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A tbc. elleni küzdelem hete
A felszabadulás életünk "minden területén jelentős
változást hozott. Újjászületett az ország: urak országából dolgozók hazája lett. Nehéz és küzdelmes évek
alatt a múlt rendszer sok bűnét, mulasztását hoztuk
helyre — újjáépítettük egészségi intézményeinket is.
Az egészségügy, — országos ügy lett.
Egyik súlyos örökségünk volt a tuberkulózis kérdése. A felszabadulás előtt az európai államok között
a legnagyobb tbc.-a halálozást mutató országok közé
tartoztunk. Az első világháború előtti években nem
volt olyan ország Európában, ahol a tbc. nagyobb pusztítást okozott volna, mint hazánkban. Az 1930-as években is csak 5 ország előzte meg Horthy-Magyarországot e dicstelen rangsorban. Az utolsó fél évszázad alati
egymillió ember halt meg Magyarországon tbc-ben.
Ezért egy időben „magyar betegség"-nek hívták a tuberkulózist.
•Pedig nem valami „különleges" magyar betegségről volt szó, hanem az elnyomott emberek nyomorából fakadó fertőző népbetegségről, amely akadálytalanul szedte áldozatait elsősorban a nyomorban élő,
éhező, hárommilliónyi földnélküli agrárproletáriátusból s a dolgozó nép legszélesebb rétegeiből. A külvárosokban, s a falusi szegénység között hatszor, tízszer
nagyobb volt a tbc.-s halálozás, mint a jómódúak, a
burzsoázia között.
Az uralkodó osztálynak és a reakciós államhatalomnak nem volt érdeke, hogy féket vessen e „szegények betegségének". Hiába emelték fel szavukat haladó orvosaink, a Korányiak, Bókay János, Hollós József, a Generzich-testvérek és sokan mások, a vékonyan csepegő társadalmi segítség és jótékonykodás
nem vethetett gátat a tbc. pusztításának, mert maga
az államhatalom nem tartotta feldatának e kérdés
megoldását.
A felszabadulás hozta meg ebben is — mint annyi
minden másban — a gyökeres fordulatot, a reménytkeltő változást. A Szovjetunió példája nyomán — ahol
az új szovjet állam legnehezebb idejében, már 1918ban állami feladattá tették a tbc. elleni küzdelmet. —
hazánkban is a felszabadulás után a nép új állama
vette kezébe a tbc. leküzdésének feladatát.
Üj tíbc.-intézetek egész sorát létesítette kormányunk.
Kiépítette a tbc.-gondozók hálózatát, s ma több mint
kétszer annyi gondozó működik az országban, mint
1938-ban. Csongrád megyében a felszabadulás óta a
kórházak tüdő-osztályai új- felszereléseket, röntgenkészülékeket kaptak. Modernizálták a kakasszéki
gyógyintézetet, létrehozták a deszki csont-tbc. szanatóriumot — hogy csak néhányat említsünk a tbc. elleni,
küzdelem helyi eredményeiből. Amíg Csongrád megyében 1954-ben tízezer ember közül 3.4 százalék volt a
tbc.-ben elhalálozottak száma, — 1955-ben ez a szám
2.7 százalékra csökkent. A gondozók évente több millió ember szűrővizsgálatát végzik el, hogy a tbc.-s beteget korán felfedezzék, akkor, amikor még a betegség
panaszt ném okoz és könnyen gyógyítható. A grófok,
iparmágnások, földesurak nagyúri kastélyainak egész
sora ma tbc.-gyógyintézet, ahol beteg munkások, bányászok, parasztok kapják vissza egészségüket. A kutató orvostudomány új gyógyszerekkel gazdagította a
gyógyítás lehetőségeit. Üj gyógyeljárások egész sorát
dolgozták ki szakorvosaink, hogy minél hamarább és
tökéletesebb módon adják vissza a tbc.-ben megbetegedett dolgozót családjának és munkahelyének.
A gyógyítás mellett a tbc. leküzdésében államunk
á betegség megelőzését is egyik fő feladattá tette. A
tüdőszűrő vizsgálatok nemcsak a beteg-felkutatást, hanem az egészségesek védelmét is szolgálja. Ezt szolgálja az újszülöttek és gyermekek BCG-oltása is. A
védőoltások kötelező bevezetése óta a gyermekkori
megbetegedések száma hatalmasan leesett.
A tbc. leküzdésében a felszabadulás óla igen nagy
eredményeket értünk el. A halálozás 1938 óta egyötödére esett le. Évente 10.000 emberrel kevesebb hal meg
ma Magyarországon tbc.-ben, mint a háború előtt. A
tbc.-ben elhaltak korhatára a korábbi 20—40 éves korúakról kitolódott az 50 éven felüli korcsoportra. A halálozás évről évre további csökkenő irányt mutat.
Ahhoz, hogy a tuberkulózis felszámolásában további eredményeket érjünk el, az egész dolgozó nép
összefogása, segítsége szükséges. Kormányunk ennek
érdekében évente "tbc. elleni küzdelem heíet« szervez abból a célból, hogy megismertesse dolgozó népünkkel ezt a betegséget, az ellene való' védekezés
módjait és a társadalom legszélesebb, aktív segítségét
kérje a gümőkór elleni harchoz. A tbc. elleni küzdelem hetet elsőízben ez év február 12—19. között rendezik meg országosan.
Legyen a tbc. elleni küzdelem hete bíztató összefogás az egészségügyi dolgozók, legnagyobb egészségügyi tömegszervezetünk, a Vöröskereszt és egész dolgozó népünk között arra, hogy a tub:rkulózíst, ezt a
múlt rendszerbői ránkmaradt súlyos örökséget felszámolva, népünk egészségesebb, boldogabb, erősebb legyen a szocializmus építésének nagy munkájában.
Dr. Nagy László
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ŐRJÁRAT HÁROM ÜZEM LABORATÓRIUMÁBAN
Az anyag vizsgálatok
Itt vágjunk a laboratóriumban, a Szegedi Erőműnél. Az olvasó megkérdezheti: mi szükség
van laboratóriumra egy villanyorőműben? Valóban, mi sziiksre van rá? Talán a villanyáramot vizsgálják? Szélpál Pál elvtárs - a laboratórium vezetője
— azonban könnyen meggyőz
bennünket arról, hogy mennyire
szükséges ez a laboratórium,
amelynek az a célja, hogy az
üzem
munkájához szükséges
anyagokat megvizsgálja. Mivel
is foglalkoznak hát valójában?

haszna

az

Erőműben

részben akadályozza a vfókőlerakódást, főként pedig elpusztítja a vízben élő baktériumokat. Ezeket a baktériumokat és a vízkő formájában
lerakódó sókat a cloraminos
víz
kisodorja magával a kondenzátorból. '

elég, ha csupán másodnapon- ban eltávozik, ezt pedig pótolként adagolnak? Azt gondol- ni kell. Nyilvánvaló, hogy a
hatnánk, hogy ha ugyanaz a frissen, pótlólag adagolt vízvíz kering a kondenzátor és ben szintén találhatók baktéa hűtő között, miért szüksé- riumok. Ezért szükséges időges újból, s újból cloramint közönként a cloramin adagoadagolni hozzá? Van azonban lásá. De az a kérdés, hogy a
egy úgynevezett
párolgási vegyszert naponta vagy kétveszteség is. amelyről eddig naponként adagoljak,
meg
Takarékosságt
kísérlet
nem szóltunk. A felmelegedő nem dőlt el, a felelet a közeiEz a kísérlet, amelyet fel- víz egy része pára formája- jövő „titka".
vázoltunk, már tulajdonképpen be is fejeződött — ered„Vizsgáznak" az anyagok
ményesen. Az üzem ezzel a
módszerrel dolgozik. De most
Az Üjszegedi Kender-Lenszö- • nak, vagy a kötbércs szerződéi*
felmerült a műszaki emberek
Síén;
rf»előtt egy újabb kérdés, s egy vőgyór üzemi laboratóriumában ben vállalt adatoknak megfeés
olajellenéraés
Újabb 'kísérlet lehetősége. Ez „vizsgáznak" az anyagok: el- lelnek-e.
•
a kísérlet a takarékosságot lenőrzik az
üzembe érkező
_ Mivel most főleg ponyvás
Ebben
a laboratóriumban célozná. Pontosan arról van nyersfonalakat,
valamint az k a t készítünk — mondja
megvizsgálják a szenet: milyen szó: minden nap adagoljanak üzemi felkész- és készáru ter- os Éva a laboratórium vezea kalória értéke és eszerint mi- cloramint a hűtővízhez, vagy mékeket, hogy a szabványok- dt,jj _
e
lyen arányban kell keverni az
egyes
szénfajtákat. Továbbá
egyik legfőbb munkánk a
megnézik, hogy milyen a fajlavizoszlop-cllenőrzés, amely
gos szénfelhasználása. A Italában
aat Jelenti, hogy a ponyváa szénnel sokat „bajlódnak".
ból kísérteti célra levágott
Elsősorban nem azért, mert elődarabot vízoszlop-nyomás
fordul, hogy a szén minősége
alá helyezzük,
nem a legmegfelelőbb — hanem,
" A laboratórium végzi az ség: I. osztályú". De az ellenbogy elősegítsék a szén jobb ellenőrzést — mondja Szép I>a- őrzés mellett segítséget nyúj- s így- állapítjuk meg, hogy- mifclliüsználásál, tehát a takaré- í° 8 elvtárs, a Szegedi Kender- tunk a műszakiaknak a klíérle- lyen az ellenálló képessége;
kosságot. Még a salakot is meg- fonógyár üzemi laboratórinmá- lezés alatt álló magasabb fi- Különösen sok ilven kísérlet
vizsgálják, hogy megállapítsák: "ak vezetője. — Nemcsak a nomsági számú fonalak gyár- folyt itt akkor, amikor az egyemilyen mértékben égett cl a É'*81 termékeket vizsgáljuk, ha- tásában is. Cyártás közben is
szüii.
nem a vállalathoz beérkező állandóan vizsgáljuk a termé- temi kutatók — Széli Tamás éa
Várkonyi Rcmát — új vízleperanvagokat is. Itt mindenféle ki- keleti A beérkező anvagokról
Vizsgálják a vizet is, napon- sérleü-t elvégzőnk u mikroszkópi pedig megállapítjuk, hogy mi- gető vegyszereket kerestek a
ta. minden műszakban ellene vizsgálatoktól kezdve, mivel az Ivcn fonalak gyártásához ' alkal- ponyváinkhoz.
orzik, hogy megakadályozzak m , n1 ;,; kni mérlegtől az iparban riias. Tehát nemcsak ellenőrA laboratórium sarkában
it „ T n ' i • l e r ű k 0 d á S t - A z t 18 használt legnehezebb
szakító- zünk, ,5ás módon is nvújtunk
már órák óta egyhangúan
forog egy gép. Ezen a gé- g í t ^ t . Ezért tehát elmondvíz oxigén-tartalma, mert ha
pen történik a kopás-próhatjuk:
tűi sok a vízben oldott oxi- van.
ba. Itt kísérletezik kl, hogy
Az asztalon egy nyomtatvány
gén. az is veszélyes. Azután
milyen erős az anyag, hogy
olajvizsgálatokat folytatnak, tűnik a szemünkbe a követke- . T e l j e s a s ö s s z h a n g " !
áll ellent a kopásnak.
mert fontos, hogy a trafóhoz, ző felírással:
Es így tudunk eredményeket
vagy a turbinához a legmeg—
Most pontosan azt vizsgál*
elérni.
Eredmény
például
az
is,
m
m
felelőbb olaj kerüljön, ne- Minőségi bizonyítvány
.. .
'
. ,
juk, bogv a korábban lennel:
hogy fennakadás következzen
— Ezzel a
az
export-anyagokat - ^ g y r 7 m i e v a , ^ ^
^
be a termelésben.
bocsátjuk ki bizonyítvánnyal
műsrúllal készilutt
P
üzemünkből az amelyeket eddig a MERT vett a jelenleg
nvomódob-bevonószövet (a síimunka
könnyebbizonyítványon
ét — most mivel
már egyedül
mi el nes-texlil
beApróbb,
tételét, a az
anyagok
jobb árukat.
ható az Aáru
megnevezése. lat-a lenőrizzük,
vizsgálataink
gyártásánál használ*
kihasználását és az idő meg- rendelő neve. Itt ezen például: eredményei megnyugtatóak vol- ják) közül melyik ellenállóbb;
takarítását célzó újításokkal Szegedi Ecsetgyér. Továbbá a tak. Eddig reklamáció ínég ncin Még csak az. egyik anyag van
is foglalkoznak^ De a labora- fonál szakítószilárdsága, liosz- érkezett be hozzánk, de nem- a gépben, az teszi le a „viístörium
kezdemenyezésere
mennyisége és a „kiszere- csak az export-cikkeknél van gát". De pár nap múlva — ha
18
rrtént
»uptas
lés" módja, például: gombo- így, a hazai felhasználásra ke- a másikat is megvizsgálták
lyag. A lap alján pedig „minő- riilő anyagoknál is.
kiderül az eredmény.
4 eloraminos
kezelés
•
•
•
.
.. • .

Megnyugtató ellenőrzés
a Kenderfonógyárban

Mintegy fél évvel ezelőttj
kezdtek a kísérletekhez Kár- j
páti Béla. a laboratórium akkori vezetője, Gerzanits József üzemvezető főmérnök és
a szegedi egyetem kutatói:
Bensőséges ünnepség színSzéli Tamás és Horváth József. Megfelelő szakirodalom helye volt szombaton délállt rendelkezésükre, hiszen után az üjszegedi 10. számú
az az eljárás, amelyet be italbolt helyisége. Dolgozó
akartak itt vezetni, világvi- parasztok, üjszegedi kisikerszonylatban nem új. Hogy a
kísérlet jellegét és jelentősé- tészek egész sokadalma gyűlt
gét megérthessük, kis hely- itt öss2e azért, hogy új terismeretre van szükségünk. A melőszövetkezeti
csoportot
kísérletek ugyanis a vízzel alakítsanak. Mint a Délmakapcsolatosak. Kétféle vízről gyarország beszámolt már
kell beszélnünk: egyik a kaÚjszegeden néhány
zánból gőz formájában a tur- erről,
binába, onnan pedig mint fá- héttel ezelőtt egy egyes tíradt gőz, a kondenzátorba pusú termelőszövetkezeti csojut, ahol lecsapódik és kon- port alakítására előkészítő
oenzviz formájában egy táp- bizottság alakult, S" tagjai
tartályba kerül, majd vissza- vállalták, hogy gazdatársaik
jut a kazánba. A másik a hűtővíz, a kondenzátor és a hű- között alapos felvilágosító
tő között kering. Pontosan er- munkát végeznek. ígéretükről a hűtővízről van szó. A
hűtővízben oldott sók lera- nek eleget is tettek. Langó
kódtak a kondenzátorcső bel- Ferenc elvtárs, az előkészítő
ső falára, de nemesek a sók. bizottság tagja, amikor meghanem a vízben lévő baktériumok, algák, szerves élőlé- nyitotta az értekezik et, s isnyek is.
mertette az értekezlet célját, a jelenlevők valamennyien
A kísérlet célja az volt, helyesléssel fogadták azt a
hogy a hűtővizet tisztábbá
tegyék, s ezáltal megakadá- javaslatot, hogy alakítsanak
lyozzák a baktériumok és a új egyes típusú termelöszösók ilyenmérvű lerakódását. vetkezeti csoportot.
Ehhez meg is találták a megAz alakuló közgyűlés kezfelelő vegyi anvagot. A hűtővízben, a kondenzátorba ve- detén Nagy István elvtárs, a
zetö csonknál két vegyianyag 1I megyei jogú városi tanács
találkozik: a clermósz és az mezőgazdasági
osztályénak
E
kettő
am.oníumszulfát.
egyesüléséből keletkezik az vezetője ismertette az egyes
úgynevezett cloramin, amely típusú
termelőszövetkezeti

Rózsa Fsrenc névvel úi ferme őszöveíkezetl csoport
alakult Üiszegeden
csoport alapszabályát, melyet a jelenlévők csaknem
valamennyien nagy helyesléssel fogadtak. Vállalták,
hogy az alapszabály szerint
hajlandók
termelőszövetkezeti csoportot alakítani.
Az alapszabály ismertetését számos hozzászólás követte, s ezután pedig javaslat hangzott el az új termelőszövetkezeti csoport vezetőségének tagjaira. A jelenlévő dolgozó parasztok elnöküknek egyhangúlag Farkas
József 2 és-félholdas dolgozó
parasztot választották. A vezetőségbe beválasztották még
Kovács Vince, Laczi Mihály,
Langó Ferenc és Balogh Péter dolgozó parasztokat. Az
ellenőrző bizottság tagjainak
Kothencz' Lajos, Farkas Géza és Csókási Illés dolgozó
parasztokat választották meg.
A pénztárosi tisztség ellátasával Tánczos Ferenc dolgozó parasztot bízták meg.
Farkas József, az újonnan
megválasztott elnök ezután
javaslatot tett arra, hogy
termelőszövetkezeti csoportjuk névadójául Rózsa Feren-

cet, a magyar munkásmozgalom mártírhalélt halt harcosát válasszák. A javaslatot a
jelenlévők nagy helyesléssel
fogadták.
Az alakuló közgyűlés végén a Szegedi Megyei Jogú
Városi Tanács nevében Vincze Antal elvtárs, az I. kerületi Tanács nevében pedig
Mison Gusztáv elvtárs "üdvözölte a Rózsa Ferenc Termelőszövetkezeti
Csoport
tagjait. A Városi Párt-végrehajtóbizottság részéről Makra Mihály elvtárs kívánt sok
sikert, erőt és egészséget az
új szövetkezet munkájához.
A közgyűlés befejezése után
24 üjszegedi dolgozó paraszt
és kiskertész írta alá a taggyűlés jegyzőkönyvét s a belépési nyilatkozatot s vállalták ezzel, hogy 78 katasztrális hold földjükön az I. típusú termelőszövetkezeti csóport alapszabályának megfelelóen gazdálkodnak a jövőben.
A közgyűlést családias ünnépség .követte, ahol az uj
tszcs tagjai sokáig elboro2gattak, beszélgettek
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VÉGETÉRT AZ ORSZÁGGYŰLÉS
NÉGYNAPOS ÜLÉSSZAKA
A szombati

ütésen folytatták az 1956. évi állami
és a költségvetési törvény vitáját

Az országgyűlés ülésszaka szombaton
délelőtt
folytatta
munkáját. Az ülésen folytatták az 1956. évi' állami költségvetés
és a költségvetési törvény vitáját.
Az országgyűlés ülésén megjelent a párt és a
kormány
vezetői közül Apró Antal, Ács Lajos. Dobi István. Erdei Ferenc, Leró Ernő, Hegedűs András Hidas István, Mekis József,
Uata István, I'iros László, Egri Gyula, Vég Béla. Jelen volt a
Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának ét a Minisztertanácsnál:
számos
tagja.
A diplomáciai páholyokban helyet foglalt a budapesti
diplomáciai képviseletek több tagja.
Az ülést Iiónai Sándor elnök nyitotta meg.
A vitában elsőnek Bajtai Gazdaságok
Minisztériuma
Károly országgyűlési képvi- és a Földművelésügyi Miselő szólalt fel, a Közleke- nisztérium, valamint a medés- és Postaügyl Miniszté- zőgazdasági szervek dolgozói
rium költségvetésével kap- átérzik a rájuk háruló felcsolatban.
adat nagyságát, a költségveBevezetőben hangsúlyozta, tést elfogadom. (Taps.)
hogy
Kaszapovics András képa hetek óta tartó hideg viselő a Baranya megyei
időjárás ellenérc a vasút, termelőszövetkezetek munkáa gépjármű közlekedés, a jával foglalkozott felszólalcgiközlekedés és a szállít- lásában.
mányozás dolgozói áldozaHorváth Nándor képviselő
tos munkával biztosítják volt a következő felszólaló,
az ipari üzemek munkájá- majd Varga Sándor képvinak folyamatosságát,
selő a begyűjtés kérdéseihez
szállítják munkahelyükre a szólt hozzá.
dolgozókat és zavartalanul
— A tavalyi begyűjtési
ellátják élelmiszerrel a váro- eredmények jó alapot adnak
sok és a falvak dolgozóit.
az idei begyűjtési feladatok
Az idei költségvetés bizto- sikeres végrehajtásához —
sítja a további fejlődést a folytatta —.
Biztosítanunk kell. hogy
közlekedés minden ágazaté*
ebben az évben már a kezban.
det kezdetétől pontosan tel— A költségvetést — monjesítsük a begyűjtési terdotta — azzal a módosításveket napról napra, hónapsal fogadom el és javaslom,
ról hónapra.
hogy a Tisztelt Országgyűlés
így fogadja el, hogy a Közle- Hiba, hogy már az első hókedés- és Postaügyi Minisz- napban is akad jónéhány
térium 1956-ra tervezett for- hátralékos, pedig a kötelesgóalap-juttatását 5 millió fo- ségüket tudó dolgozó parasztok, tehát a falu döntő többrinttal csökkentse. (Taps.)
Tisza József a Földműve- sége, elítéli őket.
Sztankovics
Mátyás
orlésügyi Minisztérium, valaképviselő
az
mint az Állami Gazdaságok szággyűlési
Minisztériuma költségvetésé- Élelmiszeripari Minisztérium
költségvetéséhez szólt hozzá.
ről $zólt:
Elsőnek az állami gazdasá- Rámutatott, hogy a minisztérium vállalatainak jelentős
gok múrikáját említette.
— A párt és a kormány szerepe van az állapnpolgári
elvárja az Állami Gazdasá- fegyelem megszilárdításában
gok Minisztériumától, a gaz- is. Egyes vállalatok túlságodaságok vezetőitől, de vala- san üzletszerűen folytatják
mennyi dolgozójától, hogy a tevékenységüket, sokszor kikői tségvetésben előirányzott zárólag a szabad felvásárlásösszeget a takarékosság leg- sal törődnek, s ez károsan
messzebbmenő figyelembevé- befolyásolja az állampolgári
megszilárdulását.
telével, a jó gazda gondossá- fegyelem
gával úgy használja fel, hogy Számtalan esetben tapasztalminden fillér többszörösét ad- tuk, hogy nincsenek tekintetják vissza terményekben és lel a fennálló törvényekre,
termékekben a népgazdaság amelyek szerint a termelő
csak beadási kötelezettségeiszámára.
— A Földművelésügyi Mi- nek teljesítése után értékeszabad
nisztérium
költségvetéséről sítheti terményeit
szólva rámutatott: az elő- áron.
irányzott összeg azt a célt
A költségvetést elfogadta.
szolgálja, hogy
A vitában utolsónak felszóa minisztérium
biztosítsa laló Sebes István képviselő a
költaz 1955. évhez viszonyítva Pénzügyminisztérium
a mezőgazdasági termelés ségvetéséről szólt.
— Az 1956. évi költségvetovábbi három százalékos
növekedését, s emellett a tési feladatok végrehajtásámezőgazdaság
szocialista hoz — mondotta — minden
átszervezésében is jelentős téren rendkívül szigorú takarékosságra van szükség.
lépést tegyünk előre.
Különösen vonatkozik ez
— A költségvetésben előaz állami és vállalati igazirányzott összeg helyes felhasználásiinak
elsősorban
termelőszövetkezeti parasztságunk további erősödését,
boldogulását, termelőszövetkezeteink segítését, erősítését. szilárdítását, ' további
fejlesztését
kell
céloznia,
hogy 1950-ban még több termelőszövetkezetünk
váljék
A Földművelésügyi
Mipéldamutatóvá, vonzóvá
—
nisztérium
állattenyésztési
mondotta.
az állatte— A termelőszövetkezetek- főigazgatósága
a nagy
hideg
ről való gondoskodás mellett nyésztésben
államunk komoly segítséget okozta esetleges károk megnyújt az egyénileg dolgozó előzésére tájékoztatót adott
parasztságnak is. Ezt célozza ki, amelyben többek között
a gépállomások útján nyúj- ez áll:
A fagyos takarmányok etetandó fokozottabb segítség, a
nemesített vetőmaggal, mű- tése bél- és gyomorhurutot
trágyával, növényvédő sze- idéz elő, aminek következtérekkel való jobb ellátás,' a ben csökken a tejtermelés, a
fejlődése
szerződéses
termeltetés, a növendékállatok
szerződéses
állattenyésztés, pedig megakad. Vemhes állatakarmány
apaállatokkal való ellátás, toknál a fagyott
elvetélést
okozhat.
ingyenes állatorvosi kezelés etetése
Hasonló bajokat
idézhetnek
és egyebek.
takarmányok,
— Az állam segíti az egyé- elő a nedvdús
nileg dolgozó parasztságun- a burgonya, a répa, stb. s vekat, de egyben el is várja, szélyes a túlhideg víz itatása
hogv egyeni
parasztságunk is.
Mindezek elkerülésére a
addig ls, amíg el nem határozza magát a szövetkezeti következőket kell szem előtt
gazdálkodásra, a gondos, jó tartani:
gazda módján művelje földA megbontott silót gondojét. minél több állatot tenyésszen és kötelezettségei- san be kell fedni. Fagyos
nek teljesítésével viszonozza takarmányt 24 órával az etetés előtt meleg helyre kell
államunk segítségét.
— Annak tudatában — vinni. A burgonya és a répa
mondotta —, hogy az Állami prizmákat mindig a déli ol-

Mi történt a külpolitikában ?

A Szűrje' unió tudományos
cs műszaki
segítséget
nyújt
Egyiptomnak
as
atomerö
békés
felhasználását
szolgáló
költségvetés
munkák
folytatásához

lehetővé teszi, hogy bizonyos felekezeti
isL | int már tegnapi számunkban hírülgatásra. ahol meg mindig
kolák is szubvenciót
Icapjanak. E törvény
®
adtuk, a francia belügyminisztésok a túlméretezett cs feelfogadása még az előző nemzetgyűlési időlesleges szerv, túlságosan rium betiltott minden, február 11-re és 12szak alkalmával történt, az MRP nyomátagolt egyes irányító és re tervezett utcai tüntetést. A Francia
sára.
egyéb szervek
szervezeti Kommunista Párt Politikai Bizottsága legI utóbb kiadott közleményében, amelyben
Lehetséges, hogy a képviselőház még
felépítése,
ebben a hónapban megkezdi e javaslat
viszonylag nagy a Vezető be- ! megbélyegzi a fasiszta bandák néhány m p
vitáját.
_
osztásúak és az ügyviteliek előtti bűnös mesterkedéseit, helyesli a fasiszta felvonulás betiltását, de csodálkozákyi oszkvából érkező jelentés szerint a
száma.
sának ad kifejezést azon. Ihogy semmiféle
szovjet fővárosban a napokban be— Az országgyűlés elé ter- intézkedést nem foganatosítottak a közelfejeződtek az Egyiptomi Köztársaság küljesztett költségvetést helyes- múltban lezajlott tüntetések szervezőinek
döttségével folytatott tárgyalások arról «
lem és elfogadom — mon- j — milliárdosoknak, magasállású algériai
kérdésről, hogy a Szovjetunió
tudományét
dotta. (Taps.)
: tisztviselőknek.
poujadeistáknak,
vagy
és műszáki segítséget nyújt a kairói magEzt követőleg Olt Károly Franciaországból Algírba küldött volt vifizikai laboratórium megépítéséhez
és az
pénzügyminiszter szólalt fel. rilista árulóknak — a megbüntetése és áratomerő békés felhasználását szolgáló munFoglalkozott a költségvetési talmatlanná tételére.
kálatok
folytatásához.
vita során elhangzott módoA Politikai Bizottság egyben sajnálkosító javaslatokkal.
A
Szovjetunió
— a megállapodás értel' zását fejezi ki. hogy a kormány betiltotta
A javaslatok és indítvá- azt a szombatra tervezett tüntetést is, amemében — szakembereket küld Egyiptomba,
nyok kiegészítik és alátá- lyet a szabadságjogok védelmét és a közakik tanáccsal szolgálnak az említett labomasztják azokat a célkitűzé- társasági törvényességet követelő pártok
ratórium szervezésében és felépítésében,
seket, amelyek a Miniszter- szorgalmaztak. — ..Úgy véljük — hangozrendelkezésre bocsátja a szükséges berentanácsot a költségvetés ösz- tatja a Politikai Bizottság közleménye —,
dezést és műszereket, emellett a Szovjetszeállítása során
vezették. hogy az 1934 februári napok
unió megfelelő tudományos kutató intézmegünnepléséEzért elfogadásukat javas- nek betiltása csak felbátoríthatja
ményeiben egyiptomi tudósokat és szakema fasiszta
lom a Tisztelt Országgyűlés- agitációt."
bereket fogad. A Szovjetunió
ezenkívül
nek — mondotta.
geológiai kutatómunkálalokhoz
szükséges
A Politikai Bizottság végül felhív minberendezést és műszereket
is szállít EgyipA javasolt
módosítások |
tomnak.
alapján az 1956. évi állami den kommunistát, szocialistát és köztársaC igyelemreméltó álláspontot foglal el
költségvetés fő összegei a ságit az egyesülésre és soraik tömörítésere.
a ki* az Al Ahram című egyiptomi lap
következőképpen alakúinak: Üdvözli annak az egységáramlatnaik
fejlődését,
amely
a
kommunisták,
a
szociaEisenhower elnök azon kijelentésével kapbevételek:
43
milliárd
listák, és más köztársaságiak
között
jött
csolatban. hogy amerikai csapatokat kül357,540.000 forint, kiadá- létre, hogy visszavágjanak
a Párizs szivédenek
Közép-Keletre, „ha háború fenyesok: 42 milliárd 171,114.090 ben szombatra tervezett fasiszta
felvonuget" Izrael és az arab országok között.
forint. A bevételi többlet 1 lási
kísérletre.
milliárd 186.426090 forint.
„Eisenhower azzal fenyegetőzik — írja
A francia nemzetgyűlés pénteken este
A Magyar Népköztársaság
a lap —, hogy fegyveres erőket küld arab
ismét érvénytelenített egy poujaMinisztertanácsa nevében ké—izraeli konfliktus esetén. Ügy tesz. mintrem a Tisztelt Országgyű- dista mandátumot: viharos ülés után 226
ha az arab országok az Amerikai
Egyesült
szavazattal
176
ellenében
úgy
határozott,
lést., hogy az 1956 évi állami
Államokhoz
tartoznának.
Eisenhowernek,
hogy
a
Maritime-megyei
Armandon
Chaköltségvetést a javasolt móEdennek és a többi nyugati
politikusnak
rente poujadeista képviselő helyett a szodosításokkal
fogadja
el. cialista Faraud megválasztását
tudnia kell. hogy Egyiptom — miként már
ismeri
el
(Taps.)
törvényesnek.
többször kijelentettük — sohasem
fogja
Ezután az elnök rövid szümegengedni, hogy külföldi csapatokat
szálUgyancsak pénteken történt, hogy a
netet rendelt el. A szünetben francia nemzetgyűlés oktatásügyi bizottlítsanak területére, még akikor sem, ha ewt
az országgyűlés gazdasági és sága Garaudy kommunista és Alduy szovédelmi szükségletei
indokolnák.
A
mai
• pénzügyi bizottsága tartott cialista képviselő javaslatára elhatározta:
Egyiptom úr a saját portáján,
ura
saját
ülést.
jöldjénék, légiterének és területi
vizdnelc."
revízió alá veszi a Barangé-törvényt,
amely
Szünet után Rónai Sándor
bejelentette, hogy ismét nagy- Rövid
külpolitikai Az 1934 februári antifasiszta napok
számú távirat érkezett az
hirek
emlékére rendezett nagygyűlés
országgyűléshez, amelyben az
üzemek,
termel őszö ve tkczeí'
a párizsi Mutualité-palotában
tek, hivatalok dolgozói, a váMoszkva
(TASZSZ).
A
rosok és a falvak lakói üd- TASZSZ jelenti: a
Párizs (MTI).
Öriási tömeg
Az antifasiszta rendezőbízottPravda
vözlik az országgyűlést,' b e - közli RáKösi Mátyásnak,
a jelenlétében zajlott le pénteken ság megdöbbenését fejezi ki ama
jelentik, hogy teljes mérték- Magyar
nagy- egymást követő
Dolgozók
Pártja este a Mutualité-palota
engedmények
ben egyetértenek népköztár- Központi Vezetősége első tit- termében az 1934 februári antimiatt, amelyeket az algériai és a
saságunk kormányának kül- kárának „A Szovjetunió
ha- fasiszta napok emlékére rende- párizsi fasisztáknak
tettek. A
politikájával s egyben tilta- todik ötéves
tervének
nagy zett nagygyűlés. A terem zsúfo- lapasztalatok
megmutatták,
koznak az imperialisták or- nemzetközi jelentősége''
című lásig megtelt és hatalmas tömeg
hogy az ilyen
engedmények
szágunk szuverenitását sértő cikkét.
rekedt kinn.
lehelnek
beavatkozási kísérletei ellen.
A nagygyűlés résztvevői egy- csak bátorító hatással
*
rájuk. A bizottság egyúttal szerEzután Antos István, a
hangúlag
határozatot
fogadtok
Róma
(TASZSZ).
Segni
gazdasági és pénzügyi bicl. A határozat a többi között vezkedésre hívja fel a demokrazottság elnöke, a költségve- olasz miniszterelnök február megállapítja:
az
Megdöbbenéssel tákat a peremvárosokban,
10-én
Bonnból
visszatért
Rótés előadója szólalt fel. Beértesültünk arról, hogy a bel- üzemekben,
s a munltahelyemába.
Bonnban
a
Német
jelentette, hogy
engedi ken, a különböző
körzetekben,
kor- ügyminisztérium nem
a bizottság megtárgyalta a Szövetségi Köztársaság
meg vasárnap, február 12-én ko- hogy fejezzék ki a pártütök útmányának
vezetőivel
tárköltségvetéshez beterejeszszorúink elhelyezését a Répu- jának elállására irányuló
akatett módosító javaslatokat gyalt. Az Unitá a tárgyalások bliquc-tcrcn, hololt n e m
lehet
befejezése
után
megjelent
ratukat.
s azokat elfogadásra javaközleménnyel
foglalkozva egy szintre helyezni e szertarsolja.
A fasizmus nem fog felülkeremegjegyzi, hogy az olasz kor- tást a február t t - r c bejelentett
fasiszta
provokációs
kísérlettel.
kedni!"
Az országgyűlés az 1956. mány
képviselői
százmillió
évi állami költségvetést, va- dolláros
kölcsönt
kértek
lamint a költségvetési tör- Bonnban,
de Adenauer
elV. M. Mololov válasza 8. L a v e r p e - n e l f ,
vényt a javasolt módosítá- utasította a kérést.
sokkal együtt egyhangúlag
A jobboldali lapok csupán
a Francia Országos Oktatási Szövetség
elfogadta.
a kommünikét és a tárgyaló
Ezzel az ülésszak) befejezte felek nyilatkozatait közlik,
munkáját. Az ülést Rónái az eredményeket nem értékefőtitkárának levelére
Sándor zárta be.
lik.
Főtitkár Űr!
Moszkva (TASZSZ). A Fran*

A Földművelésügyi Minisztérium
állattenyésztési főigazgatóságának
tájékoztatója
dalon kezdjük meg és a megbontott részt gondosan • be
kell takarni.
Vályúból történő
itatás
esetén ügyelni kell. hogy az
itatás előtt semmi víz' ne legyen a vályúban.
^jánlatos legalább a vemhes állatok részére melegebb
(helyen vizet tárolni.
A juhoknál nagy gondot
kell fordítani arra. hogy állandóan legyen bőséges
száraz alom. A
juhhodá'y.
északra nyíló kapuit nagy hidegben célszerű
szalmával
vagy tengeriszárral elzárni.

*

London (TASZSZ).
Londonban az alábbi közös közlemény jelent meg a szovjet
—japán tárgyalásokról:
„A február 10-i ülésen
J.
A. Malik,- a Szovjetunió
képviselője és Sz. Macumoto japán képviselője
folytatta
a
Szovjetunió
és Japán
közötti
békeszerződés tervezet
cikkelyeükénti
megtárgyalását.
A következő ülést február
14-re tűzték ki."

cia Országos
Oktatási Szövetség, amelynek 220.000 elemiiskolai tanító és középiskolai tanár a tagja, felhívást intézett a
nagyhatalmakhoz és az ENSZhez az általános leszerelésről és
a magenergia
kizárólag békés

felhasználásáról.

A.

Lavergne

a szövetség főtitkára levél kíséretében küldte el a felhívást V.
M. Molotovnak, a Szovjetunió
külügyminiszterének.

1'. M. Molotov
szovjet külügyminiszter február S-án levélben válaszolt A. Lavergne
úrPárizs (MTI). Az algíri mu- nak. A válaszlevél a következőzulmán képviselők koordinációs bizottsága közleményt képpen hangzik:

adott ki és ebben hangsúlyozza: a hatvanegyek — a muzulmán képviselők — úgy vélik, semmi
komoly
eredményt sem lehet
Algériában
elérni két
előzetes
feltétel
teljesítése
nélkül.
Az
első
feltétel: Algéria nemzeti
elismerése, a második:
a tárgyalások megkezdése
az algériai nép hivatott
képviselőivel. Ennélfogva a 61-ek bizottsága úgy véli. hogy a jelen pillanatban
nem
léphet
érintkezésbe
a
miniszterelnökkel.

Köszönetet mondok
ünnek
azért a közlésért, hogy a Francia Országos Oktatási Szövetség
felhívással fordult a nagyhatalmakhoz és az ENSZ-licz az általános leszerelés, valamint
a
nukleáris energia kizárólag békés felhasználásának kérdésében.
En magam, ugyanúgy,
mint
valamennyi szovjet dolgozó, teljes mértékben osztom az
ön
kartársainok a felhívásában kifejezésre jutó érzebneit. Az Önök
kezdeményezése
kétségtelenül
lelkes támogatásra talál
minden békeszerető embernél.
Sok sikert kívánok.
Tisztelettel:

V. Molotov

A Kinai Kommunista Párt küldöttsége
a Szovjetunió Kommunista
Pártja
XX. kongresszusára

A sertéseknek szánt mosPeking (Új-Kína). A Kínai
lék keveréséhez feltétlenül
Kommunista Párt Központi Bilangyos vizet kell használni.
zottsága a Szovjetunió KommuFontos, hogy a fiadztatókban
nista Pártja Központi Bizottsánaponta almozzunk s az- alom
gának meghívására küldöttséget
itt is mindig bőséges és száindított az SZKP küszöbönálló
raz legyen.
XX. kongresszusára.
A baromfiólakban a# itatóA küldöttség vezetője Csu. Te,
edényekbe naponta többször
A muzulmán
képviselők a Kínai Kommunista Párt Polilangyos vizet kell tölteni. A
baromfiakat ne etessük fa- emlékiratát a bizottság tit- • tikai Bizottságánál! és a f Köziítkárságának
gyos. gumós, vagv lédús ta- kára nyújtotta át a minisz- ponti Bizottság
tagja. Részt vesznek a küldött.
terelnöknek.
karmányokkal.

ségben Teng Hsziao-ping, a Politikai Bizottság tagja,
Tan
Csen-lin és Vang Csia-hszian, a
központi bizottság tagjai, valamint Liu Usziao, a központi bizottság póttagja.
Csu. Te és Liu Hsziao mái
Moszkvában tartózkodik, Teng
Ihziao-ping, Tan Csen-lin és
Van
Csia-hszian
csütörtököd
délelőtt indult el repülőgépe*.
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Darál a kulák

Pá r télét

A bírálat durva elfojtása és következményei
A szegedi Posta 1. pártszervezetének
vezetőségújraválasztó
taggyűlésén többnyire azok
a
párttagok mondották el véleményüket, akik a régebbi taggjailéseket síri csendben lm Ugatták
végig. Azért hallgatlak mostanáig, mert volt tapasztalásuk abb a n : ha a legfinomabb formában is, de meg merték mondani
hivatali feljebbvalóik hibáit, akkor durván megalázták, megfenyegették őket. Most
azonban,
amikor arról volt szó, hogy ú j
pártvezetőséget keU választaniuk és tőlük függ, leiket állítanak
» pártszervezet
élére, felszakadt bennük a sok-sok keserűség, cs jogtalan bántalmak zsilipje és ömlött, zúdult a bírálat
a basáskodók fejére.
Mi történi az utóbbi másfél
évben a Posta l-ben? Varga Je*
nő, Tomarik János, Dóczi János és a többi párttag szenvedélyes felszólalása a
taggyűlésen, szinte egyértelmű
választ
adott erre a kérdésre.
Kovács
j m r e hivatalvezető

a régi zupásörmesterek
módszereivel
h á n t azokkal az egyszerű párttagokkal, kézbesítőkkel, akik a
legkisebb mértékben is bírábii
merészelték a vezetőket. Durva
és minősíthetetlen magatartásával a pártvezetőséget és az üzemi bizottságot i s maga alá gyűrte. Ezért beszéltek
gúnyosan
egymás közölt a postások arról,
hogy a Posta l-ben túlzottan az
egyszemélyi" vezetés elve érvényesül.
Csak egy példát említünk annak szemléltetésére, hogyan bánt
Kovács Imre a hozzá beosztott
párttagokkal is. Sehökli elvtárs
kézbesítő a múlt év szeptemberében vitába szállt egy nála magasabb beosztású
elvtársnővel.
Utána
termelési
értekezleten
ezért megbírálta őt Kovács elvtárs, a hivatalvezető. Scbökli elvtárs elismerte, hogy az említett
vitában nem neki, lianem
az
elvtársnőnek
volt
igaza. Az
ügynek '"amfak rciidje ék m ó d j a
szerint ezzel le kellett volna zárulnia. Októberben azonban
a
hivatalvezető váratlanul
ismét
felhozta a dolgot a következőképpen: „Hogy merte maga bírálni a feljebbvalóját.
Vegye
tudomásul, ha ez
mégegyszer
előfordul, kirázom a nadrágjából és úgy kivágom a postáról,
hogy a lába sem éri a földet ;
.Sehökli elvtárs akkor
megkérdezte tőle, hogy miért hozta fel
ezt a lezárt ügyet. De vesztére.
A hivatalvezető — hiszen most
inár saját becses személyét vélte
lejáratni — magából kikelve ordított ró: „Ha sokat jár a szája;
még a pártból is kizáratom".

relmeket. Mivel azonban ott is
mindig Kovács Imréé volt
az
utolsó szó, később olyan nézet
alakult ki, különösen a kézbesítő elvtársak között

„Nem szólók,
nehogy megüssem
a bokámat".
A taggyűléseken Kovács elvtárs
többször is kapott szót,
inig
legtöbben egyszeri felszólalásukban sem mondhatták el
véleményüket. Kedvenc szavajárása
volt a hivatalvezetőnek: „Kivágom, mint a huszonegyet", „Ha
nem állhat a szája, könnyen
Dorozsmán
találja
magát",
„Hallgasson, amíg jó dolga v a n "
és hasonlók. Nem .csoda tehát,
ha a pártszervezetben
meghalt
a bírálat és az önbírálat, megszűnt a pártmunka, a párt ügye
iránti lelkesedés hajtóereje.

bírálat és az önbírálat szabadságáért is csuk közös erővel lehet
eredményesen megküzdeni.
A
felszólalók a fejére olvasták Kovács Imrének, hogy soha nem
kérte ki a véleményüket, mindig egymaga döntött olyan kérdésekben is, amelyeknek a megoldásához ' feltétlenül
hasznos
lett volna a párttagok és a pártonkíviiliek meghallgatása.
Ez
egyáltalán nem csorbította volna a hivatali egyszemélyi vezetés elvét. Bíráltak a pártvezetőséget is, mert gyáván megalkudott a helyzettel. Hagyta, hogy
a hivatalvezető parancsoljon u
pártszervezetben is és megszűnjék a politikai meggyőzés, a
kollektivitás,
a
pártvezetés
kommunista módszere.
Valamennyien hangoztatták a
felszólalók, hogy
tanulságképpen
olyan elvtársakat kell
megválasztani az ú j vezetőség tagjainak, akik szilárdan a párt irányvonalán haladnak és nem tűrik
meg a pártdemokrácia legkisebb
megsértését sem.

Alihoz, liogj' a
Posta i-ben
ilyen mélyre süllyedt a pártélet,
vagyis úgyszólván eltűnt a kicsinyes
személyi
torzsalkodások, gyanakvások, pletykák
és
Az lett volna a helyes, h a
intrikák mocsarában, elsősorban
Kovács elvtárs becsületesen és
az eddigi pártvezetőség a hibás.
őszinte önkritikával
elismeri,
A párttagságra támaszkodva,
hogy nagyon

a pórtvezo'öséanek
kellett volna

súlyosan vétett
a póri törvényei ellen.

megakadályoznia a hivatalvezető
kényuralmát és biztosítani
a
bírálat és az önbírálat érvényesülését. Ehelyett azonban
Sáfárik János elvtárs, a pártszervezet eddigi titkára is kezdte
átvenni Kovács Imre
hangnemét és módszerét. A pártélet, a
pártmunka megjavítása helyett
legtöbben az egymás eUeni áskálódással foglalkoztak. Ez a
magyarázata annak, hogy
a
párttaggyűlések rossz
értelemben vett termelési értekezletekké fajultak, ahol Kovács
Imre
és társai fenyegetőzésével
telt
el az idő. Ez az oka annak,
bog}* a pártoktatásra jelentkezett 72 párttag közül már csak
10—14-eu vesznek részt a foglalkozásokon, de ott is mélységesen hallgatnak legtöbben. Ez
az oka annak, hogy a DlSZ-fiatalok politikai nevelésével alig
törődött a pártszervezet és nem
adott nekik semmilyen
partmegbizatást. Ez az oka annak,
hogy a párthatározatokat
sem
ismerték eléggé a vezetőség tagjai és nagyon kevés gondot fordítottak azok végrehajtására.
Lám, ilyen hatalmas károkat
okoz a pártnak a bírálat brutális elfojtása;
Kovács Imre elvtársat
ezen
a taggyűlésen bírálták
először,
most aztán alaposan

Ehelyett azonban közel két óra
hosszat azt magyarázta,
hogy
végeredményben neki van igaza: szemérmetlenül
visszaverte
a jogos bírálatokat. Süt, felszólalása közepén támadásba ment

övényháza — vagy ahogy a
XV—XVI: századi oklevelek
írják: Sewenház — korát nem túlozzuk el, ha azt írjuk, hogy ezeréves, Sőt, több ezret is mondhatnánk, hiszen itt tárták fel Csongrád megye egyik leggazdagabb
bronzkori telepét. A Gesta Hungarórum szerint meg Attila hun király székelt ezen a vidéken, s bi' zony ennek is van már másfélezer
éve. De Sövényházához tartozik
Pusztaszer-major is, ahol a mondák
szerint Árpád és vezérei tartottak
törvényt. Itt lett volna tehát Szer
várása; mely a hagyomány szerint
egészen Szegedig terült. Később
királyi birtok és vár volt itt, melyet
mikor megostromoltak a kunok, elhamvadt a falu körülötte. Később
újra települt a hely, s nemesi családok birtoka volt, mígnem tökéletesen pusztává lett a török hódoltság idején. Egy időben Szeged bérelte legelőnek. Majd királyi adományból gróf Erdődy György birtoka lett, aki miután eladósodott, a
génuai betéti társaságnak adta át,
míg végül vétel útján a Pallavicini
őrgrófok annakidején ötvenhatezer
— később „csak" negyvenezer —
holdnyi birtokába került. A Pallaviciniek aztán benépesítették; hozzá kell tennünk azonban azt is: ők
akadályozták meg, hogy valóban
község alakuljon itt ki, azzal az elgondolással, hogy ha szanaszét települve kisebb csoportokban oszlik
meg a néjvv jobban lehet uralkodni
fölötte.
l-l' zért van az, hogy a Kistelek—csongrádi és a Szegedről
Sándorfalván
át Budapest felé vezető utak kereszteződésénél
csak
egy
templom állt, amelynek magányosságát
újabban. közeli gépállomás és a

tanulnia kell
a történtekből.
Az a feladata, liogy az egész
párttagság segítségével a vezetőség kiemelje a Posta 1. pártszervezetét a mostani lehetetlen
helyzetből: A vezetőségnek gon
doskodnia kell arról, liogy minden párttagnak
legyen
pártmegbízatása és ellenőrizze azok
végrehajtását. Eleven,
alkotó
pártéletre van szükség
ahhoz,
lnpgy a párt tekintélye, vezetőszerepe biztosított legyen a szegedi postán is és a postás dolgozók munkakedve
megnövekedjék. Ez azonban csak úgy érhető el, ba az ú j vezetőség a
jövőben személyekre való
tekintet nélkül fel' "ősségre vonja
azokat, akii; elfojtják a párttagok és a pártonkívüli
dolgozók jogos bírálatát,

N. 1.

Szeged iskolái készülnek
a Magyar—Szovjet Baiátsági Hónapra

A szegedi üzemekhez hasonlóan, Szeged város oktatásügyi
intézményei is lelkesen készülnek a Magyar—Szovjet
Barátsági Hónap megünneplésérc.
A barátsági hónap alkalmával
a Pedagógus Szakszervezet Makarenkó-emlékünnepélyt
rendez. Az iskolák ]>cdig a kerületi
beosztásnak megfelelően,
nyilvános, műsoros ünnepélyt rendeznek.
A barátsági hónap keretén belül a szegedi iskolák még külön megszervezik a Diákok Magyar—Szovjet Barátsági H e t é t
A Diákok
Magyar—Szovjet
Barátsági Hetének keretében az
iskolákban elmélyülten
foglalkoznak a Magyar—Szovjet barátság jelentőségével.
Ezenkívül a szovjet nép életének és
kultúrájának megismerésere ünnepélyes szakköri üléseket, zenei
délutánokat,
olyasúköri
könyvismertetéseket és élménymegkapta,
beszámolókat rendeznek.
amit megórdamelt.
A Magyar—Szovjet Barátsági
nem Hónap keretében megrendezenA párttaggyűléscken
eleinte A postás elvtársak már
többen szóvátették ezeket a sé- féltek tőle, mert megértették: a dő szovjet film ünnepén az if-

S

át és felelőssé tett minden egy es
szervet és párttagot azért, hogy
az ő tekintélyét lcjáralták. Ezzel csak azt bizonyította ke,
hogy nem sokra becsüli
azokat, akiknek korán reggel munkába kellett állniok, hiszen csak
rabolta tőlük az időt.
Akármelyik
üzemi
pálttaggyűlésen a mnnkás
párttagok
már régen megvonták volna tőle a szót.
A hivatalvezető és társai megkapták jogos
pártbüntetésüket.
A megválasztott ú j párt vezetőségnek azonban
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júság is részt vesz. A bemutatásra szánt filmek közül az általános iskolák alsó tagozatai az
,„Arany antilop" rajzfilm-sorozatot, a felső tagozatosok
„Az
emirátus bukása"
című színes
történelmi filmet, a középiskolás tanulók pedig a „Balkezes
újonc" című szincs szovjet filmvígjátékot tekintik meg
csoportosan:
A nyilvános műsorokra való
felkészülést már minden
iskola megkezdte.

— BARTÓK BÉLA EMLÉKKIÁLLÍTÁS nyílik kedden délelőtt II órakor a Móra
Ferenc Múzeum kupolacsarnokában. Megnyitó beszédet
mond Tombácz Imre, a városi tanács VB-elnökhelyettese. A kiállítás Időtartama
alatt naponta a Szegedi Zeneművészeti Szakiskola és a
Szegedi Állami Zeneiskola
növendékei Bartók Béla műveiből tartanak bemutatót.

Zsombón darál, mégpedig
akadály nélkül, egy kiselejtezett traktor motorjával. Elképzelhetjük, milyen »rossz*
állapotban volt az a traktor,
amit Kisapáti István bordányi kuláknak -meghagytak*
—, mert volt neki négy cséplőgépe, három traktora. És
még most is van neki két
olyan igazi kulák-rezidenclája Bordányban, meg Zsomhóban, liogy na! Hozzá természetesen egyik helyen 12.
a másik helyen pedig 10 hold
földje. Es ráadásul Zsombón
egy darálója.

Szárkúpok,

vagy vadnyúl

Szél fújja, hó lepi a vetések, vagy mélyszántások
"díszeként*, kint tele a szántóföldeken még mindig sok
apró kúpban a kukoricaszár,
összeborogatva 20—30 kéve
egyrakásban s marja az idő
vasfoga. Trkarmány ez, vagy
nyvilteleltetö?
Inkább
az
előbbi, mint az utóbbi. Takarmány, amelyre nagy szükség van és szükség lehet az
elkövetkezendő hónapokban.
Igaz, szokatlanul nagy hideg
van, fáznak a nyulak, de ha
nem is hagyjuk kint ezt a takarmányt, nélküle is meglesznek. Van még hova elbújniok.
Mire várnak dolgozó parasztjaink? Késő ősszel sáros volt a talaj, azt mondták, halálos vétek ilyen utakon vontatni a szárat, majd
eljön a tél. Vártuk a telet,
igaz, akkor jött el. amikor

már azt gondoltuk, tavasz
lesz, de most itt van és
csontkeményre fagyott a föld.
hó is van, akár kocsival, de
leginkább szánnal egy-két
nap alatt haza lehetne szállítani az őszi sárba rekedt
szárkúpokat.
Ne sajnáljuk a fáradságot
és ne várjuk, inig kienged a
talaj, mert az őszi sár ismét
megjelenik. Tavasszal sem
várhatunk mindjárt száraz
dűlőutakat, ezt minden dolgozó paraszt jól tudja. Ezért
késedelem nélkül szállítsuk
be a kukoricaszárat. Higygyék cl a gazdák, a nyulak
sem haragszanak meg.
S
csak jól járnak, ha hazaszállítják a szárat, nem kell
majd kerülgetni tavasszal a
vetés idején és amikor nagyobb szükség lesz a fogaterőre. nem keli majd a szárhordással bíbelődni.

tanácskozása
A Magyar Történelmi Társulat Délalföldi Csoportja és
a TTIT Csongrád megyei
\
Szervezetének
Történelmi
Szakosztálya február 10-én
klubestet tartott, amelyen a
délalföldi történészek előtt
álló új feladatokat vitatták
meg. A második ötéves terv
során
felmerülő általános
tennivalók mellett eredményre jutott az értekezlet az aktuális feladatok meghatározása terén is. A következő fél
évben a délalföldi történészek jelentős megmozdulása
lesz a kecskeméti vándorgyűlés, Barta István előadása „A
kormány
agrárpolitikájáról
1849-ben", több felolvasó ülés
Makón, Hódmezővásárhelyen,
Szentesen és Csongrádon, s
végül a
Tudományegyetem
Történelmi Intézetének tudományos ülésszaka. Az értekezlet kiküldött egy
történész-bizottságot, amely rövid
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termelők közül pedig Kiss Gábor 8
mázsa 30 kilót. A jövedelem jelentős részét az állattenyésztés hozza,
Az egyéni termelők főleg a szarvasmarha tenyésztésével, a szövetkezetek pedig a juhászattal foglalkoznak. A Zója Termelőszövetkezetnek
586 juha van, jövőre ezer darabra
tervezik növelni ezt az állományt.
Ez a szám mégsem mond sokat a
szövetkezet fejlődéséről.
— Olyan nagy fába vágtam a fejszémet tavaly — meséli az elnök.
Szabados Balázs —, hogy magam
se tudtam, mi lesz belőle,
p e r s z e , nem kevés túlzás van
*- ebben. Hogyne tudta volna
Szabados Balázs, hogy a terv,
amelyhez fogtak, megvalósul, mikor
annyi tapasztalat van már mögötte.
A csongrádi Vörös Csillag elnöke
volt előbb, s 1954. május 2-án vette
át, ezt a szövetkezetet a párt szavára. Mondja, hogy amikor itt meglátta, hogy mi a helyzet — „egy szál
szalma sem volt, csak a sok állat"
—, legszívesebben visszament volna
Csongrádra, hiszen a felesége is
„majd elnyelte". (No, hiszen nagy
falat lenne ez a zömök, testes,
egészségesképű ember!) Azóta persze már másképpen érzik itt magukat, s a fejsze sem tört bele a „nagy
fába": az elmúlt nyáron 72 férőhelyes tehénistállót, egy 300 és egy 500
férőhelyes juh-hodályt, sertésfiadztatót s sertéshfzlalót, kukoricagórét.

telellelök ?

Délalföldi történészek

Az ezeréves Sövényháza
kultúrház, no meg a kocsma osztja
meg. (Ez utóbbiak mégis a népesebbek.) Az őrgrófi uralom alól felszabadult nép csak ma kezd valóban községbe tömörülni: a kastélyépülettel s a tanácsházával szemközti oldalon, a fenyves előtt évről
évre szaporodnak a házsorok. Ide
települ a Zója Termelőszövetkezet
tagsága. De ez csak egy töredéke a
3100 főnyi lakosságnak, amely különben szanaszét él a község területét képező közel tízezerötszáz
holdon: Pusztaszermajornál, Hantházán, a Testhalomnak nevezett részen, Kiszeren, Pitricsomban, Percsorán, Erzsébettelepen, ö t termelőszövetkezet alakult eddig itt, kettő közülük — a November 7. és a
Szabadság — az új gazdasági évben. A másik három tsz öregebb,
közöttük a Béke és a Petőfi most
kezd majd erősödni a tartozásokat
törlesztve. A Zója már a fejlődésnek
erről a fokáról tovább lépett. Bizonyára ennek köszönhető, hogy tagjainak száma a zárszámadás óta
23 főről 86-ra szaporodott, s most
320 hold szántóföldje és 680 hold
legelője van.
Ezen a vidéken a kenyérgabona
a fő termény, a község szántóterületének 43 százaléka ezzel van bevetve. A kenyérgabonából pedig
legtöbb a búza. Legmagasabb termést átlagot a Zója Tsz ért el a gabonából: 1137 mázsát, az egyéni

Mindez 1950-ban! És mindig van üzemanyagja. Hogy
honnan veszi, azt egyelőre
még homály fedi —, de vun.
Zsombón a tsz-nck is működik egy darálója, de bizony
sokszor küzd
üzemanyaghiánnyal. A kulák azonban
valamiképpen szert tesz benzinre és vígan darál.
Ügylátszik Zsombón szem
elől tévesztik a kulákkorlátozás politikáját és nem néznek Kisapáti körmére. Pedig
érdemes lenne megvizsgálni,
hogyan darál, miért darál...?
(s —r)

darálómalmot és 20 vagon- gabonát
tároló magtárat építettek. Közben
kibontakoztak az adósságokból is:
1953-ban még 123 ezer, 1954-ben pedig 37 ezer forint fedezetlen hitelük volt, míg 1955-ben 18.900 forintos többlettel aktívan zárt a szövetkezet. Ez sem volt könnyű munka.
— Én az első zárszámadáskor
megmondtam már, hogy régi tsz-elnök vagyok, de még sosem zártam
passzívval. Azt mondták akkor,
hogy ez itt világtörténelmi esemény
lenne. Hát ez az esemény bekövetkezett: megmutattuk, hogy mindenhol lehet jó eredményt elérni.
A z eredményt az is mutatja,
hogy, egy munkaegység értéke, — amint számítják —1 39 forint
24 fillér volt. Csakhogy ez a szám
aligha felel meg a valóságnak. Sok
apró juttatást (húst, zsírnakvalót,
stb.) nem számítottak be ebbe. Szabados elvtárs maga is bevallja:
— Én egyszer kiszámítottam mindenfélét magamnak és 47 forintra
rúgott.
Szomszédja, Zsótér elvtárs is el
próbálja sorolni, mi mindent kapott
a szövetkezetből.
— Mivel 941
munkaegységünk
volt, 70 mázsa búzát és rozsot, 5 mázsa árpát hoztam haza. Pénzt? Azt
az isten se tudja pontosan.
— Tízezer forintot biztos kapott?
— No, azért annál csak többet!
Aztán még kilenc és fél mázsa

időn belül elkészíti a délalföldi történészek,, ötéves tudományos tervét. E terv 'keletében elkészítik többek között Csongrád vármegye tudományos monográfiáját.

Felső v á r o s o n
tsz e l ő k é s z í t ő
bizottság alakult
Tegnap délelőtt a II. kerületi Tanács mezőgazdasági
osztályán a felsővárosi feketeföldek gazdái közül többen
elhatározták, hogy felhagynak az egyéni gazdálkodással
s termelőszövetkezetet alakítanak. A tsz előkészítő bizottságba részt vesznek: Temesvári Ferenc 6 és fél, Temesvári János 7 és fél, Kertész Sándor 4. Kocsárdi Ferenc 3, Lázár János 5 és Révész Antalné 3 holdas gazda.

kukorica, 33 mázsa burgonya is
jött.
— De kaptam másfél vontató répát is, én ugyan nem számolom,
hogy mennyi az súlyra! Aztán 24
mázsa szénát, 29 mázsa szalmát, 94
kiló cukrot s mit tudom én, még
mit
Szóba kerül még sok minden. Két
év alatt tízen építettek házat itt a
fenyves tövében, de — úgy mondjálf
— még „háromszáz" ház is elkelne,
ahogy a tsz növekszik. S a tagsággal együtt növekednek a tervek is:
most 10, jövőre 20, aztán 50 hold
szőlőt telepítenek, dömpert vesznek,
mert az használhatóbb itt a teherautónál, negyven család méhet igényeltek, hogy méhészet is legyen,
van már bognárműhelyük szalagfűrésszel . . . de ki tudná mind felsorolni?
Nem is sorolja már az elnök. Az\
mondja:
— Ez az eltelt esztendő elég jó
volt, csak az új is ilyen tegyen. De
tehet még jobb is. mi nem elégedhetünk meg semmivel!
IV em bizony. Mert ő olyan ember, hogy mindig többet s jobbat akar mindenből. A tsz-ekböl is
ezért vesz részt ebb-n a zord idő
ben is fáradhatatlanul a szervezés •
ben. Tanyáról tanyára jár a tanács
elnökkel — Lőrincz Sándorral —
és még sokadmagával. Hiszen akad
is elég munkájuk: 770 körül var.
még az egyéni termelők száma s s
három kulákon kívül 180—200 középparaszt, s közel 600 olyan parasztember van. akinek 8 hcldná
is kevesebb a földje. Mindig ehhc >
tér vissza beszédük, mert az ő gorte
juk az új szövetkezetek s az új tsztagok jövendője is.
Németh Ferenc

OELWWüRtlRSZIIt;
Levelezőink jrák
Helytállnak a postások
a hidegben

Vasárnap, 1956. február tt.

A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének
kutatómunkája és a gyakorlati élet
AZ
ÉPÍTÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM, valamint a
Város- és Községgazdálkodási Minisztérium még 1954
őszén intézkedett, hogy elkészüljön Szöged város általános rendezési terve. Szeged
egész lakosságát érinti ez a
terv. A két minisztérium
képviselőjének múlt évi Szegeden
tartott értekezletén
megállapították, hogy a rendezési
terv
elkészítéséhez
nem elégséges csak a műszaki
tervezés,
szükséges
hozzá az emberöltőkre kihatással lévő várostervező munkának széleskörű városföldrajzi síkon történő tudományos megalapozása is.

földrajzi vonatkozású sokré- a természeti földrajz legeltű problémáival foglalkoz- hanyagoltabb ágára hívja fel
nak. A földrajztudomány el- a figyelmet, részben pedig
méleti megállapításaira tá- az ilyen gyakorlati
vonatmaszkodva állástfoglaltak a kozású kérdések iránt érvárosfejlesztés minden sze- deklődő fiatal káderek fejlőgedit is érdeklő döntő kérdé- dését elősegítse. A készülőseiben.
ben lévő Duna—Tisza közéA Szeged Városi Tanács nek talajföldrajzában az infelismerte a Földrajzi Inté- tézet docense a gyakorlati
zet munkájának
gyakorlati .óiét számára térképpel szemjelentőségét és többszöri át- lélteti az egyes talajféleséiratában hangsúlyozta, hegy geket, amelyeken keresztül a
a városföldrajzi tudományos gyakorlati szakember, az agműnkét jól értékesíti á ter- ronómus hasznos tanácsokat
vezés gyakorlatában. Az ed- adhat egyes gazdasági növédig elkészült dolgozatok — nyek rcntábilisabb termelészámszerint 12 — máris ko- séhez.
moly megalapozást jelentet- , A cél szolgálatában
áll
tek a2 Építésügyi Miniszté- Pénzes
István
tanársegéd
rium által elrendelt, a Város- gazdaságföldrajzi'
kaitatóépítési Tervező Vállalat ré- munkája, aki a szegedi fűszéről folyamatban lévő sze- szerpaprika
természet-földgedi várostervezési munkála- rajzi alapfeltételeit; ezen betoknál.
lül különösen az éghajlati
AZ INTÉZET MÁSIK JE- és talajigényeit vizsgálva anLENTŐS tudományos kuta- nak megállapítására
törektómunkája, amely a gyakor- szik, hogy a fűszerpaprika
lati élettel szoros kapcsolat- termelési körzetén, beiül, meban áll, talajföldrajzi és gaz- lyek azok a legoptimálisabb
daság-földrajzi. Figyelemre- helyek, ahol a világhírű szaméltóak azok az eredmé- gedi fűszerpaprika a legerednyek,
amelyeket
Korpás ményesebben termeszthető.
Emil docens a talajföldrajzi
A Földrajzi Intézet tudokutatás terén elért. A Mező- mányos eredményei és célföld talajföldrajza, • továbbá kitűzései újszerűek, hasznoPálmai Mátyással
közösen sak mind a mezőgazdasági
megírt -"Szeged környékének növénytermelés, mind a vátalaj földrajzi vázlata- első- rosfejlesztés terén.
sorban a mezőgazdasági kérA SZEGEDI TUDOMÁNYdésekkel
foglalkozik,
és EGYETEM Földrajzi Intézeigyekszik ennek a" fontos tének dolgozói ígérik, hogy
teremtési ágnak mennél több, kutatásaikat mindinkább kia gyakorlatban is hasznosít- szélesítve igyekeznek a váható anyagot nyújtani. A ta- rosi
tanács
városrendező
lajgeográfia iránt érdeklő- munkáját elősegíteni,
valadők részére a Földrajzi Fő- mint a mezőgazdaság fejbizottság megbízásából Kor- lesztéséhez gyakorlatilag :s
pás Emil és A. Nagy Miklós hozzájárulni.
elkészítették - A
talajföldPrlnz Gyula,
rajz! kutatások módszert aa földrajztudományok
ná~-t. A tanulmány azt a
doktora, tanszékvezető
célt szolgálja, hogy részben
egyetemi tanár

Hétköznapi

Gondolatok
a Körhinta

igazságok

bemutatója után

1

szetes hangja egyszerre szól
Szeged dolgozói a meleg szoaz emberi észhez és szívhez.
búkban meg mélyen
alusznak,
amikor a postás már talpon van.
Nagyon
jó
ez
a
film..
MáiHidegben, szélben,
hóviharban
címében is kitűnő, pontosan
várni kell a vonatok érkezését,
fedi a mondanivalót. Pedig
Amikor egy-egy új magyar
a postakocsikat. Sokan nem is
csak egy szó a címe: Kör- film napvilágra kerül, szinte
gondolnak arra, amikor egy-egy
hinta. Mikor kijövünk a mo- mindannyian aggódó szülők
levelet, csomagot kapnak -vidékziból, még hosszú ideig lát- vagyunk. Vajon milyen a
ről, hogy mennyi munka, menyjuk magunk előtt a gyorsan „gverek"? Életre való. egésznyi fáradság útján jut az el a
forgó körhintát, s rajta a bol- séges . . . ? S ha a válasz igen.
laliásokra. A szegedi 2. postadog fiatalokat.
>•
"
akkor jóleső érzéssel nézünk
hivatal dolgozóinak télen
sokForog a hinta. Egyre gyor- egymás szemébe: ez igen. e z
sok akadállyal kell
megküzdesabban és szédítőbben. Ebben f i l m . . .
niük. Hóban a szállítás
igen
az önfeledt hangulatban szoKritikusnak alig lehet nanehéz, különösen
hajnali 3—5
rítja meg élőszőr Bíró Máté gyobb öröme, mint mikor
(>ra között, amikor érkeznek is
— őszinte szerelemmel szivé- szépet és jót írhat, egy új maindulnak a
mozgópostakocsik.
ben — Pataki Mari kezét. Ez gyar alkotásról FelszabaduMinusz 15—17 fokos
hidegben
a kézfogás — sok buktató lás utáni
filmművészetünk
futkosnak mostanság a postások
után — lakodalmat megelőző sok-sok
bukdácsolás után
a pályaudvaron az egyik vonatkézfogéihoz vezet.
A Szegedi Tudományegyevégre megtalálta a helyes
tól a másikig.
S ahogyan forog a hinta, utat. 1955-ben 10 játék-filtem Földrajzi Intézete már
úgy forog, pezseg a film hő- met készítettünk, s abból 6
A csomagkézbesítő
postások korábban átérezte a feladat
scinek élete is. A társadalmi már mai témájú volt. jeleontosságát és minden renis nehéz, derehas munkát
'
változások ereje, a régi és az nünk elevenébe vágott.
geznek. A aárosban itt is, ott •> delkezésre álló módon igyeúj harcának melege, a szerelIlyen film a Körhinta is«
feltűnik a zöld postakocsi.
.4 kezett kutatásaival, megállames szivek egymásra találá- Fábry Zoltán már az Életjelgyakorlatilag
hajtó és a postás szélben, hóvi- pításaival,
siu>ak
öröme
adja
a
filmtörnél is bizonyította, hogy kiharban a bakon ül és reggel 8 hasznosítható anyaggal renténet forgásának energiáját. tűnő ' érzéke van napjaink,
órától, sokszor délután 4—5 órá- delkezésre állni Szeged VáEz az állandó mozgás a film hús-vér emberének tökéletes
ig — amig el nem
szállítanak ros Tanácsának. E célból ikvégén sem csökken. Tovább ábrázolásálhoz. Sarkadi Imre
minden csomagot — járják
a tatta az intézet akadémiai
forog a körhinta, mint aho- filmje — a Körhinta — éptervmunka programjába Szevárost.
gyan életünk is állandó moz- pen a rendező atmoszféra-íeged városföldrajzi kérdéseit.
gásban van.
Kovács
Mihály Ilyen megfontolással készíremtő. társadalom
ábrázoló
munkája nyomán tágul egyre
tette el az intézet tanszékszélesebbé, sokoldalúbbá.
vezető professzora - A
váAutószifon — patron
Ebben az érdemben a renrosmorfológiai
felvételek
Valaki
azt
mondta
a
mozinélkül
alapvetése" című módszerból kijövet, hogy ez a film dező méltó társa a kitűnő
c s a k szórakoztat, de nem operatőr. Hegyi Barnabás. A
.4 ..Délmagyarország"
egyik tani munkát, amely útmutalegnagyobb
mond semmit. Ez a felületes Körhinta egyik
decemberi számában
olvastam, tóul szolgólt általános, de
részletprobléma
vélemény nem felel meg a erénye a tökéletes fényképehogyan lehet házilag olcsón szó- egész sor
valóságnak. A Körhinta a zés. A debreceni nagyerdő
davizet készíteni. Örömmel lát- megoldásához.
hétköznapok- nagyon is beszé- vásári képe, a lakodalom
tam a lurakatokban, hogy végÖRÖMMEL ÁLLAPÍTOTdes, apró igazságainak tükré- drámaisága talán éppen az
re Szegeden is megjelent
az TAM MEG, hogy a gyakorben szórakoztat, érvel, vitat- operatőr lencséje nyomón éti
autoszifon.
Tnelynek ára teljes lat a tudományos munkát ez
el hatalmas feszültségét.
kozik — tanít.
felszereléssel 144 forint 50 fil- esetben is értékeli nemcsak
Csakhogy ez a tanítás nalér. A cikkben az áll, hogy egy itt, hanem Budapesten is.
gyon jó pedagógiai módszedoboz patront liat forintért cse- Budapest városrendező intérekkel történik. A tanítók —
rélnek ki, tehát egy liter szó- ző szerVe felismerte,
hogy
A felfedező és feltaláló
a film alkotói — nem madavíz 00 fillérbe kerül,
mert a városmorfológial felvétel
gyarázzák agyon érveik igaz- legnagyobb jutalma az a bolegy doboz patronból 10 üveg minden korszerű városrenságát, hánem emberi közel- dog érzés, amely munkája
szódavíz készíthető.
dezésnek az alapja és *A
ségbe hozzák azokat. s szinte eredményessége után szivét
felvétel*
a nézőre bízzák az állásfog- melegíti. Ehhez hasonló érÚgy gondoltam, ezzel
tok városmorfológiai
lalást, de úgy, hogy egy per- zés tölti meg a nézők millióipénzt takaríthatok meg házi ir- módszertani munka megállaeié sem lehet kétséges ayrnajc nak szívét is. mikor egy-egy
tásomnak, s decendter
23-án pításait Budapest városrenművész élete első bemutatkopártós eszmei szilárdsága.
vásároltam egy autuszifont. As dezési munkálatainál folyaSzombaton délben az. egész- sadalopi • hathatós köweiiiűködí-1 Így tör iándzsát a Körhinta zása után sikert ér el.
árusító, még külön
megnyugta- matosan felhasználja. ElenA KfSrhinta minden
nétott, hogy ha a patron
elfogy, gedhetetlen feltétel a kérdé- ségügyi feTvilágOiiítás ' f t ó b ' á n ' ' súrc/'-tÖmógnlásíára. még széle 4 ' az egyéni boldogság jogoselméleti
tisztázása. Tendezett kiállítás
hármikor kicserélik. A j autoszi- sek
megnyitójá- seh'bkörű felvilágosító inunkéra j sága és a szövetkezeti gaz- zője szinte külöp-killön fel•
'•••-». fede^j," .TÖjőcsiK. Marit, »
fon nagyszerűen, bevált, a cso- Csakis tudományos alapon val megkezdődött a tbc. elleni van szükség,
dálkodás h e l y i s é g e .mello.tr..
•-ŰZV
— I' '
\ , V T .:
film női főszereplőjét.
Termag patron azonban egy
hit és elméletileg tisztázott kér- küzdelem hete. Az ünnepségen
Két
egymásra*'
"táléit
széiví*
mészetes szépsége, szerepével
alatt elfogyott. Kicserélni azon- dések hasznosíthatók a gya- megjelent Bonián József egészmes
szív
kiverekszi
magának
Szombaton, délelőtt Debrecenvaló
teljes
azonosulása,
ban nem
tudom.
Közölték korlat területén. Éppen ez- ségügyi miniszter, Drexler Miktanácsházán számos a szülői beleegyezést a múlt- őszinte szenvedélyessége. síugyanis, hogy
esők üveggel ért intézetemben az említett j lós és Simonovits Isván egész- ben, a
ból fennmaradt esztelen vahatóságok
tagjainak
részvéegészségügyi
dolgozó
részvéterásra görbülő szája, felejtheegyütt adhatnak.
az lével ugyancsak
telével az ankétok és elő- ségügyi miniszterhelyettesek,
ünnepélyesen gyonimádattal szemben is. A tetlen kacagása teszi sokáig
közös
munka
hangulata
és
egészségügyi
tömegszervezet
ejt
megnyitották a tbc. elleni küzAzóta naponként
érdeklődöm, adások egész sorát tartottuk,
derűje, a nagy" szavak
he- emlékezetessé a fiatal Tftróvezetői, az orvostársadalom szá- delem hetet,
s mindig megjelölnek egy idő- meg,
lyetti
fel-fel
villánó
apró.'
de csik Mari tehetséges alakítámos képviselője.
•
pontot, amikor lesz, de
még
A fenti alapvetés nyomán
meggyőző tettek igazolják a sát.
sajnos a mai napig sem tudtam a tanszék dolgozói, Pálmai
Román József miniszter megszövetkezeti összefogás jelekicserélni. Szeretnénk,
Ica az Mátyás adjunktussal, egy- nyitó
beszédében részletesén
ÖT HOLDAS gyümölcsöst te- nének történelmi jogosságát,
illetékesek intézkednének
ebben másután készítették el azo- inéllatta azokat az eredménye- j B/;lt „ f,aksi Micsurin
TSZ. jövőjének sikerét.
az ügyben.
Á felszabadulás előtti makat az értekezéseket, ame- ket, amelyeket a tbc. leküzdésé- Gyümölcsöse mellé alma-, körA Körhinta 1953 őszén játszódik. de ,1956 februárjában gyar filmek, főszerepeit évTakó
Ernőné lyek speciálisan szegedi kér- ben a felsznbadulas ota elérbarack- is
cseresznyefákat is érvel, agitál. Ennék az ről évre az ismert fővárosi
désekkel foglalkoztak. E dol- tünk. majd hangsúlyozta: a togozatok
a
városfejlesztés vábbi sikerekhez az egész tár- ültet.
agitációnak egyszerű, termé- ..sztárok" játszották. Vidéki
színész filmfőszerepben
az
Újjászervezték
úri Magyarországon istneretó
a Konzervgyár
fasizmust
képviselő
bírákat, len fftgalohi volt.
DISZ-szervezetét
" tven évvel ezelőtt, az 1905
A Körthinta nem is egy.
Honnan veszi ez az ötnapi kín—1907-es nagy forradalüzemünkből
eseménydús nazás után statárium elé állított Hanem egyszerre három férfi
pokról tudok beszámolni, heh- | mi fellendülés idején született
fiatal kommunista ezt az óriási főszereplővel dicsekedhet, s
Hl dr 9-én tartottuk meg a DISZ- j I.őwy Sándor, a kommunista iflelkierőt? lőwy Sándort a ma- milyen érdekes — pontosabkivezetőségválasztást
ünnepélyes ( júmunkás-mozgalom egyik
gyar nép sorsáért érzett felelős- ban mennyire elgondolkoz1 9 9 6 - 1 9 2 9
lagkönyvrserével
egybekötve. emelkedő alakja. Olyan koriján
sége tette rettenthetetlen bőssé. tató —, hogy mindhárman vidéki színház tagjai. Ha a ttlih
1955-ben mindössze. 21
DISZ- élt és harcolt a magyar nép, a
A statáriális híróság ez esetés
meggyilkolt ifjúságot testileg-lelkileg gyötrő ben is — mint korábban az első forgatása közben felszabad Jtc
tag volt az üzemben, a Szegedi magyar iíjúság felszabadításá- bebörtönzött
a művészeknek egy-egy napKonzervgyárban. A pártszerve- ért, amikor nz uralkodó osztá- kommunisták helyére mindig új fasiszta leventeintézméay ellen. Rákosi-per során — a nemzet- ja, Barsy Béla Szegedre, áoós
..Tanítani,
osztályöntudatra
neés
fiatal
harcosok
álltak,
a
Komlyok
számára
vörös
posztót
jezet — látva az ifjúság egy réközi munkásszolidaritás és n
Debrecenbe,
Szirtes
minden
szervezkedés, munista Ifjúmunkások Magyar- velni akartuk a fiatal munkás- magyar nép óriási felháborodása Imre
szének"'fegyelmezetlen
magatar- lentett
Ádám Miskolcra sietett. Várságot"
—
vágta
hóhérai
szeméországi
Szövetségének
(KIMSZ)
minden
pártos
.
gondolat,
szó
és
tását — határozatot
hozott
a
következteben kénytelen volt ki- ta őket a „hazai" színház,
DISZ-szervezet fejlesztésére
és cselekedet. Halállal büntetendő tagjai, akik lelkesen követték a be Lőwy Sándor. A kommunis- mondani nz ügyben való ille- a szerep, az otthoni közönség.
ta
ifjúmunkások
röplapjai
szerpárt
útmutatásait.
támogatására, s a fiatal
párt- bűn volt akkor kommunistának
téktelenségét. • A ,.a',rendes" bíróvezkedésre, harcra buzdították a
Nekünk különösen
nagy
tagokat segítségül küldte. Ennek lenni. Az ország börtöneiben ifz alig húsz éves i.őwy munkás- ós paraszt fiatalokat, nz ság 3 évi fegyházra- ítélte Lőwy öröm. hogy a film egyik legered menyeképpen életre kelt a júmunkások ezrei senyvedtek
Sándort, uki a börtönben is
Sándor rendkívül nagy összefogásban réjlő
hatalmas
kiemelkedőbb művészi teljeA magyar nép
DISZ-szervezet újból — s egyút- és pusztullak.
elméleti tudással és a munkás- erő felismerésére nevelték őket. fulytattn. a tanulást és készült sítményéért éppen Barsy Bétal húsz jó aktívával
szaporo- történetének ebben a sötét és mozgalomban szerzett
gazdag Míg Magyarországon a Szovjet- az eljövendő új h,arcokra. A lát, a szegedi Nemzeti Színdott., Köiöttüh
Utvüs
László válságos korszakában a prole- tapasztalatokkal jött Kassáról
magyar fasizmus félt a megpéldául 38 új tagot szervezett a tárhősök egész serege született, Budapestre, hogy' a párt ifjú- uniót csak suttogva, vagy gyű- bilincselt kommunistáktól is; ba ház Kossuth-díjas művészet
köszönthetjük.
Természeteslölködve
emlegették,
addig
mérhetetlen
DISZ-be, fíciger Tibor pedig a ukik vállalták a
sági szervezetének élére álljon. a Lőwy Sándor vezetése alatt nem végezhette ki nyíltan, or- ség és egyszerűség — akár
szenvedéseket,
üldöztetést
és
Szabad
Ifjúság
előfizetőinek
vul
igyekezett
elpusztítani.
Az ellenforradalmi Magyarorés 1929 őszén az ország, lmrtünei- csak egy szemöldök rándítás
gyűjtésében ért el szép ered- embertelen kínzást, akik életü- szág fasiszta hóhérainak addigi álló fiata)ok bátran védték
— ad szenvedélyességet és
népszerűsítették
a
nemzetközi
ket
is
feláldozták
azért,
hogy
ményt\ A
DlSZ-vezetöségválaszl>en lévő politikai foglyok éheHiamarkodottságot.,
nép tevékenysége bőven elég volt proletariátus élgárdáját, a szov- ségsztrájkot kezdtek, hogy hely- néha
tds tiszteletére ifi-brigádok ala- előbbrevigyék a dolgozó
ahhoz,
hogy
u
gyengék
lemonderőt és bölcsességet Pataki
kultak — a raktárban
export- felszabadulásának ügyét. Ezek janak a harcról és elrettenjenek jet népet. „Éljen a leigázott zetükön javítsanak. A 'kommu- Istvánnak, ennek a vajúdó
brigád,. a gyártásnál pedig záró- között volt Lőwy Sándor is. az ellenállásnak még a gondola- gyarmati népek és a kizsákmá- nistákat kényszer-táplálással kí- lelkű paraszt gazdának.
nyolt munkások védője: Szov- nozták, ennek során Lőwy Sánteli
brigád — és kiváló nuinhira ,' Rövid, de küzdelmekkel
Barsy Béla
a
filmiten
élete — példája a törhetetlen tától is. A törvényesített terror jetoroszország!" — ez volt jelsza- dor tüdőgyulladást kapott
lettek felajánlásokat.
és
következtében
a
magyar
nép
vuk. A KIMSZ röplapjai lerán- az'éhségsztrájk hetedik napján mennyiségileg aránylag keveharci akaratnak, a kommunista
érezBálint
Jánosné helytállásnak, a vállalt kötele- színe-virága dőlt ki n sorból. tották a leplet u magyar fasiz- meghalt; már nem érhette meg j set beszél. Mégis úgy
aljasságáról és a harc végét, a mártírok sorsú-! zük. hogy tűzben izzó szemézet tségek megalkuvás
nélküli Lőwy Sándort mindez nem térí- mus minden
tette le forradalmi
útjáról. szennyéről, a fasizmust kiszolvel. szenvedélyes mozdulataiteljesítésének.
„Meggyőződéses
kommunista gáló klerikális reakció és a mim- ra jutott. De helyébe új harco- i val hallgatásában is beszél,
A
Kommunisták
Magyarorsok
álltak
az
ügv
mellé,
amelyJ
— A Juhász Gyula Kultúrminden
erőmmel kásáruló szociáldemokrácia népvitatkozik önmagával és mászági Pártja az illegalitás
sú- v a g y o k . . .
ért harcolt és amelyért életét sokkal.
párt ámító mesterkedéscről.
házban ma délelőtt 10 órakor lyos körülményei között ezernyi arra törekedtem, hogy a
áldozta,, s amely harc győzelem-i Szeged utcáin a Körhinmesedélelőtt keretében -Rák mádon és ezernyi eszközökkel nagy és hatalmas legyen és hogy
inel végződött.
a kommunista
ifjúmunkások
17
gy
évi
eredményekbon
tát hirdető plakáton ezt olküzdött
azért,
hogy
Magyarormester a gondolatolvasó- cíI őwy-Sándor úgy élt, mint vashatjuk a cím alatt: „Egy
szövetsége
megerősödjék"
—
"
gazdag
tevékenység
után
mű szlovák népmesét hall- szág ne a hárommillió koldus vallotta a statáriális bíróság T/őwv Sándor — a párt Köznz igazi forradalmárok, "vönyörű szerelofri története".
országa legyen, hanem — a
hatják a gyermekek. Utána szovjet nép példája „nyomán — előtt. Hz az út, a párt útja — a ponti Bizottságának több tagjá- úgy is holt meg. Példája ma Ez a megfnatározás magában
Horthy rendőrsé- is világító fáklyaként mutatja kevés. A Körhinta nemcsak
-Szűcs Dani álrrta~ című a prolctáriátus vegye kezébe a szocializmusért vívott harc ál- val együtt
dozatokat követelő útja volt. gének a kezébe került. A har- az utat, amelyen ifjúságunknak egv gyönvörű szerelem. Hahatalmat.
F.rről
a
célkitűzésről
diafilm kerül
bemutatásra.
Lőwy Sándor szervezte és ve- cot azonhan az osztályellenség haladnia kell, ha a dolgozó né- nem az úi emberavatás, a
Minden kispajtást szeretet- a Horthy-fasizmus 25 éve r.latt zette a harcot a dolgozó' ifjúság fogságában sem adta fel. Er- pet akarja szolgálni.
társadalmi harcok és az igazsohasem mondott le a párt. HarSonkoly Pál
ság győzelmének története is.
tel vár á kultúrház vezető- cában kimeríthetetlen erőtarta- emberibb életéért, a jobb jövő- kölcsi Szilárdsága, clvhíisége 06
tanársegéd
Sömjén
Péter
sége.
léka volt a münkásifjáság. A ért, Szenvedélyesen harcolt az 'tisztánlátásé megdöbbentette' a
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Az SZKP X X . kongresszusa előestéjén
Szovjet embereik...
Kovács vagy tudós,
kolhozparaszt vagy bányász, gépgyártó vagy orvos,
világosan
látja, mit kell tenni, hogy az SZKP XX.
kongresszusának irányelvei megvalósuljanak.
A nyilvánosságra
hozott történelmi jelentőségű dokumentum
nagy
érdeklődést keltett a szovjet emberek millióinak
körében. A
népgazdaság valamennyi
ágának fellendülését
jelentő
számok, szárnyat adnak képzeletüknek:
látják a térképen az új ipari területek gócait, az új gyárak,
vízierőművek, a bányák, az évszázados szűzföldekből
kihasított és a korszerű földművelés
számára
meghódított
végtelen mezők
körvonalait.
Meglesz! Mindazt, amit a párt kitűzött,
megcsináljuk! A szovjet emberek ígérete egy a tettel.
Századunk hősei ök... Szovjet
embereit.

A csőfúrógép tengelye nyolc
é j félméter hosszú. Bármilyen szilárdan is építették be
a szerszámgépbe,
rezgését
nem lehet végleg megszüntetni. Ezért a kések hamar eltörnek é s az alkatrészek
megmunkálásának üteme is
lassúbbá válik. Meg kell változtatni a kés geometriáját,
- gondolta magában Georgij
Alijcv, a kislini gépgyár esztergályosa.
Alijev és váltótársa, Georgij Kuznyecov már régóta
versenyeznek egymással, versengésüket az egész kollektíva figyelemmel kíséri. A két
vetélytárs először másodperceket, majd perceket takarított meg, s ma már ott tart, ATTŰL TARTOTT
Nyihogy a normát 150 százalék- kolaj Kulikov, hogy hirtelen
ra teljesíti. Ez jelentős siker- elhatározása
rosszul
esik
nek számít. De, ami az első- majd anyjának, s most, ahogy
séget illeti, ezt sohasem tud- hazaért a kerületi pártbizottták eldönteni; helyesebben, ságról, egyre azon törte a feamint az üzemben tréfásan jét, hogyan is fogjon a beszélmegjegyezték, mindig holt- getéshez . . .
versenyben győznek. A két
Vacsora után anya é s fia
barát mesterségbeli tudása és a díványra telepedtek.
kitartása teljesen egyforma— Moszkvából már több ezAlijevben lassan érlelődött ren indultak Kazahsztánba és
meg az újítás gondolata, Kuz- az Altáj-vidókre — kezdte
nyecov tanácsát is kikérte. A Nyikolaj. — Éppen tegnap
fiatal esztergályosnak eddig kísértem ki az állomásra két
nem volt módjában mérnöki barátomat.
ismereteket szerezni, de azért
— Kik voltak azok? — érmagabiztosan haladt a célja deklődött anyja.
felé. Elvtársai segítségével az
— Viktor Szmimov és Boösszes számításokat befejezte, risz Kuznyecov. Ügy döntötsőt a kísérleti mintadarab is tem, én is elmegyek a szűzelkészült. Csak ki kellett pró- földekre — tette hozzá hatábálni. Erre egyik este került rozott hangon .
sor. A második műszakban
Kis ideig hallgatott
az
Kuznyecov állt a gébnél. Ta- anya, mintha a szavak között
lán reggelre halassza a kés válogatna, aztán így szélt:
kipróbálását? Nem! Alijev
— Néhány hete csak, hogy
egy percig s e m habozott, át- megkaptuk az
új lakást,
adta a kést váltótársának.
mennyi utánjárás, vesződség,
— Próbáld (ki. Én majd né- mennyi költség fekszik benzem, hogyan válik be.
ne. itt van az új berendezés
A műszak végén a gyári és most tessék, fogod a sapfolyosó falán megjelent a kádat,
aztán
gyerünk a
„villám", amely hírül adta a sztyeppére.. .
kollektívának, hogy KuznyeNyikolaj felállt, lassan vécov esztergályos 200 százalék- gig lépkedett a szobán, aztán
ra teljesítette normáját. Mi- visszafordult és szembenézett
közben munkatársai a kezét anyjával.
szorongatták,
Kuznyecov
— Ne haragudjál, mama,
csak ennyit mondott:
de nem maradhatok itthon
— Nem az é n érdemem, a semmiképp, magad is belátkés Alijev ötlete!
hatod. Én — kommunista
Részlet Raszul Rza „Szovjet jel- v a g y o k . . .
lem" cimü tárcájából
Az anya felkelt, fiához lépett és szó nélkül á t ö l e l t e . . .
Uj kombinátok
. . 1 9 5 3 UTOLSO NAPJAIBAN indult útnak Nyikolaj
a
Szovjetunióban
Kulikov
Kazahsztán
felé.
Az országban mintegy 80 Nem először mondott búcsút
nagy textilüzemet
rekon- anyjának hosszabb időre. Elstruálnak, illetőleg építenek, ső ízben 1942-ben, amikor a
A Kamisínban Bamaulban, haza fölött a háború vihara
Kamszkban és Herszonfcan dúlt. A repülőiskola befejezéépülő hatalmas pamutipari se után Nyikolaj elindult a
kombinátok ruhaanyagokat, ftontra. A fiatal repülő Sztávelvetet, flanellt,
szatént, lingrád környékén kezdte és
tarkánszőtt
sottisanyagot Berlin felett fejezte be a légi
harcokat. Harci hőstetteiért
gyártanak majd.
megkapta a Szovjetunió Hő1956-ban
üzembehelyezik se kitüntetést.
a ikrasznodari fésűsfonó szóNyikolaj Kulikov most a
vökombinát második egyse- szúzföldek meghódítására ingét, befejezik a pavlovszki, dult.
jposzadi
gyapjúfoínógy ái. . . Hideg, decemberi nap
építését, átadják rendelteté- volt. Metsző szél vágott a z
süknek a krasznojarszki se- ember arcába, fáradhatatlalyemkombinát első 200 szö- nul kavarta, hordta a havat.
vőgépét.
A szosznovi szovhoz főutcá-

Periszkóp
a szerszámgépen

A felelősök
felelőtlensége
egy lakás ügyében
A Szeged. Katona József
utca 36/b. számú ház özv.
Burghardt Józsefné tulajdona. A főépületben három szoba van; ebben lakik a házigazda és idős anyja. Közvetlenül a főépület mellé mar
régen egy kis egyszobás, előszobás lakást építettek. Ebben lakott évek óta Kovácsházi József szíjgyártó-segéd.
Lakbért nem fizetett, mert

A LENINGRÁDI KIROV
GYÁRBAN minden elragadtatásba ejti a látogatót és a
tapasztalatlan szem nemigen
veszi észre azokat az apró hibákat, amelyek esetleg fékezik a termelés növelését. A
gyár egyik üzemrészében rögtön magára hívja a figyelmet
a karusszel-gép, rajta a mun- a ssoba járandósága
roll,
kadarabbal. A hatalmas forgó
tárcsa együtt mozog a rajta mivel mint segéd Burghardtálló munkással, akinek az a né
szíjgyártó-műhelyében
feladata, hogy
figyelemmel dolgozott, aki férje után — a
kísérje a megmunkálás minő- törvények szerint — gyakoségét. Ebből a célból állandó- rolhatja az ipart.
an le kell hajolnia, hogy beA múlt evoen Kovácsházi
lenézhessen a munkadarab
belsejébe. Ez bizony elég fá- József gondolt egyet, s háján gyors léptekkel
haladt rasztó, s a gép teljesítmé- tatfordítva a magán-kisiparNyikolaj Kulikov és barátja, nyét azért nem lehet fokoz- nak, a Sütőipari Vállalathoz
Adzsam Juszupov. .
ni. mert a munkavédelmi sza- ment dolgozni. Ekkor — mi— No, Adzsam — szól Ku- bályok nem engedik meg, vel huszonnyolc esztendős —
likov — most még bejáratjuk hogy teljes sebességre kap- menyasszonyával
elhatározaz utolsó két traktort és az- csolják. Hogyan lehetne még- ták, hogy
összeházasodnak.
tán hozzáfoghatunk az újévi is megkönnyíteni és ugyanak- Így Kovácsházi az illetékes
készülődéshez.
kor termékenyebbé tenni a III. kerületi Tanácstól ki— Talán elhalaszthatnánk munkát? Ezen törte a fejét a igényelte a lakást, amelyben
ezt a kettőt már, egészen át- gyár ismert újító-esztergályo- évek óta járandóságként lajárt a hideg.
sa. a kommunista Leonyid kott. 1955. augusztus 10-én a
— Nem lehet. Jobb, ha ma Laletyin.
III. kerületi Tanács határobevégezzük — válaszolt Nyikolaj, — ha túl vagyunk a
AZ ÜJITONAK nem sike- zatot hozott, a kérelmet jodolgon, nyugodtabb a pihe- rült egykönnyen megoldania gosnak találta é s kiutalta a
nés.
a problémát. Számtalan kí- lakást a fiatalembernek.
A házigazda azonban ebbe
sérletet végzett, mielőtt elkéA GÉPJAVÍTÁSOK BEFE- szült az első elfogadható szer- nem nyugodott bele é s felJEZÉSE
Kulikov életének kezet. Elég bonyolult volt. A lebbezést adott be a városi
egy fontos eseményével esett szánhoz acélcsövet erősítenek, tanács város- és községgazegybe: most egy éve, hogy amelyben két lencse és egy
megérkezett
a
kusztanaji prizma van. A gépkezelő dálkodási osztályához. Tán
lehet, a házigazda fejében
sztyeppékre.
munkás ezen a „periszkó- ilyen gondolat is megfordult:
Lakásába érve,
Nyikolaj pon" át láthf
a forgó tár- -Ha már nem dolgozik nágyorsan bekapcsolta a vil- csára erősítr
munkadarab lam Kovácsházi, akkor a há1
lanyrezsót, hogy a borotvál- esztergálandó -jlületét.
zamban se lakjon*. A városkozáshoz vizet melegítsen.
Mikor
azonban
ezt
a
tartoj é s községgazdálkodási OszMikor végzett a borotválkozással, bekapcsolta a rádiót, zékot rászerelték a karusz- tály
aztán hozzálátott, hogy rend- szelgépre, a vezérlőasztalnál
helyesen
járt el,
behozza egyszerű legénylaká- ülő munkás látta ugyan, hogyan esztergályozza a munsát.
kadarab belsejében a kés a s 1955. szeptember 3-án a la— Jó lenne már egy kis hornyot, de a rossz megvilá- kást ismét
Kovácsházinak
szabadságot vennem. Éppen gítás miatt nem tudta megál- juttatták, ítélték oda. Idéideje volna, hogy Lenocskát lapítani a megmunkálás mi- zünk a határozatból: - . . . a
és anyámat is idehozzam. nőségét. Amikor
ellen
a
Laletyin fenti határozat
Megvan mindenem, de mégis megállapította a hibákat, ki 11/1953. M. T. 31. paragrakényelmetlen az agglegény- is javította azokat. Villamosélet — tűnődött Nyikolaj lampákat szerelt fel és na- fusa 5. bekezdése értelmében
mosolyogva, majd meggyúj- gy obb fényerősségű objektí- további jogorvoslatnak helye
nincs*.
totta az asztali lámpát és hoz- vet.
Nos, ezek után azt gondolzáfogott levelet írni egyik
barátjának. A fény bevilágíEZ A KÉSZÜLÉK'nem az hatnánk, most már minden
totta életvidám arcát.
egyetlen találmánya. Lale- rendben van a lakás ügyében. Korántsem így történt,
„Egy évvel ezelőtt elhagya- tyin állandóan
kísérletezik,
tott, puszta sztyeppére érkez- újít. Jelenleg is igein érde- s ezután kezdődött csak a bonyodalom. Vegyük csak sortünk — írta a levélben. —
Mindjárt az első napon fölso- kes kérdés foglalkoztatja. Aki jában:
rakozott a hóval fedett síksá- járt már duzzasztógátak épíKovácsházi József zsebégon a sátortábor. Azóta ezen tésénél, az látta, hogyan süly- ben a megnyugtató tanácsi
a tágas pusztaságon egész fa- lyed bele az acélcölöp vib- határozattal, nősülni akart,
lu nőtt ki emeletes lakóhá- rálva néhány perc alatt a de menyasszonya, beteg lett,
zakkal, iskolával, kórházzal,
földbe. Laletyin azt találta kórházba került, s elmaradt
klubbal, boltokkal.
ki,
hogy a vibrációs módszert az esküvő. Közben a fiatalMég sok másról írt Nyikoember Lajos nevú testvére
meghonosítja
az esztergálás- leszerelt a honvédségtől. De
laj Kulikov, de arról még
csak említést sem tett, hogy ban is. A préslégkalapácsba hol lesz lakásuk Szegeden?
vezető beosztásba akarták he- véső helyett különleges szer- — ez volt a kérdés. József
lyezni, de ő csalt megmaradt kezetű kést erősített és az azt mondta testvérének: »A
a traktor kormánykerekénél.
kis lakásom szívesen megArról sem írt, hogy tavasztól egészet rászerelte a szerszám- osztom veled é s családodőszig majdnem két évi nor- gép szánjára. Búgni kezdett dal*. Oda is költözött így
máját teljesítette. A Haza ki- a gép motorja, kopogott a sűtüntetett védője, a Kusztanaj- rített levegős szerszám. Az Lajos —• akinek foglalkozása
terület hírneves
traktorosa eredmény felülmúlt minden lakatos é s fűtő — feleségémost a X X . pártkongresszus várakozást; a vibráló kés ját- vel é s 16 hónapos gyermekével. így négyüknek ad
előestéjén szavát adta, hogy
1956-ban legalább 1.800 hek-szi könnyedséggel behatolt otthont a kis lakás.
az acél-munkadarabba.
tár földet művel meg.
A lélektelenség, felelőtlen-

Egy kommunista újtelepes
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Szavak é s tettek
„Gyakran mondottam és újból is- tiltakozás miatt már az amerikai
métlem: nincs semmi, amit ne ten- vezető körökben ls aggódni kezdtek
nénk meg az egész világ igazságú? — Eisenhower elnök határozottan
békéjének előmozdításáért. Azon- kijelentette, hogy — ő nem is olban tudjuk, hogy a tettek számíta- vasta külügyminiszterének nyilatnak. nem csupán a szavak". Ezeket kozatát. Az, elnök csupán annyit fűa sorokat nagytekintélyű személyi- zött a dologhoz, hogy ..Dulles a legség vetette papírra. Maga Dwight jobb külügyminiszter, akit valal —
D. Eisenhower, az Egyesült Álla- ismeri". No, és persze azt is lehetmok elnöke irta Bulganyin aívtórs- ne mondani a . haláltánc-diplomának január 27-i válaszlevelében.
ciájának" meghirdetéséről,
liogy
Vaíi igaz, hegy az amerikai el- ezek — csak szavak. S amint tudnök nem először beszélt kormányá- juk. nem a szavak, hanem a tettek
nak hő békevágyáról. Amit pedig számítanak.
a szavak és a tettek viszonyáról
A tettek. Nemrégiben Eisenhower
mondott — azzal csak mélységcsen elnök javaslatára az, amerikai kongegyet lehet érteni. Kégi igazság: resszus újabb ez,er millió dollárral
a szavak próbája — a telt.
felemelte a már anuíg.vis csillagáNem is akarjuk most vitatni az szati számokat érő katonai költségEgyesült Államok elnökének jóhi- vetést. Dehát csak kellett valamiszeműségét. Hiszen néhány hétlel lyen határozott választ adni arra a
ezelőtt nem Eisenhower elnök, ha- vésztjósló „vörös manőverre", hogy
nem „csupán" külügyminisztere, 640 ezer fővel csökkentették a szovJohn Eoster Dulles jelölte meg az jet fegyveres erők létszámát és 9.600
amerikai diplomáciai „művészet" millió rubellel alacsonyabbra szabalfáját és ómegáját abban, hogy a ták meg a katonai előirányzatokat?
világét állandóan a „háború szakaEs mi mindenre telik a felemelt
dékának szélén" kell tartani. Ez a amerikai katonai költségvetésből?
kijelentése
világszerte
magasra Még léggömbökre is.
korbácsolta a felháborodás hullá. . . Léggömbök. Oh, milyen kedmait. Dehát nem az elnök, hanem ves! Gyermekkorunk
szívet-mele„csupán" a külügyminiszter be- gitő emlékeit idéző, színes, könnyed,
szélt ,.a szakadékpolitikáról". Tény, lebbenő jószágot. A Vároliget jut
hogy amikor a viharos nemzetközi eszünkbe, a mutatványos bódék.

Szinte nyelvünkön érezzük az olva- gasságba. Ezt a. programot a nemév keretében
dó vattacukor édes ízét. Milyen bé- zetközi geofizikai
folytatják". Ig.v az amerikai külkés hangulat!
He álljunk meg! Hiszen csak nem ügyminisztérium. De csakhamar ráfoglalkoznak ilyen játszi dolgokkal jöttek, bogy a légierők „tudomáa Pentagonban? Nem. persze, hogy nyos tevékenysége" mögül (álságonem játszanak. Halálosan komoly sán kilátszik a lóláb. Ezért nagydologról van szó. 1956. január 18- sictve nyilatkozott az amerikai meán a szlovákiai I.cvoca közelében teorológiai intézet is. Február 5-én
egy csehszlovák utasszállító repülő- bejelentette, hogy megkezdte ,.a feltanulmányozását".
gép összeütközött egy amerikai lég- sőbb-légrétegek
gömbbel. A gép lezuhant — 22 em- Ara az amerikai hivatalos körök
ber életét vesztette. 22-en meghal- mindmáig melyen hallgatnak arról,
lak — 22 család gyászol. Ez, nem miért érdeklődnek olyan szenvedéjáték, — ez gyilkosság! Es egyazon lyesen éppen a Szovjetunió és a néhelyről parancsolták útjára azokat a pi demokratikus országok területe
léggömböket is. amelyek két ma- felett húzódó légrétegek iránt. Csak
sajnálni lehet, hogy a komoly tudogyar pilóta halálát okozták.
1600 köbméter robbanógáz emeli mányos múltra visszatekintő amemagasba a léggömbök több má- rikai meteorológiai intézetre ilyen
zsás terhét. A ballonok drága mű- gyászos szerepet osztottak ki ebben
szaki- felszerelést, bonyolult gépeze- a csúnya játékban. De sem a hírteket hordoznak. Egy-egy ilyen bal- hedt Szabad Európa rádió cégére,
lon
hozzávetőlegesen
ötvenezer sem pedig a „meteorológiai" spaamerikai dollárba kerül. Dehát mi- nyollal nem rejtheti el a gyilkos
re való mindez,, miért veri magút léggömbök igazi feladóit.
az. amerikai kormány ilyen nagy
A hazug embert hamarabb utóiköltségekbe? Oh, semmi az egész! érik, mint a sánta kutyát, — tartja
— „légköri megfigyelések" a geo- a régi és bölcs közmondás. Ez törfizikai év keretében — mondják az tént most a meteorológusok hátaócánon túli feladók.
mögé húzódó léggömb-eregclőkkel.
A washingtoni külügyminisztéri- Csütörtökön a szovjet külügymium szívivője a napokban közölte: nisztérium sajtóértekezletet rende„Az Egyesült Államok légiereje még zett, ahol bemutattak több tucat
a múlt hónapban bejelentette, hogy szovjet terület felett elfogott amerifokozottabb ütemben hajtja végre kai léggömböt, műszaki felszereléazt a programját, amelynek kereté- sével együtt. Az ott összegyűlt több
ben tudományos légkürkutatási cé- mint 100 szovjet és nyngati újságlokból, műszerekkel ellátott lég- író saját szemével győződhetett meg
gömböket eresztenek fel nagy "tá - arról, hogy a léggömbökön nyoma

ség, a papü'os-munka "eredményeként1S56. január
16-án a III. kerületi Tanács
ismét kiutalta azt a lakást,
amelyet korábban Kovácsházi Józsefnek. Kiutalta, mégpedig Matasevits Gusztáváé
Marx tér 8. szám alatti lakosnak. Az asszony megkapta a kiutalást, érthetően be
akart költözni. Kezdődött a
nyugtalanság, per-patvar, viszály.
Kovácsházi József a III.
kerületi Tanács újabb döntését megfellebbezte a városi
tanács város- és községgazdálkodási osztályához. Itt i s
az történt, hogy
nem tudta a
mit csinál a

balhé*,
jobb.

A fellebbezést elutasították,
a
lakást
Matasevitsnének
ítélték. Ismét odaírták a határozathoz a bűvös szavakat,
— akárcsak Kovácsházi József ügyében — agyoncsapva
veie előbbi határozatukat:
«A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs-. Sőt ezt
is: "Nyolc napon belül hagyják el a lakást, mert különben karhatalommal fogjuk
kiköltöztetni". Közölték, hogy
szükség-lakásról is gondoskodnak. A határozat indokául a város- és községgazdálkodási osztály ezt hozta
fel: Kovácsházi nem foglalta
el a lakást. Tehát nem lakik
benne, s üresen áll. Aztán:
a bérleti díjat sem fizette.
Érdekes, logikátlan dolog: ha
egyszer valaki nem lakik
egy lakásban, miért követelnek tőle lakbért?!
Eddig röviden a történet.
Arra int, hogy a tanácsnak
sokkal nagyobb figyelemmel,
s lelkiismeretesen kell törődni az emberek ügyével. S
nem lehet nyakló nélkül, az
élettől elvonatkoztatott határozatokat hozni.
Nyilvánvaló,
Kovácsházi
Józseféket
mindenképpen,
törvényesen megilleti a lakás. Ez ellen igazán és valóban
fellebbezésnek helye
nincs!
Morvay Sándor

Hindu

festőművészek

látogatása

Szegeden

Az indiai képzőművészeti
kiállítása mai megnyitójára
tegnap Szegedre érkeztek B.
Sanyal és H. A. Gade hindu
festőművészek. A Műcsarnok
képviseletében
velük
jött
Steiner Zsuzsa is, aki a nagyszabású szegedi kiállítást rendezte. A kiváló hindu festőművészek baráti látogatást
tettek Dánes Leó elvtársnál, a
Megyei Jogú Városi Tanács
elnökénél
és
ellátogattak
Kódmezővásárhelyre a nagyhírű Majolikagyór megtekintésére.

sincs olyan berendezésnek, amclylyel megfigyelhető lenne a légnyomás, a hőmérséklet és a levegő
nedvességtartalma. Ezzel szemben
mindazok az eszközök megtalálhatók, amelyek segítségével rádióval
irányított légi fényképezés révén
felderítést lehet végezni. A sajtótudósítók arról is meggyőződhettek,
hogy a léggömbök és berendezésük
az Egyesült Államokban készültek.
Szétpukkant
a
hazugság-léggömb . . . Nem csoda hát, hogy a
Szovjetunió és a népi demokratikus
országok erélyes tiltakozása és a
nemzetközi közvélemény növekvő
felháborodása hatására az amerikai
külügyminisztérium kezd visszakozót fújni. A legújabb nyugati jelentések szerint Washingtonban bejelentették. hogy „egyelőre beszüntetik" a léggömbök küldését a Szovjetunió és a népi demokratikus országok területe fölé.
Az ilyesfajta tettek, mint az amerikai léggömb-akció, semmiképpen
sem az amerikai kormány „hő békevágyáról"
tanúskodnak.
Ez
ugyanúgy provokáció
tettekben,
mint az amerikai Külügyminiszternek a „szakadék-politikáról" szóló
nyilatkozata — szavakban. Ha az
amerikai külpolitika irányítói el
akarják kerülni, hogy a világ közvéleménye ilyen
összefüggésben
lássa a washingtoni szavak és tettek egységét, akkor le kell vonniok
a csúfos l-udarcba fulladt léggömbakciójuk tanulságait.
KÖVES TIBOR
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Vasárnap, 1956. február 12.

Párthír

1956. február 12,

vasárnap

IDÖJARASJELENTÉS
Várható Időjárás vasárnap
estig: Erősen felhős Idő, suk helyen
havazás, délkeleten
esetleg
hnvaseső,
élénk
északkeleti-keleti
szél. hófúvások.
A hideg átmenetileg gyengül m é g .
Várható
leginagusabb
nappalt
hőmérséklet
vasárnap:
keleten
minus* 1—mínusz 4,
nyugaton
mínusz 5—mínusz 8,
helycnklnt
mlmisz S fok alatt.
A fűtés alapjául
s z o l g á l ó várható kőzéphőmérséklet: ininusz 4
fok alatt.
MOZI
Szabadság: 4, 6 és 8: Körhinta.
— ÜJ m a g s a r film (február 15-ig).
Vörös Csillag: Fél 4, fél C és
fél 8: A kapu bezárul
— Jugoszláv film
(február 15-ig. Csak
lo éven felülieknek).
Fáklya: 4 és 7 órakor: Hamlet. — Angol film (ma utoljára),
hétfőtől:
Fél 6 és fél 8 órakor:
Asszonysorsok.
— Német
film
(február 15-(g).
M i délelölt fél ll-kor matiné a
Vörös Csillag-moziban: Sztrájk. —
Csehszlovák filmi, a Fáklya-moZlhan: Az asszony állja a szavát.
— Csehszlovák film.
Későnjövök
ni szünetben
zőtérre.

csak a híradó utámehetnek be a né-
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Délután 3:
Madarász. — Szelvénybérlet.
Este fél 8: Tisztítótűz. — Somlay bérlet.
13-áh: Nincs előadás.
14-én 7- Madarász. — Szelvénybérlet.
, .
„ ,
13-én, 7: Álarcosbál. — Csoko-

za László akadémikus,
egyetemi
tanár tart előadást
február 14én, kedden délután 6 órakor az
Ügyvédi Kamara helyiségében. A
rendezőség az érdeklődőket szívesen látja.
A Móra
Ferenc
Kultúrotthon
közli a szabás-varrás, szabás é s
kézimunka
tanfolyamok hallgatóival. hogy a 12—18. köztMIi héten
a tanfolyam szünetel. A legközelebbi foglalkozások a !9-ével kezdődő héten lesznek.
A levegő birodalma címmel új
előadás-sorozat kezdődik a Móra
Ferenc Kultúrotthonban.
Az előadássorozat azokat az okokat ismerteti, melyek a föld
éghajlati
változásait okozzák. A T T Í T közreműködésével indított
előadássorozatot Wagner Richárd, az Éghajlattani
Intézet vezető profeszszora tartja.

A marxista filozófia I. évfolyam pedagógus konferenciáját kedden délután 3 órakor tartjuk a Pártoktatok
Házában.
Agit.-prop. osztály
Kapható már s z á m o s ,
a felszabadulási
pályázaton dijat nyeri
könyv

A napokban hirdették ki a
felszabadulási irodalmi pályázat eredményét. A díjat
nyert könyvek közül számos
mér kapható. így megjelent
Oravecz Paula , Petri Anna"
című. a felszabadulás után, a
János
Kórházban játszódó
A RADIO MOSÓRA
regénye, Urhán Ernő „PirkaFebruár 13, hétfő •
dáis"-a. amely egy felszabadult, Rába-menti falu életét
Kossuth-rádió
Gergely Mihály
4.30 Zenés mflsor, 5 Hírek, 5.30 ábrázolja,
E'őadás, ü Hfrek. 6.30 Falurádió, „örvény" című mai
térgyú
7 Szabad Nép vezércikke
hirek,
8.10
Sporthírek,
8.15
ZeneVari regénye és Kovai Lőrinc .,A
műve.
hangverseny, 9 Egv hőstett törté- nagy virradat" című
nele. 9.20 Könnyű zene, 9.40 Var- Rövidesen közreadják
Jansányi László
zongorázik, 10 Hírek.
lapszemle, 10. lö
Óvodások kovich Ferenc „Csepp a tencímű regényét a
műsora.
10.40
Szívesen hallgat- gerben"
tuk, 12 Hírek. 12.10 Onerettrész- fasiszta üldöztetés korszakáletek, 13
Falusi Híradó,
13.15
Népdalok, 14.15 ÜttörS-híradó
14 ból.
óra 35 Oyermekrádió. 15
Hírek,
Forgalomba került több dí15.10 Zenés kalendárium. 16 „Néjat nyert novelláskötet és
hai
" t ^ m
v l s ^ t a l t e í f e r í - ^ 6 4') ^ K ö l t ő i művek
is. Kínálják
be: : Fe 1 hivis ke ringő re, lo.TT MÜ- toár Sándor Kálmán „Senki
sorismertetés. 17 Hirek. 17.15 Da városa" című háromfel vonálok, 17.35 Katouakórusok, 18 Ali
sos színművét és Füsi József
bal, 18.20
Wagner
operákból,
19 A lelet negatív. Piportmfisor, „Hajnal" című egyfelvonáso19.10 Tánczene. 19.52 Jó éjszakát, sát.
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Új játékosok
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Haladáskan

Ma d é l u t á n S x e g c d i H a S a d á s - C W K S ( V a r s ó )
nemzetközi labdarugó mérkőzés
A nagy hideget csendes
hó-szállingózás váltotta fel,
igazi téli Jeepet öltött a város. Az utakat, a háztetőket
vastag hótakaró borítja s hó
fedi a labdarugó-pályákat is.
A szegedi szurkolóknak ennek ellenére valódi labdarugó -csemegében*1 lesz részük
ma délután: a Haladás Vét)déseként Szegedre látogat a
lengyel bajnokcsapat és lettpagyőztes együttes, hogy barát! találkozó mérje össze
erejét a szegedi labdarugókkai.
A nagy hideg beköszöntésével elterjedt az a hír, hogv
a mérkőzés elmarad. Valóban komoly nehézségek tornyosuliak a mérkőzés megrendezése elé, de a vendéglátó Haladás vezetősége
mindent elkövetett, hogy a
kedvezőtlen időjárás cllenére is létrejöjjön a mai
találkozó.
A honvédség segítségével letakarítják a pályát s minden körülményék. között bizt°sítják
mar merko2es
merkoZes
tosítják aa mai
megrendezését. A vezetőség
kéri a Baráti Kör tagjait,
ItOgy ők is segítsenek a pálya letakarításában.
Így tehát ma délután fél 3

nyögi, akik kivétel nélkül a
legnagyobb elismerés hangján szóltak a lengyel bajnokcsapat játékáról. A mérkőzéstöl színvonalas küzdelmet,
jó játékot várpk.
Akármi is lesz az eredmény, az csak haszonnal
járhat a Haladás számára,
A közönségtől, pedig azt várjuk, hogy már ezen a mérkőzésen is hírnevéhez méltó
számban képviselteti magát
és buzdításával hozzájárul
ahhoz, hogy a csapat jól
megállja helyét kitűnő lengyei ellenfelével
sztyrtben,
amelynek egyébként edzője
Steiner Hugó. a Szeged FC
hajdani kitűnő játékosa.
A Haladás
összeállítása
még bizonytalan, sőt egyelőre még kenetet sem tudott
megjelölni Lakat Károly edző. Ennek oka
az, hogy
ugyancsak
ma délután a Haladásnak
Népköztársasági
Kupamérkőzést Is kell játszania
A -

*

«,

VASARNAPI
Labdarúgás

Haladás-stadion:
Fél 3 órakor
Szegedi
Haladás—CWKS
(Varsó)
nemzetközi
labdarugó-mérkőzés.
Vezeti Harangozó. __
.

Szőregen,* a Szőregi Térek-1
vés együttesével,
Ezért az összeállításokat úgy
kell megoldani majd, hogy
Szőregre is ütőképes csapat
utazzon, amit megkövetel a
Magyar Népköztársasági Kupa tekintélyének biztosítása
és az. hogy a Haladás NB
l-es csapathoz méltóan szerepeljen a kupa-küzdelmekben. Egy biztos: a csapatban
az újonnan leigazolt játékósok — Hódi. Pozsgai, Merész,
Budai. Halász — közül is
helyet kapnak már egyesei;.
Végezetül
csak
annyit:
a sportkör igazi '^csemegét*
biztosított ma délutánra a
szurkolók számára. Most már
a szurkolókon áll, hogy a lengyei vendégek minél jobb benyomásokkal távozzanak váfosunkból. Ehhez az kell,
hogy sportszerű biztatásukkai bebizonyítsák a csapat
és a közönség összzeíorrotíságát külföldi
vendégeink
előtt.
,„
SPORTMŰSOR
9 óra 25 perekor Haladás II—
Gépipari Technikum, vezeti Póka.
10 óra 07 perckor Haladás 1—
Építők II., vezeti Búzás,
io óra 50
perckor Épftők I—
VOrös Meteor, vezeti Akosi.

gyerekek! 20 Esti
Híradó.
20.20
_
.
.. ... c „
c „
Operettrés.'letek. 20.30 A mi száza.
...
Szóreg: Szőregi
TorékvéS—SzeRÖPLABDA
dunk regénye. 21.10 Európa hangkezdettel, Harangozoja- ^
Haladás, Magyar Népköztár22
Hírek, 22.13
A NÉPKÖZTÁRSASÁG El- orai
" tó-ín,"?; Tisztítótűz.
Petőfi vcrsenyterpieiböl
tékvezefésével
nemzetközi
sasági
Kupa-mérkőzés,
fél
3,
veTíz perc külpolitika, 25.20
Mabérlet.
. ,
, .
nöki Tanácsa Nógrádi Sándor mérkőzést láthatnak a sze- zctl ü é " y , ,M,a d í l e l o t t , L ' y t s M d n a k a rőp17-én, 7: Madarász. — Szelvény- gyar népdalok é s verbunkosok, 24
,.
, ,.,
, .,
, .
larda-terembaj nokság küzdelmei. A
vezérezredest, a honvédelmi miHírek, 0.10 Verbunkosok.
bérlet.
_
,,, .. M
akik bizoKÉZILABDA
Vegyipari Technikum
tornaterméniszter első helyettesét
—
aki gedi szurkolok,
18-án. délután 3: Tisztítótűz. —
nyara szép számmal mennek
ben nz alábbi röplabda-mérkőzéPetőfi-rádió
m á s m u n k a t e r ü l e t é n k a p o t t f o n - :najd ki a pályára, hogy taI. Diák bérlet.
Ma délelőtt
bonyolítják le a seket játsszák le:
'7—11.57-ig
azonos a
Kossuth- t o s p á r l m e g b í z a t á s t — t i s z t s é g e n ú i W v „ n o . k - p
s z í n m i n n l o s - Rókusi
Tornacsarnokba!: a
le8 órakor Székkulas—Szöreg, veEste fél 8; Madarász — Szelrádió műsorával,
11.57
Műsortegyenek e színvonalas- , e m l ( é l i l a b d a b a j n o k ( l á g
„
Haladásut((lsó
Mli
Blim,t
vénybérlet.
alól felmentette és e g y b e n
Ha- nak.
zárás:
14.
Csajkovszkij:
Olasz
eap
igerkezo
Talalkozonak.
fordulóját.
A
csapatok
az
alábbi
Székkutas,
női, vezeti Horvátig 10
KAMAKASZINHAZ
párosftásbah lépnek pályára:
órakor Építők—Szőreg. női. vezeti
riccio, 14.15 Operarészletek, 15.10 zai Jenő V e z é r ő r n a g y o t a h o n - Joggal mondhatjuk, hogy
(Postás
Kultúrotthon,
Vásárhelyi Halló, itt Moszkva! 16
. . . . . .
,.„
8 órakor Halódás
I—Gépipori Markovlcs. II órakor Vörös MeOrszág-. v é d e l m i
miniszter
helyettesévé
sugárút 21.)
ez a mérkőzés lesz a Htt- Technikum, vezéti Hetényi.
leor-Székkiitas.
mii. vezeti
Ba1
:zene,
: , r J e 16.50 Útinapló. 17
„"hDalok.
" „ , F i17
'kinevezte.
lailás idei első komoly erő- 8 óra 43. perckor
Bástya— láMi. 12 órakor Építők—BAI, férVasárnap, szerdán é s pénteken óra 30 Gyermekrádió, 17.50 Anna
próhája
Szpártákusz, Vezeti Bite.
fi. vezeti Bérezi.
— Az Indiai k e p z ő m ű v é este fél 8: A m ű v é s z n ő hintaja. - Magdaléna. Bach Kis krónikája, 18
Igaz, játszott a csapat már
NAGY É R D E K L Ö É S E L Ő Z I MEG A SPORTBALAT
A tisztességtudó utcalány. — (16 óra 20 Versek. 18.40 Zenekar. 19 szeti
kiállítás ünnepélyes
unnepei/es i
\
óra
10
Moszkvai
Rádió
összeállíéven felülieknek)
délelőtt 1 1 , ® 6 y j « * f z o m e P K o z e s t , a c s e p e i i
„áros
Testnevelési
é s Nemzeti Színház tagjai, valamint
Sze„4d
tása. 19.-10
Míivészlemezek. 20.40 megnyitása ma
Délelőtt 10 órakor: Matiné.
,, M á r » W n n 1 Vasassal S azon biztatóan Sportbizottsága 17-én,
pénteken a Szegedi Julagyár tánccsoportja.
belépő. 21 órmlr/7,Délután fél 4 órakor:
A mű- Sporthíradó, 21 Gyári
ordKOI
l e s z a mora
reren;
_
helyét,
hiszen
este 9 órai kezdettel a Hungária
A nagy
érdeklődésre v a l ó teóra
10
Fúvószenekar!
hangvervésznő hintala.
A tisztesség'
ö s s z e s termeiben a vfiiteldb fel- klntettel a rendezőség ú g y hatákellene. Elbe- M u z e u m H o r v á t h M i h á l y u t - u u
tudó utcalány. (16 éven felü- seny. 21.30 S ú g ó
oai
képtárában.
Megnyitó
"®® l e u a o
T 3
c s u p á n é p i t é l e J n v d r a 5 1 , o r ( b á | a l rPndez.
,-czott, hogy a belépőjegyek nenxszélés,
22
Operarészletek.
lieknek).
.. . „
HrWvlAt
m/vnrl
nénec
T-PÓ C g v g o l o s
vereseget
szenveA á p o r t M L t mfisor előzi m e g . csak a VTSB helyiségében,
h«Rstc 8 órakor:
Az osecdn fogaro
i
dett « c s e p e l i e k otthonában. Fellépnek: Bertf János, Káldor nem a sportegyesületek vezetőinél
FELHÍVÁS
lyai.
— Magyarul beszélő szovJe,ld e3 S u g á r Mll1ily
3 szeg< il ka hat k
'
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varsói
bajnokcsapat
'
" . " " jet film.
A Város! Tanács végrehajtó biazonban minden valószínű'
A Vasútas Dolgozók Petőfi Sán- z o t t s á g ) felhfvjá a lakosság fi- testomuvesz.
dor
KUttVirotthWlának
műsoré: gyelmét, hogy a Városi
Tanács
— *A világtörténelem nagy ség szerint még nehezebb fel- A Szegedi Vasútas TSrekvés SK
HÍREK — SOROKBAN
Délután fél 4 és háromnegyed 6: által a légfegyver használata és perel«
című előadássorozat adat elő állítja
Szeged
NB . .
. . . . ,
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. „ , . ..
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a zöldterület
védelméről
szóló,
Egy életen át.
J
B
„
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erlesitl az érdeklődőket, hogy
a
A B a í e l b e n február 12-én sorfalragaszok útján kihirdetett tanáMCZEUM
lehetségku- rákerülő nemzetközi női
törvivó
csi rendeleteket saját
érdekében koveikezo előadasa csutorto- l-es csapatét. Megkérdeztük raíl. beindított vívó
kön
este
7 órakor lesz a ju- Lakat
Haladás taló
második
csoport- csapatversenyre, a Challange Palx
óvv
rtvnlo
Kiilti'n-há-zhari
pöznfét Károlyt,
mit \vaá rr aaa merxozesmérkőzés:
iának tanfolyam
kezdete 1956. február 17-én, küzdelmeire,
legjobb női tőrviFehértó élővilága: Móra Ferenc mindenki o l v a s s a el. A fenti ren- h
nasz
u
ywa
K-utturnazman. eazojet,
mit
, , . , u t á n 1S ,-rBi k c z d e t . v 4 m k
_
Elek Ilona.
Kovácsné,
péícken
deletek
a
Várost
t
a
n
á
c
s
VB
titemlékkiállítás,
Szeged
környéki
Címe:
"-Lipcsei tol.
tfj
P o s t a i g a z g a t ó s á g Kos
Dőinölky,
Morvái, Elek AtargH,
n
kárság Jogi é s
adminisztrációs A z e k > a d a s
viselet száz éve,
(Kultúrpalota,
csoportjánál is rendelkezésére ál!
per". E l ő a d ó S z e k e r e s n é , O r - (
C W K S iaen
k o m n l v s u t l 1 f - 8 ! 0 5 sugárút 2. szám alatti Kiss Kató és Sákovics Ilona
—
A
Roosewelt tér). UJ Kfna iparműv
nak a város lakosságának. (Vá' •
,
'
' i n IT®
- irfe/JarmSIvoii
vívútermében.
élllthrtalr
elutaztak CwíleKi
Svájcba.
vészete.
Magyar
festomnveszet rosi Tanács, Széchenyi tér 10. 1.
mos
Maria
tanarseged.
Mineiőt
.képviselő
együttes
A
31-én
*
150 éve, Szegedi festők. (Képtár, em. 114.) A fenti
érdeklődőt
szeretettel felelte Lakat Károly —, amit
" tanfolyam
" i r ' r ' " 1936. március
„nmket
rendeletekről den
llorváth Mihály u . l . Hétfő kivéte- való tájékozódás artnál is inkább
A V H . Téli Olimpiai Játékokon
vár a kultúrház vezetősége, bizonyít a pesterzsébeti váló- f e j e z o d i k b e ' W r ? 0 k a " u l ü k e t '
lével mindennap de. 10 óratol 18 szükséges, miután azok elleni véb e g y 11—12 évesnél idősebb gyer- résztvett
szovjet
sportkflldöttség
e g v csoportja — útban Moszkva
óráig.
; a tott ellen könnvedén kíví- mekeiket.
tőkkel szemben történő eljárás .soFAJDALOMTOI. megtört
szívfiúkat é s a lányokat,
rán a rendeletekről való
tátéko- vei tudatjuk, hogy szeretett férj, vott 4:0-an győzelme is. Mér- rnfnél n a g y o b b számban küldjék
KÖNYVTARAK
.
síiarmmH»ualppf
z n t l a n s í g o t a fennálló
rendelke- testvér. Srécsl
István
elhunyt, kőzés
Után
beszélgettem e.l ennek a szép sportágnak m e g - G v u l a vezrtérével 3az1 JOTSB
kéo
, S B
kep
Somogy! Könyvtár:
Kölcsönzés zések szerint nem tehet figyelem- Temetése 13-án 2 órakor lesz az
„
r
Lua,.
tanulására. A résztvevő gyerme- ^ J í ,
N R
hétköznaponként 13—18 óráig. Ol- be venni.
alsóvárosi kápolnából.
olyan ismert Nts t-es tatxia- , . e k n e k c j a k tornacipői kell m a - ' V 1 S e l ° ' u d v o z o l t « k .
vasóterem és kutatószoba
nyitva
ö z v . Szécsl Istvánné r u g ó k k a l ,
m u l t Városi, T u Alikkal
hozni
*
Végrehajtó bizottság
vasárnap kivételével 1 0 - 1 9 óráig.
s t . Moritzban az olimpiai
sfH i ú s á g i kölcsönző (Takaréktar I.
ugrósáncon
nemzetközt
versenyt
8 ) kölcsönzési
szolgalat
12—I»
150 kilós hlzottsertés eladó. HétBaba javítást, kaucsuk ragasz- rendeztek, amelyet az olimpián 3.
óráig.
vezér u. 54.
1329
tást, szemhótlást, hajazást válla- helyezést szerzett NDK-belf Glass
Egyetemi Könwtár: Olvasóterem
nyert m e g 72 é s 69.5 méteres ugZeneszekrény
modern,
varázslok. Sztálin krt. 38,a.
1184 rással.
hétfőn
2-től háromnegyed
O-ig.
szemes rádióval, mikro-normál leSertésbeadásra
társat
keresek.
*
keddtől szombatig
10-töl
híremel1532
Eladó e g y db lemezvágó olló 5
r e g v e d 9-ig. vasárnap: 9-tol há- mezjátszóval, bútordarabként
Telepes fülhallgató eladó.
Hó- Hízó eladó. Ösz u. 5.
T.lége-ben
a
Német
Szövetségi
adó.
Somogyi
u.
17.
1515
Hlzottsertés, 140—150 kg eladő. Köztársaság
romnegyed l-ig. Kölcsönzés:
hét1464
milliméterig vág.
Érd.:
Szent na u. 21/b.
asztalltenisz-válogaEgy küzelellű üsző eladó. Alsó1429 tottja 3:2-re győzött Belg.um elfőn 2-től háromhegyed 8-lg, keddHáz sürgősen eladó. Mihályte- Sándor u. 15.
György u. 8. fldszt. 8. Váradi.
1478
től péntekig 12-től
háromnegyed várost ff. 73. Dropka.
Halinarslzma, 43-as új é s kor- len.
lek, Felszabadulás u. 53.
1316
Egy
120—130 kg
hizottsertés^
6-ig
szombaton 10-től
háromneEladó e g y kisíias tehén és ha1503
2 db 10 hónapos süldő
eladó. c s o l y a eladó. Barát u. 6.
gved M g . kutatószoba:
délelőtt s a s Üsző. Tápé, Petőfi u. 2. 1535 eladó. Erd.: Némesfakács u. h j j a
Eladó
félház
lakásátadással.
Dj-Petőfitelep 56 u. 1316.
1500
A v i l á g legiobb gyorskorcsolvá10-lői este C-ig.
180-190 kilós hízók eladók. Ösz Szeged, Vajda u. 24/b. szám.
zól — alig néhátiy nappal a V I I .
.tuháaz Gyula Kultúrház KönyvKülönbejáratú
bútorozott
szobát
Téli
Olimpiai Játékok után — O s u.
27.
1523
tára:
Nyitva: hétfőn.
kedden,
22(1 kg körüli hízottsertés eladp, keresek. Clm: Mentőállomás. 1515 lóban gyülekeznek, ahol szombaszerdán,
csütörtökön,
szombaton
ton
és
vasárnap rendezik m e g az
Vllágvevő rádió eladó.
Takalehet fele is. Pásztor u. 6. szám.
2 _ 6 óráig. Kölcsönzés mindtb
gyorskorcsolyázó
kapu alatt, 1866, évi férfi
dónk! részére.
Trágya eladó.
Tisza Lajos u. réktár u. 2. szám,
Gorkij Könyvtár:
Nyitvatartási
1482 világbajnokság küzdelmeit.
73. szám.
1.533 5. ajtó.
#
Idő délután 4-től 7-ig. szombaton
Egy fél hizottsertés eladó. ApA
Szegedi
Kéziszerszámgyár
délután 2-től 4-ig.
Avery Brundage, a Nemzetközi
pónyi A. u. 16. I. em. Dobó. 1528
Járási Könyvtár: Sztálin krt 54.
Lemezgyárnál
bútorozott szoba (Rigó u. 38.) többéves gyakorlat- Olimpiai Bizottság elnöke a legnagyobb
elismerés banglán
nvital
rendelkező
szerszámlakatost
és
Kölcsönzés szérdn é s péntek kivéférfinek
kiadó.
Két
főzőlapos
Cortina d'Ampezzó-t
telével minden hétköznap Mintán
géplaka- t-fkózott a
110-es
villanyrezsó,
vállalatnak TMK munkában Jártas
olimpiáról.
..Ezen
az
olimpián
a
o _ 6 óráig, szombaton délelőtt 10
nagyteknü. tűzhely eladó. Kisebb tost felvesz.
Játékokat eleiétől v é g i g
válóban
- 1 óráig, délután 2—6 óráig.
széna kályhát veszek. Masn, BaiEladó 130—140
kg
hússertés. olimpiai
szellemben
bonyolították
csy-Zs. u. 7.
1469 Kistisza u. 4.
ÁLLATORVOSI
INSPEKCIÖS
le" — mondotta.
Egy 100 kilós sertés eladó. BárNylon harisnyája, ha rossz, röSZOLGALAT
Előfizethető a Posta Központi Hírlap Iroda Vállaka u. 16. szám.
1333
vid idő alatt
úJJikötöm,
hátul
Ma Flizcsgyarinaton
játszik
Szeged város területén
latnál (Budapest, V.. József nádor tér 1. CsekkszámGyümölcsösök,
kerékpárok, réz- i fekete varrással is. Béke u. 4.
üst, korcsolya, ülőkéd,
sózódé- ] A Szegedi
Sertéstenyésztő
és
*
a Törekvés
la:
61
280)
és
minden
hírlapterjesztéssel
foglalkozó
1956. február
11-től este 18.00
zsa,
barokkszalon eladó. Vasár- Hizlaló Vállalat
takarmányburgopostahivatalnál, valamint postai kézbesítőknél*
h-tól reggel 00.00 óráig (vásárnap
„„„
„
io'.
,r)n h y i t vásárol
minden mennyiségA Szegedi Törekvés megyei bajrsppal is)
kizárólag első segély
nap, Debrecent u. 18/c.
1530 b e n 0 . k í n t «„ F t . o s á r o n
AJán.
nok labdarúgó-csapat Is résztvesz
é s nehézellés
esetére
Inapekctós
Beadásra alkalmas
hízottsartés játokat Dorozsmai út 23., a HÍZ- a Magyar
Népköztársasági Köp a
dr. Gergelv József állami állntküzdelmeiben. A Törekvés együtAz ÜJ IDÖ ismerteti a Szovjetunió és más orszáetadó. Apatini u. 11.
1510 lalda telephelyére kérjük.
oivos.
Lakása Arany
János u.
tese ma délután Füzesgyarmaton,
gok
külpolitikájának
kérdéseit
és
a
nemzetközi
Borsó, borsószár, v e g y e s
dara j ö n g y ú j t ó k
speciális
javítását,
5. I. em.
a Fűzesgyarmati
SK
csapatával
állandóan kapható. Tolbuchin sgt. valamint hegesztést vállalok. Ono- mérkőzik a továbbjutásért. A szeélet időszerű eseményeit;
A V(z- é s Csatornamű Vállalat
25. szám.
1539 1 zó műszerész. Attila u. 5.
gedi csapatnak, a Kupa-szabályok
tájékoztatja olvasóit a világ valamennyi népének
felhívja a háztulajdonosok é s házfelügyelök figyelmét, hogy a napP.e költözhető
családi
ház
Fiatal hízók 150—170 kiló köel- értelmében a döntetlen eredménv
mai életéről, valamint a demokráciáért, a tartós
Is
elegendő a továbbjutáshoz. Á
pali vízellátás biztosításáért
este
adó.
Petöfitelep
13.
u.
800.
rüliek, eladók. Csaba u. 48. 1493
békéért és a biztonságért vívott, harcáról;
mérkőzést Sramkó vezeti.
9 cs reggel 6 óra között a belső
6 + 2 nyújtottsávos rádió,
kisházi föelzárót zárják el é s a csaleleplezi a béke és a nemzetközi együttműködés elipari g o l y ó s c s a p á g y a s
mély
és
DÉLMAGYAROKSZAQ
pok kinyitásával a b e l s ő vezetélenségeinek cselszövéseit, küzd a nemzetközi visportkocsi, modern kisipari sport
A Társadalmi Atlétikai Szövetség
a Magyar Dolgozók Pártja
ket víztelenítsék a belagyasok eloldalkocsi, áljóka, festmények elCsongrád megvei napilapja
szonyok feszültségének enyhítéséért;
len. A Vízművek esak ezen ó v .
adók.
Gyermekszeretö
bentlakó
1958.
február
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Edző Bizottsága
intézkedések után tudja a h deg
megcáfolja a reakciós sajtó hamis híreit és rágalmindenest felveszek. TakaríYr-ár u. Felelős kiadó: az MDP Csongrád 14-én, kedden este fél 7 órakor
időben a nappali
vízszükségletét
mait;
a VTSB hivatalos helyiségében :<
8. III. 25.
1536
megvc-l Bizottsága
kielégíteni.
Rádió, j ó h a n g ú ,
rövid-középhul- Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 1E közép- és hosszútávfutók 1955. évi
Fogadóórát tart minden
héten
színes útleírásai megismertetnek bennünket a viszereplésének értékelését tartja. A
Telefon:
33—35
és
40—80
szerdán délután 3 - 6
óráig a
lámra etadá. Dugonics u. 34. E
sportolóit
láglegkülönbözőbbországainak és népeinek életével;
1531 Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3, S z ö v e t s é g a következő
Textil é< Rnházatlparl
Dolgozók
em. MészáfoSné.
Vékony
nádat
v
a
g
y
zsops-zalmat
|
Telefont
3
1
1
6
és
35-4)0.
megjelenését tetű- kötelezővé: BaT
tartalmas cikkei állandóan tájékoztatnak mind a
Szakszervezetének
Területi
Bia m€
pl s tah iya
veszek.
ÜJszeged.
Tárogató
u. J e . r | u r k :
, <D'e'
? , , - logh Erzsébet (Haladás),
Bárkátal
zottsága. S i e g a d ,
Tolbuchin
suszocialista, mind a kapitalista orszásdk kulturális
40. Rácz kertészet.-.
1452
H l r l a p o n t á l y a i s a hfrlapkéz- nyi István. Suták Anna (Törekgárút 14. II. emeleten
A dolgov
é
s
)
,
Temesvári
Gyula,
Stelczner
m
,
.
,
beslto
oostnhivatabk
és
tudományos
eredményeiről.
zók bárrnllven szakszervezeti kérÚjszegeden 1 kat h o l d g y u m o l - Előfizetéspostahivataloknál
és Magda, Hraskó Eva, Rózsa Zoldósben forduljanak a Területi. BiA lap munkatársai tudósok, írók, újságírók ,a szakcsos, ártézt víz bént, eladó. Érd.
kézbesítőknél. Havi előfizetési dfl tán,
Götidös Aranka
(Szpártázottsághoz.
Fúrj u. 44.
1 149.
<•
f o r .- n »
szervezeti mozgalom vezetői és más közéleti szemékusz), Bakó Róza, Varga Gábor
A Magyar J o g á s z Szövetség heHáz eladó '500_négyszögöl föld..f
(Sz.
VL.
Kender).
A
többi
érlyiségek:
del. Gvélarét,
Deák
lvi csoporti.) rendezésében „ÜJ taFerenc n. I
Szegedi NvOmda Vállalat
deklődő sportolót is szívesen lát4
266.
szám.
gok nz ENSZ-ben" cimmcl dr. Bujuk.
Felelős
vezető: Vincze
Györo
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