VILÁG

PROLETÁRJAI

EGYESÜLJETEK!
Mai számunkból:
Az Egyesült Államok Kommunista Pártja
Országos Bizottságának bővített teljes ülése
(2. oldal)

1

Ismertessük és vitassuk meg a második ötéves
terv Irányelvtervezetét
(2. oldal)

"
SZEGED V A R O S ÉS A

SZEGEDI J A R A S

XII. évfolyam, 105. szám

DOLGOZÓINAK L A P J A

Ara: 50 fillér

CA. fejlett agroiechnika
erejével
Azóta, hogy a sajtó és a rádió közölte második ötéves tervünk irányelveit, szocialista építésünknek ezt
az újabb, nagyszerű programját, a szegedi és a vidéki
termelőszövetkezetek tagjai, s az egyénileg dolgozó parasztok közül sokan meghányták-vetették már a kérdést: vajon megvannak-e a lehetőségeink a mezőgazdaság előtt álló feladatok végrehajtására, el tudjuk-e
érni a következő öt év alatt — mint a tervezet írja — ,
hogy 27 százalékkal emeljük terméshozamainkat?
Kétségtelen: ilyen és ehhez hasonló nagy feladat
még sohasem állott mezőgazdaságunk előtt. Bármilyen
nagynak is tűnik azonban a tervfeiadat, reális, megvalósítható. Sőt: helyi adottságaink maximális kihasználásával nem egy helyen túl is teljesíthetjük. Azt azonban minden tsz-vezetőnek, termelőszövetkezeti tagnak
és egyéni gazdának tudnia kell, hogy az elavult régi
termelési módszerekkel már nem sokra mehetünk.
Ha a tavalyi, vagy a korábbi években végzett mezőgazdasági termelőmunkák ütemét, módszerét összehasonlítjuk az idei tavaszi kezdéssel, akkor Szegeden,
és egy-két hely kivétellel a járás egész területén, nagyszerű változást tapasztalhatunk. A z idei tél túlságosan
belenyúlt a tavasziba. A rossz időjárás majd egy hónapot rabolt ed a legnagyobb munkaidőből. Ennek ellenére mégis idejében elkészültünk — egy-két vízzel borított területet leszámítva — a tavaszi vetésekkel. Vagy
húsz termelőszövetkezetben és nagyon sok egyéni gazda
földjén már teljes erővel halad a növényápolás munkája. Terméskilátásaink eddig biztatóak.
Miben rejlik sikereink titka? Elsősorban abban a
változásiban, amely az idén a rendelkezésünkre álló gépi
erők kihasználásában, a fejlett agrotechnikai módszerek szélesebb körű alkalmazásálban nyilvánul meg. A
sok elemi nehézség ellenére is viszonylag jó időben
megindultak a traktorok, az ősszel elmaradt mélyszántésokat kifogástalan tavaszi gépi szántással pótolták.
A vetések legnagyobb részét is gépekkel végeztük. Termelőszövetkezeteinkben csaknem mindenütt a kukoricát is gépekkel, négyzetesen vetették el. Más esztendőkhöz viszonyítva sokkal jobban kihasználtuk a gépeket
az idén a répafélék, a burgonya és a tavaszi kalászosok
vetésénél is. Minden termelőszövetkezetben elvégezték
a vetések tavaszi hengerezését, fejtrágyázását, fogasolását Tsz-einket ebben a munkában az egyéni parasztság nagy többsége is követte.
Most arra van szükség, hogy a tavaszi lendületet a
növényápolás és a többi nyári munkák idejére is tovább vigyük. Miután kukoricavetéseink zömét négyzetesen vetettük el, lehetőségünk van arra, hogy gépekkel annyiszor kapáljunk, ahányszor csak a talaj és a
növény megkívánja. A Szovjetunió és a fejlett nyugati
államok mezőgazdasági terméseredményeiből, de már
saját tapasztalatainkból is ismerjük a többszöri gépi
kapálás termésnövelő hatását.
A búza, a takarmánygabona táblái és még sokféle
növényünk gyomtalanítását azonban nem végezhetjük
gépekkel, még csak kézi erővel sem. Lehetetlenség akárcsak' egy száz holdas búzatáblát is a mostani nagy munkaidőben kézzel kiacatolni. Ezért az idén a tsz-ekben,
állami gazdaságokban a tavalyiakhoz képest sokkal nagyobb mértékiben alkalmaznunk kell a vegyszeres
gyomirtás módszerét is. Tudományos kutatások eredményei igazolják, hogy a vegyszeres gyomirtással gazos területeken 20—25 százalékos termésveszteséget is
elkerülhetünk, illetve ennyit nyerhetünk. A szegedi
tszrek közül a múlt esztendőben az újszegedi Haladásban végeztek legnagyobb területen gyomirtást. A tsz
tagijai felismerték ennek a fontos agrotechnikai eljárásnak a jelentőségét. Ezért az idén is száz katasztrális
holdra kötöttek szerződést, ekkora területen végeznek
vegyszeres gyomirtást.
Második ötéves tervünk irányelvei a nagy lehetőségek tárházát nyitották meg kertészeti és gyümölcstermelésünk színvonalának emeléséhez is. Szocialista
vegyiparunk egyre több jó minőségű növényvédőszert
gyárt mezőgazdaságunk számára. Ez azonban úgy éreztetheti kellően hatását, ha ésszerűen, a legfejlettebb
módszerek alkalmazásával használjuk fel mezőgazdaságunkban vegyiparunk termékeit. Vagyis gyümölcsöseinkben, szőlőskertjeinkben elsősorban a megelőző védekezésre törekszünk. Nem akikor permetezünk, amikor már pusztít a kártevő, hanem sokkal korábban,
amikor a betegség még nincs is kilátásban.
Az~ új, fejlett termelési módszerek széleskörű alkalmazásának első számú parancsnokai a mezőgazdászok. Mezőgazdászaink, a gépállomások
vezetőségei
nagymértékben felelősek azért, hogy már ebben az évben a tavalyiáknál lényegesen nagyobb termést takaríthassunk be.
Az újfajta termelési módszerek alkalmazásában, a
termelőszövetkezetek és az egyénileg dolgozó parasztok
megnövelkedett termelési kedvében olyan lehetőségek
vannak, hogy — képletesen szólva — ezzel az erővel
akár hegyet is mozdíthatunk. Ez a körülmény reális
alapot nyújt ahhoz, hogy második ötéves tervünk ez évi
feladatait a mezőgazdaságban is sikerrel teljesíthetjük.

A jubiláló színház
(3. oldal)

Szombat, 1956. május 5.

Ma kezdődnek a színházi ünnepségek
Tizenkét órakor színháztörténeti kiállítás nyílik
díszelőadás a színházban
Készül a kiállítás a szegedi
színjátszás történetéről a Hazafias Népfront helyiségében,
a Juhász Gyula Művelődési
Otthon
szomszédságában.
Most, szombaton délben 12
órakor nyitja meg Duka Antalné színigazgató.
Fiatalemberek sürgölődnek a tárlók között: Kovács Tivadar,
a budapesti Színháztörténeti
Múzeumtól, és
Vágvölgyi
András, az Ismeretterjesztő
Társulat megyei titkárságától.
Milyen
lesz a kiállítás,
amely a kezük alatt rendeződik?
— Vázlatos —
mondja
mindjárt elöljárójában Kovács Tivadar. — Hiszen ennek a másfél évszázados, de
még annál Is távolabbi időkbe nyúló történetnek csak
szórványosan maradtak fenn
dokumentumai.
De azért arra törekednek,
hogy a kiállítás módszerével
egészet adjanak, értékelhetővé tegyék a magyar színészet
nagy jelentőségét a társadalmi haladás, a nemzeti függetlenségi harc, a magyar kultúra és nyelv fejlesztése szolgálatában. Tehát kerek történetet nyújtanak azoktól az
időktől a mai napokig, midőn az úgynevezett „iskolai
játékokból" kifejlődött a színészet.
A kiállítás összeállításában a két fiatalembernek kü-

Este

Ionosén a Móra Ferenc Múzeum részéről Bálint Alajos
és Csongor Győző, a Somogyi
Könytár dolgozói, a Városi
Levéltárban pedig
Oltvay
Ferenc nyújtott komoly segítséget. Osváth Béla aspiráns pedig, akinek a helyi
színjátszás
hagyományairól
már eddig is több írása jelent
meg, főként elméleti téren i
segítette őket.
Kovács Tivadar, a Színháztörténeti Múzeum munkatársa elmondja, hogy a múzeum
gyűjteményéből is hozott magával anyagot a kiállításra,
s hogy ott — mint a magyar
színjátszás egyik érdekes fejezetével, fonalával — a szegedi színház múltjával egyébként is sokait foglalkoznak. A
múzeum külön örömmel üdvözli ezt a kezdeményezést, a
kiállítást és az igyekezetet,
hogy a helybeli színészet
történetét helyben dolgozzák
fel. Ez segítséget jelent az ő
munkájukban s természetesen ők is szívesen segítik elő
ezt a törekvést
A z első szegedi színház
megnyitásának 100. évfordulójára rendezendő ünnepségek keretében ma délután 3
órakor előadásra kerül Csehov Cseresznyéskert
című
drámája, majd este 8 órakor
ünnepi díszelőadás lesz a volt
szegedi színészek
közreműködésével. Mindkét előadást
a szegedi Nemzeti Színház-,,
ban rendezik meg.

Második ötéves tervünk

A mezőgazdaság gépesítése

A magyar népgazdaság fejlesztésének második ötéves tervéhez vitára bocsátott irányelvek kimondják, hogy

talajelőkészítéssel, a vetéssel,
a növényápolással, az aratással, csépléssel, az őszi betakarítással kapcsolatban tettek
vállalásokat.

— Móra Ferenc szobrának
felavatási ünnepségét rendezi
meg május 6-án, vasánnap a
Kiskunfélegyházi Városi Tanács. A kiskunfélegyházi ünnepség programja: délelőtt 9
órakor a gimnázium ünnepélye Móra Ferenc nevének fel-

vétele alkalmából. 11 órakor:
Móra Ferenc szobrának felavatási ünnepsége. Este 7
órakor irodalmi esttel zárul a
nagyszabású ünnepség, melyet a Móra Ferenc Művelődési Otthonban
rendeznek
meg.

Gyuris

nö-

melőszövetkezetekben pedig 65 százalékban gépekkel

kell

elvégezni.
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József

A tehergépkocsi közlekedés részére öt év alatt mintegy 17

— Második ötéves tervünk irányelvei «
szegedi termelőszövetkezeti
tagok, egyénileg dolgozó parasztok között is népszerűvé
váltak. Érthető
ez, hiszen a tervezet ragyogó jövőnk
hamar
megvalósuló
része,
melyért érdemes dolgozni,
harcolni.
Ezeket a szavakat
Fodor István,
Kiss
István és Habi István elvtársaktól,
az újszegedi Haladás
Termelőszövetkezet
tagjaitól
hallottuk.

A hettös

a

vényápolási munkákat az állami gazdaságokban 00, a ter-

A gyálaréli leemelési bizottság versenyre
hívia a röszkeiefcet
Községünk termelési bizottsága nemrégen
értekezletet
tartott, s egyéves versenykihívást dolgozott ki Erre az
évre termelési versenyre hívták ki a röszkei dolgozó parasztokat. A versenyben a

irányelveiből

feladat

A tervezetnek a mezőgazdaságról
szóló
része
termelőszövetkezeteink
és dolgozó
parasztjaink
elé azt a kettős feladatot állítja, hogy a termésátlagok
szakadatlan
emelésével
egyidőben' el kell érni. hogy
1960 -ra mezőgazdaságunkban
túlsúlyban
legyen a szocialista szektor.
A Haladás
Tsz tagjai
így
mondják:
örömmel vállaljuk
ennek a kettős feladatnak a teljesítését.
— A 27 százalékos termésátlag
emelkedés, amelyet az irányelvek
1960-ig előírnak. komoly feladatok
elé állítanak bennünket. Már a jövő esztendőben
biztosítjuk. hogy lajliszta, minőségileg
ellenőrzött,
a legnagyobb
terméshozamot
adó hibridkukorica és egyéb velőmag készleteink legyenek. Már ebben az esztendőben 20 katasztrális holdon folytatunk
különböző
és
hazai fajtákkal
kukorica-termelési
kísérleteket — mondja Fodor elvtárs. Az új ötéves tervben a mezőgazdaság
mintegy 10
ezer darab traktort és mintegy 4.4 milliárd
forint értékű mezőgazdasági
gépet kap. A
mi szövetkezetünkben
a
lalajmunkákat
már eddig is 100 százalékig gépekkel végeztük. A jövőben pedig a vetéstől a betakarításig
minden munkában
arra törekszünk, hogy gépeinket
teljes
mértékben

ezer ú j tehergépkocsit kell biztosítani. Ha ezeket a gépkocsikat egy gyülekező helyről egyperces időközönként kezdenénk elindítani, az első és utolsó kocsi indítása között 11
nap, 19 óra, 20 perc telne el, ezalatt tehát állandóan indulnának az ú j teherautók.

A bontakozó jövő
kihasználjuk
eh'társ.

— magyarázza

tovább

Fodor

A termelés
fejlesztésének
lehetőségei
A jelszabadulásunk
óta ez az első népgazdasági terv, mely komoly
áldozatokat
hoz kertészeti kultúránk
szocialista felvirágoztatásáért.
— Most már megvan a lehetőség arra —
mondja
Kiss István
és Rabi István elvtárs —, hogy a tsz tagsága teljes mértékben kibontakoztathassa
tudását.
A régi
Újszeged
helyére
gyönyörű
kertvárost
építsünk fel. A tervezet adta új lehetőségekből kiindulva
öt év alatt kétszeresére
növeljük
kertészeti területünket,
a termelés színvonalát
pedig
a
többszörösére,
emeljük.
fíeszélgetés
közben
azt is
elmondják,
hogy a most felépült
000
négyzetméter
nagyságú nevelőház mellé ebben az esztendőben még egy újabb,
nagyobb
területű
nevelőházat
építenek fel. Most m á r v a n
lehetőségük
arra is. hogy saját
erejükből
minden
esztendőben
több százezer forintot költhessenek
üvegházak,
nevelöházak építésére. Ezekkel a nagyméretű
beruházásokkal
Újszegeden
eddig még
soha
nem látott színvonalra
akarják
emelni a
zöldségfélék
primőrtermelését.
Az a tervünk — mondja
Fodor elvtárs
—, hogy a jövő esztendőkben nem márciusban, hanem már decemberben
és januárban nagy mennyiségű
üvegházi zöldségféleségeket viszünk a piacra. Az idén telepített 5 5 katasztrális
hold új
gyümölcsös

mellé már a közeli esztendőkben új táblákat telepítenek, s rövid idő alatt megkétszerezik a facsemete termelést is.
A Haladás
Termelőszövetkezetben
éppen a közeljövőben
szerelnek fel egy nagyteljesítményű
villanymotort,
mely 20 katasztrális holdon végzi el a kiültetett palánták öntözését. Most, a tervezet ismerete
után arról beszélgetnek a Haladás Tsz kertészei, hogy a következő egy-két év alatt
az egész kert gazdaságot
villany-öntözésre
rendezik
be. Ugyanakkor
a belső gazdasági munkákat,
takarmány
előkészítést is
villamos-gépekkel
végzik
majd.

Fellendül

az

állattenyésztés

Az intenzívebb
gazdálkodáshoz
rengeteg szerveslrágyára
van
szükség.
Ehhez
pedig gazdag jószágállomány
kell. A Haladás Tsz
idei
tervei
szerint a közös
szarvasmarhaállomány
ez év végére 69
darabra emelkedik. Ez az állomány
azonban még rendkívül
kicsi ahhoz, hogy segítse azoknak a lehetőségeknek
a kihasználását,
amelyeket
az új ö f é v e s terv
a
kertészeti és a szántóföldi
növénytermelésben adott.
— Ezért arra kell törekednünk
— mondja
Fodor elvtárs —, hogy a jövőben még jobban növeljük
szarvasmarha.
elsősorban
fejősteheneink
létszámát-. Még ebben az
esztendőben fel akarunk építeni egy új, 50
férőhelyes szarvastnarha
istállót is, s ezzel megteremtjük
annak az alapját, hogy a
következő néhárty év alatt jelenlegi tehénállományunkat
közel a kétszeresére növeljük.
Fodor, Kiss és Rabi elvtársak, amikor i.
tervezet adta líj lehetőségeikről
beszélnek,
a tsz-tagok véleményét mondják el. akik az
irányelvek nyomán nagyszerűen látják, hogyan alakul, bonlakozik
ki szép
jüvöjütu

BELMÜGYIIRORSZAG

Szombat, 1956. májas S.

Az építőművész konferencia második napja P á r t é let
Péntdken, a Magyar Építő- mondta volna, hogyan haj- lósíthatatlan az a kívánság,
Ismertessük és vitassuk meg a második
művészek Szövetsége konfe- totta végre a szövetség az hogy a tervezők legyenek kint
renciájának második napján előző konferencia javaslatait, az építkezésnél. Vasszigorral
ötéves terv irányelv-tervezetét
megkezdődött az előző napon hogyan segítette a szocialista- kell viszont keresztülvinni,

elhangzott
beszámolók vitája.
A szünet után Szíjártó Lajos építésügyi miniszter szólalt fel. Felszólalása elején az
államosított építőipar fejlődését jellemezte.
A továbbiakban a mérnökök
munkájáról
beszélt
Szijártó Lajos, majd hangsúlyozta: a két év előtti építészeti
konferencia
pozitív
eredményeket ért el a szocialista stílus megvalósításában,
a célszerű, gazdaságos, olcsó
és szép épületeik megteremtésében. Természetesen hibákat
is követtünk el.
Ezeknek
okait azonban mindig megvizsgáltuk, nem tekintettünk
minden hibét egyszerű kártevésnek.

realista építőművészet
további fejlesztését, a típustervek megvalósítását, a fiatal
építészgárda nevelését. Ezzel
a beszámoló adós maradt. A
miniszter részletesen felsorolta és megokolta, hogy miben ért egyet a beszámolóval.

Ezután az
építőanyagipar
és a tervezés kapcsolatáról
szólott és hangsúlyozta:
—
helyes voLna, ha a Szovjetunió példáját követnék és
megszívlelnék Hruscsov elvtárs szavait, aki azt mondta,
hogy meg kell szüntetni a
kaszt-rendszert és az építészeti akadémia helyett építési
és építészeti akadémiát kell
szervezni, s a szövetségbe be
kell vonni az építőipar minA mostani
konferencián den rétegének kiváló dolgoolyan beszámolót vártunk az zóit.
Építőművészek
SzövetségéMa 2500 helyen építkezünk
nek vezetőjétől, amely el- — folytatta — s így megva-

hogy a tervezőnek meg legyen az ellenőrzési joga, hogy
mint szerző beavatkozhassék,
ha észreveszi, hogy a tervet
nem úgy vitelezik ki, ahogyan
kell,

A
műemlék-védelemmel
kapcsolatban megemlítette a
miniszter, hogy megkezdődött
a Mátyás-templom 7 és félmillió forintba kerülő újjáépítése, 2 és félmilliós költséggel helyreállították a Halász-bástyát.
Bejelentette még: építésügyi konferenciát készítenek
elő. Befejezésül arra hívta fel
a figyelmet, hogy a szövetség
tegyen javaslatokat az illetékes szervnek, az Építésügyi
Minisztériumnak, alakítsanak
ki együtt közös munkamódszert.
Délután tovább folytatták a
beszámolók megvitatását.

Szovjet-jugoszláv
flz Egyesült Államok Kommunista Pártla
ifjúsági
ismerkedési est
Országos Bizottságának bővített teljes ülése
Nesv

York

(TASZSZ).

As

Egyesült Államok Kommunista
Pártjának Országos Bizottsága a
napokban bővített* teljes ülést
tartott. Az ülés résztvevői megvitatták és jóváhagyták Eugene
Dennisnck( a párt főtitkárának
beszámolóját.:
Dennis ismertette a párt programszerű követeléseit; a párt
munkájának eddigi eredményeit
és bírálta a párt által elkövetett
hibákat, amelyek — mint mondotta — főként baloldali szektáns jellegűek voltak.
A harc bizonyos szakaszaiban —• mondotta Dennis —i a
pártban olyan áramlatok mutatkoztak, amelyek lebecsülték az
amerikai nép mélyen demokratikus hagyományait és készségét
az alkotmányos jogok és alapelvek megvédésére.
— Ugyanakkor — jelentette ki
Dennis, — a párt. már 1947-ben
felmérte a második világháború
után előállott új
nemzetközi
helyzetet és elismerte, hogy a
szocializmusra való áttérés során
nem minden kapitalista országban elkerülhetetlen a polgárháború. Mint a nemzetközi tapasz-

talatok és az SZKP XX: kongresszusán adott elemzés bebizonyították, sokféle út vezet a
szocializmus felé és minden ország s saját hagyományainak, a
haladásért folytatott harca körülményeinek és a nép túlnyomó
többsége óhajának megfelelően
találja majd meg a maga útját.
— Mi amerikai kommunisták
újból leszögezzük
folytatta
Dennis —, hogy nem hirdetünk
erőszakot. Nem tekintjük elkerülhetetlennek, vagy kívánatosnak a polgárháborút A mindennapi és az alapvető problémák alkotmányos és demokratikus megoldására törekszünk.
Támogatjuk a szocializmusra való békés, demokratikus áttérést és síkra szállunk érte, de
ugyanakkor elismerjük, hogy ez
nagy és éles osztályharcot von
maga után.
Meggyőződésünk,
hogy a nemzetközi és a belső
események menete egyre kedvezőbb lehetőségeket teremt a szocializmus felé vivő békés előrehaladáshoz.
A teljes ülés elhatározta, hogy
decemberre összehívják a párt
XVI. kongresszusát

Rövid külpolitikai
A Szovjetunió

LepfeUö

Ta-

nácsa
vendégeként
Rónai
Sándornak, az országgyűlés
elnökének vezetésével két hete tartózkodik a Szovjetunióban a magyar országgyűlési
küldöttség. A küldöttség tagjai Moszkván kívül Kijevet,
Dnyepropetrovszkot,
Zaporozsjet. Krasznodart és Szocsit keresték fel.
A z országgyűlés küldöttsége
visszatért
Moszkvába,
résztvett a Vörös téri május
elsejei díszszemlén ési felvonuláson. Május 2-ón a küldöttség tagjai a Dinamó-stadionban sportünnepséget tekintettek meg.
Május 3-án, csütörtökön délelőtt a magyar vendégek felkeresték a moszkvai rádiógyárat, s itt megtekintették a
„Tyemp—2." típusú televíziós készülőitek szerelőműhelyét.
Csütörtökön délután a magyar küldöttség egyes taglal
felkeresték
a
Lenin-hegyi
moszkvai állami egyetem új
épületét.
•
Neliru

miniszterelnök

má-

jus 3-án fogadta a R u m j i n cev felsőoktatésügvi miniszter helyettes vezetésével Indiában
tartózkodó
szovjet
szakértő küldöttséget. A beszélgetés során Neihru miniszterelnök nagv érdeklődést tanúsított a szovjet főiskolai
műszaki
oktatás rendszere
iránt és a szovjet szakértőkkel a Bombay-i Technológiai
Intézet megszervezéséről tárgyalt. A Szovjetunió ugyanis
résztvesz az említett intézet
megszervezésében.
A moszkvai

városi

tanács

végrehajtó
bizottságának
meghívására
május
3-án
Moszkvába érkezett a genfi
városi és kantoni hatóságok
küldöttsége.

hírek

A küldöttséget Aymon de
Senarclens. a genfi
kanton
tanácsnak elnöke vezeti.
A vendégeket a vnukovol
repülőtéren Bobrovnyikov. a
moszkvai tanács végrehajtó
bizottságának elnöke és több
más személyiség
• fogadta.
Az Associated

Press

jelen-

tése szerint csütörtökön újjáválasztották az ENSZ
több
bizottságának tagjait.
Választást
tartottak
az
ENSZ egyik fő szervében, a
gazdasági és szociális tanácsban is. Évenként egy alkalommal a tagok egyharmadát
választják újjá. A választás
eredményeként
a
Magyar
Népköztársaság is tagja lett a
gazdasági szociális tanácsnak
Bulgáriával.
Romániával,
Ausztriával,
Olaszországgal,
Ceylonnal és Spanyolországgal egyetemben.
Magyarországot
beválasztották a kábítószer bizottságba is.
•
A

francia

nemzetgyűlés

szombaton szavaz az öregségi
alaopal összefüggésben a kormány által felvetett bizalmi
kérdésben.
Guy Mollet miniszterelnök
a csütörtök esti és élszakai
ülés folyamán együttvéve háromszor vetette fel a bizalmi
kérdést a törvényjavaslattal
kapcsolatban — : két részletkérdésre és a törvényjavaslat egészére nézv»
A vita sorén a kommunista
képviselők, kivált WaldeckRochet, több módosító javaslatot fogadtak el, kiterjesztvén a törvényjavaslat
hatályát egyes különösen sújtott rétegekre.
Megfigyelők szerint a szombati bizalmi szavazáson a
kormány
sikere
biztosítva
van.

Moszkvában

A
Komszomol
moszkvai
városi bizottsága csütörtökön
ismerkedési estet rendezett a
Jugoszláv Népi Ifjúság küldöttségének tiszteletére.
Mika Tripalo. a Jugoszláv
Népi Ifjúság titkára ez alkalommal kijelentette, hogy a
jugoszláv ifjúsági küldöttség
látogatása a Szovjetunióban
hozzájárul Jugoszlávia és a
Szovjetunió ifjúsági szervezeteinek jobb együttműködéséhez.
A Komszomol által rendezett ismerkedési esten 1300
szovjet i f j ú vett részt
A Komszomol küldöttsége
ez év októberében látogatást
tesz Jugoszláviában. A küldöttséget Szemicsasztnlj, a
Komszomol Központi Bizottságának titkára vezeti.
A jugoszláv ifjúsági küldöttség pénteken visszautazik
Belgrádba.

MIÓTA A P A R T és a kormány vitára bocsátotta a második ötéves terv irányelveit,
Szegeden is erről beszélnek
legtöbbet a dolgozók. Teljesen érthető ez, hiszen a terv
célkitűzéseinek megvalósítása
az életszínvonal tervszerű és
fokozatos emelkedését jelenti.
A kommunisták, és a pártonkívüliek véleményt mondanak a tervről, helyeslik, vagy
bírálják, javaslatokat tesznek, hogy minél tökéletesebben tudjuk megvalósítani. A
pártszervezeteknek most az
a legfőbb tennivalójuk, hogy
az agitáció minden formáját
felhasználva megismertessék
a szegedi és a szegedi járás
dolgozóival
nagy
nemzeti
programunk tervezetét, vagyis minél többen, minél hasznosabb javaslatokat tegyenek, mielőtt az törvényerőre
emelkedik,
A vitában — amely egy hónapig tart — kifejezésre kell
jutnia annak, hogy a párt és
a kormány együtt tervez a
dolgozó néppel, a legmeszszebbmenőkig figyelembe veszi a tervet megvalósító tömegek észrevételeit, javaslatait. A második ötéves terv
irányelveinek
széleskörű
megvitatása alkalmat ad a
demokratizmus további erőteljes fejlesztésére. A munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek és alkalmazottak
teljes mértékben helyeslik,
hogy a párt tájékoztatja őket
és nagyon fontosnak tartja a
véleményüket. Így kevésbé
fordulhat elő, hogy a beruházásokat rosszul, ésszerűtlenül
használják fel az ötéves terv
folyamán. A z Üjszegedi Ládagyár munkásai
jogosan
bosszankodnak, hogy a közelmúltban mintegy 240 ezer forintos beruházáissal szárítót
építettek az üzemben, amelyre serrtmi szükség nincs. Ha
megkérdezték volna a munkásokat. mielőtt a tervet elkészítették, a hiba valószínűleg nem fordul elő. Ebből
az a tanulság, hogy a szegedi
üzemek — amikor kidolgozzák saját helyi terveiket —
előzőleg feltétlenül vitassák
meg azokat a munkásokkal.

Az amerikai
hírszerzés
egy
ügynökének
PARTSZERVEZETEINK
kérelme
úgy népszerűsítsék, ismertesMint a sajtó közli, E. Gurecki,
az amerikai hírszerzés ügynöke a
lengyel közbiztonsági szervekhez
fordult, közölte, hogy kémraunkárn szerveztek be és különlege
,kiképzésben részesült egy MajnaFrankfurt közelében fekvő amerikai hírszerző központban. Onnan kémfeladattal Lengyelországba küldték. Girecki beszámolt a lengyel szerveknek ennek a Majna-Frankfurt körzetében működő amerikai hírszerző
szervnek a lengyel-ellenes tevékenységéről. Minthogy E. Gurecki önként abbahagyta a kémtevékenységet, a lengyel hatóságok megengedték neki, hogy
visszatérjen családjához és munkába álljon:
Darwin a szerves természet
fejlődési törvénvét idézte fel,
Marx — ugyanúgy — az emberi történelem fejlődési törvényét: azt az eddig ideológiai burjántól ellepett
egyszerű ténvt. hogy az em.berekndta élőbb enniök, inniok. lakniok és ruházkodniok
kell. mielőtt nolitikával. tudománnyal. művészettel, vallással stb. foglalkozhatnak:
Ihogy tehát a közvetlen anyagi
létfenntartási
eszközök
termelése s ezzel egy nép.
vagy
korsz-'mindenkori
gazdasági fejlődési foka az
az alap, amelyből az illető
emberek állami berendezései,
jogi felfogása, művészi, sőt
vallási képzetei kifejlődtek,
így tehát ebből az alapból
kell ezeket magyarázni, nem
pedig alhogy eddig törtérft,
megfordítva.
De ez nem minden. Marx
fedezte fel a mai tőkés termelési mód s ->z ezáltal létrehívott polgári
társadalom
sajátos mozgási törvénvét is.
A z értéktöbblet felfedezése
Itt hirtelen világosságot teremtett. míg a polgári közgazdászok, valamint a szocialista
kritikusok
minden

sék a második ötéves terv
irányelv-tervezetét, hogy Szeged és a járás dolgozóinak
minden rétege érezze: a terv
alapos megvitatása az ő érdeke is; a terv teljesítése és
túlteljesítése közügy, amely
alapot teremt a
szocialista
társadalomnak, a jólét további
emelkedésének.
Az
egyéni, a csoportos és a szemléltető agitáció mindenekelőtt
arra irányuljon, hogy minden
egyes állampolgár érezze: a
terv végrehajtásában elengedhetetlenül szükséges az ő
véleménye, alkotó kezdeményezése, tudása, munka- és
akaratereje is. A Szovjetunióban járt Tombácz Imre elvtárs elmondotta, hogy szinte
valamennyi szovjet emberről
az a magabiztos nyugalom,
annak a
tudata
sugárzik,
hogy ő nagyon fontos tényező

ENGELS -

gozók, hogy miért s z ü k s é g *
a nehézipart olyan erővel f e j leszteni, ahogyan azt
••
irányelvek megszabják, miért
nem a táj
adottságainak
megfelelő könnyű- és feldolJ
gozó iparra fordítunk inkább
nagyobb gondot. Az Üjszegedi Kender-Lenszövő
Vál-t
lalat IV-es alapszervezetében,
de más üzemekben is, foglalkoztatja ez a politikával k é sét foglalkozó munkásokat. A
népnevelők
értessék
meg,
hogy nem mondhatunk le a
nehézipar fejlesztéséről, hiszen enélkül nem fejlődhet
hazánkban, benne Szegeden
sem a könnyűipar és a mezőgazdaság; a nehézipar nélkül
nem tudnánk erősíteni hazánk védelmi, erejét sem. De
aggodalomra nincs ok, mert
a második ötéves tervben
már vigyázunk arra, nehogy
túlzottan előre szaladjunk a
nehéziparral a könnyűiparhoz képest. Mások szóvá teszik,
hogy
az
irányelvek túl keveset irányoznak!
elő, s Szegeden is keveslik
az 1956. évre szóló 40 milliós
városfejlesztési
beruházást.
Erre Is őszintén kell választ
adni: a tervben nemcsak
Szegedről, hanem az egész
ország érdekeiről van szó. A
szegedi dolgozók életszínvonalát az is elősegíti, ha az
ország más területein ruházunk be nagy
összegeket,
Csak annyit tudunk Szeged
fejlesztésére
fordítani,
amennyire
futja
anyagi
erőnkből.
AZT TARTSAK
MOST
legfőbb feladatuknak a pártszervezetek, hogy a dolgozók
legszélesebb tömegei megismerjék a második ötéves terv; •
irányelveit. Mondják el, hogyan lehet jobban gazdálkodni a helyi erőforrásokkal, miként lehet jobban kihasználni a meglévő termelő berendezést, mit alkarnak személyesen tenni azért, hogy
fejlesszék a technikát, emeljék a termelékenységet. Szervezzék, mozgósítsák a dolgozókat a vitában való aktív
részvételre.
Véleményüket,
javaslataikat juttassák el a
felsőbb pártszervekhez, továbbá a párt központi és Helyi lapjába is, amely nyilvánosságot biztosít a tömegek
véleményének. A z irányelvek
megvitatásában is a kommunisták járjanak elől jó példáA z agitáció folyamán, a déval és a pártcsopórtokban,
terv vitája közben máris szó- a népnevelő értekezleteken is
vá tették egyes szegedi dol- tegyenek alkotó javaslatokat,
a kommunizmus építésében,
hogy az ő véleményére mindig komolyan épít a párt és
a szovjet kormány. Itt Szegeden is azt kell elérnünk,
hogy a dolgozók megértsék
helyüket, szerepüket az ötéves terv megvitatásában és
végrehajtásában; hogy szívvel-lélekkel megtegyék érte,
ami tudásukból és erejükből
futja.
Vannak emberek, akik félnek attól, hogy az ötéves terv
Irányelveinek
megvitatása
közben elhangzanak
majd
helytelen bírálatok és túlzott
követelések Is. Nyilvánvalóan
előfordulnak
ilyen esetek.
Ebből azonban nem szabad
olyan következtetéseket levonniok a pártszervezeteknek
és a népnevelöknek, hogy
korlátozniok kell a vélemények szabad kibontakozását.
Csak ártana nagy nemzeti
ügyünknek, ha akár a legkisebb mértékben is visszaszorítanánk a tömegek elgondolását, bírálatát a tervvel kapcsolatban. Lehetnek most is
kétkedők, akik nem bíznak
második ötéves tervünk sikerében és azt mondják, hogy
ezt sem tudjuk megvalósítani, mint az első ötéves tervet.
De a kommunistáknak éppen
az a legfőbb kötelességük,
hogy az ilyen embereknek
újra-újra
megmagyarázzák:
az első ötéves tervünk is helyes volt (több nagy szociális*
ta alkotás, ipari objektum tanúskodik erről), csak később
emeltük
fel indokolatlanul
magasra a
beruházásokat,
amelyeknek a megvalósítása
nem futotta erőnkből. A z a
fontos, hogy a kétkedőknek,
a
bizonytalankodóknak, a
kishitűeknek adott
válasz,
valamint a vita eredményeként meggyőződjenek a szegedi munkások, dolgozó parasztok és értelmiségiek: második ötéves tervünk reális,
minden tekintetben jól megalapozott terv, amely adottságaink felmérésén, a tömegek öntudatára, alkotó kezdeményezésére épül,
tehát
megvalósítható. A terv végrehajtására egyik biztosíték
a kollektív vezetés érvényesítése is a pártban, hiszen a
pártszervezetek és a felsőbb
pártszervek
intézkedései
mind jobban a tömegek meghallgatása után
születnek
meg.

FRANCIAORSZAG
vonalain
vesztették
baleset

út- VÁGOTTSZELÜ
zománcedény ek
meg a Budas
5494-en gijártását kezdte
én a
Bonyhádi
életüket
közlekedési foki, Kőbányai
Zománcárugyár.
következtében.

egy

főbb

év alatt

NAPPAL
IS
HASZNÁLHATÓ
diavetítőt
készített Budapesten a
Fémfeldolgozó
KSZ.
A
géppel
világosban
homályos
üvegre lehet vetíteni. A készüléket előreláthatóan 240 forintos árban hozzák
forgalomba.

MARXRÓL

Emlékezés Marx szülelésének 138. évfordulója
alkalmából
előbbi vizsgálata a sötétben
botorkált.
Két ilyen felfedezés elég
volna egy életre. Szerencsés
már az Is. akinek megadatott. hogv csak egv Ilyen felfedezést tegyen. De Marx
minden téren, melyet vizsgálata tárgyává tett — és nagyon sok ilyen tér van s
egyiküket sem érintette csak
felületesen — minden téren,
még a matematika terén is,
önálló felfedezéseket tett.
Ilyen volt Marx, a tudomány embere. De ez az egész
embernek korán.sem tette ki
még a felét sem. A tudomány
Marx számára a történelmet
mozgató forradalmi erő volt.
Akármilyen nagy öröme leit
is valamely elmé.eti tudomány
új
felfedezésében,
amelynek gyakorlati alkalmazhatósága még talán meg
sem volt állapítható — egész
más örömet érzett, ha olyan
felfedezésről volt szó. amely
azonnal forradalmi hatással

volt az iparra, általában a
történelmi
fejlődésre, tgy
élénk figyelemmel kÍ3érte az
elektromosság terén tett felfedezéseket s az utolsó időben még Marcel Deprez felfedezéseit is.
Mert Marx mindenekelőtt
forradalmár volt. I"~-f élethivatása az volt. hogy igy
vagy amúgy közreműköd iék
a tőkés társadalom s az általa alkotott állami berendezések megdöntésén, hogy
közreműködjék
a
modern
proletáriátus felszabadításán,
amelyet először ő ébresztett
helyzete és szükségletei
tudatára, anna.; a tudatára,
hogy mik felszabadításának
feltételei. A harc volt az eleme. S oly szenvedéllyel, kitartással, sikerrel
küzdött,
mint kevesen. A z első „Rhc-inische Zeitung" 1842. a párizsi
„Vorwiirts"
1844, a
„Deutsche
Brüsseler
Zeitung" 1847,
„Neue
Rheinische
Zeitung"
1848—

HÁZTARTÁSI
FAGYLALT,
GÉPEKET hoznnk forgalomba
ínég az idén a földművesszövetkezeti boltok. Az alumíniumból
készült, rozsdamentes géppel kevesebb mennyiségű fagylaltot
gyorsan elő tudnak állítani a háziasszonyok.
49, a „New York Tribüné"
1852—1861 — ezenkívül harcos brosúrák tömege, munka
Párizsban,
Brüsszelben
és
Londonban, míg végül «.z
egészet megkoronázta a nagy
„Nemzetközi
Munkásszövetség". S valóban ez megint
olyan eredmény volt, amelyre
megalkotója büszke lehetett,
még ha semmi egyebet sem
tett volna.
S ezért volt Marx kora leggyűlöltebb s leginkább megrágalmazott embere, önkényuralmi és köztársasági kormányok egyaránt kiutasították. A burzsoák, konzervatívok éppúgy, mint szélső demokraták, vers*— oztek abban, hogy megrágalmazzák.
Mindezt semmibe sem vette,
nem is hederített rá s csak
akkor felelt, ha ezt a végső
szükség kívánta.
S amikor
meghalt, a forradalmár dolgozótársak millióinak tisztelete. szeretete, gyásza vette
körül a szibériai bányáktól
Kaliforniáig egész Európában
és Amerikában s
bátran
mondhatom: lehetett még sok
ellenfele, de aligha volt személyes ellensége.
Neve. és műve Is, élni fog
századokon átl
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Szombat, 1956. május 5.

Lépést akarunk
a műszál gyárt ás
fejlődésével

tartani
rohamos

Tapasztalatok az Úiszegedl Kender-Lenszövö Vállalatnál
Az Űjszegedi Kender-Lenszövő Vállalat
főmérnöke,
Sugár Miklós, helyesléssel
nyilatkozott a második ötéves
terv irányelveiről, s az MDP
Központi Vezetőségének felhívása alapján egyéni észrevételt, javaslatot is tett a terv
végrehajtásával
kapcsolatban. Sugár elvtárs a többi
között a következőket mondotta:
— Mivel az irányelvek sok
tekintetben a Központi Vezetőség levelében, illetve a novemberi
párthatározatban
megjelölt feladatokból következnek, így
elmondhatjuk,
hogy különösen a műszaki
fejlesztés terén már mieg is
tettük az első lépéseket a feladatok megvalósításához. A textilipar számára tervezett 22 százalékos termelés emelkedésnek már most
megvetjük a reális alapját.
Hozzákezdtünk a nagyrészt
régi típusú szövőgépeink korszerűsítéséhez, automatizálásához. Az év végéig 20 önműködő vetélőtöltőt szerelünk
fel a gépiekre, s az ötéves
terv során az egész géppark
egyharmadát automatizáljuk.
Csak ezzel az intézkedéssel,
mintegy 4—5 százalékkal növelhetjük a termelékenységet
— Lépést akarunk tartani
az Iparágon belül végbemenő
egyéb irányú fejlődéssel, a
szintetikus műszálgyártás rohamos
fellendülésével
is.
Ezért már most
kidolgozzuk a nylon, és
egyéb műanyagok szövésének technológiáját,
mert — bár üzemünk kender-ponyvák és egyéb ipari
szövetáruk készítésére van
berendezkedve — ezekre is

Megjelent

kiterjeszthetjük a szintétikus
műszálak alkalmazását.
A
textilipari nyomóüzemek számára az idén már kizárólag
nylonból készítjük az ún.
lappingokat, továbbá a cukorgyári szűrőszöveteket, s
kidolgozzuk a gyógyszergyártásnál,
kaolinfeldolgozásnál
alkalmazásra kerülő nylonszövetek készítésének módját
is. Természetesen ügyelnünk
kell arra, hogy ezeket a szintetikus műszálakat lehetőleg
csak az importált pamut helyettesítésére alkalmazzuk,
a hazai termésű kenderből
pedig a továbbiakban még
finomabb szálú szöveteket
készítsünk.
— Teljes egészében egyetértek az ötéves terv irányelveiben felvetett többi kérdéssel is. Azonban a terv végrehajtásának egyes eddigi módszereit nem mindenben tartom helyesnek. Véleményem
szerint
nagyobb eredményeket érhetnénk el, ha az éves terveket nem negyedévekre,
hanem 4 hónapokra bontanánk.
Így kevesebb időt kellene a
tervkészítésre,
átállásokra,
stb. fordítani, kevesebb lenne az adminisztráció, s több
idő jutna a termelés ellenőrzésére, emelkedne a termelékenység. A külföldi rendelések tervszerűtlenségét át lehetne hidalni megfelelő tervmódosítással, s ez még mindig kisebb hiba lenne, mint
az, hogy pl. most egyáltalán
nem tudjuk, mit kell gyártanunk júliusban. Az éves tervek eddigi felbontási rendszerének ilyen
módosítása,
vagy legalábbis felülvizsgálása feltétlenül eredményre
vezetne.

az Uj Idő

Leontyev, a kiváló közgazdász és publicista átfogó tanulmányban elemzi korupk
legjellemzőbb sajátosságát, a
szocializmus világrendszerré
válását. Popova, a szovjet
szákszervezetek központi tanácsának titkára a szovjet
szakszervezetek
nemzetközi
kapcsolatairól ír. Péter Fryer
angol újságíró a szovjet vezetők angliai tartózkodásáról
számol be az Ű j Idő olvasóinak. Közli a lap Sir Arthur
Bliss angol zeneszerzőnek és
karmesternek
nyilatkozatát
az angol zeneművészek vendégszerepléséről a Szovjetunióban. Zaszlavszkij: Meg
nem történt csoda című tárcája a kapitalizmus védőügyvédeinek újabb kudarcba
fulladt
bűvészmutatványát
tűzi tollhegyre. A Taupsze
tartályhajó Amerikából visz-

legújabb

száma

szatért matrózai beszámolnak hazatérésük történetéről.
Kasszisz úti jegyzetei a sanghai kikötőbe kalauzolja el
az olvasót. Szergejeva ismerteti Elizabeth Gurley Flynn
„Kereken kimondom . , . " című könyvét. Az „Emberek és
események" című rovat Anion Jugovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa
új elnökének és lord Walter
Citrine-nek, az angol villamossági hatóság elnökének
életrajzi adatait közli.

Készülődés a Csongrád megyei ifjúság
III. tavaszi béketalálkozójára
Ebben az esztendőben ismételten megrendezésre kerül a
Csongrád megyei ifjúság immáron
hagyományossá váló tavaszi békctalálkozója. Falvakban és városokban, így Szegeden is a fiatalok ezrei készülnek lelkesen a
nagy tavaszi seregszemlére. Május 13-án a megye legkülönbözőbb részeiből különvonatok, feldíszített kocsikaravánok, motorkerékpárok és kerékpárok hozzák
majd a fiatalokat a találkozó
színhelyére, Szegedre.
Az ifjúsági találkozó délelőtt
fél 10-kor az űjszegedi szabadtéri színpadon béke-nagygyűléssel kezdődik. A gyűlésen felszólalnak a DISZ és a DÍVSZ képviselői, valamit a
találkozón
résztvevő külföldi fiatalok.
11
órakor kezdődik az ifjúság egésznapos kulturális- és sport-műsora. A műsor keretében kerül
megrendezésre a DISZ Ságvári
Endre kulturális seregszemléjének megyei bemutatója, amelyen
a legjobb ének-, zene-, tánccsoportok, valamint egyéni énekesek
és szavalók, hangszer-szólisták
vesznek részt. Ezenkívül a találkozón műsort adnak a szegedi
Nemzeti Színház fiatal művészei
is, valamint az apátfalvi, sándorfalvi, tápéi és hódmezővásár?

Nagy mennyiségben szállítunk a megyéből
salátát és retket az ország minden részébe
A kemény tél, valamint a
kései és hideg tavasz ellenére megyénk szövetkezeti és
egyéni
zöldségtermelőinek
szorgalmas munkája folytán
bőséges áruellátás mutatkozik salátában és retekben. A
Mezőgazdasági
Termeivényeket Értékesítő Szövetkezet megyei szinten három-három és félezer f e j salátát és
150—200 ezer csomó retket
vásárol fel. Ez az árumennyiség nemcsak megyénk bőséges ellátását biztosítja, hanem Budapest, valamint iparés bányavidékeink szükségletét is 70—80 százalékban elégíti ki. Naponta gördülnek ki
friss salátával, retekkel, zöldhagymával megrakott vagonok megyénk
területéről.
Május 2-án is 30 guruló vagon friss áru indult el Szegedről a budapesti vásárcsarnokba, közel negyedmillió f e j
salátával és 200.000 csomó retekkel megrakva.

Dacára a kedvezőtlen időjárásnak, az árcsökkenés a
zöldségárukban is mutatkozik. összehasonlítva az 1955.
és 1956. évet, az árak a köKósa Gézáné budapesti la- vetkezőképpen
alakultak:
kos részére —^-aki hármas ikreknek adott életet — 3000 1955-ben budapesti fogyasztói ár saláta és retek 1.20
forintot adományozott.
Ft, helyi fogyasztói ár salá-

A

Népköztársaság
Elnöki
Tanácsa

jVT a. amikor az ország színházi kőzvéle*
ménye a fényes múltjára emlékező
szegedi színház felé fordul, jóleső érzéssel

állapítjuk meg, hogy a szegedi színészetnek erjesztő hatása van egész nemzeti színházi kultúránk fejlődésére s előkelő, vezető
helyet foglal el a nemzeti színjátszás győzelméért folytatott hősi harcban.
A harcos hősi jelleg, a nagyot akaró teremtő művészi szándék vonul végig a szegedi színészet történetén — s ez az első és
legfontosabb tanulság, amit levonhat a jubiláló színház saját múltjából.
Nemzeti színészetünk, Szeged színházi
kultúrája is harcban nőtt fel. Nekünk, magyaroknak a színház kezdettől fogva politikai kérdés, politikai feladat volt. Jól látta
ezt Szeged város tanácsa is, amikor 1800ban kimondotta, - a theatrum felállításában
a főcél, hogy abban a magyar nemzeti
nyelv tökéletesítése által az erkölcsi és
polgári boldogság előmozdítása lehetőképpen eszközöltessék-*.
, A z újért való küzdelem a régivel való
harcnak sajátos formájával is megbízta
színészetünket: a német színészet ellent
harccal. A német színház nálunk mindenféle értelemben visszafelé húzó, reakciós
tendenciával volt telítve. Ez nemcsak abban nyilvánult meg, hogy a németesítő, a
meglévő viszonyokat konzerválni akaró
Habsburg politika célkitűzéseit szolgálta,
hanem idejétmúlt patetikus, szenvelgő, szavaló játékmodorában is. Színészetünknek
>— ha meg akarta állni a helyét s le akarta
győzni ellenfelét —, a pátosznélküli új iskolát kellett meghonosítania. Ebben jelentős szerepet vállaltak azok a társulatok,
amelyek a reformkorban Szegeden megfordultak, de elsősorban Láng János, Kilényi
Adám, Farkas József, Komlóssy Ferenc
társulatai.
Szeged színészete ezt az országos szerepét megtartotta később is. A szabadságharc
idején is, amikor példáit mutatott a szín-

helvi népi együttesek.
Kiállítás nyílik
délelőtt 11
órakor a szovjet ifjúság életéről
az MSZT Horváth Mihály ntcai
székházában, s ugyancsak
11
órától folytatólagos filmvetítések
lesznek a szegedi filmszínházakban. Este 9 órától látványos utcabál lesz a Széchenyi téren.
A sport-versenyek nem kevesebb, mint hat pályán és a szegedi Szabadság fürdőben kerülnek megrendezésre. Így többek
között labdarugó-,
röplabda-,
kézilabda- és vizilabda-mérkőzéseket, valamint céllövő-versenyt,
ügyességi
motorkerékpár-versenyt, egyéni-, páros- és csapatteniszversenyt is láthatunk. A
Tiszán délután 3 óra és 5 éra
között érdekes kajak-, evezős- és
motorcsónak-verseny lesz. Este
pedig a lampionos csónakok felvonulásában gyönyörködhetünk.
Sétahajózás, sétarepülés, ejtőernyős ugrásqjc bemutatója, lacikonyhák, büfék, halászcsárdák
egészítik még ki a találkozó
nagyszabású programját. Az este
9 órakor kezdődő tiszaparti tűzijáték sokáig emlékezetessé teszi
a fiatalok ezrei előtt a Csongrád
megyei ifjúság III. tavaszi békctalálkozóját.

ta 1.— Ft, retek 0.90—1.50
Ft. 1956-ban budapesti fogyasztói ár saláta és retek
1.— Ft, helyi fogyasztói ár
saláta 0.85 Ft, retek 0.70 Ft.
Mindezek a tények azt mutatják, hogy járásaink szövetkezeti és egyéni zöldségtermelői magukévá tették pártunknak a dolgozók bőséges,
olcsó áruellátásával kapcsolatban kiadott határozatát éskellő szakmai
hozzáértésük
és szorgalmuk folytán részben már meg is valósították
azt.
A Mezőgazdasági Termeivényeket Értékesítő Szövetkezeti Központ szakmai értekezletek, filmelőadások, tapasztalatcsere ankétok rendezésével igyekszik a termelők segítségére lenni a termelésben; az áruk elhelyezését pedig értékesítési szerződéskötésekkel és szervezett
felvásárlásaival biztosítja. E
perspektívák nemcsak a salátára és retekre korlátozódik, hanem egyéb zöldség- és
gyümölcsféleségek, valamint
cirok és szálastakarmány vonalán is nagy lehetőségeket
nyújt úgy a termelésben,
mint az értékesítésben.
—I

—f

A s z o v j e t sajtó napja
Ma ünnepli a szovjet nép
a szovjet sajtó napját. 1912.
május 5-én jelent meg Fétervárott a Bolsevik Párt
harcos lapja: a Pravda. A
párt kezeben szervezeteinek megerősítésére és tömegbefolyása kiharcolására
hatalmas fegyvert jelentett
a Lenin utasításainak megfelelően
megjelentetett
munkás tömeglap. Ez az
esemény valóságos
ünnep
volt a munkások számára,
ezért határozták el, hogy a
Pravda
megjelenésének
napját a szovjet sajtó napja
ünnepeként minden évben
megünneplik. A Pravda a
munkásosztály széles tömegeit hódította meg a bolsevizmusnak. A cári kormány
két és félév alatt nyolcszor
tiltotta be, de a munkások
segítségével újra és újra
megjelent, szervezte, lelkesítette az orosz munkásosztályt, betöltve a kollektív
propagandista,
kollektív
szervező és kollektív agitál
tor hivatását.
Pravda — Igazságot jelent magyarul. A kommunista sajtó és az igazság elválaszthatatlanok egymástól. A Pravda több mint
négy évtizedes fennállása
óta világtekintélyű orgánummá vált, amely messzehangzóan hirdeti a dolgozók igazságát fáradhatatlanul küzd a népek szabadságáért, a békéért, az államok közötti békés egymás
mellett élésért, a munkásegység megteremtéséért —
a
kommunizmusért.
A
Pravda igazi népi tömeglap
nemcsak abban az értelemben, hogy hasábjain a nép
igazát hirdeti, a nép igazá-

S az 1919-es szegedi színházi direktórium! Az újnak, a nagynak és a népért szolgáló művészetnek milyen titáni vállalkozása! Világító példa és iskola, a felszabadulás előtti egész magyar színháztörténet
kiemelkedő, ragyogó kezdeményezése —, s
mint valami prometheusi hős magasodik
fel a szocialista színház szervezésében Szeged költője: Juhász Gyula, a kultúrforradalom hivatott szervezője.

A Szovjetunióban kilencezer újság és folyóirat jelenik meg, több mint hatvanmillió példányban. Az
újságoknak ez az elterjedtsége is tükörképe annak a
hatalmas kulturális forradalomnak, amely a szovjet államban lejátszódott.
A szovjet sajtó a kommunizmust építő tömegek nevelésének és mozgósításának
hatalmas
eszköze,
amelynek útján a párt nap
mint nap szól a tömegekhez és amelyen keresztül a
tömegek is eljuttatják véleményüket,
javaslataikat
a párthoz.
A magyar újságírók, a
magyar sajtó minden munkása a haladó
magyar
nemzeti újságírás hagyományait féltő gonddal történő ápolása mellett példaképének a Pravdát, a bolsevik újságot, a szovjet
sajtót tekintik. A magyar
sajtó minden munkása elvhűséget, szilárdságot, állhatatosságot, a nép ügye
iránti odaadást, a nép hangjának, véleményének elmélyült
tanulmányozását
tanulja a szovjet sajtótól.
Amikor a mai napon
forró szeretettel köszöntjük
a szovjet sajtó minden
munkását, további sikereket kívánunk ahhoz a feladathoz, amelyet az S Z K P
X X . kongresszusa a kommunizmus
építésében
a
a szovjet sajtó részérc megjelölt.

Farostlemezből készüli ládák gyárfásához
kezdenek az Űjszegedi Ládagyárban
A z Űjszegedi Ládagyár vezetői farostlemez-ládák gyártásának bevezetését határozták el. A z újfajta ládák készítéséhez a meglévő gépeken
kívül egy lemezszabász gépet
és három darab marógépet
kell beállítani. Ezek előállítását az üzem javító-karbantartó műhelye vállalta. Ez
azt jelenti, hogy 120 ezer forintos költség helyett a négy
gép előállítási költsége 25
ezer forintba kerül.
A gépek előállításánál V a j da László főgépész olyan műszaki újítást vezet be. hogy
a lemezszélező-gép. amely 12
folyóméter hosszú, a lemez
egyszeri vágásával a szabást
kereszt- és hossz irányban is
elvégzi. A Szegedi Bútorgyárban ugyanilyen munlkát végző gépnél egy tábla lemezt
5 ember tesz a gépbe. A Ládagyárban az előállításra ke-

A JUBILÁLÓ SZÍNHÁZ
házépítésre —, de különösen a későbbi évtizedekben.
Molnár György, akinek munkássága megújító szerepet tölt be színészetünkben, Szegeden hozza össze és alakítja együttessé azt
a gárdáját, amellyel 1861 nyarán Budára
megy a Budai Népszínházát megnyitni.
múlt század nyolcvanas éveitől kezdve, a kapitalista fejlődés gyors megindulása következtében a fejlődő városokban egymás után építik fel az új, modern
színházakat. Az új színházak új akuszitikai.
díszletezési, világítási problémái természetesen magukkal hozták az új színészi játékstílus kialakításának szükségességét is. A
szegedi színészet akkor — Makó Lajos,
Krecsányi Ignác, Janovioh Jenő igazgatása
idején (1889—1911) — lesz a magyar vidék
vezető színházi gócává. Makó, Krecsányi,
Janovich tudatosan akartak egységes stílust kialakítani
társulatukban, s nagy
gonddal foglalkoztak a fiatal színészek nevelésével. Ekkor foglalja el vezető helyét
az utánpótlás nevelésében a szegedi színház: Beregi Oszkár, Hettyei Aranka, Mészáros Giza, Feledy Boriska, Csortos Gyula,
Palágyi Lajos —, hogy csak néhány nevet
említsek hirtelen — ezekben az években
teszik meg az első jelentős lépéseket a
színpad deszkáin —, s a szegedi közönség
lelkesítő tapsa, szakértő szeine nevel belőlük nagy művészt.

ért harcol,, hanem abban az
értelemben is, hogy milliók
írják és szerkesztik: kommunista újságírók és levelezők milliói.

Á szegedi színészet történetéből az a legörvendetesebb, hogy az ellenforradalom
alatt is hű tudott maradni a művészethez.
Csak a Horthy-korszak végén, a staggiomerendszer idején, Kardoss Géza és Bánky
igazgatása alatt özönli el a jobboldali hullám a színházat — , két évtizedig csaknem
érintetlen maradt a fasizmustól s európai
közfigyelmet kiváltó színházi vállalkozások
indultak el ekkor is Szegedről.
Mindjárt az ellenforradalom kezdetén. A
szocialista forradalom mellett nem múló
hangulatként jegyezték el magukat színészeink, s ezt bizonyítja az, hogy amikor
Horthyék parancsára Almássy igazgató
visszakapja a színházat, sztrájkot kezdenek.
A húszas-harmincas években olyan szerencsés viszony alakul ki a színház és a
közönség között, amely segíti a tehetséges
színészi pályafutások kibontakozását. Több
országosan
elismert, népköztársaságunk
kormánya által kitüntetett színész, mint
Dayka Margit, Mészáros Agi, A j t a y Andor
—, de több más nagy színészünk: Kiss Manyi, Komlós Juci, Rajz János, Bilicsi Tivadar, Főidényi László ekkor indulnak ei és
érik el az első nagy sikereket pályájukon.
A nagyot akaró, teremtő művészi szándék nagyszerű diadalai voltak a szabadtéri
játék dk is, Szeged kulturális múltjának
folytatásra váró haladó hagyományai.
A felszabadulás után űj lehetőségek között fejlődhetett tovább Szeged színészete is. Lehetővé vált, hogy a színművészet a legszélesebb dolgozó tömegek élményévé váljon, s a színház felszabaduljon
a tőke és mindenfajta előítélet rabsága alól
s szabad, a népet és a haladást szolgáló, az
emberben lévő sokoldalú tehetséget kifejező nagykorú művészetté legyen.
Juhász Gyula és a szegedi színházi direktórium vágya, hogy új, munkásközön-

rülő gépet úgy szerkesztik,
hogy 8 tábla lemezt 3 ember
könnyedén a gépbe
emel
majd.
A farostlemez ládák gyártásának bevezetésével az eddig felhasznált import fenyőfűrészáru 60 százalékát takarítjuk meg. A lemezláda előállításához a fenyőfűrészáruból készült ládákhoz felhasznált szeg-mennyiség 50 százaléka elegendő. Ez évente több
mint 120 ezer forint megtakarítást eredményez. A z export-tervek teljesítésénél ie
nagy jelentősége lesz az új ládafajtáknak. A rakománysúly
ennél 50 százalékkal több lehet, mert a farostládák enynyivel könnyebbek. Különösképpen a tengerentúli szállításokra lesz alkalmas az új
láda, mert a bennelévő árut
tökéletesen burkolja.
Dobai

Béla

ség töltse meg a színházat, az elmúlt 11 év
alatt valósággá vált. Ez az új közönség tapsolt a soraiból kikerülő olyan rendikívüli
tehetségeknek, mint Bessenyei Ferenc és
Simándy József, akikre még mindig büszkeséggel gondol és szeretettel vár haza a
szegedi közönség.
A z első állandó szegedi színház centenáriumán joggal beszélünk tehát a szegedi
színészet fényes múltjáról és szép jelenéről. A színház jelenlegi együttese valóban
együttes, az elmúlt évek munkáját olyan
ragyogó csúcseredmények dokumentálják,
mint a tavalyi fesztiváll siker, a sok kitüntetés — a kritika egyöntetű elismerése.
Nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni,
sokan írtak és írtunk az elmúlt időben a
szegedi színház színes műsorpolitikájáról,
stílusos, jó ritmusú előadásairól —, ezekről tehát most ne essék szó. A szegedi színészet valóban széles panorámáját lehet
belátni. De innen is tovább kell haladni, új
csúcsokat, esetleg még magasabb csúcsokat kell megmászni. Ennek az az alapfeltétele, hogy még színesebbé, még bátrabbá
kell tenni a színház műsorá t,
A szegedi színjátszás történetében jelentős helyet foglalnak el a nagy klasszikus
drámaírók, Shakespeare, Moliere műveinek és Katona Bánk bánjának bemutatói.
1949 óta egyetlen Shakespeare tragédiát és
a Bánk bánt sem mutatta be a szegedi színház —, pedig a szegedi együttesnél jóval
kiisebb erőt jelentő más színházak merték,
vállalni a Rómeó, az Othelló, a Hamlet és
a Bánk bán előadását. Shakespeare tragédiái nélkül nincs igazi színház, a Bánk bán
nélkül nem lehet igazi magyar színház.
A

szegedi színészet jubileumán, visszatekintve a múltra és vizsgálva a jelen eredményeit, joggal bízhatunk színművészetünk fényes jövőjében, ragyogó fejlődésében.
Osváth Béla
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A RADIÖ MCSQRA
Május 5, szombat
Kossutli-rádló

1958. május 5, szombat
IDOJARASJELENT£S

I

Várható Időjárás szombaton estig: Változó
felhőzet, több helyen záporesó,
zivatar, Időnként
élénkebb
északi-északkeleti szél.
A hőmérséklet alakulásában nem
lesz lényeges változás.
Várható legmagasabb
flappali
hőmérséklet szombaton 19—22 fok
közótt.
MOZI
Szabadság: Fél 8
6 és fél 8: Angyallal a hegyekben.
— Színes
csehszlovák film (május 9-lg).
Vörös Csillag: 6 és 8:
Ördögi
kör. — Magynrul
beszélő
német
film (május 9-ig).
Fáklya: Fél 6 éa fél 8: Milliómos úr szerelmes. — Csehszlovák
filmvígjáték (május 6-lg).
Későnjövök csak a híradó utáni
szünetben
mehetnek be a nézőtérre.
NEMZETI

SZÍNHÁZ

Délután S órakor:
Cseresznyéskert. - I. Dlék bérlet.
Este fél 8 óiakor: Ünnepi díszelőadás az első
önálló
szegedi
színház
megnyitásának századik
évfordulója
alkalmából. — Bérletszünet.
POSTÁS

KULTÚROTTHON

(Vásárhelyi sugárút 21.)
Délután S órakor: Hófehérke és
a 7 törpe. Zenés mesei áték, a Dugonics utcai Állami Altalános Iskola előadásában.
MUZEUM
Fehértó élővilága:
Móra Ferenc
emlékkiállítás.
Szeged
környéki
viselet száz éve. Szeged és a magyar irodalom 1848-tól napjainkig
(Kultúrpalota,
Roosewelt
tér);
Magyar festészet száz éve, szegedi
képzőművészet
fejlődése (Képtár,
Horváth M. u. 5.) Mindkét kiállítás megtekinthető
hétfő kivételével mindennap de. 10 órától du.
6 óráig.
_ _
KÖNYVTARAK

4.30 Hfrek, 4.35 Zenés műsor, 5
Falurádió,
6 Hírek.
6.05 Falusi
híradó,
6.10
Zenekari
hangverEgyetemi
Könyvtár:
seny,
9
üttörő-hlradó.
9.20 GyerOlvasóterem héttőn
2-tól
»/, 9írekzene, 9.40 Opercttkettősők, 10
Ig, keddtől szombatig: 10-től háHírek, lapszemle. 10.10 Részletek
romnegyed 9-lg.
vasárnap: 9-től
daljátékból. 10.40
Zenekar. 11.10
háromnegyed
l-ig.
Kölcsönzés: Krúdy Zsuzsa beszél apjáról, Krúhétfőn 2-töl
háromnegyed 8-lg, dy Gyuláról. 11.25 Délelőtti hangkeddtől péntekig: 12-től háromne- verseny, 12 Hírek. 12.10 Operettgyed 6-ig, szombaton 10-től
há részletek. 13 Falusi Híradó, 13.15
romnegyed 1-lg. Kutatószoba dél- Mflvészlemezek, 14.15 Könnyű zeelőtt 10-től este 6-lg.
ne, 15 Hírek. 15.10 Kamarazene, 15
Járási
Könyvtár:
Sztálin óra 43 Válasz hallgatóinknak, 16
körút 54.
Kölcsönzés
szerda és Kórusaink életéből. 16.20 Moszkpéntek kivételével minden hétköz- vai Rádió összeállítása. 17 Hírek,
nap délután 2—6 óráig, szomba- 17.15 Szív küldi, 18 Versek, 18.15
ton délelőtt 10-1 óráig,
délután Magyar nóták. 18.55 Kommentár,
2 - 6 óráig.
19 Szombat este Bécsben. Szepesi
riportja,
19.52 J ó
Juhász
Oyula
M ű v e l ő - György zenés
éjszakát,
gyerekek! 20 Esti Hírdési O t t h o n
Könyvtára:
20.20
Szlnházról-színházra.
Nyitva: hétfőn,
kedden, szerdán, adó,
Gombos László vidám összeállítácsütörtökön,
szombaton du. 2—6
sa, 21.50 Sporthíradó. 22 Hírek, 22
öráig.
Kölcsönzés mindenki
réóra 15 Tánczene. 24 Hírek, 0.10
szére.
Magyar nóták.
ALLATORVOSI
INSPEKCIÖS
Petőfi-rádió
SZOLGALAT
7—11.57-ig
azonos a
KossuthSzeged város területére
rádió műsorával. 17.57 Műsorzárás,
14
Zenés
hétvége.
15.10
Mo1956. május hó 5-től este 18.00
h-tól reggel 06.00 h-ig (vasárnap torosok öt perce. 15.15 Magyar nóverbunnkosok. 16
Országnappal isi
kizárólag
elsősegély ták.
és nehézellés
esetére
inspekciós szerte — megyeszerte. 16.10 Négy
Beszélgetés
dr. Tiboldi Béla állami állatorvos, hónap Egyiptomban.
Szeged,
Maros u. 42.
Telefon: l.örincz Andor vegyészmérnökkel,
16.30 Vígopera:
A windsorl víg
35-51.
nők, 18.30 A világirodalom nagy
költőinek
és
zeneszerzőinek
alkoOZEMEK, FIGYELEM!
tásaiból, 18.50
Tánczene,
19.20
Áramszünet!
Külpolitikai kalauz. 19.30
Enek,
20 Zenekar, 20.45
Könyvbarátok
A
Délmagyarországi
Áramszol- negyedórája. 21 Képeslapokról —
gáltató Vállalat közli, hogy Jú- képek nélkül. 21.10
Ének, 21.40
nius 10-én 8-14 óráig a körtöl- Tánczene, 22
Zenekari hangvertésen belüli területen és ÜJ szege- seny.
den áramszünet lesz.
Kivételt képeznek a 20 kV-ról ellátott üzemek.
MÁJUS
ELSŐ
NAPJAIBAN
ARAMSZONET
különös
időjárás
köszöntött
DélA Délmagyarországi
ÁramszolOlaszországra.
A legtöbb
helyen
gáltató V. közit, hogy f. hó 6-án,
vasárnap 8—11 óráig Tápén, Sző- havazott,
az Etna tűzhányót
hó
regen.
Deszken.
Ujszentlvánon,
Cosenza
környékén
is
Tiszaszigeten és Kübekházán szü- borltja.
netel az áramszolgáltatás.
bőséges hó esett.
VASARTARTASI

HIRDETMÉNY

Szeged városban
Dorozsmai út
(rókusl állomás mögött) 1956. május 12-én és 13-án (szombaton és
vasárnap) állatvásár, a Marx téren kirakodó vásár lesz. Szeged
város területéről, valamint egyéb
vészmentes
helyről
szabályszerű
marhalevéllel mindenféle állat felhajtható. Minden sertésről,
Juhről, kecskéről külön-külön marhalevelet kell kiállítani.

Somogyi
Könyvtár:
Központi könyvtára: Kölcsönzés hétköznaponklnt 13—18 óráig. Olvasóterem és kutatószoba nyitva vasárnap
kivételével
10—19 óráig.
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hétköznaponklnt
délután 2 - 6 óráig.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
(Horváth Mihály utca 3. szám).
Édesapánk, Dányl János
temeIfjúsági
könyvtára:
Kölcsönzési
részvétnyllvánltászolgálata hélköznaponklnt
dél- tése alkalmából
után 2—6-lg. (Horváth Mihály u. aokért köszönetet mond
a Dányl-család
3. szám).

Royal-lrógép
eladó vagy elcserélném táskaírógépért. Kossuth L.
sgt. 43. fldszt. 1.
100 ke hlzottsertés eladó. Tom87
p . u. 9.
Faj farkaskutya-kőlykök eladók.
Sztálin krt 70. I . em. 4. ajtó. 122
7 darabból álló ÚJ festett hálószobabúfor eladó. Bálvány u. 12.
lo7
Trágya eladó. Tisza Lajos krt.
141
42. szám.
Temető utca 6. ház lakásátadis8
sal eladó.
3 hónapos fajtiszta farkaskutya
eladó. Tanttói kiskertek 44. Vágóhíd mögött.
109
2 szobás, összkomfortos lakást
adnék szép I szoba, összkomfortosért Belváros vagy Felsováros
részén Érd.: Jókai u. 6/a. Vlzvczetékszerelö műhely. Telefon 38157
31.
Kétszobás magánház
Jókarban.
eladó. Kübekháza.
Domonkosné.
Temető utca 435.
86
Épülctfaanyag eladó. Homok u.
8. szám.
Iú5
2 db 11 hónapos sűldö
eladó.
Nyíl u. 33.
189
Magánház több helyiségből álló.
az egész átadással eladó. Tarján
u. 20
134
Motorkerékpár.
oldalkocsis,
szinirna szőnyeg,
ebédlő
bútor
eladó. Mikszáth 1\. u. 10.
144
Eladó, cserép, totöléc, horogla,
á85\68-as márványlap. Szatymazi
100
iTn.
Ház eladó, felerész Is. Újszeged. Balfasor 4. Bővebbet a tu13j
lajdonosnál.
Varrógép, kis
Slnger, szépen
varr. eladó.
Vásárhelyi sgt. 33.
Kis épület I.
12á
Gyümölcsös házhely.
136 négy(Zögöl, eladó. UJ-Petöfitelep 38. u.
1213/b. Érd. Temető u. 6. Tóthék.

CJJ hálószoba, külön ágy, asztal eladó. Tápéi sor 44.
Oyevitemetönél.
170
Eladó egy női Singer varrógép
és egy 500-as oldalkocsis motor.
Bercsényi utca 12. em. 6.
182
Kombinált
diófestett szekrény,
300 kg mázsa eladó. Szatymazi u.
15. Gázgyárnál.
154
Zongora, asztal, szekrény, ágy,
éjjeliszekrény.
fehér:
csónakos
varrógép olcsón eladó. Faragó u.
31. Orbán.
140
Rongyszőnyegszövést
hozott
anyagból 10 Ft
métere, vállalok.
Róna u. 7.
145
Elcserélném
belvárosi főbérleti
szoba, konyha, spelzos lakásomat
(víz. gáz bent) hasonlóért. Érd :
Hajnóczl u. I. Házmesternél. 143
SHD 100 Szaksz motor sürgősen eladó, minden
elfogadható
árért. Petőfi Sándor sgt. 64. hátút
az udvarban.
208
Eladó egy testett háló. Kormányos u. 12.
183
Egy kétszobás magánház eladó.
Tarjántelep 15/b. Vagner.
160
Malac, 6 hónapos farkaskutya,
törzskönyves, etadó.
Szivárvány
u. 16.
197
Bontásból kikerült
épület faanyag. cserép, léc eladó. Érdeklődni lehet Rózsa
Mátyás. Forráskút 23.
189
Használt 3 ajtós szekrény, asztal, fotel, hálószoba, festett, sza.
Ingfürész. 4 kerekű kézikocsi darabonként is eladó. Tápéi sor 46.
Gyevi-temetőnél.
171
Bentlakó, főzni tudó mindenest
15-re keresek. Maros utca 11. 8tól H-ig. 2—6-ig jelentkezhet fel201
ső csengő.
Gyermekgondozást
vállalok napi 8—10 órára
Zákány u. 5/a.
fldszt. 1.
294
Ház eladó, lakás
elfoglalható.
Remény utca 37. Móra Andrásné.
196

Tűzdelt kecskeméti törpe paradicsompalánta eladó. Csonka utca
162
6. Alsóváros.
800 négyszögöl gyümölcsös eladó
Baktóban.
Érdeklődni özv.
Sfllinénél.
UJ-Petőfltelep. Műút174
ezél. 1138.
Nyugdíjas nö elmenne
háztartásba vidékre, özv. Tóth Jánosné
Szeged, Cserepes sor I I .
90
Két dolgozó leánynak szoba kiadó. Korondi u. 11.
Újszeged.
Gyömbér.
I02
Pltvarosl óriásanyától választási malacok eladók. Érd.
vasárnaptól. Apáca u. 12.
116
Eladó I db
Jóállapotban lévő
konyhakredenc.
Kossuth L.
sgt.
36. I. em. balra.
194
Föld, I hold felszántva, eladő,
vagy bérbe kiadó.
Párizsi krt.
10. szám.
y. 9
Kardigán és olaszka kötést vállatok. Jakab Lajos u. 3. emelet
123
Utolsó ajtó,

Újszeged. Felsőkikötősor 8/b. sz.
ház lakásátadással
eladó. Érd.:
vasárnap, munkanapokon du.
4
órától.
l* 2
Házvezetőnőnek vagy mindenes
bejárónőnek
ajánlkozom.
Liget
utca I I . szám.
91
Ház eladó. Mihálytelek. Szabadság u. 7. és 1400 négyszögöl föld.
149
Eladó két ágy Jávorfa, furnéros.
Kazinczy u. 6. I I . 12.
196
4 61 szalma eladó. Érd.
Tisza
Lajos u. 51.
195
N8I kerékpár.
nád
eladó. K.
Csongrádi sgt. 15. Fogasnál. 150
Festett fél háló olcsón eladó és
egy 6+2 Orion rádió. Alföldi u.
181
23. szám.
Választási
malacok,
süldők,
anyakoca eladó.
Dugonics u. 9t

FELHÍVÁS
A f i t . kerületi Tanács legeltetési bizottsága csordásokat keres
legelőire. Jelentkezni ..lehet munkakönyvvel május 6-án 9—13 óra
között és május 7-én este 7 órától Szeged, Hajnal utca 69/c. sz.
alatt.
I I I . kerületi Tanács
legeltetési bizottsága
HALALOZAS
Blacsy
Béliné
Hantházi Sára
rövid szenvedés
után elhunyt.
Temetése
május
5-én du. 3 órakor a Dugonics temetőből.
Gyászoló család

Szombati sportműsor
Labdarúgás
UJszegedl VL pálya: 3 órakor
Újszeged—Kinizsi tartalék bajnoki,
háromnegyed 5 órakor ÚjszegedKinizsi megyei bajnoki mérkőzés,
KOSARLABDA
Szombaton délután a Rókusi Tornacsarnokban az alábbi mérkőzésekre kerül sor:
5 órakor: Sz. Törekvés II—Orvostudományi Egyetem
férfi megyei. vezeti
Ribizsár—Bánhegyi.
6 órakor: Sz. Törekvés I—Sz. Postás férfi megyei, vezeti dl. Domonkos—Merényi.
7 órakor: Sz.
Haladás—Hmv. Törekvés I I . férfi
megyei, vezeti Tasnádi—Szamosi.
RÖPLABDA
Törekvés pálya: 5 órakor
Sz.
Törekvés-Sz. Építők női területi
bajnoki mérkőzés.
Tűzoltó laktanya: 3 órakor Tűzoltók—Honvéd férfi megyei, fél 5
órakor Tűzoltók—Haladás I I . férfi megyei bajnoki mérkőzés.
Építők páya: 4 órakor Épitök—
Sándorfalva női megyei, 5 órakor
Épitök—Sándorfalva férfi
megyei
bajnoki mérkőzés.
"UJszegedl VL. pálya: 6 órakor
Vörös Lobogó—Szöregi
Törekvés
női megyei bajnoki mérkőzés.
Ady tér: 5 órakor Vörös Meteor
—Pedagógiai Főiskola női megyei
bajnoki mérkőzés.
VASARNAPI

SPORTMŰSOR

órakor
bajnoki

A megyei kispályás kézilabdabajnokság állása

Dorozsma—Dózsa
mérkőzés.

Kistelek: Fél 10 órakor Kistelek
—Honvéd Ifjúsági bajnoki mérkőzés.
Ady (ér: Fél 10 órakor Bőrösök
—Szeged Állomás megyei I I . osztályú mérkőzés.
Textilművek pálya: Fél 10 órakor Szegedi Kender—Juta
megyei
I I . osztályú mérkőzés.
Tápé:
4 órakor Tápé—Haladás
I I I . megyei I I . osztályú mérkőzés.
Röszke: 3 órakor Röszke—Villamos megyei I I . osztályú mérkőzés.
Sándorfalva:
Sándorfalva—Asotthalom Járási bajnoki mérkőzés.
Pusztamérges:
Pusztamérges—
Algyö járási bajnoki mérkőzés.
Ollés: Üllés—KObekháza
Járási
bajnoki mérkőzés.
Olhalom: Othalom—Balástya Já-'
rásl bajnoki mérkőzés.
Tiszasziget: Tiszasziget—UJszentIván Járást bajnoki mérkőzés.
Gyálarét:
Gyálarét—Mórahalom
Járási bajnoki mérkőzés.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Szegedi Kinizsi
Martfű
Hmv. Szpártákusz
Sz. Textilmüvek
Hmv. Törekvés
Sz. Építők
Makói Bástya
Hmv. V. Lobogó
Mindszenti Tr.
Haladás
Sz. Bőrősök
Szentesi Kinizsi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szegedi Haladás
Szegedi Szp.
Szegedi Építők
Makói Bástya
Szegedi Bástya
Szegedi V. M.
Pedagógiai Főisk.
Hmv. Honvéd
Hmv. Törekvés
Szegedi Törekvés
Orvostud. Egy.

OSZAS
Vasárnap délután 4 óra! kezdettel a Szegedi Dózsa sportkörök
közötti úszóversenyt rendez az újszegedi versenyuszodában.

Dózsa pálya:
Reggel 9 órakor
Szpártákusz—Építők
tartalékbajno.
ki;
fél 11 órakor Szpártákusz—
Épftök megyei bajnoki mérkőzés.
Bástya pálya:
Reggel 9 órakor
KERÉKPÁR
Bástya—Törekvés
tartalékbajnoki;
fél 11 órakor Vörös Meteor—Deszk
A Szegedi Haladás
vasárnap
tartalékbajnoki mérkőzés. Délután Úálelött a budapesti országúton
fél 3 órakor Vörös Meteor—Deszk Béke Kupa kerékpáros
versenyt
megyei bajnoki, háromnegyed
5 ' rendez. A verseny 7 órakor kezórakor Bástya—Törekvés
megyei dődik. rajt és cél a tűzoltó lakbaj noki mérkőzés.
tanya előtt lesz.
Törekvés pálya: Fél 9 órakor TöTEKE
rekvés—Fűtőház Ifjúsági
bajnoki;
negyed II órakor Postás—Vasas
Vasárnap reggel 8 órakor a Posmegyei b.ajnoki. 12 órakor Postás
—Vasas tartalékbajnoki mérkőzés. tás pályán Sz. Épttők—Gyulai BásBéke Kupa-mérkőzés
lesz.
UJszegedi VL pálya: Negyed 4 tya
órakor Vörös Lobogó—Szőreg tar- Ugyanakkor játsszák le a Dózsa
talékbajnoki; 5 órakor Vörös Lo- pályán az Sz. Dózsa—Hmv. Bábogó—Szőreg megyei bajnoki mér.
nyász megyei bajnoki mérkőzést.
kőzés.
Vtzl

jártassági

vizsga

Vasárnap reggel 9 órakor a Rév.
kapitányság előtt a Tiszán vlzlJártasságt vizsga lesz. Akik vizsgázni akarnak, 5 forintos okmánybélyeget és 4x4-es fényképet hozzanak magukkal. A vizsgázók vízi Járműről kötelesek gondoskodni.

Sürgősen eladó egy 100-«s SHB
Sachs-motor. Csillag tér 6.
172
A
Turistahízakat
Kezelő
150 kg sertés eladó. BörtönőrteVállalat legszebb magaslalep,
Nyltra út 6.
(Csongrádi
ti házaiban, többéves
tasgt.)
175
pasztalatai szerint ez évben
Bejárónő felvétetik. Várnai, Guis üzemek, hivatalok, váltenberg u. 7.
169
lalatok
dolgozóinak gyerHálószoba és egyéb bútordaramekeit
Eladó érett
trágya és modern bok, tűzhely, nagy mángorló, ruCSOPORTOSAN ODÜLTETI.
gyermekágy. Katona u. 63.
129 hanemű, szőnyeg eladók. Puskás
Az üdültetés gyermekek ré92
Gyermeket 3 éves korig kertes, u. 25/b.
szére 32-től 38 Ft-ig. BőSzentháromság u. 40. közműves
fuagánházban
gondozásra vállavebb felvilágosítást a vállok. Vasasszentpéter u. 15/1). Kirh- háztelek, szoba, konyhás, téglalalat
budapesti központja,
knoptné.
89 épülettel eladó. Beköltözés lakásVI. Lenin krt. 55. ad.
107
2 db politúros ágy, 1 db Puch cserével.
1 db félig betanított
papagáj
nőt kerékpár eladó. Valéria tér
4. fldszt. 1.
103 eladó. Dugonics u. 9. udvar. 114
1 db üvegajtó külső szárnyával,
Eladó 3+l-es Orion világvevő
Eladó Matyón túl 1 hold föld.
tádió. Menyhárt Antal, Mérey u. 1 db négyszárnyú tehér nagy abSárkány u. 3.
79
lab,
1 db mahagóni vitrin, tükrös
21. szám.
110
eladó. Szeged, Vásárhelyi sgt. 81.
Eladó csónakmotor
115 kcm.
Evőeszköz.
12 személyes ezüst
188
Terta, üvegfal, szabókcllékek, var- desszert
látcső bőrtokban eladó.
rógép, szabász- és
vnsalóaszta- Sáfár. Klauzál tér 5.
Olcsón eladó sezlon.
Horváth
118
M.
u.
9.
I
I
I
.
22.
159
lok. pultok, kasszaasztal, kályhák,
Dió háromajtós szekrény, rekaEmeleti egyszobás, előszoba, gáz,
próbatükrök és
babák. Érd. Ká- mié. asztal készen Harmos asztalószágtartásos lakásomat elcserclpolna u. 5. I. em. este 6-tól. 121 losnál, Szent György tér 5.
126 szoba, konyha
gázosért, költségBolti berendezés és egy hegedű
Eladói 2 db VI, m hosszú festokkal prfma
állapotban etadó. tett pad. permetezéshez üst, szo- térítéssel. Kistisza u. 4. Ganyódl.
203
Érd. Világos u. 5. Alsóváros. 155 balétra, kerti olló,
hordókorcsoKombinált bútor,
lakkcstszolt,
Nagyméretű
komblnáltszekrény, lva, nagy dézsa, nagy mángorló.
kétszemélyes
rekamiéval,
egyrekamié olcsón eladó.
Gogoly u. Petőfi Sándor sgt. 75. em. 4. 113
festett szekrény,
23. fldszt. 3.
87
Politúros asztal eladó, bútor és szerű konyha,
Iratszekrény, redönyzáras,
ki- épületjavítást vállalok. Bajza u. csillár, dlszpárnák eladók. Tas192
sebb méretű, eladó. Roosevelt tér 8. asztalos. Zálogház mögött. 84 nádi. Roosewelt tér 6.
Ház eladó Mihálytelek. Raktár
9. I. em. 1.
184
Eladó 10 db anyajuh olcsó árköz
4.
szám.
Érd.
lehet
Felsza700 négyszögöl here évi kaszá- ban, 1 db anyakoca második fiabadulás u. 35. és Szegeden, Szánlásra kiadó. Csuka u. 34.
85 !ás, egy hét múlva fial. Mihály40 tó u. 10. szám és egy hold papKétszobás,
fürdőszobás
családi telek, Kisvasút út 6. szám.
rikaföld
kiadó.
93
Magánház, háromszobás, fürdőház nagy kerttel és melléképüAmerikai mogyoró vetésre
elletekkel, lakásátadássa eladó. Ró- szobás, eladó. Beköltözhető lakásKözépfasor 90.
96 adó. Újszeged,
kusi ff. 176.
(Kálvária kápolna cserével. Fűrész u. 3.
127
Használt fehér, mély gyermek- Vámháznál.
hála mögött).
152
Motorcsónaktest,
oldalmotoros,
kiHázat
vennék
életjáradékkal kocsi eladó. Fodortelep, Ungvári
fogástalan
állapotban
eladó.
Sze95
Szeged környékén is. Tanttói kis- u. 9.
Szoba, konyhás lakásom elcse- ged, Dugonics ti. 26. I. em. 200
kertek 58.
168
Bútorozott szoba térti dolgozóhasonlóért
Rókuson.
Magánház eladó, összkomfortos rélném
nak ágvnemfl nélkül kiadó. Meglakás átadásával. Újszeged, Jan- Nagy né, Petőfi Sándor sgt. 66. 81
tekinthető
du. 3—5 között. PartiNagy mázsa, mézpergető,
díkovich u. 4.
156
zán u. 32.
139
Szatymazon 120 négyszögöl gyü- vány, ágy sodronnyal, képek elHáz eladó Újszegeden. 2 szomölcsös és szőlő tanyával, elfog- adók. Attila u. 16. az udvarban.
bás, nagy kerttel, lakásátadással.
lalható lakással eladó.
Érd. BeGyergyól u. 4.
94
késinél, Bajcsy-Zs. u. 21. cipész.
132
Elcserélek 1 egyszobás
lakást
147
'mellékhelyiségekkel,
víz,
villany,
t25-ös Csepel lemezvillás motorEladó politúros
ruhaszekrény, kerékpár kitűnő állapotban eladó. gáz bent, egyszobásért. Kiss. Kosszürke és Fekete férfiruha, perzsa Kiss. Tolbuchin sgt. 46.
133 suth Lajos sgt. 30.
120
és torontáli középszőnyeg. SomoModern diófa ebédlő, majdnem
Korda sor 29. számú ház lakásgyi u. 10. fldszt. 2. ajtó.
136 átadással
mély
gyermekkocsi
eladó.
eladó. Érd. ugyanott. új
Egy fiatal fejőstehén (18—20 li125 Moszkvai krt. 33.
99
ter tej) felelősséggel és egy
16
Felsőkikötősor 12. számú
ház
Gyümölcsös
eladó
342 négyhónapos üsző eladó.
Újszeged, szögöl a Vásárhelyi sugárúti vég- és gyümölcsös eladó. Érd.: SoDéryné u. 19. Dobóék.
190 állomásnál. Érd.:
80
Klskárpátl u. mogyi u. 8.
Eladók írógép, dekoplrgép, há- 14. sz. délután 4-től.
Egy mély. egy kuli gyermek112
romnegyedes hegedű, szobrászvéElcserélném belvárosi összkom- kocsi olcsón eladó. Sztálin krt.
sők,
asztalosszerszámok, vaságy, fortos lakásomat bevárosi
164
némi 75. Soósné.
deszkák. Érd. 5-től, Boross J. n. összekomfortos 1
Elcserélem belvárosi 3 szobás.
szobás lakás23/b. sz.
195 ért. Zrinyt u. 5. Kapuval szem- Összkomfortos lakásomat hasonló
Elcserélném utcai szoba,
kony- ben.
In186 budapesti 2 szobásért. Érd.:
hás lakásom hasonlóért.
Április
210
Kétszemélyes kajak kifogástalan gatlanközvetítő Iroda.
4 útja 36.
202 állapotban eladó.
Április 30-án a
Juhász Gyula
Zoltán u. 20.
3 db süldő-malac
eladó. Érd.:
ruhatárában
zöld
117 Kultúrotthon
Tomallknál.
Rigó u. 14.
szám
Betegtoló
kocsi.
fűrészporos ballonkabát elcserélödött, aki elalatt.
166 kályha eladó. Dsztrovszky u. 4.
cserélte, hozza vissza.
167
Elcserélném egyszoba,
spelzos,
98
mellékhelyiségekből álló lakásom
2 nagyméretű ruhaszekrény elEladó magánház lakásátadással,
szoba, konyhásért. Költséget
té- adó. Marx tér 8 I. 2—1-lg.
115 villannyal, ártézlkúttal, gazdálkoritek. Közép u. 1. Alsóváros. 146
I db 130—140 kg hlzottsertés el- | dónak is. Felsővároson, Kémes u.
Magánház, kettőszobás
beköltö- adó.
Csongrádi sgt. 23/b.
158 10/a.
zéssel eladó. Fecske u. 5/b.
183
Elcserélném 2 kicslszoba, konyEladó kétszobás magánház
beAnyakoca, félidős hasas, tartás- ha, előszoba, félkomfortos lakáköltözéssel, nagyméretű politúros
ra kiadó. Sztálin sétány 6. udvar, somat 2
nagyobb szoba,
össz- komblnáltszekrény. Debreceni
u.
estefelé.
153 komfortosért. esetleg 3 szobásért 18/b.
ráfizetéssel.
Érd.:
2.
Italbolt,
a
Háló- és ebédlőbútor, tűzhely,
Családi
ház Párizsi
körúton,
207 kertföldek
Tarjánban
eladók
, stb. eladók. Szűcs u. 19.
178 Főposta mellett.
Szűcs u. 19.
177

!
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6
5
5
5
S
5
5
5
6
5
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32: 9
32:13
27:20
32:20
26:10
19:17
7:12
34:33
18:25
18:44
20:45
16:35
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4
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Férfi

KOSARLABDA
Vasárnap délelőtt a Rókusi Tornacsarnokban az alábbi kosárlabda-mérkőzésekre kerül sor:
9 órakor Bástya II—Haladás női
mcgvcl, vezeti Tárkon—Nyirádi, 10
órakor Postás I—Bástya I. női
megyei, vezeti dr. Domonkos
és
Zsabka. 11 órakor Postás II —Hmv.
Törekvés női megyei, vezet) Tasnádi, dr. Kovácsné.

Labdarúgás

Szabadság tér: 1 órakor Fűtőiház—Honvéd tartalékbajnoki;
3
órakor
Távirda—Kistelek megyei
I I . osztályú bajnoki:
5 órakor
Fűtőház—Honvéd megyei
bajnoki
mérkőzés.
Dorozsma: 1 órakor Dorozsma—
Bástya ifjúsági bajnoki, 3 órakor
Dorozsma—Dózsa tartalékbajnoki; 5

Nőt

megyei

A járási
I.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4 69: 32 8
6 120: 64 8
4 70: 34 7
4 42: 21 7
6 79: 99 6
4 104 : 46 4
5 53: 72 4
3 36: 50 2
5 44 : 56 1
4 42: 90 —
5 50:145 —

bajnokság

Othalom
Sándorfalva
Asotthalora
KObekháza
Balástya
Algyö
Üllés
Gyálarét
Pusztamérges
Mórahalom
Tiszasziget
UJszentiván

állása
5
5
5
G

6

6
5
6

S

4
G

4

«

27: 7
33: 9 9
21: 7 9
14: 6
13: 7
10:12
11:14
8:19
1:32 2
G: 9
6:11
1:16

8
a
•
«
3

1
_
_

— Fotó svakkor alakult
a Fémipari Vállalatnál. A
szakkörnek jelenleg 40 tagja
van. A szakkör tagjai az üzemük életéről készült képek
kidolgozásával foglalkoznak.
— Elmarad Sebők György
zongoraművész
hangversenye, mely vasárnap délután 5
órakor lett volna az ifjúsági
bérletsorozat keretében a Zeneművészeti
Szakiskolában.
A hangversenyt változatlan
műsorral, egy héttel később,
május 13-án, vasárnap dél-i
után 5 órakor tartják meg.
Eladő beköltözhető
magánhá*.
Kereszt u. 38,
Bihart u . 20. kis magánház gyűmölcsőssel eladó. Érd.: Debrecent
u. 10.
Kétszobás, összkomfortos
fürdőszobás ház
eladó,
sürgősen.
Sziliért sgt. 34.
Magánház lakásátadássa!,
rtz,
villany bent. eladó
betonútnál.
Uj-Petőfltelcp 45. u. 1135.
Ház lakásátadással, vörös Eternit-lapok, fekete zakó.
mellény,
csíkos nadrágok eladók. Vásárhelyi
sugárút 65.
Kisebb páncélszekrényt
megvételre keresünk a Bizományi Áruházon keresztül. 143. Csemege.
Fűszerüzlct berendezés, deszkák,
épülelfák, kéziszivattyú. üllő
eladó. Csongrádi sgt. 63. Baté.
Petőfitelep X. u. 642. számú h á l
azonnali átadással eladó.
Szakképzett rakodókat felvesz
•
Szegedi Belsped. Jelentkezés Bajcsy-Zs. u. 22. alatt.
Petőfltelrp IX. u. 497. ház azonnali átadással eladó
Ház eladó kétszobás, összkomfortos
lakásátadással.
Osztrovszky u. 15.
Jókarban lévő szekrény, dívány,
asztal, fotel eladó. Arany 3. u. 9/b.
3 + 2-es szép kivitelű üzemképes
rádió, egy férfi kerékpár eladó.
AivIz u. 23/1).
Családi sarokház eladó. Április
4 útja 32. Érd. emeleten.
Ház eladó. Róna u. 18. Beköltözhető, azonnal. 386 négyszögöl.
Gyönyörű színes,
mintás mozaiklap
raktárról Is
kapható.
Nagy cementárú
készítő, Budapest, IX. Ollói út 113.
Nettósprlcc, elismert
dugattyú
nélküli permetező készülék Ismét
kapható készítőnél. Kérjen díjtalan leírást.
Bármilyen
Javítást
vállalok. Takács Károly Budapest,
X I I I . Kerekes u. 28.
Ház,
beköltözhetö.
egyszoba,
konyha, mellékhelyiségekkel
eladó. Sándor u. 50/a.
101
Egy kifogástalan állapotban lévő fehér sportkocsi eladó. Kistisza u. 10.
198
Ajtók.
üvegtáblák, lapos
és
Yúdvas, pléhtíblák eladók. Meg
tekinthető vasárnap.
Vasasszentpéter u. 15/b.
88
DÉLMAGYARORSZAO
Szeged város és a szegedi Járás
dolgozóinak lapja.
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: Az MDP Csongrád
megye Bizottsága, az MDP Szeged
Városi
Bizottsági és a
szegedi
Váiosi Tanács
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11,
Telefon: 35—35 é„ 40-80
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3.
Telefon: 31—16 és 35—00.
Terjesztik:
a megyei Postahivatal Hfrlaposztálya és a hírlapkézbesítő postahivatalok
Előfizetés:
postahivataloknál
és
kézbesítőknél. Havi előfizetési díj
11 forint.
Szegedi Nyomda Vállalat
Felelős vezető; Vlncze György

