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A vásárlók jogos követelései
Szeged lakói a város áruellátásával többé-kevésbé
megelégedettek. A javulást mindenki érezheti az élelmiszer, a ruházati és a vegyesipari cikk boltjainkban,
de a vendéglátó szakmában is. Mindennek lehetőségét,
anyagi alapjait az ipar és a mezőgazdaság dolgozóinak
eredményes munkája teremtette meg. Bányászaink elegendő mennyiségű tüzelőszénről gondoskodtak. Hogy
ma nincs szénhiány, azt bányászainknak köszönhetjük
elsősorban, de meg kell említeni azt is, hogy a dolgozók legnagyobb része már a nyár folyamán beszerezte
téli tüzelőjét, és ez hozzájárul nagyban a zavartalan
téli tüzelő-ellátás lebonyolításához.
Ha a márciusi párthatározat alapján vizsgáljuk a
város ellátását, akkor megállapíthatjuk, hogy kereskedelmünk igyekezik a boltokat korszerűsíteni, a mai
időknek megfelelően átalakítani. Emellett a gazdálkodás körülményeit figyelembe véve egyre ésszerűbb a
költségfelhasználás, egyre nagyobb összegek szabadulnak fel népgazdaságunk célkitűzéseinek megvalósítására, szocialista létesítmények építésére. Az elmúlt évben négyszer annyi kiskereskedelmi boltegység és ötször annyi vendéglátó helyiség állt a dolgozók rendelkezésére, mint 1950-ben. Különösen sok élelmiszerbolt
nyílt a munkáslakta külvárosok területén, de megsokszorozódott a régi időkben ismeretlen, szakosított iparcikk-boltok száma is. Hiba mutatkozik még a külvárosi üzlethálózat fejlesztésén belül, hisz kevés még a
cukrászda, kis-étterem és a vendéglő, ö t év alatt a forgalom Szegeden megötszöröződött. A vendéglátó szakmában pedig kilencszer annyit adtak el 1955-ben, mint
öt évvel ezelőtt. Ez is bizonyítja, hogy a Szeged-környéki dolgozók életszínvonala emelkedett,
A márciusi határozat óta Szegeden közüggyé vált
a város áruellátása, valamint a kereskedelem ellenőrzése. Főleg üzemi dolgozókbői szervezett aktívahálózat állandóan ellenőrzi a kereskedelmet, s felhívja a
hibákra a figyelmet. A társadalmi aktívák igen sokszor végeznek próbavásárlásokat, megállapítják a hiánycikkeket. Hiba azonban az, hogy az áruellátás rohamos javulásával egyidejűleg a társadalmi aktívák
egy része elhanyagolja munkáját. Pedig erre nagy
szükség lenne, hisz a panaszkönyvek annak ellenére,
hogy a vásárlóknak vannak jogos panaszaik, üresek.
Rendelet írja elő, hogy a panaszkönyvbe tett bejegyzéseket, intézkedéseket közölni kell a panaszossal is.
Igen gyakori még, hogy a panaszttevőnek semmitmondó, az ügy értelmi elintézését nem tisztázó válaszokat
adnak egyes kereskedelmi vállalatok központjai.
Az áruellátás megjavulásával, sajnos, nem javult
meg az elárusítók és a vevők közti viszony. Különösen
a külvárosokban sok a panasz a kereskedelmi dolgozókra, akik nem megfelelő, munkáshoz nem méltó
hangon beszélnek, sőt sok esetben hibás mérésekkel
megkárosítják a vásárlókat. A társadalmi ellenőrzésre
nagyon nagy szükség lenne, mert előfordult már több
helyt, hogy a panaszkönyvet kérő vásárlótól személyazonossági igazolványt, vagy más iratot kértek az elárusítók. A társadalmi ellenőröknek meg kell győzni
elsősorban a vásárlókat arról, hogy panaszkönyvi bejegyzéseik nemcsak az áruellátást javítják, hanem felhívják a figyelmet a kereskedelmi alkalmazottaknak
sokszor nemtörődöm, durva, felületes kiszolgálására is.
Az utóbbi időben sok panasz hangzott el a kenyér
minőségére. A városban lépten-nyomon beszélnek erről, de a panaszkönyvekben mégsincs bejegyzés. Azt
sem írták meg például a felsővárosiak, hogy ünnepnapok előtt a kenyeret szállítók sáros cipővel bemocskolják a kenyeret. Felületes még a boltokban a kenyér-átvétel. A keletlen, vagy nem eléggé sült, úgynevezett szalonnás kenyeret átveszik a boltvezetők. Pedig ezeket a kenyereket a rendelkezés értelmében viszsza kellene küldeni a Szegedi Sütőipari Vállalathoz,
ahol még mindig baj van a kenyér készítésével és a
megfelelő sütéssel. A Sütőipari Vállalat felelős azért
is, hogy szállítás közben szennyeződés, vagy nyomás éri
a kenyeret.
Az elmúlt évben a megjavult áruellátás, a bő választék megkönnyítette a kereskedelmi vállalatok
munkáját. A megyei jogú városi tanács megalakulásával a kereskedelem irányítása, ellenőrzése egynéhány
bolt kivételével a városi tanács kereskedelmi osztályának feladata. Ennek ellenére nem tett meg mindent a
kereskedelmi osztály a hibák megszüntetésére, a jogos
panaszok azonnali elintézésére. Az természetes, a szocializmus építésével együttjáró, hogy a dolgozók igénye évről évre nő. A város ellátásával foglalkozó szerveknek ezt tudomásul kell venniök, és az elkövetkező Időkben egyre többet kell tenniök a vásárlók igényeinek, szükségleteinek kielégítéséért.

A S z a l á m i g y á r 106.4 s z á z a l é k r a
teljesítette januári tervét
Nagymihóly László levelezőnk jelenti a Szegedi Szalámigyárból:
Vállalatunk a második ötéves terv első hónapjában
termelési tervét 106.4 százalékra teljesítette, az előírt

minőségi
követelmények
száz százalékos betartásával.
A Szegedi Szalámigyár ezzel jelentős mennyiségű élelmiszert adott terven felül
Szeged és az ország lakosságának jobb ellátására.
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Ha megtalálják a helyes bánásmódot
A Szegedi DÉMA Cipőgyárban az okozza a legtöbb
gondot és bosszúságot, hogy
időnként a cipőmodell-változások miatt át kell csoportosítani
a
dolgozóikat.
Ezek az áthelyezések általában a dolgozók 30 százaiéicát
érintik. Az új munkakörben
egy ideig nem keresnek artynyit a dolgozók, mint a régebbiben, mivel nem tapasztalták ki még az új munkát. Így azután a dolgozók
vonakodnak az átszervezésektől.
Pedig ezen a problémán is
lehet — ha nem is teljes mértékig — segíteni. Példa erre
Pataki Gergely esete.
Pataki Gergelyt november
végefelé
más munkakörbe
helyezték, ö maga is nyíltan elismeri, hogyan fogadta
ezt: — Először azt hittem,
valami -futbalozás, kitolás*
ez velem.
Rácz elvtárstól, a párttitkártól megtudtuk, hogy Pataki elvtárs annakidején a
vállalat- és a pártvezetőséghez fordult ezzel a problémával. Többször is bent járt
miatta, mert egy hét is eltelt s az ügy még mindig
nem
tisztázódott. Később
egy taggyűlésen Pataki elvtárs mondotta el önmagát
bírálva azt is, hogy ekkor türelmetlenségből s a késedelem miatt bizony rossz véleménye kerekedett a vezetésről s azt hangoztatta is.
— Húzódott a megoldás —
meséli Pataki elvtárs —, a
vezetőség úgy látta, hogy a
termelés kevés, holott rengeteg sok, nehéz, szokatlan
munkát kellett végeznünk.
Volt tehát közöttünk egy kis
nézeteltérés. Ds aztán

Az élet küzdelmekben alakul. A vállalat vezetősége felülvizsgálta a munkaműveleteket s az
ideiglenesen
megadott normaidőt. Kiderült, hogy a dolgozó panasza
is jogos volt. S több esetiben
így járnak el. Rácz elvtárs
— úgy is mint párttitkár, s
úgy is, mint főművezető —
személyesen résztvesz ezeken a felülvizsgálásokon, sőt
ő maga is elvégzi próbaképpen azokat a műveleteket,
amelyek végzését és normaidejét vizsgálják. Ha a dolgozó panasza az ilyen új, eddig nem végzett műveletek
időmegállapításánál
jogos,
változtatnak. Persze olyan
eset ls előfordult, hogy a panasz alaptalan volt: erről a
vizsgálat folytán bebizonyosodhat a dolgozó is. S a dolgozók egy része már be is
látja:
nem szükségtelenül

történt az átszervezés. Pataki elvtárs véleménye például ma már a következő:
— Láttam aztán, hogy jobb
a teremlés szempontjából, ha
oda csoportosítják az embereket, ahol éppen szükség
van rájuk. De magam is,
anyagilag is jobban jártam,
amint belejöttem a munkába.
Pataki elvtárs az új munkán is elérte az 17U0 forintos keresetet. S azóta már
megint más helyen dolgozik:
újabb modelkviet gyárt az
üzem, másutt lett szükség az
ő kezére is. De most már
nemcsak, hogy idegenkedés
nélkül ment az új munkahelyre, hanem dolgozó társait is a maga helyes meggyőződésére kívánja vezetni.
Ilyen eredményre vezet, ha
megtalálják az emberekkel
való helyes bánásmódot.

Hogyan segítik a 100 százalékon
alul teljesírőloí a Ruhagyárban ?

Azoknak a dolgozóknak
a
munkáját elősegíteni,
akiknek
teljesítménye a száz
százalék
alatt van, közös érdek. Nemcsak
az üzemnek érdeke, amelynek
termelése ezáltal növekszik
—
s ezáltal növekszik az árucikkek
bősége is, — hanem magánok a
dolgozónak is érdeke, akinek így
növekszik a keresete. A Szegedi
Ruhagyárban tudják ezt és ezért
nagy gondot fordítanak a 100
százalékon aluli teljesítménnyel
dolgozó munkások
segítésére.
Eddig a következő
módszerrel
történt ez: minden
teremben
volt néhány kiváló
dolgozó.
Ezek a teremben dolgozó társaiknak segítettek a munkában.
Azután voltak
munkamódszerátadók, akik az egész üzemben
bárhol nyújtottak segítséget, ahol
éppen szükség volt rájuk. Szépen foglalkozott a 100 százalék
kölcsönösen beláMuk
alatti
teljesítménnyel
dolgozó
azt. hogy a másik vélemé- munkásokkal például Bertényi
Áipád
inunkamódszerátadó,
nyében is van igazság.

L títyül a szél a Tisza partján, s
jegesedik a vén folyó. Zord az
idő, csikorog a hő a cipőtalp
alatt.
Körülöttürúk a fagyott hó szűzi fehérsége, szemben meg a zajló Tisza. Ez
öleli körül
a
Tápéi
Hajójavítót,
amelynek sója terén (így hívják azt
a területet, ahol a hajót javítják
a
Tisza partján) hatalmas
hajó vasteste magasodik. Erdei Károly
elvtárs, telepvezető — aki nem is olyan
régen maga is hajókovács
volt —
karjával a hajóra mutat:
— Az Április 4. szívó-nyomó kotróhajó az ott. Nagy munkában, a tiszai
vízlépcső építésében vett részt. Háromszáz négyzetméter hat milliméteres új vaslemezt raktunk rá. Kicseréltük a hajónak azt a részét, ami a
vízbe süllyed.
Elnézürík a Téli-kikötő felé, ahol
személyszállító gőzösök, vontató hajók és pontonok várnak javításra. A
hajólcat a szabadban javítják.
Azt
mondja Erdei elvtárs:
,•Keményen
birkózunk az idővel és szembe
nézünk vele". így van ez, s valamenynyien a hajójavítók edzett
emberek.
Munkájuk a zord időben frázis nélkül
igazán és egyszerűen hősinek nevezhető. A hajókovácsok, talán ők a legedzettebbek. Ott van Böröcz
Antal
öttagú DISZ-brigfdja.
Az időt is legyőzve dolgoznak és építik a vadonatúj horgonyzó dereglyét, az Április
4. kotróhajóhoz. S a DISZ-brigádból
Zakar György elvtársat, ezt a fiatal,
lelkes hajólwvácsot a pártalapszervezet vezetőségébe
is
beválasztották.
Vagy ott van Szél Illés bácsi, aki évH-cdek óta hajókovács.
Szereti
a
Itó 'arségét 6 is, szivéből,
lelkéből,
ügyel arra, nehogy kifogásolni való
legyen munkájában. Most csoportjá-

aki a Molnár-szalagban dolgozó
Molnár Júliannának segített 3—4
napig, s ez idő alatt elérte, hogy
a lány teljesítménye 50 százalékról 103 százalékra emelkedett.
Most — amint Prágai elvtárstól megtudjuk az üzemi bizottságnál — átszervezik a 100 százalék alatti teljesítménnyel dolgozó munkások segítését. Az ú j
rendszerrel sokkal szélesebb körű lesz a segítségnyújtás. Ezentúl ugyanis a kiváló dolgozók
nemcsak abban a teremben nyújtanak segítséget társaiknak, ahol
maguk dolgoznak. A terem-mcsterek füzetet vezetnek és mindig
jelentik, hogy az ő termükben
hány dolgozó teljesítménye marad a 100 százalék alatt. Így azután a kiváló dolgozókat oda
irányítják, ahol éppen szükség
van rájuk. Több kiváló dolgozó
vállalkozott m á r erre a feladatra,
így l'ópity Lajos is, aki most
másodszor várományosa a szakm a kiváló dolgozója címnek.

Halókovácsok
val a Téli-kikötőben a lakhajó kormányszerkezetét
javítják.
A hóban taposott ösvényen közelítjük meg az Április 4. szívónyomó kotróhajót. A serény munkát
rajta és mellette sorozatos kalapács
ütések jelzik. Valaki fütyül, s tán ezzel is azt mutatja ki, hogy
fittyet
hány a zord időre,
A kotróhajó belsejében és vas oldalánál Vincze Pál elvtárs és brigádja tagjai szorgoslkodnak,
Valamennyiök testét meleg vattaruha takarja. Nagyon kell ez ide, hiszen így
is nehéz próba elé állítja az embereket a szokatlan hideg, a csípős északi
szél. Egy kis szünetben sikerül szót
váltani
a brigádvezetővel,
Vincza
Pállal, akinek arcát pirosra csípte a
szél, de azért mosolyog:
— Hát bizony hideg van itt a parton — mondja. — Most meg egycsapásra kellett ehhez
hozzászokni...
Bizony jól esik munka után a meleg
szoba.
Aztán arról beszél, hogy a szegecselésnek is megvan ám a tudománya. A vörösen izzó szegecsre az
első három-négy ütést jól meg kell
húzni, aztán kisebb ütésekkel
körülsimítani a szegecset. „Mert ha a szegecselés nem jó, akkor bizony a hajótestbe becsurog a víz. Nem nagyoljuk
el most sem a murikát, olyan rendesen csináljuk, akár a jóidőben." Közben hosszúnyelű
kalapácsával
kopogni kezd a hajó vasoldalán. Ez azt
jelenti,
hogy szegecset
kérnek. A

(4. oldal)

Egy eset tanulsága

Talán jelentéktelen eset,
mégis tanulságos. Benéztünk
a Szegedi Kenderfonógyár
üzemi /bizottságának irodájára: többen várakoztak ott.
Délután kettő lehetett.
Ahogy múlt az idő, úgy
fogyatkoztak a várakozók.
Végül csak egy asszony maradt ott: Patyi Lajosné. De
ekkor már két óra ls el*
múlt. Emberek jöttek, valamilyen
megbeszélésre,
vagy szemináriumra. Kérdezték az asszonyt:
miért

rárahoaikf

Aláírás és bélyegzés végett
vár, mondta, mivel a kisgyermekét másnap reggel a
kórházba kell vinni. Már
délben itt volt, de azt mondták neki. hogy csaik fél kettő felé jönnek vissza.
— Nahiszen az elvtársnő
ugyan hiába vár — felelték
—, mert a területi bizottság
értekezletére mentek innét
az elvtársak. Onnan aztán
estig nem is kerülnek elő.'
Még szerencse, hogy volt
valaki, aki két órai hasztalan várakozás után tudomására hozta ezt az asszonynak, a/kinek igazság szerint
éppen pihenni kellett volna,
mert éjjeli műszakban dolgozik. Most aztán persze éjjel fáradtan végezheti majd
a munkáját a fölsőcérnázón.
Lehet, hogy az eset így elmesélve súlyosabbnak tűnik, mint amekkora jelentősége van. Hiszen egy cédula
kifüggesztésével is
lehetett

volna

segíteni

például. Mindenesetre, ha
nem is jelent nagyobb hibát,
tanulságos: az emberekkel
figyelmesen,
emberségesen,
kímélettel kell bánni, másszóval: tekintettel kell lenni
az emberekre a legapróbb
dologban is, mert a -kis* sérelmek
is
akadályozzák
munkánkat, csúfítják életünket.
f

hajó belsejében Vincze Pál felesége
a lábfújtatós
kohóból egy fogóval
villámgyors mozdulattal kivesz
egy
izzóvörösre hevített szögecset és odadobja Zakar Mihálynak. Ö meg gyorsan nyúl érte egy
másik
fogóval.
Röpke villanás és a szegecs egybeolvadó félkört ír le a levegőben, s Zakar Mihály már át is dugta a vaslemezbe fúrt lyukon, hogy „összevarrják" a két vaslemezt. Aztán
Zakar
Mihály belülről „rátart" a szegecsre.
Kint, a hajótest oldalánál pedig magasra emeli Vincze Pál és a bőrkötényes, kucsmás Laczi Árpád a hoszszúnyelű 'kalapácsot. Egymás után és
pontosan mérik a csapásokat a szögecs vörösen izzó fejére. Engedelmeskedik a vas, majd pillanatok alatt elmúlik az izzása és kékes-fekete
szint
ölt. Addigra azonban már az „elverést" elvégezték és szabályos kerekséggel simul a szögecs feje a lemezhez. Ezt ismétlik
most, ki
tudja
hányszor egy órában, vagy egy nap?
J^ppen 'kesztyűben is lehet dolgozni, de hát ahogy a hajókovácsok mondják, kesztyű nélkül „finomabban", nagyobb érzéssel végezhetik a munlkát. A kokszkosárban ég
a tűz, s fölötte melengetik
tenyerüket a hajókovácsok.
Délelőtt
teát
visznek nekik. Meg kellene azonban
a módját találni, hogy a nagy hidegben ne egyszer, hanem kétszer kaojanak forró teát. Van erre mód, ' s
meg kell ezt tenni.
Szegecselnek a hajókovácsok, meszszire elhallatszik a kalapácsütés.
S
ünnepnap,
vagy
egyszer-más'szor
munka után jólesik egy kis
rumot,
vagy bort is inni.
— Egészségükre!
Morvay Sándor
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Mi történt a külpolitikában ?
Bulganyin és Eisenhower
üzenetváltása
a világ érdeklődésének
középpontjában
Valamennyi nemzetközi esemény közül ezekben a napokban elsősorban
a Bulganyin és Eisenhower közötti üzenetváltásról esik a leglöbb szó, erről írnak
legtöbbet — és vezetőhelyen — a világsajtó
főbb lapjai. Néhány angol lap ezzel kapcsolatos cikkét olvasva arra a következtetésre juthatunk, hogy az angol sajtó egy
része általában véve helyesli
Eisenhower
válaszát Bulganyin első
üzenetére,
de
ugyanakkor amiatt nyugtalankodnak, hogy
e válasz visszautasító jellege kedvezőtlen
következményekkel járhat a nyugati országok politikájára. — „Ilyen válasz — állapítja meg a New Statesman and Nation —*
nem hatékony felelet a szovjet
kezdeményezésre."
A Peace News című hetilap az üzenetváltást kommentálva megállapítja: Eisenhower válasza Bulganyinnak arra a javaslatára, hogy kössenek húszéves barátsági
szerződést, korántsem meggyőző. Az az állítás, hogy egy
ilyen szerződés
csak az
ENSZ alapokmányának
megismétlése
lenne, alaptalan, minthogy a nyugati hatalmak
kötöttek olyan szerződéseket, amelyek szintén az alapokmány megismétlésének te kinthetők.
Az elnök — állapítja meg befejezésül
a lap — előbbre vihetné a dolgot, ha új javaslatokat tenne."
Cranciaországfaan két kérdés foglalkoztatja a közvéleményt. Az egyik
az algériai kérdés megoldása, amely —
mint ismeretes — Guy Mollet kormányának programjában is központi
kérdésként
szerepek A francia
kormány
pénteki
minisztertanácsán
elhatározták,
hogy Guy Mollet miniszterelnök
holnap,
február 6-án utazik Algériába, hogy a helyszínen
tapasztaltak
figyelembevételével
kezdje meg e kérdés rendezését.
Catroux tábornok, Guy Mollet kormányának algériai minisztere érdekes nyilatkozatot adott a France-Soir és a Le Monde

című francia lapoknak. Nyilatkozatában az
új algériai miniszter hangsúlyozta, hogy Algériát nem lehet francia tartománynak tekinteni és hogy a beolvasztás már idejét
múlta elképzelés. „Algériának — mondotta
Catroux — olyan státust kell kapnia, amely
számot vet ezzel." Nyilatkozata további részében azután Catroux kifejtette elképzeléseit erről az új státusról, amely lényegében
szélesetobkörű közigazgatási autonómia volna csupán, politikai autonómia nélkül. Végül utalt arra is, hogy búr a francia
kormány biztosítani alkarja a muzulmán
közösség jogait, nem akarja, hogy az ország
nemzeti államá váljék.
Catroux elképzelései lényegében nem
mennek túl azon a kereten, amelyek között
az algériai kérdés jelenleg is van. Az algériaiak azt akarják, hogy Algéria és Franciaország között olyan kapcsolatok
legyenek, mint Tunisz és Franciaország
között.
Amit pedig Catroux igér, az alig több a
semminél és így nem alkalmas arra, hogy
az algériai kérdés rendezését elősegítse.
•

A másik kérdés, ami a francia közvélemény érdeklődését az utóbbi napokban felkeltette. a Saar-vidóki parlament határozata volt. amelyről néhány nappal ezelőtt
mi is beszámoltunk. A Saar-vidék parlamentjének arra a határozatára, amely e terület Nyugat-Németországhoz való csatolását javasolja. Pineau francia külügyminiszter azt mondotta, hogy ez a javaslat
nem
tekinthető másnak, mint egy óhaj kifejezésének, mivel a jelenlegi helyzet
megváltozása csak a francia kormány
formaszerü
beleegyezésével
történhetik meg. „A francia kormány — hangsúlyozta Pineau —
nem fogadhat el olyan megoldást,
amely
nem számol Franciaország lényeges gazdasági érdekeivel."
Mindez — állapítja meg az
Humanlté
— furcsa előjátéka a hírhedt európai gondolat újrafel vetésének.

Bulgária tiltakozása
az Egyesült Államoknál
Szófia (TASZSZ) A Bolgár
Távirati Iroda közli, hogy a
Bolgár Népköztársaság területe felett mostanában északnyugat—délkelet
irányban
léggömbök repülnek át, amelyeket fényképező- és rádióberendezésekkel láttak el és
ellenséges tartalmú propaganda-anyagokat
szállítanak, január 13 és 31 között a
légvédelmi egységek számos
léggömböt lőttek lg bolgár terület felett.
A léggömbök nagy átmérőjűek, és néhány száz kilogrammnyi terhet szállítanak.
A léggömbökön fényképezőgép, rádióadó- és vevőkészülék, valamint rádiószonda található. A lelőtt léggömbök
alkatrészein és felszerelésén

az „USA" jelzés látható. Ez a
léggömbök és felszerelésük
amerikai származásáról tanúskodik.
A bolgár külügyminisztérium a Bolgár Népköztársaság
kormányának megbízásóból a
szófiai svájci követség útján
tiltakozást juttatott
el az
Egyesült Államok kormányához és levelet intézett az
ENSZ főtitkárához. Ebben arra hívja fel a figyelmet, hogy
az ilyen cselekedetek összeegyeztethetetlenek a nemzetközi együttműködés alapelveivel és azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket az Egyesült Államok kormánya az
ENSZ alapokmánya értelmében elfogadott

Rövid

külpolitikai
hirek

Moszkva (TASZSZ). 8 évvel
ezelőtt írták alá a Szovjetunió
és a Román Népköztársaság barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási
szerződését. Több moszkvai lap külön
cikkben emlékezik meg az évfordulóról.
Ghcorghe Maurer, a Román
Tudományos Akadémia
elnökségének tagja az Izvesztyijában
kifejti, hogy ezt a szerződést a

Román Népköztársaság a világ
egyik legerősebb hatalmával kötötte és a szerződés megkötésének puszta ténye is azt bizonyítja, hogy Románia a fasizmus
által leigázott országból szabad,
független, népi demokratikus állammá vált.

Berlin (TASZSZ).
Az ADN
bfriigynökség jelentése
szerint
Wilhelm Pieck, a Német Demokratikus Köztársaság elnöke
ratifikálta a Német Demokratikus Köztársaság éa a
Kínai
Népköztársaság
barátsági
és
együttműködési
szerződését,
amelyet az NDK népi kamarája
Amerikai lapok a Szovjetunió új ötéves tervéről
1956. január 18-án hagyott jóNew York (TASZSZ). Az ajánljon fel Ázsia, Közép-Kelet, vá*
amerikai snjló továbbra is kom- sőt ma már Latin-Amerika ormentálja a Szovjetunió hatodik szágainak is.
Párizs (MTI). A NATO 15
ötéves tervének tervezetét.
A Christian Science Monitor tagállamának mintegy 150 képA Newsweek
című
folyóirat című lap rámutat annak a nyug- viselője február 20-tól
27-ig
nzt írja, hogy a Szovjetunió „a talanságnak az okaira, amelyet ülést tart a párizsi Chaillot-palogigászi ipari fejlődés terveit tetaz Egyesült Államok
bizonyos tában.
te k ö z h í r r é . . . " A K r e m l nyilAz ülés megtartását nz atlanti
körei
éreznek
az
ú
j
szovjet
ötvánvalóan valóra akarja váltani
tanács legutóbbi ülésszakán hatánzt a szándékát, hogy felülmúl- éves terv miatt és annak a vé- rozták cl.
ja az. Egyesült Államokat
leményének ad kifejezést, hogy
*

A Szov'etunió g a z d a s á g a
je!en*eg k é t s z e r ol7an
gyorsan fejlődik,
mint a z Egyesült Államoké

A Time című folyóirat megjegyzi, hogy n nyugati
szakemberek elemezve a terv számadatait. ,.egyre nagyobb tiszteletet kezdenek érezni a Szovjetunió
gazdasági
haladása
iránt". A lap rámutat, hogy je-

lenleg a Szovjetunió gazdasága
,.kétszer olyan gyorsan" fejlődik, mint az Egyesült Államoké.
A San Franciscóban megjelenő Chronicle szerint a terv kifejezi „az. egymás mellett élés és
a kölcsönös verseny politikájút,
amiről a Szovjetunió bcszéL A
Szovjetunió eredményeit tanúsító számok okvetlenül hatást keltenek".
A lapot különösen nyugtalanítja a nehéziparnak az ú j ötéves terv által előirányzott fejlődése. Ennek kapcsán rámutat,
hogy a Szovjetunió ipari kapa-

a nyugati diplomatáknak
számolni kell a Szovjetunió gazdasági hatalma növekedésének tényével és ennek megfelelően felül kell vizsgálatok politikájukat.
A lap rámutat, hogy a Szovjetunió gazdasági erejének növekedése „komoly probléma" az angol—amerikai diplomáfcia szá*
mára.

London (TASZSZ). A jelenleg
Londonban tartózkodó Mihajlov
szovjet kulturálisügyi miniszter
pénteken beszélgetést
folytatott
Williain Williams-szel,
nz angliai művészeti tanács főigazgatójával. Mihajlov meglátogatta a
BBC rádiótársaságot és' elbeszélgetett Jacob-bal, a társaság vezérigazgatójával.
Dodds-Parker
külügyi államtitkár ebéden
látta
vendégül
Mihajlovot. Mihajlov este megtekintette Shakespeare: V. Henrik című drámájánál; előadását

„Egy évvel ezelőtt a nyugati
országok általában abból a feltevésből
indultak ki,
hogy
Moszkva rendkívül nehéz gaz*
dasági viszonyokkal
küzd és
ezek a gazdasági nehézségek
Párizs (MTI). Az AFP híre szeesetleg a szovjet rendszer gaz- rint a Francia Szocialista Párt
dasági csődjéhez

is vezethetne/;. pénteken éjjel kiadott

közlemé-

Guy Mollet

kormányának
és
feladatai

F e b r u á r I-re v i r r a d ó r a

k oltlá teszik. A szocialisták te*
bút hamarosan válaszút elé kerülnek, amikoris dönteniük kell,
hogy népfront-politikát folytassanak-e, vagypedig a jobboldal
kiszolgálóivá váljanak. Ez utóbbi eset azonban nemcsak a Guy
Mollet-korm&ny közeli bukását
jelentené, de a szocialisták jelenlegi helyzetének megrendülését is.
Fokozza a Guy
Mollet-kormány felelősségét Franciaország
jelenlegi nemzetközi helyzete is,
amelyet — bárhogyan is elemezzük — mindenképpen aggasztónak kell mondanunk, elsősorban
annak a politikának az eredményeként, amelyet a második vi*
lágbáború utáni huszonegy francia kormány folytatott egészen a
legutóbbi időkig. Franciaország
tekintélye ezalatt az idő alatt az
elképzelhető legmélyebb pontig
süllyedt még szövetségesei előtt
is, különösen pedig az Egyesült
Államokban. Jól érzékelteli ezt a
tényt a Frankfurter Rundschau
című nyugatnémet lap egyik januáreleji számának a francia választások utáni helyzettel foglalkozó cikke, amelyben a következő mondat olvasható: „Manapság alig találunk az amerikai
sajtóban és a közvéleményben
egyetlen jó szót e szövetségesről (t. i. Franciaországról). A
legtöbb esetben
megelégszenek
egy sajnálkozó vállvonogatással,
amelyben az a nem
nagyon
meggyőző reménysugár
csillan

a francia nemzetgyűlés 349 szótöbbséggel beiktatta a Guy Mollet vezetése alatt álló ú j kormányt A
Faure-kabinet —
amely amerikai bevallás szerint
is a leginkább amerikabarát és
atlanti — egyezmény-barát kormány volt azok között, amelyek
Franciaországban a
közelmúltban hatalmon voltak — lemondása után néhány nappal tehát
megoldódott a kormánykérdés
Franciaországban. A
probléma
csupán az, hogy az ú j kormány
megalakulása hosszabb, vagy rövidebb időre hárította-e el a negyedik köztársaságban az utóbbi
években annyira
megszokottá
vált kormányválságot ?

problémái
meg, hogy a francia génhut •
tizenkettedig órában talán mágia
magára talál". A
Frankfurtét
Rundschau e cikkében arról is
fr, hogy Franciaország katonai*
lag is inkább teher, mint haszon
a nyugati, szövetség száraára;
mivel
„Franciaország *•*
a
Frankfurter Rundschau
szerint
már több mint egy esztendeje
több
hadosztályt
kénytelen
Észak-Afrikába küldeni,
mint
amennyit Európa védelmi ké*
szenlétének érdekei
megenged*

nek". Ez más szavakkal annyit
jelent, hogy Franciaország nem
tud eleget tenni az Eszakatlanti
Szövetségben vállalt kötelezett*
ségeinek és Bonn most azon
mesterkedik, hogy bebizonyítsa
az Egyesült Államoknak:
nem
Franciaország, hanem a Német
Szövetségi
Köztársaság
amelyre az Eszakatlanti Szöveti
ség politikáját alapozni kell.

Ezt a kérdést ezekben a napokban sűrűn felteszik nemcsak
Franciaországban, de szinte az
egész világon azok, akik figyelemmel kísérik a franciaországi
események alakulását.
Párizsi
politikai körökben általános
n
vélemény, hogy a csaknem 350
Mbit látható, Guy Mollei
szavazattöbbség, amellyel a nemkormányának azonnal cseléked*
zetgyűlés szentesítette Guy Molnie kell, ha el a k a r j a . kerülni;
hogy feje felett összecsapjanak a
let
kormányelnöki
tisztségét,
hullámok* Mindenekelőtt Algír*
nem ad elfogadható képet a franban kell rendet teremtenie, mert
cia nemzetgyűlés több pártjának
itt már válságosra
fordult a
az ú j kormánnyal és elsősorban
franciák helyzete az „integrációs
Guy Mol/et-vel kapcsolatban edpolitika" (melyszerint Algír Fran*
dig kialakult
állásfoglalásáról.
eiaország szerves része!) követ*
Igaz, az ú j miniszterelnök prokeztében. Ezt és a további öön*
gramjának néhány pontját
—
tőén fontos feladatokat azonban
elsősorban az algíri kérdés és a
csak a népfront-politika kereté*
szociális problémák megoldására
ben lehet megoldani.
tett Ígéreteit — a francia
nép
nagy többsége helyesléssel
és
Pctrovies István
megelégedéssel fogadta. Ez a helyeslés elsősorban a
Francia
Kommunista Párt, továbbá a szoA Szovjetunió Tudományos A k a d i a t i á i i n i k
cialisták és a radikálisok szavazataiban jutott kifejezésre.
A
évi gyűlése
többi szavazatot lényegében küMoszkva (TASZSZ) Feb- óriási méreteit, valamint a
lönböző elképzelésekből
szüle*
tett számításokból kapta a Guy ruár 2-án a moszkvai tudó- gyors működésű számológéAfoí/eí-kormány, így e szavaza- sok házában megtartották a pek rendkívüli jelentőségét.
Tudományos
tok gyakorlati értéke nem sok. Szovjetunió
Nyeszmejanov akadémikus

Akadémiájának

évi

gyűlé- hangsúlyozta, hogy a hato-

Ilyen k S r t t l m ó n y e k sét. A gyűlés összegezte az dik ötéves tervben az SZKP
közo tt is elmondhatjuk azon- 1955-ös év tudományt® te- XX. kongresszusa irányelvei-

ban, hogy a francia nemzetgyűlés február 1-i szavazása ú j a b b
jelentős sikere a baloldali erőknek, azoknak a pártoknak, amelyek a január 2-i választásokon
a nemzetgyűlés mandátumainak
több mint felét nyerték el. Jelentős siker ez azért is, mert az
angol és az amerikai sajtó a január 2-i választások után Franciaország meggyengüléséről
írt
és azt igyekezett elhitetni a világgal, hogy nincs és hosszú időn
belül nem is lesz kormányzatképes parlamenti többség Franciaországban. A Guy Mollet-kor*
mány gyors megalakulása nem
igazolta e feltevéseket, bár kétségtelenül túlzás volna a jelenlegi francia kormányra eső szavazatok nagy számából arca következtetni, hogy ez a kormány
szilárd. Az azonban egyáltalán
nem felel meg a
valóságnak,
hogy Franciaországban nem lehet kormányzatképes parlamenti
többség belátható időn
belül.

A Francia Kommunista Párt ja-

vaslata — amelyet a szocialisták
egyelőre még nem tettek magukévá — azt bizonyítja,
hogy

lehet ilyen parlamenti többséget
teremteni Franciaországban is.

A Francia
Kommunista
Párt
ugyanis — mint ismeretes —
javasolta, hogy a
kommunista
párt, a szocialisták és a radikálisok működjenek együtt
epv
népfront-politika keretein belül.
Nem kétséges, hogy a francia belpolitikai helyzet alakulása,
a
halasztást nem tűrő feladatok
mielőbbi megoldásának
kötelezettsége elkerülhetetlenné
teszi,
liogy a szocialisták — amennyiben kormányon akarnak
maradni — újraértékeljék álláspontjukat és akcióegységre lépjenek
a legnagyobb erőt
képviselő
francia politikai párttal: a kommunista párttal.

Untig erre ser kerül,

a szocialisták várhatóan megkísérlik, hogy inas, elsősorban a
jobboldal és a jobbközép pártjainak támogatásút megnyerjék abból az elképzelésből kiindulva,
hogy így függetleníthetik
magukat a kommunisták szavazataitól. H a azonban a szocialisták
valamennyire is törekszenek arra, liogy választási programjukat
legalább nagyvonalakban
megvalósítsák, akkor hamarosan ellentétbe kerülnek jobboldali „támogatóikkal", akik a szocialistákat csak annyiban hajlandók
„támogatni",
amennyiben elvesztett pozíciók visszaszerzésére

As utóbbi események leleplez- nye bejelenti: Guy Mollet franték eztt a mítoszt".
cia miniszterelnököt
kérésére
a pórt főtitkári
A lapok nyilatkozatai nzt ta- felmentették
núsítják. hogy az Egyesült
Ál- tisztsége alól. A közlemény hozlamok bizonyos köreit aggoda- záteszi, a párt vezetősége elhalom tölti el a Szovjetunió gaz- tározta, hogy a főtitkári teendőcitása lehetővé teszi, hogy gé- dasági hatalmának megerősödése ket Pierre Commin főtitkárhelyettes látja majd aL
irányuló erőfeszítéseik ezt indo*
peket, ét gépi berendeléseket miatt.

vékenységének eredményeit.
A. N. Nyeszmejanov akadémikus, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának, elnöke megnyitó beszédében
rövides ismertette az elmúlt
5 év kutató munkájának
főbb eredményeit.
Nyeszmejanov akadémikus
kiemelte a magfizika terén
végzett tudományos munka

Eden

nek megfelelően emelni kell
a tudományos intézmények
szerepét a technikai haladás
területén.
Az 1955-ös tudományos tevékenység alapvető eredményedről A. V. Topesijev akadémikus, a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának
tHfcára mondott beszámolót,

fe1»*óla1á»a

as

amerikai

eaenátuaban
Washington
(TASZSZ)
Eden angol miniszterelnök
február 2-án az amerikai
szenátusban beszédet mondott. Kijelentette, nem mondhatja, hogy kizárt a -világkonfliktus
lehetősége" és
azt állította, hogy ennek oka
"az a közvetett veszedelem-,
amit ö — mint beszédének
következő részéből kitűnik
— a nemzeti függetlenség, az
államok egyenjogúsága és a
békés egymás mellett élés
eszméjének terjedésében lát.
Eden lényegében elismerte,
hogy a haladó eszmék nagy
vonzóerőt gyakorolnak a népekre és azt mondotta, hogy

-mi csupán a fegyverek
erejével nem tartóztathatjuk
fel és nem szoríthatjuk viszsza a kommunizmustMa
— mondotta — nem annyira katonai torlaszokra, mint
inkább politikai felvilágosításra van nagy szükség ...»
Eden azt állította, hogy a
Nyugat
"Politikáját
nem
akarja a régi gyűlölet felélesztésére, vagy új gyűlölet
szítására alapozni-, majd a
gyűlölet szellemében beszélt
-a szovjet kormányzásról"
és szembeállította ezt a brit
gyarmatbirodalomban
levő
renddel.

Vorosilov fogadta
a bolgár nemzetgyűlés
küldöttségét
Moszkva (TASZSZ) K, J.
Vorosilov,
a
Szovjetunió
Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke pénteken a
Kremlben fogadta a Bolgár
Népköztársaság nemzetgyűlésének küldöttségét.
Vorosilov szívélyesen üdvözölte a vendégeket, sok
sikert kívánt a szocializmus
építéséhez és azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a
nemzetgyűlés küldöttei éppúgy, mint a bolgár nép, minden eszközzel erősítik majd
a szovjet néphez fűződő barátságukat és harcolnak a
vilégbékéért,

Ezt követően a bolgár nép
küldöttei számollak be szovjetunióbeli tartózkodásuk élmémyeórőL
A beszélgetés végén F.
Kozovszki, a küldöttség vezetője, a küldöttség tagjainak nevében szívélyesen üdvözölte Vorosilov elvtársat
75. születésnapja alkalmából.

New York. Mint a
Reuterje
lenti, a Biztonsági Tanács
hét-

főn ülést tart, hogy fontolóra
vegye Szudán tagfelvételi ké*

Vasárnap, 1956. február 5.
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A kulturális imrnka segítése és irányítása a párt részéről
éppen olyan feladat, mint a termelésnek az irányítása
— állapította
A Csongrád megyei Pártbizottság pénteki ülésén a megye kulturális helyzetét vitatta meg. Ez a tanácskozás
igen nagy jelentőségű volt,
mert ráirányította a párt, az
állami szervek és a tömegszervezetek figyelmét a kulturális és ideológiai frontra,
amelyen még sok tennivaló
akad. A pártbizottság üléséré meghívták a megye tanácsi

meg a Csongrád megyei Pártbizottság

és kulturális szerveinek vezető munkatársait is. Németh
Károly elvtársnak, a megyei
pártbizottság első titkárának
megnyitó szavai után a megyei párt-végrehajtóbizottság
beszámolóját Varga Kovács
János elvtárs, a végrehajtóbizottság kultúr- és köznevelési
felelőse terjesztette a pártbizottság elé,

A végrehajtóhizottság
beszámolója

lemző.'Üj darabokat alig-alig falu és az üzemek felé kell népművészet a szocializmus csaknem kihalásra ítélte e
tanulnak be és a mai élettel szélesednie; tartalmát illetően építése idején virágzik a leg- vállalatok
szükkeblűsége.
foglalkozó
darabok
kevés pedig a pártosság, a jobbol- jobban, s fejlődését gazdasági Jazz-zenekarok muzsikálnak
számban találhatók meg mű- dali nézetek szétzúzása a to- és társadalmi osztályviszo- szórakozóhelyeinken, dobbal,
sorukban. Legjellemzőbb az vábbi feladat — hangoztatta nyok határozzák meg. A mű- különböző szaxofon és egyéb
egy helyben való topogás a a beszámoló.
vészeti élet egész területén fúvós, vagy húros hangszeDeszki Népi Együttes munkáA filmszínházak helyzetéről fel kell venni a harcot az an- rekkel. A melódiára való töjára, mely már évek óta nem szólva Varga Kovács elvtárs timarxista, ellenséges néze- rekvés teljesen megszűnik. A
fejlődik. Ez arra is mutat, megállapította, hogy a kulturális tek ellen.
prím-szerepet áttette a dob.
hogy nem törődünk megfeleA továbbiakban a népi ze- A népi zenekarokból költségintézmények közül legkiépültebb
lően a nemzetiségi dolgozók
nekarok helyzetéről szólt a csökkentésre való hivatkokulturális igényeinek kielé- megyénkben a filmszínházak beszámoló.
Megállapította, zással száműzték a brácsát,
rendszere.
A
látogatók
száma
az
gítésével, a nemzetiségi műhogy
népi
zenekaraink
hely- csellót, klarinétot és az így
vészeti csoportok támogatásá- elmúlt évben meghaladta a négy- zete az egész
megyében megcsonkított népi zenekamilliót.
Különösen
megnőtt
a
val. E tekintetben fordulatot
rendkívül válságos, nagyon rokat elsősorban tánczene
kell elérni. A beszámoló e ré- fiatalok és a dolgozó parasztok elhanyagolt állapotban van- szolgáltatására kényszeri tetérdeklődése
a
filmek
iránt.
Tosze utal arra is: nemcsak a
nak. Majd így folytatta:
ték. A párt, az állami szerművészeti csoportok, hanem vábbi feladat az, hogy a szovjet
— A népi zenekarokkal vek intézkedései ezen a tea népi együttesek helyzeténél és a politikai tárgyú filmek lá- való
foglalkozást
nagyon rületen legtöbb esetben meg
is fellelhető az, hogy a falusi togatottságát növeljék a megyé- megnezíti a Vendéglátóipari
nem
értéssel
találkoztak.
ben.
Ennek
módja
az,
hogy
a
pedagógusok nem tevékenyVállalat magatartása, szűk- Adminisztratív
eszközökre
kednek kielégítően a falusi moziüzemi vállalatnak közönség- látókörűsége.
A
Szentesi volt szükség, hogy egyes hekultúrmunkában, nem veszik szervezési munkáját nemcsak a Vendéglátóipari Vállalat Buk; részüket a művészeti cso- plakátokra és hirdetésekre kell dapestről szerződéseit négy- lyeken egy-egy erkölcstelen
portok és a népi együttesek korlátoznia, hanem személyes tagú tánczenekai^Ez a ze- énekes fellépését megakadángitáción keresztül filmankétok- nekar tízezer forintot keres lyozhassuk. E kérdések végvezetéséből.
kal kell megismertetni a külön- a vállalatnál. A példa raga- leges megoldásától még táAz ismeretterjesztő munka böző szovjet és népi demokrativol vagyunk. Mélyreható indós, mert a többi városok- tézkedéseknek kell bekövetmegyénkben a márciusi hatá- kus filmeket:
ban is követni akarják. (Hód- kezniök, hogy a népi zenét
rozat óta vált tervszerűbbé
Csongrád,
és céltudatossá — állapította
A beszámoló részletesen fog- mezővásárhely,
újraélesszük,
a tánczenét
meg a beszámoló. — A falusi lalkozott megyénk népművelési Makó.) A vendéglátó üze- helyes műsorpolitikával szeelőadások száma bár igen las- otthonainak helyzetével is. Fon- mek zened életét vizsgálva repeltessük, kikapcsolva a
san, de mégis
növekszik. tos feladatnak jelölte meg, hogy megállapítható, hogy a szép vállalatok --gazdasági érdeKezd megindulni az ismeret- a népművelődési otthonokat és tánczene helyett egyre interjesztő munka az ifjúság környékét otthonossá kell tenni, kább teret hódít a nyugati keit-. Hogy a szórakozóhestílusú jazz, amely nagymér- lyeken így alakult ki a zene
között is. A politikai ismeretterjesztő munkában a nem- hogy a dolgozók szívesen felke- tékben hozzájárult a jampe- helyzete, azért elsősorban a
Vállalat,
zetközi és belpolitikai kérdé- ressék. Továbbá a terület és az ces táncok kialakulásához, Vendéglátóipari
népművelési otthonok illetve újjáélesztéséhez. A ci- személy szerint Kasza elvsek sokoldalú megmagyará- üzemi
zása, a világnézeti, a politikai, munkáját fokozottabb mértékben gány-zenét, a népi
zenét társ a felelős,
a filozófiai előadások csak a a munkásosztály és a dolgozó
legutóbbi időben találhatók parasztság politikai és kulturális
meg.
nevelésének szolgálatába kell 61* A t ó m e g k n l t u r á l i s é s m ű r é s z é t ! m u n k a
pártirányítása
Az ismeretterjesztésnek a Utáni*

csoportok, népművelési otthonok
műsoraiban
nagy
mennyiségben szerepeltek a
kabaré-darabok, a szovjet,
vagy a népi demokratikus darabokat úgyszólván alig tűzték műsorra. A népi zenekarok műsorában hemzsegett
az álnépi műmagyar, sokszor
nacionalista dal. Az énekkarok műsorában pedig háttérbe szorult a munkásosztály
forradalmi hagyományainak,
dalainak, szokásainak feldolgozása. A művészeti munka
szinte minden területén kivétel nélkül érvényesült az a
helytelen nézet, hogy a politikai munkát a művészeti munkának a termelés fokozására
irányuló
tevékenységét, a
kultúragitációt
elhanyagolták— A kispolgári ízlésnek, a
kispolgári
ösztönösségnek
voltak ezek a megnyilvánulásai — folytatta, majd megállapította: — a mélyen átitatott jobboldaliság, kispolgári
ízlés hatása, ha kisebb mértékben is, de még ma is érző- A k n l í ú r m n n k á b a n i s é r v é n y e s ü l n i k e l i
a munkásosztály irányításának
dik. A jobboldali tünetek és a
kispolgári ízlés felszámolása
A moi.kásosztály kulturális ne* művelődés minden területén
nagy és kemény harcot igévelése ig.io fontos kérdés. Eddig olyan ismereteket sajátítson
nyel,
az állami népművelési szervek el. aminek birtokában a kulmunkájára az volt a jellemző, túrforradalmat- is vezetni
Színjátszó- zenei é s k ó r u s m o z g a l o m
hogy inkább a falu felé orientá- tudja. Vagyis a munkásoszlódtak. Elhanyagolták a mun- tálynak történelmi hivatásáA beszámoló további részé- hogy a megyében levő Iskolai kásosztály kulturális nevelését ból következik, hogy önmagát
ben a színjátszó-Csöportők énekkarok munkájára a befe- mondván* hogy ez kizárólag a legműveltebb osztállyá kell
helyzetéről szólt á 'beszámo- lé "fordulás jellemző. Egyálta3ó. A márciusi határozatok Ián nem tapasztalható jelen- szakszervezeti feladat. Ez ko- nevelnie.
— Az előttünk álló műveóta számuk is nőtt; több in- létük egy-egy község, vagy moly hiba és együtt kell működ*
tézményben, üzemben, ter- város életében. Olyan nagy niök az állami és a szakszerve- lődési feladatok közül a legfontosabbnak a két alapvető
meloszövetkezetben éis gépál- falusi általános
iskolában, zeti szerveknek.
íomásoh alakult színjátszó- mint a csanyteleld, tömörké— A kultúrmunkában is, osztálynak, a munkásosztálycsoport. Határozott fejlődést nyi, kisteleki, szegvári, mind- mint minden másban, érvé- nak és a parasztságnak kulmutat műsorpolitikájuk is, — szenti, csanádpalotai, apát- nyesülnie kell a munkásosz- turális nevelését kell tekinpártosabb és harcosabb lett. falvi általános iskolák, az is- tály irányításának, de ezen teni — hangoztatta
Varga
Az öntevékeny
színjátszó-1 kolai énekkarok száma 35, túlmenően a munkásosztály Kovács elvtárs. — Ennek a f ő
csoportok zöme ma már mai esetleg 45 fő. Ez igen kevés, átnevelése fontos azért is, célnak kell
alárendelni
a
témájú magyar darabokkal Kevés a megyében a zeneka- mert a múltban nem szerez- kultúrmunika
részterületeit.
készül a művészeti sereg- rok száma is. Az utóbbi időÉs ennek a célnak az érdekészemlére. Tervszerűség mun- ben sok üzemi zenekar ala- hette meg azt a műveltséget, ben kell tevékenykednie a
munkájukban azonban csak kult, de a zenekarok összeté- ami a jelenben szerteágazó kultúrmiunka terén dolgozó
ez évben kezd mutatkozni, tele nagyon dilettáns jellegű vezető munkájához szüksé- minden párt, állami és tóHogy e téren nincs megfelelő volt. összekombinálták a né- ges. A munkásosztályt a ha- megszervezeti vezetőnek.
előrehaladás,
annak egyik pi zenekarokra
jellemző talom kötelezi arra, hogy a
oka a politikailag és szakmai- hangszereket a szalonzenelag képzett vezetők hiánya, karra jellemző hangszerekkel
AK í r ó k m u n k á i n k k a l s e g í t s é k e l ő
A falusi pedagógusok sem ér- Sok üzem, hivatal, intézmény
deklődnek a művészeti cso- dicsekszik azzal, hogy zenea párt politikájának a népszerűsítését
portok munkája iránt. De fő karának alapját megvetette
hiba az is, hogy nem folyik a egy fúvós-hangszerrel, vagy
A beszámoló további részé- hogy évek óta a színiházak
•csoportokon belül megfelelő legjobb esetben egy nagydob- ben a könyvtárak munkáját paraszti témával, tsz problénevelőmunka. Igein eredmé- bal.
foglalkozó
daraixrt
értékelte a végrehajtóbizott- mával
és megállapította:
a nem tűztek műsorukra. Ez
nyes a szegedi színház művé_ Azt az egészséges gya- ség
irányú feladataikat csak úgy
sZeinek segítsége a csongrádi korlatot el kell terjeszteni, — könyvtárak további eredmé- tudják megoldani, ha a párt,
járás egyes községeiben; ku- állapította meg a beszámoló nyes munkájához az szüksé- az állami vezetés elősegíti a
hogy megjavítsák
a
lönösen
Sándorfalván
és _ hogy a helyi adottságok- ges,
színházakban a pártpolitikai
Kiskundorozsmán van ennek ból kiindulva kell meghatá- könyvpropagandát és gondot munka eszközeivel a magaforítsanak
az
ott
dolgozó
elvlátható eredménye,
i
a
zenekarok
jellegét.
rozn
társak politikai továbbképzé- sabb fokú művészeti munkát.
A színjátszó-csoportok leg- nem szabad
hagyományos sére.
A festészet, a képzőművéközelebbi feladatai közé tar- múlttal rendelkező fúvószeMegyénk művészeti életé- szet és a népművészet fejlőfozik: új tagokkal frissítsék, nekart átalakítani szalon- és
elsősor- désével is foglalkozott a beerősítsék soraikat. Űj csopor- tánczenekarrá, ahol erre le- nek ismertetésében
tok létrehozására is van lehe- hetőség nincs, mint ahogy azt ban az irodalmi élettel foglal- számoló. Különösen a népműtőség gépállomásokon, állami Szeged egyes üzemeiben tet- kozott a beszámoló. Megálla- vészet fejlődése tekintetében
gazdaságokban,
termelőszö- ték. A zenekarok műsorán a pította, hogy megyénk iro- döntő, hogy a munkásosztály
vetkezetekben, stb.
népdalok mellett feltétlenül dalmi életében nem voltak forradalmi hagyományait is
— A megye zenei életét és szerepelnie kell opera- és jellemzőek azok a jelenségek, feltárják. A parasztság maikórus-mozgalmát
vizsgálva operett-részleteknek is.
amelyek a fővárosi irodaimi lett a munkásosztálynak is
megállapíthatjuk,
hogy
a
A továbbiakban a végre- életben megtalálhatók voltak. van népművészete; szokásai,
Bartók-évforduló
komoly hajtóbizottság
beszámolója Megyénk íróinál a bizonyta- dalai, csak eddig nem foglalpezsgést indított meg az üze- hangoztatta, hogy gondoskod- lanságban, a hallgatásban, a koztak kellően azok feltárámi, a városi, az iskolai kóru- ni kell az üzemi utánpótlás pártos szó elnémulásában, a sával. A forradalmi dalok, a
6ainknál — folytatta Varga kineveléséről is. Az utánpót- téves nézetek elburjánzásá- munkásszínjátszás hagyomáKovács elvtárs. — Az állandó lás kinevelése nemcsak a zeénekkarok száma 52. Kimon- neiskolák feladata, hanem az ban mutatkozott meg a jobb- nyai olyan értékek, amelyek
dottan paraszti kó-us, közsé- üzemekben a szakszervezetek oldali elhajlás, de az írók szerves részét képezik nemgi énekkar nincs a megyében, vezetőinek feladata is. Szólt a zöme harcosan kiállt a párt zeti kultúránknak.
Az üzemi kórusok száma a zeneiskolák helyzetéről
és mellett.
A népművészet fejlődésé— Azt kérjük
íróinktól, ről szólva
márciusi határozat óta sza- megállapította: ameilett, hogy
a továbbiakban
porodott. Azonban nagy fo- komoly művészi erőt képvi- hogy munkájukkal segítsék Varga Kovács elvtárs meggyatékossága, hogy a mun- síinek, nem töltik be felada- elő a párt politikájának nép- említette, hogy a művészeti
kásdalok ismerete, tanulása tukat a dolgozók zenei neve- szerűsítését és a határozott életben még má is fellelhető
nagyon hiányos. Ebből lehet lésében, mert munkájukra a állásfoglaláson túl most már helytelen nézetek és ellensélátni,
hogy
aránytalanul befeléfordulás jellemző. Csak alkotásokban realizálód jóit a
gyenge megyénkben a kórus- most kezdték meg az üze- pártnak és a népnek a szere- ges ideológiai áramlatok akamczgalom.
mekkel való kapcsolat megte- tete — mondotta a beszá- dályozzák a szocialista-realista művészetszemlélet kiA továbbiakban arról szólt, remtését.
moló.
alakulását. Egyesek például a
A színházak munkájáról
F o l t o z n i k e " ; n z i s f f i c r f f í e p j e s z í ő m n n k á t szólva a beszámoló megálla- népművészet fejlődésének rugóit nem látják tisztán. Azt
fainni é s ü z e m b e n
pította. hogy jobban kell a vallják, hogy fejlődését nem
színház művésze'i eszközeivel befolyásol ják a különböző poA beszámolóban a népi Megállapította, hogy egy hely- segíteni
a legközvetlenebb litikai
áramlatok.
csupán
együttesek munkáját is érté- ben topognak és munkájukra politikai feladatok megvalósí- biológiai törvények irányítállapot, ják, Ez helytelen, hiszen a
kelte a végrehajtóbizottság, az időszaki fellendülés jel- tását Tarthatatlan

A beszámoló elején Varga
Kovács elvtárs arról szólt,
hegy a megyei párt-végrehajtóbizottság múlt év májusában foglalkozott a (kultúrmunkával és akkor megfelelő
határozatot is hozott. Ennek
nyomán komoly eredmények
születtek.
A kultúrmunka
sokféle ága közül mindenekelőtt a tömeg-kulturális munka helyzetéről szólt.
A jobboldali jelenségek
a legnagyobb károkat a tömeg-kulturális
munkában
okozták — állapította meg a
beszámoló. — Ezek a jelenségek abban öltöttek testet,
hogy igyekeztek kikapcsolni a
dolgozókat, mint a kultúrmunka élvezőit és mint tevékeny résztvevőit a kultúrmunkából A jobboldali jelenségek úgy mutatkoztak
meg a tömeg-kulturális munkában, hogy mindenhatóvá
kiáltották ki a dolgozók szórakozási igényeinek kielégítését. Ebben az időszakiban a
legtöbb művészeti csoport,
népművelési otthon munkájában előtérbe kerültek a színvonal nélküli
szórakoztató
rendezvények. A színjátszó-

pénteki ülése

« A kulturális
munka
pártiráinyítása területén a
márciusi határozatok óta komoly eredményeket értünk el
— szögezte le a beszámoló
—. Sikerült
ráirányítani
pártezervjezeteink figyelmét
a művelődési kérdésekre. Az
eredmények mellett azonban
számos hiányosság mutatkozik. Járási, városi és üzemi
pártbizottságok munkájában
a kultúrával való foglalkozás
nem állandó jellegű. Az öntevékeny művészeti csoportok és a hivatásos művészek
műsarpolitikájába csak a kirívó hibák megjelenésekor
avatkoznak be.
A továbbiakban részletesen ismertette a végrehajtó
bizottság, milyen jelentőségé van annak, ha a pártszervezetek a kulturális, kérdésekkel megfelelően foglalkoznak, a pártmunka "szerves részének tekintik.
.— Ha sikerül megértetni
a párt-, az állami és a gazdasági szervekben dolgozó
kommunistákkal, hogy a kultúrforradalom, a kultúrmunka segítése és irányítása a
párt részéről épp olyan feladat, mint a termelésnek az
irányítása, akkor a további
előrehaladás biztosítva van
— hangoztatta —. Meg kelt
érteni, sőt ennek érdekében
kell cselekedniök is a pártfunkcionériusoknak, hogy a
szocializmus felépítése a kulturális forradalom megvalósítása nélkül lehetetlen. A
pártirányítás
hatékonysága
érdekében növelni kell a
pártfunkcionáriusok szakmai
hozzáértését a kulturális tömegmunkában. különösen a
művészeti kérdésekben való
jártasságot.
Ezután a beszámoló fog-

lalkozott a kulturális élet káderhelyzetével.
Megállapította, hogy az elmúlt években sikerült kialakítani a
hivatásos és társadalmi kultúrmunkásoknak azt a rendszerét, akikre támaszkodva
a kultúrmunika folyamatosságát, a párt- és állami irányítását biztosítani tudjuk.
Több becsületes, munkás és
paraszt káder nőtt fel és fejlődött a feladatokkal együtt.
Emellett bekerültek a kultúrfront területére olyahok
is, akik mint deklasszált elemek kerültek a termelőüzemekbe, vagy
intézményekbe. Sok hozzá nem érlő
ember is választotta a kultúrterületet
munkahelyéül.
Ezektől az elemektől kell
megtisztítani a kultúra területét s közben kell felnevelni a lelkes kultúrmunkások százait, a becsületesen
dolgozó munkásokból, dolgozó parasztokból és értelmiségiekből
Befejezésül a következőket mondotta még Varga Kovács elvtárs:
— A beszámolóban ismertetett eredményeket úgy tudjuk fokozni, a hibákat pedig
megszüntetni, ha a megye
minden kommunistája szívvel-lélekkel dolgozik a vállalt célkitűzések végrehajtásáért. A végrehajtóbizottság
meg van győződve arról,
hogy a pártbizottság tagjai,
a megye párt-, állami és tömegszervezeti vezetői erejüket megfeszítve fognak dolgozni a pártbizottság határozatainak végrehajtásáért.
A beszámolót a pártbizottsági ülés részvevői megvitatták A hozzászólások ismertetésére lapunk keddi számában visszatérünk.

Román Józsaf e^észsi^jgyi mínísz'er
tájékoztatója 3 tbc c feni közdelem
hetéről
Román József
egészségügyi miniszter szombaton tájékoztatta a sajtó képviselőit a TBC elleni küzdelem
február 12—19 között megrendezendő országos hetéről.
Nemzetközi szempontból is
jelentős eredményeink továbbfejlesztését szolgálja a
TBC elleni küzdelem hete —
mondotta
Román
József
egészségügyi miniszter —,
majd arról beszélt, hogy a
felszabadulás előtt a tuberkulózis-halandóság
Európában hazánkban volt a legmagasabb,

A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy a TBC leküzdésében előttünk álló feladatok sikeres
megoldásához
nélkülözhetetlen a társadalom álla.odó seg-'tsége Ezért
is renderik meg az idén —
és ezentúl minden évben —
a TBC elleni küzdelem országos hetét A hét főfeladata. hogy a legszélesebb néprétegekkel
ismertesse
és
sokrétűen megvilágítsa a jelszót: »A TBC fertőző betegség, de megelőzhető és gyógyíthatóo.
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Ebben a hónapban megindul a Kónyvbarát-mozgalom. Mindenkinek, aki szereti a könyveket, az a vágya, hogy saját könyvtára
legyen. Ehhez kíván segítséget nyújtani a Könyvbarátmozgalom, amikor lehetővé
het az ember. Megmondtam, ne- londította a húga avval a sz5 teszi, hogy viszonylag csekom ebből elég volt. Ha annyi vetkezettel,
kély anyagi
erőfeszítéssel
eszed sincs, hogy legalább a baj- Csak most nézett szét igazán, bárki saját könyvtárat léte
ban itt tartsd az orrod
most hogy mi is történt idekint. A síthessan.
menj a malacok után. En már k i s v i s k ó 6za l raa tetejét féligA Könyvbarátok
tagjai
hajnal óta a lábam lejártam utá- me ddig leborította a szél, a te- számára ugyanis az Állami
nuk. Itt egyo meg a fene az ] l é n szakadt korpusszal panaszo- Könyvterjesztő Vállalat küegész mindenséget Ncm csiná- s a n hőgött a szárazállás alatt, lönböző jelentős kedvezmélom tovább. A kispulykákat is a z Ó1 a j l a j a flrespn á s í t o t t
nyeket biztosít. A mozgalom
agyonverte nz idő. Hát vesződj T
. .
, .
,,,
résztvevői kétféle könyvsoU
nye
a ny4I4t
d
te tovább, ahogy akarsz.
' ? rozat között választhatnak:
„ '
,
ez rettentő nehezen ment. A "A művelt ember könyvtál i a , o t t ra
" H o v á m é g y ? M k é r d w t c 8u '. al " las k é p W
j ra* havi előfizetési díja 15
Csontos János megnyúlt arccal ""n"'® szajbaváglak volna, s ő forint, amelynek ellenében
és megfogta a felesége karját. n e ? í'" 1 ^ " 3 s ' a a d j u " n m c s 7 válogatott illetménykötetet
érezte, bogv mind jobban ka- *****
' ,
— a többi között Anatole
,. ,, _ .
Topogott még egy ideig
Francé "Pingvinek szigete*
1!mp41
lucskos gyepen, aztán küszködve c í r n ű művét,"Gergely Sándor
" szfve;
« Haza. . Hová mennék?
rászánta magat és utánaszólt a . „ R ö g ö s ú t « _ j á t
Heyersdahl
"ézett rá vissza a felesege. — féleségének. Hangjaban benne „Tutajon a Csendes-óceánon
Tudok én dolgozni másutt is, rezgett a belátás és az engede- át* című könyvét — kapnak
«HoI m e g h ű l n e k , s ahol van lem.
a tagok kedvezményes
á r o a
látszatja a dolgomnak.
_ Gyere vissza na. Azért "A szép könyvek barátai*
I á n o i állt egyhelyben ügyet- nem kéne ügy fellátnod. Beszél- sorozat előfizetői havi 25 foO j e n a i X em tudott se meg- j a n k r 6 1 a értelmesen — hisz.: 8 rint előfizetési díj ellenében
8 bibliofil műhöz, így pélszűlalni, se elindulni.
neked . : ; neked van igazad.
dául
Csokonai Vitéz Mihály
Másutt Mindig csak ezt hajBement a viskóba és felkŐI"Kultúra«-jához,
Solohov
togatja, hogy „másutt", de nem tötte a Jancsi gyereket is.
"Üj barázdát szánt az eke*
mondja ki, mire gondol, MegboNAGY ISTVÁN
című regényéhez s a "Till
Eulensiegel*-hez juthatnak.
Ezenkívül mindkét kategória résztvevői jelentős könyvvásárlási engedményhez jutnak, cserejogot nyernek, új
előfizető szervezéséért könyvOlyan jó volna egy roppant ökölbe
jutalmat kapnak s számos
szorítani minden egyenes
ujjat,
irodalmi rendezvényt ingyenesen
látogathatnak.
A
ét odaütni véle, hogy szakadjon
Könyvbarát-mozgalomban
az alakosdk hitvány
koponyája!
való részvételre február 10Ti, Esze Tamás rongi/os katonái,
től kezdve az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyvesha két pogány is őrölte
gerinctek,
boltjaiban lehet jelentkezni.
ti odavágtatok betyáros
nyíltan.

Tjaacuzi

E

oikar

Kuruckodó

S mi, lcurucos-kedvú,
csak simogatjuk
nádszállal

arcába;

*

Csontos J á n o s
nem
várta
f.ilballmeecs
végét
A
borulást látva n y o m b a n
megnvcrgelte n biciklijét. Ü g y gon(lolla, b a jól m e g t a p o s s a a
pe-

meg n

dóit, még kiér nz idő előtt. A
v asúti sorompónál azonban jobbnak látta, ha visszafordul.
Otthon
megpróbálta
megemészteni mindazt, amit a sógorától hallott délután, de ncm
ment schogyse. Űjra, meg újrn
végiggondolta a maga álláspontját és végezetül ismét uzzal esttitotta le az eszét:
— Nekem így is jó a demokrácia, ahogy van. Megkoplaltnm a tehenet, meg amim van,
niost meg egyszerűen lemondjak
róla a közös kedvéért. Nem! "
kapart volna mindenki mag;
mint én, ncm kellene az a
vetkezet.
Reggel idejében kibollagott a
,.birtokra". Felesége a bejáró vékánéi fogadta csfpőretett kézzel
és sírós, acsarkodó hangon röglön nekitámadt:
r* Tőled akár meg is dögöl*

nóta

késő

utódok

derekát az aljas,

együtt

hajlongó

labancnak.

Mert nálunSk sok még az olyan
W fölkapaszkodott
deszkáira;
együtt

a kocsi

elhízott

zötyögteti

„Milyen

nehéz

így
és sírja ,

kálváriáját}
az út, milyen

S mi megtűrjük

magunk

bár inge alól látszik
és semmi

csavargó,

hátsó

ülepét
velünk,

a pusztákatjirók

göröngyös!"

között,

Űzött talpasok,

nem így tanítottátok,

ti

hanem

odavágni,

csak egyszer, ámde nagy

erővel,

és minden

törtetőnek,

vérszívó

csititjuk,

kutyabőre,

nem vörös rajt; csak az orra

a pálinkától

csörtetönek,

póknak,

nyaló-faló
s tisztelt,

gyűrűző

ebnek, ügyes
kétarcú

antik

kígyónak,
bohócnak,
fsteneknek.

Csak odavágni, — sose megnyugodni,.
s szétnyitni

az ököl millió

hogy termőfölddé

tegyünk

ujját,
minden

Petrovácz
MA MAR MEGCSERÉLŐDÖTT
as
időjárás, amíg egy nappal ezelőtt kemény felhők hengeredtek az ég ívére,
ma pedig már poralakú szórványos napsütés csillogott vissza az ég színéről. A

az. ég. s nagy kövér esőcseppek forró hőség szinte felforralta
csapódtak

mozgaíom

ÍJl!L..fL...iLg.iíi
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yalázatos jószág a pulyka^
féle. Amíg fel nem erősödik valamennyire, nem győzi ajnározm az ember. Hiába etett
vágott bördővcl túróval, meg tejcs darával, mégis beragad a
szeme és szédeleg a gyepen ideoda. Csipog, jajgat, hogy rossz
hallgatm Ila napos idő van
még csak hagyján. De ha kint
éri a luecrnában egy nagyobbacska eső, ott döglik meg mind
rakásra. Csak azért érdemes baj*
lódat vele, mert ősszel úgy
nyomja a kilót, mint a sár*
Ez járt a fejében Csontosnénak, amint egy szál knrtonruhában keresztül-kasul szaladozott a
szomszédok földecskéin. Jó fen
tályórája Ődöngött már eredmény nélkül, néha megállt és
hallgatódzott. De a kispulykákat
mintha elnyelte volna a torka
vetések végtelen sűrűje.
Oifrákat káromkodott, s ennek
alapos oka volt. A falu felől
megszakítás nélkül dörgött és a
tintafekete felhőtenger rohamosan magasodott:
Gsontosnét' nyugtalanította
•
félelmetes látvány. A tízéves
Jancsi gyerek kint, a fasoron 1«
geltette a tehenet, szóval sem
tudta érni. Az öt kismalac a dűlő
szélében egykedvűen csámcsogta
a gyenge bodorparét. időnkint
belcszaglúsztok n levegőbe, a
nagyokat ficánkolva nekiiramodtok.
Erezni lehetett a vihar közelgő
veszedelmét:
Egy hete hurcolkodtak kl
Csontos Jánosék a faluból ebbe
az összetákolt nyári viskóba:
Nagy csete-paté előzte meg ezt
a költözködést, mivel az aszszony most végképp nem akart
jönni. Veszekedett, kiabált, hogy
ő nem tölt még el egy egész nyarat a pusztában, hiszen szót se
tud váltani senkivel;
Az ura azonban nem engedett;
Váltig erősködött, hogy tudja,
mit csinál, s különbenis ő a
gazda. Azt nem számolta, hogy
valósággal rabjai lettek ennek a
darab földnek. Mióta leverték a
mesgyekorót, az asszonynak se
volt nyugta soha, hiszen a kifelé
meg a hazafelé hurcolkodáshoz
kellettek mind a ketten. Ráadásul igencsak minden vasárnap az
asszony volt a tanyapásztor.
— Most is odavan a faluban;
engem meg itt esz a méreg a jószággal — kesergett Csontosné.
Éppen a határ felé vágtázó
malacok után akart iramodni,
mikor Jancsi elnyújtott kiállta*
sát hallotta;
— Ede-es-a-a-nyám!
gészen megfeledkezett a
fiáról és most rákezdte:
— Jaj te, még te is. Hogy
vi sztél volna oda, ahonnan . : :
Mii állsz ott, mint egy faszent,
mért nem hajtod már befelé?
Jaj, hogy mennyi bajom van
evvel u büdös kölökkel is, Még
agyonázik . : :
Hangját elkapta az első bősz
szélroham. Megzavarodva elindult n gyerek felé, de lépni is
alig tudott. Elborult körülötte a
világ, h a t a l m a s a t r e c c s e n t f e l e t t e

Apák

Könyvbaráf-

a

poralahú

talajt, úgy, hogy az ember lábai, ha belesüppedtek a cipőt levéve, úgy érezte,
mintha a kemence platniján csámborogna. Egy bozontos tyúk karattyolt
az
egyenesfalú árok gizzel és gazzal benövehedetl partmentén. 0 mily i smeretes
volt mindez Pécsi Laci lelkivilágában,
mert hiszen ez táplálta cs edzette meg
őt harcoslelkú, komoly ifjúvá, bár még
az osztályharcról ncm tudván, az öntudatának belső hiányosságai nem tették
lehetővé minden szempontnak alapvető
jeltárását neki.
^ megjelent
^
_a hefealakú akácMost, hogy
^ tiiv(,n> különös gondolatfoszlányok tekeregtek agya tekervényeiben,
Pirire
gondolt, szerelmére, s két hó óta nejére,
meg a közéle-tére, amiben az utóbbi időfogyatékosságot észlelt ő maga is,
bcn
meg
az AMG vezetője: Lukacsevics elvtárs is. 0 Piri! Egy különleges asszony

hasonlattal is lehelne érzékeltetni, hogy
milyen volt — talán csak azzal, hogy piros, mint a meggy. De Laci legjobban orcáinak napégette rózsáit véste a szívébe,
meg medencecsontjainak
karcsú ringósát. amely fölött a his úgy domborult,
mint a termékeny talaj a dombok felszí-

lápot..
István

éneke*

Mint hulló kő, ha víztükörbe
csobban,
s hullám hullámra gyűrűzik körül —<
olyan vagyak, mikor kis alakodban
betegség botlik rémes őrödül.
Két kézzel tépném
lázrózsáidat,
hogy nyiljanoík. ki rajtam, én bírom,
bár égésük vad lángokkal itat,
mint méheket a harmatos
szirom.
Nem ízlik alklcor étel, ital, csók sem,
mivel szerelmem, anyád
bátorít.
Törnék, zúznék, mint mondabeli
Gólem,
s felsír a lélek, kutyaként
vonít.
Nem tudja ezt, Iki nem ült
gyerekágynál,
a moccanást is lesve
kérdezőn,
mikor egy perc is szíven üt vagy táplál,
ahogy vezérel még saját erőm.
Zúgó tengerként
s táncos szalma szálként
kötődni hozzád egyazon
percben,
s jajdulni arra, ami sose fájt még
égetőbben a
vérerekben.
A szurkos éjből csonton,
ídegszáler
kiszűröm mégis reggelünk,
fiam,
ha megül is az éj nehéz pillámon
s arcom mélységes
ráncaiban.
Lődi

Ferenc

* Részlet egy készülő versciklusból.

Az út, amelyet
az iskolám felé
sárral, lucsokkal
e szép számmal

megteszek
menet,
van teli,
vannak gödrei.

Az utat mégis megteszem
minden hétköznap reggelen.«j
m e g . : , mert rátettem életem,
hogy egyszer másabb, szebb legyen.
S mert így van ez, megyünk, megyünk,
sártól, lucsoktól hökkenünk;
nem várt gödörbe zökkenünk
de csak megyünk. M m e g y ü n k . i , megyünk.• •
Munkál kezünk, munkál agyunk,
új, fényes útért dolgozunk,
új útért, mely kopog, kacag
a ví^gyerek cipők alatt,

— *Indla tegnap és ma*
Simái
Mihály
címmel jelent meg az Országos Béketanács "Mi van a
nagyvilágban?* külpolitikai
füzetsorozatában
Szilágyi
Éva írása.-A sorozat új száma érdekes és olvasmányos
Politikai kiadványok:
Bárdos László: Méhformában ismerteti India történetét, jelenlegi
helyzetét
kürt Menyhért utazásaA
pártalapszervezetek
8 —
és világpolitikai szerepét. Az
(Regény.)
érdekes és tanulságos szöve- vezetésének módszeBorovi János: Urán*
get számos kép szemlélteti, reiről
4.—< mezők felé. (Kalandos,
fantasztikus történet.)
I
Creanga: Jonika gyeSzépirodalmi kiadványok:
SÁNDORFALVÁN
irodalmi
3.50
rekkora. (Regény.)
estet rendezett az elmúlt héten
A
művészetek
ifjú
Móricz
Zsigmond:
Forr
a Magyar Írók Szövetsége szemestere.
(Űttörőpró37.gedi csoportja. A község iroda- a bor. (Regény.)
4.—
bák könyve.)
Petőfi Sándor összes
lomszerető felnőttjeinek és fiatalA technika ifjú mes92.—
jainak Vincze András és Szabol- műved 1—3 kötet
tere. (Űttörőpróbák
csi Gábor egy-egy novellájukat
Stendhal: Vörös
4könyve.)
olvasták fel, Lődi Ferenc pedig fekete 1—2 kötet. (OlVitányi János: Tülegújabb verseiből adott elő,
Könyvtár.)
8.csd
14zes Gábor. (Regény.)
Szabó Pál: NyugtaDosztojevszkij halálának 75. évidők.
Egyéb kiadványok:
fordulúja alkalmából
a Magyar lan élet. Nehéz
17.50
(rök Szövetsége szegedi csoport- (Regény.)
Szekeres
József: Keja, a Magyar—Szovjet
Társaság
Máté György: Űtonnyérért és szabadsávárosi titkársága és. a Városi Bé15.50 gért. (Az 1905. évi pékebizottság február 7-én, kedden útfélen. (Riportok.)
este 6 órakor az MSZT klübjácsi bányászsztrájk.)
Lawson:
A
batyu
ro10.50
.han (Horváth M. u. 3.) emlékünnepélyt rendez.
Emlékbeszédet mánca, (Elbeszélések.) 31.50
Fenyves Pál: Űj gyüTnéhd Bálint István, a
Szegedi
mölcsös telepítése és
Tudományegyetem Orosz
IntézeIfjúsági kiadványok:
gondozása.
21.50
tének tanársegéde.

A HÉT KÖNYVEI

(GY

De most, hogy a járda felületén elindult nz ÁMG felé, maga is érezte, hogy
ez nem egészen igaz, mert ő Piri fejlődését tulajdonképpen rábízta a 12. sz,
italboltban folyó népnevelőinunkára
é»
ez nem volt hibátlan. Indulata már elpárolgott, mint a harmat reggel a fűzfaágakról. Nekem kellene a felelősségteljes
munka egyrészét átvennem, hogy Piri
hogy maga is meghökkent lelkében az fejlődjék és méltó legyen
énhozzám,
erős indulat erejétől. Az történt ugyanis, mint háromhete, amikor
egybekeltünk
hogy a reggelinél, ami tegnap estéről hivatalosan is.
maradt bablevesből állott szafaládéval,
Laci rosszalásának adott kifejezést, hogy
LACI NAGYON SZERETTE a könyPiri tegnapesti maradékot ád neki, tehát veket és azt tartotta, hogy a könyvekebben is lemaradt,
ből meg lehet tanulni azt, amit az életta— Egy szocialista asszonytól, aki egy- pasztalatokból önmagukból nem lehet,
ben a feleség szerepét is betölti, mást mint ahogy a könyvek se sokat érnek.
váméh, - szólalt föl Laci indulatokban h« mncs élettapasztalat bennük - csak
forrva, de önmagát még lefékezve és együtt, mert a kettő összetartozik as
anyagi és a szellemi világ felbonthatatlan
megpányvázva.
egységébe. Olyan ez, mint a léggömb ét
— Az istenit a beledbe, mér' nem el- a benne lévő gáz. ha nincs léggömb, a
ted meg tegnap vacsoraidőbe,
akkor gázt nem foghatod meg a puszta markodmost kávé lenne a reggeli — válaszolt ban, ha nincs gáz, a léggömb összelöty•
Piri nyugodtan. De te állandóan a tyedt zsákját megfoghatod puszta kézzel
MINSZ-be csavurogsz és biztos azt a is, de az nem repitl. Laci pedig repülni
. . . Kusiár Lenkét herülceted és mec is szerelett volna, egy megújuló nemes új

ÍRTOK

Kerényi G y ö r g y ;

TI!

Pécsi Laci válaszúton (résziét)
nén. A Piri pénztárosként melengette jővőjüket a 12. sz. italboltban, pedig azelőtt a szövőlányok halandokban nem bővelkedő, egyszerű és dolgos életét élte,
de a demokrácia kiemelte és fontos helyre tette, amit ő meg is becsült. Házasságuk az első napokban boldognak ígérkezctt. Kilesték egymás gondolatainak titkos kanyargását, hogy befonják a másikat. sajátjuk szövedékébe. De egy kis
darab idő múltán Laci szomorúan észrevette,^ hogy Piri, uh: most már Li
volt, csak nem fejlődik elegendő ütemben
eszmei-politikai szempontból, nem is
beszélve a gyakorlati mozgalmi tapasztálatok garmadájáról, ami Laciban megvolt.
pyjy 0sZI
REGGELEN, amikor a le-

dérben úszó piros inait és fürtökben öszszecsomózódó pöttöm bogyóit, Laci kilépett a kerítés ajtóval fedett nyíláson,
mint máskor.
— Piri, Piri, hogyan segíthetném elő a
te mindenirányú fejlődésedet, ha magad
nem akarod! S úgy odavágta az ajtót,

el nem veszítve, mert fiatal volt még, de
a jelleme kezdett kikristályosodni — maga ugyan a nejem és én megismerkedésünk óta nem magáztam magát, de ha
így beszél, ahelyett, hogy a bírálatra helyesen reagálna, maga nem érdemli meg,
hogy fejlődésével annyit törődjek,

komoly elvi ifjúvá fejlődött.
ezt nem érti.

És

Piri

Mély sóhajt sajtolt ki összeszorított afhainak keskeny nyílásán és meggyorsította a lábát az úton.
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A S z o v j e t u n i ó villamosítása
a h a t o d i k ö t é v e s terv t ü k r é b e n

Társadalmi munkával
vízleeresztő csatornát
építettek a bordányiak

A testvéri barátság kapcsolata
Népköztársaságunk

külpoliti- Ogyessza, Plovdiv, Ploesti, Broo

kai alapját a népek közötti békés és Nis városokat, hogy ipari;
együttélés, a népek közötti test- mezőgazdasági,
kulturális és
veri együttműködés képezi. Eb- sport-területen kölcsönösen tá?
bői kiindulva a városi tanács mogassák egymást hasznos tavégrehajtó bizottsága kezdemé- pasztalatok
kicserélésével. A
nyező lépéseket tett elsősorban a közös feladatok elvégzése, a kökommunizmust építő Szovjet- zös út biztosítják ennek a kezunió és a szocializmust építő deményezésnek realitását. Eztöbbi szomszédaink felé abból a zel a lépéssel városunk ilyenfor?
célból, bogy a nemzetközi kap- mán is hozzá akar járulni a bécsolatok fejlesztése mellett váró- ke megőrzéséhez, jobb életünk
sunk ipari, kulturális, mezőgaz- építésének meggyorsításához
dasági adottságait és fejlesztését
A mai napig a következő l e w
felhasználva, szoros kapcsolatot let kapta a Szeged Városi Taépítsünk ki. Ezért a városi ta- nács VB elnöke a Szovjetunió?
nács végrehajtó bizottsága még ból Ogyessza és Bulgáriából
a múlt év októberében felkérte Plovdiv városából:
Szeged Városi Tanács végrehajtó bizottsága elnökének
Dénes Leó elvtársnak
Az Oggyesszai Városi Tanács végTehajtó bizottsága
megkapta önök 1955. október 21-én kelt levelét és nagy
megelégedéssel fogadta Szeged Városi Tanácsának azt a
javaslatát, hogy létesítsenek baráti kapcsolatot Ogyeszsza és Szeged között.
Az Ogyesszai Városi Tanács készséggel hozzájárul a
két város tanácsának tapasztalatcseréjéhez.
Az Ogyesszai Városi Tanács
nevében
LADVISCSENKO,
az Ogyesszai Városi Tanács
.'
végrehajtó bizottságának
elnöke
A
Szeged
Városi Tanács
A Plovdivi Városi Néptanács
végrehajtó bizottsága elnökének
végrehajtó bizottsága.
Kedves Elnök Elvtárst
'
A riovidivi Városi Néptanács
végrehajtó
bizottsága
1955. november 29-én tartott ülésén örömmel elfogadta a Szegedi Városi Néptanács javaslatát a két tanács munkájának tapasztalatcseréjére.
A végrehajtó bizottság tagjai forrón üdvözlik a javaslatot
és egyetértenek azzal, hogy a közös problémákkal
rendelkező
két tanács közötti közvetlen kapcsolat) kétségtelen, hogy gyümölcsöző lesz gyakorlati munlMfuk javításában. Ezzel
egyidejűleg
az a lehetőség, hogy tanulhatunk egymástól és segíthetjük
egymást közös céljaink megvalósítása érdekében — lényegcsen hozzájárulunk a népeink közötti jókapcsolatok
megszilárdításához
és újabb sikerek eléréséhez a szocializmus felépítésében szabad országainkban.
j
Elénk érdeklődéssel várjuk részletes programjukat1
i
Elvtársi üdvözlettel:
N1KOLA
BALKANDZSIE\r,
a Plovdivi Városi Néptanács
végrehajtó bizottságánál: elnöke

A Bordányi Községi TaA SZOVJETÜNK) népgazda- szeji vlzlerőtelepck olyan olcsó paritásuk eléri a 200-300.000
kezdeményezésére a
ságának továbbfejlesztését szol- energiát adnak, hogy ennek egy kw-ot, 200—300 atmoszféra nyo- nács
gáló hatodik ötéves terv előirá- részét érdemes az Uraiba szállí- mású és 600—650 fok Celsius múlt év végén vízleeresztő
csatorna építését
kezdték
sai szerint „» villamosításban fo- tani. így valósul meg Közép- és hőmérsékletű gőzt is elbirnak.
kőzni kell az építkezés ütemét Nyugat-Szibéria energetikai rend- A LENINGRÁDI turbinaépí- meg Bordány község dolgoés javítani kell annak minőségét; szerének egyesítése a Szovjet- tők feladata, hogy a hatalmas zó parasztjai.
biztosítani kell a hő- és vízierő- unió európai részének energeti- szibériai energetikai erőforrások
A csatorna megépítésével,
művek, valamint az elektromos kai rendszerével.
kihasználására megfelelő telje- amelyet a dolgozók társadalés távfűtési hálózatok technikai
A hatodik ötéves terv idősza- sítményű víziturbinákat gyárt- mi munkával vállaltak, 27
színvonalának emelését..;
kában az említett vízierőműve- sanak. A hatodik ötéves terv ezer forintot takarított meg
Az ötéves terv időszaka alatt ken kívül még számos kisebb, de éveiben a Sztálin-gvámak olyan a Bordányi Községi Tanács.
klx. 2.5-sjeresére kell növelni a helyi szempontból nagyjelentősé- turbinákat kell előállítania, ameE munkálatok végzésében
turbinákkal dolgozó villanytele- gű vizierőmű építését fejezik be, lyek kapacitása kétszer—három- példamutatásaikkal, szorgos
pek, 2.7-szeresére a vizierőmű- illetőleg kezdik meg.
szor is meghaladja a jelenlegi munkájukkal Sánta Benjávek általános kapacitását.;,"
Jiatodik ötéves terv elő- turbinákét. Ilyenek lesznek töb- min, SziJ&gyi István, Hajó
A
Hogy fogalmat alkothassunk ; r d n y Z a t a ; a turbianépitők elé bek közt a radiális átömlésű, K. Lajos és Szűcs Miklós
magunknak a kitűzött feladatok ; s n a g y feladatot tűznek. A 1c- függőleges tengelyű, 100 métc- dolgozó parasztok tűntek ki.
méreteiről, tegyünk néhány ösz- nógrádi Sztálin fémúrugyárban res esésre számított, 250—300.000 ö k 30—30 napot dolgoztak
megszakítás nélkül a csatorszehasonlítást.
m á r C1 is készültek az űjtípusú kw kapacitású hidroturbiuák.
A Szovjetunióban az áramter- t u r b i n ák tcrV ei, a „PVK-200"
A szovjet energetikai dolgo- na mielőbbi elkészülése érmelés 1960-ban eléri a 320 mii- g,-;ztUrbina, amelv már ez év- zók tudatában vannak feladatuk dekében. Ezzel kivívták Borközség
dolgozóinak
bárd kilowattórát, a vizierőmű- b e n elkészül, 200.000 kw kapaci- jelentőségének. Mindent elkövet- dány
vek áramtermelése öt év alatt 59
130 atmoszféra-nyomású nek, bogy a villamosítással kap-1 őszinte megbecsülését.
<B. I.)
miibárd kilowattórára emelkedik. 6 s 530 f o k Celsius hőmérsékletű csolatos építés ütemének fokozá-j
Ezzel szemben^ 1954-ben az ösz- g ( i z z e l { o „ do l goZ ni. Hasonlóan sán kívül munkájuk minőségét
szes francia erőművek 43, a nyu- l n a g a s paraméterű gőzzel dolgo- is javítsák. Tudják; hogy az
gatnémet művek 67.8, az angol z i k m a j d a „VPT-50" turbina áramtermelés emelkedésével pár- Ú t t ö r ő k a f ö l d r e n g é s
művek 72.9 miibárd kilowattígérke- huzamosan javul a közlekedés,
M é g tökéletesebbnek
károsultjainak
óra áramot termeltek. Az Egye- z i k
„SZVK-200' és az növekszik az ipar és mezőgazdaaz
segítéséért
siilt Államokban a villamosener- ))SzVK-300" turbina. Ezek kör? sági termelés volumene, emelgiatermelés 5 év alatt (1950-től v o n l d a i
kialakultak már. Ka- kedik a dolgozók életszínvonala.
Az egyik reggel az igazga,1954-ig) 43 százalékkal, a vízitó bácsi közölte, hogy üzeerőművek áramtermelése 11 számek dolgozói, termelőszövetzalékkal növekedett.
kezetek, sportegyesületek, álVizsgáljuk meg részletesebben,
lamunk sok segítséget adott
mit mond a terv a vízierőműmár a földrengés-sújtottá vivek építésével kapcsolatban:
dékek lakóinak. Elmondta,
Értesítjük az SZKP Törté- nizmus Tanszék adjunktusa. hogy segítettele honvédéi nh,
A Dnyeperen befejezik a ka*
hovkai, kremencsugi és dnyepro- net II. évfolyam propaganhogyan mozdult meg az egész
dzerzsinszki vízművek építését distáit és hallgatóit, hogy az
Értesítjük az SZKP Törté- társadalom.
és megkezdik a kanyevi vízierő- SZKJP Történet X. fejezeté- net II. évfolyam propaganMi, a Dózsa György iskola
telep* építését. Az Obon befejezik hez bevezető előadást tar- distáit, hogy 1956. II. 8-án,
a novoszibirszki erőmű építését tunk 1956. II. 7-én, kedden szerdán délután 3 órakor a úttörői sem akarónk elmaés hozzáfognak a kamenyi erő- délután 5 órakor a Pártokta- Pártoktatók Házában propa- radni a segítésben, összehívtuk a csapattanácsot, s megmű építéséhez. Az Irtisen üzem- tók Házában.
gandista konferenciát tar- beszéltük, hogy acajok gyűjbehelyezik a buhtarminszki vízitunk
a
soronlévö
anyagból.
Előadó: Kalmár
György
tést indítanak. Minden pajerőművet; megkezdik a sulbin- elvtárs, a Marxizmus—Lenij Agit.-prop. osztály tás megértette, hogy miről
6zki vízierőműtelep építését.
van szó. Az egyik raj egy
A VOLGA és a Káma fejlett
napi kiffi-pénaét ajánlotta
gazdasággal rendelkező, sűrűnfel, a másik a takarékbetét
lakott területeken folyik. E terükönyvébe nem tett be azon
Megjeleni
a
Szegedi
Tükör
legújabb
száma
letek tüzelőhiányban szenveda héten, a harmadik megtanek; s ezért Szibériából és a
A mai nagy zenei
főszereplő Szabady István- karított pénzét ajánlotta fel.
Donyec-medencéből sok szenet menyre, az "-Álarcosbál* fel- nal, Több kisriport, színes Hét végére már 465 forintot
Tizenhét új Délmagyarország;
előfizető
hoznak be. Elképzelhető, milyen szabadulás óta első szegedi beszámolók, színdarabés adtunk postára. De mégsem
változást jelentenek gazdaságuk- bemutatójára jelent meg a filmhozzászólások,
a
Vasöntödében
fiatalok hagyjuk abba a gyűjtést.
ban a volgai és kámai vízierő- "Szegedi Tükör* II. évfolya- vitája a
»Tisztítótűz«-r<51, Most az első osztályosok veEgy hét telt el, a levelezők,7szág egyik legjobb levelezője
műépítkezések.
mának! 7. száma. A lap is- gazdag hírrovat színesíti a zetnek, ők 110 forintot gyűj- olvasók, újságírók baráti talál- nem akar lemaradni a levelezők
A Volgán . és a, Kámán
már
„,_,.,
.
. , merteti az "Álarcosbál* meg- lapot, amely alapos tájékoz- töttek össze.
kozója óta, ahol a levelezőink között indult versenyben. Egy
mukodik az ivankovoi, uglics, es . születésének körülményeit és tatást nyújt a bemutatásra
Szeretnénk, ha más iskola kezdeményezték: új előfizetőket Il£,t a I a t t tizenkét új előfizetőt
seserbakovi vmeromu, belejeze- i n t e r j u t k ö z ö l Á d á m Ottóval, kerülő új filmekről is.
Az úttörői is csatlakoznának a
"
.gyűjtött,
sehez közeledik a molotovi, gor- l
& r e n d e z ö j é v e l a ve_
érdekes, tartalmas új szá- mi mozgalmuniWhoz.
gyűjtenek.
Köszöntjük lapunk új előfizet
k,31 es kujbisevi vizierőmű épít. R u b á n i v i l m o s z e _ mot bő képanyag, rejtvényVásárhelyi Gyula
Pálfy Lajos elvtárs, a Vasön- t ő i t é s p á l f y elvtársnak további
kezese. A hatodik oteves terv neigazgatóval, valamint
a rovat teszi teljessé.
csapattanács-elnök
töde dolgozója, a Déhnagyaror-1 jó munkát kívánunk,
folyamán megkezdik a csebokszári, szaratovi és alsókámai vízierőmű építkezését A közeljö- 1 9 4 7 a u 8 u s z t u s elsején alakult
vőben még néhány vizierőműmeg a mai Baks község
vet létesítenek a Volgán és a annak a kilencvenlhatezer katasztráKúmán. A volgai és a kámai ví-: ]ís hold területnek egy részén, amezilétesítmények közepes vízállás; lyen negyvennégy októberéig a Palíncllett előreláthatólag évente! lavicini őrgrófok uralkodtak. Ez a
összesen körülbelül 50 milliárd Közép-Európában meglehetősen elkilowattóra áramot adnak.
szaporodott és Itáliából származó faA volgai és kámai vízierőmű- mília családfáját egészen az ősrnonvek szolgáltatta energia olcsó j dák koráig visszacsináltatta, s állítólesz. Egy kilowattóra kujbisevi 1 lag már időszámításunk után 996és sztálingrádi áram másfél ko- [ ban a marchese címet viselte. Ez idő- s z e n t i _ c s a n yteleki lakosoké. Magyar ba. S ha okát kérdi az ember, azt a
— Megpróbálom jó kerékvágásba
pékbe se kerül. Gazdasagilag | tol zsoldosvezérek, lovagok, jezsuiták Dezső, az orvoe, aki minden szülésnél választ kapja: Azért van így, mert hozni a dolgokat — mondja —, azért
teljesen indokolt tehát azoknak; es főhelytartók egész raja került ki a ott van, talán pontosabban is meg 1 mind béresek voltak . . .
küldtek ide.
a távvezetékeknek az építése, Pallaviciniekből a királyok, császárok tudná mondani a lakosság számát,
Reszelgettünk az emberekkel, ezElkezdik a hiteltérítést, az állatálamelyek a volgai és kámai erű- és pápák szolgálatára, míg szabadság- minden esetre 3070-en fölül van!
.... 1 a
— „konokfejű"
T/NN/VIRFOIN ' néppel
NÁNNAL s MOÍV.
zel
nem
műveket a Központtal, az Ural- _ hós mindössze csak egy akadt közöt- Egy-egv nagyobb csoportben élnek: a adhatunk hitelt e sötét és gyanakvó lomány fejlesztését saját erejükből. A
lal és a Donyec-mcdencével kö-' tük, az is kétszáz évvel ezelőtt. A Ti- f a j u belterületén, Máriatetepen, hat hangoknak. Baj, bún, megoldatlan kenyérgabona, tengeri, cukor és talik össze.
' sza menti hitbizományba a bécsi ud- kilométernyi Levelényben ahol a kérdés van. És mégsincs igazuk az karmányrépa vetése mellett megpróbálkoznak a szerződéses étkezési borHa az említett erőművek el- varon at találtak kaput, s a Szegeden Felgyői Állami Gazdaság egyik üzem- Ítéletiben. A
véleményt, amelynek
a gyógyászatnak
szükséges
készülnek,
a Szovjetunióban született Pallavicini Sándor őrgróf — egysége van. s azon túl a kalapácsi alapján az emberekkel bánunk, ott sóval,
borsmentával, fehérmályvával, mert jó
:il! ' »
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mintegy 25 millió tonnával csök- az aranygyapjas rend lovagja. a mo- tanyacsoportban, vagy Feketetanyán, kell kialakítani, ahol ők a következ- jövedelmet igér. Növelni akarják a
ken az évi szénfelhasználás, s a narchia szentpétervári nagykövetsé- Földút vezet a faluból a levelénvi tetést levonják. Ezer év előtt hiába darálómalom kapacitását. De navillanytelepeken és szénkiter- genek attaséja — mér többek közt részekre, amelyen nedves időben esik telepítették le itt e népet — ezer év gyobb terveik is vannak. Az uradamelésnél közel 130.000 ember Nyikolajevics nagyherceget és Ferenc lóháton lőhet közlekedni. Ez az út nagyúri, egyházi vagy őrgrófi uralma lomnak halastava is volt itt valamiFerdinánd
trónörökös
főherceget még az ellátásban is nehézséget kelt:
szabadul fel.
utón csak most lettek szabad magya- kor; csatorna és ártézikutak táplálHatalmas feladatot jelent az látta vendégül a nagy téli vadászsze- négy lóval vontatják ki a két mázsa rok. S talán könnyebb a szabadságot ják most is a 30 holdon felüli vadvizon
idején
vadászkastélyában
Sökenyeret,
de
sokszor
még
így
is
elül
angarai és jcnyiszeji vízierőműahol a kocsi, szétszakad az istráng. A falu megkapni, mint élni vele. Sokakat zet. Most tehát 8 holdas halastavat
vek felépítése. Az Angara vízbő- vényháza pusztaszeri részén,
most tanítunk arra, hogy élni tudjon akarnak létesíteni, hiszen víz van
Árpád
vezér
annakelőtte
ezer
évvel
vezetői azt mondják
tehát:
Nem a szabadsággal. S ha a bűnökre le is elég. s a tó altalaja is megfelelő. Majd
sége 30 százalékkal haladja meg
megtelepítette
a
.szabad
magyaronyugszunk meg addig, míg jobb utat kell sújtanunk, ha fel is kell számol- a következő években ezt tovább nöa Kámáét, a Jenyiszejcn pedig
2.1-szer több víz folyik le, mint kat". Eközben az őrgróf birtokán sze- nem kapunk.
nunk a hibákat, nevelni csak biza- velik. Mi kell hozzá? A járási tanács
génykonyhát
kellett
nyitni
az
ezer
év
a Volgán. Az Angara és a JeKülönben jó föld a baksiaké. Acé- lommal lehet. Ismerni kell ezeket az engedélye. Reméljük, hamarosan meg
utáni
magyaroknak
a
—
ritkán
nyiszej felső és alsó folyása közlos gabona terem rajta,
amelyből embereket, mert hozzájuk lehet férni, is kapják, hogy fejlődhessen a szövetti szintkülönbség igen nagy — adódó — 80 filléres napszámbér könnyen lehet exportálni, két kézzel mert szívesen kinyitják
szívüket- kezet, többet tudjon adni tagjainak s
miatt,
az
őrgróf
kilencedet
szedett
a
az Anjjaráé 318, a Jenviszejé
kap utána a külföld. Ez tehát a fő lelküket. ha megérzik az emberséget rendezhesse tartozásait. Végül mindmai
község
helyén
elterülő
baksi
—
532 méter. E természeti adottsátermény is: a falu három és félezer
néven
tömörkényi — szólók holdjából 1341-en vetettek kenyérga- — bár ezer év arra tanította őket, ez tagjain múlik: mennyire fogják
gok következtében az angarai és más
hogy durvasággal, keménységgel, ko- fel a közös célt. hogyan fognak öszutón,
csendőrlafctanyát
építtetett,
míg
bonát. Ezenkívül az állattenyésztés — noksággal védjék. És hiszen értük: a sze s mit tesznek érte jó egyetértésjcnyiszeji vízilépcsők megépítéa
kubikosok
gyalogosan
talicskáztak
szarvasmarha és sertés — a termelés földnélküli Jánosokért is építettük az ben. Ütjük csak így vezet célhoz.
se kétszer—két és félszer kevesebb befektetést igényel, mint a föl Budapestre munka után egy heti legfőbb ága. Hanem baj is van. Díny- új Magyarországot.
(Tz az út hosszú és rögös, sőt kákujbisevi, vagy a sztálingrádi elemózsiával, s a vadászat idején hu- nyés Mihály, a községi agronómus
tyús, mint az, amely a faluból
szonegy
fiatal
párt
vitetett
a
kasA
Micsurin
Termelőszövetkezetben,
mondja el. hogy alacsony a termésvízierőműé, az. általuk termelt
Levelénybe vezet. De végig kell járni.
télyba,
hogy
bemutassa
külföldi
venahol
az
új
élet
új
útját
próbálja
tiátlag mert nem trágyázzák a földeáram pedig kilowattóránként egy
S nem is tűnik már olyan hosszúnak,
kopeknél is kevesebbe kerül. Az dégeinek a nagy attrakciót: hogyan ket. Nem kielégítő a talajerő vissza- zenkilenc család 141 hold szántóföld- ha visszatekintenek a grófi vadászmulat
a
magyar
paraszt.
Mindezek
pótlása. Olyan terület is van, amely del és majdnem ugyanekkora legelő- mezőkre. a lovascsendőrök eltűnt koAngarán épülő bratszki és a
Jenyiszejcn létesítendő kraszno- ' tón a baksi nép emlékezete a követ- a felszabadulás óta még egyáltalán vel, erdővel, kaszálóval még a kezdet rába, mikor a terjeszkedő őrgróf azt
jarszki vízierőművek kapacitása kezőképpen őrizte meg a Pallavici- nem kapott trágyát. A trágyát aztán kezdetén járnak. Itt is volt baj éppen mondta a nép településére:
egyenkint eléri a 3 millió 200 niek „hősi" múltját: Alfonz Károly eíhordják Kistelekre s máshová — elég. Az ősszel 27 forint 60 fillér ér— „Kedves barátaim, nagyon szétéket s pénzt osztottak csak munkaezer kilowattot. Építésükhöz a őrgróf nagyapja vérdíjul kapta a bir- borért.
egységenként.
Kukoricát
semmit, pek ezek a házak, csak az a kár, hogy
hatodik ötéves terv folyamán tokot a császártól, mert meggyilkolt
egy szabadságharcost, aki a franciákPanasz is hangzik el a pusztai mert a tagság harmadában művelte nem kerekre építették..." — Lantos
fognak hozzá.
tól akart segítséget hozni a hazának. népre. Mondják továbbá, hogy bizal- meg saját kukoricáját: annyira nem János bácsi és Halmos Géza nyugalAZ ANGARAI és jenyiszeji ví- Így volt-e, vagy sem — annyi bizo- matlanok néhányan erre felé, nem érezték magukénak a magukét. Ren- mázott tanító tudna sokat mesélni
zierőművek termelte áramot be- nyos, hogy Garibaldit is egy Pallavi- mondanak senkiről és semmiről vé- geteg hitelt vett fel a szövetkezet s ezekről a dolgokról, a havas téli valeményt, egyesek a szövetkezet közös mindeddig nem törlesztettek. Mellék- dászatok koráról, mikor megmotozkapcsolják a közép-szibériai (No- cini fogta el Aspremonte mellett.
mai Baks területe a hajdani tulajdonát, vagy egymásét is úgy te- üzemág semmilyen sincs. Most aztán ták és megpofozták a hajtónak haszvoszibirszk—Irkutszk)
egységes
hitbizomány egy részén közel ti- kintik, mint hajdan a grófi vagyont, és Gulyás János, az új elnök, akit segí- nált béresgyereket. De — kérdjük
energetikai rendszerébe, amelytesz
ki. Ebből a tanítókat sem becsülik kellően. S teni küldtek ide a Csongrádi Gépállo- Villon, a költő után szabadon — hol
nek kiépítése ugyancsak a hato- zenegyezer holdat
dik ötéves tervben előirányzott azonban csak három és félezer hold olyan család is akad, aki munka he- másról, törheti a fejét. De ő nem esik van már a tavalyi hó?
leiadatok közé tartozik. A jenyi- a helybeli, a többi kisteleki, mind-. lyett most kártyázik, iszik napszám- kétségbe,
Németh Ferenc

Párthírek
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Elindul a labda . . .

A Szeged Megyei Jogú Városi
Tanács e g é s z s é g ü g y i osztálya be1956. február 5, vasárnap
Járásos gyermek ápolónőképző Iskolát indít S z e g e d , Teleki u. 19.
s z á m alatt lévő
Csecsemő- és
IDOJARASJELENTÉS
Ápolónőképző Iskolában. Az iskoVárható időjárás vasárnap t s - la áprilisban kezdődik. A 14 hóttg: Északon felhőaebb Idő, több napi elméleti Idő alatt a tanulók
lielyvn havazás, délen
kevesebb Ingyenes ellátásban részesülnek, s
felhő, egy-két helyen
hószállln. tankönyvet Is kapnak. Az iskolágózás.
Mérsékelt
északnyugati ra 18—32 é v e s korú nők jelentakik legalább az álszél. Az éjszakai lehűlés északon kezhetnek,
mérséklődik,
egyébként a hideg talános iskola nyolc osztályát elvégezték.
Felvételi
kérvényeket
tovább tart.
március 16-lg kell beküldeni
az
Várható
legmagasabb
nappali
E g é s z s é g ü g y i Osztálvhoz
(Szeged,
hőmérséklet vasárnap: mínusz 5—
Széchenyi tér 11. IÍ.
em. 2D3).
mínusz t) lok kőzött.
Mivel a tanulók létszáma megha*
tározott, a felvételnél a
kérvéA ftltés alapjául
s z o l g á l ó vár- nyek beérkezési Idejét is
figyeható kőzépliőmérséklet
mínusz 4 lembe veszik.
fok alatt.
a o z i
Szabadsági 4, S és 8: Fiam
a
tanár úr.
Olasz iitm
(február
8-ig).
Vörös Csillag: Vasárnap fél 4.
fél 6 é s fél 8; hétköznap fél 6 é s
tél 8: Volt egyszer e g y király. —
Magyarul
beszélő
csehszlovák
film (ma utoljára); hétíCtől: Puccini. — Olasz Ilim (február 8-ig).
Fáklya:
Vasárnap léi 4. léi <5
és fél 8: hétköznap fél 6 és fél
8- Köpenlczky kapitány. — Német
film (ma utoljára); hétfőtől: Zöld
völgy. — Szovjet film
(február
8-ig).
Ma délelőtt fél l l - k o r
matiné
a Vörös Csillag-moziban:
Szárnyaló dallamok. — Szovjet film;
a Fáklya-moziban: Harmadik c s a pás. — Szovjet film.
Későnjövők csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a nélőtérre.
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Kossuth-rádió

faj árián bácsi, a gépállomás zik: Bité Veszter az illető. Kérműszaki vezetője mogor- dik tőle: nem gondolja, hogy
va képpel állit be a mórahalmi van valami tartozása az államtanácselnökhöz: Pálinkó elvtárs- mai szemben? — Nem 0. — Na Ma — a hosszabb téli pihenő lya előnye sokat jelent a Kupa*
ezzel
hoz. Csak tán nincs valami boj? jó. dehát a békekölcsönt, ama Jután — ismét elindult a lubda- mérkőzéseken is. Persze
— Ne is kérdezd pajtás — dör- jegyzett; még nem fizette be. — ;rugópályákon a labda, hogy a szemben áll a tény, hogy ellenmögte jóízű, idegenes kiejtésé- Azt nem is fogom! — mondja bajnokság során kapuról-knpura felének, a Hódmezővásárhelyi
vei lemondóan. — A traktorosok hegyesen. — Akkor mért jegy vándorolva végül is eldöntse a Honvédnak a döntetlen is ele*
bajnokság, a helyezések, n benn- gendő a továbbjutáshoz. Talán
nem tudnak mosdani. Az a bi- zett?
tang villanyszerelő már mióta
.4; illető meghökken a kérdés maradás és kiesés kérdését. Ma- legkiegvensúlyozottnbbak az erő*
halogatja a munkát! Most is rá- re, úgy látszik, eddig nem ért el gyar
Népköztársasági Kupa- viszonyok a harmadik találko*
dörrentettünk,
megint belefo- a fifikája. Hirtelen nem talál ki mérkőzések vezetik be az idényt, zón, a Hódmezővásárhelyen meg*
gólt, de ahogy megkapta a pénzt jebbat, azt mondja:
amelyeket a szurkolók már ré-rendezésre kerülő Hódmezövá*
az eddig végzett munkáért, nem — Kényszerítenek!
gen, nngv érdeklődéssel vártak. sárhelyi Építők—Szőregi, Törek*
fejezte be. Csináljatok már vele
Ejha! Ugyan mivel?
Igaz, a januári envheséget igazi, vés mérkőzésen. Az elmúlt vavalamit .o
— Azt mondta a népnevelő, csikorgó tél váltotta fel, a zöld sárnap mindkét csapat Szege*
Vajon mit? Gondolta a tanács- ha nem jegyzek, eljön még hd- gyep helyén fehér hótakaró hú- den játszott barátságos mérkőelnök: behívatja másnap reggel- romszor is.
Izódik, de a labda elindul. A mai zést — a hódmezővásárhelyiek
re. De Tüskös Mihály, a szerelő
No, hát ettől aztán nemigen napon két szegedi és egy szc- 16:0 arányú vereséget szenved(cime: Mórahalom, Szegedi út lehet megijedni. Ez az ember gedkörnyéki
labdarúgó-csapat tek a Haladás első csapatától;
42.) csupán egy, üzenetet
kül- különben sem valami ijedős csa- lép pályára: a Szegedi Haladás míg a szőregiek a második csa*
dőlt maga helyett: ha ráérek és Iádban él. A feleségét például NB l-es, a Szegedi Törekvés me- pattól kaptak ki 6:4 arányban*
itthon leszek, majd bemegyek... azért csukták le, mert hamis bi- gyei bajnoki és a Szőregi Törek- Akkor úgy láttuk, hogy a szőreÜgy látszik hát, s azt is mond- lyegzőt szerzett magának, t an- i vés megyei 1. osztályú csapata. gi csapat képvisel nagyobb erőt,de a mérkőzés Hódmezővásárják, hogy nagyon sok dolga nak segítségével lopta meg a [Vajon milyen sikerrel?
van. Hát már akármennyi dolog szövetkezeti boltot,
A jelek arra mutatnak, hogy helyen lesz, s ez döntően eshet
is vár rá, ne kezdjen addig új*
a Haladás könnyen nyeri a mai a latba.
ba, míg be nem fejezte a régit, panaszkodnak
Mórahalmán: mérkőzést, hiszen két osztály
Ma délelőtt és délntán tehát
vagy ne vállalja el, amit nem
három „maszeknek" van választja
_ _ el ellenfelétől, a buda- újra pattog majd a labda, újra
!
tud elvégezni, mert ez bizony — villanymotorja, de az Üj Világ pC sti Vasas Turbó Budapcst-baj- felhangzik a játékvezetői sípszó;
ahogy mondják — „széltolás". Tsz-nek nem engedélyezi
a nokságot nyert csapatától. De a újra felhangzik a közönség biz*
Az iparengedély pedig nem szél- DÁV, hogy villanymotort hasz- labdarúgásban
sohasem lehet tatása. Reméljük, hogy a Kupa*
tolóknak, hanem olyanoknak jár, náljon.
tudni .. * A Törekvés is komoly küzdelmek jó sportot hoznak ét
akik tisztességgel elvégzik a Hogy lehet ez?
győzelmi esélyekkel indul a mai jó előkészítői lesznek a három
munkájultat.
Mi sem értjük.
Rebesgetik, küzdelemben, hiszen a hazai pá- hét múlva induló bajnokságnak*
*
hogy valamilyen műszaki aha-'
Nemzetközi labdarugó -mérkőzés Szegeden
D ejön egy ember a tanácsra dály nehezíti ezt. De a tsz-ek se— ugyancsak Mórahal- gítése talán megéri, hogy leÉrdekes nemzetközi sportese- szül az idei bajnoki idényre; s «
mán —j hogy hivatták. Kószö győzzük ezeket az aluidályokat!
mény lesz jövő vasárnap Sze- felkészülés keretében utazik le
Szilveszter (V. kerület 77. szám Vagy máshonnan fúj a szél?
geden, A Magyarországon tartóz- Szegedre is. A találkozó joggal
alatti lakos), vagy ahogy neve*
(n—f)
kodó CWKS "(Varsó) labdarugó- tarthat nagy érdeklődésre szá*
csapata látogat el városunkba, mot, annál is inkább, mert ér*
hogy összemérje erejét a Haladás dekcs összehasonlításra adhat al*
csapatával. Mint ismeretes, a kaimat a két ország labdarugój lengyel együttes hazánkban ké- erőviszonyainak területén.

4.30 Zenés műsor, 5 Hírek, 5.30
Előadás, 6 Hírek, 6.30 Falurádió,
7 Szabad Nép vezércikke, hírek,
8.10 Sporthírek, 8.15 Szimfonikus
zene, 9 Gyermekrádió, 9.20 ö r ménv népdalok.
9.40 Masopust
Rezső hegedül, 10
Hírek, lapszemle,
10.10 Óvodások
műsora,
10.40 Szívesen hallgattuk, 12 Hírek, 12.10 Operettrész letek, 13 Falusi híradó, 13.15 Régi nóták, 14
óra 15 Uttörö-híradó. 14.35 Gyermekrádió,
15 Htrek, 15.10 Zenés
kalendárium, 16 Az Ifjúság írói,
16.30 V á l a s z hallgatóinknak, 16.45
Enek, 16.57 Műsorismertetés,
17
óra 15 Bach z o n g o i a m ű v e , 17.35
Magyar
Néphadsereg
Művészegyüttesének műsora, 18 I f j ú s á g
hullámhosszán, 18.20 Verdi lemezekből, 19 Ma kézzel — holnap
NEMZETI SZfNHAZ
géppel, 19.10 Tánczene, 19.52 Jó
Délután 3: T i s z t í t ó t ű z , - i R a d - éjszakát, gyerekek! 20 Esti Híradó, 20.20 Közvetítés a Mátyásr.ótl bérlet.
21 Munkáshétköznapok,
Este fél 8: Álarcosbál. — Szel- pincéből,
22 Htrek. 22.15 Tíz perc külpolitiyénybérlet.
ka,
22.25
Régi
magyar operettek6-án este fél 6 é s fél í : „Kft Pl24
elny fehér balettcipó . . . "
( B a - ből, 23.20 Szórakoztató zene,
Hírek, 0.10 Cimbalom.
lett-est.)
7-én, 7: Madarász. — SzelvényPetőfi-rádió"
Eladó e g y 2 5 0 - 2 6 0 kg hlzottMély, Kállay-féle
gyermekkocsi,
bérlet.
8-án, 7: Hoffmsim
mesét.
M
7—Íl.S7-lg azonos •
Kossuth- sertés. Szeged, Pásztor u. 43. 1328 42-es tiszticsizma eladó. Arvfz u.
125
kem
Csepel
motorkerékpár
26. s z á m .
1355
Szelvénybérlet.
rádió műsorával, 11.57 Mflsorzáállapotban
eladó.
9-én, 7: Tisztítótűz,
t-i
Odry ráa, 14 Fúvószene, 14.15 Opera- kifogástalan
Aradi kertes eaaládl házat elVasárnap: du. 1—4-ig, Attila u.
ÉRLET
részletek.
15.10
Szórakoztató
zene,
cserélnék
magyarországiért.
S
zeB
.
„
6. s z á m , I. e m .
1412
10-én, 7: Madarász,
Szelvény- 16 Országszerte — megyeszerte,
ged, Bihari u. 17/a.
1374
Egy 110—120 kg hússertés
elbérlet.
_
,
16.10 Filmzene, 16.50 RiportszemRakodómunkásokat
felvesz
a
1407
11-én, délután 3: Madarász. — mel a v i l á g körűi, 17 Népi zene. adó. Kormányos u. 10.
2 + 1 - e s v i l á g v e v ő rádió
eladó. Szegedi Belsped Vállalat. Jelent17.30 Gyermekrádió,
17.50 Nem
II. Diákbérlet.
kezés
Bajcsy-Zs.
u.
22.
sz.
alatt.
Mészá18.20 Halhatat- D u g o n i c s u, 34. I. em.
Este fel 8 Álarcosbál. — Kato- engedélyezem . . - ,
Azonnali
belépésre
felveszünk
1378
lan kritikusok. 18.40 Népi zene, 19 rosné.
na J. bérlet.
Modern
2
+
1
Standard
rádió
el- kádár szakmunkásokat. Csongrádóra 10 Moszkvai Rádió összeállíA
SZÍNHÁZ
IOAZOATÖSAOA tása, 19.40 Zenekari hangverseny, adó. Marx
téri
ÚJbérház,
III. Békési Borforgalmi Vállalat S z e KÖZLI, hogy az Álarcosbál 8-i, 20.20 A német militarizmus tör- gondnok.
1414 ged, Tábor u. 3.
szerdal előadása
technikai okok ténetéből, 20.40
2 db hlzottsertés eladó, 170 kg,
Sporthíradó,
21
Rckamiék, fotelok, székek hathamiatt elmarad. Helyette a Hofí- Kulturális lapok szemléje,
21.10 130 kg. VáradI u, 8. szám. Alsó- vi részlettörlesztésre. Szállítás díjváros.
1408
mann mesél v a n műsoron
szel- Tánczene, 22 Operahahgverseny,
talan. Fényképet, szövetmintát külEgy Istálló 5x5 m lebontásra
vénybérletben. A Déryné bérlők a z
kárpitos
Budapest,
s ü r g ő s e n eladó. Szőreg, Pacsirta dünk. Seif
Álarcosbál előadásét február v é Február 7, kedd
u. 9.
1415 N a g y m e z ő u. 31.
gén kapják.
Fehér, mély gyermekkocsi.
JóR '
Kossuth-rádió
állapotban lévő Kállay-féle,
elKAMARASZ1NHAZ
FELHÍVÁS
adó.
Halász
u.
10.
1321
4.30
Zenés
műsor,
5
Hírek,
5.30
(Postás
Kultúrotthon)
Vásárhelyi
Eladó e g y 200 kg körüli
hízó,
Előadás, 6 Hírek, 6.30 Falurádió,
Baromfiak kőtelező oltása
sugárút 21),
7 Szabad N é p vezércikke, hírek, felerészben is. Hóbiártbasa u. 29.
8.10 Régi m a g y a r muzsika, 8.40
Hlzottsertés, kb. 160 kg-os,
elA baromfipestis elleni védekezés
Vasárnap, szerdán é9 pénteken Indulók é s dalok, 9
Uttörő-hlr- adó. Gyulatelep, Máv u. 5. 1346
érdekében a tyúkféléknek baromeste fél 8 A m ű v é s z n ő hintaja. — adó, 9.20 H a n g v e r s e n y
gyermeVillanyszerelő állást keres,
v i - fipcstis elleni kőtelező oltását elTisztességtudó utcalány.
(16 é v e n keknek, 9.50 Versek, 10 Htrek, lapdékre is elmenne. Mészáros Tibor, rendelem. Figyelmeztetem az álfelülieknek.)
szemle,
10.10 Szimfonikus
köny1406 lattartókat, hogy az oltásra kiVasutas
Dolgozók Petőfi S á n - nvfl zene. II Leányok, asszonyok... Valéria tér 4.
Farkaskutyákat fél—másfél é v e s értesített napon
baromfiállomádor Kultúrotthona mai
mflsora: 11.15 Szórakoztató
zene,
11.40
kötelesek tartani
Ma délelőtt 11
órakor
matlné- Szürkendl
megfúrja ö n m a g á t , 12 korig, j ó fajtajellegűeket, veszek. nyukat elzárva
1416 é s azokat oltásra az oltóközegekelöadás: F-d Martin a pincérfiú, Hírek, 12.10 Népdalfeldolgozások, Rosti, Gognlv u. 6.
Beszolgáltatásra hízó eladó. Bá- nek kötelesek átadni.
— (A József Attila o l v a s ó m o z g a - 13 Falusi híradó. 13.15 Operarészlom keretében.)
letek, 14.15 Gyermekrádió, 15 Hí- lint, Felsővárosi ff. 246. Sándor
Az o l t á s díja darabonként
18
u.
végén.
l-f 11
Délután fél 4 é s
háromnegyed rek. 15.10 Sopronyl Mária zongofillér.
6: Ed Martin a pincérfiú.
rázik. 15.49 Emlékműsor
Ko.mját
Pianlnót vennék bérbe. Deák F.
Figyelmeztetem
a
baromíitulajAladár születésének 65. évforduló- U. 20. II. em. Halászná.
1380 donosokat, hogy 1956. február 15,
MOZEUM
ján, 16 Gyermekrádió műsora, 16
Eladó ICO é s 200 kilón felüli hl- től kizárólag védőoltásban részeóra 20 Fényszóró! 16.40 Urall Né- zottsertés fele Is. Vajda u. 34.
sített baromfit szabad piacra vinFehértó élővilága; Móra Ferenc pi Művészegyüttes mflsora, 16.57
Fa klumpa kapható minden láb- ni, Illetve bárhol értékesíteni
és
emlékkiállítás.
Szeged
környéki Műsorismertetés,
17 Híren, 17.10 méretre. Ú j s z e g e d , Bérkert u. 13.
a
begyűjtött szerveknek, valamint
viselet s z á z éve,
(Kultúrpalota, Operettrészletek,
18 Amiről m é g Osgyánvi.
1364 a baromíikereskedöknek
átvenni.
Roosewelt tér). UJ Kína Iparmű- Verne s e m álmodott, 18.10 Szív
Gáztűzhely, 3 lángú, 2 sütős, fe- Az oltatlanul
maradt
baromfiak
vészete,
Magyar
festőművészet kűldl, 19 F é n y s u g á r a
s ö t é t s é g hér, zománcozott, eladó.
Juhász tulajdonosa ellen a h a t ó s á g szi150 é v e . Szegedi festők. (Képtár, birodalmában. 19.54 J ó
éjszakát, Gyula u. 25.
M13
gorúan el f o g Járni.
Horváth Mihály u . ) . Hétfő kivéte- gyerekek! 20 Esti Híradó. 20.20
Eladó 180 kg príma sertés. ÁbVB-c!nök
lével mindennap de. 10 órától 18 Könnvű zene, 21.05
Közős dol- rahám Ködmen Imre Mihilytelek,
óráig.
gainkról.
21.20 Részletek
Bartók Palánta u. 2.
l»7
hangversenyéből.
22
Htrek.
22.15
FELHÍVÁS
KÖNYVTARAK
Ruhásszekrény eladó. Sajka u. 4.
Tánczene. 23 Könnyű zene, 23.30
Slnger karikahajós varrógép elSomogyi
Könyvtár:
Kölcsönzés Lassan leszáll az éj, 24
Hírek, adó. Kálvária sor 16. I I I . kapu,
II. ker. Tanács VB Mezőgazdahétköznaponként 13—18 óráig. Ol- 0.10 Vidám népdalok.
II. e m . 9.
1389 sági Csoport felhívja az egyéni
vasóterem é s kutatószoba
nyitva
figyelmét,
hogy
Kontírozó könyvelő terv, statisz- dolgozó gazdák
vasárnap kivételével 1 0 - 1 9 óráig.
igényléseitikai v i z s g á v a l elhelyezkedne. Te- a csere vetőburgonya
Petőfi-rádió
Ifjúsági kölcsönző (Takaréktár u.
lefon: 3 2 - 0 8 .
1387 ket 1956. február hó 10. napjáig
8.)
kölcsönzési
szolgálat 1 2 - 1 8
Fehér, zománc asztali sparhelt jelentsék be a II. ker. Tanács
7—11.37-ig a z o n o s á
Kossuth-'
óráig.
VB M e z ő g a z d a s á g i Csoportjánál.
•ladó.
Bocskai
u.
11.
5.
ajtó.
Egyetemi Könyvtár: Olvasóterem rádió műsorával, 11.57 Műsorzárás,
14
Onerettrészletek, 14.45
hétfőn 2-től
háromnegyed 9 - l g .
Nemzetközi kérdések. 15
Népek
keddtől s z o m b a t i g
lű-tűl
háromzenéje, 16 Sportlapokban
olvasnegyed 9 - i g . vasárnap: 9-től hátuk. 61.10 Táncok fúvószenekarra,
romnegyed l - i g . Kölcsönzés: hét16 30 Válasz
hallgatóinknak, 16
tön 2-től háromnegyed 8-ig, keddfra
45
Zongoraművek, 17.10
től péntekig 12-től
háromnegyed
Moszkvai Rádió összeállítása, 17
6-ig, szombaton
10-től
háromneóra 40 Anyaptakarékosság é s öngyed l - l g . Kutalószoba:
délelölt
költség. 18 Tánczene, 18.20 Rádló10-től este 6 - i g nyitva.
egvetem. 19 Puccini: Nyugat leáGorkilj Könyvtár:
Nyitvatartási
nva. opera. 21.15 T u d o m á n v o s laIdő délután 4-töl 7-lg* szombaton
pok szemléje. 21.25 E g y falu
délután 2-től 4-lg.
e g y nóta, 22 Zenekari hangverJárási Könyvtár: Sztálin krt. 64. seny.
Kölcsönzés szerda é s péntek kivéVásártartási hirdetmény
leiével minden hétköznap délután
2 - t i óráig, szombaton délelőtt 10
Előfizethető a Posta Központi Hírlap Iroda VállaSzeged városban Dorozsmai űt
- I óráig, délután 2—6 óráig.
latnál (Budapest, V., József nádor tér 1. CsekkszámJ u h á s z Gyula K u l t ú r h á z Könyv- (rókusi állomás mögött) 1956. febla: 61 280) és minden hírlapterjesztéssel foglalkozó
tára:
Nyitva
hétfőn,
szerdán, ruár h ó 11. é s 12-én (szombaton
szombaton 1 4 - 1 9 óráig, kedden é s é s vasárnap) állatvásár, a Marx
postahivatalnál, valamint postai kézbesítőknél*
Déliteken 14—18 óráig.
téren kirakodóvásár lesz.
A JUHASZ
GYULA
KULTÚRS z e g e d város
területéről, valaOTTHONBAN a bolgár
nép éleAz ŰJ IDŐ Ismertet) a Szovjetunió és más orszátét ismertető kiállítás megtekint- mint e g y é b v é s z m e n t e s
helyről
hető mindennap délelőtt 9 órától szabályszerű
gok külpolitikájának kérdéseit és a
nemzetközi
marhalevéllel
mineste 8 órátg.
élet időszerű eseményeit;
denféle állat felhajtható.
Minden
ALLATORVOS! 1NSPEKCIÖS
tájékoztatja olvasóit a világ valamennyi népének
sertésről. Juhról, kecskéről különSZOLGALAT
mai életéről, valamint a demokráciáért, a tartós
külön marhalevelet kell kiállítani.
Végrehajtó bizottság
Szeged város területén
békéért és a biztonságért vívott harcáról;

A P R O H I R D E I É S E K

Fizessen
az

elö

ÚJ I D Ő R E !

1956. február 4-től, február l l - i g
este 18.00 órától
reggel
06.00
óráig (vasárnap nappal Is) kizárólag első segély é s nehéz e l l e s
esetére Inspekclós dr. Farkas Dezső állami
állatorvos.
I.akasa
Deák Ferenc utca 22. II. e m .
A Vlz- és Csatornamű Vállalat
felhívja a háztulajdonosok és házfelügyelők figyelmét, hogy a nappali vízellátás biztosításáért
este
9 és reggel 6 óra között a belső
házi főeVzárót zárják el é s a c s a pok kinyitásával a belső vezetéket víztelenítsék a befagyá'Sok ellen
\ Vízmüvek csak ezen óvintézkedések után tudja a
hideg
időben a nappali
vízszükségletet
kielégíteni.

GYÁSZJELENTÉS.

Hoffer

Jenő

nyug. biztosítási
tisztviselő
elhunyt. Temetése hétfőn 1 órakor
a D u g o n i c s temető ravatalozójából.
Gyászoló család
FAJDALOMMAL értesítem
rokonainkat é s Ismerőseinket, h o g y
Farkas Károlyné s z . Tanács Hona, a felejthetetlen f e l e s é g , gyermek é s anya f. h ó 4-én meghalt.
Temetése f. h ó 6 - á n de. 12 órakor lesz az alsóvárosi temetőben.
Gyászoló

Farkas é s
család

Tanács

leleplezi a béke és a nemzetközi együttműködés ellenségeinek cselszövéseit, küzd a nemzetközi viszonyok feszültségének enyhítéséért;
megcáfolja a reakciós sajtó hamis híreit és rágalmait;
színes útleírásai megismertetnek bennünket a világlegkülönbözőbbországainak és népeinek életével;
tartalmas cikkei állandóan tájékoztatnak mind a
szocialista, mind a kapitalista országok kulturális
és tudományos eredményeiről.
A lap munkatársai tudósok. írók, újságírók ,a szakszervezeti mozgalom vezetői és más közéleti személyiségek;

A Nagy-testvérpár pá ros műkorcsolyázás ban
a harmadik helyen végzett
Hatalmas érdeklődés előzte
meg pénteken délután a páros
műkorcsolyázó olimpiai bajnokságot A megnyitó ünnepség óta
erre a számra telt meg ismét a
jégstadion nézőtere. A küzdelemben nyolc ország 12 kettőse
indult, köztük a magyar Nagytestvérpár. A mezőnyben igen
nagy erőt képviselő párok szerepeltek, többszörös világ* és
Európa-bajnokok.
A hatodiknak futó Nagy-testvérpár előtt kiváló műkorcsolyázó-párok mutatták be tudásukat, ennek ellenére a Nagytestvérpár aratta a legnagyobb
sikert Nagy volt azonban a
meglepetés a szakemberek és a
közönség körében, amikor a pontozók felmutatták fehér táblájukat. A tartalmat átlagosan 5, 6,
a kivitelezést pedig 5, 5 ponltal
értékelték kevesebbre, mint a

tényleges teljesítmény volt A
közönség elégedetlensége a német Kilius-Ningel pár futásának
aláértékelése után botrányban
tört ki. A nézők almacsutkáknt*
papírokat, cukorkákat dobáltak
a jégre, s ezért 10 percig állt a
verseny*
A páros műkorcsolyázó olimpiai bajnokság végeredménye;
olimpia-bajnok Elizabet Schwarz
—Kurt Oppelt (Ausztria), 2 F;
Defoe—N. Bowden (Kanada), 3)
Nagy-testvérpár (Magyarország);
A férfi lesiklás, az óriás-műle*
siklás és műlcsiklás után ismét
a húszéves osztrák Toni Sailcr
győzelmét hozta. A fiatal oszt*
rák sportoló így kimagasló tel*
jesítményt ért el: egy olimpián
három aranyérmet szerzett
Jégkorong-mérkőzések:
Ka*
nada—Svédország 6:2, Csehszlovákia—Németország 9:3,

VASA RN API

SPORTMŰSOR
Megnyílt a z Építők jégpályája
Az Építők SK Kálvin téri kéziLabdarúgás
labda-pályáján
jégpályát
készí> Ma, mint Ismeretes, folytatódtettek. A Jégpálya kedvező Időnak a Magyar
Népköztársasági
ben
minden
délután
é
s
este
nyitKupa küzdelmei.
Szegeden
ket
kupa-mérkőzést játszanak ezen a va van,
napon. A H a l a d á s N B l - e s c s a BIRKÓZÁS
pata
a V a s a s Turbó
BudapestA Csongrád
megyei
Ifjúsági
bajnokságot nyert
csapatét
látja
birkózó-bajvendégül délután fél 3 órai kez- s z a b a d f o g á s ú egyéni
nokságot
vasárnap
délelőtt
10
dettel a Haladás-pályán. Ezt m e g rendezik m e g a
előzően, fél 1 órakor a H a l a d á s órai kezdettel
II. csapata barátságos mérkőzést Szegedi Törekvés pálya tornatersúlycsoportok
játszik a Szegedi Kinizsi együtte- mében. Az e g y e s
győztesei j ö v ő vasárnap résztveszsével.
nek majd a Kecskeméten
sorra
S z e g e d e n Játssza e l s ő kupa-mér- kerülő területi döntőn.
kőzését a Törekvés
csapata is.
Hozzá a
Hódmezővásárhelyi D ó ASZTALITENISZ
zsa látogat el. A mérkőzést tél 11
Szeged város 1956. évi Ifjúsági
órakor rendezik m e g a Törekvésé s felnőtt
asztalitenisz-bajnoksápályán,
gát február 4-én é s 5-én, s z o m baton
vasárnap
rendezi m e g
KOSARLABDA
a Rókusi
Tornacsarnokban.
A
Vasárnap délután a Rókusi Tor- bajnokság vasárnap
pedig
délnacsarnokban az alábbi
városi előtt 9 órakor kezdődik. Férfi é s
bajnoki
kosárlabda-mérkőzéseket női számok Is lesznek,
játsszák le: 4 órakor
Postás—
Öregfiúk, férfi,
vezeti
Császl,
OÉLMAGYAROKSZAO
Ágoston. Negyed 6 órakor V a s a Magyar Dolgozók Pártja
útas II—Radnóti Gimnázium, férfi,
Csongrád megvei napilapja
vezeti Prágai. Szamosi. Fél 7 óraSzerkeszti: a szerkesztőbizottság
kor Építők—Haladás, férli, vezeti Felelős kiadó: az MDP Csongrád
Beke, Veszelovszky.
megvet
Bizottsága
Szerkesztőség: S z e g e d , Lenin u * f l i
Ertekezletet tart az LTSZ
Telefon: 3 5 - 3 5 é s 4 9 - 8 0
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3.
A Labdarugó
Társadalmi S z ö Telefon:
3 1 - 1 6 és 35-00.
vetség vasárnap délelőtt 9 órai Teriesztik:
n megyei
PostJhivakezdettel aktfvaértekezletet tart a tel Hlrlnoosztálva é s a hírlapkézmeghívottak részvételével a Szakbesítő postahivatalok
szervezeti Székházban
(Tolbuchin Előfizetéspostahivataloknál
és
sugárút 14). A meghívott sport- kézbesítőknél. Havi előfizetési dl)
társak feltétlen m e g j e l e n é s é t elII
forint*
várjuk.
Labdarugó Társadalmi
Szegedi
Nvomd*
Vállalat
Szövetség
Felelős
vezető: Vlneze
GvVO

Ebédet, vacsorát
klltordásra
a Szegedi Szálloda- és Vendéglátó Vállala
Marx téri új falatozó italboltjában kapha'
Előfizetés minden pénteken és szombaton
Ebéd 5.35 forint, vacsora 4.40 forint.
Vendégeink előtt négy hordóból különféle finom bor.,
kat csapolunk, melyeket utcán át is árusítunk.

