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Hatvanezer szegedi dolgozó lelkes lüntelése

a béke, a proletár internacionalizmus melleit
a május elsejei felvonuláson
május

105(1. május
elseje!

1.

A

tizenkettedik

szabad

Szokatlanul
hideg reggelre ébredt a város.
IIüvös
szél fújt, az égen szürke felhők
úsztak.
Ez azonban nem tudta elrontani az ünnepi hangulatot.
A szegedi dolgozók
már
kora
reggel
gyülekeztek,
hogy
résztvegyenek
a nagy felvonuláson,
hogy tüntessenek
a proletár
nemzetköziség
mellett,
s kifejezzék
pártunk
iránti
forró szeretetüket
és azt, hogy helyeslik
a második ötéves
tervet.
Reggel 8 óra felé a
Széchenyi
tér öreg
platánfái
alatt, a tér közepén
felállított
tribü-

nön elfoglalták
helyüket
a díszelnökség
tagjai,
a város vezetői,
élenjáró
munkások,
dolgozó
A felvonulás legszebb
parasztok
és értelmiségiek.
Megérkeztek
a tribünre Szeged csehszlovák
és román
vendégei,
bet, jobban,
Brno és Ploesti küldöttei
is.
dalommal.
Néhány
perccel 8 óra után a tribünön
a
Vidáman, munkásdalokat énemikrofon
elé lépett Krizsán
Ferenc elvtárs,
a
az Élelmiszer
városi pártbizottság
tagja, a Jutaárugyár
igaz- kelve vonultak
gatója
és köszöntötte
a város ünneplő
dolgo- Kiskereskedelmi Vállalat, melletIgazgatósági a
zóit a 12. szabad
nuíjus
elseje alkalmából.
S tük a Vízügyi
aztán megkezdődölt
a mintegy
60 ezer szegedi V a s ö n t ö d e d o l g o z ó i . A C s e m e g e
dolgozó színpompás,
lelkes és szép május elsejei b o l t o k u t á n
j ö t t e k a Rulilázali
felvonulása.
A felvonuló
csoportokat
a városi B o l t d o l g o z ó i : a z á r l e s z á l l í t á s j e -

részlete: a kendergyári fizta loi; impozáns menete

lentőségét hirdető feliratokkal
egy kis
ruhaanvag-kiállAássid
Kéziszerszámgyár
A felvonulók a Takaréktár ut- vezetőinek, köztük Kun Béla román nvelvű feliratot hoztak. v o n u l t ; , k - A
ca felől jöttek. A menetet a elvtársnak hatalmas fényképét, A felirat "a népek barátságának
munkásmozgalom régi harcosai- a testvéri országok kommunista hirdetésével köszöntötte a város munkájukból. A Téglagvák dol
nak csoportja nyitotta meg, akik pártjai vezetőinek
fényképét, román vendégeit. Amikor a me- gozói kis körkemencével vonul-:
a tribünhöz érkezve lelkes taps Marx, Engels, Lenin arcképét net éle elhaladt a tribün előtt, tak, velük együtt jöttek v széles
közben foglalták cl helyüket az vitték a gyár dolgozói, együtt egy csoport kivált a Ruhagyár sorokban a Bankok, a Homokkitermelő iVállalat dolgozói, f Fe--: I S
elnökségben. Utánuk a babako- menetelve néphadseregünk liar- dolgozói közül,
hér
köpenyben menetelték a ^Vá- A ruhagyári dolgozók ünnepi menetében románnyelvü fölcsikban gyermekeiket toló fiatal cosaival.
A csoport tagjai a
tribünhöz rosi Tanács1,kórházának dolgozói.,
írás élteti a magyar—román barátságot, cs köszönti Szeged
édesanyák következtek, majd a
A Szegcdi
Kenderfonógyár
mentek és lelkes taps
közben A Jutaórugyár dolgozóinak jmercmán vendégeit
fiatalok, a szegedi általános és dolgozóinak menete után a korzó
a,andckot adtak át a külföldi n c l < H p o m p á s v örös zászlók' nyiközépiskolák tanulói vonullak el egész szélességében vonultak a
vendegeknek.
tolták meg. A gyár munkásaszfegyelmezett sorokban a dísztri- szegedi dolgozók. Több vállalat Ezután
az üzem kitüntetett dol- szonyai piros- és kékpettyes kenbún előtt. Legelői az 1. kerület munkásai is jöttek egymás melgozói következtek, majd a Sep- dőkben, vidáman énekelve kö-i
általános iskolásai jöttek virá- lett. A Hangszerkészítő Vállalat
ríígyár, a Közgazdasági Tcchni szöntötték az elnökséget. Nem
gokkal, zászlókkal, táblákkal és dolgozói mellett ott vonultak a
kura, az Erdészét, Technikum, a s o k k a l u l á n a v o n u ] l a k a színház
azokon május elsejét éltető s/.ö- Városi Tanács VKG osztálya
í'emipari Vállalat dolgozói
és m ű v észei, akik a szegedi állán./,
vcggel. A Mercy utcai Általános vállalatainak munkásai. Az Ertanuló, vonultak. A ZÖLDSZÖV s z i n h ó z megnyitásának 100. évlskola tanulói nagy
táblákat dőgazdaság dolgozói mellett vodolgozót vidáman, május else- | o r d„lóját ünneplik ezekben ' a
hoztak magukkal, amelyeken az nultak a Közlekedési Vállalat és
je, dalokat énekelve haladtak el napokban,
iskolájukban megrendezett kii- a Köztisztasági Vállalat
muna díszelnükség előtt. Utána a
P
lönféle versenyek eredményeiről kásái. Utána meneteltek fegyeladtak hírt. A tanítóképző tanú- mezett sorokban a Radnóti-gim- Szegedi Nyomda Vállalat kö- M Hosszú sorokban vonultak
vetkezett. A felvonulók kis, ro- Á V Igazgatóság dolgozói,
lói
názium tanulói, akik. amikor a tációsgépct hoztál, magukkal, szegedi Egyetemek oktatói és
tribün
elé
érlek,
díszlépésben
cseh feliratú táblán
köszöntötamely kisalakú „Délmagyaror- hallgatói, közöttük Koasuth-díjas
A szág';-ot nyomott és amelyet professzorainkkal. Lelkesen voték a városunk
csehszlovák köszöntötték az elnökséget.
Kenyérgyár dolgozói hatalmas szétosztottak a felvonulók és "az m , l t a k f e l a Pedagógiai) Nőiskola
vendégeit.
A szalagokkal feldíszített má- péksüteményekkel, pereccel, kii elnökség tagjai között.
tanárai és tanulói is. A'< Paprika-.
jusiakat, piros-, kék-, nemzeti- íivel jöttek, majd a Gépipari
A Bőröndös KSZ „tán a Cipő- feldolgozó Vállalat menetében
Technikum
tanulóinak
zászlós
e r autó
színű zászlókat vivő fiatalok szíbo• _ ,, . 1,
. ]
.1
,, \ 1.-TCAC7 gyár
iryur dolgozói
uoigo/.oi vonultak.
vonultak. A
A cipőcipó- íü """" paprikafűzéreket
>—eA Mérey utcai Általános Leányiskola tanulói a fölvonui
nes menetében
' Posta dolgozói után a
h a U d m a s u,rké
h o z f a k zott. A Posta dolgozó, utál
nos menetében a Rókus, Általa- menete következett. A KISÜbZ,
Fe^ - , szálSzaíámigyáriak
következek.
kku, ame,
é,
1 , é r köpenyekben
ma Iskola leánytanulót egyfor- az Igazsagugy,
T a Tömörkény
- t A „,Le-„ m'„ilyen
európai országokba
vonuRak,
s 1
kékés piros
szoknyában,
ánygimnazium,
Ka. .'
.
hér köpenvekben vonul*ak.
fehérruhában,
ingblúzban
svájcimara.... a ^ e r V C ZazO „ügyved,
, ,
....
. I r 0 d a T "' a t n lítanak árut. Menetükben h a t a l - ™ájus. elsejét köszöntő jclsza->
sapkában vonultak, a Poldm.vcs omolt sorokban jöttek az Ingat- ^
kiiszünlöUe
h é g vakat hoztak magukkal.
I l l e n i iskolások hatalmas vörös- lankezelo, a tatarozo \ ailalat es
. . . . . .., ..
az Állami Áruház dolgozói.
csillagokat hoztak.
magyar baratsagot, üdvözölte a
Ezután termelőszövetkezeteink
A két és félezer szegedi isko
_ _
_
„
„
, KKa, It
Az Űjszegedi
Kender dolgozóiváros vendégeit.
vonultak fel.
Virágokkal és;szilás felvonulása után a sportolók n a k me netét a műszaki dolgozók r0 J'pártszc^'ezetck^mgjaT'jöt- c s M a T h S a k cí
Ezulán a felsővárosi, a belvá- n e s B7a]agokkal feldíszített kokövetkeztek, s aztán u Takarék- felvonulása nyitotta meg. A dol- t o k >
'
a Csatornamű a Gáza Felszabatár utca végen feltűnt a_Szeged, g o z 6 k c g y teherautón kis szövő- m j J ) a Ma
vonul-, dúlás, a a Dózsa, 3 a Táncsics, az
, ,I,nok
, , dolgozói
, ,
a Malmok^
dolgozol
vonul- t j £ , e t , H a l a a á s é g a z A l k o t .
Kenderfonógyár (Jolgozomak me- g é p e t h o z t a k magukkal. A gc- t n k magukkal
hozva
munkájuk

pártbizottság tagjai köszöntötték.

»elfi
P - W szövőnő^ dolgozott A
^ '"^dm^-X. ^
^ ^ í
P o b j S ^
majd fehérruhás lányok cs fehér gyár munkásaival együtt jöttek hirdető táblákat.
1 ' '."",'"
két
hatalmas Ikameés.. két
nadrágba, fehér ingbe öltözött a vállalat által patronált Deszki
A Váeóhid és a Kovárs-Boe- 1val,
'!'' l"
.
,
af d42-es
fiúk vonultak kék kendőkkel a Gépállomás dolgozói Színpom- n a f K S Z d X ' ö i
a Textíb ^ T T
twóHvonS
béke színével, és a csoport clen p i i s r,-.sz0 v o U felvonulásuknak a m ü v e k m e n c t e következett. Az k e d e s a U , , a , a t dolgozói (vonultak
öt hatalmas vörös-zászlóval.
különféle népek - kínai, arab, é l e n p i r o s j n g b c , kék nadrágba fel.
A kendergyári fiataloknak ez néger. stb. — viseletbe öltözött öltözött dolgozók vonultak.
42. sz.
Délelőtt fél 11-kor
az impozáns csoportja a leg- dolgozók menete. L'lána négy
••
-A- uTextilművek
dolgozói
is Autóközlekedési Vállalat meneKitüntetett asszonyok
szebb része volt a felvonulás- ember hatalmas táblát vitt a vál- ajándekohat adtak át városunk tévcl befejeződött a szegedi dolnak-.
Ián. A tábla a proletár iulernakülföldi vendégeinek.
gozók több mint két órán át
1 lánuk a tánccsoport tagjai jöt- cionalizmus ünnepét, május el- Hatalmas csévéket
is hoztak tartó felvonulása a 12. szabad
tek,
majd
egyenruhában a sejét köszöntötte. Ezután az m a g u k k a l ,
feliratokat: „Töb- május elsején.
MÖHOSZ tagjai, s aztán a spor- üzem többi dolgozója jött, zásztolók, zászlókkal, léggömbökkel, lókkal, virágokkal. A Mezőgazműsor — vidám szórakozás
majd a kendergyári nők, fehér- dasági Kisérleli Intézet, a Divatpettyes piros kendőkkel és kék szabóság után a kertészet dolm á j u s elsején
zászlókkal. Az üzem napközije- gozói jöttek, színes, pompás vinek lakóit, a legfiatalabb ken- ragokkal és virágból készített
újtmegedi
szabadtéri
színpadon
dergvariakat autó hozta a mc- jelvényekkel. Menetük közepén
netben, majd az üzem többi dol- egy teherautó üvegházat hozott,
Ha kiderült is egy-egy rö- kellemesen szórakoztak a dolgozói jöttek, lelkesen tüntetve a
A Ruhagyár dolgozóinak me- v j d időre, újra meg újra el- gozók, s a komorodó felhők
proletár nemzetköziség mellett, nctét vörös zászlók nyiiotlák komolyodott az ég május meg az incselkedő szél sem
Az 1919-cs
Tanácsköztársaság meg. A dolgozók a menet élén elsején. Újszegeden
mégis rontotta el az ünnepi (hangulatot. Időnként nagv tapsorkán emelkedett a fák fölé a
szabadtéri színpad nézőteréről és odacsalogatta az embereket.
A Kertészeti Vállalat dolgozóinak
Egész nap „telt ház" volt kedett. Mögötte négy népviseletbe
itt, mert a jó összeállítású,
virágokból szőtt
színvonalas műsort senki sem
akarta elszalasztani. Délelőtt
a M Á V zenekara szerepelt
nagy sikerrel, maid a szegedi
üzemek
színjátszócsoportjai,
táncegyüttesei és
zenekarai
gondoskodtak a telt nézőtér
szórakoztatásáról.

a menetben

élen Tavasz Tündér lépöltözött lány táblát vitt.
fölirattal

Romeo kerestetik
az első szép elismerést a Paprikafeldolgozó Vállalat csupa
fiatalokból
álló
színjátszó
csoportja érdemelte ki a Romeo és Júlia a Vörös Csillagban című szovjet eevt'elvonásos bemutatáséval. Egész
sereg Romeo-jelölt sorakozott
fel a színpadon, s «gv hamisítatlan Júlia! S mindez azért
Vidáman ropják a tán eot a népviseletbe öltözött lányok az ünnepi lölvooulasoii

(Folytatás a 4-iik oldalon)

A Szegedi Nyomda Vállalat kis rotáeiés gépe, amellyel ki:
Délmagyarországot "nyomtattak- fölvor.ulás közben

DELMHGTARORSZflG

Péntek, 1956. május 4.

Ünnepélyesen fogadfák az Angliából hazatérő
Bulganyin és Hruscsov elvtársakat
Április 30-án érkezett vissza
a Szovjetunióba Bulganyin,

Amerikai—szovjet jegyzékváltás a „Tuapsze" szovjet
tartályhajó legénységének hazaiéréséről

Hruscsov elvtárs arról beszélt,
szovjet kormány amellett szállt síkra, hogy
széles kapcsolatokat létesítsen a
világ valamennyi népével
és
kapcsolatokat
teremtsen
a
szocialista
pártokkal.
„A

Kommunista
Pártja ellen elköMoszkva (TASZSZ) A wakat és így teljes mértékben
vettek és ennek ellenére
bele shingtoni szovjet nagykövetmeggyőződhettek
arról,
mehetünk
abba, hogy kapcsolaségre április 25-én jegyzék
hogy a szovjet tengerészek
tokat teremtsünk az angol labouérkezett az Egyesült Államok
szabadon kifejezésre juttaristákkal,
ha részükről
megnyilkülügyminisztériumától
a
tott kívánságuknak megfevánul a kellő megértés és kí»Tuapsze« szovjet tartályhalelően hagyták el az Egyevánság. Világos, hogy az
ilyen
jó 5 volt tengerészének 1956.
sült Államokat.
kommunista
és
szocialista kapcsolatok
igen fontosak Angáprilis 7-én az Egyesült Ál- Itt meg kell jegyezni, hogy a
pártok
közt
sok
kérdésbe i lia és a Szovjetunió
dolgozóinak
lamokból a Szovjetunióba szovjet állampolgárok önmakülönbözőek
a szempontok,
elvi érdekében".
történt elutazásával kapcso- gában véve jogtalan kihallnézeteltérések
állnak fent.
A
A nagygyűlésen felszólalt Tu- latban.
gatását a bevándorlási hatódolgozók érdekében
azonban
a
TfJ—104
jelenkori
munkásmozgalom
leg- poljev akadémikus a
A Szovjetunió washingtoni ságok hivatalnokai megenfőbb és alapvető
kérdéseiben típusú lökhajtásos repülő terve- nagykövetsége április
30-án gedhetetlenül durva módszekapcsolatok
lehetnek és kapcso- zője, amely általános figyelmet válaszjegyzéket
intézett az rekkel végezték.
latoknak kell lenni közöttük"
— vont magára Angliában és kiér- Egyesült Államok külügymiA z a tény, hogy a hazatért

a hogy a párt és a

Szovjetunió Minisztertanácsának
elnöke és Hruscsov, a Szovjetunió legfelső Tanácsa Elnökségének tagja. A szovjet vezetők
fogadására Moszkvában nagygyűlést hívtak össze. A nagygyűlésen Bulganyin és Hruscsov
elvtársak beszédet mondottak.
A Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke beszédében
azt
hangsúlyozta, hogy az angliai
látogatás alkalmából a
békét
egymásmelleit élés szovjet külpolitikája maradéktalanul
iga-

mondotta Hruscsov elvtárs, majd demelte valamennyi szemlélő kitűnő véleményét. Felszólalt Kurcsatov akadémikus is, aki
elmondotta, hogy nagy büszkeséggel látta, hogy a Szovjetunió az
atomtudomány és a technika
legtöbb területén túlszárnyalta
Befejezésül kijelentette Hrus- Angliát. Ezt követően a moszkcsov elvtárs: „Készek vagyunk vai nagygyűlésen határozatot fofelül emelkedni a személyes sér- gadtak el a dolgozók, amelyben
megelégedettségüket
téseken is provokációs
kiroha- mélységes
vezetők
násokon,
amelyeket
a labouris- fejezték ki a szovjet
ták egyes vezetői a
Szovjetunió Angliai tárgyalása felett.

zolódott és általában
sikeresnek
í g y f o l y t a t t a : „Csakis a reakciókell tartani a tárgyalások és a lásoknak előnyös a
munkásosztály
togatás eredményeit.
A z Angliákülönböző
osztagainak
elkülöval való viszony javulása nemnülése és a reakciósok félnek a
csak az országok közti növekvő
legjobban
ezeknek az osztagokbizalom kezdete, nemcsak
új
nak az
egységétőr.

szakasz kezdete a kapcsolatok és
az együttműködés kiterjesztésében, hanem a béko és az egész
világon megteremtendő jó kaprsolutok fejlesztésének általános
ügyét is szolgálja — mondotta
Bulganyin elvtárs.

Katonai díszszemle, ünnepi felvonulás
a moszkvai Vörös téren
Moszkvában a Vörös téren
május elseje alkalmából
megtartották a hagyományos katonai díszszemlét. A mauzóleum
mellvédjén a kommunista párt
és a szovjet kormány vezetői
foglaltak helyet. Sok külföldi
vendég is megtekintette a Vörös
téren rendezett május elsejei ünnepséget. Megjelent a Magyar
Népköztársaság
országgyűlésének küldöt^égc, a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarájának, a Belgrádi Népi Bizottságnak a küldöttsége, a Francia Szocialista Pórt képviselői,
az angol energetikus küldöttség
tagjai, több mint 20
ország

szakszervezeti és munkásküldöttei és mások.
A díszszemle előtt G. K. Zsukov marsall, a Szovjetunió honvédelmi minisztere mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy a
szovjet nép békében és barátságban óhajt élni minden ország népeivel. De a szovjet nép
figyelemmel kíséri a béke ellenségeinek mesterkedéseit és megteszi a szükséges lépéseket szocialista állama védelmi képességének további megszilárdítására.
,.Az elsőrendű haditechnikával
ellátott szovjet fegyveres erő államunk biztonságának hű őrzője és megbízható biztosítéka.
A szovjet fegyveres erők min-

dig készen állnak arra, hogy
becsülettel és méltó módon teljesítsék a haza iránti kötelességüket". —
mondotta Zsukov
marsall.
A beszéd után tüzérségi sortűz
dördült, majd a hatalmas fúvószenekar a Szovjetunió himnuszát
játszotta. Ezután ünnepi induló hangjaira megkezdődött
a
díszszemle. Ugyanakkor a Vörös
tér felett légi parádé zajlott le.
Szabályos alakzatban lökhajtásos
repülőkgépek zúgtak el a tér
felett
A katonai díszszemle után
megkezdődött a moszkvai dolgozók május elsejei ünnepi felvonulása.

Négyszázezer budapesti dolgozó színpompás felvonulása
Borús volt az ég, hűvös az
idő, de ez egyáltalán nem zavarta meg a budapesti dolgozók
színpompás május elsejei felvonulását.
Pontosan 9 órakor a Sztálinszobor mellvedjén
elfoglalták
helyüket a párt és a kormány
vezetői: Apró Antal, Ács Lajos,
Dobi István, Erdei Ferenc, Gcrő
Ernő, Ifcgcdüs András, Hidas
István, Kovács István. Mekis József, Ilákosi Mátyás, Szálai Béla, Bata István, Piros László,
Egri Gyula. A mellvéden foglalt helyet Szabó Pál, « Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke,. Szakali József, a

DISZ Központi Vezetőségének
első titkára, Szűcs Lajos, az
MDP Budapesti Pártbizottságának titkára. Az emlékmű melletti tribünökön a
meghívott
vendégek fogadták a budapesti
dolgozók május elsejei felvonulását, amely a béke és a proletár nemzetköziség jegyében zajlott le.
Három órán át mintegy 400
ezer budapesti dolgozó vonult
fel. A menetet több száz vöröszászlót hozó fiatal nyitja meg,
majd 7 oszlopban vonul el a
főváros kerületeinek végeláthatatlan menete: Budapest hős
munkásosztálya.
Csodálatosan
szép volt a mintegy 20 ezer ifjú

Egy jól sikerüli bemutatóról
Vasárnap a Juhász Gyula
Művelődési Házban mutatta
be műsorát a Vasú tf orcái, ni
Technikum a „Ságvári Endre
kulturális seregszemle"
keretében.
Elsőnek a színjátszók szerepeltek. Csehov: Jubileum
című művét adták elő. Meglepően komoly felkészültségről és igen nagv ügyszeretetről tettek
tanúbizonyságot
mind a szereplők, mind a
rendező. Látszik, hogy a szereplő tanulók és a rendező
tanár sokat foglalkozott a
feladattal.
Középiskolások
erejét erősen próbára tevő
feladatra vállalkoztak, de ezt
a feladatot megoldották és jól
oldották meg.
Ezt mondhatjuk el az énekkarról is. 150 tagú énekkar
mutatta be hü tolmácsolásban Kodály, Bárdos, Milhál.y
András, Behár
György éo
— A színháztörténeti kiállítás rendezősége kéri, hogy
akinek Krecsány Ignácról, a
szegedi színház századforduló
ideji híres igazgatójáról kép
van birtokában, a mai nap
folyamán kölcsön, vagy magas áron eladásra adja át a
TTIT titkárságán (Horváth
Mihály u. 2. II. em.)
— Sebők György zongoraművész az ifjúsági bérletsorozat keretében vasárnap délután 5 órakor tartja zongorahangversenyét a Zeneművészeti Szakiskola hangversenytermében.

és leány vidám menete. Ifjúmunkások és diákok, fiúk és
leányok, piros-nvakkendős
úttörők, a magyar sportolók legjobbjai, a MOIIOSZ fegyelmezetten menetelő oszlopai a főváros ifjúságának öntudatát, lelkesedését tükrözték.
Amikor 12 óra után befejeződött a budapesti dolgozók gyönyörű májusi felvonulása, a nézők ezrei oda sereglettek a mellvéd köré. Sok ezer ember hatalmas éljenzésben, tapsviharban
tört ki, éltették pártunkat, kormányunkat.
Népünk vezetői
ezután lejöttek a mellvédről, s
egy ideig még elbeszélgettek a
köréjük sereglő dolgozókkal,

Megjelent

a

•1 ttqrifl
Makarov
szerzeményeit. A
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%
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nagy lelkesedés és szorgalom
itt is meghozta a maga gyümölcsét. Megérdemelt sikert, msrrwinicuiiiiiiiiiiiiiivszrimri
tapsokat kapott az énekkar.
Péfldát vehetne a tölbbi köl e g ú j a b b száma
zépiskola is a Vasútforgalmi
Technikumtól.
Május elsejére jelent meg
Legnagyobb közönségsikere a Szegedi Tükör úi száma,
persze a tánckarnak voit. amelynek színházi része főönálló — nem könyvből vett ként a 100 éves jubileummal
a
sikeresen felújított
— helyi táncot mutattak be. és
,.Leányvásár"-ral foglalkozik.
összefoglalva
elmondhat- Beszélgetéseket
olvashatunk
juk, Iha minden iskola, intéz- ezenkívül a színház több műmény és üzem művészeti cso- vészével: Inke Lászlóval és
portjai a fentiekhez hasonló
Mikilósy
Györggyel, az új
lelkesedéssel és ügyszeretetvatel készülne a bemutatókra Jászai Mari-díjasokkal,
lamint Sugár Mihállyal és
— Szeged művészeti színvo- Décsy Györgyivel. Érdekes
nala tekintetében példamuta- cikk eleveníti fel a Szegedi
tó lehetne az országban, mint
Murikásszínpad egy emélkeahogy
a
Vasűtforgalmi
Technikum példa volt a vá- zetes május elsejéiét. Számos
hír, kisebb tudósítások és
rosban,
különféle közlemények tük(WALDMANN)
rözik ebben a számiban is
Szeged kulturális életének
főbb eseményeit. Tartalmas
— ,,A szegedi színház tör- filmismertetések, a szokásos
ténete" című kiállítás szom- színház- és moziműsor, szereposztások teszik teljessé és
baton nyílik meg a Hazafias
gazdag képanyaga teszi még
Népfront
Széchenyi
téri színvonalasabbá a
Szegedi
nagytermében. A
kiállítás Tükör legújabb számát.
gazdag anyaga méltón tükrözi majd a szegedi színház 100
— Dinnyés Fcrcnc festőéves művészi m u n k á j á t Az művész pvfijteménves . kiállíegykori dokumentumok nagy tását hétfőn délelőtt. 11 órakor nyitotta meg Dénes Leó
részét a szegedi Somogyi
elvtárs, a megyei jogú városi
Könyvtár,
valamint
több tanács elnöke, a Móra Fenagy vidéki kulturális intéz- renc Múzeum Horváth Miképcsarnokában.
mény bocsátotta rendelkezés- hály utcai
re a nagyszabású kultúrtör- A neves szegedi művész kiállítását május közepéig tekintténeti kiállításhoz,
hetik meg Szeged dolgozói.

Tuhor

nisztériumához,
amelyben
mint alaptalant, elutasítja az
említett jegyzéknek azt az állítását, amely szerint a Tuapsze tartályhajó 5 szovjet tengerészének az Egyesült Államokból a Szovjetunióba történt hazatérésével (kapcsolatban az ENSZ-ben működő
szovjet képviselet tagjai a
képviseletre vonatkozó szabályokkal összeegyeztethetetlen
cselekményeket
követtek
volna el.
Április 7-én az Idlewildi
repülőiéren — hangzik a továbbiakban a válaszjegyzékben — mielőtt a szóbanforgó
szovjet állampolgárok
felszálltak volna a repülőgépre,
az amerikai
bevándorlási
hatóságok külön kihallgatták a szovjet állampolgáro-

szovjet állampolgárok elutazásánál jelen voltak az ENSZben működő szovjet képviselet munkatársai, semmiképpen sem tekinthető olyan eljárásnak, amely összeegyeztethetetlen a képviselet szabályaival. Magától értetődik,
hogy
egészen
természetes
volt A. A. Szoboljevnek, az
ENSZ-ben működő állandó
szovjet képviselőnek jelenléte
is a repülőtéren azokkal a
szovjet
állampolgárokkal
együtt, akik kikísérték hazainduló honfitársaikat.
A szovjet nagykövetség felhasználja az alkalmat annak
kijelentésére, hogy
az ENSZ-ben működő szovjet képviselet mindig szigorúan betartotta és betartja az Egyesült Államok

Walíer Ulbricht és Oiió Grotewohl levele
a Német Szociáldemokrata
Párt
vezetőségéhez
Berlin
(MTI) A Neues
Deutschland csütörtökön közölte: »Walter Ulibricht elvtárs, Németország Szocialista
Egységpártja Központi Bizottságának első titkára és
Ottó Grotewohl elvtárs, a
párt politikai
bizottságának
tagja április 26-án levelet
küldött a Német Szociáldemokrata Párt vezetőségének,
Erich Ollenhauer
elvtárs,
pártelnök kezeihez.
Kétségtelen, hogy Németország
munkásosztályának
közös érdekel és céljai vannak — hangzik a levélben —,
jóllehet a munkáspártok között bizonyos véleménykülönbségek állnak fenn. Közös
érdekeink és céljaink megfelelő alapot nyújtanak a
megegyezéshez.
Elérkezettnek tartjuk az Időt ahhoz,
hogy a megegyezés elősegítésére mindkét részről tegyenek meg mindent az ellentétek és az akadályok kiküszöbölésére.
A Német
Demokratikus
Köztársaság
Minisztertanácsa, Németország Szocialista
Egységpártja Központi Bizottságának javaslata
alapján, ajánlotta a köztársaság
elnökén dk, hogy kegyelmez, zen meg minden olyan sze1 mélynek —
saját állításuk
szerint a Német Szociáldemokrata Párt tagjainak — ,

Megkezdődött
az
építőművészek
II.
konferenciája
Csütörtökön délután az újvárosháza tanácstermében megkezdődött a Magyar Építőművészek
Szövetségének II. konferenciája.
A magyar építész társadalom fontos tanácskozásán megjelent Szíjártó Lajos építésügyi miniszter,
Lux László építésügyi miniszterhelyettes, Kenyeres Agncs, a
Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége tudományos és
kulturális osztályának helyettes
vezetője, Trautmann Rudolf, az
országos építésügyi hivatal elnöke, Brutyó Lajos, az Építő Faés Építőanyagipari
Dolgozók
Szakszervezetének elnöke, számos Kossuth-díjas
építészünk,
egyetemi tanárok, valamint a
társművészetek több kiváló képviselője.
Wcichinger Károly Kossuthdíjasnak, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem tanárának megnyitó szavai után
Major Máté Kossuth-díjas egyetemi tanár, az Akadémia levelező tagja, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke mondott beszámolót.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki beszámoló után Szendrői
Jenő Ybl-díjas főtitkári beszámolója következett,

akik vétettek törvényeink ellen, akik különböző kémközpontok szolgálatában álltak.
Ezek a bíróságok által elítélt
személyek kárt okoztak a
Német Demokratikus Köztársaságnak, tehát nem pártállásuk, vagy eltérő politikai
felfogásuk miatt büntették
meg őket. Hisszük, hogy e
személyek szabadonbocsátása
lényegesen elősegíti az alaptalan előítéleteknek és más
akadályoknak az áthidalását,
amelyek a németországi munkáspártok
megegyzésének
útjában állnak. Azonban nem
szabad kétségnek
felmerülnie a tekintetben, hogy a Német Demokratikus Köztárságban, épp úgy, mint minden más államban, ezután is
megbüntetik a törvény ellen
vétőket.
Ügy véljük, elvárhatjuk a
Német Szociáldemokrata Párt
vezetőségétől, hogy a maga
részéről mindent megtesz a
munkáspártok megegyezését
szolgáló akadályok kiküszöbölésére. E célhoz vezető lépést jelentene, ha a Német
Szociáldemokrata Párt úgynevezett ^Keleti
Irodája-",
amely lényegileg nem más,
mint a Német Demokratikus
Köztársaság ellen irányuló
diverziós és kémközpont, haladéktalanul
megszüntetné
aknamunkáját. Ilyen szerv
fenntartására nincs szükség.

és az Egyesült
Nemzetek
Szervezete között az ENSZ
székhelyére
vonatkozólag
létrejött egyezmények rendelkezéseit.
Ilyen körülmények között aa
amerikai külügyminisztérium
jegyzékében az
ENSZ-ben
működő szovjet
képviselet
munkatársaival szemben támasztott alaptalan igényeket
csupán kísérletnek lehet tekinteni arra, hogy elvonják a
közvélemény
figyelmét
a
Tuapsze tartálygőzös szovjet
tengerészeit az Egyesült Á l lamokban jogtalanul visszatartó
amerikai
hatóságok
megengedhetetlen
eljárásáról,
A szovjet
nagykövetség
emlékeztetett a szovjet tengerészek hazaszállítása ügyében az amerikai külügyminisztériumhoz intézett e l ő z i
felhívásau-a é s követeli, hárítsák el az akadályokat az
elől, hogy visszatérhessen családjóhoz a Tuapsze tartályhajónak az Egyesült Államokban még mindig visszatartott 4 tengerésze: Jeremenkó, Ivanykov Nyikolov,
Szolovjov és Tatamyikov és
tegyék számukra lehetővé,
hogy szabadon dönthessenek
hazatérésükről.

flz amerikai legfelső
bíróság döntése
New

York

(TASZSZ).

At

amerikai legfelső bíróság a na*
pókban olyan döntést hozottj
hogy a „Felforgató Tevékenysós
get Ellenőrző Hivatal" vizsgálja
felül az Amerikai Kommunista
Pártnak
a
Mccarran-törvéiiy
álapján történő úgynevezett nyíl!
vánlartásbavételről szóló határos
zatat. Mint ismeretes, a Mccars
ran-törvény előírja az összes
olyan szervezet nyilvántartásbal
vételét, amelyet a hivatal a „kom*
munista akció", vagy a „kom!
munista front" szervezeteinek
kategóriájába sorol. A nyilván*
tarlásbavétel
megtagadását
a
törvény 5 évi börtönbüntetéssel
és 10 ezer dollár pénzbüntetés*
sel bünteti. A legfelső bíróság
úgy döntött, hogy a hivatalnak
a Kommunista Pártra vonatkozó
említett határozata kétes bizo*
nyílóitokon alapul.

A Daily Worker szerkesztőséi
gi cikkében helyesli a legfelső
híróságnak ezt a döntését, mint
,a Bili Of Right (azaz az alkot*
mányos törvényesség) helyreáli
litásáórt vívott harc
részleges;
de igen fontos győzelmét, és
egyúttal ismét felhívja a figyeli
met a hivatásos besúgórendszeí
felhasználásának megengedhetett!
len
módszereire, amelyekhez
Mindenkor készek vagyunk amerikai igazságügyminisztérium
tárgyalni arról, hogy vala- folyamodik.
mennyi közös érdekű kérdésBrownell igazságügyminiszter
ben kölcsönösen tájékoztassuk egymást. Mindenkor ké- az Atlantic Cityben (New Yersy
szek vagyunk a nyugat-németországi szociáldemokrata állam) megjelenő Tjmes szerint
elvtársak küldöttségeit ven- a legfelső bíróság e határozata!
dégül látni, hogy a helyszínen saját szemükkel győződ- nak, — amely lényegében tön
hessenek meg róla, mit alkot- vénytelennck minősíti a Kom!
tak dolgozóink.
munista Párt üldözését — szeli
Hisszük, hogy ez a helyes
leme
ellenére kijelentette, hogy
út, amely közelebb visz bennünket a munkáspártok meg- „az Egyesült Államokban teljes
egyezéséhez. Reméljük, hogy
önök is meg vannak győződ- erővel folytatni fogjuk kampá-i
ve a megegyezés szükségessé- nyunkat a Kommunista Párt cl*
len",
géről-.

— Tűz ütött ki gondatlanságból május elsején koradélelőtt a Széchenyi tér 2/a.
számú ház - emeletén Havalecz Istvánné lakásában, miközben a sétányon fol.vt az
ünnepi felvonulás. A tűzre a
ház előtti villamosmegállónál
figyeltek fel és azonnal értesítették az ügyeletes rendőrt,
aki felnyitotta a lakást. A
szoba berendezése javában
égett már, a kisiető tűzoltók
fojtották el a lángokat, és
megállapították, hogy a tűzeset gondatlanságból származott: a villamos melegítőpárnát bekapcsolva az ágyban felejtette a lakó, mikor
elsietett a felvonulásra,

— Az elmúlt hét szombatján mutatta be a szegedi
Nemzeti
Színház
operettegyüttese Jacobi: Leányvásár
című nagyoperettjét. Azóta
minden előadáson zsúfolásig
megtöltötték a színház nézőterét a szegedi dolgozók. A
főszerepeket Iván
Margit,
Papp Teri. Décsy Györgyi,
Benkő Béla, Sugár Mihály,
Lakky József és Apor László
játsszák nagy sikerrel. A
színház zenekarát U j j József
vezényli. A látványos táncok
koreográfiáját Sallay Eta és
Mezey Károly tervezték. A
nagy sikerrel fogadott előelöadás Horváth Jenő művé*
szi rendező-munkáját dicscrii

Péntek, 1956. május 4.

Három nép — három város
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Vasárnap este érkeztek meg a várva-várt
csehszlovák, és román vendégeink. Egész
nap utaztak, későn feküdtek le, s mégis
másnap reggel 9 óraikor már a várost nézegették. A reggeli után, amikor a brnói
és a Ploesti-i vendégek végigsétáltak a város tanácsi vezetőivel a korzón, az arra járó emberek kérdezgették: „Ök a cseh és a
román vendégek?"
Nemcsak a vendégeket kísérőktől kaptak feleletet az érdeklődő szegediek, hanem Brno és Ploesti vezetőinek meleg tekintetéből is, amint mosolygó arccal bólingattak a járókelőknek. „Városaink, lakói
szeretettel üdvözölnek benneteket" — ezt
fejezték ki ezek a röpke köszöntések. Nem
minden szegedi dolgozóval tudtak találkozni a kedves vendégek, de az az érdeklődés,
amely városszerte megnyilvánult a cseh és
a román küldöttségek iránt, azt tükrözte,
hogy itt, a Tisza partján lakó emberek
szeretnék és akarják, hogy a három város
között állandó, eleven baráti kapcsolat alakuljon ki.

Látoqalás az egyetemen
és a fogadalmi templomban
Ez a kívánság fejeződött ki
Ivanovics
György kétszeres Kossuth-díjas professzor
szavaiból is, amikor a vezetése alatt álló
Mikrobiológiai Intézetben üdvözölte az őt
meglátogató külföldieket. Különösen sok
szó esett a mintegy órahosszás találkozáson
a Heine Medin gyógyításról, a betegséget
okozó vírusok feltárásának szegedi kutatásairól, az eddigi eredményekről, azokról a
lehetőségékről, amelyeket a súlyos következménnyel járó betegség megelőzésében a
nemzetközi tudmányos kapcsolat elmélyítése eredményezhet. A vendégek több kérdést tettek fel, amelyre készségesen válaszolt Ivanovics professzor, majd megtekintettek néhány laboratóriumot. A találkozáson részt vett Baróti Dezső professzor, a
Szegedi Tudományegyetem rektora, Kukán
Ferenc, az Orvosegyetem dékánja.
A Beloiannisz téren a Pantheonban csak
rövid időt tudtak tölteni, majd bementek
fogadalmi templomba is a vendégek. Elhelyezkedtek a padsorokban, majd felzúgtak
az Európa-híres orgona hangjai és Ujj József, a szegedi Nemzeti Színház karnagya
kíséretével Szabadi István, szegedi operaénekes elénekelte Bizet: „Agnus Dei" című
művét. A küldöttségek tagjai az orgonát is
megtekintették.

Halpaprikás. — tápéi kössöntő, —
Leányvásár
Fodrozó habok paskolták a Vízügyi Igazgatóság kis motoros-hajóját, amint haladt
felfelé a folyón, vitte a Körösi halászcsárdához a vendégeket, akiknek a tiszaparti
táj nagyon tetszett. Vadonatúj móló, vízbehajló fűzfák mellett kötött ki a hajó, s a
halászcsárdából ínycsiklandozó illatok terjedtek. Halpaprikással, sülthallal és finom
túrós lepénnyel, — jellegzetes szegedi ételekkel — várták a vendégeket.
Jó ebédhez szól a nóta — Szabadi István
a zenekar előtt termett és a csárda falai
zengtek Lehár: „Deres már a határ" dalától. A pohárköszöntők alkalmával külön
felköszöntötték Josef Kolásek elvtársat, a
brnoi városi tanács V B elnökét, aki éppen
52. születésnapját ünnepelte. Előkerültek a
vendégkönyvek, amelyeknek több oldala
meleghangú sorokkal telt meg. Idézzük az
üdvözlő mondatokból Kartis Eugan elvtársnak, a román minisztertanács titkársága ittléyő tagjának rövid versét, amelyet
magyarul írt be az emlékkönyvbe:
Halászlevet adtál nekem.
Piros volt, mint paprikátok.
Kevés ideig voltain itt,
De úgy váltunk, mint Jó barátok.

Azután ismét hajóra szállt a kis vendégsereg és a téli kikötőből gyalog sétáltak a
tápéi iskolához, ahol szeretettel fogadták a
színes népviseletbe öltözött úttörő lányok
és fiúk köszöntését. Felhangzott a „Májusjárás" című népdal a gyermekek ajkán,
ropták a táncot a szegedi papucsokban, a
körbe-csíkos harisnyákban, bő szoknyákban, színes blúzban a tápéi gyerekek, és
gazdag műsorukban, népi játékaikban nem
győztek gyönyörködni a vendégek. A brnój
elvtársak szép cseh nyomós ceruzával kedveskedtek a kis úttörőknek, azután meglátogatták a tápéi Háziipari Szövetkeze' et.
Az ott dolgozó asszonyok bemutatták a
vendégeknek, hogyan készül a híres tápéi
gyékényáru, és kis szatyrokkal ajándékozták meg a külföldieket.
Este színházba mentek a csehszlovák és
a román vendégek, ahol — mint mondták
— nagyon jól érezték magukat, roppant
tetszett nekik a „Leányvásár'.

Párnatánc. — körhinta
Mennyi kedvesség és baráti érzés áradt
azokból az elvtársakból, akik a májusi felvonuláson egy-egy üzem dolgozói nevében
ajándékokat nyújtottak át a testvérvárosuk küldötteinek a dísztribün előtt. Az ünnep. a szegediek sok szeretetteljes megnyilvánulása igen jó hangulatra derítette a
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csehszlovák és román városok vezetőit,
akik itt Szegeden ismerkedtek meg. egymással. Három nép — három város fiai találkoztak a Széchenyi téri ünnepi seregszemlén: méltó kifejezéseként az igaz nemzetköziségnek.
A felvonulás után a városi pártbizottság
adott fogadást a vendégek tiszteletére.
Délben a Vigadóban ebédeltek és amikor a
zenekar rázendített a román párnatáncra,
— táncra perdültek a magyarok, a csehek,
a románok, körbefogódzkodtak, s mert a
népi játékszabályok betartása mindenkire
kötelező: a kör közepén zsebkendőre térdelve — páma híján — meg kellett csókolniok egymást a vendégeknek és a vendéglátóknak, a nőknek és férfiaknak. Az
újszegedi Vigadóban a majálison résztvevők körülvették a vidám vendégeket, s később a csárdásba és keringőbe is többen
bekapcsolódtak: a városok vezetői együtt
szórakoztak az ünneplő szegedi dolgozókkal.
Szólt a verkli a játszótéri vursliban, s a
brnói tanács elnökhelyettese és titkára kitűnően szórakozott a körhintán. Kartis
elvtárs pedig elárulta: életében először —
Szegeden ült ringlispilen. A Ploesti-i tanácselnök, Vidráin Joan elvtárs gyors rajzot készített a gyermek-kerékpározókról, —
nékik ilyen nincs, majd csinálnak. A ligetben többen megállították a vendégeket a
szegedi dolgozók közül, beszélgettek velük,
s a nagy tömegben a vendégek tagjai külön-külön váltak: jól érezték megukat május 1. ünnepén.

Köiös vacsora a Felszabadulás
tsz-ben
Mire a vendégek kiértek május elsején
este a Felszabadulás Tsz-be, a vacsorához
kibővített, zöld gallyal, színes szalagokkal
díszített színben már javában folyt a tánc.
A három város vezetői közül többen a szözetkezet asszonyaival, a vendégek kísérőivel együtt bekapcsolódtak a táncba. Közben a Ploesti-i küldöttség tagjai megtekintették a tsz istállóját, s nagyon tetszett nékik az olttani tisztaság. Elbeszélgettek Árendás elvtárssal, az elnökkel, a tsz több tagjával, érdeklődtek, mennyi volt a munkaegységük, mennyien léptek be a tsz-be,
stb. Az udvarban 5 bogrács alatt piroslott a
parázs — a finom birkapaprikást is megkóstolták és aztán megkezdődött a vacsora.
Pohárköszöntőjükben a tsz tagjai elmondották, hogy ez volt az első eset, hogy ilyen
sok külföldi vendég látogatta meg a szövetkezetet és ennek nagyon örülnek. Együtt
énekelték a vacsora résztvevői a magyarnótáikat: a cseh és a román elvtársak két
nap alatt már több dalt megtanultak. Aztán a brnói elvtársak cseh népdalt énekeltek:
Táncolj, táncolj, forogjál, forogjál,
Kemencénkre vigyázzál, vigyázzál...

A késő éjjeli búcsúzásnál még az udvarban is táncoltak a három város f i a i . . .

Viszontlátásra Brnoban!
A munka ünnepének második napján
délelőtt a Városi Tanács V B vezetői, osztályvezetői látták vendégül a tanácsházán
Brno és Ploesti küldötteit. Hosszasan elbeszélgettek a városok tanácsainak munkájáról, hogyan működnek az egyes szakosztályok, majd a román elvtársak ajándékot
adtak át Szeged Városi Tanács VB-elnökeinek, osztályvezetőinek. Délben a Fehértóra rándultak ki a vendégek, ahol ugyancsak remekül érezték magukat: a Ploesti-i
tanács V B elnöke még halászott is, a brnói
VB titkár pedig vadászott, — persze a rossz
idő miatt eredménytelenül. Beretzk Péter
kandidátus, a fehértói rezervátum tudós
kutatója ismertette a vendégekkel az ottani madárvilágot.
Késő délután tértek vissza a Fehértóról
a vendégek: a Ploesti-i elvtársak a TTITbe mentek, hogy a szegedi értelmiségiekkel
találkozzanak, Brno város vezetői pedig
búcsúztak.
A három nap alatt mély barátság szövődött a két város tanácsának vezetői, Brno
város és Szeged dolgozói között. Dénes Leó
elvtárs, Szeged Város Tanácsának V B elnöke Szeged dolgozói nevében ajándékokkal
telt kosarat adott át a csehszlovák vendégeknek: szegedi halbicskát, szalámit, paprikát, papucsot, s más kedves dolgokat.
Sok értéikies kezdeményező megállapodásra
jutottak a két város vezetői, mielőtt elváltak egymástól. Megbeszélték, hogy részleteiben kidolgoznak egy tervet, mely szerint
sport, kulturális, tudományos csere során
mind Brnóból, mind pedig Szegedről egyetemi tanárok, tanácsi vezetők, operaénekesek, spcwt-csapatok látogatnak el egymáshoz.
A csehszlovák vendégek csütörtökön korán reggel utaztak el autóval Szegedről
Kelet-Németországba. így búcsúztak: „Viszont látásra Brnóban!" A Ploesti-i vendégek előreláthatólag még egy-két napig vá. rosunkban maradnak.
Markovits Tibor

Helyzetjelentés az árleszállítás után

Az első nap a szegedi
Csütörtökön a kora reggeli
óráktól szemmel láthatóan
megnövekedett a szegedi boltok forgalma. Több üzletet és
áruházat felkerestünk a délelőtt folyamán, és mindenütt
ez a kép fogadott bennünket:
a pultokon és a polcokon bő
választékban
felhalmozott
árukészlet s az elárusítókat
vásárlók tömege ostromolja.
Egyik áruházban különösen
nagy érdeklődés mutatkozott
a műszaki cikkek iránt is.
Egy parasztember, miközlben
tüzetes alapossággal vizsgált
át egy kerékpárt, kijelentette: eredetileg az árleszállítás
csábítoft ide. de most már
egyúttal kerékpárt is vásárolok! Az árleszállítás tehát
— mint tapasztaltuk — a vásárlási kedvet általában minden — s nemcsak a leszállított áru — árucikk iránt növelte.
B ő s é g e s áruutánpótlás
A Széchenyi tér és a Lenin
utca sarkán lévő Állami Áruiházban legnagyobb kereslet
a nylon áruk, férfi ingek és
konfekció áruk iránt mutatkozott; Dózsa Pál. az áruda
vezetője
elmondta,
hogy
ezekből a cikkekből s főként
a szezon-cikkekből — de minden egyébből is — bőséges
készletük van raktáron. Közel kétmillió forint értékű új
áru érkezett a napokban az
árudához. Természetesen a
vásárlók érdeklődése
igen
nagy, már a kora reggeli
óráktól. Üzletnyitáskor már
mintegy százan-százötevenen
várakoztak a bolt előtt, s a
forgalom a délutáni órákban
is növekedett. Ez a nagy érdeklődés azonban csak az
elárusítóknak jelent nehézséget — a raktárnak nem —,
mivel megfeszített munkát
követel.
E z e r ö t s z á z nylonzokni
Hasonló a forgalom az 5-ös
számú Ruházati Boltban is.
Darvas Imre boltvezető
kijelentette kérdésünkre: határozottan érezzük a forgalom
növekedését. Csak 11 óráig
közel százötven pár nylonzoknit adtunk el. Emellett a
férfiingek és a pamut felsőkötöttáruk is kamolv mennyiségben fogynak. A méteráruosztályon pedig mintegy húsz
ruhára való selyem kelt el
eddig. Sajnos, későn tudtuk
meg, hogy melyik cikkeknek
milyen mértékben esik az
ára, s így a készletet nem teljesen a keresletnek megfelelően szerezhettük be. Természetesen ez nem jelent fennakadást. korántsem fogyott
ki a raktárunk — nylonzoknifélékből mintegy 1500 pár
van még —. s most hozunk
újabb mennyiséget a Nagykereskedelmi Vállalattól.
Egyheti ó r a f o p y a s z f á s
egy óra alstt
Az Óra-Ékszer Boltnak is
sok vendége volt a nap folyamán. Nyitástól délelőtt 10
óráig — tehát egy óra leforgása alatt — nyolc órára
akadt vevő az üzletben. Máskor egy hét alatt vásároltak
ennyi órát.
Ugyancsak nagy érdeklődés
nyilvánult meg a női táskák
iránt. A Lenin utcai Bőr-,
Díszmű- és Cipőszaküzletben
a délelőtt folyamán tizenöt
női táska kelt el. Sokan kerestek a vásárlók közül cipót
—• különösen gyerekcipőt is
— a n n a k ellenére, hogy a

Bolgár vendégek
látogatják meg
az fparitannló Intézetet
A Szovjetunió és a népi
demokratikus országok gazdasági és kulturális együttműködése során hazánkban
tartózkodik a bolgár Oktatásügyi Minisztérium delegációja. A magyarországi oktatási
intézetek közül a mai napon
az MTH 600 sz. Móra Ferenc
Iparitanuló Intézetben látogat
ol a küldöttség. Az intézet fiataljai, dolgozói szeretettel
várják a külföldi vendégeket,
s büszkén adnak számot az
eddig végzett munkájukról.

cipőknél kisebb mérvű volt
az árleszállítás. Fennakadást
okoz. hogy nincs gyerekszandál és regattacipő fiúknak
34—37-es, továbbá gyerek és
lánykaszandál 35—38-as és
39—40-es számban, és gyakran még mindig rossz a gyermekcipők számozása.
Vásárlók és árusítók egyaránt igen kedvező véleménynyel vannak az árleszállításról. Horváth József ellenőr,
akivel egyik cipőboltban találkoztunk. kijelentette: azt
tartja az árleszállítás legfigyelemreméltóbb vonásának,
hogy kurrens cikkeket érint,
amelyekből megfelelő készletek vannak raktáron, s ame-

boltokban
lyeket folyamatosan
nak.

gyárta-

A földművesszövetkezetek Is felkészültek
A múlt héten a járás földművessüövekezeti boltjai is
megfelelő
árumennyiséget
kaptak a nagykereskedelmi
vállalatoktól.
Vártok József
igazgató elmondotta, hogy a
legnagyobb mennyiséget ruházati és háztartási cikkedből biztosították. Sajnos asonban
alumíniumedénnvel
egyelőre
nincsenek
olyan
mértékben ellátva, hogy a
várható keresletet hosszabb
ideig kielégíthessék. De hamarosan ezekből a cikkekből
is újabb mennyiséget kapnak:

Rákosi Mályás elvtárs cikke a Pravdában
A Pravda május 2-i száma „A lenini eszmék élő megtestesülése" eímmel közli Rákosi Mátyás elvtársnak, a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának cikket a
Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának világlör,
ténelmi jelentőségéről. A cikket a Szabad Nép csütörtöki szár
ma is közli.

A technika fejlesztésére, újítások és új
munkamódszerek alkalmazására nagyobb gondot
kell fordítanunk
Nyilvánosságra hozott második ötéves tervünk irányelveit nagy érdeklődéssel és
gosdossággal tanulmányozzák
a vasút dolgozói is. Ez érthető, hiszen második ötéves
| tervünk célul tűzi ki, hogy 25
százatókkal több árut szállítsunk vasúton,
örömmel és lelkesedéssel
teszünk eleget e megnövekedett feladatoknak,
mert saját és családunk jólétéről, az ország erősödéséről
van szó.
A megnövekedett áruforgalom és személyforgalom megköveteli a vasúti közlekedés
fejlesztését,
korszerűsítését.
Második ötéves tervünkben a
vasút tízmilliárd forint beruházást kap.
A z első ötéves terv kezdetén megszabott szállítási feladatok megoldása elé kissé
aggódva tekintettünk, mert a
vasútfejlesztésre nem
volt
elég beruházás. Régi gördülőparkunkkal és berendezéseinkkel kellett feladatainkat
végrehajtani. Most a második
ötéves tervben sokkal kedvezőbb a helyzet. Már osztottunk, szoroztunk, számolgattunk, vajoin mi jut a mi szolgálati helyeinkre. Üj mozdonyok, új személy- és teherkocsik. a berendezések korszerűsítése, új állomások, vágányok létesítése — ezt mi,
Szeged környéki vasutasok is
megkapjuk. Mindez
nagy bizakodással tölt el
bennünket, s
vállaljuk,
hogy a feladatokat megoldjuk.
Már most, a tavaszi szállítások idején áruszállítási forgalmunk, a napi kocsimegrakás elérte az elmúlt év őszi
csúcsforgalmat. A forgalom
viszont ezután még tovább
növekszik. Az áruszállítás fo-

kozása megköveteli a kocsik
gazdaságos kihasználását, a
tehervonatok
terhelésének
növelését, a nagyobb sebességet, s nem utolsósorban a
"•zöld-* utat. Második ötéves
tervünk irányelvei sürgetően
vetik fel például a tolatásnál
és más munkaterületeken is
a szovjet módszerek alkalmazását. A technika fejlesztésére, újítások és új munkamódszerekalkalmazására sokkal nagyobb gondot kell fordítanunk hisz ezek alapfeltételei >
dik ötéves tervünk végrehajtásának.
Igazgatóságunk területén is
több állomást kell bővíteni, a
megnövekedett áruforgalom
zavartalan szállítása érdekében pedig szükséges a raktárak bővítése. Igen sürgős például az Üjszegedi Állomás
raktárépítése. Igaz, a Közlekedés- és Po6taügyi Minisztérium a meglévő hitelt máscélú építkezések miatt megvonta, mégis reméljük, hogy
a raktárépítés munkái rövidesen megkezdődnek, hisz ez
elősegíti a megnővdkedett
áruforgalom zavartalan lebonyolítását.
Második
ötéves tervünk
irányelve beszél az életszínvonal nagyarányú emelkedéséről. Ennek egyik legjobb
bizonyítéka a most megjelent
árleszállítás,
melyet
igen
nagy örömmel fogadtunk.
Ez az árleszállítás, mondhatni, megkétszerezi erőnket, nagyobb lelkesedést ad
második ötéves
tersünk
végrehajtásához.
A magam nevében örömmel
fogadom az irányelveket, hisz
azok mind a saját, mind
munkatársaim boldogabb jövőjét, életszínvonalunk hathatós emelését biztosítják.
Sziládi Sándor

Nagy sikerre! mutatkozott be Szegeden
a Cirkus Praha
A Csehszlovák Állami Cir- a 4 nehéz ló produkcióh al.
kusz, a „Cirkus Praha" április
Valérie lfanligová — hajlé30-án mutatkozott be Szeged kony akrobata bemutatott szádolgozóinuk. A díszelőadás elölt mai közül nem egy a legkitűKorck Józscfné, az I. kerületi nőbb akrobata világszámokkal
Tanács VIS titkára üdvözölte a vetekedik. Négy ember jó össztestvéri Csehszlovákia művész- munkáját dicséri a 4 Lisncr
fiait, majd megkezdődölt a nagy- tempóakrobaták mutatványai is.
szabású bemutatkozó előadás. A Kiemelkedő a 3 Stauberli egyenbemutatott műsorszámok egytől- súlyozó művészek bravúros száegyig sokáig emlékezetesek ma- mai. Lélekzet elállító szántókkal
radnak a közönség előtt. A 3 lépett a közönség elé a 2 Jano;
Bcrtis humoros kerékpár akroba- excentrikus mulatváhyaikkal leták őszinte tetszés-nyilvánítással nyűgözték a közönséget. Sok sitalálkoztak a nézők soraiban. kert aratott Vera Vallóvá műKülönösen az ifjú Berlis, az alig vészi trapéz számaival.
12 esztendős fiúcska művészi telSambo és Emilo zenebobocok
jesítménye ragadta magával a igen sokat mutatlak be sokolközönséget. Az
egyensúlyozó dalú művészetükből. A 2 Rauel
művészet magasiskolájából adott — humor a görgőn, az emlékezeízelítőt Zdcna Stipková drótkö- tes „Zebra" és más számok megtél akrobata és Illonas egyensú- kapó epizódjai teszik szereplésülyozó művész.
ket előttünk emlékezetessé. A
Hasonló szép sikert ért cl a „Cirkos Praha" változatos, jól
4 Baccardi is a gumiasztal akro- összeállított műsorszámai
elbatikus számokkal, s Emil Sa- nyerték a szegediek szeretetét és
tnes a két idomított barna-med- rajongását. Állandóan telt ház
vével és a kutya-revűvel, vala- előtt játszanak a neves cirkusz
mint Yinicky a 6 púpos teve és művészei a Marx léitu.
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fontos, mert a színpadon lepergett előttünk egy klasszikus dráma üzemi fiatalok által való bemutatásának története. Az bizonyos, hogy
ebből először mavük a • szereplők tanuHta'k, mert Iáiékukon meglátszott, Ihogy sikeres
bemutatkozásuk iák
alapo6 felkészültség volt az
ára.
Kicsit didergett Júlia (Masa Aranka) a hófehér selyemben az „erkély" alatt. Varga
Aladár meg Bálint Edit is
összébb-összébb húzta magán
a kosztümöt a szélben,
de
a belső szenvedély pótolta a
napsugarakat. És így az egész
csoport kedveset, szépet produkált. A közönségnek azért
leginkább a humoros szereoű
„ál-Kómeo" tetszett és a keresve-keresett, de végül is
megtalált igazi Romeo.
Ezek a fiatal díszesek először mozognak a színpadon.
Néha még hamis egy-egy
gesztusuk, rossz valahol a
hangsúly, de a közönség felismerte játékukban a szépet,
a Jót és nagy tapssal, őszinte
elismeréssel jutalmazta őket.
P.ros, piios, piros . . .
Több zenekar is fellépett
az ünneplő, szórakozó közönség előtt, de olvan nagv sikerrel egvik sem dicsekedhet,
mint a honvédség egyik alakulatának esztrád- és népi zenekara. A népi zenekar különösen szép. lendületes tótéka osztatlan elismerést váltott ki. Szeged zenekedvelő
közönsége jól ismeri ezt az
együttest. Több országos első
díjat nyert eddig is. s az itt
bemutatott műsoruk elragadó
volt. Urbán Sándor főtörzs-

Hl

Ünnepi versenyek Szegeden
Szegeden a hármas ünnep alkalr, ból számos sportágban rendezek ünnepi versenyeket. Az alábiirkban az úszó-.
motorcsónak-.
\ hmlnt a
kerékpáros-versenyek
c- Mniényeiröl számolunk be.
•

Szeged csehszlovák cs román vendégei a felvonulás
város-nézésen a Lenin utcában

után

kel járták a Kisdoroai verbunkost. Nagyon alaposan kidolgozott műsorszámuk volt a
Mikepércsi-csárdás is. amely
ben viszont a lánvok is megmutatták. hogv „táncra áU a
lábuk."
Nagv segítségükre volt a
saját üzemükben működő népi zenekar, amely nemcsak
őket kísérte, hanem önállóan
is fellépett.
A z egésznapos műsor méltó
volt a nagv ünnephez és a
szórakozó dolgozókhoz. AkárDerék legények
hogy fújt is a szél. a közön— szemre való lányok ség nem tágított a nézőtérről, ez pedig annak a jele,
A tánccsoportok közül a hogy a jó műsorért az embekonzervgyár fiataljai emel- rek félre dobják a kényelkedtek ki toronymagasan. Jla meskedést.
a műsorközlő nem mondta
volna, hogy a konzervgyáriak
Kár. hogy egyes csoportok
következnek és a nézők kö- visszaélték a közönség türelzött nem lett volna annyi is- mével és nem jelentek meg
merősük a szereplőknek, azt idejében, s így műsor
közgondolhatta volna a közön- ben voltak „üres" negyedség, hogy hivatásos táncosok órák. amiket a késlekedő kulállnak a színpadon. A fiúk túresoportok számlájára kell
nemcsak a lábukkal, egész felróni.
testükkel, arcukkal és szívük(—n
—n)
őrmester, a népi zenekar vezetője boszorkányos ügyességgel játszott, de a zenekar
többi tagjai is hozzájárultak
ahhoz, hogy igazi népi muzsikát élvezhessen a közönség. Egymás után szólaltak
meg az ismerős dallamok, s
a hallgatóság utóbb már
majdnem nótába kezdett. Ittott a zenekar játékával párhuzamosan a padsorok közül
szárnyra is kapott a nóta:
Piros, piros, piros.. j

motorcsónak-versenyt rendezett. (A
táv 3000 m volt). 175 kein oldalmotorosok: 1. Neu (Szpáitákusz)
Sirály. 9:50. 2. Döme
(Szpártákusz)
Sirály, 9:5$ 3.
Miszlal
(Szpártákusz) Sirály.
10:11. 175
kem farmotorosok:
1. Juhász P.
(Szpártákusz)
Buday,
9:24. 2.
Hűvös időben került sor az idei Bánszky (Bástya)
Jonhson, 9:51.
e". 'i nyfltvizű uszodai verseny, a
Buday. 11:12.
• i : yományos május 1-i Béke Ku- 3. Szelei (Bástya)
•
pi úszóverseny lebonyolítására. A
: ivezőtlen időjárás ellenére
hét
A Szegedi Vörös Lobogó ország< ortkör versenvzöl álltak rajthoz úti kerékpáros versenyét a Szeged
a VTSB által kiirt vándordíjért. budapesti országúton
bonyolítotA versenyt mintegy ötszáz főnyi ták le 69 résztvevővel.
Nők (30
közönség nézte végig.
Eredmékm): 1. Dávid (Törekvés). 2. Banyek:
logh (Vörös Lobogó).
3. Szécsi
4x50 m férfi vegyesváltő: 1. Bás- (Kinizsi). Vaskerekesek: Felnőttek
tya A 2,11, 2. Bástya B 2,20,6, 3. (30 km): 1. Kiss (Sz. Kinizsi), 2.
Törekvés 2.25.1.
Gáli (Sz.
Vörös Lobogó) rajta.
5x50 m férfi pillangóváltó:
1. Ifjúságiak (30
km): I.
Tanács
Bastya A 2,51. 2. Bástya B 3.11, (Sz. Haladás). 2. Schneider (Bp.
3. Kinizsi 3,17,2.
Vörös Lobogó) rajta. Serdülők (20
10x50 m férfi
gyorsváltó: 1. km): 1. Bodrogi
(Sz. Törekvés),
Bástya A 5,21,2. 2. Haladás 5,31,
2. Keczzer (Sz
Haladás).
Ver3. Bástya B 5,36.
senykerekesek. Serdülök (30 km):
4x50 m női gyorsváltó: 1. Bás1.
Kögler
(Bp.
Vörös
Lobogó),
2.
tya A 2,47,2. 2. Kinizsi 2,52,4, 3.
Deák (Sz. Postás) rajta. 3. WaHaladás 3,03.2.
4x50 m női gyorsváltó: 1. Bás- laschlk (Bp. Magyar Pamut). Iftya A 2.28.7, 2. Haladás 2.31,3, 3. júságiak (80 km): I. Molnár (Sz.
Postás), 2. Hegedűs
(Bp. Vörös
Kinizsi 2.38.
TörekA pontversenv végeredménye: 1. Lobogó), 3. Juszkó (Sz.
Bástya 90. 2. kinizsi 28. 3. Hala- vés). 4. Totka (Sz. Postás), minddás 25 ponttal. A VTSB által ki- hárman rajta. Főversenv (120 km):
írt vándordíj védője a Bástya SK 1. Palotás (Bp. Vörös Lobogó), 2.
úszószakosztálya lett.
Bencze (Bp. Vörös Lobogó) raj•
ta, H l . o. (100 km):
I. Bazsik
(Sz. Haladás). 2. Matzák (Sz. HaA Szegedi Bástya és a Szegedi
Szpártákusz
tizennégy résztvevő- ladás) rajta, 3. Szekeres (Sz. Havel a Tiszán kedden bója körüli ladás) rajta.
•
Szegedi

BARATSAGOS

Haladás-Bajai
5:1 (2:1)

válogatott

A Szegedi Haladás NB I. labdarugó-csapata
szerdán Bajára
látogatott el, ahol a város válogatottjával
játszott
barátságos
mérkőzést. A Haladás összeállítása a kővetkező volt: Hódi — Pozsgai Merész, Vass — Baráth. Zallár — Budai. Czirákl. Városi, Gilicz, Halász.
Zuhogó esőben fond le a mérkőzés. A Haladás végig irányította a játékot, de játéka még most
sem volt meggyőző. A próbaképpen beállított fiatalok
általában
megálltál: a helyüket, az új összetételű csatársor
azonban a szélsők gvenge
teljesítménye miatt
nem tudott kibontakozni. Góllövő:
Cziráki (2). Városi. Gillcz. Baráth.
Jó
Pozsgai. Gillcz, Cziráki.
A MEGYEI
Szőregl

Törekvés—Fűtőház
(3:0)

3:0

MÉRKŐZÉSEK
Szegedi

Haladás II—Kiskunhalasi
Kinizsi 5:3 (4:0)
A szegedi
csapat Így állt fel:
Mészáros
(Cserhalmi) — Bénák,
Faragó, Léber —
Janka, Bánáti
- Böjtös, Nemes.
Rábai, Mőszmer. Rózsavölgyi. A Haladás I I .
első félideji
ragyogó
játékával
négygólos vezetésre tett szert, szünet után
azonban erősen lefékezett és ekkor nagymértékben csökkent a Játék színvonala. Góllövö:
Rózsavölgyi (2),
Nemes (2)
és
Möszmer.
Csongrád megyei ifjúsági válogatott—Hódmezővásárhelyi
utánpót
lás vál. 1:0 (1:0)
Az országos tornára készülődő
megyei ifjúsági válogatott Károly' góljával
már az első félidő
ben beállította a végeredményt.

A minden
csapatrészében jobb
Rpitők biztosan győzött. A Vörös
Meteor végig lelkesen
Igyekezett
ellenállni s — dicséretére legyen
mondva
— mindvégig
sportszerűen.
Kinizsi—Dorozsma

3:1

(1:0)

A Dorozsma három gólt szerzett ezen a mérkőzésen — kettőt

Vörös

azonban a saját
kapujába. Az
eredmény a mutatott játék alapIán igazságosnak mondható.

Törekvés-Postás

2:0

(2:0)

Gyenge iramú első félidő után
a második félidőben rákapcsolt a
Postás,
gyengén lövő csatársorának azonban a legjobb helyzetekből sem sikerült gólt elérnie.
Dózsa—Szpártákusz

2:1

(2:0)

Súlyos
látékvezetől
tévedések
miatt veszítette el a Szpártákusz
a mérkőzést. Onódl Játékvezető a

Lobogó-Vasas

A megyei bajnokság
I.
0
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Törekvés
Dózsa
Építők
Szőreg
Honvéd
Kinizsi
Újszeged
Szpártákusz
Dorozsma
Vörös Lobogó
11. Vörös Meteor
12. Bástva
13 Postás
14. Fűtőház
15. Vasas
16. Deszk
AZ NB
Bp.

I.

A tlis/clnökség tagjai kö s/öntik

a

felvonuló szegedi dolgozókat
A RADIÖ MŰSORA
Május 4, péntek

KÖNYVTARAK
1056. május 4, péntek

Somogyi
Könyvtár;
Központi könyvtára: Kölcsönzés hétköznaponkint 13—18 óráig. OlvaI
IDOJARASJELENTES
sóterem és kutatószoba nyitva vasárnap
kivételével
10—19 óráig.
Várható Időjárás pénteken
esGorkij könyvtára: Kölcsönzés héttig: Változó felhőzet, néhány heköznaponkint
délután 2—6 óráig.
lyen eső.
Időnként élénk északi,
(Horváth Mihály utca 3. szám).
északkeleti szél.
A
hőmérséklet
Ifjúsági
könyvtára:
Kölcsönzési j
emelkedik.
szolgálata hétköznaponkint
dél- '
Várható legmagasabb
nappali után 2—6-ig. (Horváth Mihály u.
hőmérséklet
pénteken 18-21 fok 3. szám).
között.
ALLATORVOSI
tNSPF.KCIOS
MOZI
SZOLGALAT
Szabadság Fél 6 és fél 8. Angyallal a hegyekben.
— Színes
csehszlovák film (május 9-tg)..
Vörös Csillag 6 és 8:
Ördögi
kör. — Magyarul
bc3Zélö
német
film (május 9-ig).
Fáklya: Fél G és fél 8 Milliomos úr szerelmes. — Csehszlovák
flmvlgjáték (május 6-ig).
Későnjövők csak a híradó utáni
szünetben
mehetnek be a nézőtérre.
NEMZETI
Este 7 órakor:
Erkel bérlet.

SZÍNHÁZ
Leányvásár.

—

POSTÁS KULTÚROTTHON
(Vásárhelyi sugárút 21.)
Délután 3 órakor: Hófehérke és
a 7 törpe. Zenés mesejáték a Dugonics utcai Állami Altalános Iskola előadásában.

Szeged

város

területére

1936. április
28-tól este
18.00
h-tól reggel 06.00 h-ig (vasárnap
nappal isi
kizárólag
elsősegély
és nchézcllés
esetére
inspekciós
dr. Rosti Ince állami állatorvos.
Szeged. Gogoly u. 6. Telefon: 36
-48.
FELHÍVÁS

Felhívom a gyümölcstermelők figyelmét, hogy méhek védelme érdekében
virágzás alatt
ideg- és
gvomortnéreggel permetezni szigorúan tilos.
A rendelet megszegői ellen az
e'járást megindítom.
VB-etnök
OZEMEK.

FIGYELEM!

Áramszünet!
A
Délmagyarországi
Áramszolgáltató Vállalat közli, hogy Június 10-én 8-14 óráig a körtölMUZEUM
tésen belüli területen és ÜJszegeden áramszünet lesz.
Fehértó élővilága;
Móra Ferenc
Kivételt képeznek a 20 kV-ról elemlékkiállítás.
Szeged
környéki
viselet száz éve. Szeged és a ina- látott üzemek.
gvar irodalom 1848-tól napjainkig
IIAI.ALOZAS.
Fájdalommal tu(Kultúrpalota.
Roosewelt
tér):
Magyar festészet száz éve, szegedi datjuk. hogy Dobó Ferenc szerető
váképzőművészet
fejlődése (Képtár. férj. apa, gyermek, testvér,
59 éves
korában
elHorváth M. ti. 5.) Mindkét kiállí- ratlanul,
Temetése 4-én 12 órakor
tás megtekinthető
hétfő kivételé- hunyt.
lesz
az
alsóvárosi
kápolnából.
vel mindennap de. 10 órától du.
Gyászoló család
6 óráig.

Kossuth-rádló
4.30 Hírek, 4.35 Zenés műsor, 5
Falurádió, 6 Hírek.
6.05 Falusi
híradó, 7 Szabad Nép vezércikke,
hírek.
8.10 Népdalok. 9
Beszélgetés egy operakedvelö munkással, 9.10 Operarészletek, 10 Hírek,
lapszemle, 10.10 Óvodások műsora, 10.30 Játékok. I I . Szellemi Ottusaversenyre beküldött frás, 10.40
finek, 11.10 Leányok.
asszonyok.
11.25 Strauss-keringők.
12 Hírek,
12.10 Népi zene, 13 Falusi híradó,
13.15 Tánczene. 14.15 Úttörő híradó, 14.35 Operarészletek. 15 Hírek. 15.10
Örmény versek, 15.30
Könnyű zene. 15.55 Csutak pletykába keveredik.
Rádiójáték, 16.40
Tinódi dalok. 16.57 Műsorismertetés, 17 Hírek, 17.10 Jutalomműsor. 18 Stockholmi élményeiről beszél Bugár Jánosné. 18.10 Trrnet
dalok, 18.20 Harmónia a bartóki
zenében, dr. Gárdonvi Zoltán előadása. 18.50 Ifjú Figyelő.
19.20
Tánczene. 19.52 J ó éiszakát. gyerekek! 20 Esti Híradó. 20.20 Operettrészletek. 20.55 Kommentár. 21
Sporthíradó.
21.20 Liszt-hailgversenv. 22 Hírek. 22.15 Tíz perc külpolitika. 23 Közös dolgainkról . . .
23.10
Palócnóták. 23.40
Szerelmes ének. 24 Hírek. 0.10 Katonadalok.
Petőfi-rádió
7— 11.57-lg
azonos a
Kossuthrádló műsorával. 17.57 Műsorzárás, 14 Hanglemezek, 15 Puccini:
Pillangókisasszony. Ismerteti Kroó
György. 16 Országszerte — megyeszerte.
16.10
Operettrészletek,
16.40 Orosz nyelvlecke. 17 Szovjet népek dalaiból. 17.30 Moszkvai
Rádió összeállítása. 18 Kamarazene. 18.30 Hogyan növelték a kolhoztagok anyagi
érdekeltségét a
Szovjetunióban? Előadás. 18.50 Palestrlna-mfivek. 19.30 Válasz hallgatóinknak, 19.45 Szórakoztató zene. 21 Hírek a nagyvilágból, 21.20
Az új magyar Shakespeare. A szemelvényeket válogatta és bemutatja: Székely György. 22 Tánczene. I

állása
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8

SZERDAI
MÉNYEI

36: 3 17
20: 5 16
24: 7 14
23: 9 13
18: 4 12
20:11 12
14:10 12
13:12 9
11:25 8
13:12 7
11:21 7
13:18 5
9:20 5
5:21 3
5:28
1
2:31
1

ERED-

Honvéd—Salgótarjáni
nyász 2:1 (1:1)

Bá-

A bajnokcsapat nagy küzdelem
árán tudta legyőzni a lelkesen és
időnként Jól Játszó bányászegyüttest. Góllövő: Tlchy (2). 111. Vasas.
Bp.

Vörös Lobogó—Szombathelyt
Törekvés 2:1 (0:1)

A szombathelylek még a második télidőben is vezettek és majdnem meglepetést okoztak. Góllövők: Palotás, Sándor. 111. Papp.
Bp.

Dózsa—Bp.

Kinizsi 0:0

Mindkét
csapat szétesően
játszott, a Kinizsi valamivel közelebb állt a győzelemhez.
Csepeli Vasas—Pécsi
(1:0)

Dózsa 2:0

A pécsiek, mint már annyiszor,
most is igen gyengén játszó csatársoruknak
köszönhetik a vereséget. Góllövö: Molnár (2).
Bányász—Tatabányai
Bányász 3:2 (1:1)

A bányászrangadón végig élvezetes küzdelem folyt. A döntetlen
eiedmény Igazságosabb lett volna.
Góllövö: Pozsonyi (2), Buzánszky,
111. Hári. Lábos.
Az NB I. állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bp. Vörös Lobogó
Bp. Honvéd
Bp. Kinizsi
Bp. Dózsa
Salgótarján
Bp. Vasas
Csepeli Vasas
Tatabánya
Szegedi Haladás
Pécsi Dózsa
Dorogi Bányász
Szombathely
A járási

100 kg hlzottsertés eladó. Tom97
pa u. 9.
Április hó 28-án a Gőzfürdőben
ismeretlen ellopta keklszínű bordó
plasztikkal
szegélyezett
szatyromat. Kérem azokat, akik __tudnak
arról, hogy valakinek ilyen birtokába jutott, értesítsenek. Faradságot honorálom. Erdclyiné,
Szent
67
György u. 13.
Pannónia tank, féríi kerékpár. 2
db I7-es küllős kerék eladó. Bécsi
krt. 29. üzlet.
69
Szakképzett rakodókat felvesz a
Szegedi Bclsped. Jelentkezés Bajcsy-Zs. u. 22. alatt.
Ne főzzön otthon, nem érdemes!
ízletes ebéd már 4
Ft-tól kihordásra is kapható. Előfizetést ebédre elfogadok.
Vacsorák,
frissen
sültek 8 Ft-tól. Sándor Béla büféétterme, Mikszáth K. u. 11. (Valéria tér—Török u. sarok).

2:6 (2:0)

A Vasas a mezőnyben egyenrangú ellenfél volt.
vereségét
igen
gyenge
napot kifogó kapusának
köszönheti.
A Deszkre klfrt Deszk— Újszeged
találkozó elmaradt, mert a deszki
csapat több Játékosának nem volt
érvényes igazolása.

Dorogi

BAJNOKSÁGÉRT

A szőregiek végig kezükben tarHonvéd-Bástya
3:1 (3:0)
tották a Játék irányítását. A FfíKét ellentétes
félidőből állt a
tőház. játékosai Igen sportszerűt,
az első félidőben
a
lenek voltak:
sokat reklamáltak, mérkőzés:
gyakran ragadtatták magukat dur- Honvéd, a másodikban a Bástya
támadott többet.
vaságra. Bertát kiállították.
Építők—Vörös Meteor 4:0 (2:0)

Dózsának egy nagy lesgólt megadott, ugyanakkor érvénytelenítette a Szpártákusz
szabályos góljátl

7 17: 4
7 13: 6
7 10: 6
7 5: 5
9:11
7
6
7: 6
7 6: 6
7 8:11
6
5:11
7 7:12
7 5: 9
4: 9
7

12
11
8
8
8
7
6
6
5
4
4
3

bajnokságért

Balástya—Tiszasziget * 1:0.
©fhalom—Kübekháza 3:2. Sándorfalj
va—Pusztamérges 10:1.
Ollés—Algyö
4:3.
UJszentiván—Gyálarét
5:1, Asotthalom—Mórahalom 3:3.

Szeretettel

várja

a

délmagyarországia!

kat
szebb

Dolgozó parasztok,
tsz*tagok!
a

kávéháza,

a

Kávéház
(V, kerület,

Felsza-

badulás tér.)

főldmflvesszővetke-

kaphatók

a

leszállí-

Állandó

üzenetközvetítő
I

Régi togy. ár
Sportöltőny
565.—
Kasba pantalló
167.—
100.—
Vászon pantalló
200.Női szoknya
Gyermekszandál
91.96
Nylonharisnya
105 —
pipereszappan
3.70
Mosószappan
6.35
2.60
Cipőkrém
88.—
Kávédaráló
Paradicsom paszlrozó
90.30
Konyhai mérleg
180.—
Alumínium fazék 4 lit.
33.—
38.90
Alumínium lábas 4 llt.
8.90
Porcelán tányér
Vlllanyvasaló
82.—
stb. stb. stb.
A felsorolt áruféleségeken kívül még több
olcsóbb.

leg-

Belvárosi

1*TÓtÓNf

Bő áruválasztékkal várnak minden vásárlót
zeti boltok.
A megye minden földmüvesszővetkezeténél
tott áron árusított árucikkek is.

Budapest

Clj fogy.
490.133.—
75.—
. 150.—
72.—
72.—
3.10
5.20
2.20
58.—
70—
138.23.10
27.70
7.10
74.-

mint 6.500

cikk

lett

A vásárlási könyvecskéjét vigye magával és Írassa be vásárlásai!.
Vásároljon mindent a földművesszövetkezeti boltokban.
VISSZATÉRÍTÉST KAP!

szolgálat.
Telefon: 198—685.

DÉLMAGYARORSZAG
Szeged város és a szegedi járás
dolgozóinak lapja.
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: Az MDP Csongrád
megye Bizottsága, az MDP Szeged
Városi
Bizottsága és a
szegedi
Városi Tanács
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11.
Telefon: 35—35 és 40- 80
Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3.
Telefon: 31—16 és 35-00.
Terjesztik:
a megyei Postahivatal Hírlaposztálya és a hírlapkézbesítő postahivatalok
Előfizetéspostahivataloknál
és
kézbesítőknél. Havi előfizetési díj
11 forint.
Szegedi Nyomda Vállalat
Felelős vezető; Vincze György

