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A mai körülmények között nincs más kivezető út,
mint a békés egymás mellett élés
/V. A. Bulganyin
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Szeged fejlesztése
Immár ötödik hónapja folyik az új ötéves terv első esztendejének nagv munkája. Ebben az évben a munkában
töltött minden óta, minden perc annak a nagyszerű célnak
a megvalósítását segíti elő, amelynek részleles tervjavaslatát
most vitatják meg országszerte a dolgozók. Nemcsak az üzemekben; a kisipari és termelőszövetkezetekben, a tervek
hétről hétre való teljesítésével biztosítjuk- már most az új
ötéves terv első esztendejének sikerét, hanem a községfejlesztési, a beruházási tervek gondos megvalósításával is.
Mindaz, ami ebben az esztendőben létesül Szegeden —
az új ötéves terv gyümölcse lesz. A Mérey utca járdájának
aszfaltozása, vagy az a ténv, liogy az idegklinikán ideggondozó létesült, a tavaszi fásítást 125 százalékra teljesítettük —
társadalmi munkával. Felsővároson új kútkifolvót avattak —
azt mutatja, hogy számos kisebb-nagyobb, a községfejiesztési,
illetve beruházási feladat végrehajtásával jelentős lépést tettünk előre az elmúlt pár hónap alatt a második ötéves terv
első esztendejének valóraváltásában. Több tízmillió forint
értékű beruházással, felújítással fejlődik városunk ebben az
esztendőben is. Bővülnek a külterületi iskoláink, új üzletek
létesülnek, önkiszolgáló bolt örvendezteti majd Szeged lakosságát. A fertőző betegségben szenvedő gyermekek részére új
osztályt létesítenek a Tl-es számú kórházban, amelynek munkálatai már javában folynak. Ezzel az új osztály létrehozásával el tudják majd érni például, hogy a skarlátban megbetegedett gyermekek lényegesen rövidebb idő alatt gyógyuljanak meg. Kenyérgyár épül. Új körzeti rendelő lesz Újszegeden, az Apponyi utcában, Űj-Petőfi-telepen. A most épülő
új bérház 65 lakásába már ősszel be lehet költözni és újabb
100 lakás építését kezdik meg ebben az esztendőben. Háromszázezer forint értékben még az idén zárt csatornát létesítenek a Bérkert utcában. A Csongrádi sugárúton aszfalt-járda
épül. A nyáron még elkészül a Tisza szegedi oldalán az ifjúsági üdülő és vízi-sporttelep. Három új kutat fúrnak Szegeden ebben az esztendőben.
Hosszan lehetne még sorolni, hogyan fejlődik az új ötéves terv első évében városunk. Szeged fejlődését elősegítő
munka dandárja még bátra van és már most gondoskodnunk
kell arról, hogy a különböző építkezések, létesítmények
munkálatai ne húzódjanak cl, tartsuk meg a határidőket. Az
elmúlt esztendőben bizony előfordult, hogy még é w é g i hajrával sem tudtunk minden tervet teljesíteni és az építkezések
áthúzódtak erre az esztendőre. Ennek
megismétlődését el
lehet kerülni. Ehhez az szükséges elsősorban, hogy az előre
tervezett munkák végrehajtása közben egyes szervek ne lépjenek fel újabb, nem tervezett javaslatokkal, amelyek a
tervszerűséget megzavarják, eltolják a határidőket, gátolják
a folyamatos munkát Az helyes dolog, ha egyes házak tatarozásánál, vagy más kisebb-nagyobb építkezéseknél, felújításoknál a tervezett, közelben lévő munkákat is a haláridő
előtt jóval, menetközben elkészítik. Ezzel a kivitelező vállalatoknak idejük marad más, esetleg nem tervezett munkák
elvégzésére.
A különböző létesítmények elkészítésére még nem min'
denütt kötötték meg a kivitelező vállalatokkal á szerződéseket. A kerületi tanácsok munkáját ellenőrző városi tanácsszerveknek, az építtető szegedi vállalatoknak, intézményeknek nemcsak azzal kell törődniük, hogy a fejlődést szolgáló
beruházások munkálatai megkezdődjenek, hanem hatékonyan
segítsék elő ők maguk is az anyagok időben való beszerzését, s más, kisebb-nagyobb akadályokat az építkezések során
az építtető és az építő közösen küzdjön le. Az elmúlt esztendőben például az ujszegedi November 7. Művelődési Otthonban a gondnoki lakás elkészítését tevékenyen elősegítette
maga a népművelési osztály is.
A társadalmi munkán kívül amelyek nagyon jelentősek
a városfejlesztési tervek sikeres megvalósításában elengedhetetlenül szükségesek az előrelátó, új, ötletes elgondolások
megvalósítása. Az új ötéves terv második esztendejének
Szeged további fejlődését elősegítő terveit még ebben az évben el kell készíteni. Ha ezzel elmaradunk — akkor az ötéves terv minél előbbi megvalósításával maradunk el. Helyes dolog lenne, ha a meglévő Tervező Irodán kívül a tanácsi építőipari vállalat kebelén belül egy tervező részleget
létesítenének, amely minden bizonnyal nemcsak meggyorsítaná, hanem olcsóbbá is tenné a különböző apróbb tervek
készítését Feltéllenül szükséges, különösen a szegedi családi
házak építkezés cinek elősegítéséhez a vasbeton épületelem
clőregyárlúsának fejlesztése Szegeden. Ugyancsak a kislakások építése érdekében az Építőipari KSZ mezei téglaégetéssel
az igen jelentős téglahiány jórészét tudná pótolni.
Sok lehetősé van tehát arra, hogy okosan, megfontoltan,
előrelátóan készüljünk fel Szeged fejlesztésére, az új ötéves
terv első esztendejének sikeres teljesítéséért.

A francia miniszterelnök és külügyminiszter
szovjefunióbeli látogatásának programja
Párizs (MTI). Guy Mollet mi' gyobb részét a tárgyalások teszik
niszterclnök és Christian Pineau ki;
külügyminiszter kedden
reggel
indul Moszkvába. Az utat az
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Air Jfrance Armagnac
nevű
négymotoros repülőgépen teszik
meg, amely reggel 8 óra 15-kor
indul az orlyi repülőtérről. A
miniszterelnököt és a külügyminisztert közvetlen munkatársain
kívül körülbelül 20 újságíró is
elkíséri, úgy hogy a repülőgépen hozzávetőleg 60-an utaznak,
A miniszterelnököt távollétében
Mendes-France helyettesíti.

Szombaton 17 óra 30-kor ír..,
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Leningrádba utazik,
Güy Mollet miniszterelnök vasárnap délelőtt 10 órakor indul
vissza Párizsba. Pineau külügyminiszter tovább folytatja útját
Leningrádból Kijevbe, majd örményországba és a jövő hét csütörtökén tér vissza Moszkvába,
ahol Molotov ebédet ad tisztcle-
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A párizsi sajtó közli a látoga- lére, majd pénteken indul visztás programját, amelynek legna- sza Franciaországba.

Kedd, 1956, május 15.
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válaszai

a Monde

cimű francia

Moszkva (TASZSZ) A Monde című francia lap . ~zal a
kéréssel fordult N. A. Bulfjanyinhoz, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökéhez, hogy Guy Mollet francia miniszterelnök és Christian Pineau külügyminiszter
küszöbön álló
moszkvai látogatásával kapcsolatban
válaszoljon
néhány
kérdésre.
Az alábbiakban közöljük a Monde című lap kérdéseit
és N. A. Bulganyin válaszait.

K É R D É S : A francia miniszterelnök és külügyminiszter szovjetunióbeli
utazásáelőestjén az ö n véleméh a d s e r e g létszámát nak
nye szerint milyenek a két
kapcsolatok
Moszkva (MTI) A moszk- ország közötti
vai rádió közli, a szovjet kor- megjavításának távlatai?
V A L A S Z : A szovjet kormány bejelentette, hogy egy mány véleménye szerint a
év leforgása alatt, 1957. má- Szovjetunió és Franciaország
jus l-ig újra, s még jelentő- közti jkapcsolatok megjavításebb mértékben csökkenti a sának távlatai teljes mértékSzovjetunió fegyveres
erői- ben kedvezőek. Ennek biztonek
létszámát,
mégpedig sítékául népeink hagyomá1,200.000 fővel. A csökkentés nyos barátsága szolgál, amea Szovjetunió fegyveres erői- lyet a két világháborúban a
nek 1955-ben végrehajtott 640 közös ellenség ellen vívott
harc
szilárdított
ezer főnyi csökkentésén felül együttes
meg. Franciaország és a Szovtörténik.
Ennek megfelelően 63 had- jetunió alapvető nemzeti érosztályt és egyes dandárokat dekeinek közössége parancsolóan diktálja, hogy a béke
oszlat fel, nevezetesen felosz- í -egszilárdításáérl
vívott
latja a Német Demokratikus harcban szüntelenül együttKöztársaság területén állomá- működjünk.
sozó három
légihadosztályt,
Ehhez hozzá kell fűznöm,
valamint a több mint 30.000
hogy jelenleg egyetlen olyan
főt számláló más katonai ala- nemzetközi
kérdés
sincs,
kulatokat, VfW*
amely leküzdhetetlen akadály
lenne az országaink közti barátság és együttműködés fejAz
ausztriai
lesztésének útján.
Anélkül, hogy elébevágnék
választások
a küszöbönálló
tárgyalások
kimenetelének, azon meggyővégeredménye
ződésnek adhatok mégis hanBécs (MTI).
Az osztrák bel- got, hogy a francia miniszügyminisztérium hétfőn hajnal- terelnök és külügyminiszter
ban közzétette a vasárnap tar- moszkvai utazása előmozdítja
a két ország kölcsönös megtott parlamenti választások hi- értését és közeledését és elővatalos végeredményét. Eszerint segíti a nemzetközi feszültség
a Néppárt megnövelte előnyét a további enyhítését.
szocialistákkal szemben, de az
K É R D É S : A leszerelés teabszolút többséget nem sikerült rén milyen pontokban maradmegszereznie. A mandátumok tak még fenn eltérések és az
megoszlása a következő:
ö n véleménye szerint milyen
A Néppárt 82 mandátumot kapcsolat áll fenn e kérdés
szerzett (az előző parlamentben és a német kérdés között?
VÁLASZ:
Véleményünk
74 mandátuma volt), a szocialisták 75-öt (53), a jobboldali „sza- szerint most nem az eltérések
badságliga" 5-öt (14), a kommu- megállapítására kell helyezni a hangsúlyt, hanem arra,
nisták és baloldali szocialisták
| hogy a ii/agati hatalmaknak
tömbje 3-at (4);
! és a Szovjetuniónak a leszeSeharf
alkancellár az ered- relés
kérdésében
elfoglalt
mény közzététele után közölte, álláspontja közelebb kerüljön
hogy a kormány hétfőn be- egymáshoz. A m i a Szovjetuniót illeti, ezen irányelvet
nyújtja lemondását;

csökkentik a szovjet

követve mindent
megtesz,
hogy elérje c kérdés megoldását. Amint ö n is tudja, mi
több ízben eléje mentünk a
nyugati hatalmaknak,
partnereink azonban minden alkalommal sietősen visszautasították saját
javaslataikat,
mihelyt mi elfogadtuk azokat.
Mindazonáltal, mi a jövőben
is állhatatosan küzdeni szándékozunk a fegyverzet csökkentéséért, az atomfegyver
eltiltásáért, és egy hatékony
nemzetközi ellenőrzés megteremtéséért.
A leszerelés kérdése és a
német
kérdés
különböző
problémák. A leszerelés kérdése a legsürgősebb, a jelenkori világpolitika
halasztást
nem tűrő kérdése. E kérdés
lehető leggyorsabb megoldása minden nép érdekében áll.
Nem helyes, ha az amúgyis
bonyolult leszerelés kérdésének megoldását más megoldatlan nemzetközi kérdések,
köztük a német kérdés rendezésétől teszik függővé. Ha
ilyen módon járnának el, ez
azt jelentené, hogy további
nehézségeket támasztanának,
mind a leszerelés kérdésének
megoldása, mind pedig más
nemzetközi kérdések megoldása szempontjából.
K É R D É S : Néha azt mondják, hogy az egymás mellett
élés politikáját, amelyet a
szovjet kormány
támogat,
csupán taktikai meggondolások diktálják és ez a politika
nem szól hosszú időszakra.
Mit lehetne mondani ezekről
az állításokról?

lapnak

clés nem elvont, absztrakt fogalom. hanem eleven valóság.
Ez az elv alkotja a Szovjetunió és egész sereg más európai cs ázsiai állam külpolitikájának alapját. Ez pedig
törvényszerű, mert a mai körülmények között nincs más
kivezető út. Csak két út van:
vagy a béke és egymás mellett éles, vagy a történelem
legpusztítóbb háborúja. Harmadik út nincs. így tehát minden népnek, akár a szocializmus, akár a kapitalizmus viszonyai között él,
érdeke,
hogy az egymás mellett élés
tartós és szilárd Jegyen. Ebből kiindulva mi feltételezzük, hogy a különböző társadalmi rendszerű országoknak
nem egyszerűen egymás mellett kell létezniök, hanem tovább kell menniök kapcsolataik megjavítása, a
kölcsönös bizalom megszilárdítása,
az együttműködés felé.
— Azok az elvek, amelyek
a területi épség és a szuverenitás kölcsönös tiszteletbentartását, a meg nem támadást,
az egymás belügyeibe való hQ
nem avatkozást, az egyenjogúságot és a kölcsönös előnyöket. a békés egymás mellett élést és a gazdasági
együttműködést mondják ki,
a különböző társadalmi rendszerű államok kölcsönös kapcsolatainak a jelen körülmények között legjobb formáját határozzák meg. Ha minden ország csatlakoznék ehhez az 5 alapelvhez, ez összhangban állna a népek életbevágó érdekeivel és követeléseivel.

K É R D É S : Mint ö n is tudja,
Észak-Afrika
problémája
Franciaország legfőbb gondja. Egyes nehézségeink már
rendeződtek, a többi még
hátra van. Mit tudna ö n
V A L A S Z : Azok, akik úgy mondani ezekről a problépróbálják feltüntetni, hogy a mákról?
különböző társadalmi
rendV Á L A S Z : Ml őszintén üdszerű államok egymás mellett
élésének politikája nem hosz- vözöltük a tuniszi és a mamegoldását,
szúéletű és ezt a politikát rokkói kérdés
csupán taktikai meggondolá- amely tárgyalások útján jött
Tunisz és Marokkó
sok diktálják, azok v a g y tu- létre.
kikáltá sadatosan félrevezetik a közvé- függetlenségének
leményt, vagy maguk téved- vat kapcsolatban a szovjet
kormány kedvezően értékelte
nek. •
a francia kormánynak ezt a
A békés egymás mellett lépését, amelyet a béke, valamint a Franciaország, Tunisz
és Marokkó népei közötti barátság szelleme hatott át.
Az ifiúsácri béketalálkozó eseményei
— A m i az algériai kérdést
illeti, mi jól ismerjük e kérdés bonyolultságát. Meggyőződésünk azonban, hogy ezt a
A Csongrád megyei i f j ú s á g Szeged városi V B
titkára, Kosztasz görög és Szu Ho 1a kérdést is rendezni lehet béharmadik tavaszi béketalál- Szalontai József elvtárs,
a kínai ifjúsági küldött üdvö- kés úton és erre a kérdésre is
,
,.
. .
Csongrád
megyei
Tanács zölte az egybegyűlt fiatalokat, megtalálják majd a megolkozoja alkalmából szombaton n é p m ű v e l é s i osztály vezetőle. A z üdvöző beszédek elhana- dást.
este a DISZ Csongrád me- valamint a koreai, a kínai és zása után a terített asztalokK É R D É S : Hogyan látja ö n
gyei V B fogadást adott a D i - a görög i f j ú s á g képviselői és nál ismerkedtek egymással a Franciaország és a Szovjetgonics téri diákklubban a me- közel kétszáz fiatal. Hrabov- fiatalok. A nagyon kedves és unió kereskedelmi és kultugye legkiválóbb munkás-, pa- szki Mihály
elvtárs üdvözlő hangulatos fogadáson sok fia- rális kapcsolatainak
távlaraszt- és értelmiségi fiataljai beszéde után számos D I S Z - tal művész is részt vett, akik tait?
tiszteletére. A fogadáson meg- fiatalnak nyújtott át kitün- gazdag műsorszámokkal szójelent
Varga Kovács János tetést. jutalmat és sok kivá- rakoztabták az üzemek, állaV Á L A S Z : AZ országok keelvtárs. a Csongrád megyei lóan dolgozó fiatal néve ke- mi gazdaságok, a termelőszü- reskedelmi és kulturális kapPárt-végrehajtóbizottság kul- rült be a Csongrád megyei vetkezetek, és az egyetemek csolatainak fejlesztése a béke
turális osztályának vezetőie. DISZ V B becsületkönyvébe,
legkiválóbb ifjait. A kultura- fenntartásának és megszilárHunyadtkürti Lajos elvtárs, a
a Csongrád megyei M 3 - l i s műsorban közreműködött dításának fontos feltétele. A
megyei
pártbizottság tagja. n n „ 7
- hf>n K m o w P e « t i Ella, a szegedi Nemzeti Szovjetuniónak és FranciaorTörök István elvtárs, a Csöng- D O S Z k é p v i s e l e t b e n Korom S z í n h á z o p e r a é n e k e s n ö j e
és szágnak nagy lehetőségei vanrád megyei
Tanács elnök- Mihaiy
elvtárs
ugyancsak Varga András kétszeres V I T - nak arra, hogy kereskedelmi
helyettese. Molnár
oándor számos kitüntetést és okleve- díjas, az Állami
Operaház és kulturális kapcsolatai erőelvtárs, a Hazafias Népfront let nyújtott át a megye leg- magánénekese. A kulturális södjenek és bővüljenek. Ezemegyei titkára.
Hrabov szki jobb fiatal traktorosainak, a műsor után még sokáig együtt ket, a lehetőségeket valósággá
Mihály
elvtárs,
a
DISZ gépállomások, állgmi gazda- maradtak
és
ismerkedtek kell változtatni.
Csongrád megyei V B titkára, ságok
fiataljainak.
Ezután Csongrád megye legkiválóbb
— A szovjet kormány hajKuszin Miklós elvtárs, a DISZ Bcu Can Jan koreai, Fulidin fiataljai.
landó lenne a francia—szovjet kereskedelmi kapcsolatok
jelentős bővítésére hosszúlejáratú egyezmények alapján,
az egyenjogúság és a kölcsökezett hét kanadai fiatal énekszámait. Va- nös előnyök feltételének beA Csongrád megyei ifjúság
harmadik
tavaszi béketalálkozója n lkalmából
vasárnap
lamennyi előadott számukat meg kellett is- tartásával, mindennemű mega fiatalok egésznapos kulturális seregszemmételniük s hasonló sikert értek el vendég- különböztetés
kizárásával.
léjében gyönyörködtek városunk dolgozói.
szereplésükkel „z Építőipari
Technikumban Véleményünk szerint a keAz egésznapos kulturális seregszemlét a
szeTep
is. Nagyon jól sikerült a hódmezővásárhelyi reskedelemre nagy
DISZ Csongrád megyei VégrehajtóbizottsáMÉSZÖV és a honvédséo közös táncegyüt- vár a nemzetközi együttműga nevében dr. Lőkös Zoltánné nyitotta meg.
tesének bemutatkozása is. különösen nagy ködés kiszélesítésében.
A kulturális seregszemlén 80 öntevékeny
sikert értek el a szatymazi leány, és páros
— Ami a kulturális kapcsoművészeti csoport lépett fel közel kétezertáncokkal, valamint több szólótánccal. Az latokat illeti, ezek fejlesztéséötszáz résztvevővel.
Szombaton
Szeged
Építőipari Technikum nagytermében lefolyt hez francia—szovjet vonatművelődési otthonaiban a színjátszók mukulturális műsort szinte egész nap nagy- kozásban különösen kedvező
tatták be eredményes munkájukat, vasárszámú közönség nézte végig. A szegedi dol- a talaj. A szovjet dolgozók Isnap pedig a tánccsoportok, bábjátszók, vagozók örömmel tapsoltak az algyői általános merik és becsülik a francia
lamint az ének- és zenekarok mutatkoztak
be alapos felkészültségükkel. A Szabadság
iskolások énékkarának szépen előadott nép- nép
gazdag
kultúráját
Filmszínházban délután 2 óráia adtak műdalaikért. a Szentesi Művelődési Otthon fú- Amennyire én ismerem, a
sort az öntevékeny
művészeti csoportok,
vós zenekarának, s a többi csoportnak.
franciák szintén nagy érdekdélután pedig a Széchenyi téri szabadtéri
Az egésznapos kulturális seregszemle lődést tanúsítanak a mi knlszínpadon, a Móra Ferenc Művelődési Otttöbb ezer résztvevőjének lelkesedése magá- túránk iránt. í g y tehát a felhonban és az Építőipari Technikumban kelval ragadta a szegedi fiatalokat is. Vala- adat az, hogy minden vonatek versenyre a falusi és városi táncosok,
mennyien szép emlékkel távoztak az estébe lon elősegítsük a kulturális
énekesek, zenekarok és bábjátszók.
nyúló kulturális bemutatókról. A siker, s a kapcsolatok kölcsönös fejlőA délutáni zuhogó eső ellenére óriási
további jó munkálkodás érzésével távozott dését. Ez egyaránt szolgálja
tömeg nézte végig a sándorfalvi együttes
a megye sok-sok öntevékeny művészeti cso- Franciaország és a Szovjetbemutatkozását, s szűnni nem akaró tapsportja.
unió érdekeit.
sal jutalmazták n vendégségbe hozzánk ér-

Fogadás

a kiváló fiatalok

tiszteletére

Forró siker, sok szép emlék

OELMflGYflRORSZRG
Elhunyt Alekszandr Fagyejev
Moszkva (TASZSZ) A Szovjet írószövetség
vezetőségeitek közleménye:
A Szovjet írószövetség vezetősége mélységes bánattól
é s határtalan szívfájdalommal közli, hogy
Alekszandr Alekszandrovics
FAGYEJEV,
a kiváló szovjet író, a Szőriét
Írószövetség
vezetőségének
titkára, aki 1918-ban lépett be
a Szovjetunió
Kommunista
Pártjába, s a későbbiek során
a Szovjetunió
Kommunista

Pártja
Központi Bizottságának póttagja,
a Szovjetunió
Legfelső Tanácsának küldötte, a Béke-Világtanács Irodájának tagja, a Szovjet Békebizottság elnökségének
taaia
lett, tragikus módon váratlanul elhunyt.
A Szovjet írószövetség Vezetősége együttérzését fejezi
ki a megboldogult családjának.
A Szovjet Írószövetség
Vezetősége

A Szovjetunió Kommunista Partja
és a F r a n c i a Szocialista Párt
k ü l d ö t t s é g e i n e k közös k ö z l e m é n y e
Moszkva ( T A S Z S Z ) A Szovjetunió Kommunista
Pártja
Központi Bizottságának meghívására a Francia Szocialista
Párt küldöttsége Pierre Cominnek, a párt főtitkárának,
a köz-társasági tanács tagjanak vezetésével április 28-ától
május 14-ig tartózkodott a
Szovjetunióban.
A Francia Szocialista Párt
küldöttei szovjetunióbeli tartózkodásuk alatt résztvettek
a mosakvai május elsejei ünnepségeken. felkeresték
Leningrádot, Kijevet. Tbiliszit,
Harkovot, Odesszát, látogatásokat tettek gyárakban, üzemekben,
kolhozokban
és
szovhozokban,
tanintézetekben, a szovjet hadsereg egyik
ezredénél, munikásklubokban,
munkások és alkalmazottak
családjainál,
felszólaltak a
dolgozók gyűlésein.
A dolgozók meleg elvtársi
fogadtatásban részesítették
a francia szocialisták képviselőit.
A Francia Szocialista Párt
küldöttsége moszkvai tartózkodása idején találkozott és
beszélgetést
folytatott
az
S Z K P Központi
Bizottságának küldöttségével. Az. S Z K P
Központi Bizottsága küldöttségének tagjai voltaik N. Sz.
Hruscsov, A. I. Mikojan. B.
N. Ponomarev, D. T. Sepilov,
M. A. Szuszlov.
Május 12-én N, A. Bulganyin. N. Sz, Hruscsov. L. M.
Kaganovics, G. M. Malenkov,
A. I Mikojan, V. M. Molotov,
M. G. Pervuhin, M. Z. Szabiiról', M. A. Szuszlov. az S Z K P
Központi Bizottsága
Elnökségének tagiai. A. B. Arisztov.
L. I. Brezsnyev, J. A. Furceva, D T. Sepilov. az S Z K P
Központi Bizottságának
tit-

kárai és a Francia Szocialista
Párt küldöttségének
tagjai
záróbeszélgetést folytattak.
Kifejezésre juttatták azt a
reményüket, hogy a 'két országban fennálló helyzet értékelésénél, valamint a pártokban lévő különböző eszmei álláspontok
megvitatásánál mindkét párt maximális figyelmet fordít a tárgyilagosságra,
tartózkodnak az olyan kölcsönösen igazságtalan kirohanásoktól. amely ártalmára válhatnak az elengedhetetlenül szükséges kölcsönös megértésnek.
A Szovjetunió Kommunista P á r t j a és a Francia Szocialista Párt küldöttségei megállapodtak abban, hogy pártjuk központi bizottsága elé
terjesztik a két párt közötti
érintkezés folytatásának kérdését. Ennek az érintkezésnek keretében folytatnák az
eszmecserét azokat a kérdéseket illetően, amelyeket felvetettek a moszkvai tárgyalások idején és amelyek érintik Franciaország és a Szovjetunió
munkásosztályának
és népeinek létérdekeit. Ezek
az érdekek mindenekelőtt a
nemzetközi feszültség enyhítéséhez és a béke megsziládításához fűződnek.
A beszélgetések baráti légkörben, a teljes kölcsönös
nyíltság
szellemében folytak le.
A z S Z K P Központi Bizottsága annak az óhajának adott
kifejezést, hogy
50—60 francia szocialista
munkás töltse szabadságat
a Szovjetunióban,
hogy együttesen
üdülhessenek a szovjet dolgozókkal és
személyesen ismerjék meg a
szovjet nép életét.

Elutazott Moszkvából
a Francia Szocialista Párt küldöttsége
Moszkva (TASZSZ) A Szovjetunió Kommunista
Pártja
Központi Bizottságának meghívására 15 napot töltött
a
Szovjetunióban
a
Francia
Szocialista Párt küldöttsége
Pierre Comminnek. a Francia
Szocialista Párt főtitkárának

vezetésével.
A Francia Szocialista Párt
küldöttsége május 14-én elutazott Moszkvából.
D. T. Sepilov az S Z K P Központi Bizottságának
titkára
és Pierre Commin a repülőtéren beszédet mondott.

Tilo elnök beszéde Belgrádban
Belgrád (MTI) Valamennyi
jugoszláv rádióállomás közvetítette Joszip Broz-Tito jugoszláv köztársasági
elnök
beszédét, amelyet Franciaországból történt megérkezésekor a belgrádi pályaudvar
előtti Testvériség és Egység
téren egybegyűlt tömeg előtt
mondott.
Tito elnök beszédében a
többi között ezeket
mondotta:
A francia államférfiakkal
folytatott megbeszéléseinkben
teljesen nyíltak voltunk és

Fokozódik

Ok is ilyenek voltak irányunkban.
Mi
kifejtettük
előttük álláspontjainkat és
nézeteinket, ők pedig elmondották nekünk saját álláspontjaikat és nézeteiket,
s
arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ezek a nézeteik, és
álláspontok a leglényegesebb
kérdésekben
megegyeznek.
Igen kellemes volt hallanunk,
hogy teljes egészében megértették politikánkat, a Szovjetunió és más keleti országok iránti viszony
baráti
megjavuiásának politikáját.

a ciprusi

Nicosia (MII). Ciprus-szigetén
Kuraoli.-z és Demclriu
görög
fiatalok kivégzése után tovább
fokozódik a feszültség. Mini a
londoni rádió közölte u/ EOKAszervezel
röpiratokat
lerjeszt.
amelyek
fc'ls/.ólitjúk n ciprusi
görögöket,
hogy semmisítsék
meg llarding kormányzót.
Az athéni rádió egyik adása
ezerint Karaolisz és 'Demetriu
kivégzése követkczlében
most
borzalmas harc kezdődik Ciprusszigetén. Az angolok élete „állandó
gyötrelmes
lidércnyomás
lesz".
Görögországban is folytatódik
a Ciprus-szigeti angol terror elleni tiltakozó mozgalom.
Hellinkonban, Athén nemzetközi repülőterén szombaton an-

feszültség

gol-e!lenes röpcédulákat
osztogatlak, amelyeket a görög diákszövetség bocsátott ki. A röpcédulák linngozlullák. hogy a Ciprus-szigetén alkalmazott ungol
módszerek „ugyanolyanok, mint
amilyeneket a Gestapo alkalmazott Hitler idejében".
Az AP amerikai hírügynökség
athéni jelentésében közli, hogy
a görög kormány javaslatára elhalasztják az amerikai hatodik
hajóhad jövő hétre
tervezett
Kréta-szigeti látogatását. A kérelmet a görög kormány nem
indokolta, de feltételezhető, hogy
a görögök el akarják kerülni az
esetleges amerikaellencs tüntetéseket, amelyekre a ciprusi feszültség fokozódása miatt sor kerülhetne,

Kedd. 1956. május 15.

V a s á r n a p tartották m e g
a textilipari konferenciát
Vasárnap tartották meg az
I. szegedi
textilipari konferenciát az M T E S Z
Horvátit
Mihály utcai tanácskozó termében. Szeged üzemeiből közel 300 műszaki dolgozó vett
részt a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szóvétsége keretében megrendezett konferencián, melyen a
megnyitó előadást Gosztonvi
Sándor elvtárs,
a Könnyűipari Minisztérium MűszakiBeruházási Főosztályának helyettes vezetője tartotta. A
konferencián részt vett. B i logh István elvtárs, a Szegedi
Pártbizottság titkára is.
Gosztonvi Sándor előadásában részletesen ismertette a
textilipar
fejlesztésének
irányelveit, majd a bázeli vásáron szerzett tapasztalatairól
beszélt. Előadása befejező részében iparágankint ismertette a feladatokat. Ezután iparágankint tartották meg a vitát. A rostkikészítő ipar feladatairól
Győri Miklós és
Daralbos Ferenc, a Textilipari
Kutató Intézet
munkatársai
és Szigeti Kálmán főtechnológus tartott előadást. A pamutfonóipar munkájáról Rőder István és Nagy Sándor
beszélt. A rostfonóiparban a
magaskifonású kenderfonalak
gyártásáról Soós Béla. a T e x tilipari Kutató Intézet munkatársa, valamint. Králik István és Tárnoki Ferenc beszélt. A szövőipar feladatait
Szeder Ottó és Sárdi György
ismertette. Sárdi György l e számolt
lengyelországi
tapasztalatairól is. A ruházati
ipar varrástechnológiai kérdéseit Németh Endre, a T K I
munkatársa, a műszaki fejlesztés feladatait pedig Marté
István, a
Könnyűipari Minisztérium Műszaki Főosztályának főelőadója ismertette.
A Szegeden megtartott első
textilipari konferencia iáén
hasznosnak bizonyult; a műszakiak részleteiben megtárgyalták a textilipar előtt álló
feladatokat. A konferencia a
késő délutáni órákban
ért
véget

P á r t é l e i

Egy hasznos
TIZENHAT
ember összesen. A Pamutszövőipari Vállalat V. számú kiskundorozsmai telepének politikai, gazdasági, műszaki vezetői vannak itt együtt. Két-három kivétellel valamennyien párttagok. Jelen van a párttitkár, a
DISZ-titkár.
az
ÜB-elnök,
hallani akarják, hogyan foglalnak állást a műszaki és
gazdasági vezetők. Mert arról
van szó: milyen feltételekről
kell gondoskodni, hogy az
iizem — az első negyedévhez
hasonlóéin — sikerrel zárja a
második negyedévet is.
Nincsenek nagy
szavak,
nem röpködnek frázisok. Nem
hivatkoznak minden percben
a Központi Vezetőség határozataira. mégis érezni lehet
minden elhangzott
mondatban. hogy kommunisták vitatják meg a párt politikájának megfelelő termelési tennivalókat. Tóthmihaly
Mihály elvtárs, a telepvezető
helyettese megköszöni a művezetőknek és az összes dolgozóknak. hogy az ötödik élüzem cím elnyeréséhez erejük, tudásuk legjavát adták.
Kiemeli, hogy a DISZ-parti
mindig példásan helytállt a
termelésben, aztán
röviden,
velősen elmondja, milyen nehézségeket kell még legyűrni,
s ebben kinek mi a konkrét
feladata. Nem dekoratív jellegű intézkedések kellenek,
hanem olyan hétköznapi cselekedetek. amelyek
nyomában emelkedik
a termelékenység, javul a dolgozók
helyzete.

Bárkányi Márton, az öreg
— így nevezik a többiek —
él-hal a kocsijáért.
Mégis
megtörtént
többször, hogy
n kényelmesség
úrrá
lett
rajta és Csanádi Endrén is.
lla
valamelyik
kocsinak
üzemanyagra
volt szüksége. s már a munkaidő
a
végét járta, bizony akarattal
megfeledkeztek
róla.
Ügy gondolták: holnap jut
rá majd bőven
idő. Egy
nap ide, vagy oda.
úgy
sem sokat számit.. A nagy
változás akkor
kezdődött,
amikor jeges ár veszélyeztette a dunamenti községeket. Bárkányi
és
Csanádi
éjt nappallá léve hordta az
üzemanyagot, s ritka
volt.
mint a fehér holló,
hogy
megpihentek
a
gépkocsi
ülésén. Ez a pihenés
hasonló volt a nyúl
álmához,
rövid s-oll és éber.
Lgy
mondják, aki látta az egyre
emelkedő Ihma
vízszintjét,
a recsegü-ropogó
jégtáblákat, az nem tudott nyugodni egy pillanatig sem.
Ok
is így voltak. Ha a telefon
szólt, indultak,
vitték
a
megrekedt gépkocsiknak az
üzemanyagot.
Arról hallottak, hogy a szigeten — Mohács-sziget — már veszélyes
a közlekedés, de mégis nekivágtak az útnak, hisz közel száz gépkocsi várta az
éltető nyersolajat,
lgy ke-

nyezésére támaszkodva napról napra eredmenyeket lehet
elérni. Vannak o'.yan újítások és ésszerűsítések,
amelyeket már alkalmaznak, de
az újítási naplóba nem vezették be, s gyengén, vagy egyáltalán nem díjazták. Ezt a
mulasztást sürgősen helyre
kell hozni. A munkások sokkal szívesebben fejlesztik a
technikát, nagyobb odaadással valósítják meg a műszaki
intézkedési tervet, ha Javaslataikat nyilvánosan is elismerik és megkapják értük az
anyagi jutalmat. Ezért igen
helyes, hogy a legjobb újítókról és újításaikról fényképeket készítettek, s azokat kifüggesztik az üzemben. S z ü k séges azonban, hogy a fotószakkör munkája még hatékonyabban segítse az újítómozgalom kiszélesítését.
A megbeszélést a nyíltság,
az őszinteség jellemzi. K a r nóth Györgyné, a párttitkár
jól látja: abból semmi jó
nem jönnek ki, ha takargatnák a bajokat, mert akkor
csak szaporodnának. Hiba pedig akad egynéhány. Nincs
minden rendben például a
minőséggel. Manapság is előfordulnak sűrű és ritka csíkok a kész anyagban. Elég
gyakori az olajszennyeződés
is. Különösen vigyázni kell a
Kínába
szállítandó
vászon
minőségére. A pártszervezet
számára ebből az a tanulság:
többet foglalkozzék a szövőnőkkel,
hogy
ne
fogdossák
össze
az
anyagot. A minőség
javításának másik módja az, hogy a
legjobb
minőséget
gyártó
szövőpartit jutalmazzák, ö r vendetes, hogy az egyik új
cikk, — a 4—5 nap óta gyártott kanavász — mind elsőosztályú, jóllehet,
korábban
romlott a minőség,
amikor
új cikk gyártására tértek ál.

A RÖVID. de tartalmas beszámoló név szerint szól a
mesterekhez, a művezetőkhöz a technikusokhoz. Sziveri
István elvtárs újítási előadó
például azt a feiadatot kapja,
hogy sokkal többet törődjék
az újítómozgalommal.
Igaz,
a szövőgépeken sokat tökéletesítettek már és ennélfogva
SZOBAKERTLL a műszaki
szűkebbek az újítási lehetősé- könyvtár használata is. Hiba,
gek, de a dolgozók kezdemé- hogy a műszaki vezetők keveset forgatják a magyar, a
szovjet és egyéb
külföldi
szakkönyveket. Ha valame-

A változás oka
A
,, ZA-289"
rendszámú tarlálygépkocsi
snltszor
látható Szeged
utcáin. A
volán mellett ülő Bárkányi
hlárton és az
üzemanyag
kezelő Csanádi Endre neve
azonban ismeretlen.
Egyszerű munkások a 42. sz.
Autóközlekedési
Vállalatnál. Tízen és százan vannak
hozzájuk
hasonlók,
akik
nap mint nap becsületesen
elvégzik
a
munkát.
Es
liogy most mégis róluk szól
a krónika, annak története
van.

értekezlet

rültek a szigetre, s így maradták Bilián, amikor a jeges ár áttörte a gátakat.
Eddig a közösséget segítették, s most csak a közösség segíthetett rajtuk. Kár
lenne most leírni, mit érzett a két ember három és
jél napig a gépkocsira felhúzódva a rohanó
árban.
Csanádi Endre két kilót fogyott. Bárkányi
talán többet, mert a sírás minduntalan gyötörte, ahányszor a
gépkocsira nézett.
Amikor
beültek a
megmentő
rorsóba.
Bárkányi
Márton
egyre csak azt
hajtogatta:
visszajövök
hozzád
már
holnap — mintha
csak a
gépkocsi értelmes lény lende. Amikor haza
akartéik
küldeni őket a mentés után.
tiltakoztak.
A közösséget
akarták tovább
szolgálni,
most már hálából megmentésükért.
Egész röviden ez a történet. amely
a
változást
hozta. A .'.ZA-289" rendszámú
kocsi
ma
újra
üzemanyagot
hord.
Csanádi Endre
és
Bárkányi
Márton valahogy
nagyobb
ambícióval végzi a munkát,
— Minden perc drága —
így mondják
mind a ketten —, s ha rruir a munkaidő a végét járja, de telefonértesítés jön, liogy üzemanyag kell, útnak
indulnak.
Minden
perc
drága. Ezt
tartják ma tízen és százan
a 42. sz.
Autóközlekedési
Vállalat dolgozói
közül. Az
a <18 gépkocsi vezető,
ahi
reszt vett
az
árvízvédelmi
munkában,
inegtanulta szeretni és becsülni a közösséget. S nyugodtan
mennek
hosszú útra, mert ha netalán üzemanyahiány
mutatkozna. a ..ZA-289"
rendszámú tartály gépkocsi Bárkányi Mártonnal
és Csanádi
Endrével a legrövidebb időn belül megjelenik.
(f)

lyik hiányzik, ritkán mennek
a telepvczetőséghez, vagy
a
pártszervezethez, hogy
hozassák meg azokat. Van olyan
segédművezető, akit vizsga
néikül állított
munkakörébe
a vezetőség, mégsem tanul
rendszeresen. Ennek
előbbutóbb az lesz a következménye. hogy az illető elvtárs
nem tudja ellátni feladatát.
Senki nem azért beszélt,
hogy hallassa a hangját, hanem hasznos, konkrét javaslatokat tesznek a jelenlévők.
Kádár
Sándor
főművezető
elvtárs kezében tart egy picikert (a szövőgépnél használt
bőrből készült vetőfej) és azt
kifogásolja, hogy rossz minőségű. hamar tönkremegy. Javasolja, hívják fel a bőrgyár
figyelmét, hogy sokkal keményebb bőrből készítse ezt a
fontos gépalkatrészt Lchotni
István diszpécser arra h í v j a
fel a figyelmet, hogy a második negyedévi tervet 103.7
százalékra
kell
teljesíteni
minden mutatójával együtt.
Erre azért van szükség, mert
vannak a vállalatnak olyan
telepei, amelyek a dunai árvízkér, vagy
más objektív
okok miatt nem tudják teljesíteni tervüket. A kommunista műszakiak jól
meghányják-vetik ezt a kérdést, míg
végül határozottan leszögezik: meglesz a 103.7 százalék.
Erre egyik legfőbb biztosíték
a dolgozók lelkes, fegyelmezett munkája, az. hogy eddig
sem hagyták cserben a pártszervezetet. amikor hozzájuk
fordult.
A E I G M A S F E L órát vesz
igénybe ez a megbeszélés, de
azt mondják, több az eredménye, mint a X X . kongreszszus előtti időben három értekezletnek, ahol bizony sokszor hiányzott a hibák nyílt
feltárása, az
intézkedések
konkrét megjelölése. A termelékenység növelése a legfőbb tennivaló az üzemben,
s a pártszervezet arra törekszik, hogy a jövőben minden
összejövetel, étekezlet, gyűlés
olyan legyen, amely ezt elősegíti.

Sándorfalvi fiatol traktorosok
javastatoi
A Sándorfalvi Gépállomáson a traktoros fiatalok gyakiam beszélgetnek a második
ötéves
terv
irányelveiről.
Különösen munka végeztével,
esténként a brigádszállásokon
tárgyalják, vitatják a mezőgazdaságra vonatíkozó pontokat, s ezekben a napokban
számos fiatal traktoros tett
figyelemreméltó javaslatot a
gépállomás
vezetőségének.
Kérték, hogy javaslataikat,
észrevételeiket
juttassák el
illetékes helyre.

ilyen
traktorhoz
egyaránt
kapnának vas- és gumikerekeket. Esőben, sárban a k a paszkodókkal ellátott vaskereket tennék fel, betakarításnál pedig gumikeréken futnának a gépek. Ezenkívül
úgy is eredményesebbé
tehetnék a G—35-ösök munkáját, ha az üzemek jobbminőségű gumikereket gyártanának. A mostani kerekeik bordázata hamar lekopik, tönkremegy s ezért a traktor teljesítménye lényegesen csökA gépállomáson
örömmel ken.
fogadták, hogy a második ötEgy másik fiatal traktoros,
éves tervben me.gsokszorozódik az univerzális traktorok Kosa Ferenc, a gépállomás
száma. Már az idén is érke- ifi-brigádjanak tagja, azt j a zett jónéhány ilyen gép Sán- vasolja, hogy nemcsak a gédorfalvára.
Ezek a gépek pék számát kell növelni, haazonban még nem tudják tel- nem a hozzátartozó felszerejesen ellátni a fejlődő terme- lésekét is. Kevés a pótkocsi,
üzemanyaghordó.
lőszövetkezeteknél a munkát. kevés az
Ezért Szabó Lajos fiatal trak- Ugyanez vonatkozik az alkattoros, - a gépállomás kiváló részekre is. A második ötéves
dolgozója-- javasolta:
amíg tervben úgy kell gyártani a
az ország gépállomásait nem gépeket, hogy elegendő alkattudja az ipar ellátni megfe- részt kapjanak a gépállomálelő mennyiségű univerzáLis sok.
A sándorfalvi traktorosok
erőgéppel, addig a meglevő
gépparkot kell még jobban véleménye szerint szükséges
kihasználni. Ehhez
azonban az is, hogy a mezőgazdasági
az ipar segítségére is szükség gépgyárak dolgozói és művan. A G 35-ös traktorokat szaki vezetői az eddiginél
ugyanis sokkal jobban ki le- szorosabb kapcsolatot tartsahetne használni, ha minden nak a mezőgazdaság dolgozóival, a traktorosokkal.

Befejeződött az MRP pártkongresszusa
Párizs (MTI)
Négy napig
tartó vita után az M R P befejezte
pártkongresszusát.
A
kongresszus résztvevői
vasárnapra virradóra határozatot fogadtak
el az algériai
kérdésben. A határozat többek között a következő szakaszt tartalmazz: „ A kongresszus felháborodottan megbélyegzi azokat a defetistákat, akik haladéktalan tárgyalásokat mernek javasolni
a fellaghák katonai vezetőivel."
Simonnet. a párt főtitkára,
beszámolójában határozottan

állást foglalt a népfront-alakítás lehetősége
ellen
és
hangsúlyozta: mindent meg
kell tenni, hogv ez ne történhessék meg.
A kongresszuson felszólalt
Róbert Schuman volt külügyminiszter, aki mind a leszerelés. mind az enyhülés politikája
ellen
kifogásokat
emelt.
, 1
A z M R P kongresszus végűi
Simonnet-t ismét főtitkárrá,
Teitgen helyett pedig, akinek
megbízatása lejárt. Pflimlint
választotta a párt elnökévé.

Kedd, 1936. május 15.
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í g y dolgozunk, hogy méltók legyünk pártunk,
népünk szeretetére

Fojtogató

bürokrácia

A Z U T Ó B B I IDŐBEN szer- rövid pár hét alatt ugyanezt
ankétot
kesztőségünk egyik
munka- a lucernatermelési
társának feltűnt, hogy Bérezi három különböző helyen háLászló elvtárs, a Szegedi Já- romszor hallgatta végig). TiIfjúsági
békenagygyűlés
Szegeden
rási Tanács mezőgazdasági zedikén egésznapos agroíióosztályának
főagronómusa mus értekezleten volt. Tizenn ár vasárnap
reggel
borús
időre,
lásig megtelt
a Szabadság-mozi
nézőFerenc elvtárs, a
Csongrád
megyei
heteken keresztül szinte ki egyedikén reggeltől estig a
esőre ébredtünk,
mégis ezrek és
iere. akiknek
nem jutott
ülőhely,
két
Pártbizottság
másodtitkára,
Ladányi
sem mozdul az irodájából. tavaszi munkáikról "operatív"
ezrek, a megye ifjúságának
leg
oldalt a fal mellett hátul álltak. A viBenedek elvtárs Szeged Városi
PártbiKora reggel, amilkor megér- jelentéseket készített. Tizenérkeztek
kir&nvohatókcm,
feldíszíteni
rágokkal
borított színpad
homlökzatczottság első titkára,
Rózsa István
elvkezik munkahelyére, azonnal kettedikén, szombaton a meteherautókon,
kocsikon
és
'kerékpároban jelszó hirdette a találkozó
gondotárs. a Szegedi Járási Pártbizottság
elaz akták, jelentések, pana- gyei tanács részére költségkon Szegedre a Csongrád
megyei
ifjúlatát: „Egy a jelszónk,
a béke,
Harcba
ső titkára, Hollós Ervin elvtárs, a DISZ
szos ügyek tömkelegébe "te- vetést tervezett egy mezőgazság I I I . tavaszi béketalálkozójára.
Már
boldog jövőnkért
megyünk".
•Központi
Vezetőségéneik
titkára.
Hrametkezik", s nem ritkán még dasági kiállításról. Erre az
reggel 9 órakor tömegesen
vonultak
a
bovszki Mihály
elvtárs, a DISZ
CsonHatalmas
taps fogadta az elnökség
az este is az íróasztal mel- utasítás 9-én jött, azzal, hogy
városi és vidéki fiatalok
a szegedi Szagrád megyei Bizottságának
titkára,
Kutagjait,
s különösen
felzúgott
ez az
a költségvetés és a kiállítás
lett éri.
badság-mozi
felé, ahol az ifjúsági
békeszin Miklós
elvtárs,
a DISZ
Szegedi
őszinte
baráti
tetszésnyilvánítás,
amitervezete mér 13-án legyen a
Megkérdeztek Bérezi elv- megyei tanácsnál.
nagygyűlést
tartották.
Együtt jöttek
a
Városi
Bizottságának
titkára.
Dénes
kor a külföldi
országok küldöttei,
közruhagyári
Jiotalúk,
a kisteleki
úttörők,
Leó elvtárs, Szeged Városi Tanács V B társat. mikor volt utoljára eltük India és Afrika
fiataljai
jöttek be
A k i még ezek után is el
elnöke, Török István elvtárs,
Csongrád
lenőrizni vidéken? Legutóbb
az apátfalvi
népi együttes tagjai.
Hóda színpadra.
Az elnökségben
foglalt hemegyei Tanács VB elnökhelyettese
es április 26-á.n látogatott
lyet Németh Károly elvtárs, a Csongrád
meg tudja végezni a munkáját a
mezővásárhely
legjobb diszistái és mcn
még sokan
mások.
megyei Pártbizottság
első titkára.
Lövő
két községet, azelőtt pedig, községekben — az varázsló.
sokan mások.
Fél 10 előtt már
zsúfoPEDIG A R R Ó L MÉG N E M
mint elmondotta, körülbelül
8 héttel korábban tett egy I S S Z Ó L T U N K , hogy a bükörutat a járás déli részén. rokrácia. melv a járási tanács
osztályán
Ezt a környéket — pedig ez mezőgazdasági
ifjúság taps szakította félbe. Kuszin a szegedi járás legnagyobb uralkodik, hogyan fékezi a
A magyar és szovjet him- a nagy napot, mert ez nem- dotta: «A szovjet
nusz elhangzása után Kuszin csak azt jelenti népünk szá- nagy figyelemmel kíséri a Miklós elvtárs
zárószavai része — mióta a tavaszi ve- tavaszi vetési munkák előreMiklós elvtárs nyitotta meg a mára, hogy megszabadultunk magyar ifjúság életét. Sike- után a DIVSZ-indulót éne- tési munkák
megkezdődtek, haladását. A szegedi járásban
nagygyűlést.
Üdvözölte a hitleri fasiszta elnyomás reiteket számon tartjuk, s a kelték közösen el az ifjúsági még csak nem is látta.
mintegy 2 ezer termelő jelcinés
önálló.
függet- szovjet fiúk és lányok szív- békenagygyűlés
Csongrád megye
munkában alól
résztvevői.
tette be. hogv őszi kalászosaik
Mivel
tölti
Bérezi
elvtárs
állammá
lettünk, ha- ből örülnek azoknak". Sev- Hangzott a világ ifjúságának
és tanulásban élenjáró fiatal- len
egy részét kipusztította a víz.
napjait
és
miért
nem
jut
ideazt
is
jelenti, csenko elvtárs rövid beszé- szózata a nézőtéren magyajait, a találkozó résztvevőit, nem
Szeretnék a vízhúzta földeket
j
e
arra
a
munkáira,
amiért
az elnökség tagjait, a találko- hogy a fasiszták szétzúzásá- dét így fejezte be: "Enged- rul, de fenn az elnökségben
tavaszi
kapásnövényekkei
fizetését
zó külföldi vendégeit, élükön val lehetővé vált, hogy a nép jétek meg, hogy őszinte sze- oroszul, angolul, kínaiul és tulajdonképpen a
hasznosítani. A községi tanákapja.
Sevcsenko elvtárssal, a szov- vegye kezébe saját sorsának retettel meghívjam
franciául
is.
Csongcsok végrehajtó
bizottságai
vált,
jet ifjúság, a Komszomol kül- irányítását. Lehetővé
AZ E L M Ú L T HÉT E L S Ő azonban, a bürokrácia jóvolrád megye és Szeged ifjúsáA békenagygyűlés második
döttével.
Megnyitója
után hogy a népi demokratikus
N
A
P
J
Á
N
a
járási
tanács
metából, nem
adhatnak engegát a moszkvai Világifjúsági részében ünnepi műsor köHrabovszki Mihály elvtárs, a fejlődés útján hozzáfogjunk
zőgazdasági osztályának hi- délyt a kipusztított, vetés földDISZ Csongrád megyei
V B a szocialista társadalom fel- Találkozóra. Nálunk egy koz- vetkezett, melyben fellépett vatali rendje szerint
admilehetővé
vált, mondás azt tartja, hogy a a szegedi "Szabad I f j ú s á g " nisztrációs napot tartott, ö s z - jének felszántásához, addig,
titkára mondott ünnepi be- építéséhez,
míg a járási
főagronómus.
heggyel soha 160 tagú művészegyüttes, a
hogy a hároméves terv és az hegy a másik
szédet.
hódmezővásárhelyi
szimfo- szesítette a községeikből és v a g y megbízottja a helvszísem
találkozhat,
de
az
emelső
ötéves
terv
végrehajtása
— Megyénk ifjúsága a mai
egyéb helyekről bejött rész- nen meg nem állapítja, hogv
napon a békét ünnepli, a bé- következtében fejlett szocia- ber az emberrel mindig. Re- nikus zenekar és énekkar, let-jelentéseket a vetési mun- ez a vetés tényleg kipusztul;.
Varga
András,
a
Magyar
Á
l
mélem
Moszkvában
találkolista
ipart
hozzunk
'létre,
ke mellett tüntet, a békéért
kákról. Közben a hozzája iráBérezi elvtárs eddig rövid
harcol. A mi életünk szoros amely a második ötéves terv- zunk. Éljen a világ ifjúsága! lami Operaház és Komlóssy nyított sok-sok) ügyfél panaErzsébet,
a
szegedi
Nemzeti
idő alatt, persze „szabálytaben
gyors
iramban
fejlődik
Éljen
a
magyar
és
a
szovjet
kapcsolatban van 1945. május
szait hallgatta. Milyen ügyek9-ével, amikor a világ haladó majd tovább. Lehetővé vált, ifjúság barátsága!" Sevcsen- Színház művésze, a szegedi kel kell foglalkozni Bérezi lanul" 1200 vetés kiszántán
Főiskola
énekügyet intézett el. Azért szaerői. a szovjet
hadsereggel hogy hozzáfogjunk a mező- ko elvtárs utolsó szavait, Pedagógiai
bálytalanul. mert idő hiányámár
magyarul kara és a hódmezővásárhelyi elvtársnak? Egyik közülük:
az élen legyőzték a fasiszta gazdaság szocialista átszerve- amelyeket
Egy szőregi asszony sírás- ban az íróasztal mellől mondNémetországot, s ezzel a vi- zéséhez, amelyet a második mondott,
többször ütemes ének-, zene- és táncegyüttes.
tól fojtogatva lépett az iro- ta ki, hogy az a vetés valahol
lág népeit, köztük a mi né- ötéves terv során továbbfejdájába. Előadta, hogy kérésé- Csengele túlsó szélén valóban
pünket is megszabadították a lesztünk. — mondotta Hrabovszki elvtárs ünnepi
bevel
már háromszor, vagy kipusztult.
fasizmus igájától.
Kitüntetések az ifjúsági találkozó
négyszer küldték el a községi
Nyolcszáz termelő vetéskiA magyar nép és a magyar szédében, majd a továbbiakalkalmából
tanácstól, aizal, hogy ilyen szántás ügye azonban
még
ifjúság boldogan ünnepli ezt ban így folytatta:
A Csongrád megyei ifjúság Deszk község DISZ-titkárn; Ve» dologban csak a felsőbb szer- mindig vár. Ha Bérezi elvtárs
„szabályosan"
harmadik tavaszi béketnlálkozó- csernyés Magda
Üjszenliván vek) dönthetnek. Mi volt ez az mindegyiket
A ránlc h á r u l ó f e l a d a t o k a t
akarná elintézni.
az utolsó
ja alkalmából a DISZ Központi községi DISZ-titkár, Vörös Géza ügy?
maradéktalanul teljesítjük
szerénv
A szőregi asszonynak van vízíhúzta területet,
Vezetősége dicsérő
oklevelével Hódmezővásárhely,
Megyei
mellett is szep»
Á béke megvédéséért colunk a második ötéves terv kitüntetettek: Ivók Ferenc Mind' Könyvtár, Németh Lajos Hód- egy cseresznyefája, melynek számítások
folytatott harcból kiveszi ré- teljesítéséért, sikeréért.. Biz- szent, Dózsa telepi iskola, Subic mezővásárhely, Rózsa
Ferenc az egyik ága áthajlik a szom- tember közepe táián lehetne
szét a felnőttekkel együtt a tosítjuk a DISZ Központi Erzsébet Makó, Közgazdasági úti Általános Iskola. Gulla Ist- széd földjére. A szomszéd azt felszántani.
VAJON
GONDOLTAK-E
világ ifjúsága is. A Demok- Vezetőségét arról, hogy újabb Technikum DISZ-titkára, Dékánt/ ván
Hódmezővásárhelyi Gép- akarja, hogy vágja ki a fát.
ratikus Ifjúsági Világszövet- eredmények elérésével dicső- András Klárafalva DISZ-titkár, állomás, Lazur Barna hadnagy, Hosszú töprengés után ö már M Á R a felsőbb tanácsi szervek vezetői arra, hogy
az
ségnek tagja több mint PO séget fogunk szerezni a diszBabovka Mária Újvárosi ÁG Bakos Rózsa, a Szegedi Tudo- bele is nyugodott ebbe, de a ilyen agyonbürokratizált ügymillió i f j ú , több mint 80 or- ista névnek, úgy dolgozunk,
községi
tanácsnak
nincs
jo' DlSZ-bizottság
intézéssel a módnélküli
jeszág ifjúsági szervezete. Ezek hogy méltók: legyünk pár- DlSZ-titkár, Lénárd Imre Csere mányegyetem
hökény Petőfi Tsz DISZ-titkára, titkára, Vigh Rodolfnc Szeged, gában addig engedélyt adni a lentés
gyártásokkal
hány
a fiatalok nemcsak óhajtják tunk, népünk szeretetére.
ía
kivágására,
míg
a
felsőbb
ljiósi Sára Szentesi Általános Ingatlankezelő Vállalat
DISZnagytudású szakembert ítéla békét, hanem harcolnak is
Ugyanakkor üzenjük a ta- Gimnázium,
Búza Etelka To- titkára, Triz Sándor Szegedi Vas- szervek le nem "helyszíne- nek kényszerű betűrágásra?
érte. A népek együttélésének,
lik",
s
a
f
a
árnyékában
ki
lálkozón
résztvevő
külföldi
mörkény.
községi
DISZ-titkár,
ö
de
DISZ-titkára,
Bankó
Jánlii
Olyan munkákat végeztetnek
barátságának, összefogásénak
Építőipari Teclmi- nem mondják annak halálos velük,
S
J
melyhez
nem kell
eszméit hirdetik s elítélik a barátaink útján is az egész Mészoros Mária Kistelek- közítéletét.
világ ifjúságának, hogy aki ségr DISZ-ütkárhelyettcs,
Ko» ,
agrártudományi egyetem, s
háborús gyújtogatókat.
Ilyen
ügyeknek
a
tömkeleharcol a békéért, aki a népek vács István Deszk, Kossuth Tsz k u m ' R e s z t a M l k l ó s > a Szegedi
ráadásul — mint a vetések
— Ez az ifjúsági béketaláb jobb életéért,
gét intézi Bérezi elvtárs, a kiszántásának
barátságáért DISZ-titkára,
engedélyezése
Szubily Vászika Falcinezgyár DISZ-titkára.
kozó is a megye i f j ú békeszegedi járás
főagranóimusa mutatja — még fékezik is a
akar küzdeni, az barátra, harharcosainak
seregszemléje.
naponta!
costársra talál a magyar ifmunkák előre haladását. V é Ifjúságunk feladata is, hogy
A HÉT M Á S O D I K
N A P - leményünk szerint a községi
Ma József A l t i j á r ó l tart e l ő a d á s t
Népköztársaságunk gazdasá- júságban,
J Á T a felsőbb szervekhez tanácsok végrehajtó bizottsáHrabovszki elvtárs így fegi, politikai egységét erősítse,
B ó k a László
menő jelentések összeállítá- gai és a községi mezőgazdájezte
be
ünnepi
beszédét:
mert erőnk növekedésével nöA z előadásra a bérletek sával töltötte Bérezi elvtárs. szok is dönthetnek egy cseMa este fél 8 órakor a Közvekszik a bóketábor ereje is.
— Bízunk abban, hogy if- ponti Egyetem aulájában ren- mellett 4 forintos belépője- A harmadik napon, szerdán,
resznyefa kivágásának ügyéA mi ifjúságunk akkor tesz júsági találkozónk eléri cé'dezi meg a T T I T és a Tudo- gyet is kibocsátottak. Ebből Hódmezővásárhelyen, a lucer- ben és adhatnak
kiszántáai
eleget
kötelességének,
ha ját, hogy találkozónk ered- mányegyetem a Szegedi Nagy
natermesztési ankéton vett engedélyt egy valóban kipuszmaga területén a reá háruió ményeként tovább erősödik Í r ó t sorozatának nagy érdek- néhány még kapható a T T I T részt
(megjegyzendő, hogy tult vetésre.
titkárságon (Horváth M. u. 3.).
feladatokat
maradéktalanul ifjúsági szövetségünk
ereje lődéssel várt harmadik. Jóteljesíti. Mi büszkék vagyunk és egysége, a magyar fiata- zsef Attiláról szóló
előadáazokra a munkásfiatalokra, lok és más népek ifjúsága sát.
akik. teljesítik, túlteljesítik közötti
barátság,
testvéri
A z estnek kettős érdekessétermelési terveiket, fejlesztik egyetértés. Reméljük, hogy
a technikát, újítanak és ta- erőt ad a találkozó ahhoz, get ad az előadó és a közreműködő művészek személye.
megengedett lisztfelhasználá'
karékoskodnak.
A sütőipar f e j l e s z t é s e
hogy a termelésben, a mun- A z előadó Bóka László egyesi normát. Így fordult elő.
— Fogadjuk meg e találko- kában, a tanulásban, a gaz- temi tanár, akadémikus. HaPártunk és kormányunk a épülő új, modern kenyérgyár hogy az első negyedévben 147
zón, hogy a jövőben még to- dasági és kulturális élet min- sonló érdeklődéssel v á r j a a
mázsával, azaz 37.443 forintv á b b fejlesztjük eredménye- den területén újabb ered mű- szegedi közönség Gobbi Hilda második ötéves terv irányel- mellé újabb sütőüzemeket lé- tal túlléptük a liszt felhaszveit az ipari és mezőgazdasá- tesítsenek, vagy a felépült
inket. Minden erőnkkel har- nyeket érjünk el.
Kossuth-díjas kiváló művészt. gi dolgozók., az értelmiség elé
nálását. A közeljövőben naüzemet továbbfejlesszék.
A z est másik közreműködője, terjesztette megvitatás véA második ötéves tervben gyobb 'gondot kell fordítani az
a Jászai Mari-dí.ias Miklósy gett. A z egész ország dolgozói
A külföldi fiafalok üdvözlete
nagyobb gondot kell fordíta- önköltségcsökkentésre.
György.
Kovács István
örömmel fogadták a terveze- nunk az önköltségcsökkenHrabovszki Mihály elvtárs ra értékeljük azokat az ereda Sütőipari Vállalat
tet, s mind többen vannak, tésre. Vállalatunk eddig nem
ünnepi beszéde után a kül- ményeket, amelyeket, a párt
DISZ-titkára
akik elmondják véleményü- tudta betartani az országosan
földi fiatalok
tolmácsolták vezetésével elértetek. Ezért
üdvözletüket
a
találkozó üdvözlünk benneteket s to- •Ma Parragi
György ket róla.
Építkezések
résztvevőinek. Elsőként Nit- vábbi sikeréket
Mi, a Szegedi
Sütőipari
kívánunk.
tart
beszámolót
ra, az indiai i f j ú s á g küldötte, Éljen a magyar és kínai nép
Vállalat dolgozói és műszaki
a Szegedi J u t a á r u g y á r b a u
Szegeden
vezetői legfontosabb feladata DÍVSZ
Végrehajtóbizott- barátsága!" Percekig zúgott
nak tekintjük az előírt tervek
ságának tagja a világ i f j ú - az ütemes taps, a találkozó
A Szegedi Jutaárugyár a kozását szolgálja majd az
A Béke-Világtanács üléséről és maradéktalan teljesítését. Ezt második ötéves tervben ú j épülő ifjúsági vízi sporttelesága nevében, s a találkozó több ezer résztvevője lelkebeszámolót tart bizonyítja az is, hogy első ne- központi műhelyt kap. ahol pen felépített üdülőnk.
résztvevőinek lelkes ünnep- sen éltette a kínai és magyar határozatairól
lése között üdvözölte Csong- nép barátságát. Amikor a Parragi György elvtárs, a Ma- gyedévi tervünket 109.4 szá- az üzemfenntartó dolgozói kéAhhoz,
hogy terveinket,
Munrád megye ifjúságát. Baráti következő felszólaló a sötét- gyar Nemzet főszerkesztője ma zalékra teljesítettük.
munkakörül- teljesítsük, az szükséges, hogy
hogy nyelmesen. jó
köszöntését így fejezte be: bőrű Sipalo, rodéziai fiatal délután 6 órakor az Egyetemi kánkat megnehezíti.
mények között, új, modern
emberként,
"Ismerjük a magyar fiatalok megjelent a mikrofon elölt, Diákklubban (Dugonics tér). E több üzemben elavult, a mai gépekkel végezhetik munká- dolgozóink egy
követelményeknek nem megbecsületesen,
szorgalmasan
eredményeit,
büszkék va- újabb viharos tapsorkán tört békctalálkozóra várja a Városi felelő gépekkel
dolgozunk, jukat. A készáru raktárunk végezzék munkájukat, mingyunk azokra.
Köszönjük, ki a mozi nézőterén. A gyar- Békebizottság és a Hazafias Nép- így például a Mikszáth K á l - is olyan, hogy már nem felel dent elkövessenek a termeléhogy itt lehetünk közöttetek,
követelményeknek. kenység emeléséért, az öna meg a
mati afrikai ifjúság nevében front Városi Bizottsága Szeged mán utcai üzemünkben
s erőt meríthetünk eredmédolgozók naponta 8—10 órán Ezért elhatároztuk, hogy új költség csökkentéséért, a miköszöntötte a Csongrád me- békeharcosait.
nyeitekből". Szűnni nemakeikeresztül fülledt, széngázzal készáru raktárt építünk. Üze- nőség javításáért. E fontos
ró taps fogadta Szu-Ho-ta gyei ifjúság béketaláLkozóés szénporral szennyezett le- münkben a villamosítási terv feladatok
végrehajtásában
ját,
s
mikor
kijelentette,
hogy
végrehajtása megköveteli az élen kell járnunk
elvtársat, a hős kínai i f j ú s á g
vegőben dolgoznak.
nekünk.
Heller
ngnes
előadást
fari
"soha
nem
szűnünk
meg
harúj
transzformátor-állomás DISZ-fiataloknak. Fiataljaink
küldöttét. Különösen
fokoEzért vállalatunk minden építését. Ezenkívü! új ga- már eddig is példát mutattak.
Szegeden
zódott a hangulat, a lelkese- colni a gyarmati elnyomás
dolgozója örömmel veszi tu- rázst, szerelőműhelyt építünk. A Szegedi Jutaárugyárban 12
dés, mikor kínai barátunk ellen" — ismét hosszú ideig
A Magyar Dolgozók Pártja domásul, hogy a második öt- Ezek az építkezések közel 3 DISZ-fiatal megkapta a szaküdvözlő szavait
magyarul zúgott az őszinte helyeslést
Csongrád
megyei
Bizottsága éves terven belül, már 1957 millió forintba kerülnek.
A ma kiváló dolgozója kitünteszólva így fejezte be: "Nagy- kifejező taps.
Marxizmus—Leninizmus
Esti végére új, modern termelő- fonodái üzemrészt is bővít- tést. A fonodában négy ififelszerelt
ke- jük, 7 millió forintos beru- brigád teljesíti áliandcan 100
Egyeteme 1956. május 21-én este eszközökkel
Sevcsenko elvtárs felszólalása
6 órai kezdettel előadást tart ,,A nyérgyárat kapunk. -Az új házással.
százalékon fciül a
tervelőA z ötéves tervben nemcsak irányzatát. A szövődéi üzemtudomány és a művészet, mint kenyérgyárban hat sütőtér,
Minden eddigi tapsot, el- hogy "Daragie tovariscsi!« —
modern
gépek
teszik
könyaz
üzem
bővítésére,
hanem
a
a társadalmi tudat formái" címrészben a Péntek-brigád hójenzést. felülmúlt eu. a lelke- nem kellett tolmács, mivel a
nyebbé a munkát. De ez az munkások jólétére is fokozott
sedés, ahogyan a
találkozó fiatalok a sorok között ma- mel. Előadó Heller Ágnes elv- üzem sem elegendő ahhoz, gondot fordítunk. A munkás- napról hónapra 10—15 százarésztvevői Sevcsenko elvtár- guk kezdték fordítani kedves társnő, a filozófiai tudományok hogy Szeged zavartalan ke- lakásokat bővítjük, korsze- lékkal teljesíti túl felajánlásat, a hős szovjet ifjúság, a vendégünk első szavait. Sev- kandidátusa. Az előadáson az nyér-ellátást biztosítsa. Szük- rűbbé tesszük. Erre vállala- sát.
Komszomol küldöttét fogad- csenko elvtárs köszöntőjében egyetem hallgatóin kivül vendé- ségesnek tartjuk, hogy a má- tunk 150 ezer forintot fordít.
Kasza Gyula
ták. S amikor kimondotta, többek között ezeket mon- gek is részt vehetnek.
sodik ötéves tervben a már Dolgozóink pihenését, szóraDISZ-titkár

Hrabovszki

Mihály

elvtárs

beszéde

Fiatalok a második ötéves terv irányelveiről
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Párthírek

6. május

IS,

kedd

IDOJARASJ E L E M ÉS
Várható időjárás
kedden estig:
Változó felhőzet, kevesebb helyen
délutáni
záporeső.
Mérsékelt,
Időnkint élénk
északi-északkeleti
szél. Az éjszakai lehűlés erősődlk,
a nappali
felmelegedés elsősorban a nyugati és déli megyékben
fokozódik, máshol alig változik.
Várható
hőmérséklet
között.

legmagasabb
nappali
kedden
17-20
fok
M O Z I

Járási
Könyvtár:
Sztálin
körút 54.
Kölcsönzés szerda
és
pénlck kivételével minden hétköznap délután 2—6 óráig,
szombaton délelőtt 10-1 óráig,
délután
2 - 6 óráig.
Juhász
Gyula
Művelődési Otthon
Könyvtára:
Nyitva: hétfőn, kedden,
szerdán,
csütörtökön, szombaton du. 2—6
óráig.
Kölcsönzés mindenki
ré
szére.
ÁLLATORVOSI
INSPEKCIOS
SZOLGALAT
Szeged város területére
1956. május hó 12-töl este 18.00
h-tól reggel 06.00 h-ig (vasárnap
nappal isi
kizárólag
elsősegély
és nehézeltés
esetérc
inspekciós
dr. Farkas Dezső állami állatorvos Szeged, Deák Ferenc u. 22.
II. em. Telefon: 43-17.

Szabadság: Fél ő és tél 8: Gábor diák.
— Uj színes magyar
film (május 22-ig).
Vörös Cslllr,g:
Fél 6 és fél 8:
A RADIO
M O S Ó R A
Hajazzuk. —
Olasz film (május
lőlg).
Május
18,
szerda
Fáklya: Fél 6 és fél 8: l-omonn•zov. — Szines szovjet film (maKossuth-rádló
jus 16-lg) Későnjövök csak a híradó utáni
4.30 Hírek. 4.35
Zenés műsor
szünetben
mehetnek be a néző- 5 Falurádió. 0 Hirek. 6 05 Falusi
híradó, 7 Szabad Néu vezércikke,
térre.
hirek, 8.10 Operarészletek, 9 RáNEMZETI SZÍNHÁZ
dióegyetem. 9.30
Népi hangszerszólók, 10 Hirek. lapszemle. 10.10
Este 7 órakor: Leányvásár.
- Óvodások műsora. 10.40 Pillantás
a nagyvilágba. 10.50 Bán Melitta
Odry bérlet.
zongorázik, 11.10 Kamarakórusok.
POSTÁS KULTÚROTTHON
11.37 Versek.
12
Hírek,
12.10
Hanglemezek. 13 Falusi híradó, 13
(Vásárhelyi sugárút 21.)
óra Iá Zenés utazás. 14.15 KamaEste 7 órakor: A sárkánygylkok razene, 15 Hírek. 15.10 GyermeZsoldos
világában címmel
előadást
tart kek az operaszínpadon.
Péter előadása. 15.35 Sporthíradó.
Gallé László lanár.
15.55 Szimfonikus
zenekar, 10.45
Válasz hallgatóinknak. 16.57 MűMUZEUM
sorismertelés.
17
Hirek,
17.10
A Móra Ferenc Múzeum közpon- Szív, küldi. 17.40 Könnyű zene. 18
ti épületében (Roosewclt tér) má- Vita a második öléves terv irányjus H—19-ig szénkénegezés miatt elveiről, 18.20 „Hétre ma várom
Nemzetinél . . "
Egy kezdődő
a kiállítások zárva vannak.
A a
Horváth Mihály
utcai
múzeumi szerelem története sok-sok tánczeKéptárban: Magyar festészet száz nével. 19.03 Kommentár. 19.08 Traéjszakát,
éve. Szegedi képzőművészet fejlő- gédia: Hamlet. 19.52 J ó
dése és Dinnyés
Ferenc
gyűjte- gyerekekl 20 Esti Híradó, 20.24 A
folytatása. 22
ményes
kiállítása
megtekinthető színházi közvetítés
külpolltka.
hétfő kivételével mindennap de. 10 Hirek, 22 15 TIz perc
22.25 A színházi
közvetítés folyórától du. 6 óráig.
tatása. 23 40
Maravilla-trió játszik. 24 Hírek. 0.10 Katonadalok.
KÖNYVTARAK
S o m o g y i K ö n y v t á r ! KözPrtőfl-rádll
oontl könyvtára; Kölcsönzés hétköznaponkint 13—18 óráig
Olva7—I1.57-lg azonos a
Kossuthsóterem és kutatószoba nyitva va- rádló műsorával. 11.57
Műsorzásárnap kivételével
10—19 Óráig. rás, 14
Operaáriák. 14.15 UttörőGorkij könyvtára: Kölcsönzés hét- hlradó. 14.35 Rádiódaljátékok
zeköznaponkint
délután 2 - 6 öráig. néléből. 15.10
Szudán, a fekete
(Horváth Mihály utca 3. szám). földrész legfiatalabb köztársasága.
Ifjúsági
könyvtára:
Kölcsönzést Előadás. 15.30 Szovjet népek daszolgálata
hétköznaponkint
dél- laiból, 16 Országszerte —
meután 2—6-ig. (Horváth Mihály u. gyeszerle. 16.10
Moszkvai Rádió
3. szám).
összeállítása. 17.40 Gyermekrádió,
Rádióegyetem,
Egyetemi
K O n y v t i r : 18 Filmzene. 18.30
Olvasóterem
hétfőn 2-től >/, 9- 19 Hanglemez. 19.35 Irodalmi jegyzetek.
19.40
Orosz
nyelvlecke,
20
!g. keddtől szombatig: 10-től háromnegyed 9-lg,
vasárnap: 9-től Keringök. 20 20 Sporthíradó. 20.40
21
Tudományos
háromnégyed
1-lg.
Kölcsönzés: Operettrészlelek.
hétlőn 2-től
háromnegyed 8-lg, lapok szemléje. 21 óra 10 Tánc50 Az orvostudokeddtől péntekig: 12-től háromne- zene. 21 óra
Dr. Vida
gyed 6-lg. szombaton 10-töl
há dománv eredményeiből.
Népi énekeromnegyed l-ig. Kutatószoba dél- István előadása. 22
kcsek, 22.30 Esti muzsika.
előtt 10-től este 6-lg.

Anyakönyvi
I.

KEROLET

Házasság
Szűcs
Károly—Nagygyörgy Rozália,
Domonlcs
János—Ágoston
Margit.
Ábrahám
Sándor-Tóth
Irén, Juhász József-Belov Rozália, Kocsis István—Csapó Anna.
Születések
Kószó Szilveszter—Magyarl
Rozália Jusztina, Fekete Árpád—Kovács Borbála Judit. Nagy Endre
—Czinege Mária
Gabriella, Gyurik Sándor—Börcsök Ilona Katalin,
Papp
József—Illés
Mária Mária.
Major
Gábor—Peity
Gvulvászja Veronika. Légrádl Antal—Gönczi Rozália Gyula, Vajszhár Ferenc—Bodányl Erzsébet Ilona. Szabó Antal—Barna Julianna
7oltán, Széli
Józsct-Körösl Irén
Mária. Széli
József—Körösi Irén
Erzsébet. Nagy
István-Ulvlczki
Anna Hona, Kovács Sándor-Palócz Margit Gábor. Paragl István
-Sebők Erzsébet
István,
Baka
István-Halász
Erzsébet István.
Széli Jenő—Farkas
Eszter Erika,
Markó
Sándor—Gárgyán Etelka,
Ágnes,
Tóth Béla—Simon Gizella
Gizella.
Bercczkl
János-Krájer
Julianna Zsuzsanna.
Balogh
József—Károlyi
Emília Jenő. Hegyi
István—Erdélyi Mária Mária. Kemencs Tibor-Kerek Veronika Tibor, Kószó Imre—Illés Mária Má-

hírek

rla, Kádár
Péter—Kerekes Ilona
István. Kovács I.ászló-Kolátl Mária László, Márki
Gábor—Marki
Piroska
Ibolya. Püspöki LajosCsonka Mária József. Pejlty Iván
—Fehér Rózsa Iván. Sipos Antal
-Farkas Ilona Erzsébet,
Sípon
Antal—Farkas Ilona Ilona, Sánta István—Szabó
Mária
Mária.
Szabó Imre—Miklós
Anna Éva,
Temesvári Antal—Nagy Anna Anna, Bakró Lajos—Markovics
Julianna Klára.
Komlósl István—
Póplty Erzsébet András.
Katona
Pál—Zab Margit Pál. Bürger Géza—Tricskó Anna László,
Papdl
János—Makallcza
Mária
János,
Bozókl Ferenc—Balogh
Erzsébet
Agncs, Raffal
István—Tre'sz Erzsébetnek
Ibolya nevű
gyermeke
született.

Elhaltak
Tálal Endréné
Bujdos Borbála
67. Bartucz Pál 2 hónapos, Bodrogi István l napos. Oláh Lajosné Auerliammer Mária 50, Placshek
Kálmán 75. Sánta József 67, Kiri
Jánosné Nagy Rozál 39. dr. Márlaröldl Márton 72. Hodi Lajosné
Gábor Krisztina 76. Hanák Zsuzsanna 4 napos. Csonka Józsefné
Sebeiben Eszter 64. Pintér Lajos
52. Csiszár Lajos 44. Ellenbogen
Éllásné Grflnsberger
Karola 49,
Kolompár
Antal 5 napos. Szélt
Erzsébet 3 napos, Bárkányi Jánosné Bartucz Franciska 80, Geleta Pálné Kecskeméti Margit 52,
A Földmflvesszővetkezet felhívja a Deim Mária 79. Koncz Istvánné
méhészettel
foglalkozó
Tsz-ekct, —Dobó Etelka 70. Gilicze Júlia 1
s-akcsoportokat és
szakcsoporton
napos korában.
klvfllt méhészeket, hogy május 31|g korlátlan
mennyiségben lehet
mézértékesitésl szerződést kötni
A
szerződött mennyiség után
készpénzeiéiig Jár. Érdeklődők fordulInnak a
FöldmOvesszövelkezethez,
Szent István tér 3. szám alatt.
Takarmányrépa, napraforgó
vetőmag és mindenfajta növényvédőszer kapható a
Földmíivesszóvetkezet Teréz u. 2. számú raktárában.
. . .
i,
2 db fejős birka és 1 éves bárány tartásra kiadó.
Szatymazl
4,2
u. 45.
Elveszett egy kismalac vasárnap
délelőtt 9-10 közt.
Megtalálója
jutalomban
részesül.
Szeged.
Lcchncr tér 4. szám.
443
Egy láskafrógép kölcsón vehető,
hosszabb Időre is. Alföldi u. 44.
szám
441
Szegedi Gázmű férfi segédmunkásokai felvesz.
Elcserélném
házfelügyelői lakámat főbérletiérl. Arany János
u.
10. szám.
Hangszer javítás, felszerelés, vétel Sági (Steiner) hangszerkészítőnél. Somogyi u. 19.
Nagy bécsi zongora eladó. Jókarban lévő. Újszeged, Kállay fasor 42.

VArKZEMIJVEG
l i S Í R

Értesítjük a Politikai Gazdaságtan I. évfolyam propagandistáit,
hogy
részükre
1956. május 15-én, kedden
délután 3 órakor a Közgazdasági Technikumban (Sztálin
sétány 14.) az S Z K P X X .
kongresszus anyaga harmadik részéből (A párt) konferenciát tartunk.
Értesítjük a filozófiai tanfolyam első évfolyama pedagógus
konferenciájának
hallgatóit,
hogy részükre a konferenciát ma
délután 3 órakor a Pártoktatók
Házában tartjuk.
Agit.-prop.

osztály

— Sikeresen vizsgáztak a
Szegedi Textilművek rezsiműhelyének dolgozói a szakmai
továbbképző
tanfolyamon.
A z elméleti tanulás
mellett értékes szerszámokat
készítettek maguknak a hallgatók, amelyekből az üzem
előcsarnokában kiállítást rendeztek.
—
Megkétszereződött
a
Kölcsönös Segítő Takarékpénztár tagjainak száma az
Űjszegedi Kender-Lenszövőben. Egy évvel ezelőtt még
csalk 320 tagja volt a KSTnek, amely 1954 októberében
alakult az üzemben.
— Klubestet rendez a Magyar Hidrológiai
Társaság
szegedi
csoportja
május
15-én, ma délután 5 órai kezdettel a Vízügyi Igazgatóság
előadótermében (Sztálin sétány 4) »A víz szerepe a Szovjetunióban* címmel előadást
tart Rajczy Kálmán, az Országos Tervhivatal osztályvezető főmérnöke.
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N a g y küzdelem — alacsony
(Pécsi

Dózsa—Szegedi

Nyolc-kilencezer
ember
gyűlt össze a Pécsi Törekvés
pályáján, hogy az egész napos — a mérkőzés alatt is
tartó — eső ellenére is tanúi
legyenek a Szegedi Haladás
pécsi
vendégszereplésének.
Az erősen felázott talajú pályán nem alakult ki szép játék.
A
Haladás
lényegesen
gyengébben játszott, mint
szerdai hazai mérkőzésén.
ugy, hogy kérdezgették is a
pécsi szurkolók:
"Hogyan
verhette meg ez a csapat a
Bp. Kinizsit?" S a kérdésnek
volt is bizonyos alapja, mert
bizonv a vasárnap mutatott
játék" alapján aligha volt elképzelhető a szerdai gyozelem.
A két csapat Gere játékvezetővel az élen öt óraikor az
alábbi összeállításban futott
ki a pályára:
Pécs: Danka — Szőcs, Hegyi, Kamondi — Pleck, Kresz
— Csupák, Brada, Opova,
Fazekas. Horváth.
Szeged: Mészáros — Bénák, Faragó, Vass — Baráth
Zallár — Budai, Czáráiki, Városi, Gilicz, Halász.
A csúszós talajon az első
percekben a Haladás kezében volt a kezdeményezés. A
támadósor azonban nem tudott Ikiibontakozni s mintegy
negyedórái meddő mezőnyf.-lknv
néc^iek vetceb
vették
fi.leny után
utan a pecsiöK
át a játék irányítását. Tarna-

dúsaikat azonban veszélyes
szegedi ellentámadások szakították meg, s a szegedi védelem is jól állt a lábán. Fél
óra is eltelt anélkül, hogy
egyik kapu is komolyabb ve— Készül az általános is- rzélybe került volna
A néoci f n l é n v e l l e n é r e a z
kolai atlasz. A Kartográfiai
re ^
, T i
' T
®
Atlasz, amely már eddig is első gólhelyzetek Danka kapúja
előtt
alakultak
ki.
A
33.
sok szép munkát adott az iskolai tanulók és a felnőttek perben Budai jó beadását Hakezébe, most egy újaJbb szép lász kapu mellé lőtte, majd
feladatot valósít meg. Készül bárom perc múlva Budai löaz általános iskolai atlasz. 32 vését öklözéssel tisztázta a
oldalon hazánk, a népi de- pécsi kapus.
Már-már úgy látszott, hogy
mcftráciák és az 5 kontinens
országainak térképét tartal- az első félidő gól nélkül temazza. A z általános iskolák lik el, azonban hárorn perctanulói már az új iskolai év- cel a befejezés előtt góllá
ben kezükbe kapják az új at- érett a pécsi támadássorozat,
Vass hibájából Opovához kelaszt.
rült a labda s a pécsi közép— A szocialista bérezés csatár közvetlen (közelről a
kérdéseiről vitát rendez a hálóba továbbította a labdát.
Textilipari Műszaki és Tudo- Mészáros vetődött, de hiába.
mányos Egyesület
szegedi 1:0.
csoportja a Textilművekben
Szünet után is a pécsiek
május 16-án, szerdán reggel játszanak fölényben.
7 órakor. Vitavezető MészáA szegedi játékosok rendre
ros János munkaügyi előadó.
elhibázták az átadásokat s

Haladás

2:1

színvonal
(1:0)

csatárok igen gyakran
játEgyénileg Mészáros minszották tisztára magúikat, s a den tőle telhetőt megtett, sok
látottak alapján akár na- veszélyes lövést tett áirtalgyobb arányú is lehetett vol- matlanná. A hátvédek között
na győzelmük. A fedezetek Faragó, Bénák, Vass a sormessze elmaradtak attól a rend. A fedezeteknek csupán
játóktól, amelyet már hosz- igyekezetük
dicsérhető. A
szabb idő óta megszoktunk csatársorból Czdrálki és Butőlük, ebben azonban nem dai sokat dolgozott, nagy akaegyedül ők a hibásak. Első- rással küzdöttek. A balszárny
sorban a csatársor gyenge igen keveset mutatott, főleg
játékában keresendő a baj Gilicz gyenge játéka.volt felcka. Különösen a balszárny tűnő.
játszott igen gyengén s ezútGere játékvezető jól vetal a középcsatár Városi sem
.
, ,
. „„
nyújtott megnyugtató telje- z e t t e a mérkőzést, amely pesítményt. így aztán a jobb- d l S — a csúszós pálya és a
szárny minden igyekezete hi- nagy küzdelem miatt — koábavalónak bizonyult.
moly feladat elé állította őt.
p É C S I D Ö Z S A I I . - SZEGEDI H A L A D Á S II.
6:2 (3:1)
A szegedi tartalékcsapat mének és széteső csatársoráigen gyengén játszott. Nagy nak is. A szegediek góljait
gólarányú vereségét egyaránt Nemes és Rózsavölgyi
szeköszönheti bizonytalan védel- rezte.
AZ

IFJÚSÁGI

BÉKETALALKOZÓ

Esős időben, mélytalajú pályán
játszották le a Csongrád megyei
ifjúság harmadik tavaszi béketalálkozójának
labdarugó-mérkőzéseit. A mérkőzéseket
igy is komoly érdeklődés kísérte, a Szeged
—Hódmezővásárhely
találkozóra
már mintegy kétezer
néző gyűlt
össze. Eredmények:
Szeged ' válogatott—Hódmezővásárhely válogatott 3:2 (2:1)

LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉSE!
a megye csapatát több gondossággal állíthatta volna össze: a szegedi Játékosok
kőzött nem egy
akad. aki megállná helyét a csapatban és mégsem szerepelt.
Az ifjúsági Béke Kupáért
Szeged város IfJ. vál.—Makó Járás ifj. vál. 2:0 (1:0).
Szentes járás ifj
vál.—Szeged
lárás ifj. vál. 3:1 (Irt)).
SPORTLÖVÉSZET

A két város
labdarugóinak találkozójából
megérdemelten
ke-

A Csongrád megyei DISZ-szervezet és a MÖHOSZ megyei sportrüUek
ki győztesen a
szegediek,
lövő-versenyt rendezett a Törekvés
Mindkó[
csapat
t6bb j ó
belyzetet
Nők: 1. Czifra
Magda
dolgozott ki. a csatárok azonban pályán.
a legtöbb helyzetet értékesítetlenii! (Szeged) 10/84. 2. Kocsis (Hódmehagyták. A szegediek a kapu előtt zövásárhely) 80. 3. Szibrik (Hód80.
4,
Kovács
határozottabbak voltak és nagyobb mezővásárhely)
(Szeged) 75. Férfiak: 1. Joó
Fearányban is győzhettek volna.
renc (Szeged) 10/87,
2. Kotányi
(Szeged) 85. 3. Kovács (CsongBács-Kiskun megye—Csongrád
rád) 85. Csapat: 1. Szeged I. (Joó
megye 0:0
F.. Kotányi. Barta.
Babinszky,
Joó
Gy.) 406. 2. Szeged I I . (ValCsongrád
megye a kapu előtti
kó,
Balaton,
Várkonyl,
Ladányi,
bizonytalansága miatt volt kényleien megelégedni a döntetlennel, Erdélyi) 377, 3. Hódmezővásárhely
363.
ifjúsági
bizottság
Egyébként az
A MEGYEI
Szpártákusz—Kinizsi

3:3

Fűtőház-Vasas 2:1 (1:6)

(3:1)

Az első félidőben kitűnően játszó Szpártákusz a
szünet után
••erősen visszaesett és
ekkor
már
örülhetett a döntetlennek is.
Törekvés—Vörös

Lobogó 3:0 (3:0)

Erősen felázott talajú pályán a
Törekvés már az első félidőben bebiztosította győzelmét,
Dózsa_varBs

Meteor

4:2

(1:1)

Az első félidőben klegyensúlyozott volt a Játék, szünet után kidomborodott a Dózsa nagyobb tudása.
Újszeged—Építők

2:0

BAJNOKSÁGÉRT

(1:0)

Az újszegedlek
Jobban alkalmazkodtak a csúszós, mély talajhoz és megérdemelten győztek.

csapata
hatalmas
.A. Fűtőház
.
küzdelemben szerezte meg Idei elj ő győzelmét.
Szőreg—Bástya 5:0 (3:0)
A szőregiek végig hatalmas fölényben játszottak és Ilyen arányban is megérdemelten győztek.
Postás-Honvéd

3:1 (2:0)

A nagy lelkesedéssel játszó Postás győzelme talán meglepetésnek
számit, de teljesen megérdemelt,
Dorozsma—Deszk 5:2 (t:2)
A második félidő
közepéig a
deszkiek vezettek, de ekkor — valószínűleg erőnléti okokból — erősen visszaestek és megérdemelten
győzött a Dorozsma.

a pécsiek viszonylag köny— Szovjetunióbeli útjáról
NB II-ES ERED5\ÉNYEK
AZ NB I. VASARNAPI EREDnyen választották el őket a
tart vetítettképes előadást
Keleti csoport: Bp. Szpártákusz
MÉNYEI
labdától.
szerdán este fél 11 órakor a
-Diósgyőri Vasas 4:3 (3:1), GöCsepeli Vasas—Bp. Vörös Lodöllői Dózsa—Bp. Vörös
Meteor
szegedi Nemzeti Szírtház tár- Egyre ritkábbakká váltak a
bogó 0:0
2:0 (1:0), Vörös
Lobogó Kistext
támadások,
ezek
salgójában
Kiráily
József szegedi
• ^ • f l ^ H
. ,
Debreceni Törekvés 2:0 (1:0), Peazonban gyakran jelentettek
egyetemi adjunktus.
A Jólzáró védelmekkel r.em tud- r e c e s j B á n y á s z - E g r i
Bástya 3:1
gyengén ját- (2:0), Kecskeméti Dózsa—Nagybatak megbirkózni a
veszélyt a pécsi kapura.
MÁJUS 12-cn Moszkvában a
szó támadósorok.
lonyi Bányász 3:0 (1:0). Szolnoki
Egy ilyen ellentámadás soSzovjetunió
Nagyszínházában
Törekvés—Salgótarjáni Vasas
0:0.
Bp. Kinizsi—Tatabányai Bányász
rán
született
meg
a
20.
percMiskolci
Törekvés—Özdi Vasas 1:1
ünnepi ülést tartottak a Trctya3:2 (0:1)
(0:0). Békéscsabai Építők—Bp. Tökov-képtár fennállásának 100. ben a kiegyenlítő gól. Budai
Az első félidőben úgy nézett rekvés 2:1 (2:0).
a jobboldalon jól futott el s
évfordulója alkalmából.
Nyugati csoport: Vasas
Izzó—
kl,
hogy
a
tatabányalak
meglepeszépen adott be középre. A tést csinálnak, de o második fél- Bp. Szikra 2:1 (2:0). Sztállnvárosi
Törekvés 3:1 (1:1),
beadást Városi átengedte Ha- időben magára talált a fővárosi Vasas—Pécs!
Dózsa—Szikra Gázlászhoz, a balszélsó éles lö- csapat. Góllövö: Láng (2), Csa- Zalaegerszegi
A BAMBUSZ-BETON
művek 2:1 (1:1),
Győri V a s a s vése a befutó Szőcsbe ütkö- bai, 111. Lahos. Hári.
Kaposvári Kinizsi 6:2 (6:1), BudaAz
egyik
kínai
egyetemen zött s róla védhetetlenül pat- Salgótarjáni Bányász—Bp.
Építők—Pénzügyörök
1:1
Dózsa foki
(1:0), Váci Bástya—Törekvés Szálbal sar1:0 (1:0)
nemrégiben
tudományos
kon- tant a pécsi kapu
lítók 2:1 (1:0). Komlói Bányász—
kába. 1:1.
Hatalmas küzdelem után
meg- Sopionl Törekvés 2:2 (2:0), Vasas
lercncián
foglalkoztak
azzal
a
Nem
sokáig
örülhették érdemelt hazai győzelem. Góllövő Dinamó—Nagykanlz'síl
kérdéssel,
hogyan
használhatják
azonban a szegediek az egyen- ^ o r o g B á n y i s z - B p . Vasas 3:3 0 : 0 ,
fel a bambuszt
az
építkezésekRÖPLABDA
lltesnek. A gól után ismét
Csak nehezen
egyenlített kl a
A területi
bajnokság
eredméhez. A konferencián
a kínai mér- pécsi támadásokkal folytató- fővárosi együttes a lelkes doronyei. Szegedi Építők—Békéscsabai
nökök
igen érdekes
bejelentést dott a játék s öt perc múlva
'^ieh^'^ílágyY*E
Törekvés 3:2.
Az Építők pályán
újabb gólhoz jutott a hazai Raduly.
lejátszott női rangadón a szegetettek. Állításuk
szerint,
ha a
csapat. Ezúttal ismét Opova
diek Fábiánné, Vörösné. Ujszászi,
Bp. Honvéd—Szombathelyi Tó
Berki, Molnár és Miklós (csere:
betonozásnál
acélarmatúra
he- volt eredményes: az
ötösről
rekvés 2:1 (0:1)
SOly és
Horesnyl) összeállítású
Mélyett bambuszrudakat
használ- leadott lövése a vetődő
csapata nagy küzdelem után győNagy küzdelemben győzött
a zött. Az izgalmakban
száros
mellett
a
hálóba
jubővelkedő
nak, úgy a készített
bambuszbePuskás nélkül kiálló
bajnokcsa- játék egy és háromnegyed órán át
tott. 2:1.
pat. Góllövő:
Czlbor (2), illetve tartott.
Szegedi Vörös Lobogólon ellenállás és szilárdság
szemEz a második gól szárnya- Molnár.
Szolnoki Kinizsi 3:1. Női. Szegedi
pontjából
maradéktalanul
meg- kat adott a pécsieknek.
A
Vörös
Lobogó—Szolnoki Honvéd
AZ NB I. ALLASA
3:1.
Férfi.
erős nyomás
jelel az építési előírásoknak,
ön- szegedi kapu
A
megyei
bajnokság eredményei.
Bp.
Vörös
L.
alá
került s Mészárosnak !.
10 21: 6 17
költsége
pedig
a
vasbetonénak
Traktor—Pedagógiai
10 20:10 15 Székkutasi
minden
tudására szüksége 2. Bp. Honvéd
Főiskola 3:2. Női. Szegedi Építők
Bp. Kinizsi
15:11
még a fele sincs.
volt ahhoz, hogy újabb gól- 3.
—Szegedi
Vasas
3:0. Férfi. SzegeSalgótarján
4.
11:14 11
Haladás—Sándorfalvi SK 3:2.
tól megőrizze kapuját.
5. Csepel
I I : 9 jÖ dl
10
Női.
Szegedi
Haladás
II—Szegedi
DÉLMAGYARORSZAG
13:12
A Haladás csak az utolsó 6. Bp. Vasas
Vörös Lobogó I I . 3:0. Férfi.
Szeged város és a szegedi Járás
7. Bp. Dózsa
percekben
jött
fel
ismét,
de
Pécs
dolgozóinak lapja.
8.
10:13
Totóeredmények
egyenlítésre már nem volt 9. Tatabánya
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
11:15
A Totó 12 találatos szelvénye:
Felelős kiadó: Az MDP Csongrád ereje.
11:16
10. Dorog
X. I, 2. 1. 1, 2. 1. 1. x, 2. 2; 2.
megye Bizottsága, az MDP Szeged
8:15
11. Szegedi Hatadás
A pécsi találkozón a szer- 12. Szombathely
Városi
Bizottság i és a
szegedi
5:15
Hivatalos (otó-nyeremények
Váiost Tanács
dai mérkőzéshez viszonyítva
A sportfogadások május 13-!, 20.
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. II. szembetűnően visszaesett csaKijelölték a labdarugó-vilogatot
fordulóján 12 találatot 8 pályázó
Telefon: 35—35 é.. 40-80
kereteket
ért el. A nyereményösszeg egyenKiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3. patot láttunk viszont a Halaként
75.165 Ft.
Telefon: 31-16 és 35—00.
dásban.
A-válogatott: Gellér — Ilku I..
182-en érlek e! 11 találatot. A
Terjesztik:
a megyei PostahivaRajna, Szőcs, Kárpáti. Lantos. Ta. nyereményösszeg
Játékában
nyoma
sem
volt
szelvényenként
tal HIrlaposztálya és a hírlapkézkács. Bozslk.
Szojka.
Kotász, 3321 forint és 25 fillér.
besítő postahivatalok
a Kinizsi ellen mutatott öt- Keszthelyi.
Budai. Kocsis. Machos,
A 10 találatos szelvények száma
Előfizetéspostahivataloknál
és
letességnek,
tervszerűség- Tichy, Hidegkúti. Fenyvesi.
kézbesítőknél. Havi előfizetési díj
2475.
A nyereményösszeg egyennek.
B-válogatott: Faragó, Komáromi, ként .326 forint 25 fillér.
II forint.
Buzánszky,
Hegvi.
Dalnoki,
Tarr.
A 10 találatos nyeremények ktRengeteg volt a pontatlan leBundzsák. Berendl. Kleibán. Szov- firelése május 17-én, a 12 és
11
adás, a rossz szöktetés, a terv- Ják.
Szegedi Nyomda Vállalat
Varga. Szilágyi I
Vilczsál, találatos nyereményeké pedig mászerűtlen csapkodás. A pécsi Tóth. Gondos.
Felelős vezető; Vincze György
jus 22-én kezdődik.
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