VILÁG PPÖLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
Ma délelőtt 10 óraitor k e z d ő d i k
az SZKP XX. k o n g r e s s z u s a
Moszkva. A TASZSZ jelenti: A Szovjetunió Kommu*
nista Pártjának Központi Bizottsága közölte, hogy a kongresszus február 14-én, kedden délelőtt 10 órakor a nagy
Kreml-palota üléstermében nyílik meg.

AZ

MDP

CSONGRÁD MEGYEI

XII. évfolyam, 38. szám

A XX.

BIZOTTSAGANAR

Ára: 50 fillér

világítótorony

(V. M. I.) Az ősi Moszkva falai ismét történelmi
jelentőségű események szemtanúi. Ma kezdi meg ülésezéseit a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa, hogy beszámolóival, vitáival és határozataival
mutassa a kommunizmus építőinek a soronkövetkező
tennivalókat, amely tettek országrészeket formálnak
át, sivatagokat alakítanak termővé, folyók irányát változtatják meg, városokat emelnek az őserdőkben.
Moszkvára figyelnek ma a murmanszki kikötő
dokkjairól, az Amur-menti városok gyáraiból, a szűzföldekről és a Káspi-tíngeri halászhajókról. Az ülésteremre és a küldöttekre függesztik, tekintetüket gondolatban a Kaukázus-környéki tea- és narancskertészek, Ukrajna cukor répatermelői, a kárpáti erdészetek
favágói, a világ legnagyobb vizierőmű-óriásains'k építői, a bakul, a donyeci szén- és olajbányászok. Együtt
dobban a
küldöttekkel az ország dolgozóinak szíve,
együtt dobban az öntözőművek építőié, a mocsarakat
lecsapolóké, a tengerészeké és a katonáké, a sarkkutatóké, az ato*i- és a napenergia felhasználásán fáradozóké.
A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongreszszusa hatalmas világítótorony, amelynek fénye bevilágít a világ legtávolabbi zugaiba, az afrikai és az Amazonasz-menti őserdők rejtekébe is, megfényesíti a kitaszított négert bányász arcát s tudva a kongresszus
nagyszerű eszméiről, könnyebb lesz az arab teherhordó
málhája. A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa fényénél — bár elsősorban a szovjet nép számára világítja meg az előrehaladás útját — világosabbak lesznek a mi útjaink is. Simább, áttekinthetőbb a
célhoz vezető út, könnyebbek az építés, a még boldogabb jövő kovácsolásainak tervei. Ezért dobban együtt
a magyar nép szíve is Eenin, Sztálin pártja küldötteinek, a szovjet nép legjobbjainak szívével.
A XX. kongresszust megelőző várakozás világszerte jogosan foglalkoztatja a dolgozók százmillióinak
érdeklődését. Több mint fél évszázadon keresztül a
megelőző tizenkilenc pártkongresszus mutatta — kezdetben Oroszország népeinek, majd hamarosan az
egész világ dolgozóinak — a cselekvés útját, derítette
fel a felszabadulásért folytatott küzdelem stratégiáját
és taktikáját, majd jelölte ki a szocializmus és kommunizmus építése elveinek megfogalmazásával a boldogság elérhető célját.
A mi sokat szenvedett népünk, a mi munkásaink
és parasztjaink is jórészt ezekből az útmutatásokból
tanultait meg, hogy a párt vezetésével mit kell tenni,
hpgy végre szabadok legyünk, hogy végre a felemelkedés, boldogulás útjára lépjünk. A Szovjetunió Kommunista Pártja első kongresszusai segítették kikovácsolni a világ dolgozóinak első következetesen forradalmi pártját. Ezek a kongresszusok és a bolsevik párt
harcai érttették meg népünk legjobbjaival a forradalmi marxista párt megteremtésének a szükségességét.
E párt, a Magyar Kommunista Párt nélkül lehetetlen
lett volna szembeszállni az elnyomó erőkkel, lehetetlen lett volna felkészíteni népünket a felszabadulásért
vívott harcra, majd arra, hogy a kapott szabadsággal
élni tudjunk. A Szovjetunió Kommunista Pártjának
VI. kongresszusa, amely az Októberi Szocialista Forradalom stratégiáját és taktikáját kidolgozta, iránymutatás volt a magyar nép 1918-as, 1919-es nagyszerű küzdelmei számára is.
A Tanácsköztársaság legyőzése után a Szovjetunió
Kommunista Pártjának kongresszusai, amelyek kidolgozták a szocializmus építésének irányelveit, élesztették népünkben a hitet, hogy számunkra is elérkezik a
várva-várt szabadság napja. A Szovjetunió Kommunista Pártja XVII. és XVIII. kongresszusa, mint hatalmas, messze világító világítótorony bevilágított • a
magyar fasizmus által teremtett éjszakába. Jelezte ennek a rettenetes éjszakának a végét, a közeli hajnalt.
A XIX. pártkongresszus a nemzetközi helyzet értékelésével, a világmératű békeharcban adott útmutatásaival hozzásegítette népünket a fokozott tisztánlátáshoz, ahhoz, hogy szerepét határozottan és világosan
lássa a szocialista táborban. A XIX. kongresszus juttatta a mi népünknek is azt a felemelő szerepet, hogy
mint „új rohambrigád" folytassa harcát a felemelkedésért, példamutatásával elősegítse más népek szabadságküzdelmét.
A most ülésező XX. pártkongresszus újabb segítséget nyújt népünik boldogulásáért folytatott harcában.
A pártkongresszus anyagaiból egyelőre a Szovjetunió
hatodik ötéves tervének tervezetét ismerjük. „A hatodik ötéves terv megvalósítása — mint Rákosi elvtárs
írja — kiszélesíti az anyagi bázist, amelyre a Szovjetunió támaszkodik a népi demokratikus országokkal
való együttműködésében". A hatedik ötéves terv megvalósítása, amely a kongresszus útmutatásai nyomán
történik, lehetővé teszi, hogy még szorosabbá, még termékenyebbé váljék barátságunk, együttműködésünk a
Szovjetunióval. Hatványozottan növelik ezt a segítséget a kongresszusnak a közeli napokban nyilvánosságra
kerülő többi anyagai, határozatai. A XX. kongresszus
nak beláthatatlan jelentősége van népünk számára.
Bár ismeretlen előttünk, hogy a huszadik kongresszus milyen útmutatásokkal járul hozzá a világ népeinek további harcához, a kötelesség azonban máris
nyilvánvaló számunkra. A XX. kongresszus messze világító fényét a többi között a mi népünk munkájának,
harcának kell tovább tükröznie a még felszabadulásukért küzdő népek felé. A XX. kongresszus irányelveinek gyümölcsöztetése a szocializmus építésének magyarországi gyakorlatában annyit jelent, hogy újabb
őrtüzeket gyujtunk, amelyek tovább adva a XX. kongresszus fényét, megkönnyítik más népek küzdelmét
Tetteinkkel, harcainkkal legyünk méltókká erre a hivatásra. töltsük be a XIX. kongresszus irányelveinek
megfelelően a magyar rohambrigád felemelő hivatását.
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Szeged és a szegedi járás életéből

7}(fáuicji nap
Szombaton az ifjúsági találkozó alkalmából a nagy
havazás ellenére is ünnepi
külsőt öltött Deszk község. A
főutcán nemzeti színű és vörös zászlók hirdették a magyar és délszláv lakta község
életében a nagy eseményt. A
délutáni órákban megérkeztek a külföldi fiatalok is.
Kallaur Leon a lengyel, Ja;i
Pustay a csehszlovák és Popescu Gheorghe a román nép
fiainak képviseletében előbb
Szegedre, majd Deszkre látogatott az ifjúsági találkozóra.
A külföldi
fiatalokat
a
Deszki Gépállomás dolgozóinak fuvószenekara a DIVSZindulóval fogadta, majd Maróti Imre DISZ-titkár köszöntötte a kedves vendégeket. Ezt követően Tix Márton párttitkár és Fülöp János,
a gépállomás főmérnöke bemutatta a külföldieknek a
gazdagon felszerelt gépállomást, ahol a téli javítási
munkák már igen előrehaladott stádiumban vannak.
A gépállomás megtekintése
után a szomszédos Kossuth
Termelőszövetkezetbe
láto-

r

gattak a vendégek. Lele Ferenc, a termelőszövetkezet
elnölke üdvözlő szavait Kallaur Leon. a lengyel ifjúság
képviselője köszönte meg a
küldöttség nevében,
majd
Gárdonyi Imre brigádvezető
bemutatta a termelőszövetkezeti gazdaságot, s alapos
elemzéssel tájékoztatta a külföldi vendégeket az elmúit
termelési év nagyszerű eredményeiről.
Az esti kulturális műsorral
egybekötött
ifjúsági
nagygyűlésre kicsinek bizonyult a kultúrház nagyterme,
olyan nagy volt a község dolgozóinak és ifjainak érdeklődése. Itt a magyar és délszláv úttörők köszöntötték
elsőnek a vendégeket, majd
Kucsera Róbert elvtárs, a játási DISZ-bizottság képviseletében tartott ünnepi beszédet. Ezt követően egymásután kértek szót a külföldi
fiatalok, akik hangsúlyozták,
hogy a testvéri szabad népeknek és fiaiknak egymásra
találását széttéphetetlen kapcsolatok védik a békét romboló erőkkel szemben. Mi

Megnyílt a tbc. elleni küzdelemről szóló
kiállítás
Vasárnap délelőtt a Hazafias Népfront városi titkárságának nagy tet ,nében megnyílt a »tbc. elleni küzdelem
hete« alkalmából rendezett
kiállítás. Vincze Antal elvtárs, a városi tanács végrehajtó bizottságánaik elnökhelyettese nyitotta meg a kiállítást.
Az ünnepélyes megnyitó
után sok szegedi dolgozó tekintette meg a kiállítást. Dr.
Nagy László
főorvos és a

Tüdöbeteggondozó Intézet orvosai ismertették a kiállítás
anyagát a látogatókkal. A
kiállítás igen érdekes, szemléltető tablókkal, modellekkel, világító táblákkal, felvételekkel mutatja be a tuberkulózis megjelenési formáit és a tbc. elleni küzdelem módszereit, műszereit,
gyógyszereit. Már az első
órákban több száz szegedi
dolgozó tekintette meg a kiállítást.

,.A Meteorológiai
Intézet
jelenti.
Várható időjárás hétfő estig: Erősen
felhős idő, sok helyen havazás, élénk
észalkkeleti-keleti szél, hófúvások .. •"
— hallottuk a rádiókan a vasárnap esti
hírek után. Ezt a híradást most legalább olyan izgalommal vártuk, mint
máskor a totó-híreket. Bizony a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka nem
sok jót igért. S valóban az egyre továbbtartó hideg mellett belevágott a
fekete éjszakába a fergeteges
északi
szél és a millió fehér szikrát
szóró
hófúvás.
Mi lesz reggel ?
Ez az egész éjszaka tartó hózápor
hajnalra fehér lepellel borította
be
Szeged utcáit. A sűrű hópelyhek maguk alá temették
a
villamossíneket,
az úttesteket és gyalogjárókat. Mi lesz
reggel? Megbénul a közlekedés? Hogyan mennek munkába az
emberek?
Lesz-e friss áru a boltokban?
Ilyen, s ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták az újságírót, mikor hétfőn reggel öt és félhat óra között hajnali őrjáratra indult a Széchenyi téri
Központi Villamosmegálló és a Sztálin körúti Központi
Autóbuszmegálló
közötti rövid útszakaszon. S nem egész
harminc perc alatt a jogos
kérdések
válaszra találtak. Mert amíg városunk
lakóinak nagy többsége a nemkívánatos reggeli felkelés előtt még
egyet
fordult a jó meleg ágyban,
addig...
Addig?
Nézzük inkább sorjában az eseményeket.
Lopó os kalouzok
Központi
Villamosmegálló.
Gyülekeznek az első utasok. Különösen solcan várják a Nagyállomás felé menő
kocsit. Sietni kell, nemsokára indul a
pesti gyors. A sínek között derékb>ihajolva középkorú kucsmás férfi lazítja lapáttal a kézben a sínekre tapadt hótakarót. Német I. István el-

2500 új tag

í)eszkeiL
fiatalok is őrt állunk a béke
felett — mondták a külföldi
ifjú küldöttek.
A nagygyűlés után gazdag
kulturális rrlűsor következett,
majd reggelig tartó bál, melyet a kedves vendégek tiszteletére rendeztek a deszki
DISZ-fiatalok.

Szegeden
január 23-tól
február 12-ig kölcsönös segítő és takarékpénztári tagszervezési napokat tartottak.
Ez idő alatt 2500 új tag lépett be a már működő péns<
tárakba és 11 új kölcsönSe
segítő takarékpénztár alakult.

Indiai Képzőművészeti Kiállítás
nyílt Szegeden
Vasárnap délelőtt a Móra Fe- Önöknek. Bemélem. liogy e z e V
renc Múzeum képtárában ünne- a művészeti alkotások hasonló
pélyes keretek
között meg- sikert érnek el Szegeden, mint
nyílt a Kulimkapcsolatok Inté- néliány héttel ezelőtt Budapeszete, a Műcsarnok, a Móra Fe- ten. Ez a kiállítás nemcsak fesrenc Múzeum és a városi ta- tett vásznak, faragott kövek,
nács rendezésében az Indiai bronz-szobrok gyűjteménye, hanem egy olyan kor művészi
Képzőművészeti
Kiállítás. A
öröksége, amely egy bizonyos
megnyitón megjelent B. CH. Sa- életformát mutat be, ennek
nyal, az indiai Képzőművészeti megértése hozza közel egymásFőiskola igazgatója, festőmű- hoz a népeket.;; S most itt.
vész és H. A. Gade festőművész, Szegeden ebben a gyönyörű sáKádár György, a Képzőművé- rosban mutatjuk be gyűjtemészek Szövetségének főtitkára, nyünket, ahol már háromnapos
Telkes György, a városi párt- ill-tartózkodásuk alatt is igen
Y B. kulturális osztályának ve- meleg fogadtatásban volt rézetője, Dénes Leó, a városi ta- szünk"'. B. CH. Sanyal beszéde
nács VB. elnöke, Mison Gusz* után két kis úttörő-pajtás ba*
táv, az I. kerületi Tanács VB. talmas virágcsokrokat adtak át
elnöke, valamint a Kullúrkap- kedves Indiai vendégeinknek.
csolatok Intézetének és a Mű- Az ünnepség után B. CII. Sas
nyal és II. A. Gade indiai f e s s
csarnoknak munkatársai.
Bálint Alajos, a Móra Fprenc tőművészek tartottak tárlatveze*
Múzeum igazgatója üdvözölte a tést, ismertették a kiállításon be*
megjelenteket, majd Dénes Leó, mutatásra került 166 képzőműa városi tanács VB. elnöke mondott megnyitó beszédet. Ezu- vészei i alkotást, amelyek között
miniatü*
tán B. CH. Sanval mondott kö- barlang festmények,
szöntőt, s beszédében többek kö- rök, festmények és szobrok sze*
zölt ezeket mondotta: „Enged- repelnek. Az Indiai Képzőmű*
jék meg, bogv az Indiai Képző- vészeli Kiállításnak már vasár*
művészeti Kiállítás alkalmából
az indiai nép és az indiai mű- nap délután több mint 800 látó*
vészek üdvözletét tolmácsoljam gatója volt.

Hétfőn hajnalban
történt...
lenör hétfőn hajnalban
már
negyed
négykor magárahagyta családját, s fél
öttől itt a központi megálló előtt verekszik az egyre jobban
terpeszkedő
hóval. S nemcsak ő dolgozott így. Tegnap hajnalban a munkába álló szegedi
kalauzok az első fordulóban
jegylyukasztójukat táskába rakva, lapáttal a
kézben verekedték ki szinte méterenként a keréknyi helyeket.
Hócsatájuk
győzelemmel végződött. Egyszerre tünt
fel az első kocsi, mind Rókus, mind a
Nagyállomás felöl. Megindult a villamosközlekedés.
Faragó bácsi talpon van
A nagy hórengetegben a
Széchenyi
tér és a Takaréktár utca sarkán Ws
tiszta sziget terült el úgy negyed hat
felé. A Széchenyi tér 7. számú
ház
elölt tiszta a gyalogjáró, itt nem kell
már bokáigérő hóban taposni az utat.
Faragó Ádám házfelügyelő és felesége
már négy órakor megjelentek
seprűkkel és lapátokkal az utcán. Faragó bácsi éppen 39 esztendeje
házfelügyelő,
s ha egy évben átlagosan 60 havas
napot számítunk, ákkor ez azt jelenti,
hogy már eddig több mint 2300 alkalommal jelent meg így a
Széchenyi
tér sarkán hólapáttal a kezében. A ház
még csendes, a lakók alszanak.
De
nem! A második emeleten az egyik
ablak mögött most felgyulladt a villany. Nyugodtan
indulhatnak
onnan
munkába. Faragó bácsi, s a hozzá hasonló
lelkiismeretes
házfelügyelők
már rendet teremtették saját portájukon.
Itt a fr ss <ei . . .
Reggelenként sűrűn nyílik az Annakúti tejivó ajtaja. Több száz szegedi

ember ott fogyassza el
rendszeresen
reggelijét — tejet,
kávét,
kakaót.
Ugyanilyen forgalomra számíthatott ez
az üzem ezen a hófödte reggelen is. A
koránkelő személyzet egyre csak ezt
találgatta: megjön-e a tej?
Megjött. Fél hat előtt néhány perccel hirtelen dudálás jelezte, hogy megérkezett a Tejipari Vállalat
autója.
Kiss Antal begyakorlott, ügyes mozdulatokkal raikta le a kannákat, s Tátrai István gépkocsivezető
teherautója
máris indult tovább a következő üzlet felé.
S ezen a reggelen is — éppúgy mint
bármikor máskor —
megkérdezhették
a gondos édesanyák: „Mit kérsz
kisfiam, kávét, vagy tejet?"
Indui a szőreg' busz
„Pintér elvtárs, Szöregre majd
én
kiviszem a Ikocsit" — mondta Suhajda
Imre gépkocsivezető a Központi Autóbuszmegálló indítójának. S olyan frissen indult a havas szőregi
országút
felé, mintha egész éjszaka az igazak
álmát aludta volná.
Pedig Suhajda Imre
gépkocsivezető,
Csipak István segédmunkással
egész
éjszaka ott virrasztott a központi megállóban álló nyolc kocsi mellett. A hideg időre való tekintettel állandóan járatták az autóbuszok motorját, s mikor háromnegyed négykor
megérkezett Pintér József indító, büszkén jelenthették, hogy valamennyi kocsi útrakészen áll. Itt is minden kalauz kapott egy lapátot, majd néhány
perc
múlva valamennyi
autóbusz
hosszú
ívben megvilágítva és csillogtatva
a
havas utat, elindult rendeltetési helye
felé.
Néhány kisebb
külterületi
zökkenőktől eltekintve — a nagy
hófúvás
ellenére is — Szegeden hétfőn hajnalban nem bénult meg a közlekedés és
a szállítás.
Az emberék és a természet
ádáz
csatáját, mi emberek nyertük meg.
(sömjén)
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Mi történt akülpolitikában ?

Pár

thír

A kommunizmus felé
•Is SZKP kongresszusa

elé

A marxista filozófia I. évfolyam pedagógus konferenA Kreml ódon falát ma beragyogja
Tiszte szemek csillámló csillaga.
1 ciáját kedden délután 3 órakor tartjuk a Pártoktatok
Beszól a fénylő un nep-esarnokokba
Házában.
Egy óriás nép hatalmas szava
Agit.-prop. osztály
S elküldi tiszta, dobogó szívét
^ u y Mollet
francia
miniszterelnöK
A Le Monde végül idézi néhány angol
A becsületes nagy emberiség.
s z o m b a t o n e s t e é r k e z e t t vissza Allap véleményét. E vélemények szerint a
Értesítjük a Politikai Gazg í r b ó l P á r i z s b a és m i u t á n
kihallgatáson
francia 'külügyminisztérium
nyilatkozatáA tanácskozás széles asztalául
j e l e n t m e g Coty k ö z t á r s a s á g i e l n ö k n é l és
nak hátterében belpolitikai
meggondolások daságtan I. évfolyam hallgal á r g y a l t Mendes-France-szal.
rögtönzött
miis állnak. Londonban
úgy vélik — írja a tóit és propagandistáit, hogy
Kitárja roppant kebelét a föld.
1S5G.
február
17-én,
pénten i s z t e r t a n á c s o n s z á m o l t be algíri t a p a s z t a Le Monde —, hogy az új francia kormány
Ezernyi titkok ajtaja kitárul
ken
délután
5
órakor
a
Párllatairól.
valamelyest szilárd többség
kialakítására oktatúk Házában „Munkabér
S
kihúzza sudár de rekát a tölgy.
irányuló igyekeztében
nem
egykönnyen a kapitalizmusban" címmel
Eredetileg tegnap kellett volna miniszMit szél nem ingat és nem téphet szét
foglalhat állást az olyan
véleményáramlat- bevezető előadást
tertanácson az algíri helyzetet megvitatni,
tartunk.
tal szemben, amely hajlik a nemzetközi fe- Előadó Lakó Ferenc elvtárs.
Vihar soha — a győztes szovjet nép.
erre azonban csak holnap kerül sor. A miszültség
enyhülése
és
a
Moszkvával
való
nisztertanács után Guy Mollet sajtóértekezÉrtesítjük
a
Marxizmus—
tárgyalások folytatása felé.
És megszólalnák a parancsnokok.
letet tart, politikáját azonban csak a nemleninizmus alapjai konferenzetgyűlés előtt elmondandó
nyilatkozatá/Srvendetes eseményről ad hírt az ciavezctöket. hogy 1956. febSzavuk akár a fáklya fellobog,
v
ban 'körvonalazza majd.
Humanité című francia lap vasár- ruár 21-én reggel 8 órakor a
A cél ragyog, az akarat szilárd —
I^liközben a francia miniszterelnök
napi vezércikke. Leszögezi, hogy azok az Pártoktatók Házában a soronS
rajzolják biztos, vigyázó kezek
tanfokomoly erőfeszítéseket tesz. hogy a
érintkezések, amelyekre az elmúlt hét vé- következő anyagból
A legnagyobb és legszebb útirányt.
saját pártjában és a radikálisok részéről
gén a szocialisták és a kommunisták kö- lyam kezdődik, mely tart 21megnyilatkozó elégedetlenség
leküzdése
zött került sor, nagy lépést jelentenek ér. kedden, 22-én szerdán és
Amely — a komm unizmusba vezet.
mellett elfogadható programot dolgozzon ki
előre. A két párt közötti érintkezések szá- 23-án, csütörtökön.
GURSZKY ISTVÁN
Agit.-prop. osztály
az algíri kérdés megoldására, angol politima és minősége arra mutat, hogy valami
kai körök nem titkolják elégedetlenségüket
új dolog történt. A szocialista
pártszerveazzal a nyilatkozattal kapcsolatban, amezetek a legutóbbi időben egyetlen egyszer
lyet a francia külügyminisztérium február
sem tanúsítottak olyan nagy számban oly
4-én bocsátott ki N. A. Bulganyin Eisenhonagy hajlandóságot a kommunistákkal
a
wer elnökhöz Intézett második leveléről.
kapcsolat fenntartására,
mint most, hogy
Mint ismeretes, a külügyminisztérium e
szükség esetén visszavágjanak a fasiszta fenyilatkozatában leszögezte: „ha
folytatják
nyegetésekre. „A józan ész
diadalmaskoKéső este van, amikor az
melőszövetkezet, amelynek még a Pallavicini őrgrófok
a vélemények cseréjét, ez csalk elősegítheti
dott s ez vonatkozik sok radikálisra is" —
újság már a nyomda gépein
a „Szabadság" nevet ad- negyvenezer holdas uradala kölcsönös megértést,
megkönnyítheti
a
állapítja meg az Humanité.
Most hozták be a söták,
mának egyik majorsága volt.
béke fenntartását és a biztonság megteremI egutóbbi számunkban hírüladtuk, készül.
vényházai tanácshoz a fris- mivel a helyi monda szerint,
Testhalom népe — három
tését". Londonban hangsúlyozzák: a franhogy a Szovjetunió kormánya tu- sen kitöltött belépési nyilat- a honfoglaló magyarok ala- család híján — ezzel a tettel
ciák álláspontja tagadhatatlanul
ellentétdományos és műszaki segítséget nyújt a kezatokat amelyek új terme- pította Szer városában e he- a paraszti élet új, sokat igeben áll az
Eden—Eisenhower-találkozó
Kairóban építendő magfizikai laboratórium lőszövetkezet alakulását je- lyet Szabadság térnek nevez- rő és többet adó utjara leután kiadott közös közleménnyel. A Le
létrehozásában és az atomenergia békés lentik. Testhalom, ahol az új ték. De a jelképes Szabadság pett. De talán a dontesre meg
Monde című francia lap azt is tudni véli,
felhasználása területén folytatandó mun- szövetkezet alakult jó félóra név mai értelmét talán még gyöngék, a fontolgatva viszmi az angolok bosszúságának oka. — „Az
kálatokban Egyiptom számára.
járásra van innen a Sándor- kézzel foghatóbban fejezi ki szamaradottak is — a két
egyik nagyhatalom — idézi a francia lap
Valamennyi egyiptomi lap ezzel kap- falva felé vezető országúton, az, hogy az új szövetkezet Kcrom-család és Zsótérék.
londoni hivatalos körök véleményét — a
Árpád központja Hantháza lesz — ahol — amint mondják —.
csolatban rámutat, hogy az egyiptomi és a A krónika szerint
bírálók malmára hajtja a vizet és Franciapusztaszeri országlása emlé- kilométernyire fekszik Test- az asszony ellenkezik az újszovjet
küldöttség
között
Moszkvában
leország hamis hangot üt meg az angol—
folyt tárgyalások a barátság és a kölcsönös kezetére a honfoglaló hét ve- halomtól —, nevezetesen azok jal — hamarosan rálépnek
amerikai
küldöttek
bölcsességét
dicsőítő
megértés légkörében folytak
le. Hangsú- zér valamelyike itten emelt az épületek, irodahelyiségek, a helyes útra, a szövetkezethivatalos nyilatkozatok
összhangjában."
halmot valaha.
istállók, ahol tizenegy éve té alakult környéken.
lyozzák az egyiptomi lapok annak jelentőAz angolok — a Le Monde szerint —
Tizenhárom család él ezen
~~~~
ségét is, hogy az egyezmény értelmében
bizonyos mértékig visszavágásnak tekintik
a területen, s közülük tíz
szovjet szakemberek érkeznek Egyiptomba,
a franciák magatartását. Az angod és amecsalád alakította a szövettovábbá egyiptomi tudósok utaznak a Szovrikai vezetők ugyanis megint négyszemkezetet.
jetunióba.
hogy
megismerkedjenek
a
szovközti tárgyalásokat folytattak, azért Franjet tudománynak a magfizika terén elért tizenkilenc taggal 65 katasztciaország visszavág azzal, hogy tüntetően
Ma, kedden este 6 órai kez- ván prózai munkáikból, Nérális hold földön. Az alakuvívmányaival.
Istkifejezésre juttatja eltérő véleményét;
lás rövid néhány nap alatt dcttel a Magyar írók Szövet- meth Ferenc, Gurszky
bonyolódott le, bár bizonyára sége szegedi csoportja előadó- ván. Juhász Ottó és Magyar
G. Burgess és D. Mac'ean nyilatkozata az angol A z európai s z é n és a c ü - hosszas fontolgatás előzte estet rendez a Radnóti Mik- V. László verseikből adnak
«
•„„ elő. Belépődíj
nincs. Az irómeg. Kezdetét attól a kisgyúJ
közösség államainak
vezet ösége és a g i m .
közvélemény érdeklődésének középpontiéban
léstől számítják, melyen az los Gimnáziumban. Az iro- ^ ^
külügyminiszterei
egyik tanácstag ismertette a dalmi esten Kerényi György, „ázium igazgatósága mindenMoszkva (TASZSZ).
Guy jet politika célja az ilyen köl- B r ü s s z e l b e n t a n á c s k o z t o k mezőgazdasági
termelőszö- Bánfalvi József és Sári Ist- kit szívesen lát.
Burgess és Donald Maclean, csönös megértés."
vetkezetek mintaalapszabáAz
európai
szénés
acélaz angol külügyminisztérium,
A nyilatkozat további rclyait, s ahol a paraszti élet
A Mérey utcai az első
volt munkatársa február 11- sze ezután leírja a két volt közösségben részvevő hat or- számtalan kérdése szóba keén Moszkvában a Nacionul- angol diplomata diplomáciai szág — Franciaország, Olasz- rült. Másnap azután Tóth Já„Kiváló fémgyttitő
iskola"
szállodában több
angol és működését és azt, miként ha- ország, a Német Szövetségi nos ötholdas parasztember
Csongrád
megyében
Köztársaság,
Belgium,
Holfelkereste
a
tanácselnököt,
s
moszkvai újságíróval találko- tározták el magukat, hogy
zott és nyilatkozatot adott át otthagyják az angol külügy- landia, Luxemburg — kül- előadta, úgy gondolják egyA novemberi és decemberi caí Általános
Iskola
az első
tanácskozást páran: belépnek a termelőaz újságíróknak.
minisztériumot és a Szovjet- ügyminiszterei
vasgyűjtő hónapban
Csongrád Csongrád megyében, mely
eltartottak Brüsszelben.
szövetkezetbe.
A
következő
unióba
utaznak.
—
„Eletünk
Nyilatkozatukban
többek
megve általános iskolái
közül nyerte a „Kiváló fémgyűjtő isnapon
Horváth
József
négya
Szovjetunióban
—
fejezőA
tanácskozások
központközött leírják, miért jöttek
dolgozóparaszt ugyan- a szegcdi Mérey utcai Általános kola" j e l v é n y t A lelkes szegedi
azok a tervek ál- holdas
Angliából a Szovjetunióba. — dik be a nyilatkozat — meg- jában
csak
bejelentette
a tanács- Iskola tanulói érték el a leg- úttörők nagy ötösre vizsgáztak
bennünket
arról, lottak,
„Azért jöttünk
a
Szovjet- győzött
amelyek
értelmé- nál
elhatározásukat, hogy szebb eredményt. 50 mázsa va- a fémgyűjtésből, de a tanulást
hogy
helyesen
döntöttünk."
unióba — hangzik a nyilatkoAz
angol
közvélemény ben -nemzetek feletti szerve- szövetkezetet alakítanak. A sat gyűjtöttek. A Könnyűipari sem hanyagolták el, mert ebben
zat —. hogy hozzájáruljunk a
nagy
érdeklődéssel
fogadta zeteket* akarnak létesíteni tanács segítségét kérték eh- Minisztérium ezért a lelkes, jó is igen jó eredményt érlek el.
Szovjetunió és a Nyugat fo,
Sándor ta- munkáért a „Kiváló fémgyűjtő F o r g á c s T ó z s p f e l v l i r S j
Burgess
és
Maclean
Moszk- és ez alá rendelnék a tagál- hez. Lőrincz
kozottabb kölcsönös
megérnácselnök,
Zsótér
elvtárs,
a
iskola
jelvényt
adományoz!;:
a
tését szolgáló politikához.
A vában tett nyilatkozatát. A lamok atomenergia-termelé- párttitkár és a járási tsz-szer- Mérey utcai Általános Tsl»vl- M E H igazgatója adta át az iskolának a megtisztelő jelvényt.
rendelkezésünkre állott hi- vasárnapi lapok a legszem- sét, vagyis az úgynevezett vező — aki éppen a faluban nak.
Ugyancsak ennek az ünnepség?
vatalos értesülésekből ugyan- betűnőbb helyen közölték a -európai atomenergia-közös- tartózkodott — még aznap
A jelvényátadási ünnepség a nek keretében adták át a no?
kimentek Testhalomra, hogy
is meggyőződtünk róla. hogy nyilatkozatot.
A
Sunday
Times
diplománapokban
zajlott
le
az
iskola
akarnak megbeszéljék a szövetkezet
vember—december
hónapban
abban az időben az angol po- ciai szemleírója azt a véle- séget* (Euratom)
tornatermé- legjobb fémgyűj tő-munkát végalakítását a dolgozó parasz- szépen feldíszített
litika nem törekedett komo- ményét hangoztatja, hogy o létrehozni.
ben. Az úttörő fiatalok és a nelyan erre a célra, az ameri- nyilatkozat 'közzététele
»Az alapelvekben
meg- tokkal. Az estig tartó be- velők nagy érdeklődéssel hall- ző általános- és középiskolások?
magkai politika pedig még ke- javíthatja a légkört a szov- egyezésre jutottunk — mon- szélgetés oda vezetett, hogy gatták
„Kiváló fémgyfljtő"
jolHámori Ede elvtársnak, ^ ak
T ^ a M^^V"MargTb
Guienberg
hat család még aznap elhavésbé. Beosztásunkat
tekint- jet
vezetők
küszöbönálló dotta von Brentano nyugat- tározta magát a belépésre. a tanács oktatási osztulya mun'
ve teljesen indokoltan
téte- angliai utazásához,
minthogy
— 9-én — folytat- katársának beszédét és Polgári utcai Leányiskola, Murányi Felezhettük fel, hogy erre a köl- — írja a szemleíró — „Bur- német külügyminiszter — a Másnap
ták a munkát s elérték azt, Ferenc elvtársat, a Könnyűipari renc és Szabó Antal Juhász
csönös megértésre,
ha fenn gess és Maclean
Gyula Általános Iskola,
Nagy
árnyéka részletkérdésekben azonban hogy
Minisztérium M É H irodájának Lajos, Rcinporl Vilmos és Sánakarjuk tartani a békét, na- most már nem áll London és még sok nézeteltérés van*.
dolgozóiját,
nki
a
minisztérium
este 8 órakor 19 taggal
ta László Móravárosi Általános
gyonis szükség van. Minden Moszkva
között".
megalakulhatott az új ter- üdvözletét hozta. A Mérey ut- I s k o l a j Tóth Mária Mátyás téri
alapunk megvolt ahhoz a köSok lap tartózkodik a rész- N. Sr. Hruscsov fogadic
és Zsebük Murin Dugonics utcai
vetkeztetéshez. hogy a szov- letes kommentártól.
Általános Iskola tanúiéit tüntet?
V dics juaoszláv
Az idén is megrendezik a Rákosi Mát* :'; ték ki. Kitüntette a könnyű?
nagyköve et

Fokozódó

együttműködés a francia
és a szocialisták között

kommunistákj

Jelentés Sövéayháza-Testhalomró!, ahol új
termelőszövetkezet alakult

Irodalmi esiet iarianak ma
a Radnóii-gimnáziumban

Gazdasági megállapodás Csehszlovákia

Moszkva (TASZSZ) N. Sz.
Hruscsov február 12-én foés Jugoszlávia közölt
gadta Dobrivoje Vidicset, a
megkezdte az 1956. évi általános Jugoszláv Szövetségi NépközPrágából jelenti <i CTK:
vo- társaság rendkívüli és megA Csehszlovák Köztársaság ós kereskedelmi egyezményre
hatalmazott nagykövetét és
a Jugoszláv Szövetségi Népköz- natkozó tárgyalásokat is.
társaság kormányának küldöttMijnlko Todorovics,
a Jugo- beszélgetést folytatott vele.
ségei 1956. január 30—február
11. között
Prágában
megtárgyalták n két ország közötti
gazdusúgi kapcsolatok kibővítésének lehetőségeit.
A tárgyalások
eredménnyel
végződtek és a két
küldöttség
vezetője n következő okmányokat Irta alá:

Egyezmény a két ország között a tulajdonjog
kérdésében
korákban felmerült
kérdések
rendezésére;
Egyezmény
hosszúlejáratú
szállítások teljesítéséről és a
Csehszlovák Köztársaság kormányának beruházási javak és
gépek beszerzésére nyújtandó
hitelről;
Külön egyezmény, amelynek
alapján a Jugoszláv Szövetségi
Népköztársaság kormánya
hitelben részesült ipari termékek
és fogyasztási cikkek beszerzéséhez.
A két küldöttség

ugyanakkor

szláv Szövetségi Népköztársaság
kormánya küldöttségének vezetője nyilatkozatában a többi között kijelentette: „Aláírtuk
azo-

kat az egyezményeket is, amelynek alapján a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 50 millió
dollár hitelt kap beruházási javak vásárlására a CsehszlovákKöztársaságban, valamint 25
millió dollár hitelt ipari termékek és fogyasztási cikizek beszerzésére. Mindkét hitelösszeg tíz
éven belül fizetendő vissza, két
százalék kamattal"'.
Az a véleményem — mondotta a továbbiakban —, hogy ezeknek a szerződéseknek jelentősége meghaladja a gazdasági kapcsolatok. kereteit. A kölcsönös
megértés cs mindkét fél készsége
az említett kérdések gyors és
sikeres megoldására megteremtette az országaink közötti további átfogó együttműködés előfeltételeit".

Csu Te marsall
nyilatkozott
a m o s z k v a i rádióban
Moszkva (TASZSZ) Febru
ár 14-én lesz 6 éve, hogy aláírták a Szovjetunió és a Kínai
Népköztársaság között megkötött barátsági, szövetségi
és kölcsönös segélynyújtási
szerződést. Az évfordulóval
kapcsolatban nyilatkozott a
moszkvai rádióban az ez idő
szerint Moszkvában tartózkodó Csu Te marsall, a Kínai
Népköztársaság elnökhelyettese.
EISENHOWER elnök a Waltér Reed-kórbázbon tartózkodik,
orvosi vizsgálaton. A vizsgálat

tanulmányi

A középiskolák életében
már
hagyományossá
vált
Rákosi Mátyás tanulmányi
versenyt az 1955/56. tanévben is meghirdeti az oktatásügyi miniszter.
A verseny tárgyai: magyar
irodalom, matematika, történelem, földrajz, orosz, fizika, pedagógia, gazdasági
számtan, könyvvitel, statisztika és számvitel. A versenyen a középiskolák III—IV.
osztályos tanulói vehetnek
részt. A pedagógiai versenyen a tanítóképző III. és
IV., valamint az óvónőképző
III. osztályos növendékei indulhatnak.
A
gazdasági
számtan, a könyvvitel és
számviteli versenyt a közgazdasági technikumok III.
és IV. osztályos növendékei
számára tartják. Az ipari és
mezőgazdasági technikumok
tantárgyi versenyeit az illetékes
szakminisztériumok
hirdetik meg és bonyolítják le.

eredménye
fontos tényező lesz
az elnök döntésében:
jelölteti-e • A Rákosi Mátyás tanuLmamagát az idei
elnökválasztáson?! nyi versenyen
egy tanuló

versenyt

legfeljebb két tárgyból
dúlhat. A döntőbe kerülő
tanulók egyetemi és főiskolai
felvételkor előnyben részesülnek abban az esetben, ha
olyan szakra jelentkeznek
továbbtanulásra,
amilyen
szakon a verseny döntőjébe
jutottak.
A verseny első fordulóját
valamennyi tantárgyból a
részvevők saját iskolájában
rendezik meg.
A magyar irodalmi versenyt március 5-én, a matematikait, a gazdasági számtant, a pedagógiát március
6-án, a történelmit március
7-én. az orosz nyelvit, a statisztikát március 8-án, a földrajzét március 9-én és a fizikát, a könyvvitelit március
11-én tartják.
A második fordulót április
16-tól 25-ig tartják.
Az országos döntő első helyezettje minden tantárgyi
versenyen oklevelet és ezer
forint pénzjutalmat, a két
második helyezett oklevelet
és 500—500 forint pénzjutalmat kap.

ipari miniszter a jó fémgyűjtő?

munka szervezésért Ukrös Dezső
elvtársat, a városi tanács iparügyi osztályának előadóját, Ró?
zstt Lajos elvtársat, a Vasút torgalmi Technikum és Konvecsny
Mária, a Mérey utcai iskola tanárait, valamint Sípos Gézéné
elvtársnőt, a megyei DlSZ-bizottság politikai munkatársát is
a „Kiváló fémgyűjtő" jelvény?
nyel.

— Az elmúlt évben takarékbetétgyújtési
versenyt
folytattak a postaigazgatóságok és postahivatalok egymás között. A verseny értékelése megtörtént. A takarékossági mozgalom terjesztésében elért eredmények alapján az igazgatóságok versenyében a Budapesti Főposta,
a postahivatalok versenyében
a Borsod megyei postahivatalok szerezték meg az elsős4.net. A Szegedi Postaigazgatóság a harmadik helyre került. A hozzá tartozó Békés
és Csongrád megyei postahivatalok a második, illetve a
harmadik helyet
szerezték
meg.

Kedd, 1956. február 14.

Pá rtéle t

Üzemi pártértekezletek Szegeden

ftELMRrYMORHtt
Imiért jár és amiért
nem jár munkae YSég

Jó télen a falusi házak búboskemencéje mellett üldögélni, hátat melengetve néztii az ablaA párt Központi Vezetőségé- mert a púrtértekezletek azokat mokrácia megsértése abban, észrevételek, bírálatok ilyen, gettóik, és bírálták a fizikai kon, hogy milyen szépen esik a
nek határozata értelmében fcb- a politikai és gazdasági tenni- hogy a pártértekezletre nem vagy olyan formában való és műszaiki dolgozók kapcso- hó és várni a tavaszt. Vagy a
ruár 12-én Szeged négy legna- valókat vitatták meg, amelyek hívták meg az üzemi pártbi- elfojtása. Teljesen jogot. volt latában megmutatkozó fo- városi házak cserépkályhái melgyobb üzemének kommunistái alapját képezik a második öt- zottság két tagját. Továbbá, Kovács Erzsébet
elvtársnő gyatékosságokat. Többen el- lett telelni, s lesni, mikor nyílik
megtartották a pártértekczletet. éves terv sikeres megvalósító- hogy a pártbizottság jelenle- megállapítása a pártértekez- mondták, hogy a műszaki az idő. Sokan így képzelik cl a
Yz üzemi pártbizottságok már sának. az életszínvonal további v ° tagjai közül egy-két elv- leten, hogy ilyen körülmé- vezetők egy része nem igényli dolgozó parasztok életét télen.
betekkel ezelőtt készültek erre a tervszerű
emelkedésének.
A társ tanácskozási és nem sza- nyek között az emberek nem a politikai képzést, sőt van- Igaz, van, aki így cselekszik,
nagy eseményre és a beszámoló küldöttek — az üzemek legki- vazati joggal vett részt a mernek bírálni. Ez azután ká- nak olyanok
_ _ is, akifc nyiltan ( aki nem talál munkát magának,
e'.készítésénél felhasználták
az válóbb kommunistái — érezték megbeszélésen. Ezért elsősor- rosan hat vissza az emberek- hangoztatják, hogy politikai pedig most is akad. A melege5 3 0 P é t e r J á n o s e l v t á r s a fe
alapszervezetek vezetőségeit új- a felelősségüket és alapszerveze- í
~
alkotókfazségüket
képzettség nélkül is lehet va- désért
termelőszövetkezeteinklaki
jó gazdasági vezető.
jáválasztó taggyűlések tapaszta- tük és a pártonkívüliek n.cgbí- l e lA£ \bírálatra
.
S
ezekben
a
dolgokban
ts
kell
ben sem jár munkaegység. Aki
és az önbírálat- keresni annak az okát, — a
latait. De jelentős állomás, ült- zúsából hasznos bírálatokkal, ja- ra jó példát adott a pártérte- páltértekezlet ezt nem eleAz üzemben a gazdasági akar dolgozni, most is talál
nep volt ez a nap az üzemek vaslatokkal járultak hozzá a kezlet. A pártbizottság be- mezte eléggé —, hogy példá- vezetők között kialakult egy munkát.
alapszervezetek kommunistái és pártértckozletek alkotó mnnká- számolója —'amelyet 6 Péter ul a termelési értekezleten olyan hangulat: te ne bírálj,
A csapadékos, hűvös időjárás
pártonkívüli dolgozói részére is. jához.
János elvtárs ismertetett — keve
•"•nek részt.
akkor én sem bírállak, in- miatt tudjuk, ősszel a szokottnál
önkritikus és bíráló volt. A
A bírálat, önbírálat nélkül tézzük el négyszemközt a későbben értek be a szántóföldi
A p á r t l ö m e g b e f o l y á s á n a k n ö v e k e d é s e beszámoló és több felszólaló nem lehet jól gondoskodni a dolgot, nem fontos erről a növények. Későbbre tolódtak a
megállapította, hogy az üzem- dolgozó emberekről. A párttalajelökészílési és az őszi vetési
A Szegedi Kenderfonógyár lvását minden erővel tovább ben — bár az elmúlt idők- értekezlet elítélte — és jól dolgozóknak tudni. Elmond- munkák is. Mindez az 1956. évi
pártértekezlete mélyrehatóan ér- kell fokozni, mert ezen a téren höz képes van bizonyos fej- tette —, hogy helytelen este ták a felszólalók, hogy a mű- termésre is kihathat, ha nem
tékelte az üzemi pártbizottság még nincs minden rendben, 'odés —, még mindig hibák 10-kor az üzemi fürdőt be- szaki vezetők a termelési ér- fordítunk megfelelő gondot az
bírálatban, zárni. Nyilvánvaló, a fürdő
kétesztendőe munkáját, s en- Egyes üzemrészekben ma is ta- önbírálatban. aMég
tekezleten alaposan megbí- őszi gabonavetések ápolására.
mindig " V " '
h ^ '
nek alapján jelölte meg ^ követ- pasztaiható olyan jelenség, hogy ,uőtv„vi„i „ to^o Kí-di™
«„ azért van, hogy a délutáni rálják a dolgozókat — ez Néhány helyen gyenge fejlődésDf gokezű évek feladatait. A g y á r egyes szakmai-, tömegszervezet, romba v l ^ U ^ i t ó Í kör- műszak után is fürödjenek a helyes is —, az viszont tűr- sel mentek a télbe a késői vetések. Tavaszra sok fejlődésben elkollektívájának - a kommunis- vezetők a felsőbb szerveiktől kadolgozók.
Veréb
Istvánné
ták és a piírtonkivüliek
pártonkivüliek lelkes pott feladatokat nem
nem beszélik elvtelen
. . 1
j*1
elvtársnő azt is helyénvalóan hetetlen, hogy a dolgozók maradt gabonavetésekkel kell
csapatának*- nem kell szégyen- meg a pártszervezet vezetőségé- ^éhánv példát-'"Tan^eívtárs' m o o d t a e l a tanácskozáson: nem mondhatják el vélemé- számolnunk. Különösen akkor,
kőznie Szeged és az ország dol- vei. Ilyen előfordult az MSZT f ^ e z e t f t ö b b ^ r S S ^
^ T h n t ^ f Z ' nyüket a műszaki vezetésről. ha nem teszünk meg mindent
vozó népe
gozó
néne előtt. Egészében jó és a szakszervezet részéről is. gedhetlenül gorombán beUél , ? J f ^ T ' h 0 g y m e g f e l e " Egyszer például megbírálták gondos ápolásukra.
munkátt végestek
A pártértekezlet — nagyon bene- e,o„„<emberekkel.
Szabó l 0 e n ÍUtSek az igen hideg Rácz elvtársat, aki megsértővégeitek aa pártépités„mtvireUríl
syes
A mostani napok igen alkallyesen — határozatilag mondta Sándor elvtárs,
főmérnök. készáru-raktárt ?!
ben cs a termelésben.
dött és el akarta hagyni 1S masak arra, hogy vetéseinket fepártértekezlet határozat' lültrágyázásban
részesítsük.
és feladatul adta üzemet. Előfordult az
Igen alkalmas erre a komposzt,
újraválasztott párt- liogy az egyik művezető, Ve- vagy a komposzt-szerű istállóés kétségbevonni - a Központi tásáért. Tovább kell növelni a Kiss Jenő elvtárs, fődiszpé bizottságának, hogy állandó- szeli Béla elvtárs, megfeled- trágya is, amit még most a tél
Vezetőség 1955 márciusi határo- pártszervezetek tekintélyét, be- cser magatartása néha bántó; an törődjék a bírálat-önbira- kezve a termelés pártellen- folyamán lehetőleg hó tetejére
zala után lényegesen megnőve- folyását az üzem életében. A félvállról beszél. A raktár ve- lat fejlesztésével, s vonják kekell kiszórni. A vetéseket most
Uedett. Megnőtt az üzemi párt- határozat leszögezi: az újonnan zető j e> Kónya János — amint ményen felelősségre azokat, őrzésének fontosságáról, el- hó lepi. Ha rászórjuk a trágyát,
küldte
az
üzembe
érkező
akik így, vagy úgy elfojtják a
bizottság és a pártszervezetek megválasztott P ^ o l t s á g ne- e_
kritikát. Az egészséges kriti- népnevelőt azzal, hogy ott a hőiével és a korai esőzésekkel
befolyása a pártonkívüli dolgo- gyedevenkent vizsgálja
meg,
"
, kai
a talajba mosódik a trágyáié, s
szellem kialakításáért —
zók körében. Ez abban is kife- hogyan jutott érvényre a párt tért tette Buzslk Jánosnak, éppen a jobb munka, a dol- nincs rá szükség, mert egy- nagymértékben elősegíti a vetés
jezésre jut, hogy a párttagok ak- vezető szerepe az alapszerveze- aki egy dolgot szépen szóvá- gozó emberek érdekében — személyileg ő, a művezető tavaszi fejlődését.
tivabban kivoszik részüket a teknél és a tapasztalatokat ak- tett: „Ne beszéljen, mert ki- szüntelenül
tevékenykedni felelős mindenért. Szakács
Egy holdra 50—60 mázsa
társadalmi munkából, a párton- tiva-ülésen meg kell vitatni. A vágom a raktárból"; Mindez kell az üzem kommunistáiKároly elvtárs helytelenítet- mennyiséget szórjunk ki még
kívüli dolgozók és a DlSZ-fia- tervek minden oldalú teljesítő- ] é n y e g é b e n n e m m á s _ m i n t a z nak.
te, hogy a termelési értekez- most, amikor a talaj át vau
talok kitüntetésnek veszik. ba set csak ugy lehet elképzelni, ha
letet legjobban megszervező fagyva és nem kell attól tartani,
a pártszervezet tanítja, neveli az üzem dolgozói egyetértenek a
őkoL Rámutatott azonban a pár| politikájával, célkitűzései- A m u n k á s k á d e r e k h e l y z e t e a z U j s z e g e d i művezetőt jutalmazza a gaz- hogy a szállítóeszközök kerekei
a vetés talaját felvágják. Alpártérlekezlet: a párt vezető vei és lelkesen dolgoznak e poKender-Lenszövő Vállalatnál
dasági vezetés, noha minden kalmas a felültrágyázásra a baszerepét, tekintélyét, tömegbefo- litika megvalósításáért.
Az Űjszegedi Kender-Len- bírálta a személyzeti osztály művezetőnek kötelessége azo- romfi trágya is. Ebből holdanszövő Vállalat pártértekezle- munkáját is a beszámoló, kat a legjobb tudásuk sze- ként 5—6 mázsa elegendő.
A technika fejlesztése népjólétünk emelkedésének tén a beszámoló és a hozzá- mert keveset foglalkozott a rint
megszervezni.
Varró
Használjuk hí a téli időt, ezegyik legfontosabb eszköze
szólások egyik fő kérdése volt káderek nevelésével, nem kí- György elvtárs helytelení- zel biztosítluitjuk a jövő évi naa munkáskáderek helyzeté- sérte és nem kíséri figyegyobb gabonatermést. Nemcsak
A Kenderfonógyár pértér- elvtársnő elmondotta a párt- r.ek problémája. Bőségesen lemmel fejlődésüket, annak tette, hogy a műszaki veze- ki lehet, hanem ki is kell haszhogy már ő is
tekezletének
beszámolója értekezleten.
újított volna az elgondolás foglalkozott ezzel a beszámoló ellenére, hogy a munkáskáde- tés nem segíti a dolgozókat nálni minden időszakot,
mert
azonban feltárta azokat a le- UJ1LOLI.
.
•»
PC sokat
CPLFÜT beszéltek erről a
„ fel- rak egyes
. . . . . . . . - beosztásokban
„„1.V.
1.és
kohetőségeket is. amelyeket a már meg is volt a fejében, de szólaló elvtársak is. Azért moly nehézségekkel küzde- az újításokban és sokszor igy tudjuk csak megvalósítani,
pártszervezetek nem hasz- nem tudta lerajzolni. Enélkül tertént ez így, mert ebben a nek Éppen ezért a beszámo- egy-két sorban elutasítják hogy a jövő esztendőben leg
! alább 3 százalékkal nagyobb
náltak ki eléggé, s amelyek pedig az újító iroda nem fo- kérdésben a vállalatnál
a lo határozottan rámutatott, azokat.
terméseredményt érjünk el.
kihasználásával sokkal na- gadja el. Ilyen esetben a márciusi határozat óta nem hogy minden üzemi szervnek
A pártértekezleten elhang
gyobb eredményt
lehetett műszakjaik segítségére van sikerült tényleges fordulatot fontos kötelessége a munkásvolna élérni a termelékeny- szükség és arra, hogy a párt- elérni. A beszámoló és a hoz- káderek munkájának haté- zott felszólalásokból kitűnt,
ség emelésében.
bizottság termelési felelőse zászólások feltárták, hogy az kony ellenőrzése, segítése.
hogy a pártbizottság elhaMegállapította a beszámoló rendszeresen ellenőrizze ezt a üzem vezetői
a legutóbbi
nyagolta
a műszaiki vezetők
Erről is beszélt felszólaláis osztályidegent
— és ezt a küldöttek felszó- segítséget. Az olyan műszaki időkben
közötti politikai
munkát.
sában
Vigh
Istvánné,
az
üzevezetők
példáját
kell
követni,
akartak
vezető
állásba
helalásai is igazolták —, hogy
mi
bizottság
termelési
felelőEzért
igen
helyesen
a hatáa Központi Vezetőség novem- rnint Zengei János, Lacsán lyezni, s csak a Szegedi VároPárt-végrehajtóbizottság se. Elmondotta, hogy a mun- rozati javaslatba felvették a
beri határozatának maradék- István, vagy Szép Lajos elv- si
talan
végrehajtását ma is társak. akik segítik a dolgo- határozott 'közbelépése aka- káskáderek nem kapnak elég fizikai és műszaki dolgozók
Nagyon kevés a város külakadályozza bizonyos közöm- zók egyszerű elgondolásainak dályozta ezt meg. Ugyanak- segítséget ahhoz, hogy be- kapcsolatában megmutatkozó ső részeit összekötő villaosztásukban
jól
megállják
a
kor viszont az is kitűnt, hogy
bösség, hanyagság. Noha az kibontakozását is.
mosjáratoknál a reggeli két
,T _ . ,
,
.
.
a munkáskáderek szakmai to- helyüket. Péter Jánosné elv- fogyatékosságok mielőbbi fel- kocsi. 7 és 8 óra között bo1954. évi 262 újítási javaslattársnő, a személyzeti osztály számolását. Határozatot hoHangsúlyozta a beszámoló, v á b b k é p z é s é v e l >
tanulásáva]
tal szemben a múlt
évben
nyolódik le a legnagyobb
457 újítást adtak be a dolgo- liogy a technika fejlesztése is komoly problémák van- vezetője elmondotta, hogy az zott ' a pártértekezlet arra forgalom, a gyerekek menüzem
vezetői
a
muní-náskánépjólétünk
emelkedésének
nak.
Helyes
volt
tehát,
hogy
zók, az újítómozgalom méghogy a pártbizottság az el- nek az iskolába, a felnőttek
sem vált tömegmozgalommá egyik legfontosabb eszköze. A a*, üzemi pártértekezleten so- derek beállításánál és előléptetésénél
többször
arra
hihangzott bírálatok alapján munkahelyükre, asszonyok a
küldöttek
felszólalásai
azonkat
foglalkoztak
ezzel
a
proba Kenderfonógyérban. Ennek
piacra, a városba. Pár napvatkoztak,
hogy
nincs
léttámasztottéit jémával az elvtársak, mert
hívja össze a műszaki veze- pal
egyik oka, hogy az újítási, ban mégsem
ezelőtt a férjemmel
számkeret,
ugyanakkor
viésszerűsítési javaslatok elbí- alá eléggé ezt a rendkívül így megteremtették a tényletőket és tárgyalja meg velük együtt indultunk el munkarálása és bevezetése ma is fontos irányélvet. Legtöbben ges fordulat minden lehető- szont az osztály idegen ele- a tennivalókat.
helyünkre a 7 óra 30 perces
hosszú ideig elhúzódik. Je- a pártoktatás hiányosságai- ségét és megteremtették a fel- mek számára többször volt
villamosjárattal, a Fodor-tclenleg is porosodik valahol val foglalkoztak és szinte ki- tételeit a márciusi határozat hely. Ezért természetesen feSzegeden a Textilművek lc-pi végállomásról. A férjem
24 olyan újítás, amelyet 1955- esett látókörükből a terme- végrehajtásában e téren mu- lelős a személyzeti osztály is. nem egy üzem a sok közül, a peronon állt bőrkabátjáelmaradás Péter elvtársnő felhívta a
ben fogadtak el, de még min- lés, a termelékenység eme- tatkozó komoly
figyelmet a tanulás fontossá- hanem új életünk szülötte. A ban. Mire a központi megáldig nem alkalmazzák a ter- lése és a munkaverseny hely- fölszámolásának.
gára, s bírálta azokat a mun- pártmunkában az üzem már lóhoz értünk, a kabát karAz
üzemi
pártbizottság
bemelésben. Szabados András zete. Igaz, a pártoktatásban
és Frischmann Sándor elv- komoly fogyatékosságok van- számolója elmondotta, hogy a káskádereket, /akik nem akar- igen sok tapasztalatot adott a öltője már majdnem teljesen
társak nem fordítanak olyan nak. amit sürgősen meg kell Központi Vezetőség júniusi n a k a továbbképzésben részt- többi szegedi üzemnek. A kifestett. Annyi hely nem
volt ugyanis a villamosban,
gondot az újítások kivitele- szüntetni, azonban arra is határozatát elferdítő jobbol- venni. A káderek nevelésémostani pártértekezlet részt- hogy a karját leengedhette
zésére, ahogy azt a Központi nagy szükség lett vohia, hogy dali nézetek hatására 1953 nek problémájáról
beszélt
kommunista volna, s kapaszkodás közben
Vezetőség novemberi határo- a felszólalók a termelékeny- júliusa után az üzemben a Favlovics László, a norma- vevői harcos
szemben osztály vezetője is, hiszen — nyíltsággal felvetették az a megállóknál fellépő utaszata megszabja. Ez bizony el- ség emelése érdekében is munkáskáderekkel
veszi a dolgozók kedvét, ha megszabják a politikai mun- sokszor előnyben részesítet- mint mondotta — a megfe- előrehaladást gátló tényező- tömeg ide-oda sodorta.
Egyébként több embernek
ték a kispolgári, sőt nem ritsürgősen nem változtatnak a ka irányát.
kán még az osztályidegen ele- lelő káderek munkába állí- ket és személy szerint is a gombját leszakították már.
helyzeten az üzem műszaki
tásánál
zavarok
vannak,
s
A Központi Vezetőség no- meket is. A szakmai vezetők
megbírálták
a
vezetőket. Bem egynek elszakadt a ruvezetői.
vemberi
határozata olyan arról beszéltek, hogy nekik ennek egyik oka, hogy nem
Minden
bizonnyal
megvá- hája a túlzsúfoltság miatt
a
Az újítómozgalom fejlődé- feladatokat ró a Kenderfonó- elsősorban „jó szakmunká- folyik az üzemben tervszerű
ezen a vonalon.
sét nehezíti az is. hogy a gyár kommunistáira is, ame- sokra" van szükségük, nem kádernevelő munka. Pong- lasztott új pártbizottság elEzen az segítene, ha a vilrácz
István
elvtárs,
a
vállapártmunkásokra.
Az
üzem
lyeket
csak
közös
erővel,
a
sőrendű
feladatának
tartja
a
pártszervezetek vezetői, tolamosvasút a város külső részakmai
vezetői
nemegyszer
lat
igazgatója
ezzel
kapcsopártépités
és
a
politikai
munvábbá a DISZ és a szakszerműszaki vezetők között vég- szeriről a reggeli órákban
tudnak elfelejtették, hogy a párt, a latban arról is szólt, hogy zett politikai munka megja- legalább három kocsit indívezeti vezetők sem gondol- ka megjavításával
n
nak eléggé arra. hogy a dol- végrehajtani. Határozat szü- «P iránti hűség elsődleges a káderek nevelése szívós
tana.
munkát
igénylő
feladat, vítását, mert csak ez eredgozók
elgondolásai, ötletei letett, amely szerint az újjá- követelmény,
G. S.-né,
A
felszínre kerüljenek, illetve választott
pártbizottságnak
beszámoló ugyanakkor amelyért következetesen kell ményezheti a fizikai és a
Fodor-telep, Bártfai utca
azok esetleg műszaki segít- olyan tömegpolitikai munkát elmondotta: a munkáskáde- dolgozni.
műszaki dolgozók kapcsolatáséggel hozzájáruljanak a ter- kell végeznie, hogy az üzem
előléptetését akadályozta
Az elfogadott határozati ban megmutatkozó fogyatémelékenység emelkedéséhez. valamennyi dolgozójával ^ ^ ^ S ^ S m S a javaslat feladatul tűzi ki a
1
kosságok felszámolását.
Van olyan jelenség is, hogy mindenekelőtt a kommunis— „Mit kell tudnunk a tu.
munkáskáderek fokozottabb
szakmai
továbbtanulás fona műszaki vezetők nem szi- tákkal — meg tudja értetni a
Tanulságként
megállapít- berkulózisról" címmel a könevelését
és
segítését.
tosságát.
Ezzel
kapcsolatban
zelgő
tbc-hét
előkészítése
vesen segítik a munkások ja- műszaki fejlesztés szükségeshatjuk: a Szegedi Textilmű- során a szegedi általános isvaslatait. Csiszár
Jánosné ségét.
vek pártérte&ezlete lendüle- kolai pedagógusok
részére
A dolgozók és a műszaki vezetők
tet adott a további eredmé- tartott csütörtökön este elők
a
p
c
s
o
l
a
t
a
A birálat-onbírálat kérdései a Ruhagyár
adást dr. Nagy László a tünyes munkához, és ha a meg- dőgondozó vezető főorvosa a
pártértekezlelén
A Szegedi
Textilművek küldöttek, érezve felelősség- bíráltak párttagokhoz mél- móravárosi
Űttörőházban. Az
pártértekezletén a pártbizott- teljes megbízatásukat, bírál- tón igyekeznek megszüntetni előadás után „Milliók védelA Szegedi Ruhagyár párt- pártpolitikai
és gazdasági
ták
a
pártmunka
fogyatékosértekezletén a pártbizottság munkáját. A pártmunka em- ság kétévi munkájáról szóló
a meglévő hibákat, akkor a me" című hangosfilmet mubeszámolója és a beszámolót berekkel való munka; — a beszámolója — melyet Pé- ságait, ismertették a terme- kitűzött célt — huszonöt szá- tatták be a pedagógusoknak.
A hallottak és látottak nyokövető vita megjelölte az dolgozó emberek érdekében, ter Szilveszter elvtárs, az lés további előrehaladását
üzemek kommunistái, dolgo- Nagyon helyesen nem kerűl- üzem pártbizottságának tit- gátló tényezőket. A 26 fel- zalékkal emelni a termelé- mán a pedagógusok az iskolában is foglalkoznak a tbc
zói előtt álló feladatokat, s te el ez sem az eredményes kára ismertetett — jó volt. szólaló közül legtöbben az kenységet második ötéves elleni védekezéssel, amelyről
megszabta, hogy azok végre- partértekezlet figyelmet,
üzem
pártés
gazdasági
vetervünk
végére
—
maradék
Ezt leghűbben tükrözte a bekülön dolgozatot is írnak a
hajtásáért mit kell tenni. KriA pártértekezlettel kapcso- számoló feletti vita Ahn' * zetésének ra.jp ' 4 fiÜLT* SIÉLKÜL OIEGVALÓKÍTIÁK
pajtásak
tikailag vizsgálta az üzem latban jelentkezett a pártde-

Több
villamoskocsit
a reggeli órákban!
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Kedd, 1956. február 14.

A MAV közleménye

1956, február 14, kedd
IDOJARASJELENTÉS
Várható Időjárás kedden estig:
Változó felhőzet, több helyen havazás, lassan
mérséklődő szél.
Az éjszakai lehűlés keleten erősüdik, a nappali
hőmérséklet alig
változik.
Várható
legmagasabb nappali
hőmérséklet
kedden mínusz 9 mínusz I? fok között
minusz 12 fok kőzött.
*
A fűtés alapjául
szolgáló várható
kőzéphómérséktet mínusz 4
fok alatt.
M

°

z

1

Szabadság: 4, 6 és 8: Körhinta.
üj magyar film (február 15-ig).
Vörös Csillag: Fél ő és fél 8:
A kapu bezárur - Jugoszláv film
loft kn»k 15-ig. Csak 16 éven leFákíva
Fél 6 és fél 8Asz-

á S igf

ni

"

(fCb

Szakszervezetének
Területi
Bizottsága. Szeged.
Tolbuchin sugárút 14. II. emeleten A dolgozók bármilyen szakszervezeti kérdésben forduljanak a Területi Bizottsághoz.
,
,
A
Tarsadalmi Atlétikai Szövetség
r. ,
F
-ciző Bizottsága
1956.
február
14 én
- > kedden este fél 7 órakor
a
VTSB hivatalos helyiségében a
. Í ^ I Z ^ L ^ T H Í ^ I Z z f ,19
Y
s.övrts/o
kövtait "
mVí
Szövetség aa következő
sportolok
megjelenését tette kötelezővé: Balogh Erzsébet (Haladás). Bárkányi István, Suták Anna (Törekrés). Temesvári Gyula, Stelczner
Magda, Hraskó Eva. Rózsa Zoltán,
Göndös Aranka (Szpártá-1
kusz). Bakó Róza. Varga Gábor
Sz
VL
< - . . - K e ( n f« r >- A . , ö b b " , é ["
Jugoszláv film a Vörös Csillag moziban
feklodo sportolót is szívesen latUK
A
jugoszláv
filmgyártás ki- kodnak". A 30 százalékos ka' magasló
alkotásai
közé tartozik mai, amit a kolduló rend uzso,
A
Mdra
1>rcnc
Kultúrol hon
ez a film. Az 1870-es években rás papjai követelnek a kölcsönkÜ2ll
a
szabás.varrás>
szabás
és
kézimunka tanfolyamok hallgatói- Zverljevbe, a kis dalmát jaluba pénzek után, elviszi a parasztok

A kapu

,
,, ,,
febbl
Későnjovók csak a híradó utá- Q c d ő
szünetben mehetnek be a n e - «
SZÍNHÁZ

megérkezik rokoni
látogatásra
Brne atya, a ferencréndi kolostor apátja. A látogatás után magával viszi Ivo Jerkovicsot, testvére serdülő fiát, hogy szerzetest neveljen belőle. A család
pedig abban reménykedik, hogy
szerzetessé növő fiuk öreg korukra biztos támaszukká válik,
Ivo már a kolostorba menet

üi^fflUSS

9

,6térrc

NEMZETI
Líií*8
Szeivénybérlct.

foglalkozások a 19-ével kezle„nek.

héten

A RADIO MŰSORA

Február 15, szerda
Kossuth-rádió
4.30 Zenés műsor, 5 Hírek. 5.30
MUZEUM
Előadás. 6 Hirek, 6.30 Falurádió.
Fehértó élővilága; Móra Ferenc 7 Szabad Nép vezércikke, hírek,
emlékkiállítás.
Szeged
környéki 8.10 Operarészletek. 9 Rádlóegyevlselet száz éve.
(Kultúrpalota, tem, 9.40 Gyermekkórusok. 10 HiRoosewelt tér). UJ Kína Iparmű- rek. lapszemle,
10.10
Óvodások
vészete,
Magyar
festőművészet műsora, 10.40 Pillantás a nagyvilflO éve. Szegedi festők. (Képtár, tágba, 10.50 Reményi Vera zonItorváth Mlliály u.). Hétfő kivétc- gorázlk, 11.10 Romantikus kórus- :
lével mindennap de. 10 órától 18 művek. 11.40 Szülök — nevelök —
éráig.
gyerekek! 12 Hirek, 12.10 ránczene. 13 Falusi
híradó,
13.15
KÖNYVTARAK
Könnyű zene, 14.15 Régi muzsi„ka. 15 Hírek. 15.10 Zenei Újság,
CO t.i ) K8ny U . : V..it..,t..iz.i
- i „ N y . m m W n n "5.35 Sporthíradó, 15.55 Zenekari
Idő délután 4-től ,-lg. szombaton b a n R v e r 3 e n y , , 6 4 5 válasz hallgadélután 2-toI 1-ig.
tóinknak. 16.57 Műsorismertetés, 17
Járási Könyvtár: Sztálin krt. 54. Hírek. 17.10 Szív küldi. 17.40 IsKölcsönzés szerda és péntek kivé- m c r k e d é s a zeneirodalommal, 18.35
telével minden hétköznap délután Jutalomműsor, 19
Hirek.
19.10
2 - 6 óráig, szombaton délelőtt 10 Közvetítés a Gellért-.szállóból. 19;
— 1 óráig, délután 2—6 óráig.
52 Jő éiszakát. gyerekek! 22
dra
Hirek, 22.15 Tíz perc
külpolitika.)
ALLATORVOSI INSPEKCIOS
22.25
Szimfonikus
zene.
23.15
SZOLGALAT
Tánczene, 24 Hirek, 0.10 Dalok.
Szeged város területén
Petőfi-rádió
1956. február
11-től este 18.00
7-11.57-Ig
azonos a
Kossuthh-tól reggel 06.00 óráig (vasárnap r a d i ú műsorával,
11.57
Műsornappal isi
kizárólag első segely z é r á s _ H Operaáriák, 14.15 Cttöröt's nehézellés
esetére
inspekctós híradó. 14.35 Operetlrészletek. 15
dr. Gergely József állami állat- ó r a | 0 Mesél a föld. 15 30 Ncpl
oivos. Lakása Arany
János u. z e n ekar. 16 Országszerte — me8. I. em.
gyeszerte. 16.10 Ajándékműsor. 17
ói a 10 Moszkvai Rádió összeállíJUHASZ GYULA SZABADtása, 17.40 Népzene. 18 Szovjet megismeri a papság gyarló éleEGYETEM
filmzene, 18.50 Rádlóegyetem,
ifi
Rachmaninov: G-moll szonáta, 19 téú mert a rokoni apát betér a
7 óra 40 Orosz nyelvtanfolyam. 20 Nagy Kocsmába, hogy az út poFebruár 14-én, kedden este
érakor az Egyetem
Béke-épűlc- Oncrettrészletek. 20.20
Sporthir- rút leöblintse és elcicúzzon
a
tében:
Az
energia-gazdálkodás a dó, 20.40 Enek. 21 Belkereskedemegérproblémál
napjainkban.
Elődó: ] e n l i 21 óra
10
Esti muzsika, fogadósnéval. S ahogy
Heimann Pál főmérnök. Felhívjuk 2 |
óra
50 Orvosi
tanácsok: lieznek a kolostorba, Ivo ijedt
a vállalati
energetikusok figyel- Hogyan
éljen
a
tbc-s
be- csodálkozását pofonnal hűti
le
mét. hogy hallgassák meg ezt a teg? 22 Magyar
népdalok. 22.30
Brne atya. Rögtön a belépés
szabadegyetemi előadást.
Tánczene
MadaráSZ

-

S

A MÁV szegedi igazgatósága közli, liogy a
rendkívüli
időjárásra való tekintettel az alábbi vonatok közlekedését szün, te tik be további intézkedésig: Orosháza—Szeged között az 1612es és az 1617-es, Szeged—Budapest között a 707-cs és
706-os
járatokat.
Az 1617-es Orosházáról indul 8.10, Szegedre
érkezik
10.32 órakor,
az 1612-es Szegedről indul 11.00, Orosházára
érkezik
13.08 órakor,
a 707-es Szegedről indul 5.56, Budapestre érkezik 9.30
órakor,
a 706-os Budapestről indul 17.16, Szegedre érkezik 21.18
órakor.
A járatok megszüntetése 14-én 0 órakor lépett életbe.
B ő v e b b m e n e t r e n d i felvilágosítást a vasútállomások főnökségei és az IBUSZ kirendeltségek n y ú j t a n a k .

~

bezárul

kis földjét, szőlejét.
„A bűneidet elengedem,
de
az adósságot nem — mondja a
tárgyaláson megjelent püspök is
paraszti „ügyfelének".
A bíró
más citerán ugyanezt zengi: ha
nem fizetlek, a kolostoré a földelek, s ka nem futja, a többit
majd ledolgozzátok .., mert a
feleség termékeny, a szőlő ncm

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazon „„-,<-•»
rokonoknak,
ismerő1
3
KIOSZ szűcs szakosztályanak. a Szeged, Kender fonóKyar javító műhelye dolgozóinak,
k k
' édesapánk temetésen viragacományalkka
fajdalmunkat
enyhfettek ezúton mondunk
köszonetet.
Vanyó-család
FAJDALOMMAL tudatjuk, hogy
özv. Varga Péterné sz. Csurl Julianna meghalt.
Temetése I4-én
fél 3 órakor a Dugonics-temetőben.
Gyászoló család

ANYAKÖNYVI HIREK
1. KERÜLET
,,„
.
llázasság:
Sipos
László—Danku Erzsébet,
Bozsó Péter—Csöllei Mária. Itapcsányi György—Gáspár Éva, Kanalas Sándor—Nóvák Anna, Messenyci József-Farkas Atina, Tekllts István—Pelim Erzsébet.
Születések:
Makra
Sándor—Csalat
Mária
Sándor. Sztojinov
Miklós—Cseh
Anna Miklós, Mraznlcza J á n o s Lévai Zsuzsana Judit. dr. SzabaLászló,
di László—Kovács Anna
Varga István—Farkas
Zsuzsanna
István; Bakos István-Zádori Ilona István, Buruczknl Szilveszter—
Molnár Rozália Szilveszter. Barta
Gvula—Vizenfort Margit Zsuzsánna. Csordás Lajos—Budai Erzsébet Erzsébet. Gonda
Antal—Balogh Erzsébet Erzsébet, Hegyközi
István—Bartán Anna Anikó, Nagy
László—Vas Irén
László.
Orsy
Béla—Ruck
Magdolna
György.
Rtibinfalvi
Henrik—Kock
Margit
Judit. dr. Sával Ferenc—Horváth
Margit Márta.
Szekeres János—
Törteti Irén József. Szécsl István
—Balog Aranka Gyula. Zsigó János—Forgó Valéria Ferenc.
Bózsó István—Juhász Julianna Istvén, Dicső Sándor-Németh Jolán
Sándor. Miklós
Szilveszter-Blaesi Anna László, Sándor István—
Zsiros Clizeila
László.
Szénásl
Íágy1' y József—p'lnlcz
Kitra.
Bán Mihály—Vincze Etelka
Zsuzsanna.
Tábori
József—Tóth

^ V W g n ^ z t ' ^ á S l

Kucsora Ildikó Ernő,
Szlrovicza
Pál—Jóiért Veronika Ilona. Kethencz
Mihály-Sólya
Erzsébet
Géza.
Elhaltak:
Forgó Gábor 45. Finta János 22,
Sajtos Sámuelné
Benyitay Hona
80. Hoffer Jenő 82. Dauszkv Marlanna 2. Bohata Katalin 10 napos Gyertvás Imre 49. Sáfár Józse 54
Palásti Jánosné Szabó
Frzséhet 57 Koch Béláné Pollák
Kornélia 8í' Boros Károlyné Kun
Mária 45. Fekete Gyuléné N . g v
Gabriella 46
Fodor János 68.
Horváth Eszter 75. Gáli Lajosné

után Ivo megismeri a „kolduló"
rend bőségben dúskáló papjait,
amint ebéd után békés álmokat
horkolnál:.
„Kérődző", ,,Spenőt", „llölgy", „Giliszta" és a
többi álszent jellegzetes figurái
a here, cinikus, a földi élet gyönyáréit a parasztok húsán, vérén át szürcsölő papi hadaknak,
Ivo, illetve Bakonja
később
szabadulni szerelne a földi ürdögök karmaiból. Hallja a tüdöbajos „Giliszta" atya hullája
fölölt a többi álszent bölcseskedését. Nem Gilisztát sajnálják,

— jegyzi meg
kárörvendőn,
lvot így készítik elő Brne atyautódjául a lelkek fölötti
uraihodásra. Visszafelé betér a fogadóba,
ahol
mcgismerkedil:
Cvitával, a fogadósné szép láinjával. Később Jakab atyával
tesznek látogatást ismét a fogadóban, mikor Iyot pappá szentelik. Ez a szentelés egyben azzal
is jár, hogy állandó szeretöt
választanak neki Cvita személyében. Ivo utolsó lázadásként
visszaszökik a kolostor felé mcnet Jakab atya mellől, hogy féleségül kérje Cvilát. A lány
anyja téríti észhez a fiúit: „Járj
a Itipróbált úton..."
— vagyis
nyugodjon bele sorsába. Cvita
anyja is a papok szerelője volt,
Brne atyáé, Cvitának is keresnek majd egy szolid parasztot
férjnek, aki mellett Ivo szaba-

'

Meijú'ult az élet a kisteleki
DlSZ-szervezetben

U levonta a Umulságo- vács László DlSZ-tilkárt
Ge,
ber Ilonát cs Se/bcn
Lajost,
akik szorgalmasan
fáradoznak
legérdemesebb fiatalokat bíztak szervezetük eredményeink
álszervezet irányításával, hmdo noveleseert.
'
mc„
a
I
- .
:/, neiláriós
Tokodi Bála
U 1 - 11/
ve-etoseg 10 agitacios
Imunkájának
eredményeként
állandóan gyarapszik
a Gépírói vagy
telefonközpontost
n~óln
szervezet tagsága is. Ma már 180 állást
u.
5 szám keresek. Szeged, Szűcs 1550
,„„:„ ..„,, n !„],. Dl87-s-ervr-c- " tag,a van a falu Ülé sterve.e
|,; zo ttsertés t40 kiló körüli,
lenek. A kuzsegl .pedagógusai:
JJ
„V
P
segítségével megjavult
a Petőfi l ,
, ,„
' ,
.
M

Monostori Rozália
József
Bodó kai. Januárban úyáválasztotlák
Zoltán—Szögi Ilona Piroska. Sza- a szervezet vezetőségét. Az arra
Makai
József-Márton
Anna,
Erzsébet József. Pintér G e r g e l y Borbála
Gergely. D o h á n d i
V cres
Mihály—Erdei Emília
Zsuzsanna,
Bata
József-Kovács
Er®ébet
László.
Elhaltak:

Darabos Géza 76,
Farkas Karolyne Tanács Ilona 29.
Kovács
Mária 16. Födi Zoltán 5 hónapos,
,
Pakai Józsefné Császár Julianna DISA-islsola
74. Vanyrt Sándor 85. Mezei Ve- utóbbi időben
ron 71 Antal István 33
Nagy , {ármunka
és a
Imre 87. Nagy Józsefne Kérdő ,
Julianna 74 éves korában.
lluban.

.
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Elvesztettem

szombaton

este

a

munkaia is. A ; Békéscsaba és Hódmezővásárhely
fellendült a kul- felől 188 órakor
Szegedre érkező
7
P
sportélet is a fau í f e
J
m L?iláT«
"

I
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Nemzetközi mérkőzés a hóban

Szegedi Haladás-CWSK (Varsó) 1:1 (0:1)
A mérkőzést megelőző igen erős
havazás vasárnap reggelre mintegy harminc centiméteres hótakaróval fedte a felsötiszaparti Haladás-pályát. A
honvédség segítségével a hó nagy részét letakarították a pályáról, a játéktér közepén azonban a mérkőzés ideje
alatt Is ott volt a hó, ami bizony nem kis
mértékben akadályozta a szép játék kialakulását.
A mérkőzés
vezetésére
kijelölt
Harangozó játékvezető az utolsó
percben
lemondta a mérkőzésen
való közreműködést, így helybeli
bíró. Nagy Tibor
sípjelére ÍZ
alábbi összeállításban futottak ki
a csapatok a pályára:
Haladás: Mészáros — Faragó,
Városi. Vas — Baráth. Zailár —
Böjtös, Cziráki,
Budai,
Rábai,
Rózsavölgyi.
CWKS: Szymkowlak —
Slaboszewski. Grzybowski, Wozniak —
Strzykalski. Siekerea
— Ciupa,
Biychcy, Kempny, Pohl, Cehelik.
Az I. félidőben hullámzó volt a
játék, mindkét csapat vezetett sok
formás támadást, de a lopuralövésscl mindkét csatársor hadilábon állt. Fokozatosan feljött a haza! csapat, gyakran hosszú időre kenujához szegezte ellenfelét,
de gólt nein sikerült elérni, mert
a szegedi csatárok-a legjobb helyzeteket is kihagyták.
Sorozatos
Haladás-rohamok
után végül
Is
három perccel a félidő befejezése
előtt a lengyel csapat ért el gólt.
A Haladás védelme kihagyott, s
a CWKS formás támadás során
szépen hozta fel a labdát, Ciupa
Cehelikhez játszott, s a belszélső

14 méteres lövése
védhetetlenül
vágódott Mészáros kapujába.
Fordulás után nyomban a szegedi csapat lépett fel támadólag, s
már a 2. percben megszerezte a
kiegyenlítő gólt. Hatalmas kavarodás támadt a lengyel kapu előtt,
lábról-lábra szállt a labda
végül is Cziráki a CWKS kapujába
juttatta. Ezután kissé élénkült az
iram. de továbbra is a Haladás
támadott többet.
A 15. percben
Mészáros helyébe a fiatal Hódi
állt be. Csere történt a lengyel
csapatban is: Cehelik helyett Kován lett a balszélsö. A Haladás
nagy nyomására jellemző,
hogy
Hódinak mindössze
kétszer kellett beavatkoznia. A csatárok pepecseltek. kivártak s
így kárbavesztek a legjobb helyzetek s. Az
állandó
Haladás-támadások
ellenére is mindössze egyszer forgottkomoly
veszélyben
Szymkowiak
kapuja: Böjtös beadásnak
szánt
lövése a kapufán csattant
Bár a mérkőzés szépségét nagyban rontotta a pálya havassága,
megállapíthatjuk, hogy a Haladás
bíztatóan játszott. A védelem jól
megállta a helyét, csak egyszer
hagyott ki — abból gól is lett.
A csatárok is vezettek sok szép
támadást, de a támadások eredményes befejezésére már nem futotta az erejükből. A
csatársor
játékán még nagyon sok a javítani való.
Egyénileg a
Haladásból Vas,
Városi. Baráth és Böjtös játszott
a legjobban, míg a lengyel csapatból Szymkowiak, Wozniak, Slaboszewski és Brychcy játéka dicsérhető.

ladás nagy fölényének
Jegyében
zajlott le. amit mi sem bizonvit
jobba, mint az. hogy Cserhalminak alig volt védeni valója. F.nnek ellenére Sebők III. a szőregieknek szerezte meg a vezetést.
Ezután a szőregi csapat teljesen
védelemre rendezkedett be. gyakran 6—7 emberrel is védekezett.
Már-már ügy
látszott.
hogy a
szőregi csapat jut tovább, de végül is. közvetlenül a
mérkőzés
befejezése előtt Gát lövéséből gól
lett. s ez a Haladás számára biztosította a továbbtutást. A Haladás csapatából
Bénák.
Bánáti.
Léber és Janka játszott Jót. mfg
a szőrecleknél Szabó, Radács és
Sebők III. tünt ki.

SZEGEDI TÖREKVÉS-FÜZESGYARMATI

Kisteleken a községi
DISZA termelőszövetkezeti mozgaKuzln Miklós—Molnár
Terézia
Edit, Kiss József—Urbán
Mária szervezet ez ideig igen gyengén lom fejlesztéséért folyó népneJános. Sebők Mihály-Arkus Ida . ,
, n r « 7 f „ „ , „ - „ , ,;/ „.„1 •„ ,, ,/,;;,„„ ;,,",„- njg7 :„ml
Mária. Halász István-Szőke Éva dolgozott. A DISZ-szervezet al- velomunkaban
l usz DISZ fiatal
István. Kéri János—Rózsi
Ilona tat elkövetett liwálibul a közse- vesz reszt. Mtndezekert az eredIrén. Horváth Lajos—Fodor Má- I „j pártszervezet és a tanács ve- menyekért
dicséret illeti Ko-

ka

R

I

S/öregen 50(1 néző előtt Géczy
játékvezetésével
játszották le
a
mérkőzést. A két csanat összeállítása a következő volt:
Haladás: Cserhalmi — Bénák.
Ránátt, Léber — Mőszmer, Janka — Polyvás, Nemes,
Szabó,
Gát. Boldls.
Szöreg: Szabó — Szántó.
Radács. Kókai — Bóka, Sebők II.
— Karsai. Bárányi,
Sebők III.,
Lakatos, Sebők I.
A tátékvezető először mérkőzésre alkalmatlannak minősítette
a
szőregi pályát, később azonban —
a közönség befolvására — mégis
hozzájárult a mérkőzés lejátszásához. A találkozó végig a Ha-

hanem azt a kispapot, akit ép- don szeretheti. Cvitát. lvot belepen Giliszta miatt korbácsolt törik a kolostori életbe, a kapu
Prekopcsiák Mária 76.
Hegyközi meg a rend főnöke. A kispap el- bezárul mögötte,
István 54, Wilhelm Jenő 72. Tajtegyre
Megrázó erővel
magasodik
74, J e n e i Jánosné Krei- szökött, mert „a világ
hv Lászió
„icker Julianna 50. Horváth Mi- okosabb" — mondja
„Hölgy" elénk c film kockáiról egy cm73 éves korában,
b ály
atya. Ivónak ez a szabadulni beri sorson keresztül a múlt
II. KERÜLET
akarása Jelica, a kis kapáslány század
Dalmáciájának
sivár
Házasság:
iráni érzett szerelemmel erösö- élete, amint ott vergődik az éles
Nagy-Torma
Gyula—Fohsz Éva dik, de a szökésben megakadó- papi karmok közölt. Misa MirMagdolna.
lyozza Jakab atya, a rajongó kovics Bakonja és Milon Ajvaz
Elhaltak:
.kéjhajhász, aki durván bántál- Brne apátja mellett szinte kivészinte tel nélkül kiváló színészi alakíKeller Rókusné Temesváry Er- mazza a fiút, de végül
zsébet 73. Tombács Andrásné Bó- belchasitja
a rend jelszavát: tást nyújtanak a film többi szedó Mária 83, Boldizsár Istvánné
\rvn s:alettél, bogii másoknak replöi is. Ezt még csak fokozza
Bakró Anna 75, Gulyás I s t v á n n á l "
,-„
, , - , n „ i . „ „ vLl.,„ I T „ „ - „ I „ „ ; „ * ,-„,,+„-/;;
,-„.
Giticze Erzsébet 72. Trlesz Jakab parancsol/ . Ezzel
Ivo (Bakon- hedor Hanzekovics rendezői ex
27 éves korában.
ja) sorsa megpecsételődött.
A Oktavijan Miletics operatőri jó
halálos beteg Brne atya beküldi munkája. Borisz
Papandupolo
"Kl,Lci
a városba, hogy képviselje
a zencje tökéletesen
követi
és
Házasság:
kolostort a tárgyaláson, ahol a megrázó erővel festi alá a film
Avramov J á n o s - N a g y
Margit, .)arassloft
[jrn0 atyára ..panasz- egész
mondanivalóját.
(I. }:)
0
1
Szanka József—Kiss Erzsébet, Ju- '
hász
Ferenc—Huszár
Erzsébet,
Ocskó János—Batki Irén,
Mózer
Béla—Tokodi Anna, Lévai István
—Kovács Erzsébet, Gedal István
—Katárt Magdolna.
születések-

U

A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAGI KUPAÉRT
Szegedi Haladás II—Szöregl Törekvés 1:1 (0:1)

. , üz !z ,ym

A Víz- és Csatornamű Vállalat
felhívja a háztulajdonosok és házfelügyelők figyelmét, hogy a nappatt vízellátás biztosításáért este
0 és reggel 6 óra között a belső
házi föelzárót zárják el és a csapok kinyitásával a belső vezetéket Víztelenítsék a befagyások elien. A Vízművek csak ezen óvintézkedések után tudja a hideg
időben a nappali vízszükségletet
kielégíteni.
Fogadóórát tart minden
héten
szerdán délután 3—6
óráig a
Textil és Ruházatlparl Dolgozók

P

>•

1 becsületes
megtaláló
Nacrvállomisra .

a

szegem

Füzesgyarmaton. 500 néző előtt.
Sramkó játékvezetésével került sor
a mérkőzésre.
A Törekvés
az
alábbi összeállításban játszott:
Uhrin — Tóth I, Veres I, Veres
II. _ Vincze. I.aczl — Tóth II,
Hajós, Frank, Juhász, Bozókl.
Mindkét csapat lendületesen játszott. a támadások
eredményes
befeiezését azonban hosszú ideig
a hó megakadályozta. A Törekvés
csak nz első félidő utolsó 10. percében tudta megtörni a hazai csapat védelmét. Szünet
után kidomborodott a szegediek nagyobb
tudása, bár a FSK is
vezetett
több veszélyes támadást, de csatárai a kapu elölt lassúak voltak.
Cióllövő: Frank (3).
Hajós (2).

SK 8:1

A labdarugó NB
HIREK

-

SOROKBAN

_

(8:0)

Jujiász, Bozóki,
Qsirik (öngól),
illetve Tóth. A szegedi csapat leg.
jobbjai Veres I, Hajós, Frank és
Juhász voltak
További MNK-mérkőzések:
Bp.
Honvéd—Monori Bástya 9:1 (3:1),
Bp. Vörös Lobogó—Debreceni Törekvés 3:1 (2:0),
Bp.
KinizsiSiófoki Bányász 11:0 (6:0), Bp.
Vasas—Pesterzsébeti
Vasas
8:2
(5:0).
Dorogi
Bányász—Komlói
Bányász 3:1 (2:0). Bp. Dózsa—Bp
Vörös Meteor 3:0 (2:0). Csepeli
Vasas—Salgótarjáni
Vasas
9:0
(2:0).
Salgótarjánt
Bányász—
Autótaxi 3:0
(0:0),
Tatabányai
Bányász—Mosonmagyaróvári
Timföld 7:0 (3:0).

egy héttel

t. küzdelmei

később kezdődnek

meg

Az idei
gyorskorcsolyázó-bajA labdarugó
NB I.
február
nokságok küzdelmei során
Me- 26-ra tervezett kezdési
Időpontját
rényi József nyerte az 1956. évi
gyorskorcsolyázó-bajnokságot,
míg a kedvezőtlen Időjárásra való tekintettel egy héttel
elhalasztota' női bajnok Róka
Ilona lett.
*
ták. A február 26-i fordulót kéA szovjet Testnevelési és Sport- sőbbi Időpontban játsszák le, mfg
bizottság a „Sport érdemes mes- a tavas* Idén- március 4-érl. a
tere"
elmet adományozta a téli sorsolás szerinti második fordulóolimpián aranyérmet nyert szov- val kezdődik.
jet gyorskorcsolyázóknak, sífutóknak és jégkorongozóknak.
*

Ma délután — Haladás I I A labdarugó klubcsapatok EuTörekvés
rópa-kupájának
elődöntője során
Milánóban az FC Milán 7:2 (•>:!)
Ma délután fél 3 órai kezdetarányban legyőzte az osztrák Ranidot. Az első mérkőzésük Becs- tel a Haladás II. edzönérkőzést
ben 1:1 arányú döntetlenre vég- játszik a Szegedi Törekvés csapaződött. így az olasz csapat bizto- tával. A találkozóra a
Haladás
san jutott a döntőbe.
edzüpályáján kerül sor.
Az amerikai
New
Havenben
rendezett úszóversenyen a japán
Nagaszava 25 méteres uszodában
100.9 mn-re iavította
100 méteres pillangóúszás
világcsúcsát.
A régi
világcsúcsot az amerikai
Wiggins tartotta 1:01.5 mp-el.
*

A Totó 12 találatos

szelvénye

Törölve, 1, törölve, 1, x, x, 1 (
x. I, I, I, x, törölve, x, 2.

Nemhivatalos totónyeremények
A Jugoszláv
labdarugó-váloga12 találatot 49 pályázó ért el.
tott Burmában, majd ezt követő- A nyereményösszeg egyenként kb.
lég a Kínai
Népköztársaságban 11.225 Ft.
összesen 10 mérkőzést játszott és
1119-en értek el 11 találatot. A
valamennyit megnyerte. A csapat nyereményösszeg
egyenként
kb.
gólaránya 63:10 volt.
490 Ft.
•
11.820 pályázónak van 10 taláAz amerikai sajtó még mindig lata. A nyereményösszeg
egyené'énken foglalkozik a téli olimpia ként kb. 62 Ft.
ei edményeivel és jelentős figyelA nyer- és ellenőrző szelvények
met szentel a szovjet
sportolók
sikereinek. Artúr Devlin, ameri- összehasonlítása folyamatban van.
csak
kai síugró
kijelentette a
Daily fgy a közölt nyeremények
Wc.rker tudósítójának: „Nem
ta- tájékoztató jellegűek.
lálkoztam olyan orosz
sportolóval, aki barátságtalan, vagy fiDÉLMAGYAROKSZAG
gyelmetlen lett volna.
Nem
is
a Magyar Dolgozók Pártja
gondoltuk, hogy ilyen közvetlen
Csongrád megvei napilapja
ernbeiek. Világos, hogy
egyesek
badarságokat terjesztenek az oro- Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az MDP Csongrád
szokról."
megvei Bizottsága
Szerkesztőség: Szeged. Lenin O; Ut
Telefon:
35—35 és 40—80
ba jutalom ellenében adja le.
Elsőrendű perzsabunda erős, ma- Kiadóhivatal- Szeged. Klauzál tér 81
Telefon: 31-16 és 35-00.
gas alakra eladó. Szentháromság Terjesztik:
a megyei
Postahivau. 15. I. 2.
1548 tal Hlrlaposztálva és a hírlapkézPríma állapotban lévő
Kappel
besítő postahivatalok
postahivataloknál
és
táskaírógép eladó. Feltámadás u. Előfizetéskézbesítőknél. Havi előfizetési dt)
30. fldszt. Szépíalusy.
II
forint.
Salak ingyen
elhordható
telepünkről. Szegedi
Kenderíonógyór
Szegedi
Nyomda Vállalat
Sietted. Itimlnal JtrL 3»».1«1S» vezető; Vincze Gvöro:

