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A Z M D P C S O N G R Á D M E G Y E I B I Z O T T S Á G Á N A K L A P J A 

MAI SZAMUNKBÓL: -

NÉHÁNY GONDOLAT A TISZATAj fjJ SZÁMÁRÓL 
(2. oldal) 

EGY ÉV A SZEGEDI LEVÉLTARBAN 

(3. olJal) 

VÁLTOZÁS AZ ÁRUDABAN 
(3. oldal) 

CSOU EN-LAJ ÉS KOCSA POPOVICS 
TAVIRATVÁLTASA 

(2. oldal) 

Ünnepélyesen választották m e g a H a z a f i a s 
N é p f r o n t második kerületi bizottságát 

Tegnap délután zsúfolásig meg-
töltötték a Felsővárosi, a Petőfi-
telepi a rókusi lakosok a Vásár-
helyi sugarú ion lévő Postás Kul-
t 'irotthopt: gyűlésre jöttek össze, 
hogy maguk közöl megválasszák a 
1T. kerületi Hazafias Népfront-bi-
zottságot. Rövid kuMúrműsor szó-
rakoztatta a megjelenteket. majd 
elfoglalta helyét a színpadon az 
e'.nöksóg, amelynek soraban ott ült 
Dénes Leó, a Városi Pártbizottság 
tagja, a Városi Tanács vb. elnöke, 
J'perjeri Júlia, a Városi Pártbizott-
ság tagja. Tombárz Imre, a Váarosi 
Tanács vb. elnökhelyettese Bozsó 
Antal, a felsővárosi pártszervezet 
titkára. Nagy Sándor, az Alkot-
mány TSZ elnöke, a második kerü-
let élenjáró munkásai, parasztok, 
értelmiségi dolgozók, háziasszo-
nyok. 

Tombácz Imre nyitotta meg a 
gyűlést és beszédében emlékeztet-
te a megjelenteket a I I . kerület 
li agy ományaira. 

— Olyan emberek kerüllek k í a 
város « területéről, mint Ladván-

Kzki József a munkásmozgalom 
nagyszerű harcosa — mondotta 
többek között. — A mai cipőgyár 
helyén gyűltek össze az illegális 
időkben a munkásmozgalomban 
résztvevő szegedi dolgozók, a Hét-
vezér utcában a Munkásotthon fa-
lai közt több olyan elvtárs nevel-

kedett, akik közül ma párt és ál-
lami funkciót töltenek be. A fel-
szabadulás utáni tíz év alatt sok 
telt fűződik a kerület lakosainak 
kezomunkájához, akik elősegítették 
mai eredményeinket. 

Toníbácz Imre felhívta a kerület 
lakosait, hogy amíg a jelölőbizott-
ság megteszi javaslatát a Hazafias 
Népfront I I . kerületi bizottságának 
tagjaira, addig mondják ol. mit 
várnak a megválasztandó bizolt-
ságlól. adjanak munkájukhoz út-
ravalót. 

Gaál Pál felszólalásában egysze-
rű szavaival ezt fejezte ki: Tíz év-
vel ezelőtt összefogott a magyar 
náp és eredményeket ért el. Csak 
úgy tudunk boldogulni, ha mos: 
kerületünk népe ismét összefog a 
Hazafias Népfrontba, segítjük egy-
mást munkálkodnunk jobb életün-
kön. — Kérte azután a megvá-
lasztandó bizottság tagjait és a 

tanácsot, hogy minden intézkedést 
tegyenek meg, hogy elegendő irtó-
szer legyen az amerikai szövőlep-
kék ellen és tegyék kötelezővé min-
denki számára a védekezést. 

Szekeres János kifogásolta, hogy 
nem megfelelő csemete fát kaplak 
az utcák fásításához. Dénes Leó, 
a Városi Pártbizottság nevében üd-
vözölte a gyűlést ég méltatta a 
most megalakuló kerületi Hazafias 
Népfront-bizottság jelentőségét, a 
városrész községpoliiikai tervének 
kialakításában és megvalósításá-
ban. Márta Lajosné, Dudás Deme-
terné sokgyermekes családanya is 
felszólalt a kerület lakosai nevé-
ben. 

Ezután n«gy lelkesedéssel egyen-
kint megválasztották a 30 tagú 11. 
kerületi Hazafias Népfront-bizott-
ságot s ez a bizottság maga közül 
választja meg az elnökség tagjait. 

Kilenc éves az Albán Népköztársaság 
Kilenc évvel ezelőtt, 1946 

január 11-én kikiáltották az 
Albán Népköztársaságot. Ez-
zel Albánia belépett a béke 
a demokrácia és a szocializ-
mus hatalmas táborába. 

Az albán nép évszázadokon ke 
resztül idegen hódítók súlyos jár-
ma alatt nyögött. Területe évszú 
zadokig a nyugateurópai hatalmak 
harcainak színtere volt, amelyek 
kifosztották Albánia természeti kin 
cseit, elnyomták nemzeti kultúra 
ját. 

1944 novemberében felszabadult 
az ország. Az albán kormány a fel-
szabadulás után mindenekelőtt 
megszilárdította a népi demokra-
tikus rendszert, társadalmi és gaz 
dasági reformokat hajtott végre, 
normális kapcsolatokat teremtett 
más országokkal. Államosították a 
külföldi koncessziókat, a bankokat, 
az ipari üzemeket; hozzáláttak a 

A Ruhagyár dolgozóinak vállalása a noqy ávfordulóra: 

Terven felül 1400 vattakabátot, 1340 esőköpenyt, 
430 munkanadrágot és 330 overált gyártanak 

Juhász Gyuláról navaziák el 
a közalkalmazottak 

szegedi kultúrotlhonáf 

Juhász Gyuláról, a nagy szegedi 
költőről nevezték el a közalkalma-
zottak szakszervezetének szegedi 
kultúrotthanát. A hétfő esti név-
c.dó ünnepségen résztvett a költő-
nek több közeli rokona, egykori 
kartársai, és sokan mások. 

Béres József, a szakszervezet te-
rületi bizottsága elnökének meg-
nyitója után Vajda László főisko-
lai tanár ismertette a költő életét 
és munkásságát, a szegedi Nem-
zeti Színház művészeinek és a 
kultúrotthon szimfonikus zenekará-
nak közreműködésével kultúrmű-
sor következett. Többek között elő-
adták: Király (Kőnig) Péter szegedi 
zeneszerző, Juhász Gyula egykori 
barátjának, a költővel közös -"Tisza 
kantáta" című művének több rész-
letét. u i i " i 1 1 

A kultúrotthonban az ünnepség 
keretében leleplezték Juhász Gyula 
portréját. A névadó ünnepség al-
kalmával kiállítás is nyílt, ahol 
diorámákban helyezték el a költő 
több könyvét és számos írását. A 
kiállításhoz szükséges anyagot a 
költő Szegeden élő rokonai és a 
szegedi irodalmi múzeum bocsá-
tották a kultúrotthon rendelkezé-
sére. :, , 

A Szegedi Ruhagyár dolgozói lel-
kesen csatlakoztak a Rákosi Mátyás 
Művek kezdeményezéséhez és ha-
zánk felszabadulásának 10, évfor-
dulójára vállalást tettek. 

Felajánlották és vállalták azt is. 
hogy ez év első negyedévi termelési 
tervüket 1.5 százalékkal túlteljesí-
tik. A lakosság szükségleteinek ki 
elégi léséért az első n gyed évben ter-
ven felül 1400 vattakabátot, 1340 
esőköpenyt, 450 munkanadrágot és 
350 overált készítenek. Nagy figyel-
met fordítanak az önköltség csök-
kentésére. Megígérték, hogy önkölt-
ségcsökkentési tervüket 0.2 száza-
lékkal túlteljesítik. Ezért a többi 
között a szabászaton csökkentik a 
terítési veszteséget, s anyaghányad 
megdöntési versenyt hoznak létre. 
A hulladék gazdaságosabb haszno-
sításáért szélesítik a Gazda-moz-
galmat. Megszigorítják a kellékgaz-
dálkodást és az elszámolás rendjét. 
A raktárgazdálkodás megjavításá-
val, a befejezetlen termelés állomá-
nyának elszámoltatásával, s az ez-
zel kapcsolatos varrodai és raktári 
adminisztráció átszervezésével több 
hiányosságot megszüntetnek. 

Forgóeszközcsökkentési tervüket 
5 százalékkal teljesítik túl. A kész-
lettervezés előbbrehozásával az 
anyagbeszerzési terv és a termelési 
terv jobb összehangolásával, a fe-
lesleges készletek további értékesí-
tésével is kívánják forgóeszköz-
csökkentési tervüket túlteljesíteni. 
Igen helyesen a minőség javítására 
is figyelmet fordítanak. A gyártott 
cikekkből I. osztályú minőségű 98.7 

százalék volt decemberben. Ez év | 98.9 százalékban 
első negyedében a gyártott cikkek lesznek. 

első osztályúak 

Azonnali intézkedés 
a „Délmagyarország" cikke nyomán 

Mégegyszer a múzeumi építkezésrőt 

A „Bélmagyarország" január 9-1, 
vasárnapi számában: „Pazarlás, fe-
lelőtlenség a múzeumi építkezés-
nél" címmel cikket közölt. A cikk 
foglalkozott a szegedi Móra Fe-
renc Múzeum és a Somogyi Könyv-
tár bővítésével kapcsolatos épít-
kezési munkákkal s az ott meglévő 
hibákkal. 

Hétfőn délelőtt a Móra Ferenc 
Múzeum és a Somogyi Könyvtár 
épületében megbeszélést tartottak a 
Csongrád megyei Építőipari Válla-
lati vezetői a különböző szakipari 
vállalatok képviselői s ott volt az 
építkezés műszaki vezetője is. Az 
épület bővítési munkáinak befeje-
zését — amint azt a megbeszélés 
résztvevői is megállapították — 
az elmúlt év december l-re vál-
lalták. Ezt a határidőt a Cson-
grád megyei Építőipari Vállalat 
(volt 65/1. Építőipari Vállalat) 

nem tudta megtartani, mert a 
munkát egyéb közbejött fon-
tos teendők miatt meg kellett 
szüntetni, az illetékes minisz-

térium utasítására. 

Ebből adódik, — amint a „Délma-
gyarország" is megírta —, hogy a 
könyvtár és a múzeum feladatát 
nem tudja jól teljesíteni. 

T Í Z É V A Z Á L L A T K E R T t m n e t é M 
Tíz éve, hogy a pesti 

Városligetben és környé-
kén elnémultak a fegy-
verek. Nyomukban bom-
batölcsérek, derékbalört 
fák. üszkös falak marad-
tak. A háború vihara 
nem kímélte az állatker-
tet sem. Nehéz időket él-
tek át az állatkert dol-
gozói s maguk az álla-
tok is. Az ősz folya-
mán légitámadások és 
bombarobbanások kö-
zepette hordták szét az 
eleséget s a forró étel 
kihűlt, mire az állatok-
hoz eljuttatták. Ezután 
jött a tél. S karácsony 
után már alig tudtak az 
állatokhoz kimenni. Hár-
man maradtak a dol-
gozók közül s szomorú 
foglalkozásuk volt: te-
metlék az elpusztult ál-
latokat. Nem is a bom-
ba és az éhezés ölte meg 
pket, hanem főként a 

hideg. 'A 3400 állatból 
mindössze öt víziló, egy 
elefánt, egy teve, egy 
zebra és egy láma élte 
túl a harcokat. 

Rőtek József. az ál-
latkert legrégibb dolgo-
zója emlékezik így a tíz 
év előtti napokról. 

— Ez a kép fogadta 
január 11-én az első 
szovjet tisztei — meséli, 
— aki nem sokkal utána 
már autóval fért vissza 
e együtt mentünk ele-
ségért. A közeli gazda-
ságból silót hoztunk, de 
az állatok nem ették a 
furcsák takarmányt. A 
főhadnagy azonban nem 
nyugodott bele s olaj-
pogácsát hozatott: szal-
mával és korpával ke-
vertük, ami már ízlett 
az állatoknak. Három 
nap múlva történt az 
első nagy esemény, ki-
eresztettük a vízilova-
kat a külső medencébe. 

Ez Sem ment simán. 'A 
levezetá:satorna ugyan-
is megrongálódott s a 
régi vizet nem tudtuk 
kiereszteni. Vállalkoz-
tam rá, hogy a pincé-
ben — amelyet elborí-
tott a víz — megkeresem 
a csapokat. Szerencsésen 
sikerült. 

Telt-múlf az idő. A 
romokat eltakarították, a 
legfontosabb házakat ki-
javították, mindent a 
magunk erejéből s elkö-
vetkezett o várva-várt 
nap, 1945 május l-e, 
amikor újra megnyílt az 
állatkert. Sok látniva-
ló nem volt. A megma-
radt állatok mellett 
még néhány póniló és 
majom növelte az állo-
mányt, ez volt az egész. 
1946-ban már nagyobb, 
bár még mindig szegé-
nyes állatsereg fogadia 
a látogatókat. A kert 
régi barátai különböző 

állatokat ajándékoztak. 
Atvészeték az inflá-

ció nehéz hónapjait is s 
a jó forint lehetővé tet-
te. hogy kapcsolatokat 
keressünk külfölddel. 
1948-ban érkezett az első 
szállítmány Hollandiá-
ból: oroszlánok, majmok, 
antilopp és kajmán. A 
következő években egy-
re gyakrabban mentek 
az állomásra új „lakók-
éri". 1949—1950 és 1951 
volt az állatkert újjá-
építésének igazi korszak-
ka. Moszkva, Szófia, 
Prága, Basel. Peking 
állatkertjei ragadozókat, 
szárnyasokat küldtek. 
Ma 12 állatkerttel és 
külföldi állatkereskedő-
vel állnak kapcsolatban. 

így épült, szépült az 
állatkert együtt a fővá-
rossal, az egész ország-
gal s ma elmondhatjuk: 
sokkal többen látogat-
ják, mint azelőtt. 

Több könyvállvány befalazása 
valóban megtörtént és kihozni azo-
kat csak szétszedés után lehet. A 
megbeszélés megállapította, hogy 
a szekrények kiviteléről az építte-
tőknek kellett volna gondoskodni. 

Megállapította a megbeszélés, 
hogy a mennyezet átázása, továbbá 
a radiátorok elhelyezésénél, illet-
ve a'z ablakoknál mutatkozó bajok, 
a fehértói kiállítás termo mennye-
zete egyrészének beázása igaz s 
különböző okok miatt adódott. 

Az ablaknyílások magassági ki-

tűzése kivitelezési hiba és ezért 

felelősség terheli az építésveze-

tőt, illetve a művezetőt és be-

osztottját. 

A' hiba megszüntetésére megtették 
az intézkedést s megtalálták rá a 
megoldást. 

A mennyezet beázása — ami szin-
tén kétségtelen hiba — azért követ-
kezett be, mert Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat felügyeleti 
szerve utasítására hirtelen végre-
hajtott átcsoportosítás miatt nem 
volt palafedő szakmunkás. Ebből 
a többszöri és gyors átcsoportosí-
tásból adódött, hogy a könyviári, 
múzeumi építkezés gyakran ötlet-
szerű volt és oz vonta magaután a 
határidő eltolódását. Felelősség 
terheli a Csongrád megyei Építő-
ipari Vállalat felsőbb szerveit ász-
ért, hogy a vállalatot erejét meg-
haladó, „zsúfolt" feladatokkal bíz-
ták meg, 

A múzeum alagsorában a be-

meszeit szobák falainak feltö-

rése szervezési nehézségekből 

keletkezett. Felelős ebben mind 

az építtető, mind a kivitelező. 

A megbeszélésen a Csongrád me-
gyei Építőipari Vállalat részéről 
ott volt Csánk Elemér elvtárs Ju-
hász János elvtárs és Novodonszky 
György elvtárs. A múzeumi építke-
zés vezetője: Novodonszky György, 
továbbá Csánk Elemér és Juhász 
János elmondották, hogy a meglé-
vő hibákat teljesen megszüntetik és 
az elkövetkezendő időkben — okul-
va a hibákon — fokozottabb fi-
gyelemmel kísérik a mukákat; — 
örködnek a nép vagyona fölött. 
Nem engednek teret a pazarlásnak, 
felelőtlen mnukának. Ugyanakkor 
a téli időszakban a múzeum, illetve 
a könyvtár építkezési munkálatait 
fokozott ütemben végzik, úgy, hogy 
a tavaszi hónapokban átadhatják 
rendeltetésének. 

népgazdaság helyreállításához, to-
vábbfej lesztéséhez. 

Az Albán Népköztársaság fennál-
lásának kilenc esztendeje alatt az 
albán nép nagy sikereket ért el. A 
Szovjetunió és a népi demokratikus 
országok segítségével létrejött az 
albán ipar. Évi 20 millió méter pa-
mutszövetet gyártó textilkombinát, 
vízerőmű, fafeldolgozó kombinát, 
két gyapottisztító üzem, cukorgyár 
és sok más üzem épült az ország-
ban. Vízierőmű épül a Mát-folyón. 
Négy vasútvonal bonyolítja le a 
forgalmat az egykori játékvasút-
szerű, egyetlen keskenyvágányú 
vasútvonal helyett, amelyen az 
olasz gyarmatosítók a bitument 
szállították ki az országból. Az al-
bán nép eredményesen hajtja vég-
re a népgazdaság fejlesztésének el-
ső ötéves tervét, amely Albániát 
agrár-ipari országgá változtatja. Az 
ipari tenmelés 1954-ben több mint 
ti zenegyszerese volt az 1938. évi-
nek. 

Nagy változások mentek végbe 
a mezőgazdaságban is. Az elmúlt 
évben több mint másfélszer annyi 
földet műveltek meg, mint a há-
ború előtt. A parasztgazdaságok öt 
százaléka termelőszövetkezetekben 
egyesült. 

A népi hatalom nagy figyelmet 
fordít a kultúra és a népegészség-
ügy fejlesztésére. Az albán dolgo-
zók a történelem során először ré-
szesülnek ingyenes orvosi ellátás-
ban. 

A nép jóléte évről évre emelke-
dik. A nemzeti jövedelem 1954-ben 
50 százalékkal nagyobb volt, mint 
1951-ben. Nemrég hajtottak végre 
újabb árleszállítást. 

Az albán kormány külpolitikájá-
nak alapja a béke védelme és nor-
mális kapcsolatok létesítése a többi 
állammal. Az albán kormány lé-
péseket tett és tesz, hogy jószom-
szédi kapcsolatokat létesítsen Gö-
rögországgal és Olaszországgal, 
Ezeknek a kapcsolatoknak elenged-
hetetlen feltétele azonban az, hogy 
tiszteletben tartsák az Albán Nép-
köztársaság szabadságát és függet-
lenségét. 1954-ben helyreálltak a 
diplomáciai kapcsolatok Albánia és 
Jugoszlávia között és intézkedése-
ket tettek a két ország viszonyá-
nak normalizálására. Az Albán 
Népköztársaság képviselői résztvet-
tek az európai országok moszkvai 
értekezletén, amely az európai béke 
és biztonság biztosításával foglalko-
zott. 

kerületi népfront-bizottságok 
választása 

Szerdán délután 5 órakor az I. 
kerület lakói jönnek össze a Köz-
alkalmazottak Szakszervezetének 
Juhász Gyula kultúrotthonában, 
hogy megválasszák a kerület Ha-
zafias Népfront bizottságát. A I I I . 
kerületben pénteken délután szin-
tén 5 órakor lesz a választási gyű-
lés Alsóvároson, a Földműves utca 
7. szám alatt. A két kerület lakói 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg a gyűléseken, hogy egységesen 
válasszák meg maguk közül a ke-
rületi népfront bizottságok tagjait. 

Csökkent a szegedi járásban 
a fertőző megbetegedések 

száma 
A' múltban szinte korlátlanul 

pusztítottak hazánkban a ferlözö 
betegségek: a tífusz a vérhas a 
gyerekekn 1 a' skarlát stb. A sze-
gedi járásban is szedlek áldozatai-
kat ezek a betegségek — kellő or-
vosi ellátás és gyógyszer hiányá-
ban. 

A felszabadulás óta egyre keve-
sebb a fertőző megbetegedés. Amíg 
1953-ban 119 vérha* megbetegedést 
jegyeztek fel, addig tavaly csak 
67 volt a hetiegek száma. A tífuszos 
megbetegedés i s 50 százalékkal 
csökkent, az elmúlt évben 1953-lioz 
viszonyítva. Kevesebb a skarlát 
megbetegedés is, amíg 1953-ban 100 
volt, 1954-ben csak 67 megbetege-
dés történt. A tavaly egyetlen egy 
ember sem halt meg a fertőző be-
tegsegekben a járás területén. 
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Csou En-fa] 
a kína.-.ueoszláy 

Peking (Üj Kína) Csou En-laj, a 
Kínai Népköztársaság külügy mi-
nisztere és Kocsa Popovics, a Ju-
goszláv Szövetségi Népköztársaság 
külügyi államtitkára között távirat-
váltás volt a Kína és Jugoszlávia 
között megteremtett diplomáciai 
kapcsolatokról. 

Csou En-laj külügyminiszter a 
következő szövegű táviratot küldte 
Kocsa Popovics jugoszláv külügyi 
államtitkárnak: 

Excellenciás Uram! Azoknak a 
szívélyes megbeszéléseknek alap-
ján, amelyeket országainknak a 
Szovjetunióba akkreditált nagykö-
vetei a Kínai Népköztársaság és a 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársa-
ság diplomáciai kapcsolatának 
helyreállításáról legutóbb folytat-
tak, van szerencsém a Kínai Nép-
köztársaság kormányának utasítá-
sára a kővetkezőket közölni önnel : 
A Kínai Népköztársaság kormá-
nya, tekintettel országaink azon 
közös kívánságára, hogy megte-
remtsük és elmélyítsük kölcsönös 
baráti kapcsolatainkat és hogy meg-
védjük a világ békéjét és bizton-
ságát, örömmel üdvözli a diplomá-
ciai kapcsolatok megteremtését és 
nagyköveteink kölcsönös kinevezé-
sét a Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társasággal. 

Kérem fogadja Excellenciád leg-
mélyebb nagyrabecsülésem kifeje-
zését és a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság virágzására irá-
nyuló kívánságaimat. 

Peking, 1954 december 14. 
Csou En-laj, 

a Kínai Népköztársaság 
külügyminisztere 

Kocsa Popovics külügyi államtit-
kár a következő választáviratot 
küldte Csou En-laj külügyminisz-
ternek: 

Excellenciás Uram! Megkaptam 
1954. december 14-én hozzám inté-
zett táviratát, amelyben kijelenti, 
hogy a Kínai Népköztársaság kor-
mánya örömmel üdvözli a diplomá-
ciai kapcsolatok megteremtését és 
nagyköveti ranggal diplomáciai 
képviselők kicserélését a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság és a Kí-
nai Népköztársaság között. A Ju-
goszláv Szövetségi Népköztársaság 
kormányának megbízásából van sze-
rencsém önnel a következőket kö-
zölni: 

A Jugoszláv Népköztársaság kor-
mánya megelégedéssel veszi tudo-
másul a Kínai Népköztársaság kor-
mányának az ö n 1954. december 
14-én kelt táviratában foglalt köz-
lését. 

A Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaság kormánya ma épp úgy, 
mint a múltban, úgy véli, hogy a 

és Kocsa Popovics táviratváltása 
diplomácia! kapcsolatok helyreállítása 

alkalffnááó! 
rendes diplomáciai kapcsolatok 

megteremtésére a Jugoszláv Szö-

vetségi Népköztársaság és a Kinai 

Népköztársaság között hasznára vé-

lik országaink kölcsönös kapcsola-

tai kedvező fejlődésének és ' hasz-

nára válik a nemzetközi együttmű-

ködés és világbéke közös ügyének. 

Felhasználom az alkalmat, hogy 
Excellenciédnak legmélyebb nagy-
rabecsülésemet, valamint országa 
haladására irányuló jókívánságai-
mat fejezem ki. 

Belgrád, 1955. január 2. 
Kocsa Popovics, 

a Jugoszláv Szövetségi Népköztár-
saság külügyi államtitkára 

Rövid külpolitikai hírek 

Peking (Uj-Kina). Csou En-laj, a 
Kinal Népköztársaság Államtaná-
csának elnöke külügyminiszter 
szombaton délután, helyi idő sze-
rint 15.00 és 20.10 óra között har-
madízben folytatott megbeszélést 
Dag Hammarskjölddel, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének főtitkárá-
val. A tervek szerint a tegnapi 
napon újabb megbeszélésre került 
sor. 

Csou En-laj, valamint Dag Ham-
marskjöld közös közleményt adtak 
kl megbeszéléseikről. 

Az 1955 január 10-éről keltezett 
közlemény hivatkozva az 1955 ja-
nuár 6-án, 8-án és 10-én Pekingben 
folytatott, megbeszélésekre. leszö-
gezi: „Ezeken a megbeszéléseken 
utalás történt a világ feszültség eny-
hítésével kapcsolatos kérdésekre is. 
Ugy érezzük, hogy a megbeszélések 
hasznosak voltak és reméljük, hogy 
az ott megteremtett kapcsolatot to-
vábbra ls fenntarthatjuk". 

• 
Berlin MTI). A bonni kormány 

von Herwarthot, a külügyminiszté-
rium protokollosztályánnk főnökét 
Nyugat-Németország ú j londoni 

nagykövetévé nevezte ki. Berwart 
a hitleri uralom idején került a 
külügyminisztérium szolgálatába. 
Schlango-Schöningen, a bonni ál-
lam eddigi londoni nagykövete 
nyugállományba vonul. 

• 
Beirut (TASZSZ). I. M. Jakusin, 

a Szovjebunió iraki ügyvivője ja-
nuár 8-án felkereste Avnit, az iraki 
külügyminisztérium főigazgatóját 
és átnyújtotta neki a következő 
tartalmú jegyzéket: 

Tekintettel az iraki kormánynak 
a Szovjetunióval szemben elfoglalt 
barátságtalan álláspontjára, amely 
kifejezésre jutott a Szovjetunióval 
való viszony mcgszalcitásdról szóló 
nyilatkozatban, a szovjet kormány 
úgy döntölt, hogy visszahívja iraki 
diplomáciai képviseletét. 

A szovjet kormány szükségesnek 
tartja kijelenteni, hogy az emiitett 
lépésekért minden felelősség az 
iraki kormányt terheli. 

Finnország lakóinak száma 1955 
január 1-én — hivatalos statiszti-

kai adatok szerint — 4,215.000 voll. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Andics Erzsébetet, az oktatásügyi 

miniszter első helyettesét és Antos 

Istvánt, a pénzügyminiszter első he-

lyettesét fontos pártbeosztásuk 

miatt eddigi tisztségük alól felmen-

tette, egyidejűleg Jóború Magdát 
az oktatásügyi miniszter első he-
lyettesének, Orbán Lászlót oktatás-
ügyi miniszterhelyettesnek és Tí-
már Mátyást pénzügyminiszter-
helyettesnek kinevezte. 

Belügyminiszteri rendelet a budapesti letelepedésekkel 
kapcsolatban 

A belügyminiszternek a Magyar 
Közlöny 1955. évi 1. számában kö-
zölt rendelete értelmében azoktól a 
személyektől, akik 1954. év októ-
ber hó 13. napja után budapesti ál-
landó lakásukból vidékre költöz-
nek és a későbbi időpontban Bu-
dapestre állandó lakosként vissza-
térnek, a ki- és bejelentéskor lete-
lepedési engedély felmutatását 

megkövetelni nem kell. A ki- é» 
bejelentkezéskor a személyi iga-
zolvánnyal, vagy lakbizonylattal 
igazolni kell, hogy a Budapestre ál-
landó lakosként visszatérő személy 
1954. év október hó 13. napján, 
vagy azt követően Budapesten ál-
landó lakos volt. A rendelkezése-
ket 1954. évi október hó 13. napjá-
tól kell alkalmazni. 

Anglia közvéleménye fokozza a harcot 
Nyugat-Németország újrafelfegyv erzése 

ellen 
Moszkva (TASZSZ). A Pravda 

londoni tudósítójának. Orehovnak 
oikkót közli arról a fokozódó harc-
ról, amelyet Angliában vívnak 
Nyugat-Németország felfegyverzé-
se ellen, Orehov ír ja : 

Nemcsak nem gyengül, hanem 
fokozódik és egyre nagyobb mére-
teket ölt & tiltakozó® Nyugat-Né-
metország felfegyverzése ellen, 

Durham és Ferryhill városok-
ban úgynevezett repülőbrigá-
dókat szerveztek, amelyek gép-
kocsikra szerelt hangszórókkal 
járják a bánydszlakótelepeket, 

uteai gyű léseket rendeznek ós alá-
írásokat gyűjtenek a bányászcsa^ 
ládok körében a Nyugat-Németor-
szág felfegyverzése ellen tiltakozó 
peiiciókra. Ezekben a petíciókban — 
amelyokot parlamenti képviselőjük-
nek nyújtanak majd át — követe-
l ik hogy a parlament újból vize-
gálja felül és utasítsa el a párizsi 
egyezményeket. 

Orehov a továbbiakban arról ír, 
hogy a küldöttségek felkeresték 
az angol parlament számos képvi-
selőjén 

Anglia több városában — mondja 
a továbbiakban a cikk — utcai tün-
tetéseket rendeznek tiltakozásul 
Nyugat-Németország felfegyverzé-

se, valamint az atomfegyver alkal» 
mazása ellen. 

Az agol közvélemény nagy er-
kölcsi támogatást nyújt annak 
a hal munkáspárti parlamenti 
képviselőnek, akiket kizártak a 
parlament munkáspárti csoport-
jából, mivel Nyugat-Németor-
szág felfegyverzése ellen, sza-

vaztak. 

Anglia társadalmi és szakszer-
vezeti szervezeteinek január 25-ére, 
a parlament soronlévő ülésszaka 
megnyitásának napjára kitűzött 
fellépésének alapját az akcióegység 
gondolata képezi, — írja a továb-
biakban a cikk. Ezen a napon, — 
mint a halarió sajtó közli — az nn-
gol választók szakszervezeti, mun-
káspárti és más társadalmi szer-
vezeteinek küldöttségei a londoni 
parlamenthez mennek, hogy sze-
mélyesen beszéljenek parlamenti 
képviselőjükkel. A küldöttek kövo-
telni akarják parlamenti képvise-
lőjüktől. hogy adjanak kifejezést, 
a választók akaratának, foglalja-
nak állást a nyugatnémet milita-
rizmus feltámasztását szolgáló po-
litika elutasítása és a négyhatalmi 
tárgyalások haladéktalan megtar-
tása mellett. 

ftz államkölcstin-köfvények sorsolásénak ozévi sorrendje 
Az Országos Takarékpénztár eb-

ben az évben 10 államkölcsön sor-
solást tart. 1955-ben több mint 550 
millió forintot fizet vissza ál lamunk 
a kölcsönjegyzőknek. Márciusban 
tartják az ötéves Tervkölcsön utol-
só húzását, ezzel a magyar állam 
visszafizeti az első államkölcsönt. 
A ki nem húzott kötvényt névér-
téktékben fizetik ki. 

Az idei 10 sorsolás a következő 
sorrendben történik: március 6-án 
a Negyedik Békekölcsön második 
sorsolása Zalaegerszegen. Március 
20-án az ötéves Tervkölcsön utolsó 
húzása Budapesten. 

Április 26—19. között a Második 
Békekölcsön hatodik sorsolása Szol-
nokon. 

Május 27—30. között az Első Bé-
kekölcsön 8. húzása Nyíregyházán. 

Június 29-én a Harmadik Béke-
kölcsön 4. sorsolása Siófokon. 

Szeptember 18-án a Negyedik Bé-
kekölcsön harmadik húzása Eger-
ben. 

Október 20—23. között a Második 
Békekölcsön 7. sorsolása Veszprém-
ben. 

November 13-án az ötödik Béke-
kölcsön első húzása Budapesten. 

November 26—29. között az Első 
Békekölcsön kilencedik húzása Mis-
kolcon. 

Az év utolsó sorsolását, a Har-
madik Békekölcsön 3. húzását, de-
cember 30-án Székesfehérvárott 
tartják. 

Új Időpontra tűzték ki 

a párizsi egyezmények bonni vitáját 

Az ADN hírügynökség jelentése 
szerint a párizsi egyezmények má-
sodik olvasásának Időpontjával 
kapcsolatban a bonni kormánykoa-
líción belüli előállt nézetei lőrések 
arra kényszerítettók Adenauert, 

hogy beleegyezzék a január 20-ra 

kitűzött rllft olhalusztásába. A Je-

lentések szerint a párizsi egyezmé-

nyek második olvasására csak feb-

ruár 9-én, 10-én és 11-én kerül sor. 

A folyóirat legutóbbi száma 
fekszik előttem. Irodalmunk ki-
mondott, s elhallgatott problémái 
merültek fel bennem vele kapcso-
latban. Kezembe véve a tollat, mel-
léjük sorakoztak a kritika kérdé-
sei is. Milyen magasra állítsam a 
mércét? Egyáltalán: szükség mér-
cét állítani? Nem ád-e mértéket 
maga az élet? Mert ha a tömegek 
számára írunk, ők ítélkeznek a mű 
felett. Mérték csak az ő tetszésük 
körül alakulhat ki. Az olvasólv ér-
zékét nagy vonalakban meg lehet 
határozni. Az olvasó azt várja az 
írótól, hogy érdekes legyen a mú ; 
vagyis problémáit fogalmazza meg 
úgy az író, hogy a művet olvasva, 
azok ismét nz élmény erejével has-
sanak rá. Ez a mérték kötelező az 
íróra saját érdekében is, és szük-
séges ahhoz, hogy legyen művészi s 
társadalmi értéke, olvasó közön-
sége. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy 
u Ttszatájat kevesen olvassák. Az 
előfizetők nagyrésze intézmény, az 
olvasók zöinét nem elégíti ki a fo-
lyóirat — ezen belül egyes művek 
sem. Természetesen az olvasókban 
:s lehetnek hibák, s egyebütt is. 
Mégis legalkalmasabb kiindulnunk 
u forrásból: a művekből. 

Sajnos a folyóirat egyetlen elbe-
szélésével — Somfai László -A 
Bölény" című írásának részletével, 
bér érdekes kérdéseket vet fel, 
csak a folytatás ismerete után fog-
lalkozhatunk érdemben. S mivel 
kívüle próza csupán Lőkös Zoltán 
riportszerűen feldolgozott eleven, 
érdekes történelmi megemlékezésé-
ben szerepel a szépirodalmi rész-
ben elsősorban a versekkel kell 
foglalkoznom. Hét szerző 11 verse 
található e számban. Ezek között 
Bónus István versei keltik fel el-
sőként a figyelmet. A szerző életé-
rő! vallanak: a pusztához, s a pa-
raszti életmódhoz való ragaszko-
dást felezik ki. Egységes világ-
szemlélet dereng mögöttük. Ennek 
értéke azonban még nem világos, s 

kéUáfip cj-onddat a Tis&crfái új zzámáA&l 
így kétes. Valamilyen kisparaszti — 
s talán a narodnyik — szemlélet 
lehetőségeivel is számolhatunk. 
Azonban csak a lehetőségekkel; 
így a kérdést Bónus további művei 
dönthetik el. Egy-egy kifejezése 
tán nem a legszerencsésebb, azon-
ban olyan szép tehetséget villant 
meg költeményeiben, hogy csak 
szeretettel, s várakozással írhatok 
róla ós kicsinyesség lenne minden 
aprólékos hibakutatás, hiszen is-
meretlenül is kimondhatom, hogy a 
részlet-megoldásoknál szerintem 
többről van nála szó. Verseinek 
problémái talán ma még nem elé-
gítik ki az olvasót, nem az olvasó 
életében leglényegesebb problémá-
kat ábrázolják. Kezdetnek minden-
esetre szép ígéretek. 

Lődi Ferenc három írása közül a 
két szerelmes vers jobb, de ezek is 
meggondolkoztatók. Hangulatos so-
rokat, képeket találok. Mégis ke-
veset adnak. Róla szóló kritikában 
emlegetett már valaki önismétlést. 
Véleményem szerint óvakodnia kell 
a szerzőnek a tartalmi-érzelmi el-
szegényedéstől. Verseiben sok a 
belső hasonlóság — ami ugyan 
egyéni vonást is mutat — de főbb 
jellemzője, hogy azonos mondani-
valót variál. »Vers« című költemé-
nye meg csupán az írás igényéről 
szól. Költői fejlődésének tehát most 
már ki kell terjednie szerintem a 
változatosabb mondanivalókra — 
témakörönként — is. 

Sajnos a többi versekből 
erősen érezhetők különféle hatá-
sok. Farkas László verse legéret-
tebb közülük, biztos vonalvezetésé-
vel, tiszta képeivel és hasonlatai-
val. De a tehetséges kifejezések 
mögött gyakran József Attilának a 
fiatal költőt egyelőre lenyűgöző 
hangulatai érezhetők. ("Elejt a jó-
zan, szép valóság« . . . "csöndbe lel-

kem ne kiá l tson!" . . . *csodák tó-
tükre" stb.) Sári István -Kenyér-
sütés" című verséből Sinka költe-
ménye jut eszembe, az -Anyám 
balladát táncol". Különös: ugyanez 
oldalon Petrovácz versébői is Sinka 
balladai hangját és hangulatát hal-
lom kicsendülni. Csillik versében 
pedig több költő hatása érződik, az 
egyéni kifejezésmód próbálgatása 
mellett, s ez a szerkezet lazasága 
folytán egyéb hibáival együtt (-A 
moccanó szél fák lombába mar " 
stb.) zavarossá teszi a -szabályos 
ősz«-ről írott, költeményt. A mult 
költészet ismerete és élménye, a 
hagyomány, mindaddig gátja még 
a tehetségnek is, amíg hatásukból 
ki nem bontja egyéniségét. A dilet-
tánsnak viszont örök megnyilvánu-
lási formája. De más veszéllyel is 
találkozunk. A költői önfegyelem 
hiányával Vincze András versében. 
Ez nála a költői módon való kife-
jezésben okoz zavart, pongyolasá-
got. A verssorokra való tördelés 
többhelyt erőszakos volta pedig 
még fokozza ezt. 

Ezek után hadd térjek ki a Tisza-
táj viszonylag most is igen terje-
delmes irodalomtörténeti részére. 
Mellesleg megjegyezve, nem árta-
na a haladó hagyományok ápolása 
mellett, ezt a bőséget csökkentve, 
aktuális irodalmi, elméleti, kriti-
kai és egyéb problémákat is fel-
vetni itt. Mégpedig olyan erővel, 
olyan szépen, ahogy Vajda László 
ír Balassi Bálintról. Nem is talá-
lom értelmét, hogy bármi hibát ke-
resgéljek itt az arányokban, vagy 
egyebütt, mert amit az értők előtt 
ma is eleven költőről mond, ahogy 
elénk állítja, amennyire közel hoz-
za egész emberségében, erényeivel, 
gyarlóságaival, a mi gyakran kö-
zönyös szemünkhöz, az megéri a 
fáradtságot, hogy átrágja magát nz 
ember a — csupán viszonylag 

színtelenebb — korképen. Szerin-
tem az a pompás ebben az írásban, 
hogy megszeretteti emberi mivoltá-
ban a költőt Vajda László. S ez az 
irodalomtanításban legfontosabb, 
bár sokszor nélkülözött, ez a szép 
munka. 

-Fielding nézetei az életről és 
az irodalomról" a másik tanulmány 
mellett nagyon nehézkes. Mentségül 
szolgáljon írójának fiatal, kezdő 
volta. Mindenesetre nagy munkát 
végzett, s ha értéke nem is éri el 
ezt néhány pontatlan megfogalma-
zása, állítása stb. miatt, biztatást és 
ösztönzést érdemel. A szerkesztés 
azonban számára nélkülözhetetlen 
szélesebb világirodalmi és ponto-
sabb esztétikai műveltségével se-
gíthetett volna ezeknek a hibák-
nak a kiküszöbölésében. 

Végül ami a Szemle részt 
illeti — az még ma sem tartozik 
a folyóirat erősségei közé. Általá-
ban ötletszerű, ismertető-propagan-
da-jellegű. Holott rövid vitás meg-
jegyzésekre igen jól fel lehetne 
használni. A jelenlegi — Iszakov-
szkij válogatott verseinek kiadásá-
ról szóló — cikkre is jellemző ez. 
Emellett nevetségesen ható stílus-
zavart eredményez az olyan kifeje-
zés, hogy könyveiket... való-
sággal fal a gyenge szemű Misa". 
Az első idézet különben — a költő 
„Reggel" című verséből — felesle-
ges. Nem népszerűsíti a kiváló köl-
tőt ez a három nem különösen ér-
dekes sor. Egyébként Iszakovszkij-
ról tanulmányt is közölhetne a Ti-
szatáj, megérdemelné, Viszont a 
magyar irodalom újabb termékeiről 
ebben a rovatban illene beszámolni, 
itt is lelhetne vitázni. 

A folvóirat egészét tekintve végül 
is a következőket kívánom megje-
gyezni: a Tiszatáj színvonala álta-
lában — kisebb-nagyobb eltérések-

kel — megegyezik, bizonyos se-
rossz — se-különösebb középszer 
jellemző rá. Ezért kétes ez a szín-
vonal. De ha a szükséges mértéket 
alkalmazzuk, amely lehetővé teszi, 
hogy az irodalom olvasmánnyá ls 
váljon, a kétség feloldódik. A Ti-
szatáj irodalmi folyóirat, tehát ha 
értékéről beszélünk, az irodalmi 
jelleg mindig szemünk előtt van. 
Olyan folyóirat persze nem igen 
akadt még a világon, amelyben ne 
lettek volna érdektelenebb írások. 
De mindig voltak olyan művek, 
amelyek felrázták az olvasókat. 
Ezekhez több dolog kellett: első-
sorban tehetség. Ma is erre van 
szükség. Olyan tehetségre, mely az 
élet elevenébe vág bátran, a mai 
emberek kis gondjait és átfogó 
problémáit egyaránt megoldást ke-
resve ábrázolja az élményt jelentő 
művészet megdöbbentő erejével: 
olyan erővel, mint Tömörkény, Mó-
ra, Juhász itt Szegeden, vagy Ady, 
Móricz és József Attila. S ebben 
benne van a másik feladat is: az 
embereket érdeklő kérdések ábrá-
zolása. Nagy tehetségek mindig 
voltak, lesznek is. Okét nem lehet 
számonkérni, csak azt sürgethetjük, 
hogy a mai élet, a mai emberek 
égetően fontos kérdéseivel talál-
kozzunk. Mindegy, ha csak tapoga-
tózunk, vitázunk is. Amíg egy, a 
mai problémákat egész teljességé-
ben a legnagyobb művészi átfor-
rottsággal ábrázoló tehetség nem 
hallatja szavát, addig úgy is előké-
szület lesz minden mű a jövendő 
irodalomtörténet előtt, és legfeljebb 
részletélmény az olvasónak. De 
nem lebecsülendő és nagyon szük-
séges a felkészülés áldozatos mun-
kája is. Ezért én a mai élet prob-
lémái iránti sokkal fokozottabb ér-
deklődést keresem az íróknál, az 
élet szenvedélyes vizsgálatát a Ti-
sza tájban. £ s ugyanakkor a kifeje-
zés újdonságának izgalmát. De ezt 
kívánja az olvasóközönség is. 

Németh Ferenc 



KEDD, 1955 JANUAR 11. 3 
0ELMB6YAR0RSZBG 

Változás AZ ÁRUDÁBAN w a szájúit LmíLtáfbati 
Ott van, a Szent István téren, a 

víztorony mögött. Kékre festellék 
az ajtót, a pultot, az üzletben min-
den berendezést, — igaz kicsit ko-
pott már. A bejárat mellett van a 
pénztár, jobbra szappanok sorakoz-
nak a polcokon, színes falvédők 
díszlenek; itt háztartási cikkeket 
tartanak. Középen a két mérleg, 
mögöttük élesztős csomag, zsákok-
ban a cukor, de a pult alatt is 
már kimórvo található negyed-, fél-
egy kilós csomagokban. A fiókos 
fal egyik mélyedésében kolbász, 
meg egyéb élelmiszer látható. A 
fiókokban mindenféle fűszerára — 
pulton zsír. Balra mérik a tejet, 
itt van egyébként a cérna, haris-
nya s többféle rövidáru. Innen 
ajtó nyílik az egyik raktárba, ahol 
a kenyeret, a káposztát, az ecetet, 
a lisztet is tartják. Jobbközépen 
hátul pedig van még egy raktár. 
A személyzet: egy boltvezető, egy 
pénztáros, két kiszolgáló g egy 
tanuló. 

Reggel hétkor nyitnak. Egy év-
vel ezelőtt Is — most is. Akkor 
azonban még 

solc minden másképp volt, 
mint ma. 

Reggel a tejnél először a kiszol-
gáló ráírta a tejjegyre az aznapi 
dátumot, a blokkra a tej árát; nar 
gyon bizonytalan volt, hogy ki kap 
szajbadtejet. s ki nem. 

— Kérek még két kiló kenyeret, 
Tél kiló kristálycukrot, sót, pap-
rikát, kávét s tb . . . . 

Aztán ment a vevő a pénztárhoz 
fizetni. Utána visszajött a tejért. A 
blokkjáról kihúzták, hogy a tejet 
megkapta s odaállt a középső pult-
hoz; várt ismét, amíg sorra kerül 
é>i megkapja a többi dolgot is. A 
türelem közben elfogyott a hosszú 
x árakozáaban: „ Én voltain ittl 
előbb" — „Dehogy kérem, én már 
végen, itt állok" — „Én már a tej-
nél is sorban álltam" — „Miéit 
nem a/inak ki mindent ott, miért 
kell két helyen várakozni!" 

„Ha maga asszonyom jobban 
ludja akkor álljon ide a pult 
mögé". — Nem látja, hogy meny-
nyire igyekszünk! Száz kezünk 
nem leheit". — mondották a pult 
mögül. A vitatkozóé, veszekedés, 
elégedetlenség, kapkodás minden-
napos jelenség volt. 

Egyszer csak megváltoztatták az 
árukiadást: a tejnél mindenkit ki-
szolgáltak. Nagy tumultus volt a 
baloldali pult előtt. Nyomták, ta-
szigálták az emberek, asszonyok, 
nagyobbacska gyerekek egymást. 
Az üzlet többi része sokszor szinte 
üres volt. Igy sem volt jó. 

Főhetett Király kartárs feje — 
ő a boltvezető — hogyan legyen ez 
másképp, úgy, hogy elégedettek le-
gyenek a vevők, jó viszony alakul-
jon. ki a kiszolgálókkal. A személy-
vet az üzletben részben megválto-
zott. Egymást birálták munka után 
a kiszolgálók — ami nem maradt 

• hatás nélkül. Alaposan megvizs-
gál Iák, hogyan történjen az áru-
kká iás, főleg a reggeli órákban, 
hoüpiacos napokon, nagy forgalom 
i setén. Elhatározták, hogy nem 
..tromfolják" !e állandóan a mél-
tatlankodó vevőket, hisz sokszor 
igazuk van, „ 

Gyorsabbak lesznek 
és szerényebbek 

A tejnél lévő kiszolgáló csak abban 
az esetben nem ad ki mást. ha na-
gyon sok mindent akar a vevő 
vásárolni. Akkor a középső pult-
nál vegye meg az árut. Gyors mun-
kával, iparkodással, előzékenység-
gel, ötletességgel biztosan jobban 
összemelegednek a vevőkkel. 

Es a bolt dolgozói képesek vol-
tak arra, hogy az áldatlan állapo-
tot megváltoztassák. Most igy 

nyitnak be a környék lakói: 
— Jóreggelt, Van-e már friss 

kenyér! 
— Van, igen. 
Csendes Sándor az egyik eladó. 

Szemüveges, jóképű fiatalember, 
nős. ö móri a tejet és amit egyút-
tal kérnek a vevők. Nyugodtan, jó-
kedvűen és nagyon ügyesen. Nem 
számít, hogy egy-egy reggel nyol-
can-iízen is összefutnak pultja 
olé. Percek alatt kiszolgálja őket, 
szabad-tej is legtöbbször jut min-
denkinek. Közben beszélget, néha 
tréfál, megadja a tiszteletet, elő-
zékenységet a vevőknek. Ugyanezt 
néki is megadják. — szeretik. Az 
egyik nap megkérdezték tőle: 

— Vanwe már baba! 
Csendes kartárs most valóban 

csendes volt de aztán szerényen, 
mosolyát visszatartva mondta: 

— Igen, van. 
— Vain!! És nem is újságolja! 

Fiú, lány! 
— Fiú. 
— Igazán! Hogy hívják! 
— Tamás. . . 
Persze hallják ezt a kedves be-

szélgetést a bolt másik felébon is. 
— Na akkor megvan a boldogság 

— jegyzi meg egy mosolygós asz-
szony. 

— Meg, bizony. Most már kettő 
van nálunk is. — válaszolja Mó-
ricz Gézáné, a másik kiszolgáló. 

— A magáé már nagyok, ugye! 
— Oh. azok már igen — és gyer-

mekei iránti végtelen szeretet su-
gárzik Móricznó arcán. 

És ezt látják ám 
az emberek, 

— ezért alakulhatott ki ilyen ba-
ráti, családias légkör egy év alatt. 
Persze, most is van méltatlanko-
dó. azonban az ilyen jelenség egy-
re ritkább. A kiszolgálók türelem-
mel, ' végtelen türelemmel, megér-
téssel, ügyességgel dolgoznak. Ha 
még a kis Román Marika, a tanu-
lólány is mindig megszívlelné 
mindezt, akkor olyan együttes 
váloa ebből az öt emberből, hogy 
ma! 

Igy !s eljöhetnek sok szegedi 
üzletből megn.é7jni, hogyan megy 
a GO-as árudában a munka. — akár-
kinek dicséretére válna. 

„ -V. T. 

A szegedi üzemek, a külön-

féle hivatalok és az oktatási in-

tézmények általános iskolától az 

egyetemig megszokták, hogy a le-

véltárosok évente felkeresik őket és 

az iratok felől érdeklődnek. Felké-

rik az irodai dolgozókat, hogy az 

5 évnél régibb irataikat selejtezzék 

és a történetileg értékes iratanya-

got szolgáltassák be a levéltárba. A 

levéltárosok azután többször is 

meglátogatják a szervet és ellenőr-

zik a munkát. A levéltár ilyenfor-

mán valamennyi szerv központi 

irattára, ahova már csak az érté-

kes iratanyagot gyűjtik be, a szer-

vek az értéktelent átadják a hul-

Jadékpapír gyűjtőknek. 

A Szegedi Állami Levéltár ha-

sonlóan az ország többi 22 állami 

levéltárához, 1950 óta rendszeresen 

gyűjti Szeged és Makó város és a 

két járás, valamint a mezőkováps-

házi járás intézményei által ter-

melt iratokat. A gyűjtés során 

annyi iratot hordtak össze és áll-

ványoztak, hogy azt ha kiraknánk, 

a Tanácsházától a tápéi szivattyú-

telepig tartana. 1954. évben 180 

szerv adta be 5 évnél régibb ira-

tait. 

Ma már mindenki tudja, hogy az 

iratoknak milyen nagy az értéke és 

azt, hogy a levéltárban őrzött ira-

toknak milyen hasznát lehet venni. 

Sokan keresték fel az elmúlt év-

ben a levéltárat és szolgálatuk iga-

zolását kérték. Több százra megy 

azoknak a dolgozóknak a száma, 

akik a levéltárhoz fordulták a szük-

séges iratokért. 

Az iratok begyűjtése, elren-
dezése, nyilvántartása, a levéltár-

hoz forduló felek kívánságainak a 

teljesítése igen nagy feladatot je-

lentett. Ügy érezzük, senkit sem 

bocsátottunk el üres kézzel, több 

esetben megtörtént, hogyha nálunk 

nem volt adat, más levéltárakhoz 

fordultunk és kutatást végeztettünk 
a hozzánk fordulók érdekében. 

Fontos feladatunkat jelentette az, 

hogy az őrizetünkben lévő anyagot 

a dolgozók tudásának és a tanuló-

ifjúság hazafias nevelésének érde-

kében is felhasználjuk. A Móra 

Ferenc Múzeummal és a Somogyi 

Könyvtárral közösen több kiállítást 

rendeztünk. Kiemelkedő volt a Ta-

nácsköztársaság Szegeden és a vá-

ros felszabadulása 10. évfordulója 

alkalmával rendezett kiállítás. Ezek 

anyagát sok munkával kutattuk, 

igyekeztünk elmélyedni a korszak-

ban. A kiállítások rendezésében, az 

anyag feltárásában egymás segítsé-

gére, tudására támaszkodtunk. A 

két szegedi nagy könyvtár, a mú-

zeum, az egyetem Történeti Inté-

jezetével, Inczeffy Géza főiskolai 

tanár a szegedi nyelvjárással, Boda 

Rozália és Lux Valéria történész 

hallgatók a kendergyárakkal és a 

Gázgyár történetével foglalkoznak. 

Ezenkívül még számosan kutatnak. 

A levéltár dolgozói is végeztek 

tudományos kutatást. így az 

1905—7. évi forradalmi válságra és 

a felszabadulás időszakára. Az 

anyaga hasznosítása előadásokon és 

kiadványokban még ezután törté-

nik meg. Számosan kereték fel a 

levéltárat a tanácsválasztás alatt 

adatokért. 

Gyűjtőterületünkről az ira-
zete, a városi tanács népművelési tok begyűjtése, megmentése, a ku-

osztályának dolgozói, nem egy eset-

ben a munkásmozgalom régi har-

cosai közösen dolgoztak. Áthatott 

bennünket a cél, — minél jobb, 

szebb kiállításokat adni át. 

A szegedi egyetem és a főis-

kola történész- és jogtörténész hall-

gatói, néhány középiskola felsőbb 

osztálya az elmúlt évben csoporto-

san kereste fel a levéltárat. Veze-

tésükre alaposan felkészültünk, 

mert rövid idő alatt kellett őket 

megismertetnünk az iratok rend-

szerével. 1359. évből van az első 

oklevelünk. Ezeken keresztül kel-

lett velük megismertetni és meg-

kedveltetni a város történetét. 

Számos tudományos történész 

kutatót segítettünk munkájában. 

Az elmúlt évben sokkal többet, 

mint az előző években. Ezek közé 

tartozik Polányi Imre, aki anya-

gunkból írta meg Makó felszaba-

dulását; a mű pályadíjat nyert, 

Gaál Endre tanársegéd Szeged fel-

szabadulásával és a szegedi Ta-

nácsköztársaság történetével foglal-

kozik, Gidai Kálmán, Bánkuti Im-

re, Szeged történetének egy-egy fe-

A TSZ-ek üxemterveiből 
A vároe! tanács mezőgazdasági 

osztálya pénteken délelőtt megvizs-
gálta a szegcdi termelőszövetkeze-
tek évi üzemterveit s csaknem ki-
vétel nélkül jóváhagyta, végre-
haj thatónak találta. Ezek az üzem-
ierveknek a végrehajtása, mint 
ahogy a terv megerősítő értekez-
leten is kiderült, az újesztendőben 
nagymértékben növelik majd a 
szövetkezeti tagok jövedelmét és a 
közöa vagyont is. 

A HALADÁS TERMELŐSZÖ-
VETKEZETBEN rövidesen egy új, 
modern, húsz férőhelyes lóistálló 
építését kezdik meg. Ezt a munkát 
a szövetkezet tagjai a saját ere-
jükből, állami hitel nélkül, még a 
koratavaszi munkák beállta előtt 
akarják elvégezni. 

A FELSZABADULÁS TERME-
LŐSZÖVETKEZET ugyancsak a 
tavaszi mezőgazdasági munkák 
megkezdése ©lőtt egy jól berende-
zett baromfinevelő telepet, ezer 
férőh-elye3 baromfiólat épít, szin-
tén állami támogatás és hozzájá-
rulás nélkül. 

A TÁNCSICS TERMELŐSZÖVET-
KEZETNEK oddig jelentős meny-, 
nyiségű olyan földje volt, amely 
terméketlensége miatt megműve-
lésre alkalmatlan. Most ebből a 
hasznavehetetlen földből három 
holdat fűzfavessző beültetésével 
hasznosítanak. Igy a következő 
években már télidőben, a szövet-

kezeti tagok fűzből készült házi-
ipari cikkeket is készíthetnek. 

A SZABAD TISZA TERMELŐ-
SZÖVETKEZET e télre tíz hold 
gyümölcsös telepítését vette terv-
be. A gyümölcsöst leginkább téli 
almafákkal, különösen Jonathán-
nal ültetik bo. A munkaerő és a 
szükséges pénz már meg van hoz-
zá. Nehézség csak ott mutatkozik, 
hogy még a csemete szükséglet 
nincs biztosítva. Előreláthatólag ez 
is rendeződik 

A DÓZSA TERMELŐSZÖVET-
KEZET ezévhen mintegy ötezer fo-
rintot költ gyümölcsös kertje reud-
bahozá&ára. Az előző óvekbein 
ugyancsak a szövetkezet gyümölcs-
fáiban nagy károkat tettek az úgy-
nevezett bimbólikasztók. Az elle-
nük való eredményes védekezés 
6árgaméroggcl való permetezés 
útján érhető ©1. Most ennek az 
egyébként drága gyümölcsvédő 
vegyszernek a beszerzisóro közöl öt-
ezer forintot költ a szövetkezet. 

Tavaly még a szegedi határban 
mindössze öt holdon termelt rizst 
a Dózsa Termelőszövetkezet. Ez is 
inkább kísérleti, mint termelőtelep 
volt. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a Külső-baklói szikes, szódás 
területeken nagyszerűen lehet rizst 
termelni. Az idén. már a Dózsa 
TSZ mellett az Alkotmány és a 
Felszaibadulás is foglalkozik rizs-
termeléssel, összeson 110 holdon. 

AZ ALKOTMÁNY TERMELŐ-
SZÖVETKEZET a tavalyi öt hold 
helyetti az idén húsz hold öntözé-
ses konyhakeirtészetet rendez be. 
Igy teljes mértékben ki tudják 
használni a rendelkezésükre álló 
vízkészleteket é s lényegesen maga-
sabb jövedelmet tud a TSZ bizto-
sítani tagjainak. 

Nagyszerű eredményeket és lehe-
tőségeket biztosítanak ezek a ter-
vek. Megvalósífásukhoz sok sikert 
és jó munfcát kívánunk. 

tatás céljára való alkalmassá tétele, 

a kutatók megsegítése, a belső ku-

tatómunka végzése, szakcikkek és 

tanulmányok írásában merült ki a 

mozgalmas munka, amelyre büsz-

kén tekinthetünk vissza. Munkánk 

fő akadálya a levéltár elhelyezésé-

nek megoldatlan kérdése. Anya-

gunk egyik része a Párizsi-áruháe-

ban van elhelyezve. A város köz-

pontjában levő egyik legnagyobb 

volt áruház helyiségeinek valóban 

nem ez a rendeltetése. De irataink 

elhelyezésének ügye megértésében 

nincs is hiány Szegeden. A városi 

tanácsban, a Hazafias Népfront 

szegedi bizottságában is többször 

szóba került a gazdag anyag egy 

megfelelő épületben való elhelye-

zése. Jelenleg számos és az iratok 

őrzésére nem is alkalmas raktár* 

ban van az anyag. Egy helyre kell 

telepíteni az iratokat, oda, ahova a 

még be nem szállított iratok Is át-

telepíthetők. Ezek közé tartozik a 

MÁV Igazgatóság és a Villamos-

vasút többszáz folyóméterre ter-

jedő anyaga. Bízunk benne, hogy 

az illetékesek megértik a levéltár 

helyzetét. Mi pedig 1955. évben 

még nagyobb lendülettel végezzük 

munkánkat, az iratok gondozásával 

és kutatómunkánkkal segítjük kul-

turális életünket. 

Oitvai Ferenc 

levéltárvezető 

3 pusztamérgest gépállomás határidő előtt 2C nappal 

befejezi a f é l i gépjavítást 
A pusztamérgesi gépállomás dol-

gozói is csatlakoztak a Rákosi Má-

tyás Művek versenyfelhívásához. 

Megfogadták; jó minőségű munká-

val téli gépjavítási tervüket feb-

ruár 25-e helyett február 5-re be-

fejezik. A munka jó megszervezé-

sével és a használt alkatrészek fel-

újításával 20 ezer forintot takarí-

tanak meg. 

Értékes a gépállomás dolgozóinak 

az a vállalása, hogy a gépállomás-

hoz tartozó termelőszövetkezetek, 

Jaromir Tömetlek cseh-
szlovák író már hosszabb 
idő óta tartózkodik hazánk-
ban. Az elmúlt héten Sze-
gedre látogatott, hogy meg- azonos a 
ismerkedjék városunk iro- ré-ávcl: 
dalmi és kulturális életé- irodalmi 

VENDÉG A HÁZNÁL 
akadémikus, nem elég meg-
nyerő. A hosszú, terjedel-
mes írásoik első látásra el-
riasztják az olvasót. Rövid 

magyar írók aka- — mondja Jaromir Tome- mint mi, brünni „vidékiek", és színes szépirodalmat töb-
megteremteni az cek — például a Traviata mert mi csak 1954-ben „ve- bet, kevesebb, de sűrűbb 
és kulturális élet szegedi bemutatója, vagy a rekedtük ki", „Host do do- tartalmú essay-t, tanul-

vel. A kedves vendéget szí- széles skáláját, de ügy, rendszeresen megjelenő sze- mu" (Vendég a háznál) cí- mányt, könyvismertetést kí-
vesen kalauzoltam, annál is hogy abban aktív szerepet gedi folyóirat és a most lé- mű folyóirat megjelenését várinak nálunk az olvasók, 
inkább, mert szűkebb haza- vállal a munkás, a paraszt, lesülő, ugyancsak szegedi egy állandó könyvkiadóval Nem tudom önöknél mi a 
ja Csehszlovákéban a Prá- az értelmiség, s e tekintet- könyvkiadó, amelyről már együtt. kívánalom a népszerűség 

«ától távoleső Brünnben ben nincs különbség fővá- Budapesten is hallottam. _ Kérünk cserepéldányt biztosításáért. Ezt Önöknek 

Őszintén szólva megle- érte . . . - nyújtom a „Ti- > o b b a n k e l 1 tudniok - feje-
, . . , , _ „ _ - folytatja csehszlo- szatáj" legutóbbi számát. « be summázott véleme-

-osa, mint én vagy bárme- c s a k ^ e l m é l e t i o k o s k o d ó k vák barátom - , hogy e táj - Jó - feleli rögtön, s t
n y é" J a l " o r n ' r Tomecek elv. 

ivik szegeiig Ebből ^dódik , ^ t ű n - k l i e a i e m é r M m t „ i r ó i m á r 1 9 4 7 . b e n m e g t u d „ már lapozza is át, majd ké- t a"\ miközben b u c s u ' 

lc inek, „könnyűnek", és t a k birkózni egy irodalmi résemre kis idö múlva ösz- d 

„súlyosnak". A valóságban folyóirat minden gondjával, befoglalja bíráló megjegy- " ° g y a ü , a n K 0311 s z e g s d l 

hiszen a vidék- s ki tudtak evezni az örök- z s s e i t a l aP k ü l s ö és belső bemutatójára ujbol Szeged-

kusza az országnak, mint a adta lehetőségek már oly- lött és fölfordult 

ml Budapestünk, s Brünn, annyira megteremtődtek eu- irodalom pccsolyácskáiról a — A 

a hatalma^ 350.000 lakosú tálunk, hogy legtöbb eset- szabad vizekre, hogy majd méthető akár a magyar tsrtahré -ól ' 3 

valamint az egyénileg gazdálkodó 
parasztok részére 1955 január 1-től 
április l-ig 1000 normálholdnyi ta-
lajmunkát elvégeznek. 

H I R E K 

van; tehát éppúgy a jó ér 
telemben vett provincia la-

ros vidék között. 

A vidék és nem-vidék pett — folytatja 

hogv érdeklődési köreink, 
problémáink is szinte haj-
szálnyira hasonlítanak egy-
máshoz. Prága éppúgy íó- nincs így, 

polgári tormájáról. 

tipográfia 

re jön, s akár részt is vesz 

kitűnő a ..Tiszatáj" szerkesztőbi-
' zottsága ülésén, 

elmondhassa ""árváros is csak vidék, — ben a művészi „kivitelezés" a szocialista realizmusig c * , * tartalmát ,, 7 

ahogv Szeged is az a maga mérhető a fókuszos főváro- jussanak. Önök, „vidékiek", " C s l U a g e\al" A ártalmat baráti yelemenyet, mint iro 
30 000 lakosával. sok-nyújtotta művészi szín- - teszi hozzá mosolyogva meg nem ismerhetem, de es onnt olvasó. 
Jaromir Tomecek célja vonallal. Erről győzött meg — már jóval előbb vannak, formáját tekintve: kicsit Ládi Ferenc 

Mikrobarázdás hangverseny lesz 
ma este fél 8 órai kezdettel a Ju-
hász Gyula kultúrotthonban (Köz-
alkalmazottak Kultúrotthona). Mű-
soron szerepel: Gershwin: Kék 
rapszódia, Amerika Párizsban, 
részletek a Porgy és Bess című 
operából; Strauss 12 keringője a 

j Mantovani zenekar előadásában, 
j Műsor után mikrobarázdás tánc-
I lemezekkel éjfélig tánc. 

Tegnap volt tíz éve annak, hogy 
a felszabadító Szovjet Hadsereg 
csapatai kiverték a fasiszta német 
egységeket és a nyilas terroristákat 
Csepelről és Pest északi elővárosai-
ból. Ezzel a főváros felszabadítá-
sát célzó hadműveletek jelentős lé-
pést tettek Pest teljes megtisztítá-
sához a fasiszta csapatoktól. 

A szegedi Iparitanuió Intézet va-
sárnap délelőtt 10 órakor ünnepel-
te meg az Iparitanulók Napját a 
Szegedi Kenderfonógyár kultúrter-
mében. László Nándor elvtárs, az 
intézet igazgatója tartott ünnepi 
beszédet, melyhez a gépá'lomások-
ról, termelőszövetkezetekből érke-
zett vendégek közül többen hozzá-
szóltak. A bensőséges ünnepélyt 
szavalatok és zongoraszámok tették 
hangulatosabbá. A jelenlévők vala-
mennyien állástfoglaitak Nyugat-
Németország í e l f e ^ i eaégs ellen, 

t 
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„Szellemidézés" 
A z elmúlt szombaton este, a magyar rádió pót-szilveszteri ka-

barcműsorral örvendeztette meg a hallgatókat. Ez eddig 
rendjén volna, hiszen a szilveszteri műsor elég gyenge volt, az előző 
évekéhez viszonyítva. A műsorból egy "szellemidézési" jelenet vonta 
magára a figyelmet, mely őszinte s jogos felháborodást keltett — me-
rem állítani — országszerte, legalább is ott, ahol a közvetítést hall-
gatták. I 

A rendezők — hogy kik voltak, nem is lényeges — ezúttal Kos-
suth Lajos szellemét próbálták "idézni". Nyilván az vezette őket, 
amit szabad Jupiternek, azt szabad az ökörnek i s . . . I la Mikszáth 
Kálmánnak szabad volt Kossuth szellemét idézni a "Különös házas-
ság" című regényében, miért ne lenne szabad nekik is egy kabarémű-
sor keretében. Ehhez jó ürügynek kínálkozott a "legbüdösebbnek" bé-
lyegezett debreceni dohánygyári termék, a koszorús "Kossuth" ci-
garetta. 

Hát ebből, legalább is az ilyen profanizálásból nem kérünk. Ha 
Kossuth üzenne a magyarságnak, nem a cigaretta-elnevezés miatt til-
takozna, hanem elmondaná azoknak, akik még nem tudják, hogy egy 
nemzet szellemiségének fémjelét, nagy egyéniségének, haladó hagyo-
mányainak kultusza adja meg minden,időben. Erre a kultuszra pedig 
soha nem volt annyira szükség, mint napjainkban. 

Kossuth azonban nem üzenhet. Nincs is szükség arra, hogy 
üzenjen, hiszen élő míívc, amivel a világ előtt a magyar népnek s 
névnek a legtöbb megbecsülést vívta ki: elegendő, nyitott könyv szá-
munkra . . . 

Csak vannak még, akik nem tudnak kellőképpen lapozgatni 
benne. Cs. Gy. 

Újjáalakulnak a gazdakörök 
a szegedi járás községeiben 

Az elmúlt három hét alatt a sze-
gedi járás területén Algyőn, Kis-
kundorozsmán, Szőregen, Röszkén, 
Nagyszéksóson, Algyő-Farkiréten 
alakultak ú j j á a gazdakörök. 9-én 
Zsombó és Farkirét községekben 
volt ünnepélyes újjáalakuló gyűlése 
a gazdaköröknek. Röszkén több, 
mint 60 gazda vett részt ezen. A 

röszkei Hazafias Népfront-bizott-
ság, elnöke nyitotta meg az alakuló 
gyűlést, s a vezetőség megválasztá-
sa után azonnal termelési problé-
mákkal foglalkoztak a jelenlevők. 
Mezőgazdasági előadássorozat meg-
indítását kérték, melyhez a támo-
gatást a járási tanács részéről meg 
is kapták. 

Értesítjük a pártoktatásban részt-
vevő elvtársakat, hogy január 
14-én, pénteken délután 5 órakor 
a Pártoktatók Házában előadást 
tartunk a jelenlegi pártoktatási 
anyaghoz. Címe: A szocializmus 
építésének kérdései a Szovjetunió-
ban. Előadó: Nagy Lajos elvtárs, a 
Marxizmus—Leninizmus Tanszék 
adjunktusa, 

Agit.-prop. osztály 

A Szakszervezeti Bizottságok feladatai 
a sport fejlesztésében 
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Várható I fö j i rá j 

kedden estig: Csen-
desebb, kódösebb idő, 
legfeljebb néhány he-
lyen kevés eső vagy 
hószállingózás, éjsza-
ka mérsékelt fagyok, 
nappal fagypont kö-
rüli hőmérséklet. 

Várható legniaga-
hömérséklet mínusz 1 sabb nappali 

plusz 2 fok között 

A fűtés alapjául szolgáló várhaló kö-
zéphőmérséklet: mínusz 1—4 fok között. 

MOZI 

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

Vörös Csillag: Déryné. — Magyar film 

(Január 12-ig). 

Fáklya: Mexikót lány (január 12-ig). 

Az előadások kezdete fél 6 és fél 8 óra. 

Jelentés a romániai magyarság 
kulturális életéről 

SZÍNHÁZ 

Este 7: A trubadur. 

Minden nóp kulturális fejlődése 
anyanyelvének fejlesnitléeén és gaz-
dagításán. alapszik s csakis akkor 
haladhat olőre a kulturális felemel-
kedés útjain, ha szabadon gyakorol-
hatja, ápolhatja anyanyolvót. 

1944. augusztus 23-a előtt Erdély 
viharos történelmében minden rend-
szer alatt találunk olyan nemzeti-
séget. sőt nemzetisegoket is, ame-
lyek az uralkodó osztályok sovi-
niszta, rckciós uszításainak célpont-, 
jal, áldozatai voltak. A Habsburgok 
idején a román nemzetiség, a 
hurzsoá-földosúri Romániában a 
ma/gyar anyanyolvü lakosság, a 
Hort.hy-fasizmus éveiben pedig az 
ószakerdélyi románság szenvedett a 
legtöbbet az erőszakos, elnyomó tö-
rekvésebtől. 

Felragyogott, azonban 1944 au-
gusztus 23-a. a felszabadulás napja 

Románia dolgozó népe is a sa-
ját kezébe vehetlo sorsának irá-
nyítását. A kommunisták vezeté-
sével országszerte megindult a 
munka az anyagi és a kulturális 
jólét megteremtéséért. Az 1948 au-
gusztusi közoktatási reform, az 
ú j Alkotmány, 

a Magyar Autonom Tartomány 
megalakítása jelzi többek közt 
azt a ragyogó utat, amely a 
lenini-sztálini nemzetiségi po-
pitilca következetes alkalmazá-
sa a romániai magyarság elölt 

megnyitott. 
Abban az országban, ahol a fel" 
szabadulás előtt az állami hivata-
lokban megtiltották a magyarnyelv 
használatát ég a magyar fiatalok 
idegen bizot'iság előtt. román 
nyelven érettségiztek, egymás után 
nyitották meg a magyar tanítási 
nyelvű olemi és középiskolákat. És 
amire a Szovjetunió kivóttelóvel 
egyetlen és más ourópai országban 
som volt példa: a magyar fiúk és 
lányok saját anyanyelvükön foly-
tathatják főiskolai tanulmányai-
kntl is. A marosvásárhelyi Orvosi 
ós Gyógyszerészeti Intézetben, a 
kolozsvári „Bolyai" Egyelem ma-
•Tvar tagozatán ás a nemrég Mnros-

isárhelyre költözött Színmüvé-
ét! Intézetben tavaly 3655 rendes 
iUgató és 594 levelező hallgató 
oul't. Ma csupán o Székelyföldön 

öbb mint 600 különböző fokú is-
!a működik. Magyar iskolákat 
ptalc a moldvai csángók is, sőt, 

cinréff Bacau városban magyar 
ítási nyelvű lanítóképzőt is lé-

l e l e t tek. 
A romániai magyarság a népi 
demokratikus rendszerben nem-
csak használhatja anyanyelvét, 
hanem minden lehetősége meg-
van arra is. hogy gyors ütem-
ben fejleszthesse formájában 
nemzeti, tartalmában szocialista 

kultúráját. 
Az „Előre", a „Vörös zászló", az 

„Tgaz Szó" és az „Utunk" című la-
pokon kívül »7imo« magyarnyelvű 
helyi lap és folyóirat jelenik meg. 
A felszabadulás óta többmilliós 

'dányszamban adtak ki magyar 
nyelven tankönyveket, különböző 

politikai és szépirodalmi müveket. 
A felszabadulás utáni években 

hat városban létesítettek Állami 
Magyar Színházat és Kolozsvárott 
megnyilt az Állami Magyar Opera, 
A Román Népköztársaságban élő 
magyarság m a már anyanyelvén 
élvezheti nemcsak a világirodalom 
halhatatlan alkotásait, hanem a 
magyar és román írók legkiválóbb 
műveit is. A párti és a népi hata-
lom szerető gondoskodása melleit 
Erdélyben tehetséges, erőteljes ma-
gyar írónemzedék nő fel. amely-
nek számos képviselőjét Állami-
díjja] tüntetnék ki. A legutóbb 
Asztalos István („Fiatal szívvel") 
és Sütő András. („Emberek indul-
nak") prózaíró, valamint Szerolér 
Ferenc („Harcolni híven") és Maj-
témyi Erik („örségen") költő kapott 
Áll ami-díjait. 

Ma már az együttélö, közös 
célért dolgozó magyar és ro-
mán tömegek kölcsönös érdek-
lődéssel figyelik egymás kultu-

rális életét. 
Megtanulják egymás dalait, lán-
cait, megismerkednek egymás kul-
túrájának haladó hagyományaival, 
legújabb kultturális és irodalmi 
eredményeivel. Kell-e ragyogóbb 
bizonyíték erre mint az a meleg 
szeretet, és lelkes taps, amellyel 
Bukarestben a sepsiszentgyörgyi 
Állami Magyar Színház vendég-
játékát fogadták? Csiky Gergely 
„Ingyenélők" és Balla Károly ro-
mániai magyar író „Gyalog fecs-
ke" című darabját teltl házak elölt 
mutatták be a román fővárosban. 

Nemcsak a Bukarestben élő ma-
gyarok, hanem a legkiválóbb fővá-
rosi művészek cs a román színház-
barátok i 9 ott voltak a nézők kö-
zött s ezáltal a sepsiszentgyörgyi 
művészegyüttes fellépése túlnőtt a 
vendégszereplés keretein: nagy-
szerű kulturális és politikai hiva-
tást töltött be. Vagy említsük meg 
az „Igaz Szó", a romániai magyar 
írónemzedék folyóiratának novem-
ber 27-i irodalmi estjét Bukarest-
ben, amelyen megjelent dr. Petru 
Groza, a Nagy Nomaetgyűlés El-
nöki Tanácsának elnöke és eljöt-
tek a Román Népköztársaság iro-
dalmi és művészeti életének leg-
kiválóbb képviselői is, Mihail 
Sadoveanu. Állami-dijas akadémi-
kus nyitotta meg az irodalmi es-
tet, aztán Sütő András Állami-
dijas író beszólt, majd a legkivá-
lóbb magyar és román írók olvas-
tak fel részleteket legújabb mű-
veikből. 

Sok-sok ragyogó példái, ékcsszóló 

adatok hosszú sorát említhetnénk 

mé'g meg a romániai magyarság 

virágzó kulturális életéből, amely 

egyik legszebb, legjobban meggyő-

ző bizonyítéka annak a tökéletes 

egyenjogúságnak, amelyet csak a 

népi hatalom biztosíthat az egy-

más mellett élő nemzetiségeknek. 

Déryné bérlet. 

MUZEUM 

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

KÖNYVTARAK 

Egyetemi: Olvasóterem tO-tőt 21 óráig 
vasárnap 9-tSl 13 óráig. Szakkönyvek köl-
csönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-től 
20-ig: vasárnap 3-töl 13 óráig. 

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

Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer-
da kivételével minden hétköznap délután 
3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-tül 
1 óráig. 

Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési ideje: 
Iléltő. kedd, szerda, péntek: délelőtt 8— 
12-ig, délután 13—15.30-ig; csütörtök, szóm-
br.n: délelőtt 10—M-ig. délután 15-13-ig; 
vasárnap délelőtt 9—12-ig. . 

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

SZABADEGYETEM 

Balizfalvy János egyetemi lanár: Orvos 
és közönség együttes harca; a rákellenes 
küzdelem című előadását február 22-én 
tartja meg. 

VÁROSI TANACSTAGOK FOGADÓÓRAI 

Héger Károlynf, újszegedi párthílyiség, 
(Rózsa Ferenc sugárút 9.), január 11-én, 
5-7 ó-a. 

Andó György, Szakszervezeti Székház 
(Tolbuchin sugárút 14.). Január U-én, fél 
6—fél 8 óra. 

Novak György. Gutenberg utcai fiúisko-
la. január 12-én, 4—6 óra. 

Nacsa Istvánné, fodortelepi pártszerve-
zet. január 12-én. 3—5 óra. 

Tombácz Ferencné, Szent György utcai 
Iskola, január 12-én. 5—7 óra. 

Noel József, Kossuth Lajos sugárút 95, 
óvoda. Január Il-én, 4—6-ig. 

AZ I. KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÓÓRAI 

Lehóczky Lajos, (27-es választókerület) 
Kereskedelmi és . Pénzügyi Dolgozók Szak-
szervezetének kultúrotthona, (Tolbuchin 
sugárút 14.), január 11-én. fél 6-féi 8 
óra. 

Mészáros Anna, (14-es választókerület). 
Árpád téri általános iskola, földszint, V I I . 
o. tanterme, január 11-én, 5—7 óra. 

Rozsos Antalné, (33-as választókerület). 
Juhász Gyula általános Iskola, január 
Il-én, 5—7 óra. 

A I I . KERÜLETI TANACSTAGOK 

FOGADÓÓRAI 

Széli Magdolna, rókusl óvoda, január 
11-én, 5—7 óra. 

Csamangó Józsefné, fodortelepi pártház. 
január 11-én. 4—6 óra. 

Pásztori Béláné, Fecske u. 17. szám, ja-
nuár 12-én. 5—7 óra. 

Laczkó Istvánné. LomniczI u. 151. szám. 
január 12-én. 5—7 óra. 

Árendás György. Lomniczi u. 161. szám, 
január 12-én. 5—7 óra. 

Hürkecz Ferencné, Kossuth Lajos s-igár-
út 63. KIK irodahelyiség, január 11-én, 
4-6 óra. 

Llppai Szilveszter. Temető utca 4. szám 
alatt, lakásán, január 11-én, 4—6 óra. 

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

Babarczi Andrásné, Római körúti MSZT-
helyiség, január Il-én 4—6 óra. 

Csapó Endre, Csongrádi sugárúti isko-
la, január ll-én, 4—fl óra. 

Fodor Béláné, Kossuth Lajos sugárút 
63. szám alatti KIK helyiség. január 
12-én, 5-7 óra. 

200 kg PRÍMA zsirsertés eladó. Újszeged, 
Balfasor 39. 
F.C.Y 150 ki'ós hízó eladó. Szűcs u. 1. 
NYOLC hetes választási pitvarost malacok 
eladók. Zombori, Mátyás tér 15. ' 
ELADÓ szekrater. slfl-tükör. 80x80 asztal, 
kisasztal, Iróasztalfelszerclés. Oroszlán u. 
4. fldszt. 2. 
LACZKÖ órás, Széchenyi fér 15, mngas 
árat fizet kar, zseb ébresztőórákért. Ora-
javító műhely. 
CFNTRAL-Bobinos Singer nagy férfi var-
rógép eladó. Csuka u. 19. Gönczi. 
EGY drb 80 kg süldőt elcserélnék kocáé/t. 

, Othalom u. 7, 

Az elmnlt évben a szakszervezeti bizott-
ságok segítségével egyes üzemekben ko-
moly fejlődés következett be a sportélet-
ben. Általánosságban azonban még min-
dig nem kielégítő az a támogatás, ame-
lyet szakszervezeti szerveink adnak a 
sportkörök számára. A szakszervezeti bi-
zottságok tagjainak nagyrésze még min-
dig ..külön területnek" tek.ntl a -sportot. 
Az OB.-elnökök közül igen sokan elhárít-
ják maguktól a sporttal való foglalkozást 
ezzel a megjegyzéssel: ..Nem érek rá" . A 
szakszervezeti szervek gyakran megfeled-
keznek arról, hogy a szórakozáshoz, az 
örömet nyújtó egészséges sportoláshoz 
Joga van minden dolgozónak. E jog ér-
vényesülését elsősorban a szakszervezett 
bizottságok vezetőinek kellene elősegíte-
niük. A dolgozó tömegek rendszeres spor-
tolását már csak azért is biztosítani kell, 
mert a sport kiváló eszköze a nevelésnek, 
jó elösegítője a termelő munkának. Jó 
látja ezt Bobkó József, a DAV CB. elnö-
ke is, oki sok segítséget nyújt a sport-
kör elnökének. Csánk elvtárs viszont a 
Vasöntöde ÜB. elnöke nem sokat törődik 

A Szegedi Kenderfonógyár üzemi bi-
zottsága sem adja meg a sportkörnek azt 
a segítséget, amelyet a sportkör eredmé-
nyei után feltétlenül megérdemelne. Pe-
dig. ahol az OB.-vezetők a sportmuukát 
tevékenységük egyik fontos részének tekin-
tik, ott Jó eredményeket mutathat tel a 
sportkör, mint például a Jutafonógyár 
sportköre. Sok helyen még maguk a spor-
tolók sem fizetik rendszeresen a tagsági 
dijat. Igen sok üzemben nem kíséri figye-
lemmel a Szakszervezeti Bizottság, hogy 
vajon a sportoló dolgozók között milyen 
arányban vannak férfiak és nők. Azokat 
a sportágakat kellene népszerűsíteni, ame-
lyek az üzem összetételének legjobban 
megfelel. Szegeden pé'dául a textilüze-
mekben alig vannak női sportolók. 

A Szakszervezeti Bizottságoknak egyik 
fontos feladala a dolgozók rendszeres 
sportottatásának megszervezése. Elő kell se-
gíteniük az MHK sikerét, meg kell ked-
veltetni a dolgozókkal a sportolást. A 
dolgozó tömegek érdeklődése a sport iránt 
egyre nagyobb méreteket ölt. A sportese-
mények látogatottságának hatalmas emel-

a sport kérdéseivel. A szakszervezeti bi- j kedése is azt mutatja, hogy az érdeklődök 
zottság vezetőinek és tagjainak azonban1 

nemcsak joga, hanem kötelessége is ál-
landóan figyelemmel kisérni a sportkör 
munkáját. 

A sportkörök elnökei kötelesek legalább 
havonta egyszer beszámolni a végzett 
munkájukról, de ez nem sok sportkörben 
van meg. Pedig ez a beszámoló igen jő 
alkalom volna arra, hogy a sportkor el-
nöke feltárja azokat a hibákat, amelyek a 
fej'ödést gátolják. A jelentések és be-
számolók figyelembevételével kellene se-

az ÜB. elnöknek 

tábora rohamosan nőveksz'k. Nem elegen-
dő azonban, ha dolgozóink csak szurkol-
nak. Az is fonlos, hegy maguk is sportol-
janak. hogy minél több dolgozó részesül-
jön a sportolás örömeiben. hiszen » 
sportkörnél meglévő felszerelések baszni-
Ir.ta minden dolgozó számára biztositvz 
van. Éppen itt. ezen a területen tudnak 
segítséget nyújtani a szakszervezett bi-
zottságok a sporiköri elnökségnek. Igen 
helyes az, ha maguk a vezetők is részt-
vesznek a sportolás örömében. Most az ríj 

gftséget nyújtani „„ ——. . _ , 
sportkörnek. A tapasztalat azt mu?7.|a, | í» kezdetén a sportköri beszámolókon le 
hogy ez nem sok helyen van meg. Pe- ke l vonni a tanulságot az elmúlt év 
dig, ha az üzemi bizottság és a sportkör hiányosságairól és közös munkával kell 
elnöksége Jó összedolgoznak. annan az i , . . , , , „ „ , 
eredménye a sportkörön belül mutatkozik; megvalósítani a SZOT XVII I . kongresszu-
meg legjobban. , • sán elhangzott határozatokat. 

Budapesti Honvéd—Budapesti Vörös Lo-
bogó 9:7 (7:3) 

A bajnokság első és második helyezett-
jének találkozója a pálya rossz talajának 
ellenére is hatalmas Iramú és gólokban 
bővelkedő ereményt hozott. Az első per-
cekben úgy indult a mérkőzés, hogy a 
több tartalékkal felálló Vörös Lobogó nye-
ri meg a mérkőzést. A mérkőzés 17. per-
cében a Vörös Lobogó már 3:1 arányban 
vezetett. Ezután csúnya jelenet adódott 
Lóránt ^szándékosan lerugia Sándort, aki 
lelke volt a Vörös Lobogó támadásainak 
és két góllal terhelte meg a Honvéd ka-
puját. Sándor sérülése után, aki a mér-
kőzés folyamán már nem is tért vissza, 
erősen visszaesett a Lobogó és a Honvéd 
csatársora Puskás vezérletével egymás-
után lőtte a gólokat. A második félidő-
ben megváltozott a játék kéne és a Vö-
rös Lobogó csatárai egymásután érték el 
góljaikat a remek formában lévő Hideg-
kútival az élén. De egyenlítésre már nem 
jutott idő. 

Az NB. I. állása 

I . Bp. Honvéd 26 19 40 
2. Bp. VL. 25 13 33 
3. Bp. Kinizsi 26 16 33 
1. Bp. Vasas 26 1! 29 
5. Bp. Dózsa 25 11 26 
6. Dorog , 26 7 25 
7. Győr 28 9 25 
8. Izzó 26 7 25 
9. Diósgyőr 26 10 23 

10. Szombathely 26 8 23 
11. Salgótarján 26 9 22 
12. Csepel 26 6 22 
13. Szeged 26 7 20 
14. Sztálinváros 26 6 16 

Megkezdődött az Alma-atai gyorskorcso-
lyázó verseny 

Ünnepélyes keretek között Indították meg 
Alma Átában a nagy nemzetközi gyors-
korcsolyázó versenyt, amelyen a népi de-
mokráciák versenyzőin kívül résztvesznek 
a legjobb szovjet versenyzők is. Az első 
nap eredményei: 500 m 1. Szegejev (szov 
jel) 41. 2. Grisin (szovjet) 41.6, 3. Köpi 
iyin (szovjet) 42. Ebben a számban a ma 
gyar Lőrincz 41. Kovács A. 42, Kovács 
I . 45. lett. 5000 m 1. Silkov (szovjet) 
7:45.6, világcsúcs, 2. Szakulenkó (szovjet), 
3. Kozlov (szovjet). Ebben a számban 
Kónya (magyar) 29. lett és ezzel az 
eredményével a szovjet versenyzők után 
ő szerepelt legjobban. A két szám lebo 
nyolltása után kidomborodott a szovjet 
versenyzők hatalmas fölénye, melyet ; 
helyezések is mutatnak. 

Nagy az érdeklődés a budapesti műkor-
csolyázó bajnokság Iránt 

A Budapesten megrendezésre kerülő 
műkorcsolyázó és jégtánc Európa-bajnok-
ságra, amely iránt egész Európaszerie 
nagy érdeklődér mutatkozik, egymásután 
futnak be különböző országok nevezései. 
A legnagyobb számú versenyzőt, 40-et, az 
osztrákok indítanak. 

TORNA 

Kijelölték az 1955. évi alapfokú tornász 
csapatbajnokság terület! beosztását. A I I I . 
terű'et magába foglalja Csongrád, Békés 
és Bács-Kiskun megyét. A bajnokságot 
Szegeden bonyolítják le. 

TAGTOBORZÖ 

A Szegedi Vasas labdarugó szakosz-
tálya szerdán délután 3 órakor Ifjúsági 
csapata számára tagtoborzót tart a Hu-
nyadi téri sporttelepen. 

A Totó 10 találatos szelvény*, 2. hét 
1—5. mérkőzések tőrölve, 6. Li l le-

Reims 1 3:2; 7. Nice—Strasbourg I 2:1; 
5 Sochaux—Metz 1 1:0; 9. Nancy—Lens 
elmaradt törölve; 10. Metró—Bp. Kinizsi 
1 14:12: 11. Bp. V. Lobogó—Elektromos 2 
9:14; 12. Csepel—Bp. Vasas x 9:9: 13. Bp. 
Dózsa M. Pamut 2 3:4; 14. Bp. Kinizsi-
Elzett 1 5:3; 15. Lyon—Roubaix 1 4:2; 16. 
Toulouse—St. Etienne I 2:0. 

HIVATALOS TOTÓNYEREMÉNYEK 

A sportfogadás 1955 Január 9-i 2. heti 
fordulójára 484.804 drb kéthasábosnak 
megfelelő tippszelvény érkezett be a sport-
fogadási osztályhoz. Felosztásra kerül 
összesen 727.206 forint. 

Az I . nyerőosztályban 290.882.40 Ft. a 
I I . nyeröosztályban pedig 436.323.60 Ft 
kerül kifizetésre. 

A I I . fogadási héten ugyanis 10 mérkö-
zés ercdmcnyel alapján történt meg a ki-
értékelés. A szervezeti szabályzat rendel-
kezései értelmében Ilyen esetben a nyere-
ményalap két nyerőosztály között kerül 
feloszlásra. Az I. nyerőosztály 40 száza-
lék. a I I . nyeröosztály pedig 60 százalék 
arányban részesül a nyereményalapból. 

Az I. nyerőosztályban 92-en értek el 10 
találatit. A nyereményősszeg egyenként 
3161.25 Ft. 

A I I . nyeröosztályban 2258-an értek el 
9 találatot. A nyereményösszeg egyenkint 
192.50 Ft. 

A 9 találatos nyeremények január 13-
tcl. a 10 találatosok pedig január 18-tól 
kerülnek kifizetésre. 

A második heti forulóban a nyolc talá-
latos szelvények vigaszdíjra jogosultak. 

A SZEGEDI Csecsemő- és Gyerntekgon-
dozónöképző Iskola 1955 február elején 
indul. Kétéves, bejárásos. A növendékek 
napi négyszeri étkezésben részesülnek té-
rítés nélkül, tandijat nem fizetnek. A 
gyakorlat! időre egyenruhát kapnak. Fel-
vételi korhatár 17-30 év. A lelvételi kér-
vényüket Szeged, Teleki u. 19. szám alá 
kell beadni és csatolni kell hozzá: Szü-
letési. orvosi és vagyoni bizonyítványt. I 
dib fényképet, életrajzot és legalább 8 
általános Iskoláról szóló bizonyítványt. A 
tanulmányok befejeztével gyermekápolónői 
oklevelet kapnak, ezzel az elhelyezkedésük 
biztosítva lesz. 
10 q MORZSOLT kukorica eladó. Kelemen 
u 5. fldszt. 6. 
EGY világvevö rádió eladó. Attila u. 18. 
I I . 5. 
ELADÓ egy samotlos kályha, keveset 
használt, 3-as számú. Oroszlán u. 5. 
BENTLAKÓ háztartási alkalmazottat fel-
veszek. Rigó u. 30. I. Jelentkezés délután 
A SANDORFALVAI Földművesszöveikizet 
gyakorlattal rendelkező segéd- és beosz-
tott könyvelőt keres azonnali belépésre. 
Jelentkezés a Földművesszővetkezet köz-
ponti irodáján. Telefon 6. 
FOTÖT központi gőzfűtéshez azonnalra 
felvesz Intézet. Jelentkezni Sztálin krt. 77. 
SZAKKÉPZETT liajtókat felvesz a Szege-
di Belsped. Jelentkezés Bajcsy-Zs. u. 22. 

szám alatt. 

A RÁD IÓ MŰSORA: 

JANUÁR 12, SZERDA 

Kossuth-rádló 

4.30 Hfrek. 4.40 Reggeli zene. 5.30 Falu-
rádió, 6.45 Lapszemle, 7 Hírek, 7.15 Hang-
lemezek. 8.50 Operarészletek. 9.20 (iyer-
mekrádió. 9.40 Daltanulás. 10 Hirek, 10 
óra 10 Vig Jenő előadása: Akiket mindig 
szívesen hallgatunk. 10.30 Óvodások mű-
sora. 11 Kórusok. 11.30 Filmzene. 12 Hi-
rek. lapszemle. 12.15 Tánczene, 13.10 Dér 
Endre elbeszélése: A szobor neve, 13.20 
Népi zene. 14 Hírek, 14.25 Úttörő híradó, 
14.50 Kamarazene, 15.20 Ifjúsági rádió-
jáfék: Ezerhektós boroshordó. 16 Hangver-
seny, 16.40 Levelekre válasz, 17 Hirek, 17 
óra 10 Nemzetközi kérdések. 17.25 Szív 
küldi, 18 Előadás: A virágzó mezőgazda-
ság útján, 18.30 Riport: A népi zenekarnál. 
19 Örkény István: Napló. 19.13 Ajándék-
műsor. 20 Esji híradó, 20.20 Színmű-paró-
dia: A lélek hívása, 20.53 Tánczene, 22 
Hírek. 22.10 Tíz perc külpolitika. 22.20 
Szimfónikus zene. 23.20 Enek. 23.40 Hang-
verseny, 24 Hirek, 0.10 Magyar muzsika. 

Petőfi-rádió 

6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna. 

6.50 Népdalok, 7 Hanglemezek. 14 Műitcsz-
lemezek. 14.40 Vidám melódiák. 15.20 Ope-
rettrészletek. 16.20 Kurt Tucholsky: Német 
gyerekek Párizsban. 16.40 Enek. 17.10 
Oszipov együttes. 17.20 Bihari Klára elbe. 
szélése: Az erősebb, 17.45 Magyar dalok, 
18 Kamarazene. 18.30 Válasz hallgatók el-
méleti kérdéseire, 18.30 Operettrészletek, 
19.30 Moszkvai rádió összeállítása. 20 
Kórusok. 20.20 Sporthíradó. 20.40 Opera-
részletek. 21.20 Dr. Kovács László elő-
adása: Hogyan gyógykezeljük a kiújuló 
fagyásokat? 21.30 Hanglemezek, 22.30 Ra-
vel: Lúdanyó meséi c. szvitjét bemutatja 
Rácz György. 

DELMAGYARORSZAO 
• Magyar Dolgozók Pártja 
csongrádmegyei napilapja 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: az MDP Csongrád-

megyei Bizottsága 
Szerkesztőség: Szeged. Lentn-n. I I , 

Telefon: 35—35 és 4D-B0. 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér 1 

Telefon: 31-16. és 35—00. 

Csongrádmegyei Nyomdaipart Vállalat, 
Szeged 

Felelős vezető; Vtncze Syőrgy 

i 


