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A tárgyalások politikájának
I
sikerei
A nemzetközi politika májusi fejleményei felül| múltak minden várakozást. Hosszú idő óta nem fordult elő ugyanis, hogy egy hónapban annyi nagyjelentőségű esemény következzék be, mint ahogyan az májusban történt. A békeszerető erők páratlan sikerei —
a varsói egyezmények megkötése, az osztrák államszerződés aláírása, ú j szovjet javaslatok a leszerelés
gyakorlati megvalósítására, a négyhatalmi találkozó
diplomáciai előkészületei, a szovjet—jugoszláv tárgyalások megkezdése — a nemzetközi feszültség csökkenr
téséért folyó szívós és egyre eredményesebb harc nagyjelentőségű állomásai és forrásaivá lettek annak a bizalomnak, amellyel az emberiség az elkövetkező hetek
és hónapok elé tekint.
Június május méltó folytatásának ígérkezik, nemcsak azért, mert időben is közelebb kerülünk az előreláthatóan július közepe felé sorrakerülő négyhatalmi
tanácskozások megkezdéséhez, de azért is, mert a
nemzetközi események várható alakulása változatlanul
kedvező egy olyan nagyjelentőségű tanácskozás-sorozat megkezdéséhez, amelytől a világ minden táján a
külpolitika még függőben lévő nagy kérdéseinek megoldását várják. A varsói egyezmények pár napon belül
történő életbeléptetése azzal, hogy a résztvevő államok
rövidesen letétbe helyezik a ratifikációs okmányokat,
a szovjet és a jugoszláv kormányküldöttség tanácskozásainak befejezése és a tanácskozás végeredményeinek közzététele. Nahru indiai miniszterelnök európai
körútja, az ENSZ június 20-án kezdődő jubiláris ülése,
továbbá a négy nagyhatalom külügyminiszterének ezalkalommal a négyhatalmi tárgyalásokkal kapcsolatos
tanácskozása — közvetve, vagy közvetlenül — egyegy jelentős hozzájárulás az eredményes négyhatalmi
tárgyalásokhoz, amelyek világtörténelmi jelentőségéhez nem férhet kétség.
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A Minisztertanács határozata
a termelőszövetkezetek silóépítésének
támogatásáról
(4. oldal.)
Holnap este irodalmi est keretében
nyitják meg az Ünnepi Könyvhetet
(3. oldal.)
Végetértek a szovjet—jugoszláv
tárgyalások
(2. oldal)

Sztahanovisták elvtársi segítsége a gépek mellett
Az Újszegedi Kender-I.en
szövő kollektívája — csatlakozva a húsz budapesti ipari
üzem felhívásához — vállalta azt is, hogy évi tervét december 27-ére teljesíti. Megígérték, hogy negyedévi export-tervüknek mindig a tervezettnél 15 nappal előbb
tesznek eleget. A szocialista
kötelezettségvállalás megvalósításáért jó és kitartó munkát (kell végezni. Szükségesek hatékonyabb műszaki intézkedések
is. Elindultak
ezen az úton, hogy hiztositsák az ütemes, programszerű,
tervszerű termelést; dekádról
dekádra teljesítve a terv minden előírását,
Az ütemes termelésért
Nincs rendjén a dekádtervek teljesítése. Május első
dekádjában mindössze 82 4
százalékos volt az esedékes
terv teljesítése. Az első és
második dekád összesített
eredménye 93.9 százalékot
tett ki. Májusi tervét azért
az üzem 100 százalékra tel-

Őrjárat az Újszegedi

Kender-Lenszövőben

jesítette. A májusi exporttervnek határidő előtt tettek
eleget. Erőfeszítésekbe
került ez és volt bizonyos úgynevezett hóvégi hajrá, avagy
rohammunka is, főképp a kikészítőben.
Ennek a hóvégi hajrának,
ütemtelen termelésnek
kétségkívül vannak nem gyáron
belüli oúqai is. De nagyon
számottevő ok van a gyáron
belül is és ezt helyesen látják is már. A vezetés és a
politikai felvilágosító munka
oda irányul, hogy a meglévő
fogyatékosságokat megszüntessék, s mielőbb állandó jellegűvé váljék az
ütemes,
tervszerű termelés. Ezért a
többi között el akarják érni,
hogy mindig kellő mennyiségben legyen a nedves és
száraz kikészítőben
nyersszövet. Továbbá: az előkészítő üzemrészek mindig azokat a fonalakat készítsék,
amelyek szükségesek a szövődének.
Fontos, hogy az előkészítő
üzemrészek a lehető legtöbb

jóminőségű anyagot
adják, mert az elősegíti a
többi üzemrészek munkáját.
A diszpécserek — munkairányítók — szerepe is jelentős az ütemes termelés megvalósításában. A diszpécser
szolgálat is "ludas* abban,
hogy "kiesések* mutatkoznak
az ütemes, programszerű termelésnél. S kétségtelen, hogy
az üzemrészek közötti kooperációt, együttműködést megjavítva, a hibákat megszüntetve még szebb és gazdagabb
eredmények lesznek majd az
újszegedi gyárban, ahol már
sok szép siker született.
Helyesen, üzemrészenként
és szövő-csoportonként is
meghatározták, mit kell teljesíteni, hogy a vállalást,
az évi tervet jól végrehajtsák.
Ezt ismertetik a dolgozókkal
és a napokban sorrakerülö
termelési értekezleteken
is
megbeszélik.

Új üzemrész épül a Fémipari Vállalatnak

Kommun'tla
kezdeményezés
A terv napról napra való
teljesítéséért, az évi vállalás
végrehajtásáért
az üzemi
pártbizottság, a szövődé pártalapszervezete és a vállalatvezetőség segítségével kibontakozott a kommunisták kezdeményezése, — a szövődében. Óit mutatkozott meg a
legélesebben, szükséges egyes
szövőnők segítése, hogy többes jotobmlnőségű áru kerüljön le gépünkről,

zi. Május első dekádjában
fc'zéll V. Jánosné 95 százalékot teljesített,
kifogástalan
minőséggel. Császár Imréné
munkamódszerének
elsajátításával azután teljesítménye fokról-fokra emelkedett
és kifogástalan minőséggel
107 százalékot ért el.
„Jól esik a segítés"
Megkérdeztük Széli V. Jánosnét a munkamódszerátadásról. A következőket is
megállapította:
— Nagyon jól esett, hogy
felkeresett Császár Imréné,
munkatársnőm. Szívesen segít, átadva a saját maga tapasztalatait. Tanultam
tőle
és világosan látom milyen
fontos a helyes munkabeosztás.
Kezdetben bizony nem mindenki fogadta olyan szívesen
a munkamódszerátadót, mint
Széli V. Jánosné. Ugy voltak
vele páran, hagyják őket békében, s kicsit haragosan is
nézegették a munkamódszerátadót. Aztán maguk jöttek
rá, hogy milyen sokat köszönhetnek a sztahánovistáknak, akik átadják tapasztalataikat.
Csengeri Pálné, kommunista szövőnő Gogán Sándornénak ad baráti, elvtársi segítséget. Része van abban,
hogy Gogán Sándorné
tíz
százalékkal növelte teljesítményét, kifogástalan minőseggel.

Teljesen indokolt tehát, hogy a világsajtó ezekben
a napokban és az elkövetkező hetekben egyre inkább
a négyhatalmi tárgyalások kérdését helyezi az é r t e k - ,
lődés középpontjába. Az értekezlet — az eddig ismeretes elképzelések szerint — két részből: a négy nagyhatalom kormányelnökeinek és külügyminisztereinek
•tanácskozásából állna. A Szovjetunió, Anglia, Franciaország miniszterelnöke és az Egyesült Államok elnöke a tárgyalások első szakaszában megállapodnának
a megvitatandó kérdésekben és e kérdések megoldásá„Szíveten segítek"
nak irányelveiben, a külügyminiszterek pedig szakértők bevonásával a kérdések gyakorlati kidolgozását
Szőnyeget sző gépén KörA szövődé 13 kiváló dolgovalósítanák meg. A kormányelnökök tanácskozása közója, jelvényes sztaháno- mendi LászJóné pártonkívüli
rülbelül egy hétig, a külügyminiszterek tanácskozása
sztahánovista. Érti ő is mespedig esetleg több hónapig tarthat. Végérvényesen a
vistája, valamennyien kom- terségét és 1922 óta dolgozik
négy külügyminiszter beszéli meg a tanácskozás hemunisták vállalták, hogy az újszegedi gyárban. Komlyét, időpontját és tárgysorozatát, amikor június 20-án
munkaidejük letelte után lósi Józseínét segíti, s erről
résztvesznek San-Franciscoban az ENSZ 10 éves fennodaállnak egy-egy
gyen- a munkájáról így vélekedik:
állása alkalmából rendezett jubiláris ülésen.
A Szegedi Fémipari és Finommechanikai Val1 falatgébben termelő munkatárnál
jelentős
építkezés
folyik;
új,
igen
korszerű
üzemrészt
— t'zivesen segítek, s adom
Tévedés volna azonban a kedvező nemzetközi
suk mellé, s átadják ta- át azt, amit tudok, az én
és i r o d a h e l y i s é g e t é p í t e n e k .
Liebmann Béla felvétele
helyzetből arra következtetni, hogy miután a békepasztalataikat.
munkaidőm letelte után. Jól
szerető erők mindent megtettek az eredményes tamegértjük egymást Komlósi
nácskozások érdekében, a tanácskozások sikerét már
(Megjegyezzük,
hogy
az Józseínéval. Szívesen vette a
Kétnapos ünnepség Szegeden
nem fenyegeti veszély. Kétségtelen az, hogy a varsói
üzemben több függetlenített tapasz taiatátadást, s én is
egyezmények megkötése és az osztrák szerződés alámunkamódszerátadó is tevé- örülök, hogy van annak eredaz MSZT megalakulásának
írása zavart és tanácstalanságot keltett a nyugati hakenykedik.)
ménye.
10. évfordulója alkalmából
talmak soraiban, ez a zavar azonban az elmúlt napokA
munkamódszerátadás
ban — mint azt Dulles beszédei bizonyították — felKomlósi Józsefné május elA Magyar—Szovjet Társa- történetét megyei viszonylat- szovjet, Kovaljov-mozgalmá- ső dekádjában 101 százalékra
engedett, sőt nyilvánvalóvá lett, hogy a nyugati hahoz csatlakozott 14 pártonság és a DISZ közösen június ban, a másik az Üj Világ ter- kívüli
talmak kormánykörei a négyhatalmi értekezlet prognagy- termelt 91 százalékos minőség
12-én és 13-án nagyszabású jesztéssel foglalkozik, míg a szerű sztahánovista,
ramjához nem tartozó kérdések felvetésével zavart
eredménnyel dolgozó mellett. A munkamódszeré takartak kelteni a béketábor országaiban és olyan légünnepséget rendez Szegeden harmadik „Találd ki" pavi- szövők. Mindez május eiső adás nyomán is teljesítmékör kialakítására törekedtek, amely legalábbis kétséa Magyar—Szovjet Társaság lonban szovjet emberek fény- felében történt. Azóta már nye 113 százalékra emelkegessé tenné számottevő megegyezés elérését. Dulles
megalakulásának 10. évfor- képeit, írók, festők műveit a 27 sztahánovista — kom- dett, a munka minősége peegyik, május közepén mondott beszédében például nem
dulója alkalmából, illetve a állítják ki. A megfejtőknek munisták és nem kommunis- dig 93.4 százalék lett.
átallotta előterjeszteni azt az ostoba javaslatot, hogy a
DISZ II.
kongresszusának ott a helyszínen jutalmat ad- ták — rendszeresen segíteA munkamódszerüket átnégy kormányfő tanácskozása tárgyalja meg a népi
tiszteletére.
nak. A ligetben sátrat is ál- nek,
patronálnak egy-egy
demokratikus országok régi rendje visszaállításának
Vasárnap, június 12-én dél- lítanak fel, amelyekben egész szövőt. Ez elősegíti a több és adó szövődéi sztahánovisták
kérdését. Jellemző, hogy még az angol burzsoá sajtó
előtt fél 10 órakor nyitják nap szovjet filmeket vetíte- minőségileg jobb munkát.
az élvonalban járnak a több
is *dőre sületlenségnek« minősítette e "javaslatot*.
meg a szegedi MSZT szék- nek. Ugyanitt a Horizont
és jobb termelésért. Példát
Császár
Imréné,
sztahánoA Szovjetunió kormánya, amikor máius 26-i, a három
házban (Horváth Mihály u. 3) könyvsátrat állít fel.
mutatnak — követésre méltó
nyugati hatalomhoz intézett jegyzékében
magáévá
Hódi Géza festőművész műAz újszegedi
szabadtéri vista, a párt tagja Széli V.
tette a négyhatalmi tárgyalások gondolatát, elítélte az
veiből rendezett kiállítást. A színpadon délután 4 órától Jánosnét segíti, neki adja át példát — nemcsak az újszeEgyesült Államok külügyminiszterének kijelentését és
festő orosz vonatkozású
ké- este 10 óráig szegedi öntevé- tapasztalatait, a helyes mun- gedi, hanem városunk valaleszögezte, hogy az említett nyilatkozat azt bizonyítja:
peiből állítanak ki. 10 órakor keny kultúrcsoportok szere- kamódszereit. Természetesen mennyi sztahánovistájának.
tapasztalatátadást saját
az Egyesült Államok megengedhetetlen nyomást kíván
a párt- és a tömegszervezetek pelnek. A szegedieken kívül a
gyakorolni a négyhatalmi tanácskozásra.
(m. s.)
képviselői megkoszorúzzák a fellép a tápéi, az apátfalvi, a munkájának végeztével végSzéchenyi
téren levő két pitvarosi és a deszki népi
Azóta Dulles már más húrokat penget. Máius
szovjet emlékművet és a Du- együttes is. Délután 6 órakor
26-i, ú j a b b nyilatkozatában m á r az amerikai kormány
gonics temetőben az elesett a Széchenyi téren szovjet
együttműködési készségéről biztosította a Szovjetunió
Dóc k ö z s é g házaiba m e g k e z d t é k
szovjet katonák sírját. 11 modellek alapján ruhabemukormányát a négyhatalmi értekezlet időpontjában és
órakor a Dugonics téren az tatót tartanak, majd este utszínhelyében való megállapodás kérdésében. Ez tera v i l l a n y á r a m bevezetését
egyetemi klub épületén em- cabál lesz.
mészetesen nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok
léktáblát lepleznek le annak
A
szegedi
sporttelepeken
Az egykori Pallavicini-urakormánya feladta volna négyhatalmi értekezlet-ellenes
emlékére, hogy abból a ház- sportbemutatókat rendeznek. dalom kiosztott földjein a újabb öröm érte: június elsepolitikáját, csupán azt, hogy nem meri vállalni az ebból
indult
el
az
MSZT
tevéJúnius 13-án. hétfőn este a dóci határrész lakosai ú j köz- jén, szerdán reggel a Délviből következő mérhetetlen erkölcsi felelősséget.
kenysége tiz esztendővel ez- szegedi Nemzeti Színházban séget alapítottak a felszaba- déki Áramszolgáltató Vállaelőtt az országban.
Akkor rendezik meg az ünnepi estet dulás után s községüknek a lat megkezdte Dóc villamoA nemzetközi eseményeknek az elkövetkező hesítását. Az á r a m bevezetéalakult meg a Szovjet Bará- az MSZT megalakulásának Dóc nevet adták.
tekben várható alakulása arra mutat, hogy a tárgyaséhez százhúsz villanyoszlások további halogatására irányuló nyugati politika
tok Egyesülete először Ma- 10. évfordulója
alkalmából,
A kis falucska, népi álla- lopra van szükség. A dóciak
folytatásának befellegzett. Az osztrák államszerződés
gyarországon.
melyen Sarló Sándor, az Üj munk segítségével évről évre vállalták; az oszlopokat tárgyors és általános megelégedésre történt rendezése beDélután 4 órától este 10 Világ
főszerkesztője mond fejlődik, növekszik, szépül. sadalmi munkával ők maguk
bizonyította, hogy minden más nagyjelentőségű kéróráig az újszegedi ligetben beszédet. A műsor keretében Csinos tanácsháza, egészsé- állítják a földbe, hogy ezzel
désben is — kölcsönös jóakarattal — meg lehet találni
juniális
ünnepség
lesz. A fellép a Magyar Néphadse- ges. modern iskola, barátsá- is meggyorsítsák a szerelési
a megfelelő megoldást. Vonatkozik ez mindenekelőtt a
szolgáltató vállalatok büffé- reg Vörös Csillag Érdem- gos kultúrotthon és 86 ú j csa- munkálatokat.
német kérdésre, amely a nemzetközi politika elsőket állítanak fel. Ebben a li- renddél kitüntetett művész- ládi ház bizonyítja Dócon is
számú megoldásra váró problémája és amely tíz évi
Még ebben az évben nemgetben az MSZT-nek három együttese.
felszabadult népünk egyre
halogatás után mindenképpen megérett a végső renpavilonja lesz. Az egyikben
Június 12 és 19 között ren- növekvő életszínvonalát, bol- csak a község középületeiben,
dezésre.
(P. I.)
képekben mutatják be az dezik majd meg a m a g y a r - dogabb életét.
hanem 64 ú j családi házban
MSZT, tízéves
fejlődésének szovjet kultúrhetet Szegeden. A község lakosságát móst is kigyullad a villanyfény.
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Mi történt a külpolitikában ?
Végetéptek
a szovjet—jugoszláv tárgyalások
A Szovjetunió Jugoszláviában tartóz"
kodó kormányküldöttségének tagjai június elsején Ljubljanába látogattak,
ahol több üzemet tekintettek meg, majd
még aznap Zágrábba utaztak. Június elsején qste a szovjet kormányküldöttség viszszautazott Belgrádba.
Lapzártakor érkezett
jelentés
szerint
június 2-án Belgrádban végetértek a szovjet—jugoszláv
tárgyalások.
Csütörtökön
este közöe nyilatkozatot adtak ki a tárgyalásokról,
g é c s b o l érkező jelentés szerint az
osztrák parlament főbizottsága június elsején ülést tartott. Az ülésen, amelyen Raab kancellár, Scharf
alkanceUár.
Fial külügyminiszter és Kreisky
államtitkár la résztvett, a főbizottság az államszerződés cikkelyenkinti megvitatása után elhatározta, hogy javasolja a parlamentnek a
szerződés-szöveg
alkotmányos
jóváhagyásit. Foglalkozott a főbizottság a négy parlamenti frakció vezetője által benyújtott javaslattal Is, amely indítványozza Ausztria
állandó semlegességét. A bizottság elhatározta: indítványozza a parlamentnek a javaslat elfogadását.
Az osztrák parlament nemzeti tanácsában június 7-én, a szövetségi tanácsban pedig június 8-ón tárgyalják meg jóváhagyás
végett az államszerződés szövegét és a négy
parlamenti fi akció elnökének javaslatát.
Iljicsov, a Szovjetunió ausztriai főbiztosa június elsején közölte Raab osztrák

kancellárra), hogy a szovjet hatóságok határozata értelmében az Osztrák hatóságok
rendelkezésére bocsátják a szovjet csapatok
által korábban igénybevett, összesen több,
mint 25 ezer négyzetméter területű 46 épületet és több, mint 20 hektár földterületet.
Az angol rádió bonni tudósítójának jelentése szerint — mint az MTI hírüladja —
Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok közölte a nyugatnémet kormánnyal,
hogy nincs alapja a bonni kormány panaszának az ausztriai volt német javak sorsának rendezése ellen.
A nyugatnémet kormány jegyzékére
adott válaszokban a nyugati hatalmak kijelentik, hogy az osztrák
államszerződésben
Ausztria lemondott
minden
követeléséről
Németországgal szemben, ami aZ Anschluss
időszakából ered. A nyugati hatalmak szerint ez az osztrák követelés pedig lényeges
lett volna.
| int a bonni kancellári hivatal közölte, Adenauer június 13-án indul
tervezett amerikai útjára, amelynek során
Washingtonban
megbeszéléseket
folytat
majd Eisenhower
elnökkel és Dulles külügyminiszterrel.

m

A bonni kormány szóvivője megerősítette a hírt, amely szerint Adenauer június
16-án be akar kapcsolódni a három nyugati
külügyminiszternek
a négyhatalmi
értekezlet előkészítéséről tartandó
megbeszéléseibe.
A Westfaelische Rundschau című dortmundi lap ezzel kapcsolatban megállapítja,
hogy Adenauer közbelépése
aligha
fogja
elősegíteni a négyhatalmi értekezlet
sírna
lebonyolítását..,

H Magyar Népköztársaság kormánya
letétbe helyezte a varsái szerződés
ratifikációs okmányait
Varsó (MTI). Drahos Lajos,
a Magyar
Népköztársaság
varsói rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a magyar kormány nevében június 2-án a Lengyel Népköztársaság kormányánál letétbe
helyezte az 1955. május 14-én
Varsóban aláírt
barátsági,
együttműködési és kölcsönös
segélynyújtási szerződés magyar ratifikációs okmányait.
A ratifikációs okmányok
tetétbehelyezéeéről
készült

A szovjet
Ljubljanában

jegyzőkönyvet
Stanislaw
Skrzeszewski,
a
Lengyel
Népköztársaság
külügyminisztere és Drahos Lajos, a
Magyar
Népköztársaság
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete írta alá.
A dokumentumok letétbehelyezésénél jelen voltak a
Lengyel Népköztársaság külügyminisztériumának vezető
munkatársai, valamint a Magyar Népköztársaság nagykövetségének diplomáciai beosztottjai.

kormányküldöttség
és
Zágrábban

Június elsején a szovjet
kormányküldöttség
tagjai
Ljubljanába, a Szlovén Népköztársaság
fővárosába érkeztek. Megtekintették a Lilosztroj nevű turbinagyárat
és beszélgetést folytattak a
gyér vezetőivel.
A szovjet kormányküldöttség tagjai aznap Zágrábba, a
Morvát Népköztársaság fővárosába utaztak. A küldöttséget a ljubljanai pályaudvarom ünnepélyes búcsúztatásban részesítették. Díszszázad vonult fel és elhangzott
a szovjet, valamint a jugoszláv állami himnusz.
Zágrábban a szovjet kormányküldöttségei; Vladimír
Bakarlcs, a horvát
szábor
elnöke és a köztársaság más
vezető személyiségei fogad-

ták. A szovjet kormányküldöttség
tagjó
Zágratt-f.n
megtekintették a Rade Koncsar gyárat. A gyár vezetőinek kíséreteben sorra járták
az üzemrészlegeket, tanulmányozták
a
termelőmunka
megszervezését, elbeszélgettek a munkás-önkormányzatról a munkástanács képviselőivel, a gyár igazgatójával,
szakszervezeti elnökével és a
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége üzemi szervezetének
titkárával,
Vladimír Bakarics, a horvát szábor
elnöke ebédét
adott a szovjet kormányküldöttség tiszteletére. Az ebéd
szívélyes légkörben folyt le.
Június elsején este a szovjet kormányküldöttség ragjai
Belgrádba utaztak.

Továbbszélesedik az angol
vasutasok sztrájkja
London (MTI) Az angol
vasutasok sztrájkja csütörtököm m á r ötödik napjába lépett.
Eden miniszterelnök csütörtökre
minisztertanácsot
hívótt össze a sztrájkhelyzet
megvitatására.
A kormány kénytelen volt
igénybevenni az angol katonai légierő repülőgépeit a
postaforgalom lebonyolításának biztosítására. A magán
autócégeket
felhatalmazták
arra, hogy Londonban ~expres*- szolgálatot lássanak
ét A közlekedési és különösen a szállítási nehézségek
leküzdésére a kórmámy a
hadiflottát is igénybe vette.
A dolgozókra
gyakorolt
nyomás ellenére n sztrájk
tovább szélesedik. A Reuter
jelentése megállapítja, högy
-ez a sztrájk párhuzamosan
a húszezer kikötői munkás
sztrájkjáva', Angliát olyan
súlyos válsággal
fenyegeti,
amelyhez hasonló már egy
nemzedék óta nem volt az országban*.
A,
sráofiítov

ja kedden már második hetébe lépett,

N. Sz. Hrttscsav,
M. A. Beiganyin és A. L
Mikojan pénteken
hivatalos látogatásra

Széliába érkezik
Szófia (BTA) A szovjet—
jugoszláv
tárgyalásokban
résztvett szovjet kormányküldöttség hálom tágja: N.
Sz. Hruscsov, a Szovjetunió
Legfelső Tanácsa Elnökségének tagja, az SZKP Központi
Bizottságának első titkára,
N. A. Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke é« A. 1. Mikojan, a
Szovjetunió
Minisztertanácsának első elnökhelyettese
június 3-án hivatalos baráti
látogatásra Saófiába érkezik.

Amerikai provokációk
Csehszlovákia allén
Prága (TASZSZ) A CTK
hírügynökség jelentése szerint a Rudé Právo június elsejei számában cikket közöl
a Csehszlovákia ellen irányuló amerikai provokációkról.
Az amerikai imperialisták
— hangzik a cikk — a csehszlovák határ közelében lévő
bajorországi különleges támaszpontokról mér huzamosabb idő óta csehszlovák-ellenes röpcédulákkal ellátott
léggömbökét küldenek hozzánk.
A lap a csehszlovák külügyminisztériumnak ez év
április 19-én az Egyesült Államok prágai nagykövetségéhez intézett jegyzékében foglalt tényekre hivatkozva a
következőket állapítja meg:
Példátlan arcátlanság, hogy
az amerikai
kormánykörök
békében, az Egyesült Államok és Csehszlovákia közötti
normális diplomáciai kapcsolatok fennállása mellett a
nemzetközi jog előírásainak
megszegésével nyilt agreszszív lépésekhez folyamodnak.

Jegyzetek egy ifjú községről

II. FALU SZÜLETIK
Már csak sgy erdő választ el Dóétól, amikor váratlanul
útitársam
akad.
Környékbeli, sőt
helybeli
gazdálkodó, aki az elsők között telepedett le az újraszerveződő — s ezúttal sikeresen
szerveződő — községben. Az
utolsó kilométereket együtt
ballagjuk, s közben hasznos
felvilágosításokra teszek szert.
Egy régi jószágigazgató történetét hallom,
nagyapák
emlékezései nyomán, aki kíméletlen készséggel hajtotta
végre az uraság faluirtó rendelkezéseit. Egy éjjel azután
kopogtattak az ablakán; tél
volt, koromsötét, szegénylegények órája. A látogatók
nem sokat teketóriáztak. Ott
helyben végrehajtották rajta
a nép í t é l e t é t . . .
Közben kiérünk az erdőből és utikalauzom egy közeledő emelkedésre mutat:
— Az már Dóc. Én is itt
lakom mindjárt a falu elejéin.
A közeli cél biztató tudata
meggyorsítja lépteinket, s én
nekividámodva hallgatom őslakos-útitársam
magyarázatait a kövesútról, amely négyöt évvel ezelőtt kötötte be
Dócot a gazdasági és közélet
buzogva keringő áramába.
— És most jön majd a villany; legalábbis úgy hírlik.
De elhiszi-e öcsém, hogy
amikor 1948-ban ideköltöztünk a juttatott földünkre,
még olyan kihalt volt az
egész dóci határ, mint itt
hátunk
mögött a mocsaras
lapály. A domb tetején, a
fákon túl, ott állt a major
a cselédlakásokkal, errébb a
temető, amott balkéz felé az
istálló', vagy inkább karám,
az még most is megvan, a
tszcs használja, aztán ideoda szétszórva még egy-két
sárkunyhó és azzal kész. Ja
még, majd elfelejtkeztem a
régi iskoláról, látja
itten
jobbra. Most az a földművesszövetkezeti bolt.
Ebben a pillanatban felértünk egy emelkedő tetejére,
ahonnan szemünk elé térül
az egész falu. Kísérőm búcsúzik, én pedig megállok és
széttekintek, hogy az első benyomás mélyen beivódó képeiből semmit el ne szalaszszak.

Hát igen: falu, igazi falu. Házsorok szaladnak szét
minden irányban, s habér a
házak közül nem egy még
vakolatlan, az emiber érzi,
hogy ezeket a gyökereket innen már nem lehe^ kitépni.
Valami friss szag lebeg a
mes;zeletlen falak,
pirosló
cseréptetők fölött, egy kiforratlan, de már rendeződő közösség lehelete, amely az emberek minden mozdulatát ünnepélyességgel szövi át, amolyan honfoglaló
hangulatot
áraszt, s még a mértani pontossággal kimért portáknál,
Rövid
külpolitikai az egyenes utcáknál és közös apaságra valló típusháhírek
zaknál is élesebben jelzi,
hogy itt e fiatal fák és öreg
Ankara (TASZSZ). A Hálk- kövek között valami szokatcsi című lap jelentése szerint lan történik. Mintha csak az
Nun Szaid iraki miniszterel- egész település minden röge,
nök és Husszein Ala iráni
miniszterelnök a közeljövőFelfüggesztenék
ben ellátogat Törökországba.
,Hivatalos forrásokból szer- a középiskolai fanáro k
zett értesülések
szerint —
sztrájkját
írja a lap — Husszein
Ala
törökországi látogatását
bizRóma (MTI) Az olasz kötos előjelnek tekintik arra vo- zépiskolai tanárok és igazganatkozóan, hogy Irán csatla- tók felfüggesztették határokozik a török—iraki
szövet- zatlan
időre
bejelentett
séghez."
sztrájkjukat, tekintettel arra,
*
hogy Oronehi
köztársasági
Berlin (MTI). Schlüter fa- elnök a sztrájkot vezető "issiszta könyvkiadónak Alsó- kolafront" kérésére ígéretet
Szászország tartományi köz- tett, hogy még e hét folyaoktatási miniszterévé történt mán fogadja a tanárok és
kinevezése ellen világszerte igazgatók szakszervezeteinek
éles tiltakozások hangzanak képviselőit és személyesen jár
közben a kormánynál a tael.
17 ismert német,
angol, nárok és igazgatók követeléfrancia, olasz, svéd,
svájci seinek teljesítése érdekében.
történetében ez
és amerikai tudós
szolidari- Olaszország
élső eset. hogy az államfő
tásáról biztosította a göttin- az
személyesen
avatkozik be
gai egyetem
tiltakozása
je- szakszervezeti ügyékbe.
léül lemondott
rektorát
és
szenátusát, valamint as egyeAz állami irányítás alatt
tem sztrájkba
lépett
hall- álló intézmények dolgozóinak
csaknem egy hónap óta tartó
gatóit.
Neye professzor, a berlini sztrájkja szintén végetért. A
Humboldt-egyetem
rektora, kormány ugyanis hajlandó
sajtónyilatkozatban a* Néme előleget folyósítani később
fizetésemeDemokratikus
Köztársaság megállapítandó
főiskolai tanárainak mély ro- lésre és azonnal visszavonja
konszenvét fejezte ki a güt- a sztrájkolók ellen az elmúlt
hozott
büntető
tiftgai egyetem
lemondott napokban
rektora és szenátusa iránt. — rendszabályokat.

eleven és holt porcikája ezt
kiáltaná: megállj
vándor,
nézz körül, mert itt jövendő
századok alapjait r a k j á k le
— falu születik!
Érzem, hogy ez az ünnepélyesség engem is átjár. Egy
szó motoszkál bennem, minden más gondolatot elnyomva: történelmi igazságszolgáltatás. Igen, ennek így keilett történnie. Ahogy a lengyel nép is porig lerombolt
fővárosát újból a régi helyen építette fel — nem
azért, mert jobb helyet nem
talált volna, hanem, hogy a
barbár pusztítás még közvetett módon se diadalmaskodjék —, ugyanúgy e parányi
terület parányi népességének
itt és nem másutt kellett
megalkotnia azt az ú j községet, amely igazságot szolgáltat sokszáz lerombolt ház
és sokezer elkergetett ős szétszórt porának; itt és nem
másutt kellett az egykor kisemmizettek blrtokbavett hónát felépíteni, azt az erős várat, amelyet tőlük m á r semmiféle Pallavlcini el nem ragadhat!
«

Némi nézelődés után elindulok a tanácsháza s az iskola felé, ahol futó benyomásaimait pontos tényekkel egészíthetem ki. Lele elvtárs, iskolaigazgató, aki egyszemélyban községi pórttitkár is, a
fő informátorom. Vele szemlélem meg Dóc főbb nevezetességeit, tőle értesülök az
elmúlt
6—8 év fontoeabb
helytörténeti eseményeiről.
Az új község
kiépítése
1948-ban kezdődött, államkölcsönneL Egy-két évre rá
indult meg nagyobb méretekben az építkezés. Ügy is
mondhatnánk
tehát, hogy
Dóc az ötéves terv gyermeke,
A honalapítás első lépéseként (gazdaságilag és emberileg egyaránt érthető okból)
lebontották az uradalmi majort; ennek anyagából építkeztek az első telepesek. Sőt
nemcsak a majort, hanem
még a helyét is eltüntették:
A feudális világnak ez a jelképe ugyanis, mint m á r említettük, dombon épült, alatta pedig, főleg keleti irányban egy nagy mélyedés tátongott. Nos, a községrendezés azzal kezdődött, hogy a
dombot szépen lehordták, az
árkot feltöltötték, s így kettős eredményt értek el: a
felszín planirozásával együtt
a mult emlékét is eltörölték.
1950-ben épült fel az első
nagyobb házcsoport.
Szép
rendben, terv szerint, az állam által jóváhagyott községfejlesztési térkép alapján. A
szükséges hely megvolt, mert
a major területét a földreform már eredetileg érintetlenül hagyta. Ebből aztán az
igényelhetett házhelyet, aki
akart: az állam olcsó megváltási áron mérte ki mindenkinek. 600 négyszögölben szabta meg a tervrajz a házhelyek területét, hogy jusson
hely a szűkebb porta mellett
veteményesnek és gyümölcsösnek is. Elsősorban a környező földek
újbirtokosal
igényeltek — volt uradalmi
cselédek és kisbérlők. a major és vidéke egykori lakói.
De jöttek távolabbról is. Ezúttal fordított folyamat ját-

szódott le, mint néhány ératizeddel ezelőtt. Most a hatalom nemcsak, hogy nem
akadályozta a községgé tömörülést, de nem is adott ki
másutt
építési
engedélyt,
mint az ú j település szűkebb
területéin. És ez teljesen indokolt, Épp eléggé szétszórta
a vidék lakosságát a mult.
Ideje volt, hogy egy ú j rend
ú j törvénye kialakítsa a kultúra és a közösségi élet helyi
gócpontjait.
1952 január
elsején
nyerte el Dóc a község címet,
vált önálló igazgatási egységgé. A sokszor szétvert dóci
nép ezen a napon jutott el
odáig, amiről ősei csak álmodozhattak: hogy saját kezébe
veszi közös élete dolgainak
intézését. Eddigre persze a
volt major helyén már sok
család felépítette otthonát.
Egyesek saját erejükbői, a
többség: állami támogatással.
Családonként 13—15 ezer forintnyi építkezési hitelt adott
az állam, ezenkívül tervrajzot, mert az államkólcsonnel
készülő házak alakját típusterv szabja meg. A kölcsön
összege elegendő volt arra,
hogy fedezze az anyag-költségeket és a mesteremberek
munkáját. A többit az építtető adta hozzá
olymódon,
hogy családjával együtt ott
dolgozott
az
építkezésen.
Szükséges anyaggal az állam
bőkezűen ellátta a falut.
Felépítvén az otthont, máé
csak a kölcsönt kell visszafizetni. Hány családot nyomott agyon a múltban ilyen
teher! Nem tudunk szabadulni egy párhuzamtól, amelyet most az élet idéz feL A
múlt század közepén a kiébérlőkké lett jobbágyok te
kaptak némi lakásépítési segélyt. 80 forint értékben, ama
az akkori árak szerint az építkezési költségek mintegy negyed részét fedezte. Álnoíc
segély volt ez, még az alamizsnánál is rosszabb. E segély jogcímén
ugyanis
az
uradalom évi tíz forint „lakbért" szedett
kisbériéitől,
mégpedig
meghatározatlan
ideig! E ravasz mesterkedéssel az uradalom a ház értéké-1
nek legalább kétszeresét, a
segély összegének pedig 8—*
10 szeresét szedte be házbért
fejében. Sőt olyan szerződéseket is ismerünk, amelyek
szerint a 80 forint jótétemény
fejében a „fölszabadított", de
földnélküli parasztok évi 20
—20 napot robotoltak, vadászatkor pedig 3 napi hajtást
szolgáltattak a földesúrnak!
A mostani kölcsönök
letörlesztése szépen és akadály nélkül halad. Ezek a
kölcsönök nem örökre szólnak, hanem 10—15 éves lejáratúak, ami azt jelenti,
hogy 1000—1200 forintos évi
részletekben kell őket visszafizetni.
A tanácstitkárnál,
akit tüzetesen kikérdeztem,
egyetlen családról sem hallottam, amely zavarba jutott
volna a hitel törlesztésével.
Személyes tapasztalataim is
ezt tanúsítják. Így változott
meg a múltnak az a törvénye
is, hogy a kölcsönnek a paraszt nyakán lerázhatatlan
teherré kell válnia.
(Folytatjuk.)
Kende Péter

Elérik szakköri munkát szervez a DISZ
a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
A Szegedi Orvostudományi a szakmai tanulást elősegítő
Egyetem DISZ-bizottsága az szakköri foglalkozások nyoidén gazdag tervet dolgozott mán mind vonzóbbá válik a
ki a fiatalok nevelésére, szó- DISZ-szervezet és néhány
rakoztatására. A többi között hónap alatt mintegy százan
szakköröket alakítottak, ame- kérték felvételüket. Kiss Csalyekben a fiatalok igényeik- ba harmadéves hallgató, »/.
nek, képességeiknek megfele- egyetemi DISZ-bizottság titlően munkálkodhatnak. A fo- kára a Szegedi fiatalok kültószakkör tagjai elsajátítot- dötteként vesz majd részt a
II.
kongresszusán.
ták már a fényképezés tech- DISZ
nikáját és sok színes felvé- Büszkén számol be majd artelt is készítettek az egyetem ról is, hogy a szervezeti munéletéről, az érdekes műtétek- kában, a tanulásban kitűnt
ről, kísérletekről. Rövidesén fiatalok közül rövidesen hat
bemutatják első diafilmjüket hallgató tagjelölt-felvételi kéis. Az ornltologus-szakkör relméről döntenek az egyekommunistái. Beszámol
tagjai madárpreparáturnokat tem
terveikről
is: rökészítettek. Több mint szá- majd
videsén ú j szakköröket szerzan vettek részt a művészeti veznek,
csónakházat
épímunkában és számosan ke- 'ffflék a Tiszán. Megindul
resték fel a sportkörök fog s- "Miénk az egyetem«-mozlalkozásait.
í 'lom, amelynek célja az
A változatos kulturális c.. „vetem felszerelési tárgyaisportesemények, az érdekes, i nak gondozása.
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Forró szereteti el gondolunk a Pedagógus Napon
szovjet barátainkra
— Toldi István Kossuth-díjas pedagógus,
Általános Iskola igazgatójának
— Jónénány éve tanítok,
de úgy érzem, hogy az idei
Pedagógus Nap jelentősebb
és fontosabb számunkra, mint
eddig bármelyik. Most mór
bátran
mondhatjuk, hogy
munkánkat a szülők is megismerték
és megszerettek
bennünket. Igaz, mi is másképpen dolgozunk, mint néhány évvel ezelőtt. Elsősorban azért javul munkánk,
mert sokat tanultunk a szovjet pedagógusoktól.
— Hazánkból két ízben
járt pedagógus küldöttség a
Szovjetunióban és több szovjet pedagógus látogatott el
hozzánk. Legutóbb Oszipova
elvtársnő kereste fel az ország számos iskoláját, köztük a mienket is. Tanácsai
alapján
nevelőtestületünk
most tudományosan foglalkozik a pedagógiai kérdésekkel.
— Oszipova elvtársnő hívta fel a figyelmünket arra,
hogy nagy gondot fordítsunk
a gyermekek
szokásainak,
készségeinek
kialakítására.
Azóta sok ezzel kapcsolatos
kísérletet végeztünk és máris
látjuk, hogy ez jó m u n k á n k hoz
nélkülözhetetlen.
Elmondotta azt is, hogy a szovjet pedagógusok milyen szeretettel törődnek a tanulók
egészségügyi körülményeivel.
PL a túl meleg vagy hűvös
terem hátrányos a tanulásnál. Az utolsó órákban lankad a tanulók figyelme, az
órák elején jobban megértik
az ú j anyagot, mint a végén.
Eaeteet és sok. más körülményt figyelembevéve
kés?*t}ük el most m á r saját kísérleteink alapján jövő évi
tantervünket.

— Sokkal
célszerűbben
használjuk fel a szemléltető
esaközöket. Eddig is szemléltettünk, de nem olyan tudományosan és mélyrehatóan.
Most rendszeresítettük nemcsak kémiából, hanem fizikából is a gyakorló órákat,
ahol a tanulók a megtanult
elméleti anyagot
önállóan
alkalmazzák. Sokat beszélgettünk Oszipova elvtársnővel a nyelvtan
tanításáról.
Tanácsára az állandó gyakoroltatással az idén m á r nagymértékben növekedett a tanulóink helyesírás készsége.
— Mikor 1951-ben a Szovjetunióban jártam, láttam,
hogy minden iskolának van
mezőgazdasági gyakorló kertje. Az idén
létesített 800
négyszögöles kertünkben szívesen ápolják a gyerekek
délutánonklnt a gyümölcsfákat,
a szőlőt, a
konyhakerti
növényeket.
Ez
azért fontos, mert iskoláinkban nincs bevezetve a mezőgazdasági gyakorlat.
— A szovjet pedagógusok,
mikor itt jártak, nemcsak az
iskolákat keresték fel, hanem sok. időt töltöttek a dolgozók körében. Ez nagy segítséget n y ú j t nekünk a szülők között végzett munkához.
Talán éppen ennek köszönhetjük, hogy az idei Pedagógus Nap olyan népszerű lesz
a gyerekek, felnőttek körében e g y a r á n t Bár meglepetésnek készül, — de, mint az
iskola vezetője tudok róla —,
hogy szombaton reggel valóságos virágerdővel fogadnak
bennünket a gyerekek. Minden reztályban külön köszön-

Tjaaaszi
tfirirS&zott
a tavasz
a
szűzföldek
vidékén is.
Az új életre támadó
természet illata árad a páráló földek fölött. De mintha még a
nap is csodálkozva
tekintene
szét a megváltozott tájon. Ott
barna szántók
nyújtóznak
a
sikon, ameddig a szem ellát,
emitt frissen épült
szovhoevároskák vidámpiros
tetőire,
fiatal gyümölcsös
kertjeire,
ligeteire mosolyog a nap, s
kíváncsian tekint bele a gyönyörű sztyeppei tavak
tükrébe, ahol mostanában
telepedtek meg az eiső vadliba-rajok.
A megújuló
sztyeppén
a
termékennyé
vált
földön
grandiózus méretű tavaszi roham indult. A roham előkészítésében a szovjet
emberek
milliói vettek
részt.
Még sohasem volt példa az
új gazdaságok ilyen nagyarányú gépesítésére. A szűzföldeken megindított tavaszi roham ékesszóló bizonyítéka a
szovjet nehézipar
óriási, erejének és
fejlődésének.
Az

Akmollnszk
területi
„Sztyepnyák"
gabona- |
termelő szovhozban
például
naponta 2600 hektáron
vetik
el a gabonát, ami
megfelel
egy nagyobb kolhoz egész vetésterületének.
Az
„Asztrahán" szovhaz három és fél
nappalait
2000 hektár
őszi
szántás
fogasolását
végezte
eV
,.. Uti bőröndökkel,
batyukkal és vidám
fiatalokkal
megrakott
alkalmi
teherkocsik robogtak a frissen épített úton a karasalgini gépállomás felé. A
traktoristaképző iskolák végzett
növendékei
tértek
vissza „régi"
munkahelyükre.
Megérkezvén, elsőnek is azt kérdezték:
— No, jókor
jöttünk?
Máskor talán
nótaszóval,
muzsikával
fogadták
volna
őket, de most nem volt idő az
effélékre. Az érkezők
lerakták tehát holmijukat,
átöltöztek, aztán — gyerünk a traktorokml
J/ lagyimir
Melnyicsenkot
* —aki a múlt
tavasszal
érkezett Bjelorussziából,
most
végzett,a kosztyukovi
traktorosképző iskolán — a nyolcadik brigádba
osztották
be.
(Tavaly még csak négy brigád volt a gépállomáson.) Né-.

a Petőfi-telepi
nyilatkozata

I. számú

tik az első órára érkező nevelőket. Mennyire megbecsülik a szülők munkánkat, mut a t j a az hogy az osztályok
munkaközössége külön köszönti az osztályfőnököket.
Munkánk elismerését látjuk
azokban az
ünnepségekben
is, amelyeket vasárnap
országszerte, így városunkban
is rendeznek.
— Most, amikor erre a
napra készülünk, azokra
a
barátainkra gondolunk, akiktől olyan sokat
tanultunk.
Ezekben a napokban, amikor a Magyar—Szovjet Társaság megalakulásának
10.
évfordulóját is ünnepeljük,
még forróbb szeretettel gondolunk a szovjet pedagógusokra és további sikereket
kivánunk országépítő munkájukhoz,

Az elmúlt napokban a különböző szakmában dolgozó
szegedi kisiparosok taggyűléseket tartottak, ahol többek közök szó eseti azokról
is, akiktől az utóbbi hetekben
a kerületi
tanácsok
megvonták az iparengedélyt.
A
becsületes, szorgalmas,
munkájukat közmegelégedéssel végző kisiparosok között
általános helyeslésre
talált
a tanács intézkedése, s mint
mondották:
-Mi
magunk
szégyeltük, hogy olyan emberek is vannak sorainkban,
akikről köztudomású Szegeden, hogy a múltban szinte
szóte sem álltak a kisiparosokkal, a "felsőbb tízezerhez*
tartoztak. És most, hogy megszerezték az iparengedélyt,
másokkal akarták elvégeztetni a munkát, drágították
az árukat, nem fizettek adót,
rontották a kisiparosok hír| nevét*,
f Igazuk van
ezeknek az
I igyekvő, jól dolgozó kisipa-

Holnap este irodalmi est keretében nyitják meg
az ünnepi künyvbeiet
Az idei ünnepi
könyvhétnek különös jelentőséget ad
az, hogy az új magyar irodalmunk születésének 10. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalommal Szeged város kulturális szervei,
könyvtárai és
könyvterjesztő
vállalatai
június 5-től 12-ig rendezik meg
városunkban
az
ünnepi
könyvhetet.
Holnap este S árakor a
Központi Egyetem
Aulájában
irodalmi est keretében
nyitják meg a könyvhetet,
ame-

rohant

hány nap múlva
Melnyicsenko már nem érezte magát
^eöldfülüneK':
megtanulta, hogyan kell
menetköz-ben felvenni az üzemanyagot,
vetőmagot, takarékoskodni
az
idővel a fordulókban, stb. A
három kilométer hosszú óriási
táblákon jól ki lehet
használni a gépeket: már az első
napokban 75—80 hektár volt
a
teljesítménye.
Az új telepesek
száma az
idei tavaszon
három-négyszeresére növekedett.
Mindenütt
ott vannak a fiatalok a szovhozokban,
gépállomásokon.
Többnyire
gyárakból,
üzemekből jöttek és ipari munkakultúrát hoztak
magukkal.
Jól átgondolt, pontos
munka-

A „ r e k l a m á l ó kisiparosok"

szervezéssel sok időt és üzemanyagot takarítanak
meg.
A tavaszi vetés
megmutattá a xziizföldek
régi
és új gazdaságainak
növekvő
erejét. Ezeket a
gazdaságokat nemcsak a modern gépek
sokasága teszi erőssé, hanem
elsősorban
az i f j ú gabonatermelők, akik ezen a tavaszon becsülettel
kiállták
a
bátor, hősies munka
próbáját.
Az
ahmolinszki
terület
szovhozai a múlt évihez képest két és félszeresére
növelték vetésterületüket.
Ennek ellenére jó két héttel korábban fejezték be a tavaszi
kalászosok
vetését.
A hősi tettekre kész, győzelmes fiatal telepesek
munkája nyomán acélos, jó búza
terem a feltört új földeken.

lyen dr. Madácsy László, a
Magyar Írók Szövetsége
Szegedi
Csoportjának
' elnöke
mond bevezetőt.
Az
ünmvi
irodalmi esten
közreműködik
Tamási Áron
Kossuth-díjas
író. Bodor Tibor, a Madách
Színház tagja, Lászlóffy Kata,
Moldován Stefánia és Ujj József, a szegedi Nemzett
Színház tagjai. A műsorban Dér
Endre, Lődi Ferenc,
Nagyfalusi Tibor helyi írók művei
is szerepelnek.
Június 5-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a szegedi békezenekar
közreműködésével
a könyvsátrakban
az árusításokat ünnepélyesen
megnyitják. Könyvárusítás lesz a város különböző
helyein:
a
Klauzál téren, «
Széchenyi
téren, a Faragó utca és a Petőfi Sándor sugárút sarkán, a
Színház előtt, a
Móravárosi
Uttörőház előtt, Petőfi telepen, a Kossuth Lajos sugárút
és a Nagykörút
sarkán, a
Szent György téren, a Móra
Ferenc
Kultúrotthonban
és
valamennyi szegedi
üzemben,
intézménynél.
„A szabad magyar
könyv
10. éve" címmel
könyvkiállítás nyílik a Hazafias
Népfront Városi Bizottsága nagytermében
(Vörösmarty u. 7.)
vasárnap
délelőtt 11 órakor,
amelyet Baráti Dezső
egyetemi dékán nyit meg.
Az ünnepi könyvhét
alatt
számos rendezvény lesz városunkban.

Az Özdi Kohászati üzemek 1949
óta több mint 2
millió tonna acélnyersvasat, majdnem 3.5
millió
tonna martinacélt,
több mint 3.5 millió tonna hengereltárut adott az
országnak. Az Ó z ~
di Kohászati üzemekben 300 százalékkal több munkás dolgozik, mint
1938-ban.
Egy évtized alatt
Özd igen nagyot
fejlődött. Pártunk
és
kormányunk
31.5 mUlió forintot fordított oktatásra,
nevelésre,
gyermekvédelemre. 8 millió forintos
beruházással
épült a gimnázium, 5 millió beruházással épült
a
200 személyes tanüzem.
Napközi
otthon,
bölcsőde,
kultúrház
épült.
Lakásépítésre
31
müliót
fordítottunk, melyből 500
'akás épült.

rosoknak, akikhez hasonlóan
nyilatkoznak városszerte az
emberek. Olyan kisiparosokra nincs szüksége Szegednek,
akik kihasználva az 1953. júniusi
párthatározat
utáni
jobboldali
elhajlást, megszerezték az iparengedélyt
annak ellenére, hogy egykor
nagykereskedők vagy éppen
horthysta tisztek voltak
és
igyekeztek »a maguk módján* munka nélkül, másokkal dolgoztatva üzletelni, kereskedni, becsapni a hozzájuk forduló dolgozókat.
Most, mint sértett fejedelmek -reklamálnak* a lelepiezettek. Nézzük csak meg, hogy
mire hivatkoznak.
Pallai Vilmos volt kenderáru nagykereskedő, aki most
a kötélgyártó
mesterséget
űzi, a Városi Tanácshoz küldött fellebbezésében »a család kétszáz éves múltjára*
hivatkozik. S hogy ő éppen a
kizsákmányolók egyik jeles
tagja volt. hogy
horthysta
tiszt volt, arról bölcsen hallgat. S arról is, hogy kenderáruelvonásért börtönben ült.
Palladnak mindez nem számít, "jogokra* hivatkozik,
hogy őt meg kell érteni, ő
is csak egy ember — s közben mással végeztette el a
murdeát. Most. amikor határozottan és világosan a Központi Vezetőség márciusi határozata nyomán feltártuk az
iparengedélyek kiadása körül megmutatkozó
hibákat,
— az egyes "kisiparosok* bűneit és hrbért, akkor
egyszerre a legszerényebb,
a
legbecsületesebb
embernek
próbálják tüntetni magukat
ezek az osztályidegen elemek.
Elég volt a megalkuvásból!
Vagy talán istápoljuk ismét
Zsurkó Jánost. a!kl reklamáló
levelében bűnbocsánatért esdekel, mondván igaz, hogy
kizsákmányolt sok-sok
emb e r t igaz, hogy börtönben
volt bőrmanipulációért a felszabadulás után, de hát úgy
érzi. hogy szükség van az ő
munkájára. 1953-ban is úgy
érezte, amikor iparengedélye
kérelmének elutasítása után
az ügyészséghez, a miniszté-

riumhoz fordult arra
kozva, hogy Felsővafotsn kevés a cipész, ott a k a r
káikodoi. De nem Feisővái
son dolgozik, mert vajon adó.
ta tartozik a Szent István 9b
belváros felé eső oldala
sövároshoz?
^ Mülhoífer Vibtta
füt^ta
Sándorné) ugyancsak
aw
hivatkozik
fellebbezésébe*,
hogy ő milyen régi órás &
nem csinált
semmi olya-t
amiért! tőle az iparengedély*
megvonják. Kiadta - a l b é r l e t
be* a munkát, az órák töo»kelegét adta-vet te. -átaJairv
tott*.
Hogyan?
Nemrég
Szlovenszki Péter torzsőrm*""
ter is vásárolt Mülhoffee**
580 forintért egy órát, a t n r
nek szinte hetenként leeseta
a fedele, s annak ellenére,
hogy jótállást vállalt a kis*
iparos
érte,
rendszerese*
megfizettette a javításokat
Szlovenszkival. Ilyen dolgokra használta fel a "régi* órae
hírnevét. Schőnberger
Jenő
cipészt m é g - a z ügyészség is
védte azzal, hogy a bizonyítékok ellenére elvetette az ellene árdrágítás miatt megtett feljelentést. Pedig Szakéti Antalinak, aki cipogyán
szakmunkás,
Schőnberger
érezve bűnösségét, vissza fizette a 136 forintot a 220 forintból, amit a cipöíejelésért
kért tőle. Persze Schőnberger
is „becsületességre* hivatkozik reklamáló levelében, mert
iparengedélyét
megvonták
tőle.
De vajon,
igazak-e
Schontoergernek szavai,
kinek a házát, a földje egy részét államosították, aki becsapja embertársait, aki nem
fizet adót, s nem teljesiti beadási kötelezettségét.
Világos dolog, hogy a kerületi és a városi tanács csak
altkor Cselekszik Szeged dolgozóinak érdekében, ha egyenesen, nyíltan és határozottan intézkedik a m u n k á j á t
nem közmegelégedésre végző, árdrágító, törvényes kötelezettségeit nem teljesítő
kisiparosok ellen, — városunk
dolgozóinak javára, megelégedésére.

„Beadjuk a vasai
— megyünk a moziba'
Vasárnap délelőtt valóban
mennek a szegedi úttörők a
Fáklya-moziba, hisz oly nagy
lelkesedésre talált az I. kerületi
Hazafias
Népfront
"filmelőadás — vasért* kezdeményezése. Amint már a
Délmagyarország
beszámolt
róla az elmúlt napiokban, 10
kiló vasért, — amely beszámít a fémgyűjtési versenybe
is — kapnak a beadók egy
utalványt, amelyért a Fáklya-moziban megkapják
a
vasárnapi »Én és a nagyapám* című ú j színes magyar film elődására a belépőjegyet. Már az első napokban többszáz úttörő "előjegyezte* magát a filmelőadásra és egymás után gyűjtötték
össze és adták be a MÉHtelepekre a
vashulladékot.
Több iskola úttörői csoportosan mennek és ez a kezde-

ményezés is követőkre
talált: a Rókusi iskola úttöröi
szerdán jelentkeztek, hogy 50en mennek a moziba. A Gépipari Technikumban Justin
István "Kiváló fémgyűjtö*
24
tagú DlSZ-brigádjával
vesz részt a beadott vas ellenében a filmelőadáson. Hasonlóképpen a Szegedi Kenderfonógyár több fiatalja.
Tegnap Daróczi Mária a
Gutenberg utcai leányiskola
II. osztályos tanulója 50 kiló
vasat vitt el a MÉH 6-os átvevőhelyére. Nagy örömmel
vette át az 5 d a r a b mozijegyet mondván: moziba viszi aput, anyut, öcsit és a
vasgyűjtő segítőtársát. Szabó Gizella, a Mérey utcai iskola IV. osztályos tanulója 3
testvérét lepi meg mozijegygyei.

Darálót szereltek fel a patronáló üzemi
munkások a

bordányi

A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat munkásai két esztendeje segítik már a bordányi Dús Kalász Termelőszövetkezetet. A patronálók
gyakran megfordulnak a termelőszövetkezetben és a tagok ügyes-bajos dolgaiban
gyakran kérik tanácsaikat.
Tavasszal az egyik látogatás alkalmából elmondták a
tsz-tagok, hogy állataik takarmányozásánál nagy hasznát vennék egy kalapácsos
darálónak. A patronálók az
üzemből visszatérve felkutattak egy évek óta használatlanul heverő paprikadarálót
és terménydarálásra
alakították át. A termelőszövetkezet kiselejtezett benzinmo-

Dús Kalász

TSZ-ben

tort vásárolt hozzá és azt is
megjavították számukra
az
üzem dolgozói.
Az ú j daráló már működik
és a Dús Kalász TSZ a falu
gazdáit is segíteni t u d j a terményeik megőrlésével.
A paprikafeldolgozó dolgozói csodálkozva látták? hogy
a szövetkezet tagjai nem termesztik a Szeged környékére
annyira jellemző növényt:
Vállalták, hogy megtanítják
őket a híres szegedi paprika
termesztési módszerére. Két
holdon ültetnek az idén palántákat a szövetkezet területén, amit a patronálók és a
szövetkezet tagjai közösen
gondoznak;

I
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A Minisztertanács határozata
a termelőszövetkezetek silóópitósónek
támogatósáról

IDOJARASJ ELENTÉS

A Minisztertanács a mezőVárható Időjárás pénteken estig: gazdasági termelőszövetkezeFelhős idő, többfelé eső, helycn- tek silóépítésének támogatáklnt zivatar. Mérsékelt,
Időnkint sa érdekében az alábbi hatáélénkebb szél, a nappali hőmérséklet északnyugaton
kissé emel- rozatot hozta:
kedik, máshol alig változik.
A mezőgazdasági termelőVárható
legmagasabb
nappali szövetkezetek a közös silóhőmérséklet pénteken
17-20 tok
építés elősegítése céljából
között.
építési anyagok beszerzésére
MOZI
téglából, vagy előregyártott
betonlapokból (hülpalló) épíSzabadság A Zsurbln-caalád. tett silók esetében köbméteÜJ szovjet film (Június 8-lg).
renként 60 forint, évi 1 száVörös Csillag: Luxustutajon. —
zalékos kamat mellett törSzovjet film (Június 5-lg).
hiFáklya: Kulml ökör. — Német lesztendő hosszúlejáratú
telt kaphatnak.
Ezenkívül
vígjáték (Június 8-lg).
Az előadások kezdete a Szabad- azoknak a termelőszövetkezeeág- és
Vörös
Csillag-moziban teknek, amelyek a silóépítésháromnegyed
6 és 8, a Fáklyatnoziban háromnegyed 7 és 9. a hez idegenfuvart és munkamásodik előadás Jó Idő esetén a erőt vesznek igénybe és anKert-moziban.
nak szükségességét a községi
Későnjövők csak a híradó utáni (városi)
tanács
igazolja,
szünetben
mehetnek be
a néző- mind a tégla, mind az előretérre.
gyártott idomlapokból épített
silóknál köbméterenként 20
SZÍNHÁZ
forint további hitel folyósítEste 7: Vannak m é g kísértetek. ható. A hitelt 10 év alatt kell
a* Jászai bérlet.
visszafizetni.
A törlesztés
1960. november 1-től 5 éven
JUHASZ GYULA SZABADét évi egyenlő részletben törEGYETEM
ténik.
Este fél 7 órákor a TudoAzok a mezőgazdasági termányegyetem Ady téri épü- melőszövetkezetek, amelyek
letének előadótermében Gre- silójukat 1935. október 20-ig
guss Pál egyetemi tanár a
biológiai tudományok kandidátusa - A növényvilág fej- Hz általános iskolák közUI
lődéstörténete* címmel tart
az újszegedi iskola,
előadást. Az érdeklődők részére 2 forintos belépődíjjal
a középiskolák közül
tudnak helyet biztosítani,
a leánygimnázium vezet
KIÁLLÍTÁS

Az építőipari Technikumban délelőtt 10-töl este 8-lg nyi va az
atomenergiai kiállítás
Bejárat a
Deák Ferenc utca felöl. Belépődíj
1 forint.
MUZEUM
Fehértó élővilága (Kultúrpalota
Roosevelt tér). Múzeumi
Kéjtár
(Horváth Mihály utcai
üvegesarnok) hétfő ^vételével
mindennap
délelőtt 10 órától d é l u t i n 6 óráig.
KÖNYVTARAK

Somogyi
Könyvtár:
Kölcsönzés
» órától 18 óráig Az olvasó erml szolgálat az ép! kezés
mla
egyelőre
szünetel.
I f j ú s á g i kölcsönzője (Takaréktár u
8 ázd:
kölcsönzési fdő kizarólag 14 évűn
aluliak részére 12—4 óráig.
Járási: Sztálin krt. 64. Kölcsőnr é s szerda kivélelévcl minden hétk & n a o d u. 3 - 6 óráig, szombat o n d au 1 0 - 1 óráig, délután 3 - 6
óráig.
Egyetemi: Olvasóterein 10-töl 21
éráig, vasárnap
9-től 13 óráig.
Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától
20 óráig, hétfőn 14-tól 20-ig; vas á r n a p 9-től 13 óráig.
Gorkij Könyvtár könyvkölcsönzé,1 ideje: Hétfő. kedd. szerda, péntek délelőtt 8—12-tg. délután 1 3 15.30-lg: csütörtök,
szombat: délelőtt 10—14-ig. délután
15—19-ig;
vasárnap délelőtt 9 - 1 2 - l g .

Péntek. 1955. június 9.

a fémgyűjtési versenyben

A féjngyűjtés munkája és
az elért eredmények kiértékelése még nem fejeződött
be. Napról napra ú j a b b jelentések érkeznek be az iskolák fémgyűjtési munkájáról.
Az eddigi jelentések alapján az általános iskolák közül az Üjszegedi Általános
Iskola vezet 86.20 q gyűjtéssel. Második a Mérei utcai
Általános Iskola 72.19 q-val.
Nagyon jó eredménnyel állanak a harmadik és negyedik
helyen a Móravárosi és a
Földműves utcai Általános
Iskolák.
A középiskolák versenyében a Tömörkény István Leánygimnázium vezet
72.50
q-val. Szorosan utána következik a Radnóti Fiúgimnázium 62.79 q eredménnyel. A
beérkezett jelentések alapján
a harmadik és negyedik helyen a Közgazdasági Fiú- és
Leánytechnikum áll.

SPORT
Szombaton randazik mag a szegedi textilüzemek
szakszervezeti sportversenyeit

megépítik és azt november
10-ig megtöltik, téglasiló építése esetén köbméterenként
30 forint, előregyártott idomlapokból épített siló esetén
köbméterenként
20 forint
anyagárvisszatérítésben
részesülnek.

A Szeged!
Kenderfonógyár,
a
Szegedi
Ruhagyár ás a Szegedi
Textilművek
szombaton
délután
rendezik meg az újszegedi Vörös
Lobogó pályán, a Törekvés Kossuth Lajos sugárúti sporttelepén és
a Szegedi Textilművek pályáján a

— A korszerű
vállalati
szervezeti felépítésről tart
előadást dr. Balló István a
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület rendezésében ma, pénteken délután
5-kor az MTESZ Horváth Mihály utca 3. szám alatti helyiségében.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa
rendelkezése
értelmében
minden sportkörnek meg kell rendeznie a szakszervezeti
sportflnnepséget. Szegeden elsőnek a Szegedi Kender kezdeményezte,
melyet most a Vasas SK követ. Június hó 5-én. vasárnap a Hunyadi téri sporttelepen rendezi
meg
egésznapos
sportünnepségét.
Á
sportkörhöz
tartozó négy üzem
dolgozói (DAV. Erőmű. Kéziszerszámgyár és Vasöntödék) sportolói

VASASOK SPORTONNEPSÉGE

HÍREK

^éfifitMa

A Szegedi
Konzervgyárban tegnap géppróbát tartottak; próbaként
működtették a borsókonzerv
készítéséhez szükséges
gépeket. Az elevátor is működésbe lépett és csakhamar
megjelentek az első borsóhüvelyek.
A
fejtőgé pet
örömmel állták körül az
üzem dolgozói, az üzem főmérnöke, a többi
műszakiak, karbantartók és villanyszerelők.
Sikerült
a
géppróba, próbagyártás —
jól dolgoznak a gépek.
A
borsókonzervkészítést
szalagrendszerrel
végzik
majd. Most már az
kell,
hogy
az idő kedvező legyen
a borsóra s így kezdődhessék a
borsókonzervgyártás
nagy szezonja.
Kuluncsics
Ágnes
I t. »
levele nyomán.
— A Magyar
Kémikusok
Egyesülete szegedi osztálya
előadóülést tart ma, pénteken
délután fél 6-kor a Szerves
Kémiai Intézet Beloiannisz
téri előadótermében.
Szepessy Gábor egyetemi adjunktus *Cellofánmembránon
történő
festékabszorpció
spektroszkópiai
vizsgálata",
Hoffman Pál egyetemi tanársegéd *Dielektromos állandó
hatása ionreakció sebességére" és Balogh János egyetemi tanársegéd «Kritikai meggondolások Jatkar és Mattoo
komplexstabilitási
vizsgálatahoz" címmel tart előadást.

— A Közgazdasági Technikus Ipari Tagozata (Szeged,
Mérey utca 3.) keretében működő dolgozók
tagozatának
I. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik könyvelői,
tervezési, statisztikai munkakört töltenek be, vagy akiknek hivatali beosztásuk ellátásához széleskörű általános
közgazdasági szemlélet megszerzésére van szükségük. A
felvételnél alapfeltétel a 17.
év betöltése és az általános
iskola VIII. osztályának elvégzése. vagy ezzel egyenértékű iskolai végzettség. Az
iskola 4 éves. A tanítás 4
órától 8 óna 5 percig tart
szerda és szombat kivételével. A végzettek a képesítő
vizsga leteltével képesített
könyvelői, vállalati tervezői
és statisztikusi oklevelet kajának s a főiskolai, egyetemi
továbbképzésre is jogot szereznek. A felvételt kérőknek
jelentkezési lapot kell kitölteniük, mely az iskola igazgatójánál kapható. A jelentkezési lapot legkésőbb június
30-ig be kell adni.
— A Rákosi Mátyás tanulmányi versenyen
építőipari szakmában az, első helyezést Szatmári Bé5t, másodikat Klimai Mihály, a Szegedi Vedres István Építőipari Technikum III. osztályos növendékei
érték el.
Könyvjutalomban
részesült
Stammer Árpád I., Németh
Szaniszló IV. és Mándoki József IV. osztályos tanuló a
Szegedi Építőipari Technikumból,

KÜLÖNBÖZŐ GYÓGYTEÁK és
gyógyszerkészítmények előállításához virágszirIrtsuk az amerikai szövőlepke
mokat vásárolnak a földmühernyóját
vesszövetkezetek. A pünkösdi
rózsaszirom kilójáért 1.80. a
Az amerikai fehér szövő- kat. Az amerikai fehér szö- pipacsszirmokért 2, a szarkalepkék hernyói az utóbbi vőlepke mindig az esti órák- lábvirágért pedig 1.60 forinévekben városunk környé- ban jelenik meg. A levél fo- tot fizetnek.
kén is tekintélyes károkat nákjára r a k j a tojásait, meokoztak. A nyár folyamán is lyekből két hét múlva kikelBEFEJEZŐDTEK a tavaszi
tömeges megjelenésükre szá- nek a hernyók. Ha ilyen fe- fásítások. 'Az ország fásítási
míthatunk. Ennek az az oka, hér lepkéket látunk, szedjük munkáiból különösen példásan
hogy eddig sohasem végez- össze és tapossuk el őket. vették ki részüket a fiatalok. A
tük el időben az ellenük való Gyümölcsfáinkon a hernyó- DISZ- és úttörő szervezetek
védekezést. A legtöbb eset- fészkek megjelenése a közeli összesen két és félmillió cseben már akkor permetez- napokban várható. A her- metét és 160 ezer suhángot ültünk, amikor csaknem telje- nyófészkeket a hajtás végé- tettek földbe.
sen lerágták a fák leveleit s vel együtt szakítsuk le és a
tönkretették a termést. Az helyszínen égessük el. A herLondon (TASZSZ). Sunicsi
idén sokkal jobban meg kell nyófészkeket nem szabad a Macumoto, Japán megbízottszerveznünk
a
védekezés homokba beletaposni, mert ja a Szovjetunió és Japán kömunkáját. Már most állan- a férgek a homok melegétől zötti kapcsolatok normalizádóan figyeljük gyümölcsfáin- is nagyszerűen kikelnek s lását
célzó szovjet—japán
felmásznak a fákra. A her- tárgyalásokon,
június 1-én
nyófészlkek szedésével
nem meglátogatta J. A. Malikot, a
lehet
késlekedni,
mert
a
kiA RADIO MŰSORA
Szovjetunió angliai nagykökelt rovar egy-két nap alatt vetét, akit a szovjet kormány
Torna. 6.50 Filmzene, 7 Azonos a
JÜNIUS 4, SZOMBAT
eléri az egy centiméter nagy- a szovjet—japán kapcsolatok
Kossuth-rádió
műsorával.
11.30 ságot és akkor már
kimá- normalizálására irányuló tárMűsorzárás,
14
Operettrészletek,
Kossuth-rádió
14.48 Komor ló. Móricz Zsigmond szik a fészekből, tömegesen gyalások folytatásával
megErkel:
Dózsa ellepi a fákat s rövid
idő
4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene; 8 elbeszélése. 15.20
protokoláBónts
Ferenc, alatt elpusztítja a f a egész bízott. A látogatás
Szövetkezeti Híradó. 6 Hírek.
7 György. Ismerteti
volt.
Szabad Nép vezércikke, hírek, 7 16.20 Tánczene, 17.05 Akik szivük- lombozatát, lerágják magát a ris jellegű
óra 16 Hanglemezek, 8.30 Indulók. ben fiatalok. Elbeszélés Defoe élegyümölcsöt
is.
Az
amerikai
téről,
17.30
Mozart
kamaramüvei8.50 Operettmuzsika,
9.20 Uttöró
legjobhíradó. 9.45 Gyermekrádió, 10 Hí- ből. 18 Mese felnőtteknek. Kfnat szövőlepke hernyói
rek. lapszemle,
10.10
Zenekari népmesék. 18.30 Kórushangverseny. ban szeretik az eperfát és az Az újszegedi uszodában
ma
hangverseny. 11 Zeneművészeti Fő- 19 Külpolitikai kalauz. 19.10 Sziv
iskola hallgatóinak hagversenye. II küldi. 19.40 Előadóművészek mű- utcákon lévő zöld juhart. A kezdődik három megye csasorából.
20.20
Sporthíradó.
20.40
gyümölcsfák
közül
a
csereszóra .30 Miből áll az emberi szervezet? Hajdú András aspiráns elő- Részletek rádiójáték zenéiből, 21.20 nye-, szilva- és diófák lom- patainak háromtusa-versenye
Zenekari
hangveradása. 11.40 Szovjet kórusok. 12 Tánczene, 22
bozatát és termését pusztítHirek. 12.10 Hanglemezek. 13 „ U j seny.
Pénteken, szombaton
és
ják először, de ha ilyen fákat
rendet a
világra!"
Emlékezés
Komját "Aladárra, 13.20 Vidám kanem találnak, szinte minden- vasárnap rendezik meg SzeDÉLMAGYARORSZAO
tonadalok. 13.40 Fúvószene. 14 Hí• Magvar Dolgozók P á r t j a
féle növényt megtámadnak. geden Bács-Kiskun, Békés és
rek. 14.25 Híres zeneszerzők Pestcsongrádmegyei napilapja
Ha kezdeti védekezést — a Csongrád megye csapatainak
Budán. Harmat Judit
összeállítáSzerkeszti: a szerkesztőbizottság
hernyófészkek háromtusa bajnokságát.
sa 15.20 Válasz hallgatóinknak. 15 Felelős kiadó: az MDP Csongrád- lepkék és a
óra 40 Szív küldi. 16.10 Könnyű
összeszedését — elmulasztotmeevel Bizottsága
zene. 16.40 Kamarazene. 17
Hí- Szerkesztőség: Szeged. Lenin n. II.
Az első versenyszámra az
tuk. akkor 1.5 százalékos
rek. 17.10 Román népzene. 17.40
Telefon: 3 5 - 3 5 és 4 0 - 8 0
per- úszásra ma, pénteken délA párt ereje a párt egysége. Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 2 -Holló 10." emusioval
Komócsin
Zoltán
előadása.
8
metezzünk.
után kerül sor az újszegedi
Telefon: 3 1 - 1 6 és 35-00.
Tánczene. 18.20 Moszkvai
Rádió Teriesztik:
a megvel
Postahivauszodában. A második verösszeállítása. 19 AJándékműsor. 20 tal Hlrlaoosztálva és a hírlapkézAz amerikai szövőlepke ir- senyszámra, a
Esti Híradó 20.20 Részletek az öt
besítő postahivatalok
céllövésre
esztendős Vidám Színpad műsorai- Előfizetés:
postahivataloknál
é»
ból. 22 Ilitek. 22.15 Tánczene, 24 kézbesítőknél. Havi előfizetést dl) tása minden gazdára kőtele- szombaton délután, a harmaHfrek, 0.10 Csárdások.
II f o r i n t
ző. Akik a védekezést elmu- dik versenyszámra pedig valasztják, azokat a törvény sárnap délelőtt kerül majd
Pet6fl-rádló
Szegedi Nyomda VéllaUt
sor.
szigorúan bünteti,
6.40
Felelős
vezető:
Vincze
Cyörgp
6,30 Kisiskolások műsora.
Egy drb 130 kg zsírsertés tetszolgáltatásra alkalmas, eladó. Alföldi
u. 15.
Szép, festett
komblnáltszekrény
eladó. Somogyi
Béla u. 6.
Lóhajtót
részesedésre kertvek.
Tombácz, Cserzy M. u. 12. délután 2-től.
Gyümölcsöst megvételre keresek,
deszkaanyag eladó. Bécsi krt. 7.
Schneider.
T. M. K.-ban Jártas gépésztechnikust (elveszünk. Postafiók 120.
Különbejáratú bútorozott szobát
keres lehetőleg a Belvárosban mérnök. Címet Royal-azálló 78. szobába kérem.
Gyakorlattal
rendelkező.
szakképzett villanyszerelőket felvesz a
Szegedi Kenderfonógyár. Jelentkezni lehet munkakönyvvel a személyzeti osztályon.
Az Élelmiszeripari Gépgyár Építő Vállalata kőműves és ács szakmunkásokat. valamint
segédmunkásokat állandó munkára azonnali
belépéssel
felvesz.
Jelentkezés
Cserzy Mihály u. 4. szám alatt.

szakszervezeti sportversenyeket. Az
egyes versenyszámokban
a három
üzem dolgozói
közül több íiiint
400-an indulnak.
A sportversenyek után az üzemek kultúresoportjaf
szórakoztatták majd a versenyzőket s családtagjaikat.

é s dolgozói készülnek a sportnap
megünneplésére. Az elmúlt
évben
rendezett sportversenyt a Vasöntöde dolgozói nyerték. Szeles elvtárs
sztahánovista vasöntő kijelentette,
hegy a Vasöntó dolgozói ebben az
évben is megnyerik a négy üzem
közötti versenyt. A Vasasok lelkesedését nem lehet elmondani a
sportünnepség rendezéséért felelős
bizottság minden
egyes t a g j á r a .
Például
a
Kézlszerszámgyában
ezldeig nem igen foglalkoz'ak a
sportünnepség népszerűsítésével és
annak megszervezésével. A hét hátralévő napjai alatt még sokat kell
dolgozni
a
rendezöbizottságnak,
hogy mulasztását pótolja. A sportünnepség kezdete v a s á r n a p reggel
9 órakor lesz, amikor is első.iek
a férfi é s női atlétikai
számok,
valamint kerékpár és asztalitenisz
versenyeket bonyolítják le. Délután
kerül sor a férfi és női röplabdamérkőzésekre. A versenyek
után
az üzemek kultúrcsoportjal vidám
műsorral szórakoztatják a megjelent sportolókat és hozzátartozóikat. A verseny
keretében súlyemelő versenyt Is rendeznek, melyen először
kerül
kiírásra a
..Legerősebb V a s a s " cím. A verseny célja, hogy a
Vasas-dolgozók körében
megismertessék
az
üzemek dolgozóival az egyes sportágakat és ezen
keresztül
minél
nagyobb számban
kapcsolódjanak
bele a tömegsportba.
Jurka József
Tippjelnk • ( J M m a t y a r o r s z á g "
sportrejfvénypályázatához
1. Ó z d - H a l a d á s
2
2. Vörös Lobogó—Posta
1
3. Deszk—Fűtőház
1
4. Dorozsma—Honvéd
1
5. Mórahalom—Othalom
x
6. Röszke—Üjszentiván
I
7. G y á l a r é t - K ü b e k h á z a
2
8. H. Kinizsi—Sz. Kender
1
9. Lendület—Távirda
x
10. É p i t ő k - T ő r e k v é s
x
11. Szőreg—Szpártákusz
I
12. Vasas—Kinizsi
1
A pótmérkőzéseken
a
pályaválasztók győzelme valószínű.
SAKK
Vasárnap
délelőtt 9 órakor a
szegedi járási TSB Széchenyi téri
helyiségében rendezik meg a szegedi Járás és a inakót j á r á s r á ' o .
gatott sakkozóinak
második mérkőzését. Az első találkozón Makón
mérkőzésük 5:5 arányú eldöntetlennel végződött. A hazai környezet
bizonyára elősegíti most a szegedi
Járás válogatott sakkozóinak győzelmét
Szombaton kezdődik a 4 város
női röplabda-válogatottjainak
tornája
Az OTSB rendelkezése
szerint
a? idén is Szegeden
kerül lebonyolításra a 4 város női röplabdaválogatottjainak t o r n á j a . A résztvevő csapatok a következők: Budapest, Miskolc,
Békéscsaba
és
Szeged.
A színvonalasnak és érdekesnek
ígérkező verseny szombaton
délelőtt 9 órakor kezdődik az Épitök
Kálvin téri sporttelepén.
Országos úszóverseny Szegeden
Szombaton és v a s á r n a p érdekes
és változatos versenyszámok keretében
az
újszegedi
uszodában
megindul az úszóidétiv. Szombaton
délután 20 órakor látványos infkigróveiseny lesz, amelyen résztve íznek a főváros legjobb Ifjúsági és
serdülő műugró! is.
A verseny
után ugyancsak az uszodában ruhabemutatót és vízi-kabarét rendez
a Dózsa Sportkör.
Vasárnap délelőtt 12 órai kezdettel megkezdődnek az OB. ' I .
mérkőzései, amelynek keretén belül
Szegeden a Bp. Szpártákusz—Szegedi Bástya
vízilabda-mérkőzésre
kerül sor.
A vfzisport
kedvelői
nagy érdeklődéssel
várják a találkozót, mert a Bástya fiatal Játékosokból álló csapata most szerepel először az OB. I I-ben. A
Bp. Szpártákusz a mezőny egyik
legképzettebb csapata, azonban a
Pástya fiataljai könnyen
meglepetést okozhatnak.
Délután fé! 5 órai kezdettel a
Szegedi Vörös Lobogó SK rendez
országos
úszóversenyt,
amelynek
műsorában több elsőosztályú versenyszám szerepel.
Ezeken előreláthatólag több fővárosi és vidéki
élversenyző ls Induh
Minden ieinény megvan arra. hogy rajthoz
áll Szőke Kató. olimpiai bajnoknőnk ls. Az Ifjúsági számok közül
a 400 m-es ifjúsági férfi gyorsúszás ígérkezik
a legérdekesebbnek. Ebben a versenyszámban a
szegedi ifjúsági élgárda csap öszsze. Ezek közül Szalay és Szendrey
vetélkedése hozhat Jó Időeredményt.
A vasárnapi
verseny
Jelentős
eseménye lesz
Szeged
űszóé'etének. mert előrelendíti Szeged úszósportjának fejlődését.
(Jurka)
LABDARUGAS
Szombat
Törekvés pálya 15 óra: Törekvés
— Bőrös városi,
Bárdos
(Pintér,
Miklós).
Ady tér 16 óra: Lendület—Távírda városi. Spitzer (Vörös, Péter).
Ady tér 18 óra: V. Meteor—Bástya tartalik, Halász (Knapp).
H a l a d á s külső 17 óra 30: Haladás—Dózsa ifjúsági.
Ma este 6 órakor a VTSB helyiségében tartják meg a Sportakadadémla 6. előadását.

Autóbusz Indul Budapestre
a Bp. Honvéd—Bp. Vörös
Lobogó labdarugó mérkőzésre
A Szegedi Vörös Lobogó
városi választmánya külön
autóbuszt indít a vasárnap
Budapesten lejátszásra kerülő Bp. Honvéd—Bp. Vörös
Lobogó labdarugó mérkőzésre. Az autóbusz szombaton
este 19 órakor indul Szegedről, míg vissza vasárnap este
20 óra körül indul. Jelentkezés az IBUSZ Klauzál téri
irodájában.
Részvételi d i j
oda-vissza 60 forint.
A Szegedi Vasas tornászat
az országos döntőben
A Szegedi V a s a s alapfokú férfi
tornászcsapata résztvesz a vasárn a p megtartandó
SZOT-bajnoksigon. A Vasasok megnyerték Szeged város összevont alapfokú b a j nokságát, majd Budapesten a Vasas SE országos bajnokságát, ezen
keresztül harcolták ki a SZOT-bajnokságon való részvételt. Nehéz és
és fáradságos munka
eredménye
a SZOT-bajnokságon való részvétel. A Szegedi Vasas dolgozók é s
sportolók büszkén tekintenek férfi
tornászaik felé, akik egyedül képviselik Szeged színeit az országos
döntőben. A Szegedi Vasas-tornász
utánpótlás is biztosítva
van. 60
fiatal tanul szorgalmasan
Főidényi József edző keze alatt, akit
második apjuknak tekintenek. Főidényi
József
nemcsak
a
sport
terén, hanem Iskolai és az otthoni életükkel is törődik.
Főidényi
edző nagy szakértelemmel készíti
elő felnőtt fiait ls a
vasárnapi
SZOT-bajnokságra, ahol becsülettel
akarnak helytállni a piros-kék színekért.
Jurka József
TOTÓ-TANACSADÓ
A totó 23. számú
szelvényéről
törölték az 5. számú
(Légierő Győr) és a 11. számú (Pro Pátria—Catania) mérkőzéseket. A szelv'nyek kitöltésénél vegyék ezt figyelembe olvasóink.
A szelvényen szereplő NB. I.,
NB. II. és olasz mérkőzésekre vonatkozó véleményünk a következő:
1. Bp. H o n v é d - B p . Vörös Lobogó
1 x 2
A két legjobb magyar csapat találkozója nagy küzdelmet, szép játékot ígér. A Vörös Lobogónak a
védelme, a
Honvédnak a csatársora látszik valamivel erösebbnek.
Mindhárom eredmény lehetséges.
2. Bp. Kinizsi—Bp. Dózsa
1I
A Kinizsi az idei bajnokságban
a vártnál Jobb játékkal örvendeztette meg szurkolóit. A Dózsa viszont nagyon gyengén szerepel s
jelenleg is a sereghajtók között
van. Ugy gondoljuk, a Dózsa csatárai most
sem tudják
bevenni
többször a Kinizsi kapuját, mint a
Kinizsi fiataljai a Dózsa kapuját.
Ezért a mérkőzés biztos egyesnek
látszik.
3. Pécsi Dózsa—Vasas Izzó
1 1
A nemzeti b a j n o k s á g J. osztályába idén bekerült pécsiek
Jól
szerepelnek a bajnokságban. Odahaza most is esélyesebbek a mérkőzésról-mérkőzésre gyengén szereplő Izzónál.
4. Szombathely) Törekvés—Dorogi
Bányász
1X
Az odahaza játszö v a s ú t a s csapat valamivel esélyesebb. De ha
Buzánszkyék Jó! zárják le a kapu
előtti, előteret, könnyen lehet döntetlen.
5. LéglerS—Győri Vasas
törölve
6. úzd—Szegedi Haladás
x 2
Nehéz feladat előtt áll a szegedi csapat, de az utóbbi Időben mutatott jó játéka alapján a győzelem
megszerzésére is
képesnek
lartjuk.
7. Ceglédi Törekvés—Bp. Szikra
1 x 2
A Szikra Játékosai Jó formában
vannak. Ezért képesnek
tartjuk
őket a győzelem elérésére. Azonban a ceglédiek odahaza minden
csapatra
veszélyesek.
Bármelyik
eredmény lehetséges.
8. Soproni Törekvés—Sztállnviroa

*2
A sztálinvárosi csapatban sok
olyan Játékos Játszik, akik tavaly
még az NB. I.-ben küzdött a bajnoki pontokért. A csapat titkos reménve az, hogy Jövőre
visszakerüljön az első osztályba. Ezért bizonyára Sopronban is
szívvel-lélekkel játszik majd. Döntetlen vagy
a sztállnvárosi
csapat
győzelme
várható.
9. Győri Törekvés-Pénzügyörök
1 x 2
A pénzügyörök Jobban állnak a
bajnokságban. Az otthoni környezet azonban a
győriek
mellett
szól. Mindhárom eredmény lehetséges.
10. Genoa—Mllan
x 2
Az olasz mérkőzések eredményei
mindig bizonytalanok.
A Mlltn
azonban bajnokságra tör s ezért
szüksége van
minden
bajnoki
pentra. A Mllan győzelme várható.
11. Pro Pátria—Catania
törölve
12. Novara—Udinese
2 2
A Novara
már 4 pont előnyt
szerzett a kieső-jelöltekkel
szemben.
Az Udinese
viszont
még
mindig reménvkedhet.
hogy bajnok lesz. Ezért inkább az Udinese
győzelme várható.
13. Florentina—Torino
1 x
A Torino az utóbbi Időben szép
eredményeket ért el, azonban Firenzében mégis a hazaiaknak kell,
hogy több esélyt adjunk.
14. Nyíregyházi Épftők-Debreccnl Törekvés
1 \
A Jól Játszó kemény nyíregyházi
csapat esélyesebb, mjjit a góikeptelen csatársorral
rendelkező debrecenlek.
A 16. és a 16. mérkőzésen a vendég-csapatok az esélyesebbek, tehát 2-es várhaló.

