáját, a szovjet Vladimír Kuc-ot 
és a magyar Szentgáll Lajost. 

Szovjet siker a hastlngsl nemzetközi sakk-
versenyen 

Pénteken Játszották !e a hasflngst nem-
zetközi sakkverseny A-csoportjába i az 
utolsó fordulót. Szmlszlov és Keresz. a 
két szovjet nemzetközi nagymester győ-
zelmet aratott s Igy holtversenyben vé-
geztek az első helyen. Szabó értékes 
pontot szerzett a jugoszláv Fudererrel 
szemben s Így a harmadik helyen osz-
tozik. 

A verseny végeredménye a kövelkezö: 
1—2: Szmlszlov—Keresz 7—7 pont. 
3—4—5: Fuderer, Pachman, Szabó 5.6— 

KAMARA SZÍNHÁZ 
(Postás Kultúrotthon) 

Anyakönyvi hírek 

JANUAR l-TÖL 8-IO 

HAZASSAGOT KÖTÖTTEK: 
Polh János éa Petrl Éva, Nagy Sándor 

és Török Anna, Nyári László cs Baranyl 
Sarolta, Tácsl Péter és Gá l Ju l ianna , 
Szoták István és Lupsa Hona, Schulteisz 
Imre és Horváth Mária, Zocskár András 
és Kovács I lona, Albert Sándor és Turdéll 
Margit, Dókány János és Faragó Irén. 
Török István és Kónya Anna, , Erdödy 
Gyula és Veszelovszkl Rozál ia, Barna 
Mihály és Elek Margit . Horváth Ferenc 
és Fazekas Éva, Pusztay Sebestyén és 
Pap Margit . , 

SZOLETTEK: 

Barabás Béla és Mag Katalin Mária, 
Anna, Békési Tibor és Zsurka Magdolna 
Tibor, Hegyes István és Bodó Jo lán 
Gabriella, Gönczy János és Csizmadia 
Anna Elemér. Pénzes István és Dudás Kor-
nélia Katalin, Szakái Ferenc és Csonka 
Rozália István, Nagy Sándor és Engt Irén 
Sándor, Slnkó Ferenc és Hegedős Eva 
Eszter. Pádl István és Berta Eszter Irt-
ván, Fábián Sándor és Durkó Anna István, 
Tamáska József és Váradl Jo lán Judit , 
Varga István és Pósa Rozália László, 
Altér János és Tandarl Mária Anna, 
Szvoboda Péter és Bal Ilona Mária, Zsur-
kán János és Schwarz Veronika Veronika, 
Kopasz István és Király Klára Klára, 
Molnár Antal és Csányl Mária Mária, 
Molnár Ferenc és Mária Matild István. 
Arval Józsel és Csörgö Irén Judit . Csiízdl 
József és Kósa Erzsébet József, Csernus 
József és Szanlsz 'ó Mária János, Fekete 
Sándor és Nagyimre Anna Zsuzsanna, Fo-
dor Ferenc és Nagy Erzsébet Erzsébet, 
Dudás József és Kovács Magdolna Erzsé-
bet, Kecskés István és Bánok Anna Eva, 
1 akatos Ferenc és Lcsekl Ju l ianna Éva, 
Lázár Vince és Tanács Mária Vince, Orosz 
Ferenc és Szilvás! Erzsébet Kálmán, ör-
dög József és Csontos Franciska Imre, 
ö r dög Józsel és Terhes Mária József, 
Tandarl Mihály és Marótl Erzsébet Erzsé-
bet, Várhatml József és Janóval Már ia 
Károly, Malhesz Sándor és Laczl Hermina 
Sándor, Ordög-Czinkus László és Nagy 

Rozália, László, Mészáros-Nagy Rezső és 
Horváth Etelka Zsuzsanna, Bajnóczi 
Lászlónak és Tóth Erzsébetnek Sándor 
nevű gyermeke született. 

ELHALTAK: 

Barabás Anna 1 napos, Zágonf István 
80 éves. Barabás Mária 1 napos, Kovács 
Mihá 'y 72, Besze Istvánné, Farkas Ilona 
48 éves. Sáfár Mária 7 napos. Körösi 
Gyuláné Malkocs Már ia 21, Sas Arpádné 
Tólh Ju l ianna 46, Vadászi Istvánné Tö-
rök Terézia 83, Jankó Jusztina 20. Hor-
váth Károlyné Klemon Anna 64 éves, Er-
délyi József 4 napos. Zöldi István 46 éves, 
Nagylván István 4 hónapos, Molnár 
Mária 2 napos, Szűcs Bála 2, Horváth 
István 88, Boros Józsefné Szabó Ju l ianna 
78 éves, Kruzsllcz János 10 napos korá-
ban. 

* Párthirek 

Felhívjuk az alapszervi titkár 
elvtársak figyelmét, hogy a Pro-
pagandaanyag-terjesztőtől az ősz-
szel megkapott -Nyilvántartás a 
pártoktatós résztvevőiről" című 
statisztikai űrlapot a jelenlegi ál-
lapotnak megfelelően kitöltve ja-
nuár 15-lg küldjék be az ágit prop. 
osztályra. 

Értesítjük a Párttörténet I. és 

II. évfolyamának propagandistáit, 

hogy az oktatási anyag II I . téma-

köréből az útmutató megérkezett, 

a Pártoktatók Házában átvehető. 

Agit.-prop. osztály. 

H I R E K 
— Ma, vasárnap két előadásban, J a takarékosságnak, hogy a betett 
11 i , 4 ó O /. ».r, 1 », Ars rvf>4-r, 17 Á»«n Ír nv ' nűn7ncc7or t h á r m o l w A r ó h o n IHőrn-délután 3 órakor és este 7 órakor 

mutatja be a Szegedi Nemzeti 
Színház Kamara színháza a Pos-
tás Kultúrotthonban (Vásárhelyi 
sugárút 21.) Ben Jonson nagysike-
rű vígjátékát, a Volpone-t. 

— ötven taggal nemrég kölcsö-
nös Segítő Takarékpénztár alakult 
a Szalámigyárban. Az üzemi taka-
rékpénztárnak — mely az OTP 
szegedi fiókjának felügyelete alatt 
működik — tagjai havonta 50—100 
forintot tesznek be. A Kölcsönös 
Segítő Takarékpénztár célja, hogy 
szükség esetén tagjainak több ha-
vi visszafizetésre kölcsönt adjon. 

pénzösszeg bármely órában kive-
hető. 

— Ü j népies hímzéssel díszített 
gyönyörű selyemruhát kaptak a 
Jutaárugyár népitánc csoportjának 
tagjai. Az anyagot Szátok vidékén 
vásárolták, és idehaza varratták 
meg. A népitáncosok számára 12 
pár mintás papucsot is készíttettek 
a ruhához. A ruhákra és a papu-
csokra több mint 20 ezer forintot 
költöttek el. Az új ruhában elő-
ször a márciusban tartandó Me-
gyei Kultűrversenyen mutatkoznak 
be a nyilvánosság előtt az üzem 
nópitáncosai. A versenyre a próbá-
kat mind a színjátszók, mint a né-

Abból a célból is előnyös ez a módja pitáncosok megkezdték. 

A R A n i Ö MŰSORA: 

JANUAR 10. HÉTFŐ 

Kossuth-rádió 

4.30 11 írek. 4.40 Re;?t: l l Zent . 5 30 
Fa'urád 'ó . 6. Snorthfrai S 6.4." l apszemle 
7. Hírek. 7.15 Hanglemezek. 8.3.) Zeneki-i 
hangverseny. 9.20 Gyürmnkrárlló. 9 40 
Énekkar. 10. Hlrrk. tn.tO Beethoven: Hat 
bagatell. 10.30 Óvodások műsora. I I . 
Magyar operákból. 11.30 Ovccsklli elbe-
szélése: Fpv gyűlésen. 12. H i r ík . 12.10 
Operettrészietek. 12.45 Beszélő atlasz: 
Arábia. D-. Germanns Gyula elődása. 13. 
Magvar néndalok. 14. Hírek. 14.25 Úttörő 
híradó. 14.50 Zenés ka'endárlum. 15.40 Or-
gonán Játszik Fritz Heltmenn. 16. Fény-
szóró. I f júsági Rádió természettudomá-
nyos folyóirata. 16.25 Középiskolások zenei 
műsora. ' 16.40 Népdalfeldolgozás. 17. Hí-
rek. 17.10 Válasz hallgatók kérdéseire. 
17 30 Egv falu — egy nóta. 18. Thélia sze-
kéren. KiporlmCsor az á l l a m i Faluszln-

ház fó ' . 18.20 Kórus. 18.40 Tudományos 
híradó. 19. Ajnndékmflsor. 20. Esti Hír-
adó 20.20 Szímonov színmüve: Egy em-
ber becsülete. 21.25 Operettrészletek. 22. 
Hitek. 22.10 TIz perc külpolit ika. 22.20 
Hang emezek. 23.30 Népi zene. 24. Hírek. 
0.10 Furulyahármns. 

Petőfi-rádió 
6.30 Klslskolásrk m(isora 6.40 Torna. 

6.50 Fuvúsindulók. 7. Hanglemezek. 14. 
OTrarés ' le tek . 15. Lengyel Rád ió műso-
rából. 15.40 D a l o s Sándor elbeszélése: 
Sál ga bajuszú katona. 16. Sz.lv küldi. 
16.30 Népi zene. 17. Csehszlovák művész-
együttes mí i 'ora . 17.25 Filmzene. 18. 
Ériek. 18.30 Mozart kattlaraművetböl. 19. 
Moszkvai Rád ió összeállítása. 19.30 Puskin 
megzenésített verseiből. 19.50 Operaleme-
zek. 20.20 Sporthíradó. 20.40 Tánczene. 
21.10 Magyar nóták. 22. Zenekari hangver 
seny. 

Január 9-én 3 és 7, 12-én és I4-én 7 órai 
kezdettel: Volpone. 

KAMARA BÁBSZÍNHÁZ 

(Dózsa Oyörgy u. 16/b) 

Délután 3: Mackó Muklk kalandjai . 

HANGVERSENY 

Délután 6 órakor az Egyetem Aulájá-
ban (Dugonics tér 13) mikrobarázdás le-
mezről: Beethoven: I I I . (Erolca) Szimfó-
nia és Hegedűversenye (Francescatl). Ve-
zényel Toscanini. 

MÚZEUM 

Fehértó élővilága (Kultúrpalota, Roose 
welt-tér); Múzeumi Képtár (Horváth Mi-
hály titcal üvegcsarnok) hétfő kivételével 
mindennap délelőtt 10 órától délután 6 
óráig. 

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem 10-161 21 óráig 
vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-től 
20-ig: vasárnap 9-től 13 óráig. 

Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 ólá-
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az 
építkezés miatt egyelőre szünetel. Il jú-
sági kölcsönzője (Takaréktár n. 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 este 7-lg, szombaton défután 2-től 
1 óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvkö'csönzésl ideje: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: délelőtt 8— 
12-lg. délután 13-15.30-ig; csütörtök, szóm-
ban: délelőtt 10-14-lg. délután 15-13-lgi 
vasárnap délelőtt 9-12-lg. 

Közalkalmazottak Szakszervezete „Ju-
hász Gyu l a " Kultúrotthona könyvtárának 
kölcsönzési Ideje: hétfő, szerda, szombat 
délután 2-től 6-lg. 

SZABADEGYETEMI ELÖADASOK 

1955 január 11. 

Batlztalvy János egyetemi lanár: Orvos 

és közönség együttes harca: a rákellenes 

küzdelem c imü előadását február 22-én 

tartja meg. 

1956 január 12. 

Délután fél 7 órakor a Tudományegye-
tem Ady téri épületének nagytermében 
(Auditórium Max imum) Berki Imre gim-
náziumi Igazgató Az antlfeudális és füg-
getlenségi harcok a XV I—XVI I . század-
ban címmel tart előadást. AZ érdeklődök 
részé-e 2 forintos belépődíj jal tudnak he-
lyet biztosítani. 

1965 január 14. 

Este fél 7 órakor a Tudományegye-
tem Ady téri épületének nagytermében 
(Auditórium Maximum) Pozsgal Elemér 
tudományos kutató Talajmüvelés címmel 
tarl előadást. Az érdeklődők részére 2 fo-
rintos belépődíj jal tudnak helyet biztosí-
tani. 

ARAMSZONET 

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

H IRDETMÉNY 

Felhívom a földtulajdonosok és föld-
bérlők figyelmét, hogy a földhasználó sze-
mélyében mindennemű változást, (öröklés, 
ajándékozás. Vétel, bérletbeadás. bérlet-
bevétel) úgv a régi. mint az új tulajdo-
nos (használó) a változás tényét követően 
8 nap alatt köteles bejelenteni. 

A 8 napos bejelentési kötelezettség vo-
natkozik a művelési ágban bekövetkezett 
változásokra is. 

Bejelentéseket a föld fekvése szerinti vá-
rosi (községi) tanácsnál kell írásban vngy 
szóban bejelenteni. Aki a bejelentési kö-
telezettségét elmulasztja. 500 Ft-lg terje-
dő pénzbírsággal büntetendő. 

Szeged város területén történt, vagy 
a jövőben történő változásokat folyamato-
san a Bérház, I I . em. 212. sz. szobájá-
ban minden nap délelőtt 9—12-ig lehet be-
jelenteni. 

VB.-elnök 

Tanácstagok fogadóórái 
VÁROSI TANACSTAGOK FOGADÓORAI 

Csűri Mihály, Petőfitelep. I I I-as utcai 
MSZT-ház, január 9-én, 9—11 óra. 

Héger Károlyné, űjszegedi párthelyiség, 
(Rózsa Ferenc sugárút 9.), Január ll-én, 

5—7 óra. 
Andó György. Szakszervezeti Székház. 

(Tolbuchin sugárút 14.), Január ll-én, fél 

6 - fél 8 óra. 

AZ I. KEROLETI TANACSTAGOK 

FOGADÓÓRÁI 

Lehóczky Lajos, (27-es választókerület) 
Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szak-
szervezetének kultúrotthona, (Tolbuc.iin 
sugárút 14.), j anuár ll-én. fél 6- fé l 8 
óra. 

Mészáros Anna, (I4-es választókerület), 
Árpád téri általános iskola, földszint, V I I . 
o. tanterme, január ll-én, 5—7 óra. 

Rozsos Antalné, (33-as választókerü'el), 
Juhász Gyula általános Iskola, Január 
ll-én, 5 - 7 óra. 

A I I . KEROLETI TANACSTAGOK 
FOGADÓÓRAI 

Bálint András. Pelőfltelepl Központi lak., 
Január 9-én, 9—11 óra. 

Berta Józsefné, Uj-Petöfitelepl Isk., Ja-
nuár 9-én, 9—12 óra. 

Bondár István, Fodortelepi Pár th i z , Ja-
nuár 9-én, 8—12 óra. 

Csűri Mihály, Petőfitelep, I I I-as titcal 
MSZT-ház. január 9-én, 9—11 óra. 

Halász Mihály, Szil iét! sugárút i Isk., 
január 9-én, 9—11 óra. 

( Kassal Tibor. Csongrádi sugárút i lak.. 

I Január 9-én, 10—12 óra. 
Markos András, Petőíitelepl I I . sz. isk., 

j anuár 9 én, 9—11 óra. 

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

Nagy Sándor, UJ-PetőfltelepI Isk., Ja-
nuár 9-én, 9—12 őra. 

Pataki Gyuláné, Petőíitelepl I . sz. isk., 
nuár 9-én, 9—11 óra. 

Tasnádi Lajos és Slprlkő Gyula, Szilléri 
sor 11. szám, január 9-én, 9—11 óra. 

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

Róvó István, Petőíitelepl I . sz. Isk., Ja-
nuár 9-én, 9—12 óra. 

Bánll Ferencné, Béketelepi Iskola, Január 

10-én, 5—7 óra. 
Lázár Szllveszterné, Fodortelepi p í r tház . 

Január 10-én, 4—6 óra. 
Nagygyörgy Mária, rókusl Iskola, Ja-

nuár 10-én, 2—4 óra. 
Pásztori Béláné, Szíl 'érl sugárút i isko-

la. Január 10-én, 5—7 óra. 
HUrkecz Ferencné, Kossuth Lajos sugár-

út 63. K IK irodahelyiség, január ll-én, 
4—6 óra. 

Llppal Szilveszter, Temető utca 4. szám 
alatt, lakásán, január ll-én, 4—6 óra. 

Szombati Andrásné, rókusi iskola. Január 
11-én, 4-5 óra. 

Babarczl Andrásné, Római körúti MSZT-
helyiség, január ll-én 4—6 óra. 

Csapó Endre, Csongrádi sugárút i Isko-
la. Január ll-én, 4—6 óra. 

Széli Magdolna, rókusl óvoda. Január 
ll-én, 5 - 7 óra. 

Csamangó Józsefné, Fodortelepi pártliáz, 
lanuár ll-én, 4—6 óra. 

KÉTSZOBÁS lakásomat bútorral együtt 
azonnal átadom. Erd. Szeged. Gál u. 10. 
SZEKRÉNY, toalett-tükör, ablak 190x 
110 es tokkal, 8 szárnyas, kl-benyllós. el-
adó. Szentháromság u. 33. Clpészmühely, 
HAZ e'adó, beköltözhető. Hétvezér u. 5/b. 
135-140 kg-os HÍZOTTSÍERTÉS eladó. Szt. 

^László u, 18, 

EGY 180 kg hízó eladó. Cserzy Mihály u. 
12. Érd. szombaton délután, vasárnap dél-
előtt. 

A SZEGED I Csecsemő- és Gyertnekgon-

dozónűképzű Iskola 1955 íebruár elején 
Indul. Kétéves, bejárásos. A növendékek 
napi négyszeri étkezésben részesülnek té-
rítés nélkül, tandíjat nem fizetnek. A 
gyakorlati Időre egyenruhát ksprijiK. Fel-
vételi korhatár 17—30 év. A telvétell kér-
vényüket Szeged, Teleki tl. 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 betejeztével gyermekápolónői 
oklevelet kapnak, ezzel az elhelyezkedésük 
biztosítva lesz. 

EGY tgásló eladő. Szeged, Puskás u. 
22/a. 

FF.HÉR. mély gyermekkocsi eladó. Petőfi-
telep XX IV . u. 872. Ká lmán . 
D I Ö háló. Slnger varrógép, kópli ágy-
terítő eladó. Pozsonyi Ignéc u. 5. fldszt 
6. ajtó. 

120 kg ZS IRSERTÉS eladó. Teréz u. 23. 
ELADÓ világvevő rádió, Petrofor, tűzifa. 
Gogoly u. 10. Papptk , udvar. 

EGY öregebb ló és kocsi eladó. Alsónyo-
mássor 60. 

EGY köze'ellö kanca eladó. Újszeged, 
Thököly ut 5. 
EGY hízottsertés eladó. Móra u. 40. 
ELADÓ háromajtós szekrény, Orion rá-
dió asztal hat székkel. Hajnóczy u. 15. 
3. lépcső. 1. 2. Feldéné. 
MADERA menyasszonyruha kölcsön kiadó. 
Kovácsné. Árvíz u. 1. 
El ADÓ 160 négyszögöl föld Bal lagitón. 
Pálfi u. 100. 

KOMPLETT komblnéltszoba és konyhabú-
tor sürgősen eladó. Bajcsy-Zs. u. 22. az.. 
I I I . 33. 

SZENT Miklós ti. 6,'a. számú ház. 2 erős 
igásló és egy 50 n-t b ln j kocsi sürgősen 
eladó. Érd. t á l a s Károly, Szabadsajtó u. 
27. szám. 
RÁDIÓ , vl lágvevő. eladó, Aradi vértanúk 
tere 5. kanu alatt 1. ajtó. 
BELVÁROSI kétszobás lakásom elcserél-
ném magánházban lévőért. Gogoly u. 1. 
f'dszt. 1. 

MAGANYOS nő szépen bútorozott szobát 
keres fflrdflszobahasználattal, lehetőleg 
földszinten. Nem főz, nem mos. Kazinczy 
n. 14. I I . 6. 

EGY 180 kilós hí20ltsertés eladó. Pál l l u. 
80. szám. 

NYILVÁNOS vizit a városi orvosok szá-
mára az I . Belklinikán a tanítási szünet 
alatt elmarad. Legközelebb! nyl 'vános vi-
zit időpontja február 7-e este fél 8 órakor. 
VILLANYME1.EGTTÖT megvételre kem-
sflnk. Szegedi Nöl Szabó KTSZ. Kölcsey 
tt. 11. 

EGY fletal fejőstehén eladő. Homok u. 9. 
SZAKKÉPZETT haj lókat Hves z a Szegedi 
Bclsped. Jelentkezés: Bajcsy-Zs. u. 22. 
a'att. 
AUTOKRAT rugónélküll sérvkőtő, éijél-
napnal viselhető. Nagv sérvekre rugóval 
korr.b'nálva. L 'tdtalpbetétek, haskötők. Ké'--
fen 9. számú díjtalan képes ismertetűt. 
Pártos László, Budapest, Néphadsereg 
.(Falk Mi liga) 11. 3. 

BÚTOROZOTT szobát keres házaspár. Ró-
na u. 33. Oombos. 

EGY 200 kg felült hIzottserté9 eladó. 
Újszeged, Fürj u. 65. 
ELADÓ 800 négyszögöl házhely, fele gyü-
mölcsös. Újszeged, Fürj u. 142. 
EGY kisfias tehén eladó. Tápé, Tolbuchin 
u. 17. 

110—130 kg ZS IRSERTÉS eladó. Daru u . 
15. szám. 

120—150 kg KÖROL I hlzottsertések eladók. 
Tündér u. 15. em. 
EGY 110 kg körüli mangal ica továbbhlz-
falásra eladó. Kossuth L. sgt. 97. 
PERZSALAB bunda magasabb termetre 
Jutányosán elndn. Dugonics tér 11. I. 4. 
200 kg HIZOTTSERTÉS eladó. Külső-
Csongrád! sgt. 30. 
HASZNÁLT nylon harisnya átkötését vál-
lalom 2 párból egyet. Müller Erzsi kézi-
munknflzlct, Károlyi u. 4. 
KIFOOASTALAN ú j kétszemélyes kanapé 
rekamié eladó. Szilléri sgt. 57. 
SZÉP süldők eladók. Veresács u. 32. Erd. 
lehet vasárnap. 

130 kg ZS IRSERTÉS eladó. Petöfitelep, I I . 
u 28. 
E I .ADO 2 sznbás magánház Csáktornyái 
u. 19. Véte'nél egyr.zoba-konyba, fürdő-
szoba beköltözhető. Érd. ugyanott, Ke-
lemennénél 
150 kg MANGALICA sertés eladó. Pálfl 
u. 30. 
180 kg HIZOTTSERTÉS, sport gyermek-
kocsi eladó. Szivárvány u. 5. Szalma. 
BUDAPESTI kattőszobás lakásom elcserél-
ném szegedi kettőszobásért. Cim Szt. 
Lász 'ó u. 23, em. t. 
F.LADO Baktóban 1000 négyszögöl föld, 
Székhátdü'őben 1000 négyszögöl föld Jutá-
nyos áron. Érd. Szántó ikná l , LotnnlcZi u. 
27. szám. 

150-160 kg ZS IRSERTÉS eladó. Petöfite-
lep 51. ii. 1175. 
ELCSERÉLNÉM 3 szobás. összkomfortos 
lakásomat, lehetőleg kerfes házban lévő 
2 szoba, összkomfortosért. Bocskai u. 4, 
I I . em. 10. 
Kb 180 kg D I SZNÓ eladó. Újszeged, Ma-
rostól 11. 15. 
EGY 180 kg hízó fele eladő. Bem tábornok 
u. 20. 
HIZOTTSERTÉS fele eladó. Molnár ti. 6. 
TF.RZSALAB bunda, drapp női kabát, csil-
lár. fotel eladó. Cserzy M. u. 6. 
NAGYMÉRETŰ Zephlr-kályha la- és szón-
fí'tésre és egy gyermek sportkocsi eladó. 
Maros ti. 5. 
VASS téglagyá-ndt 1300 négyszögöl föld 
eladó. Erd. H ámán Kató u. 23. 

d p . l a i a G y a r o r s z a g 
• Magyar Dolgozók Pártja 

csongrádmegvel napilapja 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: az MDP Csongrád-
megyei Bizottsága 

Szerkesztőség- Szegen Lentn-u. I I . 
Teleion: 35—35 és 40-80 

Kiadóhivatal- Szeged. Klauzál-tér 1 
Telefon- 31-16. és 35-00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipari Vállalat, 
Szeged 

.. Faltlúg vezető, Vlnczg György 


