VILÁG PRÖLETARJAI
Egy propagandista konferencia
tanulságai
(2. oldal)
Nevelők hozzászólása
az „Iskola a kirakatban" című cikkhez
(3. oldal)
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Egy munhásnö a szakma kiváló dolgozói közül

DCít

héráru útját kíséri. H i b a esetén piros cérnával
jelzi,
hogy
helyenként
javítani
kell a szövetet,
—• Most telt le annak
a
lánynak a tanuló-ideje, aki
ezt a szövetet stoppolta
—
magyarázza Kissné. •— Ez az
oka, hogy sűrűbben akad javítani való Ilia K l á r a munkáján. Igaz, még két hónapja sincs, hogy a stoppolást
tanulta.
Cipővászon lesz a
fehér
szövetből és 73 méter az a
vég, amelyet Ilia K l á r a stoppolt. A z anyagban tizenegy
hiba maradt, de ezt k i lehet
javítani.
— Ilia K l á r á n a k
magam
magyarázom meg. amikor az
átvevéssel
végzek,
hogyan
lehet a hibát szépen bestoppolni — magyarázza a szakma kiváló dolgozója . . ,
Meg kell mondani, jól ellátja Kissné ú j munkakörét;

lány,

a

a minőségi átvevést is. Május l-re úgy szeretett volna
készülni, hogy a stoppolásnál
a sztahanovista szintet továbbra is tartja. De az ú j
munkahelyén is tett felajánlást, mégpedig olyat, amely
az egész üzemrész j ó eredményeinek elérését segíti.
Egy egész üzemrész munkájáért felel. Itt sem csalódnak benne. Bizony
visszaadja, ha valaki nem szépen
javította ki az árut.
— Nemcsak visszaadom a
hibás m u n k á t — mondja —,
hanem odaállok én is munkatársam mellé és megmutatom, milyen stoppolás a jó.
A tanulók még gyckran támogatásra, biztatásra szorulnak.
n
Mestere a
stoppolásnak
Kiss I I I . Sándorné. a szakma kiváló dolgozója. Jól ser
gíti üzemrészében a
minőségi eredmények elérését.

vetilmuoekhol
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Új termelési eredményekkel köszöntik
a szegedi üzemekben május elsejét
Kiss I I I . Sándorné
1931
óta dolgozik az Űjszegedi
Kender-Lenszövő
Vállalat
stoppolójában. Jól érzi magát munkahelyén, az ismerős
falak között. Nagyon szeret
a stoppolóban dolgozni. Most
m á r a szakma kiváló dolgozója. 12 hónapig folyamatosan teljesítette a sztahánovista feltételeket. Megkapta
a kitüntetést és a félhavi fizetését jutalmul. Nem kérkedik ügyességével, tudásával. Jelenleg minőségi átvevő, helyettesíti a beteg Lukács Sándornét.
— Nagyon sajnálom
—
mondja —, hogy meg kellett
szakítanom a stoppolást. De
ha a minőségi átvevésnél
m á r n e m lesz szükség rám,
folytatom tovább a megkezdett utat; teljesítem a sztahánovista feltételeket.
Kis® I I I . Sándorné a stoppolóban az átvevő asztalnál
áll. Figyelő tekintete a fe-

Élelmiszeripari csoport, melyre nincs
szükség
(3. oldal)

József Attila emlékűonepségek Szegeden
Vasárnap este kezdődtek
Szegeden az
emlékünnepségek József Attila születésének 50. évfordulója
alkalmából. Este fél 7-kor a Központi Egyetem Dugonics téren lévő főbejárata
mellett
emléktáblát lepleztek le. Itt
Tettamanti Béla
egyetemi
tanár, József Attila volt tanára mondott beszédet, majd
leleplezte és
megkoszorúzta
az emléktáblát az
egyetem
tanácsa nevében. Utána Kiss
Lajos emlékezett meg József
Attiláról az Egyetemi Pártbizottság képviseletében.
Este 7 órai
kezdettel a
Központi Egyetem aulájában
emlékünnepélyt tartottak. A z
elnökségben
Lövő
Ferenc
elvtárs, a
Csongrádmegyei
Pártbizottság másodtitkára, a
József Attila Emlékbizottság
megyei elnöke, Ladányi Benedek elvtárs, a Szeged Városi Pártbizottság első titkára, Tombácz Imre elvtárs, a
Városi Tanács vb. elnökhelyettese, Nagy Sándor Sztálin- és Kossuth-díjas
író,
Koch Sándor
Kossuth-díjas
egyetemi tanár, Baróti Dezső bölcsészkari dékán, egyetemi tanár, Tettamanti Béla

Küldjük

egyetemi tanár,
Eperjessy
K á l m á n főiskolai tanár,
a
költő volt osztályfőnöke és
Jobbágy Károly költő, a Magyar írók Szövetsége
tagja
foglaltak helyet. Az emlékünnepélyt Osváth Béla, a
TTIT megyei titkára nyitotta meg, majd Nagy Sándor
emelkedett szólásra.
Utána
Miklósy György, a Nemzeti
Színház művésze felolvasta
József Attila
„Curriculum
vitae" című önéletrajzát. Ezután Baróti Dezső
ünnepi
beszéde következett. Az ünnepi beszéd
után Jobbágy
Károly
József Attila-díjas
költő felolvasta József Attilához szóló versét. A szünet
után Palotai Erzsi előadóművész, Bodor Tibor, a Madách-színház művésze, Miklós Klára, a szegedi Nemzeti
Színház művésze József Attila verseket szavaltak. Bán
Sándor zongoraművész pedig
a költő kedvenc zeneszerzőjének, Bartók Bélának a műveiből játszott.
' Hétfőn délelőtt fél 12-kor
leplezték le a Brüsszeli körút
23 számú házon — ahol
a
költő egyetemi hallgató korában lakott — a D I S Z Vá-

rosi Bizottsága által készített
emléktáblát. Faragó
István,
a D I S Z Városi Bizottságának
munkatársa nyitotta meg az
ünnepélyt, m a j d a Tanítónőképző énekkara szerepelt Mihálka György
vezetésével.
Ezután Németh Ferenc fiatal
költő emlékezett meg József
Attiláról és a DlSZ-bizottság
nevében leleplezte és megkoszorúzta az emléktáblát.
A Csongrádi sugárúti iskola tanulói
vállalták el az
emléktábla gondozását.
Délután
fél 1-kor
nyílt
meg a „József Attila Szegeden" című emlékkiállítás, a
Hazafias Népfront Vörösmarty
utca 7 szám alatti helyiségében. A kiállítást a TTIT és
az Egyetem készítette a tanács népművelési osztálya segítségével, eredeti
fénykép,
könyv és kéziratanyag
felhasználásával, Péter
László
„József Attila Szegeden" cím ű , az
Irodalomtörténetben
most megjelenő tanulmánya
alapján. A kiállítást
Baróti
Dezső bölcsész-kari
dékán
nyitotta
meg
a Hazafias
Népfront nevében.

el a béke9 a megemlékezés
Lidicébe

virágait

Kövesse minél löbb szegedi üzem a julaárugyáriak kezdeményezését
A
csehszlovákiai
Lidicében, ahol a második világháború alatt a német fasiszták
kiirtották a lakosságot, s földig lerombolták
a kis falu
'házait, a világ békeharcosai
az idén rózsaligetet létesítenek. Szegeden elsőnek a Jutaárugyár dolgozói határozták el, hogy ők is elküldik a
csehszlovák
faluba a béke,
az emlékezés virágait.
A napokban több mint 300
(Liebmann Béla felvételei)
dolgozó jött össze a délélőtti
Szécsi Margit kártológépeket
kezel a műszak után a Jutaárugyár
"A Szegedi Textilművek elöfonósa Vass
Textilművekben.
ügyes,
szorgalmas,
s feldíszített
kultúrtermébe,
Ilona. A felszabadulási versenyben teljesíegyenletes vaslagságú
szalagot készít. A hogy meghallgassa Nyéki Latette vállalását és gépéről egy műszakban
vékonyakat
mindig
kiszedi, hogy a to- josné, a Szegedi Textilművek
9 és fél kilométer előfonalat adott március
beszámolóját,
vábbfeldolgozó üzemrészeknek emiatt hibá- dolgozójának
hónapban. A nagy évforduló
lilán Vass
ja ne legyen. A Zsédely-mozgalomban
is aki mint városunk küldötté
Ilona újabb eredményt akar, szebbek minf
részt vesz Szécsi Margit és minősítése leg- részt vett a IV. Magyar Béaz
eddigi.
Szakszervezeti
bizalmijának
többször a legjobb osztályzatú. Május l-re kekcngresszuson.
meg is mondta már, hogy ezután 9 és fél
A nagy tapssal fogadott
vállalta,
hogy 669 kilogramm kártolt szalag
kilométernél jóval több előfonalat ad gébeszámoló után Kecskés Etel
helyett, egy nap 671 kilogrammot
készít.
péről. ígéretét igyekszik teljesíteni. Legaz üzem egyik csoportvezeLegutóbb
egy nap alatt 696 kilogramm tője kért
utóbb 9.56 kilométer előfonalat adott
a
szót.
Elmondta,
kártolt szalagot adott gépéről.
gyüriisfonódának.
I
I
l
I
hogy a világ dolgozói
nem
egyeznek bele a német fasiszta hadsereg újjáélesztésébe. Javasolta, hogy az üzem
dolgozói is
csatlakozzanak a világ bcA Gheorghiu-Dej
Hajógyár
felhívása
keharcosainak szép kezdeményezéséhez és küldjenek
valamennyi ség márciusi
határozatának
A Gheorghiu-Dej Hajógyár ben az ország
egy rózsafát a Lidicéhon
dolgozói felhívással fordultak dolgozóját. A verseny sike- megvalósítását s
nehézipa-1
a vas- és fémipari
üzemek res
hazánk ' létesülő rózsaligetbe.
befejezésével
előbbre runk és szocialista
Javaslatát az üzem
valadolgozóihoz.
visszük a Központi Vezető- építését.
mennyi dolgozója elfogadta.
A Magyar Dolgozók PártEzután Tapodi
Sándorné,
ja Központi
Vezetőségének
az üzem legidősebb dolgozója
Kiállítás nyílik Szegeden az elfekvő
márciusi határozata felhívta
arról beszélt, hogy m á r két
a figyelmet az anyagtakaréanyagokból
háborút
végigszenvedett,
kosságra. Ennek szellemében
„Nem akarom, hogy
három
elhatároztuk, hogy az eddigiÁprilis 20-tól 30-ig Szege- értve Szegedet Is — 52 ipari
nél nagyobb gondot fordí- den, az M S Z T Horváth Mi- Vállalat, 5 K S Z és 5 gépállo- gyermekem és négy unokám
tunk a vas- és fémhulladék hály
utcai
nagytermében más, Békés megyéből 40 vál- közül bármelyik is egy esetgyűjtésére — hangzik a fel- megnyílik a harmadik kész- lalat jelentette be hogy részt leges ú j a b b háború áldozata
hívásban.
letrendezési kiállítás. A ren- vesz a kiállításon. A három legyen. Ezért kérek minden
nagymamát,
M u n k á n k a t mindig erősí- dezőség — a vállalatok felü- megyében az eddigiek sze- édesanyát és
tette, izmosította a verseny. gyeleti hatóságai, a Magyar rint több mint 12 millió fo- hogy ezután az eddigieknél
elfekvő anyag még jobban vegyék ki részüEzért határoztuk el,
hogy Nemzeti Bank fiókjai, vala- rint értékű
ket a békeharcból.
Bizományi van,
ösztönző
erőként
versenyt m i n t a Műszaki
Az üzem legidősebb munhetekkel
indítunk a vas- és fémipari Vállalat — m á r
A Szegedi Kenderfonógyár- kása után a2 egyik legfiataüzemek között,, több vas- és ezelőtt megkezdte a kiállí- ban, az Űjszegedi
Kender- labb dolgozója, Vidács Marfémhulladék összegyűjtésére. tás szervezését. Nagy segít- Lenszövő Vállalatnál, a Szegit kért szót.
Vetélkedjünk a II. negyedév- séget adtak a kiállítás szer- gedi Jutaárugyárban
többA kétszeres sztahanovista
ben a vas- és fémgyűjtésben vezetőinek a megyei és vá- százezer forint, értékű olyan
i f j ú m u n k á s is helyeselte a
továbis, hogy ennek eredményét rosi pártbizottságok,
elfekvő készlet van, amelyerózsafa elküldését.
a gyárak és üzemek a
I I I . bá a tanácsok ipari osztá- ket elhoTfnak a kiállításra,
Elmondta azt is, hogy ezután
negyedévben a tovább'javuló lyai.
hogy az anyag mielőbb beanyagellátásban
érezhessék.
A kiállítás iránt nagy az kerülhessen a gazdasági élet még jobb munkával akar
harcolni a békéért.
Az értékelésre és a verseny érdeklődés; a vállalatok ed- vérkeringésébe.
irányítására a kohó- és gép- dig több mint háromezer beNagygyörgy Imre arról beNagyon fontos, hogy az el- szélt, hogy a
ipari minisztériumot kérjük jelentő lapot kértek a renhalálgyárosok
fel.
dezőségtől. Bács-Kiskun me- fekvő, felesleges készleteket képviselői hiába ratifikálták
minden
üzemből,
vállalattól
vállalat és
a
párizsi
egyezményeket,
A vas- és
fémgyűjtésben gyéből 33 ipari
kisipari
szövetkezet, és más területekről elhozzák mert a világ
békeharcosai
harcra hívunk minden vas- öt
soha nem járulnak hozzá a
és fémipari dolgozót, de egy- Csongrád megyéből — bele- a kiállításra!

„Indítsunk vas- és fémgyfijfési versenyt!"

németek
újrafelfegyverzéséhez. „Emlékezünk még
Lidiee és Oradur esetére. Követeljük, hogy ne adjanak
fegyvert a volt SS-hóhéroknak."
A jutagyáriak lelkes békegyűlésén született
elhatáro-

záshoz csatlakozzanak a többi szegedi üzemek is: küldjék el az emlékezés virágait
Lidicébe.
A rózsafák
elküldésének
módjáról a Városi
Békebizottság ad felvilágosítást.
D. J.

Az öttömöslek nagyobb becsületet
szereznek falujuknak
A felszabadulási
munkaversenyből az öttömösl dolgozó parasztok is jól kivették részüket.
Varga Lajos,
Makra János. Farkas Vince,
Engi Mihály,
Ötott Kovács
József, Budai József, Juhász
Ferenc, Börcsök Imre, Bánóczki István, Nyári András
és Király Antal
nemcsak,
mint dolgozó parasztok, hanem mint tanácstagok is jó
példát mutattak a felszabadulási versenyben. A tavaszi
m u n k á k gyors, időben való
elvégzésére
tett Ígéretüket
maradéktalanul teljesítették.
Budai József tanácstag a jó
tavaszi m u n k a mellett
már
egész évi tojás- és baromfibeadási
kötelezettségét
is
teljesítette.Szögi
Ferenc
egyéni gazda adóját m á r félévre előre rendezte. Tanács
I m r e 9 holdas és Farkas Vince 6 holdas gazdák m á r
a
burgonyavetés m u n k á j á t
is
befejezték.
A tanácstagok

és a falu

öntudatos dolgozó parasztjai
lelkes példamutatása lehetővé tette, hogy Öttömös határában a nagy évforduló napjára a koratavaszi mezőgazdasági m u n k á k teljesen befejeződtek.
A
felszabadulási
verseny idején 300 katasztrális hold földet istállótrágyáztak s kiszórtak negyven mázsa műtrágyát is.
Azonban
van még javítanivaló a faluban. Öttömös a szegedi járás községai kö2ött begyűjtésben jelenleg Is sereghajtó.
A községi tanács vezetői
most a márciusi párthatározat
segítségével
feltárták
m u n k á j u k hiányosságalt. Tovább javítják a politikai felvilágosító
munkát.
összefogva a falu
dolgozó
parasztjaival, rövidesen
letörlesztik a2 állam iránti kötelezettségüket. Az eddigieknél
sokkal nagyobb
becsülelet
szereznek a községnek.

Tokody

Béla

Megnyílj- o József Attila emlékkiállítás
A József Attila születésének 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítást
hétfőn délben ünnepélyesen
nyitották meg
a
Nemzeti
Múzeum dísztermében.
A megnyitó
ünnepségen
megjelent
Darvas
József
népművelési miniszter, Czottner Sándor szénbányászati
miniszter, Szobek
András
begyűjtési miniszter, Jánosi
Ferenc, a Hazafias Népfront
Országos Tanácsának
főtit-

kára, Kocsis Lajos, a szénbányászati
miniszter
első
helyettese,
Kállai
Gyula
népművelési miniszterhelyettes, Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes,
Orbán László oktatásügyi
miniszterhelyettes, Veres
Péter Kossuth-díjas író, a Magyar Írók Szövetségének elnöke, a politikai, a gazdasági és a kulturális élet szá- •
mos vezető személyisége.
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Mi történi q külpolitikában ?

Pártélet

Raab osztrák kancellár héttőn reggel Moszkvába utazott Egy propagandista
A Szovjetunió
Minisztertanácsa
—
* * mint arról vasárnapi lapunkban ls
beszámoltunk — megvitatás végett javaslaiot terjesztett a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elé az 1942. évi angol—szovjet szerződés és az 1944. évi francia—szovjet szerződés felmondásáról. Nemzetközi
politikai
körökbe„ nagy érdeklődéssel
nyilatkoznak
a javaslatról,
a világsajtó
pedig hosszú
cikkekben
kommentálja
a javaslat
elfogadása után várható nemzetközi helyzetet.
A Pravda április 10-1 száma „Szükségszerű lépés" című vezércikkében foglalkozik a Szovjetunió Minisztertanácsának javaslatával. — „ Nem lehet nem
látni —
állapítja meg a cikk —, hogy a német
militarizmus
életrckcltése új helyzetet teremt Európában,
megváltoztatja
Angliáéi
Franciaország
külpolitikai
helyzetét, ezek.
a hatalmak a Szovjetunió
szövetségeseiből
a német militarizmus
szövetségesei lesznek. Egészen nyilvánvaló — hangsúlyozza
n cikk —, hogy Anglia vezető köreinek a
német militarizmus
feltámasztására
irányuló politikája
alapjában
ellentmond
a
szerződésből
fakadó
kötelezettségeknek.
Azzal, hogy Franciaország a párizsi egyezményok
értelmében
katonai szövetségre
lép az újjászülető német militarizmnssal,
n francia kormány
durván
megszegi
a
francia—szovjet
szerződésben vállalt szövetségesi kötelezettségeit", A cikk — mintán kifejti, hogy a szovjet kormány több
ízben felhívta az angol és a francia kormány figyelmét, hogy az angol—szovjet
és a francia—szovjet szerződés nem egyeztethető össze a párizsi egyezmények célkitűzéseivel — leszögezi: a Szovjetuniónak
lo kell vonnia a következtetéseket «z Európában kialakuló ú j helyzetből. Európa békeszerető országai fokozottabban
gondoskodnak
biztonságukról,
megsokszoroezák
erejüket, összefogják e feladatok megvalósítására irányuló
erőfeszítéseiket.
A

vasárnapi francia lapok bőven írnak a Szovjetunió
Minisztertanácsának
javaslatáról. Több lap cikke aggodalommal és borúlátóan
elemezi Franciaország
és Anglia párizsi egyezményekre épített
politikájának várhaté súlyos következményeit. Etienne Fajon a
l'Humanité-ban
i r j cikkében — miután megállapítja, hogy

a párizsi egyezmények teljesen összeegyeztethetetlenek a francia—szovjet szerződéssel — kijelentelte: francia hivatalos körökben
azt mondogatják,
„sajnálják" a
Szovjetunió döntését. „Ezt elhisszük nekik
— írja a továbbiakban Fajon —. Valóban
e körök, miután
felbontották
a német
militarizmus
ellen kötőit szövetséget, szívesen felhasználták
volna azt spanyolfalként
kárhozalos
meslerkedéseik leplezésére. Ugy véltek, hogy az értelmétől megfosztott szerződés fenntartásával elködösithetik ' m a j d háborús politikájuk agreszszív jellegét. A Szovjetunió azonban nem
hajlandó bűntársuk
lenni ebben a csalásban, s megtagadja
a IVehrmacht
újrateremtöitöl azt a jogot, hogy továbbra is a
Szovjetunió
szövetségeseinek
mondhassák
magukat. Széttépte a hazugságok leplét és
ezzel is seffi/i a francia népet, hogy jobban felismerje: milyen szakadék felé akarják vezetni".
| aab osztrák kancellár — mint az
AP jelenti — hétfőn reggel szovjet repülőgépen útnak indult
Moszkvába.
A kancellár elutazásával kapcsolatos nyilatkozatában kijelentette: a fő dolog, amire Moszkvában
törekedni
fog az, hogy
„létrejöjjön a nagyhatalmak újabb értekezlete" az osztrák kérdésben. „Megbeszéléseink tárgya — mondotta ezután a kancellár — az egész államszerződés lesz, valamint
Ausztria beleegyezése abba, hogy
nem csatlakozik
katonai
szövetségekhez".
A világsajtó igon nagy teret szentel
az osztrák államszerződéssel
kapcsolatos
április 10-i szovjet kormánynyilatkozatnak.
— „fia minden érdekelt állam óhajtja —
írja a Neues österrcich című oszlrák lap
akkor a legközelebbi időben lehetővé válik a szükséges megegyezés és az államszerződés megkötése. Most megvan a lehetőség az osztrák kérdés rendezésének meggyorsítására". A .Reufer-hírügynökség jelentése szerint angol diplomáciai körökben
az osztrák kérdésben a nyugati hatalmakhoz intézett nyilatkozatot „biztató
jelnek"
fogják fel Raab osztrák kancellár moszkvai utazása szempontjából. A hírügynökség közlése szerint Londonban
kedvezően
fogadták a szovjet
kormánynyilatkozatnak
azt a kitételét, melyszerinl az osztrák államszerződés megkötése lehetséges.

R

Francia—amerikai ellenietek
Dél-Vietnammal kapcsolatban
Párizs (MTI).
A
francia
kormány szombaton hivatalosan közölte, hogy nem lehet április 20-ra
francia—
amerikai értekezletet összehívni Washingtonban az indokínai helyzet megtárgyalására, amint ezt az amerikaiak szerették volna. A francia
kormány ezt azzal
indokolja,
hogy a tárgyalásokat
jelenleg
rendes diplomáciai
úton kell
folytatni és csak később kerülhet majd sor az értekezlet
összehívására. A franciák továbbra is azt szeretnék, ha
háromhatalmi
értekezletet
tartanának e kérdésben az
angolok bevonásával, az amerikai kormány viszont csak
kéthatalmi
tárgyalásokat
óhajt.
Az amerikaiak ugyanakkor
azt akarják, hogy az értekezletet
államtitkári
szinten
tartsák meg, a franciák viszont külügyminiszteri
értekezletet akarnak,
remélve,
az értekezleten arra kényszeríthetik m a j d a z amerikaiakat, hogy necsak
Indokináról,
hanem más távolkeleti
kérdésekről is
tárgyaljanak.

Az amerikaiak azért sürgetik az értekezletet, hogy rávegyék a francia kormányt:
teljes erővel támogassa Ngo
Dinh Diem délvietnami mi-

Aítlee

niszterelnököt, aki a francia
érdekekre erősen káros politikát
folytat, meg
akarja
szegni a genfi egyezményeket és arra akarja kényszeríteni Párizst, hogy szüntesse
be kereskedelmi
tárgyalásait
a Vietnami
Demokratikus
Köztársasággal.
A
francia
kormány, amelynek az amerikaiak délvietnami mesterkedése súlyos kellemetlenségeket okoz, nem
követeli
ugyan Diem
miniszterelnök
lemondását, viszont szeretné,
ha kormányában
olyan személyiségek is
szerepelnének,
akik nem hajlanak
annyira
az amerikai
sugalmzazásra,
mint maga Diem.

A l'Humanité
a franciaamerikai értekezlet kérdésével kapcsolatban
megállapítja: azok az okok, amelyekkel a francia kormány az értekezlet
elhalasztását
magyarázza, megmutatják,
milyen nehézségekkel küzd
a
francia kormány
Szaigonban.
A francia kormány időt akar
nyerni, de ugyanakkor
nem
szándékszik
szembehelyezkedni az amerikaiak
követeléseivel, akik
Dél-Vietnamban mindent elkövetnek
a
genfi egyezmények
megsemmisítésére
és az
indokínai
háború
újbóli
kirobbantására.

Kanadába

utaxoit

Rövid

külpolitikai
hírelc

Moszkva (TASZSZ).
Április 11-én Moszkvába érkezett
Ausztria
kormányküldöttsége. A küldöttség az osztrák
államszerződésről tárgyal
a
szovjet kormánnyal.
A központi repülőtéren az
osztrák kormányküldöttséget
V. M. Molotov, a Szovjetunió
Minisztertanácsának első elnökhelyettese, a Szovjetunió
külügyminisztere, A. I. Mikojan. a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, a Szovjetunió
Minisztertanácsának számos tagja,
valamint a politikai és gazdasági élet képviselői fogadták.
A fogadtatás
alkalmával
díszszázad vonult fel.
•

Delhi (TASZSZ).
Április
10-én Delhiben a Gandhi téren nagygyűlés volt az alkalomból, hogy befejeződött
a
nemzetközi feszültség enyhítéséért tartott ázsiai értekezlet. A nagygyűlésen az indiai
fővárosnak több mint 20 ezer
lakosa jelent meg. Az értekezlet résztvevői díszemelvényen foglaltak
helyet.
A
díszemelvény
két
oldalán
plakátok hirdették a
békés
egymás mellett élés öt elyét.
A nagygyűlés világosan bizonyította,
hogy
az indiai
nép szolidáris Ázsia népeivel
és kész közösen
védelmezni
az egész világ békéjének nemes ügyét.

több előadást tart.
Attlee április 25-én tov á b b utazik Washingtonba és
•
Eisenhower elnökkel folytat
Peking (Űj Kína).
Harry
m a j d megbeszéléseket.
Polliit, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtitkára
Barátsági szerződés India és Egyiptom kőzött és Róbert Stewart vasárnap
délután felkereste Liu SaoPeking (ÜJ Kína) A »Ku- sok sikert kíván — í r j a be- csit, Csu Tet és Csen Junt, a
Kínai
Kommunista
Párt
angmingzsipao" április
10-i fejezésül a lap.
Központi Bizottságának
titszáméban
az
India
és
kárait.
Egyiptom között létrejött baPeking (TASZSZ). A HsziA találkozón jelen voltak
rátsági szerződést úgy jel- anzsipao című lap jelentése a Kínai Kommunista
Párt
lemzi, m i n t Ázsia és Afrika szerint a közbiztonsági szer- Politikai Bizottságának
és
két hatalmas országának po- vek Senhszi, valamint Kan- Központi Bizottságának tagnemrég jai.
zitív lépését. A
lap
meg- szu tartományban
A Kínai Kommunista
Part
jegyzi, hogy ez a szerződés a nagy ellenforradalmi szerveKözponti Bizottsága vasárnap
két
ország
között
régóta zetet lepleztek le. A szerveeste vacsorát
adott
Harry
fennálló jóviszony, és mi- zet élén csangkajsekista ban- Pollit
és Róbert
Stewart
diták
álltak.
A
letartóztatotniszterelnökeik
tárgyalásai
tiszteletére. A vacsorán résztfegyvert,
illegális vettek a Kínai Kommunista
eredményeként jött létre. A taknál
kínai n é p örömmel
üdvözli nyomdát, röpiratokat és ha- Párt Politikai Bizottságának
Bizottságának
az indiai—egyiptomi barátsá- mis okmányokat találtak. Az és Központi
hama- tagjai, valamint más vendégi szerződés létrejöttét
és ellenforradalmárokat
gek.
állitjék.
. H a r t ^ ű k ö d c e ü k h ü * fotum bérósáo elé
baráti

London (MTI) A
londoni
rádió jelentése szerint Clement Áttlee, az Angol Munkáspárt
vezetője
vasárnap
este Kanadába repült,
ahol

A Z E L M Ü L I I É T E N megtartott propagandista konferenciákon p á t i u n k
Szervezeti Szabályzatát
beszélték
meg. A z anyagnak ez a része különösen fontos, mert
párttagjaink továbbfejlődése,
jó m u n k á j a függ attól, menynyire sajátítják el a pártról
szóló tanításokat. A párttörténet II. évfolyamának konferenciái azt mutatták, propagandistáink
megértették
az anyag fontosságát.
Vincze Antal elvtárs konferenciáján a
propagandisták közül mindössze négyen
hiányoztak; közülük egy igazoltan volt távol. Hiányzott
azonban Csanádi Dezső,
a
Ruhagyár S Z K P történet II.
évfolyamának
konferenciavezetője, aki különben
az
oktatási év során háromszor
volt még jelen. A
Városi
Párt-végrchajtóbizottság m á r
többször felhívta a Ruhagyár
figyelmét arra, hogy a propagandistáknak ne adjanak
más megbízatást, mégis légófelelö&nek jelölték ki Csanádi elvtársat. A két oktatás
legtöbbször egy napra esik.
A
KONFERENCIÁN
a
névsorolvasás után nyomban
megkezdődött az első
kérdés vitája. A jelenlévőkegymás u t á n kértek szót.
A
pártról, az ú j szervezeti szabályzatról, a párttagok
jogairól és kötelességeiről,
a
kommunista példamutatás jelentőségéről beszéltek.
Bálassi és Berzsenyi elvtárs helyesen mondta el, miért vált, szükségessé a Szervezeti Szabályzat módosítása.
Beszéltek arról is, hogy a
kommunisták
példamutatására nemcsak a
munkában,
hanem a családi életben is
szükség van,

konferencia

Thébesz Antalné a tag- és
tagjelöltfelvételről
beszélt.
Elvileg helyesen magyarázta
a feladatokat, de m i n t a többi hozzászólásokból, az övéből ls hiányzott az elvi tételeknek a gyakorlati munkával való összekapcsolása. Helyes lett volna, ha Thébesz
elvtársnő beszél saját alapszervezetük tag- és tagjelöltfelvételi m u n k á j á r ó l és arról, hogy m i n t propagandista, hogyan segíti a pártszervezet ilyenirányú munkáját.
Vincze elvtárs az első kérdés összefoglalásakor felhívta a propagandisták
figyelmét arra, hogy beszéljenek a
gyakorlati
tapasztalatokról
is. A második kérdés vitájában m á r Juszt József elvtárs elmondta,
hogv
üzemükben, a Szegedi Kenderfonógyárban is komoly hiányosságok v a n n a k a tag- és
tagjelöltfelvételi
munkában.
Beszélt arról, hogy n á l u k
rosszul értelmezték
az önkéntesség elvét a pártoktatás
kezdetekor. Nem
folytattak
felvilágosító
munkát
azzal
kapcsolatban
hogy
minél
többen jelentkezzenek pártoktatásra.
HEGYI ELVTARSNÖ
elmondta, hogy a Délrostnál is
sokszor elhangzott, nem dolgoznak a párttagok, a vezetőség minden feladatot maga akar megoldani. Amikor
beszéltek a párttagokkal, kitűnt, hogy a vezetőségtől nem
is kaptak megbízatást. Fon-

tanulságai

tos feladat —
mondta —*
hogy minden párttagnak adjanak megbízatást a pártalapszervezeteknél.
A hozzászólásokban
részletesen beszéltek a hallgatók
a
pártszervezetek
kollektív
vezetésének problémáiról
és
arról, mennyire fontos, hogy
a pártszervezetek vezetői foglalkozzanak a dolgozók egyéni problémáival,
segítsenek
azok megoldásában.
Hiba volt azonban,
hogy
nagyon kevés szó esett
a
pártés
lömegszervezetek
kapcsolatának
fontosságáról.
A DISZ-t, mint a párt közvetlen segítőjét például megs
sem említették. Nem beszéltek a Hazafias Népfrontban
lévő kommunisták feladatairól sem. Mindez megmutatta,
hogy pártszervezeteink ilyenirányú munkája
még
nem
kielégílő.
A propagandistáknak a
konferenciákon,
szemináriumokon feltétlen
beszélniök
kell e fontos feladatokról is.
Igen sokat tudnának segíteni
a pártszervezeteknek, ha ezt
az anyagot a sóját pártszervezetük
éleiének
tükrében
vizsgálnák. A hallgatók így
közvetlen lálnák a hibákat;
aktivabb munkával elősegítenék a pártszervezetek munkájának megjavítását- Éppen
ezért propagandistáinknak a
következő
szemináriumok
vezetésére sokkal jobban fel
kell készülniök.

Előadás a PH-ban a lávolkelefi helyzetről
M a délután 5 órakor a
Párt oktatók Házában előadást
tart a távolkeleti helyzetről

Nemes György, az Országos
Béketanács sajtóosztályának
vezetője. Az előadás
Iránt
igen nagy az érdeklődés.

A textilüzemek kultúrversenyének
eredményei és tanulságai
ö t egymásutáni
szombatestén mutatták be tudásuk
legjavát a szegedi textilüzemek kultúrcsoportjai. Műsoraik nagy közönség előtt peregtek, s általános
megelégedést váltottak ki. Minden
előadás u t á n összeült a bíráló bizottság és megbeszélte a
kultúresoportok
vezetőivel;
hogyan fejleszthetik
tovább
együtteseiket. S most, miután véget ért a verseny, kialakult a sorrend a csoportok között.
Az a legjelentősebb eredménye a versenynek, hogy
megmutatta:
olyan jóképességű,
felkészült üzemi kultúrcsoportjaink vannak már, amelyekre komolyan lehet számítani, a közönség műsorigényeinek kielégítésénél.
A
külterületek
kulturális
életének fellendítésére máris,
s még
fokozottabban
igénybe vehetők a
legjobb,
legkiemelkedőbb
eredményt
elért kultúresoportok,
méginkább, m i n t eddig.
Az énekkarok közül a zsűri véleménye szerint körülbelül egyenlő eredményt mutatott a Szegedi Kenderfonó
és az Ü j szegedi Kender-Lenszövő
Vállalat
énekkara.
M i n d a két énekkar
igen
színvonalasan, szépen szerepelt. Bemutatkozásukra jellemző az
énekesek
lelkes
igyekezete, az előadás
gondos kidolgozása és kifejező
volta. A zenekarok közül első az Űjszegedi
KenderLenszövő Vállalat zenekara,
második
a
Ruhagyáré,
a
harmadik pedig a Textilműveké. A z Űjszegedi KenderLenszövő zenekara nagy - létszámán és teljes összjátékánál fogva kifogástalan teljesítményt nyújtott. K ü l ö n dicséret illeti Nemes
István
elvtársat, a zenekar vezetőjét a
művészi
teljesítményért. A vállalat népi-zenekarának a teljesítménye szintén igen kiváló volt. A Szegedi Ruhagyár szalonzenekara is szépen szerepelt, kisebb
létszámánál fogva azonban
nem érhette el azt az eredményt, m i n t az
Űjszegedi
Kender-Lenszövő
Vállalaté.
A Szegedi Textilművek zenekarának hibájaként az róható fel, hogy •— bár egyen-.

Juta"
ként igen k i t ű n ő zenészek a Lenszövő Vállalat. Á
árugyár és a Szegedi Kentagjai —
a bemutatásra került szá- derfonógyár színjátszói jóval
mot hallás után
tanulták többet nyújtottak, mint ami
színjátszóktól
meg és ez előadásukban is műkedvelő
várható. Ezért méltán illeti
érezhető volt.
Jároli Jenőt, aki
Ezen a hibán tudnak
javí- dicséret
tani. A népi
tánccsoportok mindkét darabot rendezte, s
között
a
következőképpen egyikben szerepelt is. A Rualakult a sorrend: első a Ju- hagyár színjátszóinak a betafonó, második a Szegedi mutatója lelkes kezdeményehoztak
Kenderfonó, utána a Textil- zés: kis operettet
művek, m a j d az Űjszegedi színre. Nehéz feladatra válKender-Lenszövő és végül a lalkoztak, nem is csoda, ha
Ruhagyár népi tánccsoportja nem tudták tökéletesen megkövetkezik. A
Jutaárugyár oldani. Nekik a színészi iá"
kell
népi táncosai előadásukat he- tékkal, az alakítással
lyes átéléssel, k i t ű n ő ritmus- többet törődni a következőksal adták elő. A
Szegedi ben. A Szegedi Textilművek
Karinthy
Kenderfonó táncosainak la- színjátszócsoportja
kodalmasa, szintén
k i t ű n ő "Bűvös szék»-ét adta elő. Az
teljesítmény
volt,
értékén előadásban néhány szereplő
nem
nem rontott, hogy a
tánc kitűnt, mások viszont
korreográfusa n e m hivatásos tudtak megfelelő, átélt játéművész, hanem az
üzem kot nyújtani. Ezért a darab
egyenetlen volt.
egyik dolgozója.
Általában azonban
hiáMost a kultúrverseny után
nyolható, hogy a tánccsosem szabad az üzemi kul"
portok nem megfelelő népitűrcsoportoknak megpihenzene kísérettel szerepeltek.
niük.
Az elkövetkezendőkben meg- A j ó eredmények még jobb
felelő zenekart kell
kifej- m u n k á r a köteleznek. Feltétleszteni a tánccsoportok mel- lenül számítunk és számítalett.
n u n k is kell ezekre a cso"
A színjátszócsoportok sor- portokra, városunk közönsérendje teljesítményeik alap- gének műsorokkal való elláján a következőképpen
ala- tásánál. A verseny nem ön"
kult ki: Jutaárugyár — Sze- célú volt. Most jön az igazi
gedi Kender —« Ruhagyár — kultúrmunka. ahol
szerep"
Szegedi Tetilművek — és vé- . löknek minden tudására és
gül az Űjszegedi
Kender- lelkesedésére szükség lesz.

Tűzrendészeii vándorkiállítás
Szegeden
A Szegedi
Tűzrendészeti
Alosztályparancsnokság kezdeményezésére a megye dolgozóinak felvilágosítására —
különösképpen a mezőgazdaságban előforduló tűzesetek
megelőzése céljából — modellek,
képek,
tűzesetből
visszamaradt tárgyi bizonyítékok segítségével egy vándorjellegú megelőző tűzrendészeti kiállítást nyitott meg
Szegeden áprilisban. A kiállítás anyaga
foglalkozik
a
m á r megtörtént tűzesetekkel
és bemutatja a helyes tűzvédelmet.
A kiállítás
szemléltetően
foglalkozik a gyermekjátékból keletkező
szobatűzzel.
Bemutat egy gondatlan szülőt, aki a kislányát magárahagyja a szobában. Az játékból magárarántja az asztalte-

rítőt. Az asztalon egy petróleumlámpa áll, mely feldől,
a következő percben a szoba
lángban áll.
A szegedi kiállítást
eddig
többezren tekintették
meg,
az iskolások pedig kollektíven látogatják. Igen helyes
lenne, ha a
mezőgazdaság
szocialista
szektoraiból
is
csoportosan látogatnák a kiállítást, mert főleg ezen a
területen van sok tennivalónk, mert a dolgozó nép kenyérellátása
attól is függ,
hogy- a termést hogyan védj ü k meg a tűz pusztításától.
A kiállítás április
20-án
Hódmezővásárhelyre,
még
ebben a hónapban Szentesre,
májusban pedig Csongrádra
és Makóra is eljut, hogy az
ottani dolgozók is tanuljanak
a látottakból.
Varga Győző
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Nevelők hozzászólásai
az „Iskola a kirakatban"
című
A „Délmagyarország" március 3-i számában cikk jelrn t meg
Bánfalvi
József
r Iából, „Iskola a kirakatV in" címmel. Ez a cikk az
i júság nevelésében felelőtnül szereplő
pedagógusokat vette tollhegyre. Több
hozzászólás érkezett szerkeszlösógiinkbe a cikkhez.

A cikk elolvasása ntán az
volt az érzésünk: Péternek
szólott, hogy értsen
belőle
Fái is. A mi nézetünk sze1 ut az iskolai élet minden
'ihletének,
a
pedagógus
í liulen tevékenységének arí i kell irányulnia, hogy tár' i r m u n k igényeinek megle.elo, becsületes es jol kep:_:tt embereket neveljen. Minden, ami ezen kívül történik,
csak
kirakatmunka.
Egyetértünk a cikkíró építő
szándékával: a legigényesebb
munkaterületen, a pedagógiai munkában megengedhetetlen az. hogy selejtet,
vagy
csak „félkész" árut
termeljünk. Hiszen
találkoztunk
már kisiklott életekkel, félig kész emberekkel,
akik
nem építői, hanem nyűgei a
társadalomnak!
Felelőtlenség, mégpedig a javából az
iskolai élet öncélú
kirakat
politikája 1
Döme
Mihály,
az Ujszegedi Tanítóképző
igazgatója

II.
Megnyugtató érzés,
hogy
ez a cikk végre tisztázott
egy elvi kérdést, nevezetesen
azt, hogy helytelen és ©légíré el nem ítélhető minden
olyan iskolai megnyilatkozás,
amely mögött nincs komoly,
értéke8 tartalom- Ennek
a
kérdésnek a tisztázása megelégedéssel tölthet el
minden jól dolgozó, munkájának
élő pedagógust, mert a kifelé csillogó, de valójában felszínes, üres reklám helyébe
a becsületes, hivatástudattól
és hivatásszeretétlől áthatott
oktató- nevelőmunkát állítja a nevelők elé megvalósítandó feladatul. E l kellett
jönnie
ennek a cikknek,
azért is, hogy felnyissa
a
szemét azoknak a jószándékú. derék nevelőknek, akiket elvakított a káprázat. És
talán tisztábban látóvá teszi az
iskolákat
ellenőrző
felügyeleti szerveket is.
Zsadányi Nagy
Árpád,
a Radnóti Miklós gyakorlógimnázium tanára

III.
„Felelőtlen
felnőttek" vezércímmel már olvastunk néhány nevelőhatású cikket a
„Délmagyarország"
hasábjain. De az eddigiek
közül
talán legfeltűnőbb az utolfió,
az „Iskola a kirakatban" cím ű cikk
volt,
mégpedig
azért, mert a felelőtlen
felnőttek alakját
azok
közül
választotta ki, akik a társadalom neveléséért elsősorban felelősek... Ezt a cikkét üdvözölnie kell szülőnek
és pedagógusnak
egyaránt.
Minden becsületes,
népéért
szívvel, lélekkel aggódó ember joggal. elvárja, hogy az
valóban
hivatásuk magaslatán álljanak.

Papp

Sándor

A beküldött levelek arról
a nevelői hivatástudatról tanúskodnak, mely a leghalá-

cikkhez

Hírek

Göi-önavök a gazdaságosabb munka útjában

— Rudas László elvtárs, az
MSZT megyei titkára élménybeszámolót tart a Szovjetunióban tett útjáról ma.
kedden este 7 órakor a TTIT
klubjában.

Élelmiszeripari csoport,
melyre nincs szükség

rozottabban
elítél
minden
olyan iskolai
megnyilvánulást, amely az ifjúság nevelését, tudásának
gyarapítását nem segíti elő,
hanem
— -Emlékezés József Atcsupán
Iátszalát
igyekszik
tiláról" címmel irodalmi est
kelteni különféle módszereklesz a Postás Kultúrotthonkel a jó iskolai munkának.
ban ma, kedden este fél 7
Teljes mértékig egyetér- órai kezdettel. Pósa Péter
tünk a nevelők igyekezeté- egyetemi adjunktus tart elővel, hogy megvédjék az if- adást.
Közreműködnek
a
júságot minden olyan lálsnat- Nemzeti Színház
művészei.
munkától, amely hátráltatja Belépődíj nincs.
fejlődésüket, tudásuk gyara— A Tiszti Klubban áppodását. Nem ítéljük azonban
cl a fiatalság
szórakozását, rilis 14-én, csütörtökön délknltúrálódását,
mozgalmi után 6 órai kezdettel Szelesi
munkába való bekapcsolódá- Zoltán muzeológus " A masát célzó
megmozdulásokat gyar festészet és szobrászat
sem, ha azok nem mennek a története; nagyjaink és alkonevelés, a tanulmányi mun- tóink" címmel vetítettképes
ka rovására. El kell tehát előadást tart.
Ítélnünk minden olyan, pusz— A szegedi l-es postahitán kirakat-célt szolgáló is- vatal kézbesítőket vesz fel.
kolai munkát, amely
aka- Jelenkezni lehet a 18. életdályozza az igazi nevelést és évet betöltött nőknek és férmeg kell tenni mindent an- fiaknak a Széchenyi téri posnak érdekében, hogy ifjúsá- tahivatal I. emelet 14. számú
gunkban kialakuljanak
az szobájában. Jelentkezési haúj, szocialista embertípusra táridő április hó 15-én déli
jellemző vonások12 óra.

Válasz a „Délmaeyarorsaág"

Ü j tanácsaink megalakulása óta sok gondot okoz a
létszámkeret helyes megállapítása: úgy kell
megszervezni a tanács egyes
osztályainak
munkáját,
hogy minél kevesebb létszámmal, ésszerűbben meg
tudják oldani feladatukat.
Nagyon fontos a bürokrácia megszüntetése, a munka
racionalizálása,
az
ügyek egyszerű és gyors
intézése, az államapparátus
fenntartására fordított őszszeg csökkentése az életszínvonal fokozatos emelése érdekében. A gyakorlat
azt mutatja, hogy helyes
volt a Minisztertanácsnak
az a határozata, hogy a kerületi tanácsok felállítását
a meglévő Városi Tanács
apparátusának
létszámán
belül kell megoldani.
A
kerületi tanácsok megalakulása óta már
hónapok
teltek el és az előzetes hibás
elgondolások,
hogy
"ennyi emberrel
ezt a
munkát ncin lehet megoldani" megdőltek. A munka, ha még nem is zökkenőmentesen, de jól halad.
Éppen
ezért —
mivel
aránylag
kevesebb
létszámmal is meg lehet oldani a feladatokat
—,
helytelenítjük egyes minisztériumok
olyaniránvú
ténykedését, hogy ú j szakigazgatási szervet akarnak
létrehozni ott, ahol ez elkerülhető. Az
Élelmiszeripari Minisztérium még az
elmúlt évben javasolta: állítsanak fel Szegeden
a
Városi Tanácsnál egy élelmiszeripari osztályt
vagy
csoportot. A Városi Tanács

bírálatára

A tanács és a vállalatok ezentúl összehangolják
útjavitásl-vezetéklefektetési munkájukat
A ..Délmagyarország" április 10-i számában „Valóban
fejetlenség?" című cikkében
megbírálta a tanácsot, s a
különböző vállalatokat, mert
az útjavítási és a vezetékek
földalatti
lefektetésének
munkáját nem
hangolják
össze rendszeresen. A cikk
elmondta, hogy a Kálvin tér
és a Sztálin körút
közötti
részt nemrégen aszfaltozták,
ugyanakkor most a D Á V felvágta az ú j aszfaltot, hogy
ott földalatti kábeleket fektessen le.
A bírálat jogos és helyes
volt. AB I . Kerületi Tanács
végrehajtó bizottsága tegnap
délelőtt összehívta a DÁV, a
Vízmű, a Gázmű,
a Posta
megbízott képviselőit. Jelen
voltak a megbeszélésen
a
Városi Párt-végrehajtóbizottság, a Városi Tanács képviselői, az I . Kerületi Tanács
vkg. csoportvezetője
és
a
Csongrádmegyei Útfenntartó
V. képviselője. Az értekezleten elhangzottak azt bizonyítják, hogy a város különböző
utcáiban
azért
történtek
olyan esetek, hogy kijavították az úttestet, majd utána
ismét felbontották, mert az
érdekelt vállalatok és a tanács illetékes osztályai nem
hangolták össze munkájukat.

Gazdag múltra
tekinthet Vissza a
munkásönludat
a Kenderfonóban. Ez a
gyár volt — bátran mondhatjuk — a szegedi munkásmozgalom bölcsője. Ezek között az ütött-kopott falak közölt érlelődtek meg a szegedi munkásság első jelentősebb megmozdulásai a század elején, az
I . világháború alatt, a 18-as forradalom
idején. Itt zajlottak le a húszas évek végének nagy bérmozgalmai, amelyek (Űrien kevésnek bizonyult a rendőrség —
katonaságot vonultatott fel a megszeppent Töke, a fenyegetett R e n d , . ,

A legfőbb pajzs
Semmi kétség, hogy a munkásosztály
legfőbb pajzsa: az öntudat, s a szervezettség. Ez igaz volt a múltban és igaz
a
jelenben is. A különbség csak az, hogy
az elnyomástól megszabndult munkásság
soraiból sokkalta nagyobb rész emelkedhet a legmagasabb öntudat színvonalára,
hogy a szabadság kivívása után sokkal
nagyobbak a szervezettség, s a cselekvés
lehetőségei. Emellett persze az öntudatos
eselekvés formái is mások.
Az első, amiben a felszabadult munkás öntudata megnyilvánulhat
— meg
kell, hogy nyilvánuljon — a kötelességteljesítés, a szocialista termelőmunka fegyelmezett és példág szolgálata. Természetesen nem minden teljesítmény hajtócrejo az öntudat. Lehet az alapja egyéni
érdek vagy családfenntartói kötelességérzet is.
Az öntudat fokmérője: a cselekedniakarás. Ez a cselekedniakarás nem állhat
meg a mindennapi létfenntartásnál — ennek ki kell terjednie a társadalmi tevékenység más ágaira is, legyen annak területe a politikai élet. a kultúra, vagy az.
amit a köznyelv „társadalmi munkának"
nevez. Alapja: a közösség érdekeinek állandó atérzése, mérlegelése és képviselete.
Aligha kell mondani, hogy napjainkban a munkásönudat legfőbb kohója: a
párt. A forradalmi
párt harcaiban való
r é s z t é l az,imtudat legközvetlenebb pró-

A Sztálin körúti járda esetében is ez történt:
a Városi
Tanács vkg. osztálya nem értesítette a DÁV-ot
időben
arról, hogy ú j aszfaltot épít,
nem akarnak-e megelőzőleg
ezen az útszakaszon valamilyen javító
vagy
felújító
munkát végezni.
Az értekezlet
résztvevői
egyhangúlag
elhatározták,
hogy ezeket a hibákat megszüntetik. A Városi Tanács
vkg. osztálya az I . Kerületi
Tanács vkg. csoport a terveiről — hol akar például 1955ben úttestet, járdát felújítani, újjáépíteni — előre értesíti a négy vállalatot, akik a
tanács tervét saját
terveik
elkészítésénél figyelembe veszik. Ugyanakkor a vállalatok is értesítik a tanácsot arról, hol végeznek ez évben,
vagy az elkövetkező esztendőben útbontásokat különböző vezetékek lefektetése, illetve javítása érdekében.

Bárdos Miklós
Városi Tanács vkg. osztály
vezetője.
•
Igen helyesen
cselekedett
az I . Ker. Tanács Vb., amikor
a bírálat nyomán
azonnal
összehívta
az illetékeseket,
hogy meghatározzák a hiba
kijavításának módját. Tudni

kell ehhez még azt, hogy a
villany, a csatornavezetékek
nagyon régiek, általában 40
—50 évvel ezelőtt épültek itt
Szegeden. Például a gázvezetékek lefektetését 1864-ben
kezdték meg városunkban, —
ezek is elavultak, elhasználódtak. Éppen ezért egymás
után fektetünk le például új,
magasabb feszültségű kábeleket, hogy a
megnövekedett
áramfogyasztást ki
tudjuk
elégíteni. De úgy kell végezni a munkákat, hogy azokat
a tanács és a vállalatok ezentúl rendszeresen összehangolják.
Az úttestek és járdák helyreállításánál nagyobb gondot
kell fordítaniok munkájukra
a vezetékek lefektetését végző dolgozóknak és az Útfenntartó Vállalatnak.
Sokszor
hónapokig ott maradnak
a
járdákon, az úttesteken
a
gödrök, amelyeket azért nem
javítanak meg, mert kisebb
munkák és nem gazdaságosak az Útfenntartó Vállalatnak. A Közlekedés és Postaügyi Minisztérium határozottan legyen segítségére a Városi Tanácsnak abban, hogy
néhány aszfaltmelegítő kazánt kapjon a város, amelyekkel a kisebb útjavításokat a tanács önállóan maga
tudja elvégeztetni.

nagyüzem,

dolgozóinak,

A H O L A V l Z B Á N Y Á S S Z A A SÓT
A z egyik romániai sóbányában nemrégiben eredeti,
új bányászati eljárást alkalmaztak, amely
megkönnyítette a munkát és ugyanakkor ugrásszerűen növelte a
termelékenységet. A
mód-.;
szernek az a lényege, hogy
a nagynyomással áramló vízsugár feloldja a kősót, a telített
sóoldatot
szivattyúk
juttatják a külszínre. M á r
több ilyen berendezés dolgozik a vegyészeti gyárak közelében lévő bányákban. A
sóoldatot a bányákból egyenesen az üzemrészekbe szivattyúzzák. Az ú j
módszer

életé-tói

X.
baköve. X párt az, amely ma a termelés
csatájában vezeti a munkást és a párt
nyitja meg elölte a társadalmi cselekvés
számtalan többi területét is. Megfordítva
ez azt jelenti, hogy a
munkásöntudat
ápolása: a párf legfontosabb és legszebb
feladatai közé tartozik.

Hétszeres élüzem
Ugy véljük, nem kalandozunk el témánktól, ha az öntudatról szólva mindenekelőtt a Kenderfonógyár néhány termelési eredményét vesszük szemügyre.
A
gyár dolgozóinak öntudatáról az első bizonyítványt az a kimutatás adja meg,
amely szerint a Kenderfonó eddig hétszer
nyerte el az élüzem címet. A legutóbbi
— felszabadulási — munkaversenyben
a
gyár 2.6 százalékkal teljesítette túl negyedévi termelési tervét. Másszóval: egymillió
és tizenötezer forint értékű áruval adott
többet, mint amennyit a terv előírt. Exporttervét 16 százalékkal sikerült túlteljesíteni, a munka termelékenységét 2,7 százalékkal növelték ebben
az időben. És
mindezt clsőoszlályú minőség és 96 százalékos tervszerűség mellett.
Ha számításba vesszük a párt- és tümegszervezeti akiívát — a népes kultúrgárdáról sem feledkezve meg — a gyári
létszám 25—30 százalékát láthatjuk a társadalmi munka síkján tevékenykedni. Sok
ez* Ahogy vesszük. Több mint azelőtt, régen. De kevesebb, mint amennyit a munkáshalalom viszonyai lehetővé tesznek. A
gyári pártbizottság helyében ezzel a számmal nem volnánk elégedettek.
Természetesen óvakodunk attól, hogy

Mi szükség volt az ú j
csoport felállítására? Kétségtelen, hogy egyedül az
Élelmiszeripari Minisztériumnak nem volt a Városi
Tanácsnál
szakigazgatási
szerve. De ha felelős elvtársak vállalják, hogy a
bürokrácia
rovására
a
meghatározott feladatot elvégzik. akkor ezt figyelembe kell venni még az Élelmiszeripari
Minisztériumnak is. Dicsérendő tehát a
Városi Tanács ipari osztályának az az állásfoglalása, hogy ne duzz,asszuk feleslegesen az. államapparátust, egyszerűbben,
jobban, kevesebb
költséggel
dolgozzunk.
M. T.

Hírek — baráH országokból

flz emberség útja
dzeyedi

nem értett ezzel egyet, hivatkozva arra, hogy Szegeden erre nincs szükség,
az ipari osztály saját kebelén belül el tudná látni
az ú j szakigazgatási csoport munkáját. Az ügyben
hosszadalmas levélváltások
voltak, mígnem az Élelmiszeripari Minisztérium úgy
intézkedett, hogy
április
1-től — ekkor már a Kenyérgyárat is átvette Szeged Város Tanácsa — öttagú élelmiszeripari
csínportot hozott létre az ipari osztálytól
függetlenül.
Ennek a csoportnak a feladata Szeged élelmiszeripari üzemeinek ellenőrzése. Szélér Ferenc elvtárs,
az ipari osztály
vezetője
m a is azt állítja, hogy osztályán belül két fővel ezt a
feladatot el tudná látni,
hisz a munka jórészét eddig is a, kereskedelmi osztállyal együtt végezték.

az öntudatot — vagy akár a pártmunkát
— számokon keresztül mérjük. Mi azt keressük: megtaláljuk-e a gyár levegőjében,
a munkás-közösség birtokában' azt a kincset — az öntudat kincsét — amely a nép
erejének legfőbb záloga, s amely nélkül
nincs hatalom, nincs dicsőség a munkásosztály számára e fö'.dönl

öntudat
Négy
munkásnővel
beszélgetünk
a
szárazfonón;
találomra
választottuk ki
őket- Kérdésünk ez volt: miben látják ma
a magyar munkásság
feladatáti
Ungi Anna (40 éves, 1952 óta párttag)
Így válaszolt:
— Minél többet
termelni, hogy az
életszínvonal emelkedjék. Békésen építkezni, hogy évről évre gyarapodjék az ország. Társadalmi munkával, a párt irányításával rcsztvenni az ország vezetésében.
Martos Istvánné
(35 éves, 1946 óta
párttag, három gyermek édesanyja):
— Kötelességünk dolgozni, mert magunknak dolgozunk. Mindig többet kell
termelni, mert ez a magunk érdeke, meg
a népé. De feladata a munkásnak az is,
hogy tanuljon, fejlődjék, képezze magát.
Lengyel Ilona (29 éves, pártonkívüli)
és Vastag Rozália (18 éves, pártonkívüli)
nem tudott a kérdésre felelni. „Még nem
gondolkodtam ilyesmin" — mondta Vastag
Rozália- ..Nem foglalkozom politikával" —
mentegetődzött Lengyel
Ilona.
Egyikük
sem tudta, mi az, hogy kapitalizmus.
A
tőkéselaröl azonban Lengyel Ilona pontos

módot nyújt arra, hogy rendkívül vastag és nagykiterjedésű sótelepcket termeljenek
ki. A román kormány a módszer feltalálóit és meghonosítóit állami díjjal
tüntette ki.
FELHlV AS

A II. Kerületi Tanács Vb.
Mezőgazdasági Csoportja felhívja a gazdák
figyelmét,
hogy a Földművelésügyi Minisztérium 32'1955. sz. utasítása alapján beszüntette az
őszi gabonák
jószágokkal
történő legeltetését.

meghatározást adott. Vastag Rozália tőkésekről sem hallott soha.
A négy munkásnő közül jelenleg egyik
sem képezi magát. Ungi Anna és Marlosnó végeztek
politikai
tanfolyamot.
Az
üzem vezetésével mind a négyen meg vannak elégedve. Szabadidejüket Martosné és
Lengyel Hona háztartási teendőkre fordítják, Ungi Anna
javarészt
társadalmi
munkára (területi népnevelő), Vastag Rozália nem tudott pontos választ adni. Köt,
anyjának segít, szórakozni jár.
Olvasni
nem szerot, kedvenc foglalatossága nines.

Életcél
Mert erre ls kérésiünk feleletet.
Ungi Anna igy válaszolt: dolgozni.
Lengyel Ilona:
— Dolgozni, amennyit csak tudok, hogy
öregkoromra támogatást kapjak. Ezt
a
pályát választoltam és innen akarok nyugdíjba menni.
Martosné:
— Egészségben felnevelni a gyermekeimet, embert nevelni belőlük ebben a
rendszerben. Aztán
a
férjemmel együtt
letelepedni egy kis házban.
Vastag Rozália nem
tudott
életcélt
megnevezni.
— Férjhez menni?
— Óh, arra ráérek- Még csak tizennyolc éves vagyok.
Nem érintettük volna ezt a nehéz és
kinek-kinek egyéni életébe vágó kérdést,
ha nem éreznénk úgy, hogy il t a szocialista emberség egyik legfontosabb kérdéséről van szó. Győzelemről
a lelkekben
csak akkor beszélhetünk, ha mindenkit sikerült tartalmas,
emberhez mélló életcél
felé irányítani. Az öntudat ápolásának, a
szervezett munkásmozgalomnak és magának a szocializmusnak nem utolsósorban
ez a célja. Üresen kong az a pár.munka,
amely ezzel nem foglalkozik(Folytatjuk.)
. .

KENDE

PETER

DELM1GYIR0RSZIG

Kedd. 1955. április 12.

Párthírek

S
ymm——i

Közöljük az Elvtársakkal,
hogy l(.)5,r>. április 12-én, ma
délután
5 órakor a Pártoktatók
Házában
előadást
tartunk a „Távolkeleti helyz e f - r ö l . Az előadást Nemes
György elvtárs, az Országos
Békelanáes
sajtóosztályának
vezetője tartja.
K é r j ü k a párt- ég
szakszervezeti vezetőségi
tagokat, propagandistákat, pártnapi előadókai, hogy az előadáson minél nagyobb számm a l vegyenek réBzt.
i
Agif.-prop.
osztály

f
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A tfltés alapjául szolgáld várhakőzéphőmérséklet 4 lok lelett
MOZI

Szabadság
Északi kikötő.
—
Csehszlovák film (április 13-ig).
Vörös Csillag:
Budapesti
tavasz. — Ui magyar
filmalkotás
(április 13-lg).
Fáklva: Makacs menyecskék. —
Csehszlovák film (április 13-lg).
Az előadások
kezdete fél 6 és
fc Arakor.
Későn|»vők csak a hlradA utáni
szünetben mehetnek be a nézőtérre.
SZÍNHÁZ
Este 7: SzékelyfonA. — Parasztbecsület. - Erkel bérlet .
JUHÁSZ

OVULA SZABADEGYETEM

M» este
7 órakor a Tudományéin etem Központi Epületének dísztermében (Dugonics tér 13. I I . (in.
\ulai Ivánovlcs György kétszeres
Kos-suth-dllas. egyetemi tanár, az
Akadémia Ingja: „Parányi ellenségeink: a vírusok" címmel
tart
előadást.
Az érdeklődők részére 2 forintos
belépődíjjal helyet tudnak biztosítani.
MUZEUM
Fehértó élővilága
(Kultúrpalota.
Roosevelt tér); Múzeumi
Képtár
(Horváth Mlhálv utcai
Ovegcsarnokl hétfő khéle'.ével
mindennap
délelőtt 10 órától délután 6 óráig.
KÖNYVTARAK
Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13
órától 18 óráig.
Az
olvasótermi
szolgálat az építkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjúsági kölcsönzőié (Takaréktár ti. 8. szám): kölcsönzési idő
kizárólag 14 éven
aluliak részére 12—4 óráig.
Járási: Sztálin krt. 64. Kölcsón7és szerda kivételével minden hétköznap d u. 3—G-lg.
szombaton
d e. 10-1 óráig.
délután
2-0
óráig.
Egyetemi Könyvtár: Olvasóterem
10-tőI 21 óráig, vasárnap 9-től 13
óráig, hétfőn 14-től 21 óráig. Szakkönyvek
kölcsönzése
12-IÖI 20
máig.
vasárnap 9-től 13
óráig,
hétfőn 14-től 20 óráig.
Szerelett fiunk. LENGYEL ZOLTÁN elhunyt, temetése 12-én 12
órakor a Gvevl-temetöben.
Lengyel Demeter-család.

A RÁDIÓ

MŰSORA:

ÁPRILIS

SZERDA

18,

Koscuth-rádló
4.30 Hirek. 4.40 Reggfll zene. 5
Falurádió. 6 Hírek. 7 Szabad Nép
vezércikké, hírek. 7.15 lfanglente, zek. 8.30 Operarészletek. 9.20 Gyérmekrádló. 9.40 Daltanulás. 10 Hirek. lapszemle. 10.10 Előadás, Albert Schweilzerröl, 10.30 Óvodások
iniisora. II Kórusok, 11.30 Képeslap Szófiából. Irta Moraveoz Imre,
12 Ilitek, 12.10 Tánczene, 13 Szülőknek — nevelésről.
13.20 Népdalok. 14 Hírek. 14.25 Ultörfl híradó. 14.50 Ének, 15 Vonósnégyes
15,20 A hnrula. Vidor Miklós ITjlis.igi rádiójátéka. 10.20 Zenekar. 10
óia 40 Válasz
hallgatóknak.
17
Hírek. 17.10 Nazim Illkmet törökországi riportja. 17.25 Népi zene,
18 A virágzó
mezőgazdaság útián. Előadás, 18.30 Szív küldi. 19
Mesterházi Lajos
jegyzetel, 19.18
Ajándékmtísor. 19.53 Jó/sef Attila
verseiből, 20
Esti híradó,
20.20
Diák lr| magvar
éneket! Irta és
összeállította Ignácz
Rózsa, 21.18
Tánczene, 22 Hírek. 22.15 TIz perc
külpolitika, 22.25 Szimlónlkus zene 23.36 Délainerlkal lemezek, 24
Hirek. 0.10 Népi zene.

Haladás pálya: 0000 néző.
Góllövők:
Cziráki,
Subits
1 l-esből, illetve Száva, Su\fég a múlt héf péntekén történt.
A
dorozsmai bits (öngól).
gépállomásról útnak indítottak egy traktorvontatáHaladás: Mészáros — Far
sú kultivátort az Alkotmány
TSZ földjére,
hogy megkulti- ragó, Subits, Vass — Baráth,
vátorozzák a kukoriraföU/eket, utána pedig elvessék a ma- Bánáti, — Polyvás, Cziráki,
got. Ugy beszélték meg, hogy
a gép már
szombaton Rábai, Gilicz, Rózsavölgyi.
reggel meg is kezdi a munkát.
Ve
a gép
szombaton
Miskolc: Berényi — Buna,
reggel csak kézdte volna a munkát,
közben ugyanis ki- Oránszky, Budavári, — Sikderült, hogy a kultiválor
kapáinak
több mint a fele ott- lósi, A n t a l — Nagy. Vasvári,
hon maradt a
gépállomáson.
Száva, Fekete II., Fekete I.
Elhozzuk
azokat
is
— mondták
a
traktorosok.
M á r az első percekben heTűvé is tettek mindent
a gépállomáson,
de nem találves szegedi t á m a d á s
indul
ták őket. Most a Felszabadulás
TSZ-ben
keresgetik
a
Poiyvás révén. A 2. percben
kapákat.
'A kultivátor
pedig
ott áll
munka
nélkiH az
szabadrúgás
Miskolc
ellen,
algyői műút
szélén, még a tsz udvarára
sem* húzatták
Vass hatalmas
bombája
a
be. Kívánjuk
a dorozsmai
gépállomás
traktorosainak, jobb-sarok mellett zúg el. Bahogy mielőbb találják
meg az elveszett kapákat,
meri a ráth átcselezi magát a védőkukoricát
nemstkára
vetni kellene. Igaz, előtte még kul- kön, átadását Cziráki a kitivátorozni
ig kell. Mindenesetre
jobban vigyázzanak
a mozduló kapus mellett benép vagyonára
a dorozsmai
traktorosok.
gurítja. 1:0. A gól u t á n né-

Hol vannak a kulh'váfor kapái ?

Csütörtökön ülést tart
a Városi Tanács
Április 14-én, csütörtökön
délelőtt 9 órai kezdettel^ a
Városi Tanács dísztermében
ülést tart a Városi
Tanács.
A tanácsülésen
megvitatják

a kerületek és a Városi Tanács községpolitikai
tervét,
amelyet Dénes I e ó elvtárs, a
Városi Tanács vb. elnöke ismertet.

Tanácstagok fogadóórái
VÁROSI TANÁCSTAGOK
FOGADOORAI
Ábrahám Józsefné, 12-én. 5-7-lg,
Ulszegedi Tanítóképző.
Bozókl István.
12-én.
6—í-ig,
Géninarl Technikum.
Gál János. |2-én.
6—8-ig. Gépipari Technikum.
Héger Karolyné,
12-én. 5-7-ig.
úl szegedi párthelvlség. Rózsa Ferenc sgt. 9.
Németh Józsefné. 12-én, 5— 7-ig.
Gutenberg utcai Iskola.
Varga István. 12-én. 5-7-ig. Temesvári krt.-l általános iskola.
Vass István. |2-én. 4—6-ig, ÉpI(őlnari Technikum.
Csillag Miklós. 13-dn, Tél 7-fél
9 ig. Nemzeti Színház, irodahelyiség.
Tombácz Ferencné, 13-án, 5-7tg. Szent Györgv utcnl iskola.
Báló Ferencné. 14-én,
5-7-lg,
Malom ti. 7. lakás.
Boda József, 11-én. 4—6-lg. Újszegedi Védőnőképző.
Dr. Gergely Győző. <4-én. 5—8ig. Gyógypedagógiai Iskola, Osztrovszkv u. 5.
Juhász István.
14-én.
6—8-lg.
Móra Ferenc
Kultúrotthon, Madách ii. 6.
Mlhályfl József. 14-én.
4-6-lg,
Ttsza-malom, kultúrhelylség.
I I . KERÜLETI TANÁCSTAGOK
FOGADOORAI
Bodó Antalné, 14-én. 5—7-ig. Malom u. 7. szám.
Iglól Ferenc. 14-én, 5-7-lg, Becsei ntcal óvodn.
Móritz Oézáné.
14-én.
8—7-ig,
Kossuth Lajos sgt. KIK-lroda.
Hl.

KERÜLETI
TANACSTAGOK
FOGADOORAI

Györkét Lajos.
12-én.
4-6-lg.
Géninarl Techniknm.
Ördögh István, 13-án
5—7-lg,
To'burhln sgt. volt Párttskola.
Ördögh Péterné.
13-án, 4-8-ig,
móravárosi Iskola.

Süli István, 15-én, 5-7-tg, Ságvári iskola.
Zödl Imréné. 15-én, 5-7-ig. Petőfi S. sgt. 87.
Bálint Jánosné.
15-én, 5-7-ig,
Ságvári telépl iskola.
MEGYEI TANACSTAGOK
FOGADOORAI
Simon

István, Dóc, 12-én, 9—12

U

'KoVlár Ferenc,
Gyálarét, 13-án,
9—12 óráig.
FUvényes András, Algyő, 14-én,
•9—12 óráig.
Török István, Domaszék,
15-én,
fél 10-től 12 óráig.
Juhász Antal.
Klskundorozsma,
15-én, 9—12 óráig.
Farkas Imre, Csórva, 18-án, 9—
12 óráig.
Márta János. Tápén. 19-én, 9-től
- 1 2 óráig.
Kflllár Ferenc, Röszke, 20-án, 9
- 1 2 óráig.
'

1'

— M a este fél 8 órai kezdettel
ú j , 45-ös fordulatú
francia mikrolemezekről
és
-szovjet lemezekről
könnyű
zenei műsort
közvetítenek.
A z est műsora: E r n a S a r k
legnagyobb sikerei, 11 dala a
Berlini Opera zenekarának
kíséretével (Strauss, Toselli
és Drdla dalok), Bing Crostoy
8 ú j párizsi dala,
Dunajevszkij: Részletek a
Szabad
szél c í m ű
operettből.
Előadásra
kerülnek
továbbá
olasz és francia dalok Tino
Rossi tenorista előadásában,
a Ray Martin-zenekar
szám a i és Strauss legnépszer ű b b keringői a Mantovaniegyüttes feldolgozásában.

APRÓHIRDETÉSEK
Mercedes táskaírógép.
hibátlan,
oh-són eladó.
Altl'.a u. 16.
II.
jobbra.
, ,,
Rézveretes asztaltlizhely
eladó.
Oogoly u. 31. Szabó, ez udvarban
4-ig
Feliér mélv gyermekkocsi
eladó.
Szentháromság u. 5. Kormányos.
F.gv fehér gyermek
sportkocsi
eladó. Kossuth
Lajos sgt. 41.
fldszt. 3.
Laczkó órás. Széchenyi
tér 15.
magas árat íizet kar.
zseb, ébresztőórákért. Öraj avító műhely.
Hároméves törpe körtefáim nagypénteken ellopták Figyelje szomszédját. müven fákat ültet. Nyomravezető futaimai kap. Kókai Péler. Felsővárosi ff. 24.
Zongora, fekete, rövid, kereszthúros. bécsi gyártmány, j ó állapotban eladó.
Sztálin
krt. 27.
fldszt. 13.
Összecsukható vasráés.
válaszfal. kocsiráfnak való vas
eladó.
Szántó műszerész. Kiss u. 2.
I'él-ház sürgősen eladó, azonnali
lakáeátadiasal. minden elfogadható árért. Ugvanott ogv
házhely
123 négyszögöl. UJ-Petőfltelep 36.
u. 1076.

125 cm' Phlinomen Sachs motorkerékpár, használt dívány és hegedű eladó. Csongrádi sgt. 32.
Szombaton elveszett kulcscsomót
Jutalom ellenében
kérem leadni.
Háló II. II. délután 3-tól.
Bihari u. 15/a.
ház
kétszoba
azonnali beköltözéssel eladó.
Szeged F Téglagyár felvesz
16
évtől segédmunkásokat. Jelentkezni a Keramit téglagyárban.
Díszhalak, akváriumok, növények,
felszerelések
nagy választékban
kaphatók.
Postai
megrendelést
azonnal szállítok.
Arjegvzék díjtalan. Szántó Jenőné.
Budapest,
József krt. 31/a.
DÉLMAGYARORSZAG
a Magvar Dolgozók Pártja
csongrádmegvei napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó az M D P Csongrádmegvei Bizottsága
Szerkesztőség: Sz.egcd. Lenin u. 11.
Tc.leton: 35—35 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 2:
Telefon: 31-16. és 35-00.
Csongrádmegvei Nvomdáiparl Vállalat. Szeged
Felelős vezető: Vin-ze Gvö-gv

SZŐLŐTERMELŐK1

Petőfi-rádió
5.30 Kisiskolások
műsora, 6.40
Torna, 0 50 Csárdások. 7 Azonos a
Kossulll-rádló
műsorával. 14 Műv észlelnetek. 14.40
Dalok.
16.05
Ujermekzene. 15.20 Kettecském . . .
Zenés összeállítás. 10.20 Tóth Árpád verseiből, 16.40 Ének,
17.20
Orosz nyelvlecke, 17.40
Kamarazene. 18.30 30 évvel ezelőtt alakult
meg a Magyarországi
Szocialista
Munkáspárt. Előadás.
18.50 Opereltrés-zletek. 19.30 Moszkvai rádk)
összeállítása,
20 Kórusművek. 20
. .. ,1 op Sporthíradó, 20.40 Operarészletek. 21.20 Hogyan könnyítik
meg nz újabb vizsgálóeszközök a
gyomorbetegségek
felismeréséi
Előadás. 21.30 Hanglemezek, 22.30
Enek. m i

O

R

T
.

i ••

nír

Haladás-Miskolci Törekvés 2:2 (1:1)

Várható
Időjárás kedd
estig:
Fe'.hds Idő, sok helyen esd. mérsékelt, Időnként élénkebb délnyugati-nyugati, késfibb északnyugati,
északi szél. Hlivös idő.
Várható
legmagasabb
nappali
fok kőzőtt.
8-11 To
hőmérséklet 8-

tó

P
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A Csongrád—Békcsi Borforgalmi Vállalat megkezdte az értékesítési szerződések kötését szőlőre,
mustra és borra.
A

SZERZŐDÉS FELTÉTELEI A T E R M E L Ő K
RÉSZÉRE BIZTOSIT:
1. Magas szerződéses á r a t (az állami szabad á r 10%
felemelt összegét).
2. Mennyiségi és minőségi jutalmat.
3. Szaktanácsot a szőlő és a bor kezeléséhez.
Szerződés köthető a Borforgalmi Vállalat pincészeteinél, községi megbízottalnál.
Csongrád—Békési Borforgalmi Vállalat

hány formás támadást vezetnek a miskolciak,
amit
a
Haladás védelem tisztáz.
A
14. percben Polyvás szökteti
Czirókit, ki
gyengén
fejel
kapura. A 16. percben Fekete I I . egy gyors miskolci támadás u t á n kapufát lő. Baráth szabadrúgását szögletre
mentik. A berugást a kapus
szépen lehúzza. Tovább rohamoz a Haladás. Rózsavölgyi elfut, beadását
Polyvás
elől ismét szögletre mentik. A
szögletrugást a védelem tisztázza. A 20. percben
Polyvást ollóba fogják, a szabadot Baráth fölé lövi.
Ismét
Polyvás jeleskedik,
de
jó
helyzetben gyengén iő kapura. A 28. percben egyenlítenek
a
miskolciak.
Gilicz
szabálytalankodik, a szabadrúgás elszáll a védők
felett
s a tisztán á l l ó balszélső zavartalanul l ő a hálóba az elmozduló
Mészáros
mellett.
1:1. A gól u t á n
a
szegedi
védelem kapkod. Egy ú j a b b
miskolci támadás
révén
a
középcsatár
óriási
lövése
csattan a k a p u f á n (ez könynyen bemehetett volna.)
A
35. perben
Faragó
szerel,
Czirákihoz ad, a lövést a kapus védi. A miskolciak többször reklamálnak a játékvezető ítélkezése miatt. A 39.
percben formás Haladás támadás végén a kapus véd.
Feltűnik, hogy nincs erő a
szegedi támadásokban, sok a
hibás leadás. A 43. percben
Polyvást ismét szögletre szerelik. A berugást B á n á t i főié
fejeli. A hátralévő percek
mezőnyjátékkal telnek el.
A második félidőt
heves
Haladás támadások
vezetik
be. A miskolciak
valóságos
védelmi vonalat h ú z n a k Kap u j u k elé. 8 emberrel is védekeznek. Elől csak a közópcsatár és a szélső marad.
Egyre-másra
gördülnek
a
szegedi
támadások,
nagy
nyomás h á r u l a miskolci védelemre, a k i k mindent rombolnak. ha kell, még durvaságok á r á n is.
Egymásután
sérülnek meg Polyvás, R á b a i .
Cziráki,
Rózsavölgyi
pedig
annyira, hogy le kell v i n n i a
pályáról és csak 5 perc múlva tér vissza. A játékvezető
megelégszik egyszeri figyelmeztetéssel. Egymásután futn a k a támadások, csak
gól
nem
akar
születni.
Vass
ügyetlenségéből szöglet lesz,
a m i t Mészáros magasan felugorva véd. A 60. percben
Polyvás
beadását
Cziráki
fordulásból
kapásból
lövi
fölé. Vass ú j a b b szabadrúgását a kapus kiejti, de nincs
szegedi csatár a közelben. A
62. percben Cziráki
ragyogóan húz el a jobbszélen, beadását
Rózsavölgyi
mellé
lövi. Teljesen beszorulnak a
miskolciak. Vass fölé lő, Bánáti fejesét pedig ragyogóan
védi a kapus. M i n t h a engedne a Haladás az iramból. Néhány támadást vezetnek
a
miskolciak is. Cziráki 25 méteres
bombáját
a
kapus
szögletre üti. A 72. percben
a miskolci középhátvéd kézzel n y ú l a labdához a 16oson belül.
A
játékvezető
1 l-est ítél. Sportszerűtlen jelenet játszódik le a pályán.
A miskolciak k ö r ü l f o g j á k
a
játékvezetőt s a r r a
akarják
rábirni, hogv változtassa meg
ítéletét. A játékvezető azonban hajthatatlan és n e m tágít. Hosszas huza-vona u t á n
kerül sor a büntető
rúgás
elvégzésére, amit Subits értékesít. 2:1.
A 75. percben
hatalmas
helyzetet hagynak k i a mis-

kolci csatárok a szegedi kapu előtt, a labda
3 csatár
elől csúszik ki az alapvonalon túlra.
A
játék
egyre
d u r v á b b lesz a játékvezető
erélytelensége miatt. A 91.
percben a balszélső elfut, beadásába Subits olyan szerencsétlenül n y ú l bele, hogy az
lábéról a vetődő
Mészáros
mellett a k a p u b a
vágódik.
2:2. A gól u t á n a miskolciak
pz eredmény
megtartására
törekszenek és így az eredm é n y m á r n e m változik.
A
mérkőzés
váratlanul
igen iramos, kemény küzdelmet hozott. A
mérkőzésen
egyes
időszakot
eltekintve
még n e m volt kielégítő a
A
A

BP. KINIZSI NYERTE
HÚSVÉTI NEMZETKÖZI
TORNÁT

Hétfőn délután a bécsi stadionban nagv érdeklődés mellett került
sor az .osztrák és magyar egyesületi csapatok
húsvéti,
második
mérkőzésére. Először az Ausztria—
Bp. Honvéd találkozót
játszották
le. maid ezután a Rapid és a Bp.
Kinizsi játékosai léptek pályára.
Bp. Honvéd—Ausztria
(3:1).

(Wien (3:3
v
\

Vezette: Wyssling (Svájc) 50.000
néző.
Góllövők: Tlchy, Bozsik, Kocsis,
Illetve
Schléger (2) és
Baumgartner.
Bp.

Kinizsi-Rapid
(1:0)

(Wien)

2:2

Vezette: Livernárl (Olaszország).
A Kinizsi a tőle megszokott hatalmas lelkesedéssel vetette magát
a küzdelembe, játékosai nem Ismertek elveszett labdát és Európa
egvik legiobb klubcsapata
ellen
értékes döntetlent vívtak ki.
A flp. Kinizsi
végeredményben
megnyerte
a húsvéti nemzetközi
tornát.
Góllövök: Orosz és Budai, illetve Rlegler és Körner I.
A „Délmagyarorszig"
Sportrejtvény pályázatának 12 találatos
szelvénye
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Haltdás—Miskolc
(2:2) x
Dózsa-Kinizsi
(1:0) 1
Deszk—Törekvés
(0:0) x
Szöreg—Dorozsma
(2:2) x
Kübekháza Szatymaz
(9:1) 1
Fűtőház—Vörös !..
(2:0) I
Vörös Meteor—Posta
(4:2) I
Petőfi-Épllök
(2:') i
Oszentiván—Kiste'ek
(3:1) 1
Algvő-tijszenliván
(3:1) 1
Gválarét—MTH
Elmaradt
Öthalom—Pusztám.
(6:0) 1
Pótmérkőzések

13. Haladás I t . - V a s a s
14. Szpártákusz—Honvéd
15. Mórahalom—Üllés

(1:6) 1
(0:11 2
(7:1) 1

Totóeredmények
x. X. x. 2. t,
Itjúságl

eredmények

eredmények

A magyar Népköztársasági
eredményei

Kupa

Dorog—Győri
Vasas 3 1: Vörös
Lobogó—Talaliinval
Bányász 4 1;
Bp. Vasas—Pécsi
Dózsa 2:0; Légierő—Bp. Dózsa 2:1: Salgótarjáni
Bányász—Nyíregyházi Építők 4:1.
Olaszországban

megtartott

ifjúsági tornán Magyarország csa
pata veretlenül nverle meg a csoport elsőséget. Utolsó mérkőzésén
szép Játékkal 2:0 arányban gyűzle
le Jugoszlávia csapatát.
MEGYEI

Haladás-Vasas 1:0 (0:0). Haladás pálva. Vezette Géczy.
Haladás: Cserhalmi —
Bárdos.
Zallár. Léber — Janka. Juhász —
Mőí/.mér.
Szabó,
Boldis,
Gát,
Silíjártó. Vasas: Kasza — Hamzsek. Apró. Bozókl — Bánfi. Mészáros - Gombos, Háló. Csamangó, Balek. Fekete, Majdnem meg-.
kpelés érte a Haladást a lelkesen
védekező Vasas részéről. A Haladás nagyobb
tudását a Vnsgeok
szívvél. lélekkel való játékkal pótolták. A győztes gólt Szabó lőtte 4 perccel a befejezés előtt.
Vörös
Meteor-Posta 4:2 (2:2)
Ady tér. Vezette Jurka.
Meteor: Szabó — Szilágyi. Buda. Czirok — Kálai, Török -- Tóih.
Hulbert. Ceglédi. Dobó,
Kovács.
Posta: Polner — Fiiéit.
I.audisz.
Solvmosi — Rékasi,
Rcrhtcnwald
- Gál, Szigeti. Papdl. Tóth, Koezka. Az eddig pont nélküli Meteor
megérdemelten győzte le léleknélkül Játszó ellenfelét.
Honvéd-Szpártákusz 14
#»:»>
Vörös
Lobogó
pálya.
Vezette
Nagv A.
Honvéd:
Burunka — Remzső.
Balogh. Bnnadirs — Szivold. Fiaik — Ballá, I.ovásxi,
Ambrózi.
Grublcska.
Máté.
Szpártákusz
Pétri — Szíriéi, Szécsi.
Kónczöl
— Wéber, Balogh — Kiss, Megveri. Széli. Kovács. Dudás. Sáros,
mélv talajú pályán változatos játékban megérdemelten
ffvözött
a
Honvéd Balla góljával. A Szpártákitsz néhánv játékosának le kell
szoknia a felesleges
durvaságókról. elsősorban Szirtéinek és Köticzölnek.
Fűtőház-Vörös Lobog* 2:9, meglepetés a Vörös Lobogó vereség-.
Deszk-Törekvés 0:0;
Petflfi—Építők 2:1; Szőreg—Dorozsma 2:2.
FELHÍVÁS
A VTSB mellett
működő Agit.
Prop. Bizottság elnöksége értesíti
a tagokat és a táriádalmi szövetségek, valamint a sportkörök agit.
prop. felelőseit, hogv az értekezlet csütörtökön este 7 órakor lesz
a VTSB helyiségéhen.
Az NB.

Oszentiván—Kivlclek I I . 3 1; Mőrahalom—Üllés
7:1;
Othalom—
Pusztamérges
5:0;
Kübekháza Szafytfláz 9:1;
Algyő-UJszentlvári
3:1.

Az

Posta. Habettler,
Falatl, Balogh,
florválh.
Kinizsi:
Martinok —
Tombácz. Vlski, Bíró -- Hell. Bóka -- Halász.
Marosi.
Parádi,
Szobota. Honkó. Szép játékot hozott a két jóképe.sségü csapat találkozója.
A Játék képe alapján
inkább a döntetlen
felett volna
meg. A Dózsa
az utolsó percekben szerezte
meg a két pontot
ielentő gólt.

1, x. 1, x. 1, x, lí.

Deszk-Törekvés
8:1;
Tápé—
Szpártákusz 4.0.
Dózsa—Kinizsi
20: EpItök-Petőfl 4:2; Posta-V.
Meleor 1:0; V.
Lobogó—Fűtőház
80: Vasas—Haladás elmaradt.
Járási

Haladás játéka.
Sok
hibá
csúszott be, főleg a támadásokba. A védelemben Subits,
teljesítménye volt a legjobb,
amit nagyban leront öngólja.
Faragót Fekete I I . többször
átjátszotta. A két
fedezetet
láttuk m á r jobban is játszani. A csatársorban
elsősorban a jobbszárny játszott elfogadhatóan. R á b a i körülményesen játszott, a támadásokat sokszor lelassította.
Gilicz és Rózsavölgyi csak he*
Iyenkint adtak ízelítőt tudásukból. A miskolci csapat jól
küzdött, kár. hogy durvaságokra ragadtatták
magukat
s sportszerűtlenül
viselkedtek egyesek.

BAJNOKSAG

Dózsa—Kinizsi 2:1 (0:1). Hunyadi tér. vezette Nagy T.
Dózsa Kollár
—
Veszprémi,
Tóth. Dobes — Schulcz, Kürti —

II. keled csoportjának
eredményei

Bp. Vörös
Meleor—Kecskeméti
Dózsa 2:1; Salgótarjáni
Vasas—
Pereces! Bányász 3:2: V. L. Kislexl Ceglédi Törekvés 4:2:
Ozdi
Vasas-Békéscsabai
Építők
6:2:
Debreceni
Törekvés—Bp.
Szikra
0:0:
Bn.
Törekvés—Kecskéméi!
Honvéd 3:1.
Keleti csoport
I.
2.
3.
4
6,
t>
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.

Bp. V. Meteor
Gödöllő
Bp. Törekvés
Szeged
Salgótarján
Debrecen
Cegléd
Cir. d
Bp. Szikra
Kecsk. Honvéd
Pereces
Kecsk, Dózsa
Kistext
Miskolc
Nyíregyháza
Békéscsaba

7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7

21: 8
17: G
11: 5
10: 7
13:11
6: 4
16:17
13:11
7: 6
7: I
8:11
10:11
9:14
4:13
2: 8
4:12

12
11
10
10
9
8
8
6
6
6
5
4
4
4
4
i

Bírósági hírek
Ö R D Ö G ISTVÁN
bordányi k u l á k bérbeadia földjének egy részét. A szerződést
is megkötötte, de
néhány
nappal később
akadt
egy
ú j a b b bérlője, akitől
magasabb haszonbért sikerült kicsikarnia. Kapott az
alkalmon és felment a tanácshoz,
hogy az előző szerződést érvénytelenítsék, az ú j a t pedig
kössék meg. A tanács mezőgazdasági osztályvezetője figyelmeztette Ördög Istvánt
szándékának
törvényellenességére, m i r e az 100 forintot
tett a hivatalvezető asztalára. A bíróság Ördög Istvánt
vesztegetési kísérletért
három hónapi börtönre ítélte.
P A P P F E R E N C a kisteleki
gépállomáson
dolgozott.
A
kiadott üzemanyagból 4 kiló
fáradt olajat, 20 kiló egyéb
olajat ^s 6 kiló petróleumot
eladott, s a pénzt saját céljaira fordította. Csikós Pál,
Csorba József és Török Fe-

renc
munkahelyükről,
a
deszki gépállomásról
mintegy 200 forint értékű drótot
loptak.
A
szegedi
járásbíróság
P a p p Ferencet hat
hónapi,
Csikós Pált 4 hónapi, Csorba
Jószefeí 3 hónapi, Török Ferencet
4 hónapi
börtönre
ítélte.
önköltségcsökkentés!
Takarékosság!
Ha a
MŰSZAKI
BIZOMÁNYI
VALLALAT
szegedi üzletében
vásárol, Szeged,
Bajcsy-Zsilinszky u. 22. Gépek, alkatrészek,
villamossági
cikkek,
mérőműszerek,
szerszám,
kéziszerszám,
forgácsoló szerszám.
Vállalatfejlesztési
alapból is vásárolhat!

