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Forró szeretettel fogadták Budapesten 
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 

kormányküldöttségét 
Vasárnap délben érkezett 

meg Budapestre a Koreai 
Népi Demokratikus Köztár-
saság kormányküldöttsége. A 
repülőtéri fogadtatásra 

a párt és a kormány veze-
tőin kívül a budapesti dol-
gozók nagy tömege is el-
jött. 

Örömtől sugárzó arccal, izga-
tottan gyülekeztek a Magyar-
országon nevelődő koreai if-
jak és leányok s ott voltak — 
mintegy osztozva örömükben 
— a kínai és vietnámi diá-
kok is. 

A kormányküldöttség veze-
tője Kim Ir Szen elvtárs, a 
Minisztertanács elnöke, tag-
jai: Pak Den Aj, a Koreai 
Munkapárt Központi Bizott-
ságának elnökhelyettese, Nam 
Ir külügyminiszter, Li Cson 
Ok, az állami tervbizottság 
elnöke, Ko Djun Thjak, az 
Észak-koreai Demokratapárt 
Központi Bizottságának el-
nökhelyettese, Kim Ben De, 
az Észak-koreai If jú Barátok 
Pártja Központi Vezetőségé-
nek elnökhelyettese, Csio 
Kim Szon, a K im Csak Poli-
technikai Intézet igazgatója, 
Han Gi Csan, a K im Csak 

Kohászati Művek egyik rész-
legének vezetője, a Munika 
Hőse, Tyen Szen Bok terme-
lőszövetkezeti elnök, a Munka 
Hőse, valamint An Jen, a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság magyarországi 
nagykövete. 

Kim Ir Szen elvtársat és a 
kormányküldöttség töbhi tag-
ját 

Hegedűs András elvtárs, a 
Minisztertanács elnöke üd-
vözölte a magyar nép ne-
vében, s hangsúlyozta, 
hogy a koreai vendégek lá-
togatása hozzájárul a ma-
gyar cs a koreai nép test-
véri barátságának erősödé-
séhez. 

Az üdvözlésre K im Ir Szen 
marsall válaszolt, aki kije-
lentette, hogy 

a koreai nép forrón üdvözli 
a testvéri magyar népet és 
szívből örül sikereinek. 
A koreai vendégek, vala-

mint a párt és a kormány ve-
zetői megszemlélték ezután a 
díszőrség pompásan sikerült 
diszmenetét, majd elhagyták 
a Feri-hegyi repülőteret. 

Vasárnap délután a párt és 
a kormány vezetői 

az országházban fogadták a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság kormánykül-
döttségét. 

Ezután a vendégek megláto-
gatták a Margitszigetet, A 
Margitszigetről a Népstadion-
ba vezetett a koreai kormány-
küldöttség útja. 

Vasárnap este 
díszelőadást rendeztek az 
Állami Operaházban koreai 
vendégeink tiszteletére, 

amelyen megjelentek K im Ir 
Szen marsall, a Koreai Mun-
kapárt Központi Bizottságá-
nak elnöke, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
Minisztertanácsának elnöke, 
továbbá a küldöttség tagjai. 
Jelen voltak a párt és a kor-
mány vezetői is. Az előadás 
megkezdése előtt Tóth Ala-
dár Kossuth-díjas, az Állami 
Operaház igazgatója köszön-
tötte a kormányküldöttséget. 
A koreai és a magyar Him-
nusz elhangzása után a »Bi-
hari nótája* című táncjátékot 
mutatták be. 

A koreai kormányküldött-
ség néhány napot tölt ha-
zánkban. 

Ma érkezik Szegedre 
a dolgozó iiók világkonferenciájának 

küldöttsége 
A dolgozó nők világkonferenciájának 

budapesti ülése véget ért. A küldöttek 
megtekintik hazánk vidéki városait. Sze-
gedre, a Szakszervezetek Megyei Tanácsá-
nak meghívására a küldöttek öt csoportja 
érkezik ma délelőtt: a svédek, a lengye-
lek, a hollandok, a mexikóiak és az izra-
eliek 35 Uiüldötte. Délelőtt 10 órakor a Ju-
hász Gyula Művelődési Otthonban foga-
dást rendeznek tiszteletükre. Majd üzem-
látogatás következik; a küldöttek — való-
színűleg két csoportban — érdeklődésük 
szerint megtekintik a Textilműveket, a 
Konzervgyárat, illetőleg a Szegedi Ken-

derfonógyárat és esetleg valamelyik ter-
melőszövetkezetet. Délután háromnegyed 
2-kor a Hungáriáiban ebédelnek, utána 3 
órakor nagygyűlésen vesznek részt a Ru-
hagyárban, ahol Kónya Imréné' a Postás 
Szakszervezet Területi Bizottságának el-
nöke mond ünnepi beszédet. Az öt küldött-
ség vezetői beszámolnak arról, hogy hazá-
jukban milyen a nők élete. A nagygyűlést 
kulturális műsor követi. Este 7 órakor, Bu-
dapestre való visszatérésük előtt, a Körösi 
Halászcsárdában rendeznek vacsorát a kül-
döttek tiszteletére. 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 
kormányküldöttsége Budapesten 

A Koreai Népi Demokrati-
k u s K ö z t á r s a s á g Kim Ir Szen 

marsallnak. a miniszterta-
nács elnökének . vezetésével 
hazánkban tartózkodó kor-
mányküldöttsége hétfőn dél-
előtt megkoszorúzta a hazánk 
szabadságáért és függetlensé-
géért életüket áldozott ma-
gyar hősök, valamint a fel-
szabadító szoviet hősök em-
lékművét. 

A ko6zorúzási ünnepsége-
ken résztvettek a küldöttség 
tagjai Kim Ir Szen marsall 
vezetésével. 

Jelen voltak a párt és a 

kormány vezetői közül: Apró 

Antal, Dobi István. Hegedűs 

András, Kovács István, Rá-

kosi Mátyás, Bata István, Pi-

ros László. 

An Jen. a Koreai Népi De-
mokratikus Köztársaság ma-
gyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete 
hétfőn délben a városligeti 
Gundel-ét teremben fogadást 
adott a hazánkban tartózko-
dó koreai kormányküldött-
ség tiszteletére. 

A fogadáson megjelentek a 

^kormányküldöttség tagjr.i 

Kim Ir Szen marsall, a Ko-

reai Munkapárt Központi Bi-

zottsága elnökének, a KNDK 

Minisztertanácsa elnökének 

vezetésével. 

Jelen voltak a fogadáson a 
párt és a kormány vezetői; 
A p r ó Antal, Ács Lajos. Dobi 

István, Erdei Ferenc, Gerő 

Ernő, Hegedűs András, Ko-

vács István, Rákosi Mátyás, 

Szalai Béla, Bata István, Pi-

ros László. Egri Gyula. Vég 

Béla. 

Kim Ir Szen marsall és a kor-
mányküldöttség több tagja hét-
főn délután látogatást tett a ha-
zánkban tanuló koreai gyerme-
kek Kim Ir Szen iskolájában, 
Az intézetben jelenleg 260 telje-
sen árva gyermek lakik, s nagy-
részük itt végzi tanulmányait az 
általános iskola és a középiskola 
osztályaiban. 

A gyermekek forró szeretettel 
köszöntötték vendégeiket. Virá-
gokkal árasztották el Kim Ir 
Szen marsallt, Pak Den Aj asz-
szonyt, a Koreai Munkapárt 
Központi Bizottságának elnökhe-
lyettesét, s a küldöttség több tag-
ját, majd végigvezették őket az 
iskola kertjén. 

Kim Ir Szen marsall a gyer-
mekeket köszöntve többek kö-
zött a következőket mondotta: 

— Nagyon örülök, hogy ilyen 
szép körülmények között nevel-

kedtek és jól tanultok. Hazatér-
ve beszámolok erről a koreai 

gyermekeknek. Ti pedig tanulja-

tok sokat, hogy hazátokba térve 

tanulmányaitok befejezése után 

jó cpitöi legyetek szeretett or-

szágunknak. Legyetek építői né-
pünk és a magyar nép barátságá-
nak cs éljetek az internacionaliz-
mus szellemében. 

Kim Ir Szen marsall felhívta 
a fiatalok figyelmét a technikai 
tanulmányok fontosságára és 
kérte őket, szerezzenek olyan 
tapasztalatokat Magyarországon, 
amelyeket jól fel tudnak hasz-
nálni az építőmunkában. Szólt 
a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság sikereiről, az újjá-
építésben elért nagy eredmé-
nyekről, s elmondotta: Az or-
szágban igen sok iskola épült, s 

a koreai gyermekek szorgalmas 

tanulással készülnek az előttük 

álló feladatokra. 

Befejezésül köszönetet mon-
dott a Magyar Népköztársaság-
nak azért a szeretetért, amelyben 
a Magyarországon tanuló koreai 
fiatalokat részesíti. 

Készülődés 
a leánylalálkozóra 

A budapesti leánytalálko-

zóra piros bőrkötéses albu-

mot készítenek a Szegedi 

Ruhagyár fiataljai. A ma-

gyaros motívumokkal dí-

szített albumot Külüs Sán-

dorné és Sáró Mária viszi 

majd a budapesti találkozó-

ra, s itt átadják a nemzet-

kőzi leánytalálkozóra utazó 

küldöttség tagjainak, akik 

Párizsba viszik. Az album-

ban ötven képből álló soro-

zatban mutatják be az üzem 

életét. A legjobb munkát 

végző ifjúmunkások képük 

alá saját békeüzenetüket ír-

ják. A II-es DlSZ-alapszer-

vezetből Kolompár Magda, 

Fodor Anna és Herédi Ist-

ván küld békeüzenetet. A 

bérszámfejtőből Simon An-

talné, az anyagkönyveiöböl 

pedig Prágai Tibor írja le, 

hogyan harcolnak az üzem-

ben a békéért, milyen ter-

melési eredményeket ér-

nek el. A díszes album ké-

szítését még ma befejezik. 

Nagy sikerrel zárulf-
a szegedi kertészen kiállítás 

Az MSZT Horváth Mihály 
utcai székházában vasárnap 
egész nap szép, s rendkívül 
gazdag kertészeti kiállítás-
ban gyönyörködhettek a sze-
gedi dolgozók. 

A város és a 'környék ter-

melőszövetkezetei, egyéni 

gazdái, s az állami kertészeti 

vállalatok dolgozói legszebb 

gyümölcs- és zöldségféléiket 

mutatták itt be a fogyasztó 

közönségnek. A kiállításon 

különösen nagy tetszést ara-

tott az újszegedi Haladás 

Termelőszövetkezet részlege. 

A tsz tagjai méltón nyerték 

el idei szép piros paradicso-

mukkal, különböző zöldség-

féléikkel a rendezőbizottság 

első díját. Az egyéni kerté-

szek közül a legszebb zöld-

ségféléket Hódi Imre Tolbu-

chln sugárúti kertész állítot-

ta ki, 6 hozta a kiállításra a 

legszebb zöldpaprikát, s 

uborkát. A kiállításra a sza-

A vas- és fémgyűjtés hírei 
A szegedi közép; és általá-

nos iskolák fiataljai a máso-
dik negyedévben igen szép 
eredményeket érték el a fém-
gyűjtésben. Nagy Dajos, a Mó-
ravárosi Általános Iskola ta-
nulója ebben az évnegyedben 
már 35 mázsa vashulladékot 
gyűjtött össze. Az évi ered-
ménye összesen 70 mázsa. A 
Rókusi Általános Iskola leg-
jobb fémgyűjtője Gulyás Ka-
talin. A Szilléri sugárúti Ál-
talános Iskolában kiemelkedő 

Felhívással fordult a világ dolgozó nőihez 
a dolgozó nők első nemzetközi 

konferenciája 
Néhány napos tanácskozás 

után vasárnap befejezte munká-
ját Budapesten a dolgozó nők 
első nemzetközi konferenciája. A 
világkonferencián öt világrészből 
497 küldött vett részt. 

A konferencia határozatot ho-
zott és felhívással fordult a vi-
lág dolgozó nőihez. A konferen-
cia ' küldöttei szükségesnek tart-
ják, hogy követeléseik megvaló-
sítására erőteljes akciót indítsa-
nak. Ezért felszólítják a világ 
dolgozó nőit, hogy fajra és né-
zetekre való tekintet nélkül in-
dítsanak közös akciókat a követ-
kező célok eléréséért: Egyenlő 
munkáért egyenlő bért elv alkal-
mazásáért, a dolgozó nőkkel 
szemben a felvételnél, az elbo-
csátásoknál, valamint az előme-
netelnél mindenféle megkülön-
böztetés megszüntetéséért, a 40 
órás munkahétért. Az érvényben 
lévő munkásvédelmi és munka-
egészségügyi törvény megjavítá-
sáért és új törvények életbelépte-
téséért a dolgozó nép érdekében, 

munkanélküli segély folyósításá-
ért, a nődolgozók szakképzettsé-
gének előmozdításáért, ingyenes 
orvosi ellátás és kórházi ápolás 
biztosításáért, a dolgozó anyák 
jogainak biztosításáért. 

A világ dolgozó nőihez inté-
zett felhívás többek között kö-
veteli a nemzetek közötti barát-
ságot és együttműködést. Teljes 
szolidaritását fejezi ki a konfe-
rencia a gyarmati és függő or-
szágokban dolgozó nőknek a 
nemzeti függetleségért, a jobb 
életkörülményekért vívott harca 
iránt. Felhívja a világ dolgozó 
nőit, hogy a még szervezetlen 
dolgozó nők csatlakozzanak a 
szakszervezetekhez. „Előre a 
jobb berekért, az egyenlő mun-
káért egyenlő bér kivívásáért, a 
csökkentett munkaidőért, a jobb 
életért és a békéért" — fejeződik 
be a felhívás. A konferencia 
résztvevői tiszteletére vasárnap 
este az országházban fogadást 
tartottak, 

eredményt ért el Magasparti 
Éva 20 mázsás vasgyűjtés é-
vel. A gyakorló iskolában 
Kassai László jár az élein. Ez 
a lelkes fia'tal 16 mázsa vas 
mellett ínég 15 mázsa értékes 
színes fémet is gyűjtött. 

A megyei városok között 
változatlanul Szeged vezet a 
vas- és fémgyűjtésben 85.4 
százalékos eredményévei. 
Csongrád megye eddig 73.3 
százalékra teljesítette fém-
gyűjtő tervét. 

mócatermelők közül is na-
gyon sokan beneveztek. Az 
idei szamócatermelés első di-
ját Kiss Ferenc Titel utcai 
egyéni termelő vitte el, A 
cseresznyetermesztésben a 
szatymaziak lettek az elsők. 

A kiállítás látogatói káp-
rázatos virág-, rózsa-gyűjte-
ményben is gyönyörködhet-
tek. A sok szép nemesített 
rózsafajták közül talán leg-
szebbek voltak a Hódmező-
vásárhelyi Kertészeti Válla-
lat, s a szegedi egyetemi fü-
vészkert rózsái. 

A látogatók igen. nagy ér-
deklődést tanúsítottak Mohá-
csi Mátyás egyetemi tanár 
előadása iránt is. Az előadás 
igen hasznos tanácsokat 
nyújtott a bogyós gyümölcs-
félék korszerű termelési 
módszereiről. 

A kiállítás másik érdekes-

sége volt a 600-as MTH 

Traktorosképző Iskola nő-

vendékei által rendezett me-

zőgazdasági gépbemutató. Be-

mutatták az aratógépeket, s 

a szép, nagy teljesítményű 

EMAG gabonakombájnt is. 

A kiállításon Szeged méhé-
szei is képviseltették magu-
kat. Mindenkinek alkalma 
nyílt betekintést nyerni a 
méhészkedés mesterségébe, 
láthatták a Szeged vidékén 
leghasználatosabb méhkap-
tárféleségeket és a méhészke-
déshez szükséges felszerelé-
seket, szerszámokat. 

A kiállítás a késő esteli 

órákban zárult, s a vendég-

könyvbe mintegy kétezer lá-

togató írta be a nevét. 

Tf isteleken 194C>-ban alakult 

meg a földművesszövet-

kezet 17 taggal. Ma három és 

félezer tagja van, zömmel kiste-

lekiekből. A megtett útra vissza-

emlékezni mindig érdekes, de 

különösen érdekes egy-egy ki-

emelkedő esemény alkalmával. 

Ilyen kiemelkedő esemény a 

Kisteleki Földmüvesszövetkezet 

életében az élüzemavatő ün-

nepség, amit június 17-én, vasár-

nap tartottak meg. 

Még nem volt élüzem a Kiste-

leki Földművesszövetkezet. Most 

először díszeleg táblája fölött 

a büszke jelvény. Miért? Kiss 

Pista bácsi, (ahogy a helyiek 

nevezik), a szövetkezet alapító-

tagja, kezdettől vezetőségi tag, 

röviden így foglalja össze a vá-

laszt: 

— Volt eredmény mindig. De 

hibák is voltak. Most sikerült 

először ilyen nagy eredményt el-

érnünk. 

Es Pista bácsi öreg emléke-

zetéből lassacskán jegyzetbe ke-

rülnek az eredmények és a hi-

bák. 1946-ban alig 17-en fogtak 

össze, hogy a községnek nagy-

létszámú — ma 31 boltegységgel, 

három üzemággal és budapesti 

standdal rendelkező — földmű-

vesszövetkezete legyen, amely 

felvásárolja a termelők áruit, 

kezébe vegye a község kereske-

delmének, a lakosság áruellátása-

17-tH a Uauun is fáUxtcig, 

Élüzemavatő Kisteleken 

nak gondjait, felkarolja a kultu-

rális és a sportéletet. 

Az plső szövetkezeti bolt pár-

ezer forintos árualapja meg se 

kottyant a nagy községben. A 

szövetkezeti levelezéshez nem-

egyszer a tagok adtak kölcsön 

bélyegrevalót. Aztán növekedett 

a tagok száma, és a szövetkezeti 

boltoké, apadt a magánkereske-

delem, amely nem képviselte a 

termelök érdekeit. Tíz évvel eze-

lőtt parányi szatócsüzletnek 

mondható szövetkezeti bolt, ma 

emeletes áruház, ahol szinte min-

den kapható. Ez jelzi leghűsé-

gesebben a megtett utat. Van a 

szövetkezet keretén belül szín-

játszócsoport, 30 tagú úttörő fú-

vószenekar (vezeti Vándor Ru-

dolf) és nagyon életrevaló 34 

tagú népi táncegyüttes, amelyet 

Gyulai János vezet, az immár 

európahírű debreceni népi együt-

tes neveltje. A kisteleki népmű-

velés egyik legnagyobb gondja 

az, hogy a helyi népművelési 

otthon a nagylétszámú község 

részére szinte lehetetlenül kicsi. 

Kiterjed a szövetkezet figyel-

me és hatásköre a helyi sport-

életre is, 

De nézzük a szövetkezet szám-

szerű eredményeit. Megállapítha-

tó, hogy 1953 utolsó negyedéig 

általános hullámzás jellemzi a 

szövetkezel pénzügyeit és ez a 

hullámzás gyakran negatív elő-

jelekkel mutatta a mérleg szám-

adatait. Az 1954-es évtől lassú, 

de állandó a felfelé ívelés. 1954-

ben a nyereség 780 ezer, 55-ben 

egymillió 570 ezer, 56 első ne-

gyedévében 451 ezer forint. 

Ez az utolsó eredmény os 

élüzemavatás oka. Ezért adtak 

ál az ünnepségen három „Ki-

váló földmüvesszövetkezeti mun-

káért" kitüntetést és nyolc 

„Élenjáró földművesszövetkezeti 

dolgozó" oklevelet, meg sok 

pénzjutalmat. 

Jfrdemes néhány gondolatot 

szentelni annak, mi von-

zotta a Kisteleki Földművesszö-

velkezetbe a dolgozó parasztok? 

Ezt Tóth Sándor, az egyik 16 

holdas középparasztnak a fia 

mondja el. 

— A magunkfajta ember egy-

részt a piacról él. Ügy értve, 

hogy eladja, ami eladó. Es azt 

tapasMoltMk, hogy hiába árulunk 

a piacon, ott sem adnak többet 

az áruért, mint a szövetkezet. 

1952 óta jóformán mindent « 

szövetkezetbe szállítunk. Tavaly 

legalább ötezer tojást, fél mázsa 

baromfit, egy és egynegyed hek-

tó bort vett meg tőlünk a szö-

vetkezet. Idén is már kétezer to-

jást, húsz kiló baromfit és Uét-

mázsa almát adtunk eL Emel-

lett az is lényeges, hogy a szö-

vetkezet előnyben részesíti e 

termelőket az áruellátást is 

egyes vetőmagvakot illetően. 

Mint Ocskó Imre igazgatósági 

elnök elvtárt mondja, előnyős a 

szövetkezeti tagság a termelők-

nek azért is, mert vásárlásaik és 

a szövetkezetben eladott árujuk 

mennyiségének arányában nyere-

ség visszatérítést kapnak. Tóth 

Sándorék például 312, Kiss Ist-

ván 300. Tóth A. Sándor há-

rom holdas egyéni több mint 

háromezer forint értékű nyere-

ségvisszatéritést kapott az el-

múlt évben. Vagyis ennyivel 

többet vásárolhatott az általa el-

adott árumennyiség és vásárlásai 

alapján, mintha nem lett volna 

földmüvesszövetkezeti tag. 

A Kisteleki Földművesszö-

vetkezet tervszerű mun-

kával továbbra is arra törekszik 

a párt segítő irányítása alatt, 

kogy megnyerje a rrundenképpen 

előnyős szövetkezeti tagságra a 

dolgozó parasztokat. 
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Mi történt cs külpolitikában ? 

Az egyiptomi nép tegnap ünnepelte 
teljes függetlenségének napját 

Kedd, 1956. Június 19. 

VASÁRNAP Jdkzip Broz-Tito, a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság elnöke visszatért a 
fekete-tengeri Szocsi-fürdőhelyről — ahol három 
napig tartózkodott — Moszkvába. Kíséretében 
volt A. 1. Mikojan, a Szovjetunió Miniszterta-
nácsának első elnökhelyettese. 

Métfön délelőtt 10 órakor Moszkvában, u 
Kremlben továbbfolytatódtak a szovjet—jugo-
szláv tárgyalások. Szovjet részről a tárgyaláso-
kon résztvett N . A. Bulganyin. N . Sz. Hruscsov, 

K . J . Vorosilov, A . I. Mikojan és V. M . Molo-

tov. Jugoszláv részről Joszip Broz-Tito, E. Kar-
rlclj, K . Popovics. M. Todorovics és J . Blazsc-

vics foglaltuk helyet a tárgyalóasztalnál. A meg-
beszélések harátságoe és szívélyes légkörben 
folytak. 

A tárgyalások tovább folytatódnak. 

EGYIPTOM népe tegnap, június 18-án ünne-
pelte az ország függetlenségét és a köztársaság 
napját. Az 1954. október 19-én kötött angol-
egyiptomi egyezmény értelmében ugyanis ez év-
június 18-ig minden angol katonának cl kellett 
hagynia Egyiptom .területét — „Ilyenformán 

— mondotta Mohammcd A. El Kusti, Egyip-
tom moszkvai nagykövete június 17-én este n 
moszkvai televízió előtt elmondott beszédében 

— teljesült az egyiptomi nép legfőbb vágya, 

amelynek megvalósításáért olyan sokat harcolt, 

szenvedett és áldozott. A szovjet nép — foly-
tatta a nagykövet — amelynek a hazája meg-
védésében tanúsított hősiessége ideálként lebeg 
előttünk, mindenkinél jobban meg tudja érteni, 
hogy Egj/iptom büszke a függetlenségére, el-

szántan meg akarja azt védeni, s minden önfel-

áldozásra kész hazája megvédésére". 

Beszédében a nagykövet megállapította, hogy 
Egyiptomnak a Szovjetunióhoz fűződő barát-

sága egyre erősödik és a két ország együttmű-

ködése a legkülönbözőbb területen fokozódik. 

Nasszer egyiptomi miniszterelnök nyitotta 

meg tegnap délelőtt Kairóban, Egyiptom fővá-
rosában az egyiptomi függetlenségi ünnepség-
sorozatot. Beszédében visszapillantást vetett a: 
egyiptomi függetlenségi mozgalom sikereire, 
majd az ország előtt álló legfontosabb felada-
tokat ismertette. 

D. T. Sepilov, a Szovjetunió külügymi-
nisztere már szombaton megérkezett Egyiptom-
ba, amikoris látogatást telt Muhmud Favzi 
egyiptomi külügyminiszternél. Favzi szombaton 
este vacsorát adott Sepilov tiszteletére. A va-
csorán megjelent Nasszer miniszterelnök is. 

Sepilov vasárnap megbeszéléseket folytatott 
Nasszer miniszterelnökkel, hétfőn pedig részt 
vett az egyiptomi függetlenségi és köztársasági 
nap alkalmából rendezett ünnepségeken. 

Nasszer miniszterelnök vasárnap fogadta 
Trcvelyan kairói angol nagykövetet, aki azért 
kereste fel a miniszterelnököt, hogy bejelentse: 
nz utolsó angol katona is elhagyta Egyip-
tom területét. A nagykövet kijelentette: 
„Örömmel állapítom meg, hogy a Szuezi-
esatorna övezetében mindkét fél a meg-
értés szellemében bajija végre a létrejött meg-
állapodást". Az AFP francia hírügynökség köz-
leménye szerint Nasszer miniszterelnök fgy vá-
laszolt: „Remélem, hogy ez az esemény a meg-

i rtés és a barátság új korszakát vezeti be or-

s-ágaink között" 

K. J. Vorosilov, a Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnökségének elnöke az Egyiptomi Köztár-
saság elnökéhez intézett táviratban fejezte ki jó 
kívánságait az egyiptomi függetlenségi és köz-
társasági nap alkalmából. 

Hegedűs András elvtárs, a Minisztertanács 
elnöke és Boldociki János elvtárs, külügymi 
niszter ugyancsak táviratot küldött Nasszer 
egyiptomi miniszterelnöknek Egyiptom függet-
lenségi ünnepe alkalmából. 

A Lengyel Népköztársaság főügyészének 
nyilatkozata a törvényesség megerősítéséről 

Marin Rybicki, a Lengyel ben felihozott bizonyítékokat, 

Népköztársaság főügyésze a azzal a kéréssel fordult a 
Tribuna Ludu és a Zyczie legfelső bírósághoz, hogy 
Warszawy szerkesztőségétnek 
kérésére nyilatkozott a tör-
vényesség megerősítésére vo-
natkozó eljárások további 
folytatásáról. 

A főügyészség szervei — 
mondott Rybicki — a mi-
nisztertanács elnökének a 
szejm ülésén mondott beszé-
dével összhangban, folytat-
ják az olyan elítéltek ügyei-
nek kivizsgálását, akikről 
feltehető, hogy provokáció, 

engedhetetlennek tartja, 
hogy a gyanúsítottat, vagy 
a tanúkat a vizsgálat kez-
dete előtt bármilyen címen 
kihallgassák. 

Gondoskodunk arról is, hogy 
az ideiglenes letartóztatás-
oan lévő személyeket nem az 
ál lamvédelmi szervek, vagy 
a milícia tartsa őrizetben, 
hanem rendes fogházban tart-

Rozanski ügyét vegye 
rendkívüli felülvizsgálat 
alá, az ítéletet pedig, mint 
túlságosan enyhét, a bebi-
zonyított bűncselekme-
nyekkel arányban nem ál-
lót, semmisítse meg. 

Rosanskit, aki jelenleg bor- sák őket. Itt arról van szó, 
tönben van, a varsói vajda- hogy a gyanúsítottak a vizs-
sági bíróság 5 évi börtönre gálát ideje alátt olyan szer-
itélte e büntetőtörvény- v e k őrizetében legyenek, 
könyvnek a hatalommal való amelyek nincsenek közvetle-

törvénysértés és meg nem visszaélésre vonatkozó cikke- n Qi érdekelve a vizsgálat 
engedett vizsgálati módsze- lye alapján. A tárgyaláson eredményében, 
rck áldozatai voltak. előkerült bizonyítékok azon- Ezenfelül arra törekszünk, 

Legújabban igen sok olyan b a n indokolják más cikke- hogy miinél jobban csökkent-
•lyek tekintetbe vételét is, s ü k a vizsgálat időtartamát, 
amelyek súlyosabb bűncse- A z elmúlt években a vizsgá-
lekményekre vonatkoznak. i a t o k gyakran nagyon elhú-
Ezek: több személynek a sza-
badságtól való jogtalan meg-
fosztása és az érintettek sú-
lyos bántalmazása. 

A főügyészi hivatal külö-

zódtak, előfordult az is, hogy 
évekig tartottak. Ez a vizs-
gálati módszereik következ-
ménye volt, mert túlságosan 
nagy súlyt fektettek arra, 

Űj-Delhi: Nehru indiai mi- zeti Szocialista" Párt jának 

niszterelnök a lövő hónapban egykori alvezére, aki eleinte 
Brioni szigetén találkozik nagy szerepet játszott. A náci 
Tito jugoszláv elnökkel és mozgalomban, de utóbb ösz-
Nasszer egviptomi miniszter-
elnökkel — közli a Reuter 
illetékes indiai forrásból. 

A találkozó Nehru külföldi 

utazása során jön létre, 

amelyre csütörtökön indul. 
• 

Jeruzsálem: Az A F P je len-

tése szerint az izraeli minisz-
tertanács hétfő délelőtti ülé-

szekülönbözött Hiterrel 
Kanadába emigrált. 

és 

sén megadta a 
Mose Saretnek aki már va-
sárnap bejelentette, hogv a 
Ben Gurion miniszterelnök-
kel támadt nézeteltérések 
miatt lemond a külügymi-
niszteri tisztségről. 

A londoni rádió értesülése 
szer int Mose Saret utóda 

Golda Meyerson asszony, Iz-

rael jelenlegi munkaügyi mi-

nisztere lesz. 
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Berlin: A nyuga t-néme to r-

szági Miltenberg-ben vasár-
nap megalakult az úgyneve-
zett Német Szocialista Unió. 

Az ú j politikai párt elnöke: 
O t t ó Strasser, Hitler „Nem-

Berlin: M a x Reimann. a 

Német Kommunista Párt ve-
zetőségének első titkára, a 
német demokratikus rádió-
nak adott nyilatkozatában 
az t j a vaso l t a : alakítsanak 

kezdeményező bizottságot a 

f e lmen t és t hadkötelezettség Nyugat-Né-

metországban tervezett beve-

zetése kérdésében tartandó 
•népszavazás előkészítésére. 

* 

Párizs: Az első világhábo-
rúban lezajlott verduni csata 
— amelyben 400.000 francia 
és valamivel több német ka-
tona esett el — 40. évfordu-
lója alkalmából a francia volt 
frontharcosok tízezreinek 
részvételééi nagyszabású em-
lékünnepséget tartottak Ver-
d u n b e n . Az ünnepségen a 

kormány több tagjával együtt 

megjelent René Coty köztár-

sasági elnök is. alki beszédet 

mondott. 

Újjászervezi az Alialános Munkás Énekkari 
Az elmúlt év szeptemberé- újjászervezésére alakúit öt-

ben a munkásmozgalom régi tagú intézőbizottság ezúttal 
szegedi harcosainak találko- is kéri a kórus régi tagjait és 
zója alkalmából a volt Álta- minden dalolni vágyó dolgo-
lános Munkás Dalegylet tag- zót, hogy szerdán este jelen-

Sólyos vasnli 
szerencsét fenség 

Vá r a l j á n á l 

Az elmúlt napokban súlyos 
vasúti szerencsétlenség tör-
tént Tolnában, a váraljai 
vasútállomáson. A Komlóról 
érkező tehervonatba belesza-
ladt egy YN 407 rendszámú 
teherautó. A teherautó két 
utasa, Varjas István gépko-
csivezető és Bérdics Imre ra-
kodómunkás életét vesztette, 
Horváth János és Nyúl Pál 
rakodómunkásokat pedig sú-
lyos sérülésekkel kórházba 
szállították. 

A nyomozás megállapítot-
ta, hogy a szerencsétlenséget 
Kiss János vasúti pályaőr 
gondatlansága okozta, aki 
szolgálati helyén elaludt és 
nem engedte le a sorompó-
kat. A pályaőr a szerencsét-
lenség után öngyilkos lett. 

B o l g á r — J u g o s x l á v 

h a t á r ü g y i 

e g y c x m é n y 

Szófia: Határegyezmény 
aláírásával Szófiában véget-
értek a bolgár és jugoszláv 
küldöttség tárgyalásai. 

A tárgyalások a szívélyes-
ség és a kölcsönös megértés 
légkörében folytak le. 

A tárgyalások eredménye-
képpen egyezményt kötöttek 
a bolgár—jugoszláv határon 
lévő határjelek védelméről és 
felújításáról, valamint jegy-
zőkönyvet írtak alá a határ-
vonal ú j leírásáról és a bol-
gár—jugoszláv határon lévő 
határjelek ú j feltérképezésé-

nősen annak szentel nagy íi- hogy a vádlott maga is elis-
gyelmet, hogy betartsák a merje az ellene felhozott vá-
büntető törvényeknek dak igazságát. Ennék érde-
olyan előírásait, mint az, kében a végtelenségig fag-
hogy a vizsgálat megkezdésé- gattátk a gyanúsítottat életé-
hez hitelt érdemlő okok szük- nek körülményeiről, ezért tar* 
ségesek, hogy a gyanúsítottal tották a hosszú kihallgatáso-
közöltni kell a vizsgálat meg- kat, holott e vizsgálat fel-
kezdésekor az ellene felme- adata főleg az volna, hogy 
rült gyanú természetét, hogy olyan objektív bizonyítékokat 
az ügyész 48 óránál tovább találjon, amelyek a vádlott 
nem halogathatja az előzetes vallomásától függetlenül is 
letartóztatás elrendelését. meggyőzhetik a bíróságot a 

A főügyészi hivatal meg- vádlott bűnösségéről. 

jai is összejöttek és a talál-
kozón több énekkari szám-
mal szerepelték. Ekkor vető-
dött fel az a gondolat, hogy 
az énekkart újjászervezik. 

A napokban a kórus régi 
vezető tagjai a szegedi párt-
munkások klubjában megbe-
szélték, hogy ismét életre-
hozzák a több évtizedes 
múlttal rendelkező munkás-
énekkart A Kálvin téri párt-
házban ki tűnő helyiséR is 
van a kórus számára, mely 
télen jól fűthető. Zongora — 
amelv az énekkar tulajdona 
— van, a régi kottatárral is 
rendelkezik az új jáalakuló 
énekkar, amelynek vezetését 
társadalmi munkában lelke-
sen vállalta Garamszegi Jó-
zsef énektanár. 

Az első próbát szerdán es-
te 7 órakor tartják a Kálvin 
téri pártházban. Az énekkar 

KlNA-SZERTF. minden park 
taván virágzik a sárga-, fehér- és 
rózsaszínű lótusz. A kinni lótusz 
külön sajátossága, hogy virága 
magasan kiemelkedik a hatalmas 
zftldszlnű lombos levelek fölé. 
Kínai tudósok szerint a lótusz 
története körülbelül 145 millió 
évre nyúlik vissza, s Kínában 
uibb ezer év óta termesztik. 

jenek meg a kórus próbáján, ről. 

kérvény érkezik, amelyben 
elítélt személyek a rá juk 
kiszabott ítélet igazságos-
ságát vonják kétségbe. 

Az ilyen személyek a főügyé-
szi hivatalhoz, az igazság-
ügyminisztériumhoz, vagy a 
legfelső bírósághoz fordul-
hatnak rehabilitálásukat kér-
ve. Természetes, hogy az 
ilyen esetek kivizsgálása időt 
vesz igénybe. Ezért a főügyé-
szi hivatalon belül külön cso-
portot szerveztünk, amely az 
esetleges rehabilitálás szem-
pontjából felülvizsgálja eze-
ket az ügyeket. 

Ha megállapítást nyer, 
hogy az ítéletet például tör-
vénytelen vizsgálati módsze-
reik, vagy hamisított bizonyí-
tékok alapján hozták meg, 
akkor a főügyészi hivatal át-
irattal fordul a bírósághoz 
perújrafelvételt javasolva. 

A végső döntés természe-
tesen a bíróságot illeti 
meg. Ha érvényteleníti az 
igazságtalan ítéletet, ez az 
elítélt a személy teljes rc-
habilltásának felel meg. 
Ami a rehabilitálás prob-

lémáját illeti, szem előtt kell 
azonban tartani, hogy szigorú 
értelemben csak akkor lehet 
szó rehabilitálásról, ha nz el-
ítélt személy bűnössége két-
séges. Ha viszont csak a bün-
tetés túlzott szigorúságáról 
van szó, akkor nem merül fel 
a rehabilitálás problémája. 
Ilyen esetekben a túlzott 

enyhíteni lehet M H W ^ M 
akár rendkívüli perfelülvizs- | majd az iskola növendékei nyolc el zenei tanulmányaiban. Ezt 
gálát, akár kegyelem, akár I számból álló hangversenyen ad- igazolja az a siker is, amelyet 

A Szegedi Állami Zeneiskola 
sikeres évzáró-vizsgájáról 

Nem mindennapi élményben Az évzáró hangverseny lelkes 
volt részük azoknak a szülők- közönsége percekig tartó tapssal 
nek és érdeklődőknek, akik va- jutalmazta a szereplőket, akik* 
sárnap, június 17-én délelőtt nek kitűnően sikerült vissza-
mcgtöltötték a Zeneművészeti adniok a Mozart-zenéből áradó 
Szakiskola nagytermét Ez al- életszeretetet, kecsességet, derűt 
knlommal rendezték meg évzá- és kedélyességet. 
ró ünnepségüket a Szegcdi Al- ^ ^ ^ „ , é r t r c é ! j á t . 
lami Zeneiskola nevelői es ta-

n u ló i . Sikerült bebizonyítania. hogy 

Az ünnepség Zucker Hilda az iskola 21, kiválóan képzett 

igazgató rövid megnyitójával pedagógusa a tanév folyamán 

kezdődött. Beszámolt az iskola kitűnő munkát végzett, valamint 

életéről, a most befejezett tan- azt, hogy az. iskola 480 növen* 

év fontosabb eseményeiről, dékc jelentős előrehaladást ért 

feltételes szabadlébrahelyezés 
út ján, akár pedig — mint 
legutóbb nagy arányokban 
történt — amnesztia út ján. 

A rehabilitálásukat kérő 
személyek ügyeinek felül-
vizsgálása jelenleg a főügyé-
szi hivatal egyik legfonto-
sabb és legnagyobb feladata. 
Felülvizsgáltuk az újjászüle-
tett lengyel hadsereg több 
tisztjének ügyét. A felülvizs-
gálat eredményeiként a leg-
felső bíróság több ítéletet 
megsemmisített. 

Arra a kérdésre, hogy mi 
történik a törvényesség meg-
sértőivel, Rybicki főügyész a 
következőket válaszolta: 

A szejm legutóbbi ülésén 
több képviselő tett bíráló 
megjegyzéseket a Jozcf Ró-
za nski, az ál lamvédelmi mi-
nisztérium nyomozó osztá-
lyának volt igazgatója ellen 
kimondott ítéletről. A fő-
ügyészi hivatal, miután meg-
vizsgálta a Rozanski ügyé-

tak számot munkájukról, fel- az iskola az ez év tavaszán ren-
készültsógükről. Műsorukat Mo- dezett Bartók Béla-emlckver-

zart r i tkán hal lható műve ibő l seny során elért: 5 város verse* 

állították össze. Hegedű, ás zon- nyébfíl került ki győztesen, s es* 

poraszámokkal szerepeltek, s zel jelentősen öreghitette 4 éves 

valamennyien teljes átéléssel tol- fennállása alatt szerzett jó hir-

mácsolták a nagy osztrák zene- nevet. 

költő muzsikáját. Nagy sikere ^ ^ p , i s m c r é f t m e ) ? 4 r d e m c I 

volt a Tóth Utvan (hegedű) es ^ n . A , | a n u Z c n e i e . 

a
1

M : í„ r a ! 1 K T /ZOn ( ?? r a )r hoha lelkes nevelőgárdája és fél* 
t« l előadott Szonatiná-nak, Cser- p/ . növendéke R mosl ví. tJ 

halrm Ptroska é , Radvanyt Ka- ^ J n é v sor-n nvújtott kiu„K; 

tahn zongoraszonátájának cs További fej* 
Rajta János Mcnuet emu he- l ö ({.,sükc t n b a n t . , ő s c g í t i „ a 

geduszAmunak. körülmény, hogv e/. év októbe-
Az ünnepség befejező- es egy- ^ f o , a v n t h a t j • k i g k o l á j u k d o . 

ben legsikerültebb resze az ,s- k p t l 4 s , 220 személyt 
kola vonós-zenekaranak 5 szám r . 
előadásából álló szereplése volt, . hangversenytermed 
-—u^u f . w , r.,.it,„„ E z lehetőséget jelent arra, hogy 

az iskola, amelv a következő 
tanévtől kezdve Liszt Ferenc ne* 
vét viseli, több hangversenyt, 
adjon és még eredményesebb 

amelynek során Csapó György 
(hegedű); Takó Erika (ének) és 
Broda Ágota (zongora) működött 
közre. A zenekar betanításával, 

vezénylésével és az előadott szá 
Í.J/ICiCvc. rí ii. riuuiiuii o-u . , , ,. . 

, 7 , , . , i) • • munkát vegezhessen Szeged ze-
moh hangszerelésével l'erenyi , . . . . . . . . 
t . • • .. • i net kulturajanak elmélyítésében; János tanár végzett igen 

adó és értéket munkát. I'etrovics István 

(6.) 
Ezután elmondta, hogy egy alka-

lommal együtt ittak Raszscsepihinnel 
és maga sem tudja hogyan, az ú j mű-
anyagról kezdett fecsegni. Ismerőse 
nem hagyta békén, hogy "mutasson" 
egy keveset ebből a műanyagból, 
amelyet az intézet egyik laboratóri-
umában állítottak elő. Vinogradov 
nem volt haj landó eleget tenni ennek 
a kérésnek, de a másik olyan makacs 
volt, hogy végül beadta a derekát. 

—' Milyen eszközökkel tudta önt 

erre rávenni? 

Vinogradov hallgatott. 
— Mikor adta át neki a műanya-

got? 
A gazdasági vezető megmondta a 

napot: az előző na,p történt, mint 
amikor Raszscsepihlnt repülni lát-
táik. 

A műanyagból vett minta alap-
ján meg lehet állapítani a készítés 
módját? — érdeklődött Szlkorcfooga-
tov, miután Vinogradov kiment. 

— Nem — válaszolta az igazgató —, 
csak vegyi összetételét tudhatja meg 
belőle, de az nem titok. A dolog lé-
nyege a technológiai folyamatban rej-
lik. Az ú j műanyag sajátos tulajdon-
sága, hogy hihetetlenül szilárd hár-
tya képzésére alkalmas. Amellett a 

BJLSz 9S$ 
mmmjtx&xar&xx&i 

hártya vastagságát egy molekula ré- horgászbotot zsinórral a gumitömlő-
höz erősítette. A gömb házinagysú-

beszélt gúra növekedett, ekkor egy szélroham 
felkapta és Raszs-
csepihin nem tud-
ta elengedni a 
bambusz "szalma-
szálat*, mert bizo-
nyára kezére csa-
varodott a zsinór, 
s így ő is felrepült 
a levegőbe. Mit 
volt mit tennie: 
minden erejével 
kapaszkodott a 
botba. így látta őt 

bambuszcsövet Nyikandrov és így fényképezték le. 
használt hozzá és saját tüdeje helyett A gomb nagyon vékony és átlátszó, 
gázzal töltött tartályt. Egy felizzított úgyhogy nem látszott a világos háit-
drótdarabbal lyukakat égetett a ham- térben. 

buszdarabba, hogy kivezető nyílások — Nagyon hihető — bólintott rá 

legyenek. A buborékot az erkélyen Szmirnov —. De miért tette mimd-

fújta föl, mégpedig olymódon,_ hogy a ezt? Buborékot fújva, vékony hártyá-

tegig lehet csökkenten, 
Szkorobogatov röviden 

Raszscsepiihin re-
püléséről és szo-
morú végéről. 
Ma jd elmondta a 
maga feltételezé-
sét: 

— Véleményem 

szerint Raszscse-

pihin — ha szabad 

így mondanom — 

buborékot, kezdett 

fújni , csak éppen 

a szalmaszál helyett 

hoz akart jutni? De miért? 
A kérdés válasz nélkül maradt. 
A kutatóintézet igazgatója egy hét 

múlva csomagot kapott. A kis ládá-
ban rendkívül vékony, átlátszó hár-
tya feküdt. Mikor kivették a ládából, 
azt hitték, hogy se vége. se hossza, 
betöltötte az egész szobát. Kiderült, 
hogy gömb formája van. 

A csomag mellett egy levél feküdt. 
"Visszaküldöm az ön tulajdonát ké-

pező holmit. A legnagyobb nehézsé-
gek árán találtuk meg, amikor egy 
helikopterrel elrepültünk az erdő fö-
lött. A hártyán szakadás van, a gömb 
bizonyára megrepedt a nagy magas-
ságban a táguló gáz nyomása miatt. 
Talán az ön számára azért érdekes. 
A bambuszcsövet megtartottam, mint 
kiderült, a nyílást belülről elduga-
szolta egy szilánk. Tulajdonképpen 
ez játszotta a végzetes szerepet: ha 
ez az apró kis fadarab nem kerül bele 
a csőbe, úgy a nyílás szelepként mű -
•ködik és a gömb lassan leszállt volna 
Megjegyzem, hogy a bambuszcsövet 
sehogyan se tudtuk leszakítani a hoz-
zátapadt és megkeményedett hártyá-
tól, úgyhogy el kellett vágni. Az önök 
»B—34«-je valóban rendkívül szilárd. 

Szkorobogatov őrnagy". 

(Folytatása következik) 

» 
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Akik megtartják és akik nem tartják meg 

a SZflBIDSUGOLáSI TERVET 

DELMDGYORORSZBG 

Védekezzünk az amerikai 
burgonyabogár ellen 

A SZEGEDI VASÖNTÖ-
DÉBEN még az év elején el-
készítették a szabadságolási 
tervet, amely szerint havonta 
közel száz munkanapot keli 
biztosítani szabadságolásra. 
Erre azért volt szükség, hogy 
a munkából kiesőket pótolni 
tudják, s a termelés zavarta-
lanul haladjon tovább. A 
terv, mely idestova már hat-
hónapos, a fizikai dolgozók-
ná l valósággá lett, 5—7 nap-
pal lépték tú l olykor-olykor. 
Erre nyugodt lelkiismerettel 
lehet mondani: a Szegedi 
Vasöntödében szem előtt tart-
ják az állandó szabadságolást 
és így nem történhet meg, 
hogy egy időben — például 
nyáron — az üzem dolgozói-
nak nagy része szabadságra 
menjen. A kimutatások 
azonban arról is beszélnek, 
hogy a műszakiak nem hasz-
nál ják ki a lehetőségeket, 
legtöbbjük nyári időben 
akarja kivenni szabadságát. 
Áprilisra például 18 napot 
ütemeztek be a műszakiak 
szabadságolására, s ebből 
mindössze 7 napot vettek 
igénybe. A műszakiak sza-
badságolása így előrelátható-
lag a nyári időszakban tör-
ténik. Néhányan fogadkoz-
nak, hogy emiatt nem lesz 
hiba, a termelés zavartalanul 
folyik tovább. Ez lehetséges, 
de nem biztos. Voltak már 
olyan példák, hogy a műsza-
kiak távolléte miatt egy-egy 
vitás probléma csak úgy 
nyert megoldást, ha a mű-
szaki megszakította szabadsá-
golási idejét. Ez pedig első-
sorban a szabadságon lévő 
rovására történik. A vezetők 

csak úgy tudják kipihenni 
magukat, gond nélkül eltöl-
teni szabadságukat, ha he-
lyettesük minden termelési 
problémát elintéz. Az eddig 
elmaradt, későbbre halasztott 
szabadságok miatt azonban 
megtörténik majd a Vasön-
tödében is, hogy egyszerre 
két embernek el kell majd 
menni. A vállalat vezetősé-
gének nagyobb gondot kell 
tehát fordítani a műszakiak 
szabadságolási beütemezésé-
re, s biztosítani kell, hogy 
az előre meghatározott idő-
ben ki is vegyék szabadságu-
kat 

VAN MÉG EGY H IBA a 
Szegedi Vasöntödében a sza-
badságolási tervek betartásá-
nál. A fizikai dolgozók elap-
rózzák az évi szabadságot, né-
hányan, mint Terhes Mihály, 
az öntő-brigád dolgozója, 
avagy Tápai András, egy-két 
napot vesz ki szabadságából, 
s így nem tudja kipihenni 
magát. Az üzem részére vi-
szonylagosan jó ez, ha a fizi-
kai dolgozók nem távoznak 
hosszú időre az üzemből, ha 
az ünnepnapot megtoldják 
néha-néha még egy nappal. 
A dolgozó azonban a kárát 
látja ennek a szabadság el-
aprózódásnak — mely leg-
többször szombatra, vagy 
hétfőre esik. Emiatt elesik a 
számára biztosított üdültetés-
től. Pedig ebben ma már so-
kan szeretnének részt ven-
ni. Gyömbér János és Csűri 
János hazajövetele után — 
a két öreg munkás most volt 
először üdülni hosszas agitá-
ció után — ma már egyre 
többen jelentik be igényüket 

Gondosan nevelik a növendékállatokat 
a sándorfalvi Rózsa Ferenc Tsz-ben 

A sándorfalvi Rózsa Ferenc ezért 18—19 hónapos korában 
Tsz igen nagy gondot fordít a tenyésztésbe vehetik, tehát a 
növendékállatok számának nö- szokásos időnél 5—6 hónappal 
velősére és jóltartására. A Ievá- hamarabb. 
lasztás után, amikor a növen* Ezt az eredményt annak kö-
dékmarha már elérte a körűibe- szönheti a termelőszövetkezet, 
liil 150 kilogramm súlyt, más- hogy növendékállatait pontosan, 
fél—két kilogramm abrakot is rendszeresen eteti, egészséges 
kap naponta egyéves koráig, körülményeket biztosit szá-
Ekkorra 350—380 kilós is van, s makra. 

az üdülésre. A jég megtört, 
de viszont az elaprózódás kö-
vetkeztében nem lehet biz-
tosítani minden dolgozónak 
azt, hogy hátralévő szabadsá-
gát — a 8, vagy 10 napot — 
üdülőben töltse. A szakszer-
vezetnek sokkal nagyobb 
gondot kellene fordítani a 
felvilágosító munkára, mert, 
akkor egyre többen élnének 
a lehetőségekkel, s szabadsá-
gukat üdülőben töltenék. 

A Szegedi Vasöntödében, a 
többi szegedi üzemekhez ha-
sonlóan rendszeres az egy-
másközti szabadságolási idő 
cseréje is. Némethné például 
Szűcs elvtárssal cserélt sza-
badságot, hogy így férjével 
együtt üdülhessen. A vállalat 
hozzájárult Némethné kérésé-
hez, biztosította a kért időre 
szabadságolását. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az 
ilyen szabadságolási csere 
azért történik meg legtöbb-
ször, mert a terv elkészítése-
kor nem kérdezik meg, ki 
mikor szeretne menni sza-
badságra. Avagy azért, mert 
a férj és feleség, aki két 
munkahelyen dolgozik, a 
szabadságolási terv elkészíté-
sekor ráhagyja a vállalatra 
szabadsága beütemezését. 
Nyáridőben aztán futnak fű-
höz-fához, hogy egyszerre 
tölthessek el szabadságukat. 
Ezen lehetne segíteni, de 
természetesen csak úgy, ha a 
vállalat és a dolgozó össze-
egyeztetné elgondolását, ter-
vét. 

NINCS KOMOLYABB 
PROBLÉMA a Szegedi Vas-
öntödénél a szabadságolási 
terv betartásával. A termelés 
zavartalanul ftalyik, a sza-
badságon lévőt egy-két mun-
kás távollétét jóformán ész-
re sem veszik. A megemlített 
egy-két hiba azonban arra 
figyelmeztet: ne csak a fizi-
kai dolgozóknál, hanem a 
műszakiaknál is tartsuk be 
a tervet! 

A ma tőr-fényképészek kiállítása 
a pedagógus klubban 

A Pedagógus Szakszerve-
zet városi bizottsága fotó-szak-
köre kiállítást rendezett a 
szegedi pedagógusok által ké-
szített fényképekből. A kiál-
lításon igen jó képekkel kép-
viselték magukat a pedagó-
gus ama tör fényképészek. 
Különösen dicséretet érdemel 

Elrejfeff versenylábiák 

A*MAV Felépítményi Vas-
anyag javító Vállalatnál mű-
ködő különböző csoportok-
nak külön verseny táíbli j u k 
van. Ezekre a táblákra felír-
j ák a jó l dolgozók neveit, az 
elért százalékot. A dolgozók 
szeretik, s munkájukban lel-
kesíti őket az elért eredmé-
nyek nyilvánosságra hozása. 
Csak az a baj, hogy ezeket a 
versenytáblákat gyakran úgy 
elbarikádozzák, hogy lehetet-
len megközelíteni őket. Leg-
többször az eredmények sem 
látszanak rajta, ha egyálta-
lán a bizalmi nagy nehézsé-
gek árán oda jutott és felírta 
az eredményeket. 

Azt szeretnénk, ha a ver-
senytáblák előtt rend és tisz-
taság lenne, s azok valóban a 
versenynyilvánosságot szol-

•gálnák. 
Szendrei József 

a művészi kidolgozás és té-
maválasztás. Sajnos arány-
lag kevesen vettek részt a 
kiállításon, pedig igen sokan 
foglalkoznak amatör fényké-
pészettel pedagógusaink kö-
zül. Másik hiányosság, hogy 
kevés az iskolai téma. 

Különösen kiemelkedik 
művészi képeivel Kamarás 
Imre, Kamarás Gábor, Papp 
László, Deák Dezső és ifj, 
Ruszner Sándor. Több ké-
püket jutalmazták, illetve ok-
levéllel tüntették ki. A kiál-
lítás anyagát jelentősen emel-
ték Zsámbéki László, Feren-
czi István és Jakab István ké-
pei. A kiállítás anyagában 
szép csokor Papp László szí-
nes képeinek sora. 

Számítunk arra, hogy pe-
dagógusaink a kiállítás ta-
nulságai alapján a következő 
évben több iskolai témával 
sokkal többen vesznek részt 
a kiállításon. A pedagógus fo-
tókiállítás június l-ig megte-
kinthető a pedagógusklub fo-
lyosóján (Április 4 útja). 

Fogas kérdés 

Festi ismerősöm, akivel 

állandó levelezésben va-

gyok. meglátogatott Sze-

geden. Amint az állomásról 

hazafelé tartottunk, vala-

hogy szóbakerült a nevek 

helyesírása. „Hogyan kell 

írni az utcátok nevét: 

Hajnóczy — vagy Hajnó-

cziSoha nem tudom, hogy 

címezzem helyesen a borí-

tékot!" 

Éppen befordultunk a 

sarkon és én habozás nél-

kül feleltem neki rámutat-

va az utca jobboldali név-

táblájára: -„Hajnóczy!". 0 

azonban makacs ember lé-

vén, a baloldali névtáblára 

mutatott, amelyen ez áll: 

„Hajnóci utca"s 

Zavarba jöttem. Hirte-

len magam sem tudtam, 

melyik a helyes: Hajnóczy, 

Hajnóci, vagy ahogy néme-

lyik házszámtáblán olvas-

ható: „Hajnóczi?" 

Bízom benne azonban, 

hogy az illetékesek rövide-

sen megoldják ezt a „fogas 

kérdést" és egyforma — 

helyes — névtáblákat tesz-

nek ki a Hajnóczy utcában. 
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Néhány nappal ezelőtt még 
arról adhattunk hírt, hogy 
Zsombó község határában a 
burgonyabogár kutató tár-
sadalmi munkások amerikai 
burgonyabogát által fertőzött 
gócokat találtak. Figyelmez-
tettük a járás dolgozó pa-
rasztságát a veszely nagysá-
gára, s arra, hogy a védeke-
zést haladéktalanul meg kell 
kezdeni, mert ellenkező eset-
ben a fertőzés továbbterjed, 
s a burgonyatermésünket 
rendkívül súlyos veszteség 
érheti. Zsombó község körze-
tében eredményesen vették 
fel a küzdelmet a veszedel-
mes növényi kártevő ellen, a 
fertőzés azonban tovább-
terjed, s újabb területeken 
tapasztalható az amerikai 
burgonyabogár megjelenése, 
s pusztítása. 

A szegedi tanács mező-
gazdasági osztályának szak-
emberei tegnap, hétfőn vizs-
gálatot tartottak a második 
kerületi Tanács körzetében, 
az öiUalmi dűlőben és mint-
egy 11 helyen fedeztek fel 
burgonyabogárral, annak 
lárvájával fertőzött gócokat. 
Széleskörű társadalmi mun-
ka megszervezésére van 
szükség ahhoz, hogy elejét 
tudjuk venni a burgonyabo-
gár kártételének, s megaka-
dályozzuk. hogy a következő 
esztendőkben e veszedelmes 
hazánkba került kártevő 
még nagyobb területeken je-
lenhessék meg. A védekezés-
hez szükséges védőszereket, 
gépeket a termelők díjmen-
tesen kapják. Ezekben a na-
pokban a tsz-tagok, egyéni 
gazdák számára semmi mun-
ka sem lehet fontosabb, mint 
burgonyavetéseik alapos át-
kutatása. s ahol csak a gya 
núja is felmerül a fertőzés-
nek, azonnal meg kell kezde 
ni a védekezést. A védekezés 
elvégzése a felfedezett, fertő-
zött gócok közelében két ki-
loméieres körzeten belül 
mindenütt kötelező. Aki ezt 
szándékosan elmulasztja, 
nemcsak saját maga, de dol-
gozó paraszttársa, s az állam 
érdeke ellen vét, s szigorú 
büntetést érdemel. 

A Hazafias Népfront, 
az MNDSZ es a békebizottság 

megyei egyesülő ülése 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának szombati 
ülése után megtartják a megyei egyesülő üléseket is. A Ha-
zafias Népfront Csongrád megyei Bizottsága, az MNDSÍ6 
megyei elnöksége és a megyei békebizottság június 21-én 
csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel tartja közös egyesülési 
ülését Hódmezővásárhelyen a Tiszti-klubban. 

= HIREK ^ 
Védjük a fatarozolt házakat! 

Pár éve nagy költséggel ta-
taroztatott a város egész sor 
házat. Az ember felvidultan 
járkált az újjávarázsolt há-
zak között, mert azt érezte: 
Szeged megint szebb lett. Ha 

na! A párkányszegélyek le-
törtek, az olajlábazatot lerug-
dosták — szóval lehangolo 
kép fogadott. Sajnos, ez nem 
is az egyetlen ilyen eset. Sok 
tatarozott háznál találhat-

azonban ma elmegyünk pél- nánk még hasonló példát. Ép-
dául a Híd utca és Deák Fe-
renc utca sarkán álló szür-
kére vakolt iházhaz, megnéz-
zük a kapualjat, bizony nem 
gondolnánk, hogy az elmúlt 
ötven évben tatarozták vol-

pen ezért tesszük szóvá, hogy 
felhívjuk minden szegedi fi-
gyelmét: őrködjünk mind-
annyian városunk, házaink 
szépségére! 

(— n —4 

Fe l h í v á s 

A Szeged I I . kerületi Ta-

nács területen lévő öthalmi 

dűlőben (Nagyfekete) ameri-

kai burgonyabogár lárvája 

jelent meg. Védekezésül a 

második kerületi Tanács te-

rületét zárolttá nyilvánítom. 

Erről a területről burgonya, 

paradicsom, paprika termése, 

valamint ezen növények ré-

szeinek kiszállítása a zárlat 

ideje alatt szigorúan tilos. 

Minden termelő köteles a 

fertőzött részeken lévő bur-

gonyavetését azonnal átvizs-

gálni, s a mezőőröknek adott 

utasítások szerint leporozni, 

illetve lepermetezni. Védeke-

zőszert, valamint permetező-

gépeket a kerületi tanács 

díjtalanul bocsátja a terme-

lök rendelkezésére. A burgo-

nyabogár megjelenésének be-

jelentése. valamint a véde-

kezés kötelező. A mulasztók 

ellen az eljárást megindítom. 

V. B.-ELNÖK 

— ö t vagon mélyhűtött 
borsót gyártottak eddig a 
Szegedi Konzervgyárban. A 
terv szerint még 15 vagon 
borsót mélyhűtenek. A mun-
ka megkönnyítésére egy fel-
vonóberendezést állítottak 
üzembe. 

— Záróvizsgára készülnek 
a Vasútforgalmi Technikum 
fiataljai. A záróvizsga előtt 
ünnepélyes DISZ-taggyűlést 
tartanaik. 

— Varrógéptetőt és ruha-
gyári szabászati asztalteritőt 

készítenek a hálószoba-gar-
nitúrákon kívül a Szegedi Bú- i 
torgyárban. I 

— Sétányt létesít a dorozs-
mai park mellett a községi 
tanács s ezzel egy időben a 
főutcát ts parkosítják. 

— Ifjúsági megbeszélést 
tart a Szegedi Ruházati Bolt 
párt- és DISZ-szervezete, a 
vállalat vezetősége június 

20-án, szerdáin este 6 órai 
kezdettel a szakszervezeti 
székház olvasótermében. A 
megbeszélésen a vállalat fia-
taljainak gazdasági, politikai 
és egyéni problémáit, javas-
latait tárgyalják meg. 

— A TÁBOR UTCAI Ál-
lami Zeneiskolában a bizo-
nyítványkiosztás és a régi nö-
vendékek beiratása június 

21-én, csütörtökön történik, 
délelőtt 9—12, és délután 3—6 
óra között. U j tanulók felvé-
teli vizsgájára és beiratására 
szeptember első napjaiban, 
későbben megadott időpont-
ban kerül sor. 

— Megkezdték a Boross Jó-
zsef utcában a járda javítá-
sát. Az eddigi téglajárdát már 
felszedték, s rövidesen hoz-
zákezdenek az ú j járda épí-

— A zöldár levonulásával 

megkezdték a Tápé melletti 
téli kikötő kotrását. Éven-
ként rendszeresen elvégzik 
ezt a munkát, mert a Maros 
és a Tisza a bejáratot horda-
lékkal feltölti. Az elmúl't év-
ben csak a bejáratot kotor-
ták, mélyítették. Ez évben az 
egész kikötőt kitisztítják. 

— Ma befejezik a Tol-
buchln sugárúton a Veresács 
utca és az Úttörőház közötti 
járdarész újraaszfaltozását. 

léséhez 

— Befejezéshez közeledik a 
Béke-épület tatarozási mun-
kája. A külső falfestéssel 
egy időben az épületet körül-
vevő állványokat is lebont-
ják: 

— Párizsban július elején 
iil össze a fiatal lányok kon-
ferenciája. Szegedről Gottlieb 
Mária, a Tudományegyetem 

j Jogi Karának hallgatója uta-
: zik ebből az alkalomból a 
francia fővárosba. 

Ápoljuk szobrainkat 

A szegedi úttörők vállalták a 
városban levő szobrok ápolását. 
A mi osztályunk, a Dózsa 
György Általános Iskola VI1/A; 
osztálya Jedlik Ágostonnak, a 
múlt század nagy fizikusának a 
Pnntheonban lévő dombormű-
vét kapta meg gondozásra. 

Nagy örömmel vállaltuk ezt 
a feladatot. Brigádot alakítot-
tunk. vittünk létrát, szappant; 
súrolókefét, törlőruhát és tanítás 
után szépen megtisztítottuk a 
domborművet. Pár nap múlva 
rajgyűlós keretében koszorúzási 
ünnepséget rendeztünk. A két 
Ábrahám testvér vállalta a ko-
szorúk elkészítését, Szánokv Já-
nos pajtás pedig emlékbeszédct 
mondott, ismertelte a nagy tu-
dós élettörténetét, munkásságát. 

Prágai Béla 

rajtanácsclnök 

tunk — ami engem illet, 

én egyáltalán nem pa-

naszkodom —, de a cso-

magok tetszetőssége el-

len annál inkább van 

kifogásom. Az tűnt ki eb-

ből a versenyszámból, 

hogy a bonyolultabb és 

szebb kivitelű csomagok 

összeállításával például 

Tegnap délután a Sze- Először mindenkinek öt- csomagolta be az ötven heveset törődnek meg 

gedi Eleimiszerkiskeres- ven zacskóba ötven ki- kiló kristálycukrot. mindig kereskedelmünk-

utánonként kijárunk a -ztu m ].rdejmi Vállalat, a Ma- ló cukrot kellett becso- De a verseny izgalma- ben. mert a versenyzők 

sétányra. Több^szaz^ k i : k ó i Kiskereskedelmi Vál- magolni. Aztán ugyanezt sabb rcsze talán nem is munkáján is a gyakor-

Vízel a Sztálin sétányra 

Milyen volt-
éi csemegecsomagoló verseny? 

Másfél éves unokámmal dél-
Sztálin 

csepp 

nyon. Van egy ivókút, ez azon-

ban használhatatlan. 

ha 

lalat és az Országos Cse- megismételtek brigád- az egyéni és a brigád-, lat hiánya mutatkozott. szórakozik itt. Előfordul 
valamelyik elesik, vagy meg- m e g e / , e r e , / { c j c / m ; Vní- ban. Amint megindítót- hanem a „csemegecso- Ezt a tanulságot pedig 

szomjazik. De a sebét lemosni, gzegeden v,-.gz-^ láj. „ stopper-órát. a ke- magoló"-verseny volt. nemcsak a magam szá-

vngy inni nem lehet, mert egy sodivcs tanulói a szak- zek fürgén hajtogatták, Itt egyenként egy üveg mára kívántam levonni. 

ir. sincs a Sztálin selé- ntun/:űs v(,ígdt megeig. (öltötlék, mérlegelték a bort és sört, két kiló hanem a kereskedelmi 

zően rsomagoló-verse- zacskókat, s a szakkife- lisztet, egy kiló cukrot, dolgozóknak ís: löröd-

nyen vettek részt. A jezések csak úgy röpköd- egy babaszappant, hét jiink többet az áruk 

verseny n 7-es számú tek a levegőben: brut- csomag cigarettát és egy összecsomagolásának 

mint egy-egy ünnepség alkalma- Szegedi Elelmiszerkiskc- tó ... nettó... lehajtani csomag vajat kellett szebb kivitelével is. 

ból a Széchenyi téren szokták, retkedelmi boltban zaj- a csücskét... milyen a ü és tartósan egy Egyébként, ami a ver-
lott le. 12 tanuló allt a beha/tás... stb. A fia- , „ , 

pultok elé, hármankint lalok sebesen dolgoztak:  c s o m aSban elhelyezni a senyt illet, azért csak 

és párosával. Volt egyé- Csúri Julika például 19 fiataloknak. A gyorsaság elismeréssel adózhatunk, 

líclely Károly ni és volt brigádverseny, perc 30 másodperc alatt iránt nem panaszkodha- n. /. 

Vagyon szerelnénk, >"gy. 

felszerelnének egv gyermek ivó-

kutat. 

Szegedi színészek 
kitüntetése 

A magyar színjátszás ün 
nepi hetének záróvitáján a 
szegedi Nemzeti Színház több 
művésze kimagasló művészi 
munkája elismeréséül kitün-
tetésben részesült. Kormos 
Lajosnak Munkaérdernérem-
mel való kitüntetésén kívül 
még Sinkó György operaéne-
kes. Kalló Flórián és Kovács 
Gyula színészek a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést kap-
ták meg. 

Ebben az évben először a 
Népművelési Minisztérium és 
a Színház és Filmművészeti 
Szövetség a vidéki színházak 
budapesti fesztiválján leg-
jobb eredményt elérőket kü-
lön nívó-díjjal jutalmazta. 
Így Horváth Jenő A művész-
nő hintaja és A tisztesség-
tudó utcalány rendezője 3000 
forint, Ambrus Edit és Dóm-
ján Edit, a bemutatott dara-
bek női főszereplői 2000—200Q. 
forint, Bene Jánosné és Hor-
váth Ferenc jelmeztervezők 
közösen 1000 forint jutalom 
ban részesültek, < 

— Rövidesen elkezdik az 
Üjszogedi Kender-Lenszövő 
Vállalatnál a szövő, a diszpé-
cser és a technológiai osztály 
irodáinak építését. Ezzel több 
hely felszabadul a szövődé-
ben, s a gyártást jobb munka-
körülmények között végzik. 

— A Bolyai János Matema-
tikai Társulat szegedi tago-
zata szerdán délután 6 óra-
kor a Bolyai Intézet tanter-
mében (Aradi vértanúk tere 
1. II. cm.) előadást rendez. 
Előadást tart: Rédei László 
akadémikus »Elsö fokban 
nemkommutátív véges gyű-
rűk* címmel. Ezen előadás 
alkalmával választják meg a 
Társulat 1956. június 29-én és 
30-án tartandó közgyűlésére 
a szegedi tagozat közgyűlési 
küldötteit. 

— ^VAROSUNK GYER-
MEK- ÉS IFJŰSAGNEVE-
LÉSI PROBLÉMAL« címmel 
a Városi Tanács oktatási osz-
tálya szerdán délután 5 óra-
kor Sztálin sétány 7. szám 
alatt (a DISZ-bizottság nagy-
termében) ankétot rendez. 
Előadó: dr. Bánfalvi József, a 
Radnóti Miklós Gyakorló 
Gimnázium igazgatója. 

Meuielent 
a Népnevelő új száma 
A Népnevelő új, május, jú-

niusi száma nagy terjede-
lemben foglalkozik második 
ötéves tervünk irányelv-ter-
vezetével, és ezzel kapcsolat-
ban a tömegek szerepével. 
Értékes adatokat tartalmazó 
cikk jelent meg a Népnevelő-
ben az ipar ötéves fejlesztésé-
ről, a növényápolás fontosságá-
ról, gazdasági életünk ellensé-
géről, a bürokratizmusról, va-
lamint a dolgozók életszín-

• vonala emeléséinek feladatai-
l r ó l , 
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1956. Június 19, kedd 

IDOJARASJELENTES 

Szárazföldünk nyugati telében 
változékony Időjárás uralkodik az 
Atlanti-óceánról érkezó hűvös ten-
geri léghullámok hatására. Kelet-
Európában folytatódik a csende-
sebb, szárazabb, melegebb Idő. 

Várható időjárás kedden eetlg: 
Változó felhőzet. többfelé eső, 
helyenklnt zivatar. Mérsékelt. 
Időnként élénkebb szél. A hőmér-
séklet alig változik. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet kedden: 21-24 fok 
között. 

MOZI 

Szabadság: Háromnegyed 6 és 
8: Dollárpapa. — UJ magyar film-
vígjáték (Június 20-lg). 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Récsl komédiások. — Glrar-
dl, a nagy osztrák komikus élete 
színes Ilimen (Június 20-ig). 

Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 
9: Dollárpapa. — U) magyar film-
vígjáték (lúniua 20-lg). Jó idő 
esetén a harmadik előadás a 
Kert-moziban. 

Késönjövők csak a híradó utáni 
szünetben mehetnek be a néző-
térre. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este 7 órakor: Leányvásár. — 
Szelvény-bérlet. 

KÖNYVTARAK 

S o m o g y i K ö n y v t á r : Köz-
ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
kőznaponkint 13—18 óráig Olva-
sóterem és kutatószoba nyitva va-
sárnap kivételével 10-19 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint délután 2—6 óráig. 
(Horváth Mihály ut:a 3. szám). 
Ifjúsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponktnt dél-
után 2—G-Ig. (Horváth Mihály u. 
3. szám). 

E g y e t e m i K ö n y v t l r : 01-
vssóterem héttőn 2-től háromne-
gyed 9-lg, keddtől szombatig: 10-
től háromnegyed 9-lg. vasárnap: 
9-től háromnegyed »l-lg. Kölcsön-
zés: hétfőn 2-től háromnegyed 8-
Ig. keddtől péntekig: 12-től három-
negyed 6-lg. szombaton 10-től 
háromnegyed 1-lg. Kutatószobs 
délelőtt 10-től este 6-tg. 

J á r á s i K ö n y v t á r : Sztálin 
körút 54. Kölcsönzés szerds és 
péntek kivételével minden hétköz-
nap délelőtt 10-1 óráig, délután 
2-6 óráig. 

J u h á s z G y u l a M ű v e l ő -
d é s l O t t h o n K ö n y v t á r a : 

Nyitva: hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, szombaton du. 2—6 
óráig. Kölcsönzés mindenki ré-
szére. 

ALLATORVOS1 1NSPEKCIÓS 

SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1956. Június hó 16-tól este 18 
h-tól reggel 06.00 h-ig (vasárnap 
nappal Is) kizárólag elsősegély 
és nehézellés esetére inspekciós 
dr. Gergely József állami állator-
vos. Lakása: Arany János u. 5. 
Telefon: 30-87. 

A R A D I O M Ű S O R A 

Június 20, szerda 

Kossuth-rádlö 

4.30 Hírek. 4.35 Zenés műsor. 5 
Falurádió, 6 Hírek. 6.05 Falusi 
híradó, 7 Szabad Nép vezércikke, 
hhek. 8.10 Operarészletek, 9 Rá-
dióegyetem. 9.40 Pásztordalok, 10 
Hírek, lapszemle. 10.10 Óvodások 
műsora, 10.40 Pillantás a nagy-
világba. 10.50 Vivaldi: Két trió-
szonáta. 11.10 Kórusok, 11.40 
SzOlők — nevelők — gyermekek. 
Előadás, 12 Híreit. 12.10 Tánc-
zene. 13 Falusi Híradó, 13.15 
Hangverseny a varsói VIT műso-
raiból. 14.15 Kamarazene. 15 Hí-
rek. 15.10 Mozart műveiből, 15.35 
Sporthíradó. 15.55 Zenekari hang-
verseny. 16.45 Válasz hallgatóink-
nak, 16.57 Műsorismertetés. 17 Hí-
rek, 17.10 Sz(v küldi, 17.40 Cél-
prémium. Riportműsor. 18 Ismer-
kedés a zeneirodalommal. 18.55 
Kommentár. 1<J Válasz külpoliti-
kai kérdésekre. 19.10 Jutalominfl-
sor. 19.52 Jó estét, gyerekek! 20 
Esti Híradó. 20.20 Közvetítés a 
debreceni Szabadság-étteremből. 21 
Szabadság, szerelem. A Rádió Iro-
dalmi folyóirata. 22 Hírek, 22.15 
Tíz perc külpolitika. 22.25 Szim-
fonikus zenekari hangverseny, 23 
óra 31 Utazás a karosszékben, 23 
óra 40 Eji zene. 24 Hírek, 0.10 
Magyar népdalok. 

Petőfl-rádló 
7-től lt.57-ig azonos a Kossuth-

rádló műsorával. 11.57 Műsorzá-
rás. 14 Operaáriák. 14.15 Uttörő-
hlradó. 14.36 Operettrészletek, 15 
óra 10 Hajnalodik a Rhodope fe-
lett. Előadás, 15.30 Vidám orosz 
népdalok. 16 Országszerte — mc-
gyeszerte. 16.10 Ajándékhangver-
senv. 17.10 Moszkvai Rádió ősz-
szeállltása, 17 40 DunaJevszkiJ 
filmzenéiből. 18 Rádiójáték: Mi-
móza. 19.36 Irodalmi Jegyzetek. 
19.41 Orosz nyelvtanfolyam. 20.01 
Operettrészletek. 20.20 Sporthíradó, 
20.40 Tiúsz perc keringő. 21 Ta-
nácslapok szemléje. 21.10 Táncze-
ne. 21.50 A ml századunk regé-
nye. 22 Verbunkosok, népdalok. 22 
óra 30 Esti muzsika. 

Képes híradó 
Épül a strandhoz 

A színhá?i fesztivál után 

A szegedi Nemzeti Színház 
művészeinek fogadtatása 

Vasárnap délelőtt a Nagy-
állomás peronján kis ember-
csoport várakozott, nézett 
időnként türelmetlenül az 
órára. A budapesti színházi 
fesztiválon nagy sikert ara-
tott szegedi Nemzeti Színház 
művészeit jöttek üdvözölni a 
színház tagjai, valamint Tel-
kes György elvtárs, a szegedi 
pártbizottság és Korok József 
elvtárs, a szegedi tanács nép-
művelési osztálya nevében. 

Végre jó 20 perc késéssel, 
befutott a pesti gyors, s a ki-
járat felé áradó tömegből 
csakhamar előtűntek B sze-
gedi művészek. Az általános 

üdvözlésből és gratulációból 
természetesen a két kamara-
darab rendezőjének: Horváth 
Jenőnek és színészeinek: 
Ambrus Editnek, Dómján 
Editnek, Inke Lászlónak, Ká-
tay Endrének, Karikás Sán-
dornak és Kormos Lajosnak 
jutott a legtöbb, de természe-
tesen melegen üdvözölték 
azokat is, akik tanúi voltak a 
budapesti nagysikerű elő-
adásnak. Persze fényképezés-
re is sor került fönt az állo-
máson és lent az autóbusz 
előtt, amely a színházig vitte 
pár perccel 'később a kicsit 
fáradt, de boldog művészeket. 

S P O R T 

Ezt- IáHuk Csepelen . . . 

„Jól döntött a szegedi közönség" 
Beszélgetés In ke Lászlóval 

Ismét otthon, a szép belvá-

rosi lakásban beszélgettünk 

Inke Lászlóval, a szeqeui 

Nemzeti Színház Jászai Mari-

díjas művészével, aki vasár-

nap énkezett haza a vidéki 

színházak budapesti feszti-

váljáról. Ez a hétlói nap — 

amikor legtöbben még a 

fesztivál fáradalmait pihen-

jük — bizony hasonlíthatat-

lanul könnyebb és nyugod-

tabb. mint az ezt megelőző 

gazdag mondanivalójuk gon-

dolatát. 

Budapesten mindkét elő-

adás sikerét nagyon tehetsé-

ges nézők — a színházi szák-

ma legjobbjai előtt értük el. 

s ez is bizonyítja, hogy ma 

már nyugodtan bízhatunlk a 

mi szegedi közönségünkben 

egy-egy bemutató elbírálása-

kor. 

S ebben teljesen igaza van 

Inlce Lászlónak, mert A mü-

Kct Fred és két Martmez látható a képen. S mégis csak hár-
man vannak? Igen, mivel Inke László maga játszotta mind-
két jelentős szerepet, míg Budapesten a József Attila Szín-
házban Simon György alakította Fredet és Kautzky József 

Martinczt. 

A Körösi Halászcsárda után lévő tiszaparti részen, a "Sár-
gán* újabb és újabb üdülők létesülnek. Képünkön a szegedi 
postás dolgozók társadalmi munkával építik stralndházukat. 

APRÓHIRDETÉSEK 
l< , • • ,H i 1 t - ! I_ r _ l,Am(A#lAfl 1 *l/*c 

Felhívjuk a vállalatok és egyéb 
közületi szervek figyelmét, hogy 
szövetkezetünknél Javításra beho. 
zott elíekvő mérlegek vannak, me-
lyek átvételére 4—5 éve tulajdono-
suk nem Jelentkezett. Felhívjuk az 
Illetékeseket, hogy ha megfelelő 
bizonyítványokkal ellátva 30 na-
pon belül nem Jelentkeznek, úgy 
s mérlegeket kijavítjuk és értéke-
sítésre a szegedi Bizományi Áru-
háznak átadjuk. Mérlegkészítő 
KSZ, Április 4 útja 9. 3440 

Olcsón eladó 30 literes mosó-
fazék és petróleumos hordó. Ró-
mai krt. 3. füszerűzlet. 3447 

Szép fehér, mély gyermekkocsi 

eladó. Gutenberg u. 6. 10-11. 
3453 

Hlbáa festményt restaurál Bíró 
restaurátor, Kelemen u. 8. 3460 

2 hónapos fa) farkaskutya el-
adó. Erd. Gogoly u. 5. szám. 3. 
sjtó. 3470 

Fladó t db ajtószárny I700x 
900 mm. I db használt ablak tok-
kal 1000x800 mm, 6 db ablak-
szárny 1100x350 mm. Bihari u. 
5. szám. 3464 

Matracpárnákat rossz huzattal 

Is veszek. Kossuth L. sgt. 32. 
3471 

8 darabból álló szobabútor, 2 
db ágyhetét eladó. Megtekinthető 
du. 3-tól. Április 4 útja 41. em 
bel. 3 4 6 6 

Egyszoba. komfortos lakást cse-
rélünk kecskemétivel. Érd. telefon 
48—23. esti órákban. 3437 

Bőrkabátját már most Javíttassa, 
alakíttassa Csordás bőrruhakészltő-
nél. Szent Miklós u. 7. Felsőváros. 

Férfi faipari gépmunkásokat, 
anyagmozgatót alkalmi munkára 
azonnal felvesz a Szegei Ecset-
gyár. 

Ebédeljen, vacsorázzon ízletes 
házias ételeket. Ebéd és vacsora 
már 4 ft-tól. Ebédre előfizetéseket 
elfogadok. Sándor Béla büfé-ét-
terme. Mikszáth K. u. I I . (Valéria 
tér és Török u. sarok.) 

Szakképzett hajtókat és rakodó-
kat felvesz a Szegedi Belsped. 
Jelentkezés Bajcsy-Zs. u. 22. alatt. 

Tiszaparti 3 helységből álló 
közműves lakásomat elcserélném 
kettőszoba, összkomfortossal, 
megegyezéssel. Érd.: 40-98. este 
6-tól. 

Ha Jól akar szórakozni, ke-

resse fel a 

„SARGARIGÖ HALASZ-

CSARDA"-t 

a tiszaparton, shol sülthal és 
halászlé állandóan kapható. 
Kitűnő termelőt borok és más 
finom italok. 

hétfő, amikor a szakmai kö-

zönség előtt mutatkozott be 

a kitűnő szegedi együttes. 

Erről, az éppen egy héttel ez-

előtt elért síkéiről, esetleges 

titkairól beszélgettünk most 

Inke Lászlóval. 

— Mindkét előadás együt-
tese, de az egyes szereplők 
külön-külön is olyan szellem-
ben tolmácsolták Merimée és 
Sartre gondolatát, hogy osz-
tatlan sikert eredményezeit. 

Ezek a f ia kamara-dara-

bok — amelyek ma is rend-

kívül népszerűek szülőhazá-

jukban, Párizsban — szá-

munkra eddig ismeretlen új 

játékstílust követeltek rende-

zőtől és színészeiktől egyfor-

mán. 

Ügy érezzük — s ezt a fő-

városi siker is bizonyítja —, 

hogy valóban sikerült ezt az 

új játékstílust megtalálni a 

más és más hangulatot te-

remtő A művésznő hintajában 

és A tisztességtudó utcalány-

ban. Ezért — s nem is utolsó 

sorban — a legnagyobb ér-

dem kitűnő rendezőnket, 

Horváth Jenőt illeti, aki pom-

pás tolmácsként juttatta e l 

hozzánk* Merimée és Sartre 

Különvonat indul 

Gyopárosra 

Június 24-ón, vasárnap, kü-

lönvonatot íindít az IBUSZ 

szegedi fiókja — elegendő je-

lentkező esetén — a gyopá-

rosi vidám tnapra. A vonat 

reggel indul, este érkezik visz-

sza Szegedre. Az útiköltség 

cda-vissza 10 forint 50 fillér-

be kerül. A vidám naipon a 

dolgozók ellátásáról, szóra-

kozásáról a rendezőség gon-

doskodik. A menetjeggyel egy 

időben ebédjegy is váltható, 

ennek éra 8 forint 50 fillér. 

vésznö hintajának és A tisz-

tességtudó utcalánynak mór 

az itthoni előadásai is. meg-

érdemelt közönségsikere is 

igazolták, hogy a szegedi 

Nemzeti Színháziunk legsike-

rültebb prózai előadása eb-

ben az évadban éppen ez a 

két ragyogó francia színdarab 

volt. Ezt a sikert a vidéki 

színházák budapesti fesztivál-

ja már csak tetőzni és orszá-

gos jelentőségűvé tudta tenni. 

i (s) 

Sok, vagy kevés a jég? 
Vasárnap fél 10 órakor a 

Takaréktár utcán mentem 
keresztül. A Halászcsárda 
előtt egy hatalmas víztócsá-
ban olvadt körülbelül 15 
tábla jég. Az eredetileg 
vastag jégtáblák lesová-
nyodva úszkáltak a vízben 
és túlzás nclkiil állítom, 
hogy a 12 kilogrammos 
súlyban született jégtáblák-
ból talán a fele sem volt 
meg. Szerencse, hogy a 
Halászcsárda délelőtt a bű-
vös oldalon van. Dolgom 
végeztével háromnegyed 
óra múlva kíváncsiságból 
ismét a Takaréktár utcán 
jöttem vissza és csodák 
csodája, a jég egy részét 
már bevitték az üzletbe. 

Kcrdcm én az elvtárta-
kat, ha 180 kilogramm jég 
szükséges ahhoz, hogy a 
napi italmennyiségüket le-
hűtsék, hogyan biztosítják 
ilyen gazdálkodás mellett 
a dolgozók részére a zár-
óráig a hűs italokat. Ha 
pedig a fele mennyiség is 
elég, akkor miért vásárolnak 
ilyen sok jeget és miért 
engedik, hogy az a csator-
nába folyjon cl. A nyitás-
tól, reggel 7 órától negyed 
li-ig az utcán tárolni je-
get, súlyos hanyagság. 

B a r á t J á n o s 

A Csepeli Vasastól otthonában 
kikapni nem szégyen. Győzelme 
— bár a 4:1 arány kissé túlzott 
— a Haladás ellen is teljesen 
megérdemelt: Jobb volt a csepeli 
csapat. Jobb elgondolásban Ját-
szott. Jobb volt a Játékosok erőn-
léte. de döntő mégis 

a két csatársor közti különbség 
volt. 

Volt a mérkőzésnek egy félórája, 
amikor a Haladás szinte kapujá-
hoz szögezte ellenfelét, amikor a 
csepeliek a félvonalon is csak 
elvétve Jutottak ót — a tehetet-

j len csatárok azonban egyszer 
sem tudták bevenni Tóth I. ka-
puját. Jellemző, hogy ez alatt a 
harminc perc alatt a csepeli ka-
pusnak mindössze két-három 
esetben kellett komolyabb lövést 
bárftanla. Rossz volt nézni a 
szegedi csatársor gólképtelensé-
gét, araely nem egy esetben vál-
tott kt gúnyos megjegyzéseket még 
a meglehetősen elfogulatlan cse-
peli szurkolókból Is. A csatárok 
még a tizenhatosról sem vállal-
koztak lövésre, ehelyett tologat-
ták a labdát a kapu előtt, amíg 
végül Is mindig be tudott avat-
kozni valamelyik csepeli védő. 
Szembetűnő volt a csatárok las-
súsága, lassú támadásszövése. 
Ennek egyik oka volt, hogy 

nem Játszottak a szélsőkre, ál-
landóan középen erőltették a já-
tékot, 

ezzel lehetőséget adva a hazat 
védelemnek is a tömörülésre. A 
Haladás második félidejl nagy 
fölénye ellenére sem dolgozott kl 
egyetlen ötletes támadást sem. 

Ezzel szemben a csepellek Időn-
ként megcsillantanák a korszerű 
labdarúgás erényeit, a ennek kö-
szönhetik győzelmüket Is. Véde-
kezésből igen gyorsan mentek át 
támadásba, gyors szélsőik révén 
pillanatok alatt fordították meg a 
láték képét. így esett a Csepel 
első gólja Is: a Haladás táma-
dott. lövés szállt a csepeli kapu-
ra. a kapus védett s néhány má-
sodperc múlva már a szegedi há-
lóban volt a labda. 

Akkor azonban, amikor elma-
rasztaljuk a csatársort meddő Já-
téka miatt, meg kell állapítanunk, 
hogy 

ezen a mérkőzésen Igen sokat 

bizonytalankodott a védelem ls. 

Addig, amfg a Haladás védekező 
felfogásban Játszott (első félidő-
ben), a csatárokkal megerősített 
védelem jól állta a csepeli csa-
pat rohamalt s a mutatott Játék 
alapján egyesek Joggal számitol-
tak arra, hogy a mérkőzés gol 
nélkül végződik. Sajnos, a félidő 
utolsó percében kapott szeren-
csétlen gól Ismét bebizonyította, 
hogy nem szabad gól nélküli dön-
tetlenért harcolni. Amikor azon* 
ban a második félidőben a Hala-
dás támadójátékra rendezkedett 
be, s a csatárok előrementek — 
H védelem nem tudott megbir-
kózni még a szórványos csepeli 
ellentámadásokkal sem. Könnyen 
lehetett zavarba hozni s két gól is 
súlyos védelmi hibából esett. 

Persze, ezen a mérkőzésen Is 
láttunk balszerenesés eseteket, sőt 

játékvezetői tévedéseket Is, ezek 
azonban legfeljebb a számszerű 
eredmény kialakulását befolyá-
solták. 

Ilyen volt a Csepel első gólja, 
amelyet megelőzően Gondos sza-
bálytalankodása akadályozta Mé-
szárost a védésben. Ilyen volt a 
második félidő elején Gilicz fel-
lökése a tizenhatoson belül, amely 
nyilvánvalóan tizenegyes lett 
volna. 

Egyénileg a Haladás csapatában' 
Mészáros az első félidőben biztos 
pont volt, rz első gólnál azonban 
megsérült és utána sokat bizony-
talankodott. A hátvédhárma<M»an 
ezúttal Vass volt a legjobb Játé-
kos. Nagy harcot vívott Tóth II-
vei, amelyből többnyire ő került 
kl győztesen. Utána Faragó kö-
vetkezik a sorban. Bénák ezúttal 
halványan játszott. 

A mérkőzés legnagyobb részé-
ben hatalmas ,,űr" választotta el 
a csatársort a védelemtől. Ebben 
hibásak a fedezetek, akik közül 
Zallár volt a (obblk. de mindket-
ten elmaradtak a szokott forrná* 
Juktól. 

A csatársorban kimagasló telje-
sítményt senki nem nvüjtott. A 
két összekötő — Cziráki és Gi-
llcz — dolgozott a legtöbbet, 
sajnos, mindketten egyéni Játék-
kal akartak érvényesülni. Ebben 
viszont nemcsak ők a hibásak, 
hanem a többi csatár is. akik mé-
lyen átlagon felüli Játékot mutat-
tak. 

OSZTRÁK GYŐZELEM A SZEGEDI NEMZETKÖZI MOTOR-
KERÉKPÁR VERSENYEN ) 

A Szegedi Haladás 560 méteres 
pályáján vasárnap délután tízezer 
néző előtt a Csongrád megyei 
Zalka Máté és a Debreceni Tö-
rekvés Járműjavító SK osztrák és 
magyar versenyzők részvételével 
nemzetközi motorkerékpáros sa-
lyakpálya-versenyt rendezett. Csak 
az 500 kem-es gépek versenye 
volt nemzetközi szám. ezért ennek 
a futamait kísérte a legnagyobb 
érdeklődés. A többi számokban Is 
általábn színvonalas versenyt lá-
tott a közönség. Eredmények: 100 
kem (3x3) kör: 1. Radanovlcs (Bp. 
Törekvés) 5 pont. 2. Csánkl (Deb-
receni Törekvés) 5 pont; 3. Vincze 
(Csepeli Vasas) 3 pont. (Vala-
mennyien Csepel gépen). 125 kem 
(3x3 kör): 1. Sóbujtrt (Csepeli Va-
sas) 9 pont. 2. Nohel (Szegedi 
Zalka Máté) 7 pont. 3. Bezdán 
(Szegedi Zalka Máté) 3 pont. 
(Valamennvien Csepel gépen). 250 
kem (3x3 kör): 1. Hornyák (Bp. 
Törekvés) NSU 9 pont. 2. Koslcz-
ky (Békéscsabai Zalka Máté) Ja-
wa 3 p.. 3. Szegi (Kecskeméti 
Zalka Máté) Puch 3 pont. 350 

kem (3x3 kör): 1. Thoma (Bp. 
Honvéd) JAP 9 pont. 2. Vörös 
(Debreceni Törekvés) JAP 4 pont; 

Az 500 kem-es gépek versenyét, 
amelyben 6 osztrák és 6 magyar 
versenyző küzdött, előfutamokkal 
rendezték meg. Az előfutamok ao-
rán az osztrák Schenk. Holubek, 
Hartl és a magyar Lévay szere-
pelt a legjobban, ök küzdöttek a 
győzelemért, mlg az osztrák L. 
Killmeyer, Dómján. Nándori és 
Polgár az 5—8. helyért. A döntő-
ben heves küzdelem folyt Schenk 
és T.évay kőzött. Schenl^ csak két 
méterrel tudta maga mögé azorí-
tanl a végig keményen küzdő ma-
gyar motorost. A másik döntő 
futamban L. Killmeyer biztosan 
győzött Nándori és a géphibával 
kilzdő Dómján előtt. Az osztrákok 
közül Krlegl és Láng nem ért el 
helyezést. Eredmény: 500 kem: 1. 
Schenk (o) JAP. 2. Lévay (m> 
JAP, 3. Hartl (o) JAP. 4. Holu-
bek (o) JAP. 5. L. Killmever (o> 
JAP, 6. Nándori (m) JAP. 7. Dóm-
ján (m) JAP, 8. Polgár (m) JAP. 

Befejeződött az NB I I . tavaszi 

fordulója 

Az NB Il-ben a vasárnapi mér-
kőzésekkel befejeződött a tavaszi 
forduló. A Keleti csoportban a 
Kecskeméti Dózsa, míg a Nyugati 
csoportban a Sztálinvárost Vasas 
lett a tavaszt bajnok. A vasárna-
pi eredmények: 

Keleti csoport: Diósgyőr! Vasas 
-Kecskeméti Dózsa 1:1 (1:1), 
Szolnoki Törekvés—Bp. Vörös Me-
teor 4.-0 (1:0). Vörös Lobogó KIS-
TEXT—Gödöllői Dózsa 2:1 (2:0), 
Békéscsabai Építők—Salgótarjáni 
Vasas 2:1 (1:1), Miskolci Törekvés 
—Debreceni Törekvés 2:0 (Oá)). 

Nyugati csoport: Vasas Izzó-
Kaposvárt Kinizsi 6:0 (2:0). Győri 
Vasas-Váci Bástya 4:1 (0:1). Sop-
ront Törekvés—Pécsi Törekvés 1:1 
(1:0). Budafoki Építők—Törekvés 
Szállítók 2:2 (2:1). Komlöt Bá-
nyász—Zalaegerszegi Dózsa 5:0 
(1:0), Bp. Szikra—Szikra Gázmü-
vek 1:1 (0:0), Vasas Dinamó-
Pénzügyőrök 1:0 (1:0). 

Szombaton Játszott mérkőzések a 
Keleti csoportban: Bp. Szpártákusz 
—Egri Bástya 4:1 (3:1). Bp. Tö-
rekvés—Nagybátonyt Bányász 6:0 
(3:0). Pereccsi Bányász—Ozdl Va-
sas 4:0 (1:0). a Nyugati csoport-
ban: Nagykanizsai Bányász—Sztá-
linvárosi Vasas 1:0 (1:0). 

ESŐS IDŐBEN is 

hatásosain védekezhetünk 

a PERONOSZPÖRA 

ellem, ha rézmészporral 
permetezünk. Keresse 
minden szaküzletben a 
legújabb lengőlapátos 
háti parpermetezőgépet. 
Gyártja és felvilágosítást 
ad a Kiskunhalasi Motor-
és Gépjavító Vállalat. 

Hivatalos totó-nyeremények 

A sportfogadások 1956. évi Jú-
nius 17-t, 25. fordulóján az T. 
nyerőosztályban 7-en értek -el 12 
találatot. A nyereményösszeg 
egyenként 87.930 Ft. 

A I I . nyerőosztályban 152-en 
értek el 11 találatot. A nyere-
ményösszeg egyenként 4050 Ft. 

A I I I . nyerőosztályban 1982-en 
értek el 10 találatot. A nyere-
ményösszeg egyenként 413 Ft 75 
fillér. 

A 10 találatos nyereményösz-
összeg kifizetése Június 21-én. « 
II és 12 találatosaké pedig JúnluS 
26-án kezdődik. 

Vigaszdíjra ezen a héten 418 
ezer 343 ft-ot fordítanak. 

• 
A 24. vlgaszdfjas Időszakban á 

23-as fogadási hét 9 találatos 
szelvényei részesülnek vigaszdíj-
nyereményben. Az 1,166.729 forin-
tot kitevő vlgaszdljalap 4590 23. 
heti 9 találatos szelvények kö-
zött osztották fel. Egy-egy 9 ta-
lálatos szelvényre 253.75 Ft vk 
paszdfjnyeremény j u t A vigasz-
díj kifizetése Június 26-án kezdő-
dik. 

A Totó 12 találatos azelvénye 

A 25. hét 12 találatos szelvénye 
a következő: I, !, x, 1. 1, x, 1, 1, 
2, 1. X, 2. 

DÉLMAGYARORSZAG 
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. I I . 

Telefon: 36—15 é„ 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. 

Telefon; 31-16 és 33-60. 
Terjesztik: a megyei Postahiva-
tal Hlrlaposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dtl 

11 forint. 

Szegedi Nvomda Vállalat 
Pelelöa vezető; Vincze Györg 


