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Hazánkban 10 év óta hagyományossá vált minden
esztendőben az Ünnepi Könyvhét megrendezése, hiszen
dolgozó népünk életének szerves része a tudomány, a
művészet és az irodalom. Az idei könyvhét tartalmában, formájában és méreteiben sokkal jelentősebb és
nagyobbszabású az eddigieknél, mert a magyar könyv
és irodalom ünnepe egyben az elmúlt tíz esztendő magyar könyvkiadásának, a fiatal és izmosodó magyar
irodalom tízéves fejlődésének az ünnepe is.
Nem is olyan régen a könyvnapok célja nem a dolgozó nép, nem a művelődni vágyó olvasók igényeinek
a kielégítése volt, hanem a tőkés könyvkiadók és
könyvkereskedők profitjának biztosítása. A kapitalista
könyvkiadók célja saját pénzéhségük kielégítése volt,
míg a népet a ponyva-kiadványok .és a vallásos müvek tömkelegével tudatlanságban akarták tartani.
Olyan "irodalmat* terjesztettek, amely mindenáron a
kapitalizmus
stabilizálását igyekezett bizonygatni,
vagyis az elavult társadalmi rendszert konzerválta.
Ha olykor elvétve meg is jelentettek egy-egy haladó
magyar író munkáját, akkor vagy meghamisították,
vagy olyan kis példányszámban s olyan magas áron
adták ki, hogy az olvasni vágyó tíz- és százezrek nem
juthattak hozzá. Petőfi és Ady költészetéből — kezdve
az iskolai tankönyvektől — legtöbbször "kifelejtették*
a forradalmi hangot, József Attila és Radnóti Miklós
házról házra kilincseltek alig kétszáz példányban
megjelent versesköteteikkel, Móricz Zsigmondot pedig
— mivel nem tudták elhallgattatni — minden eszközzel korlátozták, hogy ne tudjon közel kerülni a széles
tömegekhez, A minden eszközzel való korlátozást jelentette az úgynevezett "társadalmi megtorlás« is, a
sajtópörök, amelyekben részeltették a nép hangos szószólóit, Móra Ferencet, Juhász Gyulát, József Attilát,
Radnóti Miklóst.
1945 után nem sikerült egycsapásra megszüntetni
a magyar irodalom vámszedő élősdijeinek tevékenységét a könyvkiadás terén sem. A különböző kapitalista
vállalatok igyekeztek becsempészni a magyar könyvpiacra az ártalmas, dekadens irodalmi termékeket, sőt
az úgynevezett ponyvairodalmat is, amely hosszú évtizedeken át fertőzte az olvasókat, különösen az ifjúságot. A döntő fordulat 1948-ban következett be a
könyvkiadó vállalatok államosításával. Lassan kibontakozott a szocialista könyvkiadás munkastílusa. A
könyvkiadók szakosításával széleskörű lehetőség nyílt
arra, hogy tájékozódva a magyar olvasótáboron belül
olyan műveket adjanak ki, melyek iránt érdeklődik a
dolgozó nép. Könyvkiadásunk jelenlegi rendszere tehát
már lehetővé teszi, hogy a kiadói tervek minden tekintetben megfeleljenek az olvasók igényeinek. Kiadóink
feladata, hogy a párt útmutatását követve minél
előbbre vigyék a magyar kulturális forradalom ügyét.
E nemes célkitűzés megköveteli, hogy könyvkiadóink
politikai, ideológiai és szakmai szempontból egyaránt
megfelelő műveket adjanak az olvasók kezébe.
A magyar könyvkiadás a kezdeti évek nehézsége
ellenére is az elmúlt tíz esztendő alatt olyan eredményeket tudott felmutatni, amelyek eddig ismeretlenek
voltak Magyarországon. Tíz év alatt közel százezer kiadvány jelent meg három és félszázmillió példányban.
A mennyiségi fejlődés arányaira fényt vetnek két év
összehasonlított adatai: 1938-ban 8152 különböző kiadvány jelent meg. alig több mint tizenhétmillió példányban, 1954-ben viszont húszezernél is több nyomtatott
mű került az olvasók kezébe töbo mint negyvenegymillió példányban. Ez az összehasonlítás arra ls utal,
hegy a magyar olvasótábor számban jelentősen megnőtt; az ország összlakosságának jóval több mint egynegyede ma már rendszeresen olvas.
A mi társadalmunk, a szocialista társadalom az
alkotó embert állítja az élet középpontjába. Tehát
könyvkiadásunknak is az embert kell szolgálnia társadalmi és magánéletében egyaránt. A szocialista
realizmus, amely sokáig csak a szovjet irodalom úttörő
sajátossága volt, ma már a mi nemzeti irodalmunkban
is egyre szélesebb teret hódít. Szabad, tízéves szépirodalmunk mellett nagyon jelentős helyet foglal el
könyvkiadásunkban a tudományos és szakirodalom,
amely immár az ember szolgálatában állva az ember
jelenét és jövőjét segíti a nagy mű. a szocializmus
felépítésében. Munkások, parasztok és értelmiségiek
nemcsak a mindennapok harcában, hanem a könyvek
lapjain is találkoznak egymással, hogy mind mélyebben ismerjék meg egymás tulajdonságait, jellemét, életét. így szilárdítja az irodalom a magyar népnek azt
az egységét, amelyet fáradhatatlan, szívós munkával létrehozott életünk motorja, a Magyar Dologozók Pártja.
Lődi Ferenc

Rövidesen melegebb idő várható
Mindez most megváltozik.
Rendkívüli tavaszt
értürk
meg az idén. Március óta alig Erről Zách Alfréd, az Országos
volt egy-két igazán meleg na j Meteorológiai Intézet helyettes
a
következőket
punk, s évtizedekre kell vissza-) igazgatója
tekintenünk, ha ehhez hason'ó mondja:
időjárást keresünk. Legutóbb — Az eddigi időjárás nem
1873 tavaszán volt ilyen zord befolyásolja a nyarat, s most
a május. A mostani hideg ta már hirtelen jön a felmelegevaszt az okozta, hogy hazánk dés. Az üdülök örömére a jöban is túlzotton
jelhalmozó vő héten beköszönt a jó idő
dott a sarkvidéki eredetű hideg és nálunk is marad. A mezőlevegő és ez nem engedte urc- gazdaság számára is kedvezőek
lomrajutni a nyarat hozó szub . a kilátások: meleg csők öntözik majd a szántóföldeket.
tropikus meleget.
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Aláírták a Szovjetunió és Jugoszlávia
kormányának közös nyilatkozatát
Belgrád, (TASZSZ). Június 2-án belgrádi idd szerint
19.25 órakor a Gárda Házában aláírták a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége kormányának és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság
kormányának
nyilatkozatát.
A nyilatkozat
szövegét orosz és szerb-horvát nyelven
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének
kormánya nevében N. A. Bulganyin, a Szovjetunió
Minisztertanácsának elnöke, a Jugoszláv Szövetségi
Népköztársa-

ság kormányának nevében pedig J. Broz Tito, a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság elnöke irta alá.
A nyilatkozat aláírása után N. A. Bulganyin
ás J.
Broz Tito szívélyesen kezet szorított egymással. Ezután N.
Sz. Hruscsov, a szovjet kormányküldöttség
vezetője és J.
Broz Tito, a jugoszláv kormányküldöttség
vezetője, majd
a szovjet és a jugoszláv Imrmányküldöttség
valamennyi
tagja szorított kezet
egymással.
A nyilatkozat aláírásánál több mint 150 külföldi és jugoszláv tudósító volt jelen.

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége kormányának
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság
kormányának
nyilatkozata
Belgrád (TASZSZ) A Szov- vése, hogy továbbfejlessze a
jetunió
kormányküldöttsége Szovjetunió és a Jugoszláv
— amelynek tagja N. Sz. Szövetségi
Népköztársaság
Hruscsov, a Szovjetunió Leg- mindenoldalú
együttműköfelső Tanácsa Elnökségének dését, mert az teljesen megtagja és az SZKP Központi felel mindkét ország érdek.eiBizottságának első titkára, N. I nek, valamint a béke és _ a
A. Bulganyin. a Szovjetunió szocializmus érdekeinek, s
Minisztertanácsának elnöke, erre ma megvannak az obA. I. Mikojan, a Szovjetunió jektív feltételek.
Minisztertanácsának első elAzoknak s.
kérdéseknek
nökhelyettese, D. T. Sepilov, megvizsgálásnál, amelyekről
a Szovjetunió Legfelső Taná- a tárgyalások folytak, s a nécsa nemzetiségi tanácsa kül- pek közti bizalom és együttügyi bizottságának elnöke, működés megszilárdítása véaz SZKP Központi Bizottságá- gett mindkét kormány a könak tagja és a Pravda fő- vetkező alapelvekből indul ki:
szerkesztője, A. A. Gromiko,
A béke oszthatatlansága —
a Szovjetunió külügyminisz- egyes-egyedül ezen alapulhat
terének első helyettese, P. a kollektív biztonság;
N. Kumikin. a Szovjetunió
A szuverénitás, a függetkülkereskedelmi
minisztera területi sérthetethelyettese — és a Jugoszláv lenség,
és az egyenjogúság
Szövetségi
Népköztársaság lenség
tiszteletben tartása az állakormányküldöttsége
— mok
kölcsönös kapcsolataiamelynek tagja Joszip Broz ban és a más államokkal
Tito, a Jugoszláv Szövetsé- való kapcsolatokban;
gi Népköztársaság elnöke, E.
A népek közötti
békés
lvardelj, A. Rankovics, Sz. egymás mellett élés elismeréVukmanovics-Tempo. a szö- se és fejlesztése, tekintet
vetségi végrehajtó tanács al- nélkül az ideológiai különbelnökei. M. Todorovics, a ségekre és a társadalmi rendszövetségi végrehajtó tanács szer különbségére. Ezen mintagja. K. Popovics, a Ju- den állam együttműködése
goszláv Szövetségi Népköz- értendő, általában a nemzettársaság
külügyminisztere, közi viszonyok s különösen a
V. Micsunovics, a Jugoszláv gazdasági és kulturális kapSzövetségi
Népköztársaság csolatok területén;
külügyminiszterhel.vettese —
A kölcsönös megbecsülés
1955. május 27-től június 2-ig
Belgrádban és Brioni szige- és más országok belügyeibe
tén tárgyalásokat folytatott való be nem avatkozás elvéegymással. A megbeszélések nek tisztelctbentartása, lea barátság és a kölcsönös gyen az akár gazdasági, akár
megértés szellemében foly- politikai, akár ideológiai jeltak le. A tárgyaiások során legű beavatkozás, minthogy
eszmecserét
folytattak
a a belső berendezkedésnek, a
Szovjetunió és a Jugoszláv társadalmi rendszerek küSzövetségi
Népköztársaság lönbözőségének és a szociaérdekeit érintő nemzetközi lizmus konkrét fejlődési forkérkérdésekről minden oldalról mái különbözőségének
megvizsgálták a két ország dései kizárólag az illető orpolitikai, gazdasági és kultu- szágok népeire tartoznak;,
Kétoldalú és nemzetközi
rális kapcsolatainak
kérdégazdasági együttműködés fejseit is.
lesztése és mindazoknak a
gazdasági tényezőknek a kiI.
küszöbölése, amelyek megnehezítik az árucserét és gáA megbeszélések kiinduló tolják a termelő erők fejlőpontja a két kormánynak az dését, világviszonylatban és
a kölcsönös óhaja volt, hogy az egyes országok gazdasági
a nemzetközi kérdések békés keretei között;
megoldása, valamint a néSegítségnyújtás az ENSZ
pek és az államok együttműködésének
megszilárdítása megfe'elő szervei útján, vavégett a tárgyalások
mód- lamint más, az ENSZ alapelveinek megfelelő módon,
szerét alkalmazzák.
mind az egyes országok gazA két ország népei és dasága. mind pedig a gazdafegyveres erői különösen ki- ságilag elmaradott területek
fejlesztették barátságukat és számára, e területek népeiharci együttműködésüket
a nek érdekében és a világgazháború éveiben, amikor más daság fejlesztése végett;
békeszerető népekkel közöA propaganda és a helytesen küzdöttek a fasiszta hólen tájékoztatás minden fordítók ellen.
minden
A két kormánv megegye- májának. valamint
zett, hogy további intézkedé- egyéb olyan cselekménynek
seket tesz
kapcsolatainak megszüntetése, amely bizalrendezésére és a két ország matlanságot kelt és bármiegyüttműködésének fejleszté- képpen is nehezíti a konsére, mivel meggyőződése, struktív nemzetközi együtthogy ez mindkét ország né- működéshez és a népek bépeinek érdekeit szolgálja és kés egymás mellett élíséhez
elősegíti a feszültség envhíté- szükséges légkör megteremsét. valamint a világ békéié- tését;
Mindennemű agresszió 03
nek megszilárdítását. A tárgyalások során megmutatko- minden olyan kísérlet, elítézott mindkét ország kormá- lése, amelynek célja politikai
nyának az az őszinte törek- és gazdasági uralom
meg-

teremtése más országok fölött;
Annak elismerése, hogy a
katonai tömbök
politikája
fokozza a nemzetközi feszültséget, aláássa a bizalmat a népek közölt és növeli a háborús veszélyt.
II.
A két kormány politikája
azokból az elvekből indul ki,
amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányában jutottak kifejezésre es
egyetért abban, hogy további
erőfeszítéseket kell tenni az
ENSZ szerepének és tekintélyének növelésére. Ezt leginkább megerősítené, ha a Kínai Népköztársaság megkapná törvényes helyét az ENSZben. Jelentőséggel birna az
is, ha ebbe a szervezetbe
felvennék tagnak
mindazokat az országokat, amelyek
megfelelnek az ENSZ alapokmánya követelményeinek.
A két ország kormánya
egyetért, hogy valamennyi
népnek újabb erőfeszítéseket
kell tennie, hogy
pozitív
eredményekkel és megegyezésekkel végződjenek a tárgyalások a világbéke lényegbevágó kérdéseiben,
mint
például a fegyverzetek csökkentésének és korlátozásának, valamint az atomfegyver eltiltásának kérdése, az
általános kollektív biztonjág
megteremtésének
kérdése,
ezenbelül szerződésen a'anuló európai kollektív biztonsági rendszer megteremtése. az atomenergia békcscélú felhasználásánák kérdése.
Ilyen erőfeszítések eredményeként olyan légkör alakulna ki, amely egyúttal lehetővé tenné olyan elsőrendű
fontosságú és égető nemzetközi problémák békés úton
történő megoldását, amilyen
például a német kérdés demokratikus alapon, s a pémet nép óhajának és érdekeinek. valamint az általános biztonság
érdekeinek
megfelelően történő
megegvezéses megoldása és a Kínai Népköztársaság Tajvannal kapcsolatos törvényes jogainak kielégítése.
A két kormány üdvözli a
bandungi értekezlet eredményeit. amelyek jelentősen előmozdították v,
nemzetközi
együttműködés gondolatát s
támogatták Ázsia és Afrika
népeinek politikai és gazdasági függetlenségük megszilárdítására irányuló erőfeszítéseit. A két kormány úgy
véli, hogy mindez hozzájárul a. világ békéjének megszilárdításához.

III.
Nagy figyelmet fordítottak
a két ország eddigi kapcsolatainak
elemzésére és e
kapcsolatok további fejlődésének perspektíváira. A Szovjetunió és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kor9

mánya — tekintetbe véve.
hogy az utóbbi években e
kapcsolatokban jelentős zavarok következtek be, ami
kárára volt mindkét érdekelt
félnek
és
a
nemzetközi
együttműködésnek is — kifejezésre juttatja azt az elhatározását, hogy a jövőben
kapcsolatait a baráti együttműködés szellemében
fejleszti és e nyilatkozatban lefektelett alapelvekre támaszkodik. Ennek alapján a két
kormány a következőkben
egyezett meg:
1. Minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy
megteremtsék a
normális
szerződéses helyzetet, amelynek alapján rendezni és biztosítani . fogják kapcsolataik
normális fejlődését a két ország közti együttműködés kiszélesítése céljából; minden
olyan területen,
amelyhez
mindkét kormánynak érdekei fűződnek.
2. Meg kell erősíteni a két
ország gazdasági kapcsolatait
és ki kell terjeszteni gazdasági együttműködését.
Evégett a két
kormány
megegyezett
abban,
hogy
megteszi azokat a szükséges
intézkedéseket, amelyek megszüntetnék a két ország gazdasági kapcsolatai normájis,
szerződésen alapuló viszonyának megbomlása miatt támadt következményeket.
Megállapodtak abban is,
hogy megkötik a szükséges
szerződéseket, amelyek szabályozzák és megkönnyítik
majd a gazdasági kapcsolatoknak a fentemiitett irányban való fejlesztéséi.
3. A kulturális kapcsolatok
fejlesztése eéljából a két
kormány kifejezte készségét
kulturális
együttműködési
egyezmény megkötésére.
4. A két kormány nagy jelentőséget tulajdonit annak,
hogy a népek közötti baráti
együttműködés
fejlesztése
céljából tájékoztassák a közvéleményt és kívánatosnak
tartja a közvélemény pontos
és tárgyilagos tájékoztatását.
Ezért a két kormány megegyezett,
hogy
szükséges
egyezményt kötni a tájékoztatási szolgálatokét illetően
az
ENSZ
határozatainak
szellemében és a, kölcsönösség alapján, abból a szempontból. hogy e szolgálatok
szerveinek milyen helyzete
és milyen előjogai legyenek
a szerződő felek területén.
5. A két kormány támogatja az ENSZ-nek arra vonatkozó javaslatát, amelynek
értelmében fejleszteni kell
minden ország együttműködését az atomenergia békés
felhasználása céljából, ami
döntő
fontosságú a béke
megszilárdítása
és a világ
haladása
szempontjából s
ezért a. két kormány megegyezett, hogy együttműködést létesít ezen a téren.
6. A két kormány meg(Eolytatás

a 2. oldalon.)
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Aláírták a Szovjetunió és Jugoszlávia kormányának
közös nyilatkozatát
í (Folytoti)s az első oldalról). áll megtartani azt az állampolgárságot, amellyel a máegyezett, hogy intézkedéseket sik szerződő fél területérc
tesz olyan szerződések meg- érkezésük előtt rendelkeztek.
kötése végett, amelyek meg7. A két kormány, a jelen
oldják az állampolgárság, il- nyilatkozatban kifejtett béletve hazatelepítés kérdését a keszerető elvek szellemében,
szerződő felek valamelyiké- valamint avégett, hogy ornek olyan
állampolgáraira szágaik népei
kölcsönösen
vonatkozóan, akik a másik jobban megismerjék és megfél területén laknak. Mimi a értsék egymást, megegyezett,
két kormány egyetért azzal, hogy támogatja és megkönyhogy e szerződéseknek az em- nyíti a két ország társadalmi
beriesség elveinek tisztelet- szervezeteinek
együttműköbentartásán. valamint a szo- dését a kapcsolatok megtebanforgó személyek önkén- remtése, a szocialista tapasztességének altalánosan elfo- talatok kicserélése és a szagadott elvcin kell alapulniok. bad csszmecsere útján.
8. A két kormány megA két kormány megállapodott abban is, hogy jogvédel- egyezett, hogy a lehető legerőfeszítésekkel
met biztosit saját területén a nagyobb
másik fél állampolgárai szá- igyekszik végrehajtani a jemára, ideértve azt is. hogy az len nyilatkozatban megjelölt
állampolgároknak
jogukban feladatokat és határozatokat,

a két ország kölcsönös kapcsolatai további fejlesztése
céljából, a nemzetközi együttműködés és a világ békéjének megszilárdításáért.
Belgrád. 1955. június 3V
A Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetségének kormánya
nevében:
N. A. BULGANYIN.
a Szovjet Szocialista
Köztársasagok Szövetsége
Minisztertanácsának
elnöke
A Jugoszláv Szövetségi
Népköztársaság
kormánya nevében:
J. BROZ TITO,
a Jugoszláv Szövetségi
Népköztársaság elnöke

Ml történt a külpolitikában?
A szovjet—jugoszláv
nagy nemzetközi
L | agától értetődően a szovjet és a jugoszláv kormányküldöttség tárgyalásairól kiadott közös kommüniké áll világszerte az érdeklődés középpontjában. Erről írnak a világ nagy lapjai, erről beszélnek legtöbbet nemzetközi politikai körökben.
A Pravda jűnius 3-i, tegnapi száma
vezércikkben foglalkozik a szovjet—jugoszláv tárgyalások hatalmas jelentőségével.
Bevezetőben a Pravda vezércikke megállapítja, hogy a tárgyalások eredményes befejezéséről szóló nyilatkozat kimagasló jelentőségű nemzetközi
okmány.
„A múltba
t ű n j az az időszak — folytatja cikke további részében a Pravda —, amikor megromlott a jótuszony a Szovjetunió és Jugoszlávia között. Mindkét fél kifejezésre juttatta, hogy kész határozottan kisöpörni ennek az időszaknak -minden lerakodását és
kész kiküszöbölni mindazokat az akadályokat, amelyek gátolják az államközi viszony
teljes rendezését és a két ország népei baráti kapcsolatainak
fejlődését.
A nyilatkozat meggyőzően bizonyítja,
hogy a Szovjetunió és Jugoszlávia
kormányai a nemzetközi helyzetét és a szovjet—
jugoszláv viszonyt érintő minden fontosabb
kérdésben megegyeztek, ezzel
megteremtették azt a tartós és egészséges alapot, amelyen fejlődni és erősödni fog a két testvéri
nép barátsága.
Nem kétséges -— írja befejező részében
a Pravda cikke —. hogy a szovjet—jugoszláv együttműködés jótékony hatással lesz
a nemzetközi helyzetre. Ez az együttműködés előmozdítja az államok közötti bizalom
légkörének megteremtését,
ezzel elő fogja
segíteni a nemzetközi feszültség
enyhítését
es az egyetemes béke
megszilárdítását."
lentől inkább közeledik a négyhatalmi értekezlet egyelőre még meg
nem határozott — várhatóan azonban július közepére tervezett — időpontja, annál
inkább előtér be kerül a német kérdés mielőbbi megoldásának szükségessége. Az

m

tárgyalások
visszhangja
osztrák államszerződés aláírása után nyilvánvalóvá lett, hogy a német egység mielőbbi megvalósításának
minden
feltétele
adva van, ha az egységes Németország —
Ausztria példájához hasonlóan — hajlandó
semlegességet vállalni. A német közvélemény most már elérkezettnek látja az időt,
hogy a nyugatnémet kormányt olyan lépések megtételére kényszerítse, amely lehetővé tenné a német egység megteremtését
Diztosító tárgyalások mielőbbi megkezdését. Adenauer kormánya úgy próbálja megmentem helyzetét, hogy egyrészt a revansiszta Wehmaoht mielőbbi felállítására törekszik, másrészt pedig arra, hogy rávegye
a nyugati hatalmakat: utasítsanak el minden olyan szovjet javaslatot, amely a német egysége: Németország semlegességének biztosítása mellett tartja megvalósíthatónak. Ezért nyújtotta be Adenauer nagysietve előbb a bonni képviselőház, tegnap
pedig a nyugatnémet
felsőház elé az új
nyugatnémet hadsereg felállításáról szóló
törvényjavaslatot.
Ezzel a törekvéssel magyarázható a nyugatnémet kancellár június
13-1 washingtoni útja is. Adenauer ezalkalommal találkozni fog Eisenhowerrel,'
az
Egyesült Államok elnökével és Dulles amerikai külügyminiszterrel is és tárgyalásokat folytat kívülük az angol és francia kormány megbízottaival a négyhatalmi értekedettel kapcsolatos közös álláspont kialakításáról.
A z ENSZ leszerelési albizottsága szer* dal, nevvyorki ülésén a nyugati hatalmak megbízottai a leszerelési albizottság
üléseinek bizonytalan időre való elhalasztását javasolták, arra hivatkozva, hogy az
albizottság következő üléseit össze kell hangolni a négy hatalom kormányfőinek tervbevett értekezletével.
A kialakult vita — mint a TASZSZ jelentése megállapítja — bebizonyította, hogy
a nyugati hatalmak ki akarnak
térni a
szovjet javaslat megvitatása
elöl és ezért
akarják
halasztani e javaslatok
megvitatását.

Megérkezett Szófiába a Jugoszláviában járt
szovjet kormányküldöttség három tagja
Szófia (BTA). Június 3-án
hivatalos baráti látogatásra
Szófiába érkezett a szovjet—
jugoszláv
tárgyalásokon
vésztvett szovjet kormányküldöttség három tagja: N.
Sz. Hruscsov, a Szovjetunió
Legfelső Tanácsa Elnökségének tagja és az SZKP Központi Bizottságának első titkára, N. A. Bulganyin,
a
Szovjetunió
Minisztertanácsának elnöke és A. I. Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese.
A repülőtéren Vlko Cser-

Fogadás

venkov, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, a bolgár nép nevében
melegen üdvözölte a kedves
vendégeket.
A Szeptember 9. téren rendezett
nagygyűlésen
több
mint százezer ember jelent
meg. A nagygyűlést Vlko
Cservenkov
nyitotta meg,
majd N. Sz. Hruscsov, az
SZKP Központi Bizottsága, a
Szovjetunió Minisztertanácsa
és a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége nevében
szívélyesen üdvözölte a bolgár népet.

a Szorjelunió
nagykövetségén

belgrádi

tagja,
Belgrád (TASZSZ).
V. A . | Tanácsa Elnökségének
BizottsáValleov, a Szovjetunió jugo- az SZKP Központi
vezetésészláviai nagykövete június 2- gának első titkára
kormánykülán nagyszabású fogadást ren- vel a szovjet
dezett a szovjet kormány- döttség tagjai.
küldöttség jugoszláviai tarA vendégek
tiszteletére
tózkodása alkalmából.
nagy hangversenyt rendez
A fogadáson megjelent
a tek, amelyen közreműködtek
szovjet
kormányküldöttséggel
tárgyalt jugoszláv
kormány- a szovjet művészet kiváló
küldöttség valamennyi
tagja: képviselői — J. Csavdar, a
Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Szovjetunió népművésze. I.
Szövetségi
Népköztársaság Petrov és P. Liszician,
az
elnöke vezetésével,
valamint OSZSZSZK népművészei, R.
a jugoszláv társadalmi, poli- Sztrucskova, A. Lapauri, a
tikai, kulturális élet vezetői. Szovjetunió Nagyszínházának
Szovjet részről a fogadáson
megjelentek:
N. Sz. Hrus- balettművészei és a Pjatnicc9or, a Szovjetunió
Legfelső kij-kórus tánccsoportja.

Jegyzetek egy ifjú községről

III.
A történeti elmélkedések után — úgy
véljük —
most már ideje, hogy olvasóinknak legalábbis egy vázlatos képet nyújtsunk át a születő községről, úgy ahogyan
ma fest.
Dóc közepén — mint illik
— a főteret találjuk. Illetőleg a jövendőbeli
főteret.
Mert ahhoz, hogy ez a mostani homokkal borított térség
igazi főtérré váljék, még köröskörül kell építeni házakkal és szét kell róla telepíteni azokat a nyárfacsemetéket, amelyeket a gyorslábú
homok megkötésére, a tér
végleges rendezéséig itt iskoláztat a község vezetősége.
De azért azt se gondoljuk,
hogy Dóc község főtere még
egészen formátlan valami.
Egyik irányból maris egy kiépült utca határolja: a főutca. amely valójában a kövesút betorkolása. A főutcának a térre eső szakaszán
nem kisebb fontosságú intézményeket találunk, mint a
két kovácsműhelyt, továbbá
az autóbuszmegállót.
Mert
hogy az idők változásának
egyik legfontosabb bizonyságáról el ne feledkezzünk: Dúcot már rendszeres autóbuszjárat köti össze Szegeddel.
Egyelőre ugyan még csupán
hetente háromszor, de már ez
is nagy szó, s a külvilággal —
főleg a szegedi piaccal —
való kapcsolat elsőrendű tényezőjét jelenti.
Az egykori
majorsági
domb irányából a főteret három középület szegélyezi: a
tanácsháza, az iskola és a
kultúrház. A falu első középületei ezek, de elmondhatjuk, hogy régebbi községeknek is díszére válhatnának.
Modern stílusuk, szolid építőanyaguk minden kívánalomnak eleget tesz; s habár
az iskola egy tanteremmel kisebb a jelenlegi szükségletnél, a kultúrház minapi fölépülte egy időre ezt a gondot
is megoldotta. Mintha e frissen vakolt épületek egész kivitele egy mostoha műit leküzdését akarná példázni: a
parkettázott tágas
termek
csakúgy, mint a csinos berendezés, vagy a széles, üvegfalnak is beillő ablakok. E
világos
termekben immár
összejöhetnek
az
egykor
űzött, megalázott,
emberszámba se vett parasztok,
gyermekeik pedig magukba
szívhatják azt a tudást, amelyet valaha minden m i s jognál inkább elvitattak tőlük.

Hogy a közintézmények rövid felsorolását befejezzük: a
leírt iskolán kívül Dúcnak
még két külterületi iskolája
van; összesen hét tanerő oktatja a falu 150 főnyi fiatalságát, s dicséretükre legyen
mondva, hogy a tanköteleseElutazóit Belgrádból
ket egytől-egyig ott találjuk
az iskola padjaiban. Tulaja Szovjetunió
donképpen ez is a tanyai életkormányküldöttsége
forma sikeres leküzdését jelzi. Orvosi
rendelője még
Belgrád (TASZSZ).
Júniu nincs a községnek, de kör3-án elutazott Belgrádból
zeti orvosa, aki hetenként
szovjet kormányküldöttség: N kétszer kijár, van. A kultúrSz. Hruscsov, a Szovjetuni házban
szerény
méretű
I-egíélső Tanácsa elnökségének könyvtár áll az olvasás kedtagja, az SZKP Központi Bi velőinek
rendelkezésére,
zottságának első titkára
( akiknek száma egyre szapoköldöttség vezetője), N. Á rodik, főként az ifjúság köBulganyin, a Szovjetunió Mi réből, de részben azért is,
az
írástudatlanságot
nisztertanácsának elriöke. A. L mert
Mikojan, a Szovjetunió Minisz az idősebb nemzedék köterlanácsának első elnökhelyet rében is felszámolták. Van
községi
óvoda,
tese, D. T. Sepilov, a Szovjet továbbá
unió Legfelső Tanácsa nemzeti postahivatal (egyelőre csak
ségl tanácsa külügyi bizottsá amolyan „fiókposta"), földművesszövetkezeti
áruda,
gának elnöke, az SZKP Köz italbolt,
kápolna, no és hogy
ponti Bizottságának tagja és
a gazdasági életről se feledPravda főszerkesztője, A. A kezzünk meg: egy második
Gromiko. a Szovjetunió kül és egy harmadik típusú tsz
ügyminiszterének első helyette
utóbbi, igaz, a szomszédos
se, P. N. Kumikin. a Szovjet —
Sándorfalvához tartozik.
unió külkereskedelmi miniszte
A főtéren és a főutcán kírének helyettese.
vül Dócnak még 4—5 utcája
A zemuni repülőtéren a szov van; egyik sincs még teljesen
beépülve, de már utcaíormájet kormányküldöttséget a kö júaknak mondhatók. Eddig
vetkezők búcsúztatták: J. Bro 86 ház készült el a faluban,
épül további
öt.
Tito, a Jugoszláv Szövetséf. ü jelenleg
Népköztársaság elnöke,
M Ezekben a házakban 240 ember lakik: körülbelül egy haPijade, a szövetségi nemzet toda a község teljes lakosságyűlés elnöke, E. Kardelj. A gának, amelynek
többsége
Rankovics, Sz.
Vukmanovics egyelőre a környező tanyáTempó, R. Csolakovics, a szö kon él. A beépítetteken kívül
még mintegy 50 házhelyet
vetségi végrehajtótanács alel osztottak szét; ezeken eddig
nökei, K. Popovics kültigymi nem indult meg az építkezés,
•
niszter.

PILLANATKÉP
Körülsétálok
a fal iban, hogy a községesedés jeleivel közelebbről megismerkedjem. Az első tapasztalaiamelyre szert teszek, hogy
ahol ház van, ott kerítés is
van. Egyetlen kerítetlen portára sem tudok visszaemlékezni. Legtöbb az alacsony
léckerítés, de van olyan udvar és kert, amelyet már
drótkerítés vesz körül. A kertek igen szép gondozásnak
örvendenek.
A házhelyhez
tartozó kertecskébe a legtöbben már szőlőt vagy gyümölcsfákat telepítettek, s e
löszös homok úgylátszik igen
kedvező talaj lehet, mert látni
olyan fákat, amelyekről nehéz elhinni, hogy négy-öt
éve ültették őket. Egy további észleletem a jószággal
kapcsolatos. Nincs olyan udvar, ahol disznót ne hizlalnának, s ha nagyobb jószágot
még kevesen tartanak is,
nincs olyan 'ház. amelyhez
már valami komolyabb gazdasági épületet ne ragasztottak volna.
Lassan kezdem felismerni,
melyik a típusház és melyik
az egyéni. De azért azt ne
gondolja valaki, hogy a típusházak mind egyformák. Terv
szerint valóban azok, de a kivitelezés és főleg: a továbbépítés már sok egyéni vonással ruházza fel őket. A típusház tudvalevőleg szobából,
konyhából, kamrából, és a
ház oldalán végighúzódó fedett tornácból
áll, amely
másfél méter széles és téglaószlopokon nyugszik.
Nos,
nemigen találni olyan dóci
házat, amelyen ezt a tornácot
eredeti
formájában
meghagyták volna. Van, ahol már
eredetileg szélesebbre húzatták a tetőt, majd az így kelt tkezett tágasabb
térséget
befalazták,
beüvegezték, s
Uymódon nyári konyhát s
még egy helyiséget nyertek.
Másutt csak egyik felét falozták be. s azt most kamrának használják, ami által az
eredeti kamrát lakóhelyiségként hasznosíthatják.
Nem győzném
fölsorolni az összes változatokat
— pedig ez csak egyik, s talán nem is legfőbb eszköze
az egyénítésnek. Növeli a
különbségeket az a — kétségkívül átmeneti — állapot,
hogy a hazak egy része még'
nincs bevakolva, azaz beta-

pasztva. mert hiszen főleg
vályog volt az építőanyag,
csak az alapozás és egyes
közfalak készültek téglából.
De ahol már az utolsó simítás is megtörtént, ott ismét
érvényesül az egyéni ízlés, a
színekben, a lépcső és a tornác kiképzésében, nem is
szólva az ablakokat ékesítő
függönyökről és a házat szegélyező virágágyakról, amelyek — mint lány hajában a
szalag — teljessé teszik az öltözetet és az asszonyi szépérzéket dicsérik. Egészben véve
a típusházak kellemes benyomást keltenek. Az egyénileg
épült házak pedig még egy
fokkal tekintélyesebbek is.
Zsuptetőt. apró ablakokat sehol nem látni itt — hacsak az
udvarok belsejében meghúzódó istállókon nem. Végeredményben Dóc máx- egy
jóval modernebb és egészsegesebb falu képét
nyújtja,
mint a környékbeli községek.
Ahogy így bejárom a falut, észreveszem, hogy rajtam kívül még' valaki látogatja a házakat. Rövidesen
kiderül, hogy vetélytársam: a
faluvillamosítás embere, aie
a villanyvilágítás beszerelő*
séről tárgyal a falu lakosaival. Csakugyan, a villany! A
tanácsnál már említették is,
hogy most kezdődik a vezetékek beszerelése, a hálózat bekötését pedig őszre várják.
Október elejére remélik, hogy
kigyulladnak a lámpák. Nyomában vagyok emberünknek,
s mindenütt, ahol már ott
járt előttem, megkérdezem,
beszereltetik-e
az áramot?
Ilymódon még egy fontos tapasztalatra teszek szert: nem
találok házat, ahol a villany
bevezetésére ne készülnénekIlyen vagy olyan módon, de
mindenképpen
összehozzák
azt a 800—1000 forintot, amibe a beszereltetés kerül. Sőt,
a falu népe még önkéntes
munkával is hozzájárul az
oszlopok felállításához, hogy
ezzel is csökkentse a költségeket. Mindezek alapján számíthatnak rá. hogy október
elejére ismét változik a falu
képe: a hosszú őszi-téli esték sötétjét áttörve kigyúlnak a fények, s ezzel a kultúra és a közösségi élet fejlődése ú j ösztönzést kap Dóc
községben.
(Folytatjuk.)
Kende

Péter

Holnap délelőtt rendezik
az épíiők vidám műsorái
Az Építők Ünnepén a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt
zenés,, vidám műsort holnap,
vasárnap délelőtt fél 11 órai
kezdettel rendezik meg az újszegedi szabadtéri színpadon. A
műsorban fellépnek: Iván Margit, Sugár Mihály, Szabady
István, Kovács Gyula, Dómján
Edit, Lakky József, Komlóssy
Erzsi, Káldor Jenő, Mezey Károly és Lehóczky Zsuzsa, a
szegedi Nemzeti Színház művészei. Zongorán kísér: Biró
Attila. Rendező: Kakuszi Imre.
Közreműködik a Juhász Gyula
Kultúrház szimfonikus zenekara Markó Leó vezénylésével.
A rendezőség igen változatosan állította össze a műsort a
legnépszerűbb operákból (Pillangókisasszony, Traviata, Trubadur, Bánk bán) és operettek-

bő! (Szabadszét,
Csárdáskirálynő, Szép Juhászné, Állami
Áruház), valamint kedvelt dalokból
(La paloma stb.) és
ezenkívül kedvelt balettszámokból, mint a Traviata spanyol
tánca és a Trubadur cigánytánca. Tréfás
jelenetek es
egyéb vidám
számok teszik
még teljesebbé a műsort, amelyet természetesen nemcsak az
építőipari dolgozók, hanem a
város minden dolgozója megtekinthet. Jegyek még korlátoltan
kaphatók 4, 6 és 8 forintos árban a színház pénztáránál, valámint az Építőipari Szakszervezet területi bizottságán (Tolbuchin sugárút 14.). Az esetleg fennmaradó jegyeket a helyszínen árusítják az előadás
előtt egy fél órával.

Június 7-ig lehet jelentkezni
a Debreceni Mezőgazdasági
Akadémiára
A mezőgazdasági termelés
fejlesztéséhez egyre több jól
képzett
szakemberre
van
szükség, akik alapos elméleti
tudással és sokoldalú szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Az Akadémiára történt
jelentkezések száma mindennek felismerését bizonyltja. A
nagy érdeklődésre
való tekintettel a jelentkezés határidejét június 7-ig meghoszszabbították. A nappali tagozatra jelentkezők
felvételi
vizsgái június végén és július
elején
lesznek.
Felvételre
azok is jelentkezhetnek, akik
az előző években végezték el
a középiskolát. A levelező tagozatra a jelentkezési határidő június 30. a felvételi vizsgák ezen a tagozaton már
folynak. A felvételi vizsga

mindkét tagozaton matematikából és kémiából írásbeli
és szóbeli, a munkahelyeken
és a középiskoláknál kapható
tájékoztató alapján.
Az Akadémián a tanulmányi idő 3, a levelező tagozaton 4 év.
A jelentkezés „Jelentkezési
lapon- történik. A nappali
tagozatra a jelentkezési lapot a középiskola igazgatója,
abban az esetben, ha 3 évnél
előbb végezték el a jelentkezők a középiskolát, a munkahely vezetője adja.
A levelező tagozatra azok
jelentkezhetnek,
akik
két
éves
mezőgazdasági
gyaKorlattal
és
középiskolai
végzettséggel
rendelkeznek.
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ezelőtt torgatni. Mi azonban úgy hisz-ljük: Szentgyörgyi nyiltan vér-.

az egyik kora tavaszi nap hideg
délelőttjén ketten tárgyaltak a
Szálloda- és Vendéglátó Vállalat Kölcsey utcai épületének
igazgatói irodájában: Gunda
Miklós, a vállalat főkönyvelője
és Solti Antal, az igazgató. A
beszélgetés hosszúra nyúlt, az
:gazgató érezte, hogy Gund
még tartogat a számára valami
fontosat — s jól érezte, mert
a főkönyvelő, ha nehezen is, a
beszélgetés végén csak kibökte:
— Ne érts félre igazgató elvtárs, de tudod . . . Szóval én
azt hiszem . . . nekem az a véleményem, ha te bizalmadba
fogadnád Szentgyörgyit, olyan
jó embered lenne, hogy neked
arról fogalmad sincs . . . Szóval ne érts félre, de én ezt határozottan tudnám javasolj
igazgató elvtársam . . .
Solti Antal elgondolkozott.
De nem azon, hogy „bizalmába
fogadja-e" Szentgyörgyi
Károlyt, a vállalat karbantartó
részlegének vezetőjét. Egészen
máson járt az esze az igazgatónak.
Hetekkel e beszélgetés után,
egészen pontosan április 30rán,
kora délután Szentgyörgyi Károly berohant a vállalat könyvelési részlegéhez. A feleségét
kereste, aki az elszámoltatóban
adminisztrátorként dolgozik.
— Megint felmondanak —
mondta neki. De ne ijedj meg.
Pofonok fognak itt ezért elcsattanni! De nemcsak pofonok —
vér folyik majd itt!
Az utolsó szavakat már kiabálta.
Mi történt itt? Miért ajánlotta a főkönyvelő az igazgatónak,
hogy „fogadja bizalmába" az
egyébként is vezető állásban
lévő Szentgyörgyit, miért akarták aztán később elbocsátani, s
főképpen: kinek a vérét akarta
ő látni, s miért?
Kezdjük sorjában, talán az
zal, hogyan került Szentgyör
gvi a vállalathoz.

Mór a fölvétel

sem

volt szabályos. \ yállalatvezet
és a személyzeti osztály veze
tője éppen szabadságon volt ak
kor, a főkönyvelő alkalmazta ő
— később a feleségét is — a
vállalatnál. Amikor azután a
vállalat akkori vezetője vissza
tért szabadságáról, természete
sen első dolga volt megvizsgál
ni, kicsoda is Szentgyörgyi Ká
roly, akit időközben vezető ál
lásba helyeztek. Sok
minden
kiderült így, s az igazgató a té
nyek alapján nem tartotta al
kalmasnak arra, hogy olyan fon
tos helyen, vezető állásban dol
gozzék a vállalatnál. Fölmon
dott neki, de a szakszervezet
egyeztető bizottság nem adot
igazat a vállalat vezetőjének, s
Szentgyörgyit
visszavették
Hosszú huza-vona kezdődőit
meg ezzel, de a szakszervezeti
egyeztető bizottság mindig a
vállalatot marasztalta el.
Kinek volt itt igaza?

Mindenekelőtt: mi de

rült ki Szentgyörgyiről? Töb
homályos és zavaros ügy. Pél
dául: 1947-ben, mint az egyik
azóta már megszüntetett szegedi
középiskolás kollégium
igazgatója sikkasztott és több
visszaélést követett el. Több
alkalmazott fizetését rendszeresen ö vette fel, nevüket 5
hamisította alá a fizetési jegy
zékre, s az illetményeknek csak
egy részét adta át nekik. Azu
tán: a tanulóktól karbantartás
címén vett fel bizonyos összegeket, de ezeket nem könyvelte
el. Egy asztalossal olyan nyugtákat is aláíratott, amelyekért
az nem végzett semmiféle munkát. Szentgyörgyit ezért le is
tartóztatták de később amneszi át kapott. Mielőtt a Szálloda
és Vendéglátót Vállalathoz ke
rült, az Erőműnél dolgozott
Olt is visszaélt beosztásával. A
v • Halaitól elküldött ajánlott le
v:leket, mint express-ajánlot
ülJeményeket könyvelte el, s
a különbözetet saját • céljaira
fordította. Az ügyet a vállalaton belül intézték el.
Mindennek alapján — nyilvánvalóan helyesen — a vállalat vezetősége úgy gondolta
hogy Szentgyörgyi alkalmatlan
vezető állás betöltésére. De a
szakszervezeti egyeztető bizottság formális indokok alapján
többször
megváltoztatta
a
Szenigyörgyi elbocsátására vo:
nV.koió :''.ézl<edést.
\i\ mi. adhatná valaki: ezek
r ' d-v'gok, kár ezeket felhány.

szűk: nem kár. Nem az, mert
ezek az adatok és tények feltét
lenül alkalmat adnak bizonyos
jogos bizalmatlanságra. Iga
zolta-e ezt a bizalmatlanságot
Szentgyörgyi későbbi magatartása?
Először is tény, hogy szakmai munkáját nem látta el be
csiiletesen. A karbantartó részleg vezetője volt, s az lett volna egyik feladata, hogy a nyilvántartást helyesen vezesse.
Ehelyett a felhasznált anyagok
nyilvántartását főlületesen, ellenőrizhetetlenül készítette el.
Az egyik könyvbe csak a felhasznált anyagok mennyiségét
könyvelte, a másik könyvben
meg csak azok forintértékét. A
kettőt nem egyeztette, s most
senki sem tudja ellenőrizni, hogyan is történt az anyagok felhasználása, a beírt forint-értéknek megfelel-e a felhasznált
anyagok mennyisége. Hónapokig tartó munkával kell majd
ezt rendbehozni.

ontással fenyegetödzött! A má-'
sik tanulság az, hogy fokoznunk
kell éberségünket. Gunda
és
Szentgyörgyi ellenséges tevékenységének az adott lehetősé
get, hogy a mi elvtársaink —
elsősorban a szakszervezeti
egyeztető bizottságnál — nem
voltak eléggé éberek.
Meg kell szívlelnünk ezeke
a tanulságokat.
( - s - - o)

„Beadjuk a vasat
— megyünk
a moziba"
Még nem érkezett részletes jelentés a MÉH átvevőtelepekről, hogy a szegedi
fiatalok hány mozijegyet kaptak a hét folyamán az öszszegyűjtött és beadott hulladékvasért, de az eddigi adatok szerint máris elmondhatjuk: «telt ház- lesz vasárnap
délelőtt a Fáklya Moziban.
Tegnap is az l-es átvevőhelyen Papp Ferenc, a Radnóti
Gimnázium I. osztályos tanulója négy mozijegyre szóló
utalványért adott be vasat.
Három kiló azonban hiányzott a 40 kilóból. Gyorsan el-

D* ez csak egyik része a
dolognak. Az a tény, hogy Gunda íőkönyvezető — egyébként
volt hivatásos horthysta főhadnagy — szabálytalanul, anélkül
vette fel a vállalathoz Szentgyörgyit, hogy az igazgató
a" személyzeti osztály vezetője f ö s s z e g y ű j t ö t t e azt^a
tudta volna, kicsoda is tulajdon- 3 kilót is, hogy mind a hár
képpen — és az a másily ké- rom testvérjét elvihesse holsőbb megtörtént dolog, hogy a nap a moziba A Balatoni
főkönyvelő Solti igazgató bi- Hajózási Vállalat DlSZ-fiazalmába ajánlotta Szentgyör- taljai is több mozijegyre való
gvit, bizonyítja: ketten valami- hulladékvasat adnak be.
Holnap délelőtt fél 10-kor
féle „akcióegységre" léptek. S tehát
— ahol meglepetés
ez így is volt. Közős tevékeny
.
.
.
.
i
i
„
i
várja
a
légük sokszor okozott zavart v a s ^ ű j t öfiatalokat
^ — a1 0 lelkes
k a ^
kiló
a vállalat munkájában. A vál- vasért megnézik az -Én és a
lalat például sokszor kap ter- nagyapám- című színes Oj
ven felül vásárlásokra keretet magyar filmet.
(sör, vaj stb.), ehhez persze
Jó szórakozást kívánunk.
hitelt kell kérni időben. Ez
Gunda dolga lett
volna és
Szentgyörgyinek is közre kel
lett volna ebben működnie. Ok
azonban a hite! idejében való
megkérését elmulasztották, ső
A negyedik Pedagógus Nap
— bár tudták, hogy erről ninc
szó —• a felettes hatóságoknak előtti időt Szegeden is a lelázt jelentettékTTiogy' a"vállalat kes készülődés, jellemzi. Az
egy része már a
szabálytalanul vásárolt.
Nera! ünnepek
nap megkezdődik az iskell bizonygatni, hogy zavaró mai
kolábam, ahol a szülők és
kat okozott ez a munkában.
üzemi dolgozók keresik fel a
Egyébként is mestere
vol pedagógusokat, és közvetleSzentgyörgvi annak, hogyan nül fejezik ki szeretetüket és
keltsen ellentéteket a vállalat megbecsülésüket gyermekeik
nál. Jegyzeteket készített a dol nevelői iránt.
gozók munkájáról, kutatta a
Az iskolai ünnepségek melhibákat, s azokat fel is írogatta lett Szeged megyei jogú váTöbbször kijelentette:
ros tanácsa végrehajtó bizottsága nagyszabású ünnep— Van énnekem egy kis fü ségei rendez vasárnap délzetem, amelyikben elég anya előtt a Szabadság Filmszínvan ahhoz, hogy sok embert le házban.
Ez ünnepélyes alkalommal
buktassak.,.
ismét köszönti a pedagóguA hibákról azonban mélysé- sokat Szeged dolgozó népe.
gesen hallgatott. Senkinek nem A Magyar—Szovjet Társaság
mondta, hogy javítson munká és az MNDSZ küldöttséggel
ján. Nem is ez volt a célja, hjt vesz részt az ünnepségen. Az
nem az, hogy zavart és nyug- üzemekből is sokan megjetalanságot keltsen a vállalat-i
nál. Ijesztgette, fenyegette az
embereket. A vállalat párttitkárának, Zsigmond Lajos elvtársnak egy alkalommal például
azt mondta, vele ne foglalkozT ö b b mint 20 éve tanít
zanak a taggyűléseken, ne bímár Kővári Nándorné,
rálja a párttitkár az ő munká- a Juhász Gyula Általános Isját, mert azért még „megüti a kola nevelője. Negyven év
bokáját". Grosszer Sándorné- súlya, terhe van a vállán. Binak, amikor folyt a racionalizá- zony, nagy idő. És érdekes,
lás a vállalatnál, „bizalmasan" mégis oly könnyű és vidám
megsúgta, hogy a következő ra- most is a szíve, ha tanít,
cionalizált ő, mármint Grosz- mintha csak 19 éves kislány
szerné lesz, bizalmas forrásból volna. Teli fiatalsággal és retudja ezt, sőt azt is tudja, hogy ménnyel, éjfekete hajjal ós
Grosszernét még a pártból is csillogó szemmel.
ki fogják zárni. Ez természetePedig, mily régen elmúlt
sen hazugság volt. Grosszerné már az ifjúi év . . .
ma is a vállalatnál dolgozik és
Élete 19. évére gondol...
persze a pártból sem zárták ki.
Ahogy emlékezni kezd, a szeEzekután világos, mi is tőr- méből egy pillanatra -kialszik
tént itt. Gunda "az akkori fő- a fény . . .
könyvelő, és Szentgyörgyi KáPest mellett volt akkor . . .
roly, felesége egyébként egy attól körülbelül 40 kilomévolt horthysta őrnagy lánya — terre. Egy uradalmi iskoláakiket azóta már elküldtek * ban. Úgy került oda, hogy njvállalattól — ellenséges tevé- ságban hirdették az állást.
kenységet folytattak. Zavarokat Hatvan pengőt Ígértek, amiokoztak a munkában, nyugta- kor felfogadták, ö megörült,
lanságot keltettek a dolgozók hogy végre állást kapott.
között, a vállalat vezetőit le
Talán egy hetet töltött az
akarták „buktatni". Szentgyör- iskolában,
amikor az egyik
gyi végülis amikor észrevette, délután hivatta
ispán. Véhogy kártevő tevékenységét fel- gignézett rajta, az
amint beléismerik, eljutott az életveszé- pett hozzá az irodába,
lyes fenyegetésig — megmutat- megköszörülte a torkát,azután
mint
va ezzel igazi arcát.
akinek nehezére esik beleMi a tanulsága ennek az kezdeni a magyarázkodásba.
ügynek?
— Hát, arról van itt szó —
Lagalább kát tanulság- kezdte —, hogy kapnék én
ról kell beszélnünk. 'Az egyik ide ingyen is tanítót. De maaz, hogy az ellenség nem nyug- gát úgylátszik szeretik ezek a
szik. Zavart kelt, ellentéteket gyerekek, hát ha akar. akkor
szít, bonyodalmakat csinál a itt maradhat. Értse meg. hogy
gazdasági munkában. Ne feled-: csak 25 pengőt tudunk fi-

Három éve őrzöm a gabonabegyűjtési
vándorzászlót, az idén is az enyém marad
Megrecseg a szúette kanapé,
a rajta pihenő fiatal házigazda
álmos szemeit dörzsölgetve fel
könyököl, s a vekkerre pillant.
Vékony, de kemény csontjait
megropogtatja, nyújtózik egyet
és nyugalommal kimondja:
— Menni kell!
Az önparancs után hamar
felkászálódik Gyurkó József, s
a hiányosan berendezett új lakásban kalapja után néz. Ilyenkor így szokott ez lenni, az új
lakóhelyen eleinte tájékozatlan
az ember. De hamar előkerül a
kalap és néhány
perc múlva
már a szegedi úton karikázik a
gazda néhány holdacskája felé,
amely a község határában büszkén mutogatja gyönyörű növénytakaróját a járókelőknek.
Szép termést ígér. Gyurkó József maga mesélte — nem dicsekvésből, hanem, mert szóbakerült —, hogy
rozsteriiletóröl tO mázsás
termést vér
az idén, 300 négyszögöl árpaterületéről pedig öl-hat mázsát. Valóban szép remények.
Hiszen az árpa eszerint katasztrális holdanként mintegy
25—30 mázsával biztat.
A kukoricával megjárta egy
kicsit: fagykára volt, de szerencsére a kár nem veszélyes.
Ugyanis a kukoricát még az első kapálás előtt csapta meg a
hideg, s mivel a szokottnál is
sűrűbben vetette az idén, a
kapáláskor minden bokorban
meg tudott hagyni legalább egy
szálat, melyet nem érintett a
fagy.
Szerencsés ember! — mondják sokan, pedig Gyurkó József
a jó terméskilátásokat nem a
szerencséjének köszönheti első-

Szeged készül a Pedagógus Napra
lennek és élenjáró munkások köszöntik a pedagógusokat. Résztvesz az úttörő és a
DISZ-szervezet is az ünnepségen. Délután a Haladás
sporttelepén nagyszabású tornaünnepélyt. rendeznek, melyen Szeged összes középiskolás tanulói résztvesznek.
Este pedig Szeged város tanácsa végrehajló bizottsága
látja vendégül a pedagógusokat.
— Fürdőruha és nyáriruha bemutató tart műugróversennyel
egybekötve
a
Vörös Lobogó Sportkör és a
Szegedi Állami Áruház ma,
szombaton este 8 órai kezdettel az újszegedi versenyuszodában.

cAmit fai tettem,

Okosan csakis így lehet elsorban, hanem a gondos gazdálkodásnak. Tengerijét már
osztani a jövedelmet!
kétszer megkapálta

Gyurkó József kisteleki ót
holdas dolgozó parasztnak tes az aratás végéig összesen hát
ilyen a gondolkodása.
négyszer kapálja meg. Korai Ezekután nem is lehet csodálburgonyájának bokrai alatt, me- kozni azon, hogy
lyet csíráztatás nélkül vetett,
már galambtojás nagyságú az a begyűjtési véndorzészlót
újburgonya, ám a krumplit is
immár harmadik esztendeje sikétszer kapálta már meg.
— Hiszik vagy nem hiszik — keresen őrzi. Most is már csak
újságolta a minap —, a hatszáz a kukorica, tneg a gabonabenégyszögölből
legalább 100 adási kötelezettségek teljesítése
mázsa krumplit akarok kiásni van hátra, de sor kerül azokra
is idejében.
az idén.
— Jól is néznék ki, ha az
Bizonyosan sikerül neki, hiszen tavaly a terméséből még idén elveszíteném az elsőséget
80 dekás burgonyát is mértek. — mosolyog a gazda. — MegMutatott belőle, s a maradék búbolna a feleségem, ha a váriapróbbjai még most is nagyob- dorzászlót valaki elvinné tőlem
bak egy-egy jókora kacsatojás- az idén.
nál.
Kijelentette, hogy a gabona
A gondos gazdálkodás mel- beadását már csak ezért is »
lett egyéb okai is vannak Gyur- cséplőgéptől teljesíti. Az első
kó József boldogulásának. El- zsákokkal egyenesen a begyűjmondotta, hogy beadási kötele- tőhelyre megy.
zettségének időszerinti teljesíNagy
lelkiismeretesség és
tését ö még januárban el szok- igyekezet kell mindehhez, mert
ta tervezni, s azután számon is a vándorzászló megszerzéséért
tartja: mikor, mit, hova kell Kisteleken százak igyekeznekmajd tennie és mennyit a ter- Ezért a harmadik esziendőbett
ményből, meg az állati termé- is megtartani igen nagv dicsőkekből.
ség!
(Zelei)

Befejezte második negyedévi tervét
a Dorozsmai Téglagyár
A Dorozsmai Téglagyár dolgozói is csatlakoztak a
húsz budapesti ipari vállalat felhívásához és vállaltak,
hogy az idén terven felül ötszázezer téglával gyártanak
többet. Most nagyszerű mtinkagyőzelem született a téglagyárban; pénteken — tegnap — jóval a határidő előtt
befejezték második negyedévi tervüket.
A kiváló eredményt a jó munka feltételeinek megteremtése, a helyes munkaszervezés, a vezetők és munkások együttes tevékenysége biztosította. A rossz időjárás
miatt a gyártás megkezdésekor mutatkozott elmaradás,
de azt is megszüntették. Nagyon helyesen fontos feladatnak tartják a terv napról napra, dekádról dekádra való
teljesítését, túlteljesítését. A gyárban nem bizakodnak el
és továbbra is megtartják, fokozzák eredményeiket és
valóra váltják szocialista kötelezettségvállalásukat.
Tudják. hogy milyen fontos a tégla s aszerint is dolgoznak.
Üdvözöljük a Dorozsmai Téglagyár minden deigo/.ójál és további sikerekben gazdag munkát kívánunk.

Ma nyílják meg az Ünnepi Könyvhetet
Ma este 8 órakor lesz a
Könyvhét megnyitó ünnepélye,
irodalmi esttel egybekötve a
Központi Egyetem
aulájában.
Dr. Madácsy László, az Írószövetség szegedi csoportjának elnöke mond bevezetőt. Az ünnepi esten közreműködik Tamási Áron Kossuth-díjas író
Bodor Tibor, a Madách Színhá
tagja, Lászlóffy Kata, Moldován Stefánia és Ujj József, a
szegedi Nemzeti Színház művészei. Szegedi írók — Dér
Endre. Lődi Ferenc és Nagyfalusi Tibor — művei is szerepelnek a műsorban.
Holnap, vasárnap délelőtt 10

azt megtették

zetni. Ez az iskola nekünk
bérlőknek csak teher.
A gyerekekkel érzett és
mindent vállalt az ő kedvükért . . .
Hogy milyen volt az első
tanítási idő? Rágondolni is
rossz. Nyomorultak és éhesek
voltak a gyerekek, akiknek
először az ennivalót kellett
előteremteni. Végül is szereztek egy nagy fazekat. Igaz.
hogy káposzta főtt abban,
vagy krumpli. De mégis csak
megteltek tőle a kis korgó
gyomrocskák és mégis csak
vidámabban ment így a munka. Azután színelőadásokat
rendeztek, téli estéken meglátogatták színdarabjukkal a
szomszédos tanyákat és így
került a teljesen elesetteknek tanszer és csizma.
é")öt évig tartott az uradalmi iskola élete, ö t
év után sajnálta az uraság a
25 forintot és iskola nélkül
maradtak a cselédgyerekek.
Hogy mi lett azoknak a
gyerekeknek a sorsa? Nem
tudni. Csak az ő útja lett
egyenesebb.
Tápiöszelére,
Horgosra, majd Szegedre került.
Ha valaki arra kérne, hogv
mondjak valami érdekeset
Kővári tanítónéniről, bizony
zavarba jönnék. Pedig úgy
érzem, hogy megismertem őí
az első félóra alatt, amint az
osztályban
körülnézett és

mások

ahogy megsimogatta az egyik
gyermek fejecskéjét. Más pályán egy
ember
eleiében
többször vannak szenzációk,
de itt az iskolapadok között
egyszerűbbé válnak az emberi sorsok, csak a szivek
lesznek szebbek és jobbak.
De, ha valaki arra kérne,
hogy beszéljek az ő emberszeretetéről, akkor már felcsillana a szemem. Hiszen az
ő élete és tettei élő példák
arra, hogy miként kell másokkal törődni, hogyan kell
másokat megbecsülni és szeretni. Nincs olyan, amit meg
ne tenne a gyerekekért. Soha
nem elégszik meg az átlaggal, nála mindenkinek dolgozni kell. Tudni! Tudni!
Tudni! Ez nála a jelszó ós
ennek érdekében néha késő
estig foglalkozik a tanítás
után egy-egy gyerekkel. S ha
elnyúlik a foglalkozási idő,
még haza is kíséri a gyereket. Néha így múlik el a vasárnap is. Nyitott könyv az
élete: a gyermeké ő és az
iskoláé!
j^Jéha ugyan kétkedik magában a tanítványok
iránti szeretettől fűtve. Sokszor felteszi magának az aggódó kérdést, úgy mint más
pedagógusok: vajon nem kevés az, amit ad, vagy nem
sok. amit kér? Hogyan lehetne még jobban dolgozni?
Elgondolkozik rajta. Köz-1

f

órakor ünnepélyesen megkezdik a könyvárusítást a város
különböző helyein lévő könyvsátrakban.
Az ünnepélyes könyvárusítás
megkezdésénél a Béke-zenekar is közreműködik.
Könyvkiállítás nyílik „A szabad magyar könyv tíz éve"
címmel a Hazafias Népfront
Városi Bizottsága nagytermében, Vörösmarty utca 7. szám
alatt, vasárnap délelőtt 11 órakor. A kiállítást Baráti Dezső
bölcsészkari dékán, egyetemi
tanár nyitja meg.

is .. .

ben figyeli mások munkáját,
hogy mit lehetne még tanulni. Napi 3—5 órát készül
a másnapi tanításra, majd
olvas, hogy ne álljon meg a
fejlődésben.
Többet
akar
tudni, hogy többet nyújthasson tanítványainak. Mert a
tanítványok iránti nevelői
szeretet azt követeli,
hogy
minden napnak meg legyen
a maga gyümölcse és minden nappal
egy
lépéssel
előbbre jusson a gyerek a tudás hatalmas birodalmában.
Hogy mit kap cserébe érte?
Sok mindent. Szeretetet, megbecsülést és tanítványi ragaszkodást. Azt, ami ott él a
tanítványok és szülők szivének legmélyén.
£ z az emberek iránti meleg szeretet
tartotta
vissza attól is, hogy előtérbe
helyezze önmagát. „Amit én
tettem, azt megtették mások
is" — mondja. De. ha valaki
a szerénység mögc tekint, akkor meglátja igazában az:,
hogy igazi, nagy emberi érték az ő munkája és minden
kis darabiában példamutató.
Azonnal látja, hogy az uradalmi cselédgyerekek
eis'i
ebédiétől
a munkába iá'->
szülők gyermekeinek segítségéig egyenes az út és minden tettének és cselekedetének a rugója az
embereit
iránti rzaretete és megbecsülése volt.
- Bánfalvi József
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Várható Időjárás szombaton estig: Felhőátvonulások, tőbb helyen
eső, Időnként élénk
északnyugatiészaki szél,
az évszakhoz
képest
hűvös Idő.
Várható
legmagasabb
nappali
hőmérséklet szombaton: 16—19 fok
kőzött.
MOZI

A Külső-baktól
g a z d a s á g 1955.
lunlus 5-én délelőtt 10 órakor gazdagyülést tart a volt Csűri vendéglőben.
Kérjük
az
illetékesek
pontos
megjelenését.
Tóth K. József
elnök
FELHÍVÁS

A I I I . ker. T a n á c s v é g r e h a j t ó
bizottsága felhívja az
alsóvárosi
lobb- és baloldali szérűskertl. valamint a szentmihálytelekl gazdákat. hogv 1955. évi j ú n i u s 10-ig a
szérűskertről a s z a l m á k a t hordják
kl. a füvet kaszálják le.
Aki a fenti határidőig a szalmát
nem hordja kl.
ellene a büntető
e l j á r á s t folyamatba tesszük.
Komócsin Mihály
Vb. elnök

Szabadság: A Zsurbin-család. —
Ü j szovjet film (Június 8-lg).
Vörös Csillag: Luxustutajon. —
Szovjet film (Június 5-lg).
Fáklya: Kulml ökör. — Német
vígjáték (Június 8-lg).
Az előadások kezdete a Szabadság- és
Vörös
Csillag-moziban
háromnegyed
6 és 8, a Fáklyamoziban háromnegyed 7 és 9.
a
második előadás jó idő esetén
a
Kert-moziban.
Későnjövök csak a híradó utáni
szünetben
mehetnek
be a nézőtérre.

Azok a .Nagykörúton
belüli és
újszegedi tejutalványra jogosultak,
akik még a II. félévi tejutalvány
kiosztása miatt
nem lettek
nyilvántartásba véve.
mielőbb kérjék
nyilvántartásba vételüket az illetékes körzetvezetökné'.
I. ker. Tanács kereskedelmi
előadó

SZÍNHÁZ

FELHÍVÁS

Délután 3:
Szép Juhászné.
Iflúságl előadás.
Este fél 8: Vannak még kísértetek. — Vasvári—Katona bérlet.
HERNÁDI LAJOS Érdemes Művész
zongorahangversenyét
ma
t m t l a este 8 órakor a Zcnckonzervatórlumban.
KIÁLLÍTÁS

Az Építőipart Technikumban délelőtt 10-től esle
8-ig nyitva az
atomenergiai kiállítás.
Beiárat
a
Deák Ferenc utca felől. Belépődíj
I forint.
MUZEUM
Fehérlő élővilága
(Kultúrpalota,
Rrosewelt tér). Múzeumi
Képtár
(Horváth Mihály utcai
úvegcsarnok) hétfő kivételével
mindennap
délelőtt 10 órától délután 6 óráig.
KÖNYVTARAK

FELHÍVÁS

Belsőbaktói gazdák
1955. Június
5-én dé'előtt 10 órakor a volt Csurl-féle vendéglő helyiségében. Vásárhelyi sgt. 111. szám alatt gazdugvülést tartunk,
melyre minden
gazdát
meghívunk
fontos ügyek
megbeszélésére.
Elnök

AZ ELSŐ Békekölcsön V1U.
sorsolásának százezer
forintos
főnyereményének
boldog tulajdonosa Kozek Ferenc, a pesti
Beloiannisz
Híradástechnikai
Gyár művezetője az üzem takarékpénztári kirendeltségén
vette fel
nyereményét.

5,

VASARNAP

Somogyi
Könyvtár:
Kölcsönzés
13 órától 18 óráig. Az olvasóter4.30 Reggeli zene. 7 Szabad Nép
mi szolgálat az építkezés
miatt
8
egyelőre
szünetel.
I t j ú s á g l köl- vezércikke, 7.15 Hanglemezek,
csönzője (Takaréktár u. 8. sz.): Hírek. 8.10 Egy falu — egy nóta.
8.55
Fotóamatűrök
öt
perce.
9
Zekölcsönzési idö kizárólag 14 éven
nebarátok köre, 10 Vasárnapi lealuliak részére 12—4 óráig.
vél. 10.10 Csinn-Bumm! II FelolJ á r á s i : Sztálin krt. 54. Kölcsön- vasás. 12 Hírek, lapszemle, 12.15
r é s szerda kivéte'ével minden hét- Népi zene. 12.50 Erdei-Gruz Tibor
köznap d. u. 3—6 óráig, szomba- köszönti a pedagógusokat, 13 A j á n ton d. e. 1 0 - 1 óráig, délután 2 - 6 dékmíisor, 13.30 Rádiólexikon. 14.15
óráig.
Hangverseny, 15.30 Egy hét a KülEgyetemi: Olvasóterem 10-től 21 politikában.
Előadás, 15.45 Sziv
óráig, v a s á r n a p
9-töl 13
óráig. küldi. 16.15 Kilátó. Rádió világSzakkönyvek kölcsönzése 12 órától irodalmi folvóirali.
17.15
Köny20 őráig. hétfőn 14-töl 20-ig; va- nyű zene, 17.25 Kincses Kalendás á r n a p 9-től 13 óráig.
rium. 18.25 Közvetítés a bajnoki
Gorkij Könyvtár könyvkölcsönzé- labdarúgó-mérkőzések II. félidejési ideje: Hétfő, kedd, szerda, pén- ről. 19.10 Sportfilmek zenéjéből. 19
összeállítek délelőtt 8—12-ig, délután 13— óra 20 Moszkvai Rádió
15.30-lg; csütörtök.
szombat: dél- tása. 20 Esti Híradó, 20.25 Mr.
előtt 10—H-ig. délután
15—19-ig; Campbell estéje. Gellért Lajos rádiójátéka. 22 Hirek, 22.10 Kőzvev a s á r n a p délelölt 9—12-ig.

Eladó permetező, kút. n a g y szivattyú,
WC vascsésze, komplett.
Újszeged. Pillich K. u. 12.
Magas szeszfokú fehérbor 25 litertől eladó szombat és v a s á r n a p
Hajnóczy (Korona) u. 29. alatt.
Gyermekszerető
nő
gyermekek
felügyeletét vagy gondozását vállalná lakásán. J u h á s z Gy. u. 12/a.
Uj ház eladó léi hold
gyümölcsössel, esetleg
elcserélhető.
IJJ szeged-Marostö,
Rokkanttelep,
Gvergyó u. 4.
Két drb 150 kg-os hízottsertés eladó. Csongrádi sgt. 32.
Egy jóállapotban lévő 3 + 1 lámpásos Philips rádió eladó. Ságvári
te'ep, Szondi u. 25.
MUNKAERŐT
szerződtet
vetőmagtisztltáshoz
és
kukorlcaszárftáshoz a Közraktárak,
Tlszapályiudvar.
Kétszemélyes ú j rekamié é s egy
lemezjátszó eladó. Hétvezér u. 31.
105 kilós üllő. e g y t o n n á s csigasor, próbaszivattú, 2 m 3 -es víztartály eladó. Pálfi u. 3.
Egy drb 300 kg-os mázsa eladó.
Tanító Kiskertek. Martonosl ti. 12.
350-es B. M. W. motorkerékpár,
tűzhely és egy
kombináltszekrény
eladó. Szivárvány u. 1/c.
Rádió eladó. Csuka u. 19.
Eladó Cgv hold föld a dorozsmai állomásnál. Pálfi u. 56.
Használt
asztalosszerszámot
és
gyalupadot veszek. Váradl u. 20.
Blazsé tő eladó, kb. 1500. Újszeged. T á r o g a t ó u. 20.
Szoba, konyha, sneizos lakásom
elcserélném hasonlóért.
Boros J .
u. 27. Vassné.
Héthónapos berkshiret süldő, esőcsatorna. hintaló eladó.
Szenthár o m s á g u. 16.
Gyakorlattal
rendelkező.
szakképzett villanyszerelöket felvesz a
Szeged! Kenderfonógyár. Jelentkezni lehet munkakönyvvel a személyzeti osztályon.
Az Élelmiszeripari Gépgyár Építő Vállalata kőműves és ács szakmunkásokat,
valamint
segédmunkásokat állandó m u n k á r a azonnali
belépéssel
felvesz.
Jelentkezés
Cserzv Mlhálv u. 4. szám alatt.
4 d a r a b yorkshirei. berkshirei választási malac eladö. Pásztor u.
14. szám.
Nagyon szép fehér sportkocsi eladó. Juhász Gy. u. 33. fldszt. 6.

Közöljük a vásárló közön séggel, hogy a Szegedi Vágóhídon m ű k ö d ő
HATÖSAGL HÜSSZÉK
kezelését 1955. június hó 1-ével átvettük és korszerű
á r u d á n k b a n , Tábor utca 5. szám alatt üzemeltetjük
tovább. Hatósági húsáru dánk naponta reggel 8 órától
a vásárló közönség rend elkezésére áll.
,, Szegedi Élelmiszerkisker. V.
• tV"

SPORT

HtUEK^

— Tanulmányutat
rendes
az MTESZ vasárnap,
Szegedről Mindszentre hajón. A
tanulmányút
résztvevői a
Tisza-völgye hidrológiai, földrajzi, mezőgazdasági és biológiai kérdéseit tárgyalják
meg. Dr. Aldobolyi Nagy
Miklós főiskolai t a n á r «A
Tisza-völgye Csongrád—Szeged között", Dévény István
főmérnök «Tiszaszabályozás,
mederrendezés", Bartsch Lajos főmérnök <-öntözés a Tisza-völgyében Szeged—Mindszent között", dr. Beretzk Péter főorvos <-Saséri m a d á r rezervátum", dr. Somorjai
Ferenc kísérletügyi igazgató
"Rizstermelés a
Tisza-völgyében" és Balló Béla főmérnök "Árvízvédelem" címmel
tart előadást a t a n u l m á n y ú t
alkalmával
A KOZEP-KINAI
EszakHunan tartományban
gyémán
tot tartalmazó réteget fedeztek
fel. A kutatómunka tovább folyik.
BODI Ferencné az elmúlt télen szívesen dézsmálta a -szőregi Petőfi TSZ vagyonát. Kifeszegette a tsz góréjának
léceit, azukat eltüzelte és mintegy 4—5 mázsa csöves tengerit lopott. Nyolc hónapi börtönre büntették.

A RADIO MŰSORA
JÚNIUS

Kossuth-rádió

Épületre használható
gömbölyű
horogiák eladók. Lomniczi u. 145.
Kifogástalan (ehér. mély
gyermekkocsi eladó. Veresács u. 9.
Kifogástalan régi Csepel
varrógép eladó. Tiszapályaudvar 6. Lahóék.
Műhelyemet
megosztanám
más
szakmabeli Iparossal.
Kossuth L.
sgl. 25.
» I I
Modern dió hálóbútor eladó. Pctófitelcp V I I I . u. 424.
Egy kifogástalan, fehér
gyermek sportkocsi eladó. Pacsirta u.
7/a. szám.
Eladó 1500 m" üzemképes Adler
személv gépkocsi és 5 drb lovaskocsihoz való külső gumi. gépkocsit
igénvlogosult
vásárolhatja
meg. Érdeklődni Patyi József autóservicében. Kossuth L. sgt. 18.
Segédmunkásokat, alkalmi vagonklrakó munkásokat keres a Vízm'iépltű Vállalat. Dorozsmai út
35.
Jelentkezés 7 órától 16-ig azonnali
belépéssel Is.
Egy 236 négyszögöles
házhely,
melléképületekkel eladó a nagyállomás közelében. Érdeklődni Bem
tábornok u. 17.
Jókarban lévő varrógép
eladó.
Páltl u. 25.
Faj farkaskutya kölykök eladók.
KörHyék. Sztálin krt. 79. em. 4.
Belvárosi
kettőszoba,
konyha,
fürdőszobás lakásomat m a g á n h á z é r t
elcserélném. Sztálin krt. 75. 1. 2.
200 cm' DKW kifogástalan elndó,
esetleg kisebb vagy
nagyobbat
clcseré'hctő.
Tolbuchin s g t .
13,
n a g y k a p u n Jobbra.
Egy jókarban lévő 100-as S a c h s
motor olcsón eladó. Alsónyomássor
14. szám.
Varrógép, kis Singer. kifogástalan, szép v a r r á s s a l .
Pelrofor eladó. Vásárhelyi sgt. 33.
Elcseré.ein
egyszoba.
konyha,,
speizból álló házfelügyelői
lakásom hasonló
J ó s z á g t a r t á s o s lakásért. Ugyanott
egyszobás
lakást
cserélek egyszoba,
konyhás lakásért, költségtérítéssel. Érd. Sztálin
krt. 58/b.
Magánház eladó, azonnal beköltözhető. Mlhálytelck. Lenin u. 87.
Belvárosi kétszobás, összkomfortos lakásomat elcserélném belvárosi háromszobásért vagy kétszob á s földszintesért. Dózsa Gy. u.
l i . II. II.
F a a n y a g és gyermek
sportkocsi
eladó. Párizsi krt. 19/a.

-

títés
Magyarország—Szovjetunió
sakkcsapat-mzrkőzésről. 22 ora
15
Tánczene, 23 Zenekari
hangverseny, 24 Hírek. 0.10 Népdalok.
Petőfi-rádió
8 Fúvószene. 8.30 Ref. félóra, 9
Magyar muzsika. 9.30 Lemezesláda, 10.10 Szív küldi, 11 Hangverseny. 12.15 Kórusok, 12.30 Ulrik
lovag felesége és a két magyar
főúr. Matteo Bandello elbeszélése.
13 Művészlemezek. 14 Operettrészlelek. 15 Beszélgetés Honti György
főmérnökkel a Sajómenti Vegyimüveknél, 15.20
Szovjet dalok,
16
Operahangverseny,
17
Gyermekszínház, 17.40 Könnyű szimfonikus
zene. 18.30 Tréfás kalauz. Darvas
Szilárd szatltái és
humoreszkjei.
13.55 Klarinétötös. 19.30 Cserebog á r . . . Magvar nóták. 20.20 Lapismertetés. 20.35
Tánczene; f>r.30
Sporthíradó, 22 Zenekari hangverseny.

Csaknem tísesren tekintették már meg
a sportszer-kiállítást
Az
MSZT-székház m á r ványtermében
nagyszabású
sportszer kiállítást rendezett
a Szegedi Kiskereskedelmi
Vállalat. Itt m u t a t t á k be a
legújabb típusú evezős' hajókat, vízisport felszereléseket,
turisztikai cikkeket, s csakn e m valamennyi más sportághoz szükséges felszereléseket. A kiállítást, amely a
múlt szombaton nyílt meg,
eddig m á r csaknem tízezren
látogatták. Mindenki elismeréssel szólt az ízlésesen elhelyezett trágyákról. Különösen
sokan
gyönyörködtek
az
NDK-ból érkezett
vitorlás
g u m i k a j a k b a n , amely összeT a n k é t hSizsTkb^n
S
nyen elfér. Sokat itt látták
először a
vívóversenyeken
használt elektromos találatjelző készüléket. Megnyerte
a látogatók tetszését a vadászati eszközökből és turisztikai felszerelésekből kiállított
sporteszközök gazdag anyaga
is. Az asztaliteniszezők az
ú j f a j t a szivacsütőket és a kiváló külföldi ping-ponglabd á k a t nézegették érdeklődéssel. A fent említetteken kívül minden sportág eszközei
megtalálhatók a kiállításon.
A kiállított t á r g y a k i r á n t
nagy az érdeklődés. M u t a t j a
ezt az is, hogy a helyszínen,
egyedül horgászati cikkekből,
több m i n t 12 ezer forint értékű á r u t vásároltak a látogatók. Nagy keresletnek örvendtek a cseh és norvég
horgok, valamint a Németországból érkezett perion horgászzsinór. Ezeken kívül több
tízezer forint é r t é k ű
más
sporteszközt is megrendeltek
az egyesületek és a sportolók.
A nagy
látogatottságnak
örvendő sportszer
kiállítás
folyó hó 5-én, v a s á r n a p z á r j a
kapuit. Az ünnepélyes befejezés alkalmával sorsolják ki
a tárgynyereményeket, a m e lyek iránt igen nagy a z érdeklődés. A főnyeremény egy
1780 forint é r t é k ű f e l f ú j h a t ó
gumicsónak lesz.
Ezenkívül
kisorsolásra k e r ü l fényképe-1

zőgép, rádió és sok m á s egyéb
értékes nyeremény.
A nyeremények
sorsolása
v a s á r n a p délelőtt 10 órakor
az MSZT-székházban
(Horv á t h Mihály utca 3.) a sportszer kiállításon lesz, amikor
a sorsolási bizottság jelenlétében húzzák ki a szerencse-

Kertészeti munkára j ó fizikumú
nőket felvesz a rókusi
temetőbizottság. Érdeklődni a rőkusi temetőben.
Prizmás 600-as esztergapad, eladó. Csongrádi s g t . 14/b.
Újszegedi háromszobás,
komfortos lakás elcserélhető kettő-háromszobás modern belvárosiért (d. u.
2—5-ig). Kalmár.
Sztálin krt. 13.
I. 4.
„ H u k o " rendszerű jó állapotban
lévü gyermekágy eladó. Csaba u.
58. szám.
Bőrruháját most
javíttassa vízhatlan festéssel. Csordás bőrruhakészitö mesternél, Szt. Miklós u.
7. Felsőváros.
T. M. K.-ban Jártas gépésztechnikust felveszünk. Postafiók 120.
Eladö „Veritos" cseh süllyesztös
r a r r ó g é p . Püspök u. I. Kozenkal.
Megtekinthető szombaton 8—4 óráig,
v a s á r n a p 8—1 l-ig.
Használt épületfa és egy rádió
eladó. Barát u. I9/b.
Eladó használt ablakok, ágysodrony, ú j
kordbársony,
kosztüm.
Maros u. 35.
Sötétszürke férfiruha, középalakra és tűzhely eladó. Dugonics tér
4. udvarban.
Etedó vaságy, n a g y asztal, egyá g ú létra. Táncsics u. 3/a. Ady
tér mellett.
Ház lele része eladó. Csuka
u.
azonnali laKásátadással. Cserzy M.
u. 7. I. I.
Utcai szoba.
konyhám elcserélném kétszobásért, térítést fizetek.
Érd. csak délután Timár u. 10/b.
Konsánszky.
2 lángú . . P h ö b u s " rendszerű ú j
benzinfőző eladó. Marx tér 1. Szabó-műhely.
Ház eladó Petőfitelep, 30. u. 740.
Villany, vfz és 100 drb gyümölcsIával.
Eladó kétszobás családiház. mellékhelyiségekkel
lakásátadással.
Villamoshoz közel. Petőfitciep 23.
u. 1048/b.
A Szegedi Közlekedési
Vállalat
felvesz 150 cm-en leiüli m a g a s s á gú 18—35 éves kalauz
tanulókat.
Je'entkezés június 0—7-én
8—12
óráig, a
személyzeti
vezetőnél.
(Külső Puicz u. 2.)
Krómozott ..sziv" sportkocsi eladó. Sztálin krt. 46. I I I . 12. Oláh
szabó.
Elcserélném
Moszkvai krt. 34.
s z á m ú lakásomat, vlz, villany, gáz
bent. Petőfitelepi vagy
tiszaparti
oldalival. Dabls.
Uj állapotban lévő kisipari nikkelezett sportkocsi „ t u l i p á n " kivitelben. ballonkerekes eladó. Mátyás
tér 15.

A tárgysorsjátékon nyerő
számokat a Délmagyarország
június hó 7-én, kedden megjelenő számában közli.

Villanyvasalót és asztali l á m p á t kapott a múltheti sportrejtvénypályázat két nyertese
T e g n a p d é l u t á n a "Déhnagyarország" szerkesztőségében kisorsolták a múltheti sportrejtvénypályázat
győztesei között a jutalomtárgyakat. Lepényné, a Bútorgyár
dolgozója egy asztali lámpát, Terhes Ferencné, Tápé, Kiss
E r n ő utca 22. szám alatti lakos pedig egy villanyvasalót
nyert,
Közvetítés az Özdi V a s a s Szegedi Haladás mérkőzésről
A Szegedi Haladás v a s á r napi ózdi mérkőzéséről ismét
helyszíni közvetítést ad
a
Délmagyarország. A mérkőzés eseményeiről
Markovits
Tibor és Kertes Mihály számolnak m a j d be. A közvetítést, amely 17 órakor kezdődik, a város területén lévő
összes hangszórón
keresztül
h a l l g a t h a t j á k Szeged dolgozói,

gében rendezik m e g a szegedi é»
makói iárás sakkcsapatainak viszs z a v á g ó mérkőzését.

Birkózás
H a t a l m a s küzde emre van k i i á l i s
az Alföidi Béke-kupa birkózó csap a t b a j n o k s á g vasárnapi
mérkőzésén, Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a Rókusi
Tornacsarnokban
a Kalocsai Kinizsi, a Kecskeméti
Honvéd. Szarvasi
Traktor és a
Szegedi Törekvés felnőtt
csapatai
küzdenek m a j d a győzelmet jelentő pontokért.
Itt dől m a j d
el,
hogy ki lesz az A'földi Béke-kupa
birkózó c s a p a t b a j n o k s á g idei b a j noka.
A mérkőzések közű! különösen a
szegediek és a kalocsaiak összecsapása Ígérkezik i z g a l m a s n a k .
A MAI NAP SPORTJA
A mérkőzéseken résztvevő közönség bizonyára jó küzdelmet, szép
Háromtusa
sportot lát m a j d . A Nehézatlétikai
A Szegeden megrendezett három- Társadalmi Szövetség kéri Szeged
tusa-bajnokság
második
verseny- lakosságát, hogy minél többen veés
s z á m á r a , a céllövésre szombaton gyenek részt a mérkőzéseken
győzelemre a
szegedi
délután 14 órakor
kerül so- a buzdítsák
csapatokat.
Kossuth-laktanya melletti lőtéren.
ASZTALITENISZ

Röplabda

A H a l a d á s OB-ben szereplő csaSzombaton délelőtt 9 órakor kez- pata szombaton és v a s á r n a p
kodődik az Építők Kálvin téri pályá- moly erőpróba megoldása előtt áll.
ján a négy város női röplabda- Az OB. két komoly képességű csacsapatainak
tornája.
Budapest, pata. az Iparterv és a Bp. Vasas
Miskolc. Békéscsaba és Szeged női látogat Szegedre, hogy
megmérválogatott csapatai szombaton
és kőzzön a bajnoki pontokért.
Az
vasárnap
egésznapos
versenyen asztalitenisz hívei komoly mérkőküzdenek a győzelemért.
zéseket láthatnak a kétnapos találkozón.
Műugrás
A mérkőzések a Rókusi
TornaSzombaton este 20 órakor kezdő- csarnokban
kerülnek
lejátszásra.
dik az újszegedi uszodában a ru- Haladás—Iparterv szombat délután
habemutatóval
egybekötött műug- 14 órakor, a
Haladás—Bp. Vasas
ró-bemutató. amelyen több
kiváló pedig v a s á r n a p délelőtt 9.30 órafővárosi sportoló is résztvesz.
kor kerül lejátszásra.
A SZEGEDI JÁRÁS VASARNAP!
SPORTMŰSORA
Vasárnap
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a járási
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Igényesnek egy fehér, mély gyermekkocsi eladó. Újszeged, Bérkert
u. 106.
Ujszöreg, Zentai u. 60.
számú
ház 800 négyszögöl kerttel eladó.
Uj konyhabútor eladó. Csongrádi sgt. 64.
Bőrkabát és
Irhabunda
eladó,
ugyanott politúros asztalt vennék.
Lengyel u. 26. emelet.
Elcserélném kétszobás, előszobás,
magasföldszintes lakásomat,
hasonlóért. Bem tábornok u. 2. nagyállomásnál. Király.
S z a b a d a s a j t ó u. 73. s z á m ú ház
eladó. Érdeklődni dr.
Gaál ügyvédnél. Sztálin krt. 32.
3 + l - e s világvevö rádió
eladó.
Délután 5—7-ig. Lenin u. 16. I I I .
17. ajtó.
Nagy kétajtós szekrény.
petróleumfőző, jóállapotban eladó. Vadász u. 3. kaputól ötödik ablakon
kopogni délutáni ó r á k b a n .
Uj ágyak és székek eladók, ü j
bútorok készítését és használt bútorok lavitását válla'om. Szöllösy
asztalos. Felsőtiszapart 23.
Eladó kétszárnyas vaskapu kiskapuval. 'sodronybetétes,
kétkaros
tüzlfecskendő, páncélszekrény, golyós transzmissziós tenge'y csiszolóval. szljkerekek. üvegtető, használt
kályhák, ablakok, ajtók, cserép, 110
Volt/5 H P . villanymotor. Takaréktűzhelyek
készítése és
javítása,
grafit tégelyt és alumíniumot veszek. Topolya sor II. Mlnlaraktár
Galamb u. 6. Kovács tűzhelylakatos.
Elsöemelet! egyszoba, összkomfortos. gázos" lakásomat
elcserélném
kétszobás, összkomfortosért. Pál u.
8/b. Kálváriánál.
2x1 szobás családi ház
eladó.
Bihari u. 35.
Motorcsónak,
5 szemé'yes.
125
kem-es König motorral eladó. Érd.
49—54 te'efonon.
Eladók 15 köves Doxa
karóra,
modern mély gyermekkocsi.
Szt.
István tér 5.
Nagyméretű
német
perzsaszönveg eladó. Érd. 6 után. Apponyi
u. 25. I. 6.
Egy család méh eladó. Kecskéstelep. Apatlnl u. 1/b.
Kétszárnyas vaskapu eladó. Pozsonyi I. u. 11. házfelügyelő, délután 1— 8-ig.
Eladók ajtók, kovácsfújtató, csösatúk, menetvágók, kiskocsi. Rigó
u. 30. 1. délután.
Teniszütő húrozás. javítás
(hozott húrból is)
Sági
(Steincr)
hangszerkészítőnél. Somogyi u. 19.
Két d a r a b süldő eladó. Pásztor
u. 25/b.
Jókarban lévő gyermek sportkocsi és kétajtós kisméretű jégszekrény eladó. Szivárvány u. 11.
Egy keményfa szekrény.
táskagramofon eladó. Óriás belga bakokkal párosítást vállalok. Petőfitelep 10. u. végén, határúton, Zágráb ii. 26.
Eladó
h a t s z á r n y a s redőnytokos
ú j Ikerablak. Röszkei u. 7.

kerékből a nyertes számokat.
A tárgysorsjátékra a húzás
megkezdéseig
jegyek még
vásárolhatók a* kiállításon.
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A Takaréktár utcai
taxi-állomáson a nap minden szakában
megrendelhetők KIS ÉS NAGY
TAXIK, helyi és túraforgalomra.
A taxiállomás telefonszáma:

33—33.

Elcserélném egyszobás, összkomfortos
lakásomat,
kétszobásért,
esetleg egyszoba
komfortos
nagyobbért. lelietö'eg
magánházban,
megegyezéssel. J a k a b L a j o s u. 1.
Kccsó.
Eladó szőnyeg, sezlon takaróval,
női-, férfiruha, r u h á s t á d a . félháló,
rongypokrócok.
vesszőből
fonal
garnitúra, rekamié Is van hozzá.
Megtekinthető szombattól
mindennap. Kormányos u. 16/a. Móraváros.
E cserélném kétszobás,
modern,
t á g a s lakásomat hasonló egyszobással. Postafiók 33.
Eladó rekamié,
ebédlőasztal, 6
kárpitozott szék. Madonna-kép. Szivárvány u. 8.
Eladó
háromsebesseges
export
100-as Csepel motorkerékpár. Sárkány u. 29.
Fél lóerős 220-as motor és egy
fehér mély
gyermekkocsi
eladó.
Szabó. Csuka u. 32.
% basszusos 14 váltós t a n g ó h a r monika eladó. Remény u. 28. Vas á r n a p délelőtt 9—10-ig.
Rozsdamentes tüskésdrót
gyári
tekercsekben eladó. Rákóczi u. 32/a.
Farkaskutya, 9 éves nőstény, sovány,
sötétszürke
elkóborolt.
Nyomravezető
egv
kölyökkutyát
vagy illő pénzjutalmat kap. Szalma. Rákóczi u. 32/a.
Eladó egv hízottdisznó 150 kg. I
drb 5 és fél méteres épület sinvas.
1 verendaablak
240/120 nádpadló
23 m. Szondi u. 5. Kecskéstelep.
Használt üvegajtó tokkal, léi öl
szalma eladó. S z a b a d s á g tér 1.
E adó egv hizottsertés 200 kg beadásra is alkalmas. Egy
tűzhely
ugyanott eladó. Homok u. 6.
2 drb 4 l á m p á s rádió eladó. Vásárhelyi sgt. 48.
Klsfias tehén eladó. S z a b a d s a j t ó
u. 67.
Jégszekrény, egyajtós, müvészlemezek olcsón eladók. Kazinczy u.
14. I. 5.
Mübútor,
kombináltszekrény,
konyhaberendezés
asztalosnál készen kapható. Attila u. 16.
Egy drb 130 kg zsirserlcs beszolg á l t a t á s r a alkalmas, eladó. Alfö'di
u. 15.
Ablakok tokkal, nagy tükör, bútorok eladók. Újszeged,
Tárogató
u. 3.
Szép festett kombináltszekrény eladó. Somogyi u. 5.
Eladó nagyon szép budapesti kisInarl fehér
mély
gyermekkocsi.
Osz u. 13.
Gyümölcsszedő létra, festett fehér ágy eladó. Kossuth L. sgt. 60.

I. 1.

Röplabda
V a s á r n a p Szőregen rendezik m e g
a szegedi és a makói j á r á s térít
és női röplabda-csapatainak visszav á g ó mérkőzéseit.
t
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200x300 méretű
spárgaszönyeg,
kaptárak és m a g a s n y o m á s ú permetező eladók. Vásárhelyi sgt. II.
Elcserélem kettöszoba,
fürdőszob á s lakásom nagyméretű 2 vagy
3 szobás ugyanilyenért. Jókai u.

II. I. 6.

Bentlakó főző mindenes felvéletik. Jókai u. 1. lépcsőházi
feljárat.
Eladó
500 drb
ócska cserép."
négykerekű kézikocsi, ládák, egy
süldő. Sándor u. 38.
Szél u. végén egy 303 négyszögöles házhely eladó. Érd. Árva u.
15. alatt.
Jókarban lévő méhkaptárak
eladók.
Érd.:
Sebészeti Klinikán,
Bé-ciné.
Veresács u. 15. szám alatti ház
fele eladó. Érd. v a s á r n a p .
Eladó konyhaszekrény,
kétajtós
szekrény, párnázott székek. H a j n ó czy u. 15. I. 2. 3. lépcső.
Gltárerősftő és mikrofon
eladó.
Érd. lehet Szabadság-mozi javítóműhelyében.
Egy 150 kg. egy 160 kg zsirsertés beadásra alkalmas, eladó. Dobó u. 51. Alsóváros.
Modern politúros keményfa hálószobabútor eladó. Dugonics it.- 21.
Egy jókarban lévő gyalupad eladó. Négyökrü
Sándor. Mihálytelek, Honvéd út 19. Érd. v a s á r n a p .
Kovácsoltvas
kerítés.
kiskapu,
nagykapu ízléses kivitelben beszerezhető olcsó áron a Fémipari és
Evőeszköz KTSZ Budapest, IX Liliom ii. 26.
Eladó egv Jókarban
lévő 24 e s
gyermekkerékpár.
Vajda u. 14/a.
Felsőváros.
Nyúlketrcc és disznóölő teknő eladó. Római krt. 27.
250 kem motorkerékpár Igényesnek eladó v a e v nagyobbért elese- •
rélhető. Cím Vajda u. 18.
Sodronybetétes ágy. kétlángú gázrezsó. 6x30-as prizmás látcső, horganv'emez fürdőkád eladó. Megtekinthető v a s á r n a p 9—12-ig. Kálvária tér 16.
Kajak eladó. Ojszeged, Pozsonyi
u. 3. Érd. 3—6 között.
Fehér mély gyermekkocsi,
Kállay-Iéle eladó. Veresács u. 38.
DÉLMAGYARORSZAO
a Magvar Dolgozók Pártla
csongrádmegyei napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az MDP Csongrádmegyei Bizottsága
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. II,
Telefon: 3 5 - 3 5 és 40—80
Kiadóhivatal: Szeged Klauzal tér 2.
Telefon: 31-15. és 35-00.
Teriesztik:
a meg\el
Postahivatal Htrlaposztálva és a hlrlapkéibesítő postahivatalok
Előfizetés:
postahivataloknál
és
kézbesítőknél.
Havi előfizetési dll
II forint.
Szegedi

Nyomda

Vállalat

Felelős vezető- Vincze Gvör«

Szállítsa áruját, bútorait, gyümölcs- és zöldségféléit a 42. számú Autóközlekedési
Vállalat tehergépkocdain. Gyors, pontos és megbízható szállítás! Kocsirendetést
a nap minden szakában 7 5 0 kg-tól 6 tonnáig vállalunk. Érdeklődjön személyesen vagy telefonon a vállalat Marx-téri telepén! Telefon: 4 3 — 3 3 , 2 2 — 7 0 , 2 2 — 7 1

