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Mai számunkból: 

Szegjed és környéke 
(4. oldal) 

Látogatás a deszki délszláv iskolában 
(5. oldal) 

Emberek és sorsok 
(4. oldal) 

Minden erőt 
a növényápolásra 

Sok-sok reménységet, örömet, büszkeséget érez az 
ember szíve, ha láthatja most a határt, a búzát, árpát, 
rozsot érlelő táblákat, a máris bő termést ígérő burgo-
nya-, kukorica-, .cukorrépaföldeket, gyümölcskerteket 
és szőlőrónákat. A hideg tél, s a csalós tavasz okozta 
veszteségeinket bőven fizeti Vissza a szép nyár. Egy-
két hét kánikula u&n — mintha csak rendelésre tör-
ténnék — rendszeres megjön az eső. Ügy fejlődnek ve-
teményeink, mintha csak láthatatlan kezek húznák 
őket felfelé. Nyári termésünket azonban az őszi beta-
karításig még sok baj, kár érheti. Gyakran bosszanko-
dunk most emiatt: még a pár nappal ezelőtt kigazolt, 
szépen megkapált földeket is egy hét alatt újra el-
árasztja a gyom. Persze a jó időjárás nemcsak a kul-
túrnövényeknek kedvez, hanem dédelgeti a gyomokat 
is. Érthető tehát: bármennyire is kedvező most az idő-
járás, őszre csak úgy lehetünk teli kamra-, pince-
tulajdonosok, csak úgy lesz sok-sok piacra vinni való 
terményünk, ha meg tudjuk védeni termésünket a száz 
meg százféle gyom kártételétől. Most hát nem szabad 
sajnálnunk a kapa nyelét, a gázolajat a motoroktól, s 
ha a munka úgy kívánja, kora hajnaltól késő estig ter-
mőföldjeinken a helyünk. 

A télből szinte tavasz nélkül egyszerre beléptünk 
a nyárba. A kedvezőtlen esős, hideg tavasz miatt a sze-
gedi és a járásbeli termelőszövetkezetek, egyéni gazdák 
is alaposan megkéstek a Vetéssel. Ugyancsak késve fog-
hattak az első kapáláshoz is. A jó két-háromhetes késés 
miatt most még olyan munkák is előttünk állnak, me-
lyekkel más esztendőkben erre az időre készen szoktunk 
lenni. Különösen a szegedi járás termelőszövetkezetei-
nek, egyéni gazdáinak a földjein nagyon sok kiegyelet-
len kukorica van még. Például a szőregi Petőfi Terme-
lőszövetkezetben a tsz 200 holdas kukoricavetését gé-
pekkel keresztbe-hosszába már háromszor megkapál-
ták, de a kézi egyelést még nem tudták befejezni. A 
legtöbb helyen hátra van még a cukor- és takarmány-
répák harmadik kapálása is. Korántsem vagyunk még 
készen a széna-betakarítás nagy munkáival. Nyári si-
lózási terveinket is teljesíteni kell. Rengeteg a tenni-
valónk a szőlőskertekben és a gyümölcsösökben is. Az 
esős időjárás miatt bortermésünket kétszeresen veszé-
lyezteti a peronoszpóra pusztítása. Mind e sok tenni-
való mellett néhány nap, legkésőbb egy hét múlva el 
kell kezdeni az aratást, a jövő évi kenyerünk betakarí-
tását. 

Most aztán igazán össze kell szedni a termelőszö-
vetkezetek vezetőinek, a tanácsok elnökeinek, s'a mező-
gazdasági szakembereknek a tudományukat, hogy meg-
akadályozzák a nyári munkák teljes összetorlódását, 
biztosítani tudják a gabona szemveszteség mentes be-, 
takarítását, s lehetővé tegyék, hogy ugyanakkor a nö-
vényápolásban se legyen mulasztás. Bármennyire sok 
is a dolgunk, a veszteség elkerülhető, s mindenből biz-
tosíthatjuk a jó termést. 

Jól szervezett munkával a rendelkezésünkre álló sok-
féle mezőgazdasági gép kihasználásával elérhetjük, hogy 
amire megkezdődik a búza aratása, befejezzük a kuko-
rica második, illetve harmadik kapálását. A mostani 
nagy dologidőben termelőszövetkezeteinkben a férfi ta-
gok mellett szép feladat hárul az asszonyokra, s a csa-
ládtagokra is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ab-
ban a termelőszövetkezetben, ahol a családtagok is, 
mint munkakönyvesek jól kiveszik részüket a közös 
munkából, már most sincs számottevő lemaradás. 

Más esztendőkben számos termelőszövetkezet tag-

sága, különösen az aratásban idegenkedett az arató-

gépek, kombájnok használatától. Bár nem sok helyen, 

de a múlt évihez hasonló idegenkedés most is tapasz-

talható. A szegedi Üj Élet Termelőszövetkezetben is 

azt mondják még, hogy a gépek használatáért fizetni 

kell, arassunk inkább kézzel. Ha számítást teszünk, 

könnyen beláthatjuk, hogy az ilyenféle spórolással azt, 

amit behozunk a réven, kétszeresen veszíthetjük el a 

vámon. Vagyis a szántóföldi, kertészeti munkákból a'z 

aratásra átállított emberek hiánya csakhamar érezteti 

káros hatását a növénytermelésben. 

Azon kell tehát lennünk, hogy ahol csak lehet, 

mindenütt arassunk gépekkel. Azt azonban nem tud-

hatjuk, milyen lesz az időjárás az aratás, s a cséplés 

idején. Könnyen megismétlődhet a tavalyi nyár, s a sok 

esőtől felázott búzaföldeken •— ahol nem lehet gépek-

kel boldogulni —, kézzel kell aratnunk. Most hát fel 

kell készülnünk erre az eshetőségre is. Ezért kell sür-

gősen elvégezni az előttünk álló legfontosabb növény-

ápolási munkákat. 

Üzemi dolgozóink, munkásosztályunk ezekben a 

napokban is, mint mindig, helytáll a termelési tervek 

teljesítésében. Gondoskodnak arról, hogy a termslőszö-

vetkezetek tagjainak, az egyénileg dolgozó parasztok-

nak mindenük meglegyen ahhoz, hogy munkájukat 

fennakadás nélkül eredményesen végezhessék. E nagy-

szerű segítségért joggal várják el a mezőgazdaság 

dolgozóitól, hogy biztosítsák, veszteség nélkül raktá-

rakba tegyék az ország kenyerét, s ugyanakkor tegye-

nek meg mindent azért is, hogy kapásnövényeink a 

tavalyiaknál még jobb termést adjanak. Szeged és a 

járás dolgozó parasztságában minden igyekezet meg-

van ahhoz, hogy a munkás-paraszt szövetség szakadat-

lan erősítésének érdekében a saját maga és az ország 

hasznára ezt a nagy feladatot becsülettel teljesítse. 

Tito elvtors és Hruscsov efvtars beszélgetése a külföldi újságírókkal 

Tito : Látogatásunk célja a béke 
Hruscsov: Heg kellene szüntetni a varsói 

és az atlanti egyezményt 
MOSZKVA. A Tanjug 

moszkvai különtudósító,ja je-
lenti: 

A hétfő esti fogadáson, 
amelyet Valjko Micsunovics 
moszkvai jugoszláv nagykö-
vet rendezett Tito elnök tisz-
teletére, a jugoszláv újság-
írók körülvették Tito elnököt 
és megkérték, mondja el be-
nyomásait a Szovjetunióról, 
valamint az eddig folytatott 
tárgyalásokról. 

Ügy hiszem, Önöknek nem 
kell külön nyilatkoznom — 
mondotta Tito elnök —, 
mert egész idő alatt velünk 
voltak és ismerik a szovjet 
nép óhajait. A szovjet embe-
rek valóban igen távol állnak 
a háborúnak még a gondola-
tától is. Látták azt is, hogy 

« 

legjobb barátjaikként fo-
gadják mindazokat, akik-
ről tudják, hogy a világ-
béke ügyét szolgálják. 

Tito elnök ezután rámuta-
tott, úgy látszik, Jugoszláviá-
ban nem volt teljes egészé-
ben ismeretes, hogy a szov-
jet népek így reagálnak az 
általános nemzetközi problé-
mákra. A szovjet népeknek 
ez a reagálása azonban telje-
sen érthető, mert ők • is — 
ugyanúgy, mint a jugoszláv 
népek, — az elmúlt világhá-
ború folyamán nagy áldoza-
tokat hoztak. 

Szovjetunióbeli látogatá-
sunk nagy jelentőségű, mert 
nemcsak az a célja, hogy job-
ban megismerkedjünk egy-
mással és felszámoljuk azt, 
ami elválasztott bennünket, 
hanem, hogy 

hozzájáruljunk a béke és 
az együttműködés ügyéhez 
az egész világon. 

Tito elnök ez alkalommal 
hangsúlyozta, hogy a Szovjet-
unió vezetőivel folytatott ed-
digi tárgyalások a szívélyes-
ség és a teljes megértés lég-
körében zajlottak le. 

A fogadáson, amely három 
és fél óra hosszat tartott, 
igen szívélyes hangulat ural-
kodott. Miután a nagyterem-
ben nagyon meleg volt, a 
vendégek kimentek a kertbe. 
Tito, Bulganyin, Hruscsov, 
Kardelj, Kocsa Popovics és a 
jugoszláv 'küldöttség többi 
tagjának asztala köré az új-
ságírók és a fotóriporterek 
nagy száma gyűlt össze. Igen 
szívélyes beszélgetés kezdő-
dött Tito elnök, valamint a 
szovjet vezetők gyakran for-
dultak az újságírókhoz. 

N. Sz. Hruscsov, az SZKP 
Központi Bizottságának első 
titkára felköszöntötte Tito 
elnököt. Hangsúlyozta, hogy 
a két ország közötti kapcso-
lat jó és hogy Jugoszlávia 

segíthetne a Szovjetunió-
nak abban, hogy meleg, ba-
ráti kapcsolatot teremtsen 
azokkal az országokkal is, 
amelyekkel kapcsolatai 
egyelőre még mindig hű-
vösek. 

Bulganyin, a miniszterta-
nács elnöke az újságírókat 
és a fotóriportereket köszön 
töttc fel, majd hangsúlyozta, 
hogy a fogadáson igen jó lég-
kör alakult ki, s ilyen kelle-
mes hangulatban kellene 
megoldanf a világ minden 
problémáját. 

Tito elnök válaszolt a kül-
földi és a szovjet újságírók 
hozzá intézett kérdéseire. 

Egy amerikai újságíró kér-
désére, hogy tárgyaltak-e a 
Jugoszláv Kommunisták Szö-
vetsége és a Szovjetunió 
Kommunista Pártja közötti 
kapcsolat problémáiról, Tito 
elnök így válaszolt: 

Ma csak eszmecserét foly-
tattunk, konkrét döntésekre 
nem került sor. Megbeszél-
tük az együttműködés kü-
lönböző formáit és problémá-
it. Mégegyszer beszélgetünk 
majd erről. De nem kell sem-
miféle szenzációt várni, mert 

a pártközi kapcsolatokra 
vonatkozó megbeszélések 
összhangban lesznek az ál-
lamközi kapcsolatokkal. 

Tito elnök hangsúlyozta 
továbbá, hogy e tekintetben 
a jugoszláv és a szovjet véle-
mények meglehetősen azono-
sak és hogy a pártok közötti 
további együttműködésnek 
nem a szervezeteken kell ala-
pulnia. A pártok közötti 
együttműködés kérdésében 
elsődleges figyelmet fordí-
tunk arra, hogy ezek a kap-
csolatok is hozzájáruljanak a 
nemzetközi együttműködés-
hez. 

A gazdasági kapcsolatokra 
vonatkozó kérdésekre vála-
szolva Tito elnök hangsúlyoz-
ta, hogy ezekről is volt szó, 
de katonai segítségről nem 
tárgyaltak. 

Ez tehát azt jelenti, hogy 
Önök nem gyártanak majd 

MIG-eket? — kérdezte az 
egyik újságíró. 

— Szó sem volt erről, a mi 
látogatásunk célja a béke — 
válaszolt Tito elnök. 

Tito elnök a továbbiakban 
hangoztatta, hogy a jugoszláv 
külpolitika az összes orszá-
gokkal való viszony megjaví-
tására irányul, teKMtet nél-
kül azok társadalmi rendsze-
rére, célja a béke megőrzése, 
a nemzetközi bizalom megte-
•remtése és ezért Jugoszláviá-
nak a nyugati országokkal 
fennálló baráti kapcsolatai-
ban semmiféle változások 
nem történnek. 

Ezalatt Hruscsov asztala 
mellett külön beszélgetés 
folyt az újságírókkal. Hrus-
csov kijelentette, hogy meg 
kelletne szüntetni a varsói és 
az atlanti egyezményt is. Tito 
elnök éppen ezeknél a sza-
vaknál lépett az asztalhoz és 
amikor tájékoztatták őt, hogy 
miről folyik a beszélgetés, 
hozzáfűzte: 

Igen, meg kellene szüntetni 
az összes marsallokat cs 
tábornokokat is! 
Ezután Hruscspv Zsukov 

marsallhoz fordult és a kö-

vetkezőket mondotta: "Arra 
ürítem poharamat, hogy a 
tábornokok munka nélkül 
maradjanak, a keltetőgépek 
körül foglalatoskodjanak, 
csirkékiet neveljenek*. 

A kötetlen beszélgetés az 
újságírókkal csoportokra 
oszolva folytatódott. Tito el-
nököt a külföldi diplomatán 
nagy csoportja vette körül, 
köztük az amerikai, angol, 
osztrák, iráni, belga, svájci és 
izlandi nagykövet. 

Tito elnök hosszasan és 
szívélyesen elbeszélgetett 
Charles Bohlen moszkvai 
amerikai nagykövettel, 
ugyanakkor Kardelj alelnök 
Kaganoviccsal és Molotowal 
beszélgetett. 

Hruscsov és Bulganyin 
hosszabb ideig beszélgetett 
Radhakrisnannal, az Indiai 
Köztársaság alelnökével, 
majd mind a hárman Tito el-
nökhöz mentek és bekapcto-
lódtak a beszélgetésbe. 

Bulganyin, a miniszterta-
nács elnöke az olasz újság-
írók egy csoportjával beszél-
getett és kifejezte meggyőző-
dését, hogy a közeljövőben 
javulás áll be az olasz—szov-
jet kapcsolatokban. 

Baráti szeretettel fogadták Szegeden 
a Dolgozó Nők Világszövetségének 

küldötteit 
Kedden déli 12 órakor egy 

remek kivitelű IKARUSZ autó-
buszon érkezett a dolgozó nők 
világszövetsége budapesti kon-
gresszusáról a küldöttség Sze-
gedre. A. Juhász Gyula Művelő-
dési Otthon előcsarnokában fo-
gadták a 15 tagú küldöttséget a 
Szakszervezetek Csongrád me-
gyei Tanácsának tagjai és a 
szegedi nők képviselői. Kedves 
jelenetnek lehettünk tanúi, ami-
kor egy idős munkásasszony, 
Dominko Júlia piros szegfűcsok-
rot nyújtott át Maria Luiza Ley-
vának, a mexikói küldöttség tag-
jának, aki csókokkal köszönte 
meg ezt, a következő szavak kí-
séretében : 

— Sok egészséget! Mindig jobb 

legyen! 
Mindig jobb legyen az élet — 

ez a világ dolgozó nőinek forró 
óhaja. 

A küldöttséget ezután a mű-
velődési otthon magyar szobájá-
ba vezették, ahol Gulyás 1 ercnc 
elvtárs, a Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának elnöke 
köszöntötte őket. 

Az üdvözlő szavakat baráti 
ismerkedés követte. A barátság-
kötés kedves jeleinek lehettünk 
itt tanúi. A szegedi nők közül 
többen kértek autogramot a len-
gyel, mexikói és izraeli küldöt-
tektől. Magam is dicsekedhetnék 
olvasóimnak néhány ilyen auto-
grnmról, amelynek kíséretében a 
küldöttek üdvözletüket és együtt-
érzésüket küldték Szeged dolgo-
zó nőinek. 

4 köldöttek 

a Textilművekben 

A fogadás után a Szegedi Tex-
lilművcket kereste fel a küldött-
ség, ahol Hévízi Jánosné fogad-
ta őket a szakszervezetek képvi-
seletében, majd az üzem igaz-
gatója, Tóth László üdvözölte a 
vendégeket. A vendegek ezután 
megtekintették az üzemi bölcső-
dét, amelynek rendje és ellátása 
nagy megelégedéssel töltötte el 
őket, majd az üzem munkater-

mébe vonultak. Alaposan szem-
ügyre vették a nők munkáját, 
nz üzem gepiberendezését és tisz-
taságát. Ezután a műszaki klub 
helyiségében elbeszélgettek a 
gyár dolgozóival és vezetőivel. 

A Textilművek megtekintése 
után a Hungária Étteremben 
ebédeltek a vendégek, ahol ké-
sőbb megjelent Ladányi Bene-
dek elvtárs is, a városi pártbi-

zottság első ütkára. 

Nagygyűlés 

a Ruhagyárban 

A délutáni órákban a küldöt-
tek a Ruhagyárba hajítottak, 
ahol nagygyűlésen vettek részt. 
<V gyűlésen megjelent Dcnes 
Leó elvtárs, a Városi Tanács vég-
rehajtó bizottságának elnöke is. 
A dolgozók a gyár kaputól a 
művelődési teremig sorfalat áll-
tak. A sorfalból cgyszeresak elő-
sietett egy fiatal lány, Fodor An-
na, és virágcsokrot. adott át 
Anna Mirbnla lengyel küldött-
nek. Az idős lengyel nő és a fia-
tal magyar lány csókokkal hal-
mozta el egymást, és bájosan 
mulatságos jelenet volt. amikor n 
fiatal lány pirulva vette észre, 
liogy összerúzsozta a lengyel 
„néni" arcát, aki azonban csak 
nevetett ezen, és mintha a lányát 
ölelte volna szívére, úgy fogad-
ta A magyar munkáslányt, 

A nagygyűlésen Kónya Imré-
né elvtársnő, a Postás Szakszer-
vezet Területi Bizottságának el-
nöke köszöntötte szívből jövő 
beszéddel a vendégeket, Gulyás 
elvtárs megnyitó szavai után. 
Majd mindhárom küldöttség 
képviselője szót kért. 

A küldöttek 

Jelszótatásai 

A mexikói küldöttség nevében 
Adelina Zondekas beszélt, 

— Kedves barátaim, dolgozó 
nőtársaim! — kezdte felszóla-
lását. A mexikói delegáció elhoz-
ta a mexikói nődolgozók forró 
üdvözletét. Egyik mexikói nagy-
gyűlésen a világkonferencia elő-

készítése alkalmával vallási és 
\ ilágnézeti különbség nélkül 
összegyűltek azok a nők. akik az 
egyen jogóságot akarják. Az ő 
üdvözletüket hozom. Én az, ok-
tatók szakszervezetének tagja 
vagyok, mintegy 120 ezer dolgo-
zóval együtt, akik közül S0 ezer 
nő. Boldogan láttam itt, hogy an 
dolgoznak a magy ar nők a szebb 
jövőért. A magyar gyermekek 
ma már nem éheznek, nem ru-
hátlanok. Mi is ilyen jövőért 
küzdünk. 

A lengyel küldöttség nevében 
Marin Michalii. a lodzi tcxtilgy ár 
szövőnője beszélt. 

— Nem vagyok szónok, esak 
egyszerű munkásnő. — Nálunk 
is a szocializmus építéséért dol-
gozunk. Nem sima ez az ót. \ a-
lamikor minálunk n legnagyobb 
kizsákmányolásban volt része a 
nőknek. Nemcsak anyagilag, de 
még erkölcsileg is. Ma már égi-
szen más n helyzet. 1 annak 
ugyan olyanok, akik még gyak-
ran megnehezítik a nők érvénye-
sülését a munkában. De mi to-
vább küzdünk, és a világkonfe-
rencia határozatai támogatnak 
bennünket is. A nők — a ma-
gyar nők is — úgy segítik elő 
legjobban c határozatok érvé-
nyesítését, ha még jobban dol-
goznak. 

Az. izraeli küldöttség képvise-
letében Sonjn Kidelbrrg beszélt. 

Az ünnepség további részébet 
Gulyás elvtárs beszélt a Szak-
szervezetek megyei Tanácsa ne-
vében, majd a nagygy űlés részt-
vevői kezdték meg hozzászólá-
saikat. Elmondták, hogy a ma-
gyar nők- milyen harcot vívtak 
az egyenjogúságért, milyen ered-
ményeket értek cl, és még je-
lenleg is milyen problémáik 
vannak. 

Ezután kulturális művészi mű-
sort mutattak be a küldötteknek. 
A küldöttség tagjai az ünnepség 
után — Budapestre való vissza-
térésük előtt — közös varsorán 
vettek részt a Körösi Halász-
csárdában. 
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Jugoszláv—szovjet 
barátsági nagygyűlés Moszkvában 
Moszkva (TASZSZ). A Köz-

ponti Dinamó Stadionban a 

szovjet fiiváros lakosai szovjet— 

jugoszláv barátsági nagygyűlést 

tartoltak. A nagygyűlésen megje-

lentek a Szovjetunió és Jugo-

szlávia vezetői. A nagygyűlést 

N. I. Bobrovnvikov, a moszkvai 

városi tanács Végrehajtó bizott-

ságának elnöke nyitotta meg. 

Beszédet mondott M. I. Leo-

A jugoszláv vendének 
moszkvai tartózkodása 

nov, a moszkvai „Szerp i Mó-
lót" (Sarló és Kalapács) kohá-
szati üzem munkása, I. G. Pet- Moszkva: A Moszkvában Berlin: Németországban ál-
rovszkij akadémikus, a Moszk- tartózkodó Sz, Radhakrisnan, lomásozó szovjet csapatok fö-
vai Állami Egyetem rektora a z I n d i a i Köztársaság alelnö- parancsnoksága felhívta a né-

Nagy beszedet mondott N- ^e június 18-án beszédet mon- me t és a külföldi sajtó, több 
Sz. Hruscsov, az SZKP Központi d o t t a m o s z k v a i televízióban tarsadalmi intézmény és poli-
Bizottságánok első titkára. rádióban. tikai párt, valamint a Nyu-

Ezutén loszip Broz-Tito a Dr. Sz Radhakrisnan hét- gat-Nemetcrszágban lévő brit, 
r.zuion .loszip n rozu i o , n r l á t t , moszkvai amerikai es francia haderők 

Jugoszláv Szövetségi Nepkoz- képviselőit, hogy vegyenek 
lursnsag elnöke szólott. u U J I U e^oiemex. r é g z t & N é m c t D c m c < k r a t i k , 

Petroszkij akadémikus, az Köztársaságfccn leszerelt 
egyetem rektora üdvözölte az szovjet katonai alakulatok 
indiai vendéget, majd elmon-- ünnepélyes búcsúztatásán és 
dtjtta, hogy az egyetem tudo- győződjenek meg saját sze-
mányos tanácsa egyhangú műkkel a szovjet hadsereg 

A Don Jüan új szereplőiről 

Vasárnap délután a szegedi példa többek között a nagy teck* 

Nemzeti Színház Don Jüan elö- nilíát követelő b-dur áriának sia 

adásán új szereplők léptek jel keres megoldása. , 

nagy sikerrel. Az operát Szalalsy pps,; EUa Zcrlinája mind j,U 

István, a színház fiatal, lehet,é- tíkib mint énekében szép 

ges karmestere vezenyelte. \ e- alakítá,ról adott tanúbizonysá< 

zenyle.ét a mu pontos ismerete R0(; [ M n aa]. feicJÍ£ löbb 

es nagy biztonság ,e lemezte. A elevenséget játékosságot vár* 

legnehezebb részeknél is, - mtnt tő, nem ^ 

például a zaro/elenet sextetl,e, 
mint hangban. Zerlina vő* 

Moszkva (TASZSZ). Jovanka M. Oszolnikot, D. Babicsot, J. 
Broz, Tito elnök felesége június Mamulát és D. Borcsicsot. A 
18-án teát adott a szovjet és jugoszláv vendégek élénk beszél-
jugoszláv vezetők feleségei tisz- gelés közepette beszámoltak a 

döntéssel Radhakrisnant az 
egyetem tiszteletbeli profesz-
szorává választotta. A rektor 
az egybegyűlte!? nagy tapsa 
közepette nyújtotta át az in-

teletére. A teára meghívták J. Szovjetunióban tett utazásukon d i c j a ; c i r . öknrk n megváíasz-

D. VorosilovAt, J . M. Bulgnnyi- szerzett benyomásukról, 
nát, N. P. Hruscsovút, V. M. A jugoszláv vendégek tovább 
Kaganovicsot, A. L. Mikojant, ismerkednek a szovjet emberek 
P. Sz. Molotovát, V. A. Malen- életével. Június 18-án P. Kar-

tásáról szóló oklevelet. 

New York: A Reuter jelen-

létszámcsökkentéséről hozott 
kormányhatározat végrehaj-
tásáról. 

A bonni angol és francia 
nagykövetek közölték, hogy 
az angcl, illetve francia csa-
piatok képviselői részt vesz-
nek ezeken az ünnepségeken. 

Az amerikai hatóságok még 
kovát, M. M. Sepilovát, 0. J . delj, E. Kardeljnck, a szövetségi tése szerint az ENSZ székhá- nem nyilatkoztak róla, hogy 

Pegovát, P. N. Koroliovát, L. végrehajtó tanács alelnökének zában hétfőn közölték, hogy 

D. Gromlkot, Z. P. Kuznyeco- feleségo és L. Popovics, K. Po- az ázsiai és afrikai ál lamok 

vét povics külügyi államtitkár fele- 13 képviselőjének aláírásával 
Jugoszláv részről meghívták sége megtekintette a Dzserzsin- beterjesztették az algériai 

P. Kardeljt, I,. Popoviesot, B. szkij kerület 155. számú bölcső- »súlyos helyzetnek* a Bizton-

eleget tesznek-e a szovjet csa-
patok főparancsnoka meghí-
vásának. 

Micsunovicsot, M. Szlojnicsot, déjéb 

Szakszervezeti nagyakiívs-ériekezlei 
Budapesten a hülföldi nöküldöllek részvételévei 

Kedden délután nagy szám- nak alelnöke, a SZOT elnök- t u d d á k ' Biztonsági Ta. 

r: r, „„ eiei 1 1 r / s e e , , I /secrrn 

Kairó (TASZSZ) Az egyip-
tomi nép örömmel üli meg 
nemzeti ünnepét: a függet-
lenség és a köztársaság nap-
ját. A Szuezi-csatorna öveze-

bam gyűltek össze a legjobb ségésnek tagja megnyitó be-
budapesti nődolgozók a Sport-
csarnokban tartott szakszer-
vezeti nagyaktiva-értekezlet-
re, amelyen a dolgozó nők vi-
lágkonferenciájának számos 
külföldi küldötte is részt vett. 
A külföldi küldöttségek veze-
tői és a magyar szakszerve-
zeti' mozgalom képviselői lel-

szédében méltatta a négyna-
pos világkonferencia jelentő-
ségét. 

Ezután a világkonferencia 
külföldi részvevői szólták a 
budapesti dolgozó nőkhöz. 

A francia, a szovjet, az in-
diai. a brazil, a japán küldött 
beszéde után Ratkó Anna 

sági Tanács előtti megvitatá-
sára vonatkozó kérelmét. Ró-
ná id Walker, a Biztonsági Ta-
nács június havi elnöke még 
nem tűzte ki az algériai kér- _ 
dés tárgyalásának időpontját, tében, amely most már telje-
Megbízható körökben úgy sen megszabadult az angol 

megszálló csapatóktól, június 
18-án nagy ünnepségek vol-
taik. 

* Az egyiptomi kormány ve-
Varsú: A lengyel nép élénk 7 e tő i Port-Szaidból — ahol 

érdeklődést tanúsít mindazon Nasszer miniszterelnök fel-
problémák iránt, amelyek a "vonta az egyiptomi lobogót a 
törvényesség megsziiérdítá- port-szaidi haditengerészet 
sával. a múl tban elkövetett házára — Izmsaljába mentek, 
igazságtalanságok jóvátételé- izmai l iában nagy katonai 

— kitűnően fogta össze az éneke-
, • . . . legényének. Mascttonah szerepé. 

seket cs zenekart; tempovetele h m Börzsii i M;há, rddi • 

is mindvégig ,o volt, igazi mo- ,pgnagyobb ' szercpét énekelte, 

zarti légkört araszlolt. Megjelenés,, játéka csak hozzá. 

Don Otlavio szerepében Varga segítette, hogy kitűnő buffo figm 

Fajban mutatkozott bc. Játéka- rát alakítson, hangja mindvégig 

ban bátortalanság, éneklésében erőteljességről és jó kifejező 

dig ugyan néha bizonytalan- készségről tanúskodott. És bár 

y mutatkozott még — például Börzsönyi Mihálynak, mint em* 

a g-dur áriában, — azonban sse- lítettük, ez első nagyobb szere-

rcpfeljogása lényegében meg- pe, mégis meglepő biztonsággal 

győzőnek mutatkozott és szépen mozgott a színpadon, s légkört 

olmácsolta Don Ottavio ncm tudott teremteni maga körül, 

éppen könnyű szerepét, erre (a—s) 

Anyakönyvi hírek 

nács csütörtökön ü l össze. 

kes taps közben foglalták el 
helyüket az elnöki emclvé- m o n d o t t e l n o k i M r s z ó t 

nyen. 
Ratkó Anna. a Hazafias 

vei és B hasonló hibák elike 
rülésének biztosítékaival füg-
genek össze. 

Az értekezlet lelkes hangu-
latban, a D ÍVSZ induló cl-

díszszemlét, ma jd ezrek rész-
vételével nagygyűlést tartol-
tak. A nagygyűlésen Gamal 
Ábel Nasszer miniszterelnök 
beszédet mondott. Felhívta a 

Népfront Országos Tanácsá- éneklésével fejeződött be. 

SepHov szovjet külügyminiszter 
látogatásai Egyiptomban 

K&iro (TASZSZ) Sepilov Tanács tagjánál, 

szovjet leül ügyminiszter hét-
főn látogatást tett Abdel Ha-
kimamcrnél, a Forradalmi 

Hassaan Ibrahim egyiptomi 
termelési államminiszternél. 

Sepilov látogatást tett 
ezenkívül Mohamed Abu 
Naszr egyiptomi kereskede-
lem- és iparügyi miniszter-
nél, ma jd találkozott Fuad 

Ezzel kapcsolatban a Try-
buna Ludu és a Zyczie War- --•—, — „ „„„ 

, _„ , - l népet, tömörül jön szorosab-

Pszozolkowskiihoz, az állam- mezhesse a tó vívott szabad 

biztonsági bizottság elnöké- sagot, g 

hez, aki váüaszában elmond-

ta. hogy az ál lamvédelmi szer- Budapest; A Bolgár Nép-

valamint vek munká jában milyen vál- k ö z t á r s a s á g és a Magyar Nóp-

Hcgedüs András 

f o g a d i a a j a p á n 

szakszervezeti 

delegációt 

Június 18-án Hegedűs And-
rás, a Minisztertanács elnöke 
fogadta a SZOT meghívására 
június 9-e óta hazánkban 
tartózkodó héttagú japán 
szakszervezeti delegációt, 
amelyet Tomoki Nagatoshi 
tervezőmérnök, a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége építőipari bizott-
ságának és a japán vasútépi- külügymintéztert 
tő dolgozók szakszervezeté-
nek elnöke vezet A beszél-
getés során a Miniszterta-
nács elnöke annak a vélemé-
nyének adott kifejezést, hogy 
mind Japán, mind Magyaror-
szág számára hasznos volna 
a két ország közötti kereske-
delmi kapcsolatok szélesítése 
és a második világháború kö-
vetkeztében jelenleg szünete-
lő 

köztársaság könnyűipari gaz-

sen megszüntetni a korábbi dasági együttműködési kor-

hibákat. mánybizottságai Budapesten 

* tárgyalásokat folytattak. 

Moszkva: Joszip Broz-Tito A baráti légkörben lezajlott 
a Jugoszláv Szövetségi Nép- tárgyalásokon ismertették és 

Galallal. a közszolgáltatási köztársaság elnöke kíséreté- meghatározták" azokat a mód-
tanács főtitkárával. Fuad Ga- vei június 18-án ellátogatott szereket, amelyekkel a Két 
Jal később ebédet adott • a a Moszkva környéki Kubinka ország könnyűiparában fo-
szovjet külügyminiszter tlsz- repülőtérre. kozható a termelékenység, a 
teleiére. A i u g o s z l á v államférfiak- fogyasztási cikkek minőségé-

D. T sepi lov 
Fuad Galal és mások kísére-
tében látogatást tett Egyip-
tom ú j kulturális gócpontjá-
ban, a bernesti szociális köz-
pontban. A környező falvak-
ból összegyűlt parasztok szí-
vélyesen fogadták a szovjet 

Sepilov szovjet külügymi-
niszter a szociális központ-
ban beszédet mondott. 

N. Sz. Hruscsov, az SZKP 
Központi Bizottságának első 
titkára, G. K. Zsukov a 
Szovjetunió marsallja. a 
Szovjetunió honvédelmi mi-
nisztere. 

A vendégek előtt a Kubin-
ka repülőtéren lökhajtásos 

citások gazdaságosabb ki-
használása. Határozatokat hoz-
tak a tudományos kutatás 
módszereinek tökéletesítésére 
és az élenjáró tapasztalatok 
gyorsabb ütemű bevezetésére 
az iparban. A megállapodá-
sok jelentősen hozzájárulna!! 

I . KEROLET 

Házasság 

Ipolyszegi István—Kellenberger 
Veronika, Gazdag István—Gera 
Hona, Árva József—Balla Mária, 
Bód-I Szilveszter—Kovács Márta, 
Mészáros József—Dobó Julianna, 
Tólh Hugó—Tóth Anna. Bus Gyu-
la—Szűcs Irén, Cserényi László— 
Xozsa Anna. 

Születések 
Varga Mihály—Meleg Éva And-

ris. Bankó István—Horváth Er-
zsébet Erzsébet. Horváth Nándor— 
Tari Gizella Gizella. Balogh Vin-
cze—Csányi Mária Zsuzsanna, 
Barna István—Jójárt Ilona Klá-
ra, Dávid István—Csiszár Rozália 
Rozália, Nagy István—Csala An 

Barna Rozália 63. Bándl József" 
né Ficzikó Mária 63. Vincze Jó-
zsef 71. Haltzlnger József 57, CsQ' 
lök Tibor 2 hónapos korában. 

I I I . KEROLET 

Házasságok 

Wayer Gyula—Bullás Veronika, 

Lauly József—Hajdú Julianna, Kó-

nya György—Ország Rozália, Bo-

nus János—Szalma Piroska, 

SzUletések 

Havrincsák György—Gábor Te-
rézia Edit, Papp Lajos—Gila Mar-
git Edit, Pusztai István—Kisza Pi-
roska Erzsébet. Bakos István—Vi" 
dács Atargit István, Pósta András 
—Márta Etelka András. Horváth 

na Anna. Róvó József-Deák Ilona ^ " / T " " * " M d r t a / d á r t a ' S z é ! ' 
Éva. Ambrus Jenő-Kollár Matild Tá l István-Klípéter Julianna K a-

Vilma. Ábrahám TOres István-
Nógrádi Jolán László. Barna Jó-
zset—Szentirmai Margit Judit. Dá-
vid Mihály—Horváth Ilona Anna, 
Gémes József—Dakó Erzsébet Ibo-
Iva, Huszka Atihály-Slmon Etel-
ka Mihály. Horváth Ferenc-Félix 
Ilona János, Minkó Nándor—Far-
kas Margit Zoltán. Méhes György 
—Szenek Ilona Ilona, Németh Bé-
la—Tamás Mária Alárla. Nagy Ist-
ván—Szalma Mária István. Putno-
kl Ferenc—Kollár Mária Ilona, 
Pingcr Imre—Tóth Anna Marian-
na, Szabó István—Horváth Mar-
git István. 

Elhaltak 

SzölISsl Sándor 53. Romsles Má-
ria 1 hónapos, Farkas Istvánná 
Kiss Erzsébet 63. Szilágvi Ernöné 
Lakatos Klára 23. Szabó Zoltán 
2 hónapos. Szekeres Sándorné 

ra. Kopasz Sándor—Péter Irén Jó" 
zsef, Puskás András—Békési Piros" 
ka Mária, Farkas Mihály—Tar 
Eszter Ágnes, Officlr János—Bo" 
zsák Julianna Katalin, Cinke Fe-
renc—Zsigmond Ilona Ferenc, Ko" 
vács István—Gombos Rozália Ist" 
ván. Mészáros Tibor—Kocsis Ilo" 
na Árpád, Kovács János—Dobó 
Erzsébet Klára. Szűcs János—Hő" 
dl Veronika Katalin nevű gyerme-
ke született. 

Elhaltak 

Kovács Tarjánné Braler Mir l á 
80. Szabó-Batancs János 62, Steg-
lohner Etelka Rozália 74, Szabó 
Pálné Dénes Julianna 74. Börcsök 
Mihály 57, Lázár Katalin 1 nap, 
Brukóv Vitályos SS, Szűcs Pál 
Péterné Kllvlnya Mária 68. Farkos 
Jánosnő Farkas Viktória 72 éves 
koriban. _ , 

- ŰJ SZÁRÍTÓ BERENDE- Oslo: A lapok közlik, hogy 

ZÉST KAPOTT a Szegedi Bú- Norvégiában ú j politikai párt 

torgyár. Ennek üzemeltetésével alakult Norvég Szocialde* 

az eddigi szárítási nehézségek motóata Párt néven A párti 

vezetőségének elnökévé Ka-> 
megoldódtak. A berendezést 

mintadarabként készítette a 
rald Qualum-ot, a Norvég 

Munkáspárt volt tagját vá-
Budapesti Radiálorgyár. üzem ] a £ r t o t t á k . 

közlőén a hibás tervezés miatt 

a ventilátor tengelye elgörbült 

A Radiátorgyár egyik szerelője 

kedden hozzá is fogott a köny-

vadószgépek és bombavetők mindkét országban a fogvasz-
egyér.i és csoportos bemutató tási cikkek gazdaságosabb 
repülést hajtottak végre. előállításához. 

Az alakuló gyűlésen elfő* 

gadták a párt szervezeti sza-

bályzatát és politikai pro-

gramját. A program a többf 

a nyűipan tervező által megadott k Ö 2 Ö t t ^ ^ h o K y a ^ 

módosítás alapján a hiba kijavi- k ö v e t e l i N o r v é g i a k i l é p á s é t 

tésához. Ez előre láthatólag két a z a t I a n ü tömbből, a katonai 

hetet vesz igénybe. Addig a Bú- költségvetés jelentős csök-

lorgyárban a régi száritó-beren- kentését és a néptömegek: 

dezéssel dolgoznak. életszínvonalának emelését. 

<7-í 

A -B—3d«-ef forgalomba hozzák 
A nem mindennapi' kert általános 

érdeklődést keltett. A derült őszi na-
^ _ pon kéklő ég alatt, o mérsékelt égöv 

diplomáciai kapcsolatok ellenére, narancsok és mandarinok 
sárgáitok. A banánfák meghajlottak 
súlyos fürtjeik terhe alatt, pedig ez 
a tnövény még Szuhumiban sem hoz 
termést. Az ananász a földön, a fá'k 
között burjánzott. 

A legcsodálatosabb az volt, hogy a 
gyümölcsös látszólag szabad ég alatt 
volt. Sehol nem látszottak az üveg-
házait mértani pontosságú acélvázai, 
üvegfalai és egyéb kellékei. Csak a 
kert közepén végighúzódó fasorban 
emelkedtek oszlopok, amelyekre 
rendkívül ritka drótháló volt erősítve. 

»Vajon miért kell itt ez a drót-
F.zen a sorsoláson 187 ezer háló?* — törték a fejüket a mező-

850 egész kötvény számát húz- gazdasági kiáll ítás látogatói, miköz-
— ben a két méter átmérőjű hálószeme-

ket nézegették. Csak. amikor egéL 

szen közel mentek, akkor vették ész-
re, hogy a drótháló tetejére kristá-
lyosan átlátszó, hihetetlenül vékony 
hártyát borítottak, amelyet szinte 
észre sem lehetett venni. 

A kiáll ítás vezetője megmagyaráz-
ta, hogy ennek a rendkívül olcsó szer-
kezetnek a segítségével bármelyik 
tkiertet átalakíthatják melegházzá. 

De ez csak az egyik alkalmazási 

újjáélesztése. 

Jún'us 29-én : 
a III. Békekölcsön hatodik 
sorsolása Gyöngyösön 

A7 idei ötödik éllamkölcsön-
sorsolást a ITT. Békekölcsön hn" 
todik húzását június 20-én dél-
után 4-6 ónt között Gyöngyö-

sön rendezi az Országos Takarék-
pénztár; 

zák ki a szerenesekerekckből 59 
millió 613 ezer 400 forint nyerc 

ménnycl. 

Budapest: A Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
kormányküldöttségének tag-
jai K im Ir Szen marsall ve-
zetésével kedden délelőtt az 
Országos Szépművészeti Mú-
zeumba látogattak el. A ven-
dégek megtekintették a mú-
zeum kiállításait és nagv el-
ismeréssel szóltak a^ értékes 
műkincsekről, a magyar kép-
zőművészet nagyszerű alko-
tásairól; 

a vízhatlan bevásárlótáskákat, esőkö-
penyeket. amelyek összehajtva egy 
gyufásdobozban elférnek, gáztartá-
lyok és léggömbök burkait, végül a 
legkülönbözőbb halászati cikkeket, 
amelyek a vízben inem látszanák. 

Középtermetű 
őrnagy nézegette 
az üvegszekrényt, 
amelyben egy bá-
bura ráadva, a lát-
hatatlan csőkö-
peny t mutatták be. 

— Nélkülözhe-
tetlen ez a labda-
rugó szurkotok 
számára — mond-
ta valiaki hangosan 
mellette. Egy rná-

mellett őszülő halántékéi, magas férfi 
állt. 

— Szkorobojfatov őrnagy! — ör-
vendezett meg a magas ember —. Mi-
csoda kellemes találkozás. Látta, hogy 
mi mindent készítenek a m i ~B—34*-

ünkből? ! Emlék-
szik még rá? 

— Már hogyne 
emlékeznék — mo-
solygott az őr-
nagy —. Hiszen a 
dolognak folytatá-
sa is volt. 

Annak a hely-
nek a közelében, 
ahol az előbb le-
írt események tör-
téntek, letartóztat-

sik vidámam a szavába vágott: tak egy embert, amint megkísé-

— Képzeld csak el, tegnap megér- relt átszökni a határon. Az ő sza-

koz tem a stadionba, hót látom, hogy mára szerezte meg az ú j műanya-

a pályát ebből az anyagból készült got Raszscsepihin. A tolvaj azt hitte, 

kupolával védik az eső ellen. A ket- hogy a laboratóriumi anyagminta 

tős hártya közé hidrogénnel kevert alapján meg lehet állapítani a gyár-

fajtája jvolt a -kristálypárna* néven' héliumot fújtattak. Egyszóval az egész tás titkát. Vincgradov előzőleg már 

átváltozott egy levegőben úszó, lát- adott a műanyagból Raszscsepihin-

hatatlan tetővé. nek, hogy lerázza magáiról. De a 

forgalomba kerülő ú j műanyagnak. 
A kiállításon bemutatták más fel-
használási módjait is, sőt mind jár t a 
helyszínen a pavilonokban árulták is Az őrnagy megfordult. A szurkoló »B-=3-K< helyett valami egészen más* 

sal csapta be. A félrevezetés kiderült, 
Raszscsepihin fejét alaposan meg" 
mosták azok, akiknek számára dolgo* 
zott és oz -eladási ügynök* most m á r 
sokkal keményebb követelésekkel ló* 
pett fel Vinogradowal szemben. Mi* 
kor azt megtudta, hogy a műanyag 
összetétele nem titok, egy kis do-
bozzal hozott belőle. De Raszscsepi-
hin félt, hegy újból kijátssza, s ezért 
— mielőtt továbbadta volna — meg 
akart győződni arról, hogy valóban 
kép*idik-e belőle olyan vékony és 
tartós hártya. A kísérlet, a már is-
mert kényszerű repülőúttal végző-
dött. 

— Szerencséje volt — állapította 

meg Szmirnov —. A határon történt 

eset segített kibogozni a titkot. 

— Eset? — húzta föl a szemöldö-

két az őrnagy — Lehet, hogy az cn 

szamára ez véletlennek tűn ik — 

mondta enyhe szemrehányással —. 

Számunkra az események logikusan 

fejlődtek. A csempésző embert m á r 

vártuk a határon, ö t már ismertük, 

csak a közbenső ""láncszemet* nem, 

Egyszóval, a történetet egyszerre két 

végéről gombolyítottuk f ö l . . . No, de 

nem akarom tovább feltartani. To-

vábbi sikereket k ívánok önnek és —. 

bocsásson meg, hogy ezt mondom —; 

nagyobb óvatosságot. 
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ÚJ MÓDON 
Hasznos tapasztalat a munkaverseny értékelésére 

A Szegedi Seprűgyár láda-
üzemében naponta váltakoz-
nak a versenytáblán lévő fel-
iratok. Eltérően több szegedi 
üzemtől, a nevek helyett a 
következőket olvashatjuk: 
anyagfelhasználás, munkaidő 
kihasználás, tisztasági moz-
galom, fegyelem-betartás. Ez 
az új értékelés egy kicsit szo-
katlan volt a ládaüzemben is, 
hisz eddig megszokták a "be-
vált* módszert, feltüntették a 
legjobb dolgozók neveit, s 
utána írták az elért teljesít-
ményt. A ládaüzemben is 
megvan még ennek az érté-
kelésnek a helye, azonban 
sokkal kevesebben látogat-
ják, mint az ú j értékelést, 
melyen egy-egy részleg — 
brigád — összteljesítménye 
szerepel, 

A f u r n i r k o s a r a t g y a r l ó k 

Az elmúlt napokban a fúr-
ni rkosár gyártóknál lemara-
dás mutatkozott. Ezt az egész 
üzem tudja, hisz a táblázat a 
következőket jelentette: 
anyagfelhasználás: 85 száza-
lék, munkaidő kihasználás 94 
százalék, tisztaság 96 száza-
lék, fegyelem 90 százalék. 

A számokból gyorsan kö-
vetkeztettek; két kiló furnér-
hulladék helyett 2.30 kilót 
használtak fel, tehát nem vi-
gyáztak jól az anyagra. A 
munkaidő kihasználás 94 szá-
zalék, tehát nem készítették 
elő az anyagokat, megálltak 

beszélgetni, s így még a leg-
jobb dolgozó Gitai Eta is csak 
35 kosarat készített el, noha 
eddig minden megerőltetés 
nélkül megcsinálta az ötve-
net. A fegyelmet sem tartot-
ták be, volt elkéső. 

Az ériékelés 

A Seprűgyár ládarészlegé-
nél brigádok közötti verseny 
van. Az ötnaponkénti érté-
kelés után vándorzászlóval 
jutalmazzák a legjobb telje-
sítményt elérőket. A vándor-
zászló jelenleg a kapocskészí-
töknél van, ahol minden dol-
gozó egymást segítve a leg-
többet, s a legjobbat termeli. 
Az értékelést a telephely ve-
zetőjén kívül a négy mű-
helyrészleg szakszervezeti bi-
zalmija végzi. Már munka 
közben is figyelemmel kísér-
hetik, hogyan dolgozik egy-
egy üzemrész, hisz szalag-
rendszer szerint megy egyik 
helyről a másikra az anyag, 
így az ötnaponként történő 
értékelésnél egyszeri körül-
járás után is hű képet alkot-
nak a műhelyrészek — bri-
gádok — munkájáról. Vita 
eddig még nem volt a ver-
seny értékeléseknél. A bri-
gádok tagjai elismerték a fel-
hozott eredményeket és hi-
bákat is. Azt azonban hiá-
nyolják, hogy nem egyszerre 
teszik ki a versenytáblán az 
összes brigád eredményét. Így 
csak a mindennapos felírás 

A sz ínház i fesztivál u t á n 

Ketten a jutalmazottak közül 
Talán legjobban a feleség, 

Szentirmai Éva és a férje, Kaló 

Flórián örült, amikor a magyar 

színjátszás ünnepi hetének záro-

vitáján felolvasták, hogy Hor-

váth Jenő, a szegedi előadás ren-

'liezöje háromezer forint, Dómján 

Edit, A művésznő hintaja fősze-

replője pedig kétezer forint nívó-

díjban részesültek, kimagasló 

művészi munkájuk elismeréséül. 

. Jól jött a pénz is, de talán még 

jpbban esett az ezzel járó er-

kölcsi megbecsülés. 

konfliktusokat kiemelő alakítást 

nyújtottak. 

Ezeknek a kitűnő alakítások-

nak egyike, amelyekről Horváth 

Jenő most megemlékezett, Dóm-

ján Edit tehetségét dicséri. 

— Első szerepem, a „Szevillai 

borbély" Rozinája, majd vala-

mivel később a .,Kispolgárok" 

Poljája volt. S ettől kezdve rend-

szeresen játszottam, így nz első 

évben nem kevesebb, mint nyolc 

szerepben léphettem a színpadra. 

A magam példáján is érzem, 

után — legtöbben leírják egy 
füzetbe — látják meg, mely 
üzemrésznek kell "megnyom-
ni* a munkát, hogy az élre 
kerülhessen. Hogy komoly a 
versengés, azt legjobban a 
következők bizonyítják: nincs 
bérelt helye a versenyzászló-
nak, ötnaponként legtöbbször 
tnás-más helyre kerül. Ritka, 
hogy ugyanannak az üzem-
résznek háromszor is odaíté-
lik. 

Párosverseny 

Van azonban még egy hi-
bája ennek a versenyértéke-
lésinek, a sok jó oldala mel-
lett. A ládaüzemben az egy-
más közötti verseny ellaposo-
dott, s legtöbben a brigádok 
közötti versenyt tartják a 
döntőnek. Pedig vannak ki-
váló dolgozók, mint például 
Szántó Lajosné, aki 98 száza-
lékos minőség mellett 180 szá-
zalékos átlagteljesítményt ér 
el, férfiakat megszégyenítő 
ügyességével öt kiló szeget 
szegez naponta. Kiszámolta, 
hogy egy nap 1680 szöget ver 
^ládáiéba, s ritka, hogy négy-
szer kellene egy szög fejére 
koppantani. Szántóné a 
"Szakma kiváló dolgozója*, s 
minden bizonnyal akadna 
olyan, alti versenyre kelne 
vele. 

Üj módon értékelik a mun-
kaversenyt a Seprűgyár láda-
részlegénél. Az ú j értékelés 
legfőbb eredménye: az üzem 
dolgozói közül senki nem tel-
jesít száz százalók alatt, a mi-
nőség pedig 98—99 százalék. 
Az exportra menő ládák kö-
zül egyet sem adtak még visz-
sza minőségi hiba miatt. Fi-
gyelemre méltó mindkét 
szám, s jó lenne, ha más sze-
gedi üzemekben is megkísé-
relnék a verseny ilyen érté-
kelését. Hogy beválik-e, azt 
a gyakorlat, elsősorban pedig 
a munka verseny fellendülése 
bizonyítja majd. (f) 

É r e t t s é g i 
a k ó r h á z b a n 

Ludányi István, a sze-

gedi Textilipari Techni-

kum IV. osztályos tanuló-

ja is, mint a többi vég-

zős diák, izgalommal ké-

szült az érettségire. Az 

írásbeli feladatokat sike-

resen oldotta meg. s lelki-

ismeretesen tanult a szó-

beli vizsgára is. Még ilyen 

nagy feladat előtt sem tu-

dott azonban lemondani 

arról, hogy a Textilmüvek 

labdarúgó csapatának 

utolsó bajndki mérkőzésén 

ne vegyen részt. Sajnos ez 

a meccs számára nem sok 

jót hozott. Mérkőzés köz-

ben eltört a lába, s kór-

házba kellett szállítani. 

Ludányi Istvánt nagyon 

elkeserítette betegsége, s 

fizikai fájdalmainál is job-

ban bántotta, hogy nem 

érettségizhet osztálytársai-

val együtt. Ügy érezte, el-

veszett egy egész iskolai 

év számára. 

A Textilipari Technikum 

vizsgáztató bizottsága 

azonban úgy döntött, hogy 

bármilyen tkörülmények 

között is. de Istvánnak 

érettségiznie kell Elhatá-

rozták, hogy ez esetben 

egy kórházi szoba lesz a 

minden diák életében iz-

galmas perceket jelentő 

utolsó nagy vizsga szín-

helye. Elhatározásukhoz 

segítséget nyújtott a Tex 

tilművek is, biztosítva a 

vállalat egyik gépkocsiját 

a bizottsági tagoknak. S 

így a I I . sz. Közkórház 

nem mindennapi érdekes 

esemény színhelye lett. 

Beck Tamás és Iványi 

András elnökök, valamint 

a szakstayárok előtt a kór-

ház egyik csöndes szobá-

jában tetté le Ludánji 

István az érettségit. A 

vizsga bebizonyította, hogy 

megérdemelte tanárai fá-

radozását, mert még így 

betegen is jeles eredményt 

ért el. 

(B) 

/ í l t m tartozik a p r o / i l / á h a . . ! 

A Szegedi Jutaárugyár 
szövőgépein az úgyneve-
zett pickervédőt régebben 
bőrből készítették, egé-
szen addig, míg a múlt 
évben az egyik jeles újító 
javaslatára rá nem jöttek, 
hogy ugyanezeket ócska 
autóköpenvból is el lehet 
készíteni. Megvették hát a 
rossz gumikat — kilóját 
2.70-ért — és saját gépü-
kön elkészítették a szük-
séges néhány centiméter 
átmérőjű kis alátéteket. 
Ment is minden rendién; 
Ez az egyszerű ésszerűsí-
tés egy év alatt tízezer fo-
rinttal tette olcsóbbá a 
termelést. 

Igen ám, de az utóbbi 
időben már alig találtak 
rossz autóköpenyt Szege-
den. Sebaj, gondolták, 
Csepelen száz vagonnyi is 
hever a szabad ég alatt, 
igényelünk abból. Az el-
határozást tett követte, ö t 
mázsa hulladék autógumi 
kiutalását kérték a Vegy-
ipari Minisztériumtól. An-
nak rendié és mód.ia sze-
rint megírták azt is. hogv 
mire akarják felhasználni 
Az üzemben ezek után 
mindenki azt hitte, hogy 
rövidesen megkapják a ki-
utalást. 

Azanban nem így tör-
tént. A rossz gumi helyett 
pecsétes levél érkezett. 
Ebben a minisztérium ér-
tesíti a Jutaárugyárat, 
hogy nem utalhatja ki a 

kért rossz autóköpenyeket, 
mert azokból a szegedi 
üzemnek úgy sem szabad 
semmit sem készítenie. 
„Ez nem a vállalat profil-
jába tartozik. A szükséges 
gumialátéteket rendel ie.< 
meg az Autókémiától." 
Imígyen szólt többek kö-
zött a kioktató levél. 

A jutaárugyáriak bosz-
szankodtak a válaszon, de 
mit tehettek. Gondolták, a 
hulladékból készített védő 
csak kevesebbe kerül, ha 
mindjárt Budapesten ké-
szítik is. mintha drága 
import bőrből szabják ki 
Ezért árajánlatot kértek 
az Autókémiától. Jött is a 
válasz nemsokára. Kiló-
ját 80 forintért akarta 
szállítani a fővárosi üzem. 
Ez tehát még annál is töb-
be kerülne, mintha a régi 
módszer szerint bőrből 
készítenék a védőket, 
mert annak kilója csak 72 
forintba kerül. 

A gazdaságos, olcsó üze-
meltetés az egész ország 
érdeke. Jó lenne, ha a 
Vegyipari Minisztérium 
íróasztalai mögött ülő ve-
zetők is megértenék, hogy 
ezt segítenék, ha kiutal-
nák a Szegedi Jutaáru-
gvár részére a kért hulla-
dékgumit, s nem kény-
szerítenék őket arra, hogy 
félredobjanak egy értékes 
ésszerűsítést. 

Dénes János 

Egy évben két termés 

Németh József elvtárs, a 
.Délalföldi Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézet tudományos 
munkatársa érdekes, sokat-
ígérő kísérletezésbe fogott a 
tavaszon. Az egyik 400 négy-
szögöles paprikatermeléshez 
jól előkészített kísérleti par-
cellán korai burgonyát ter-
mesztett. A burgonya ka-
tasztrális holdra átszámítva 
40 mázsás termést adott. A 
korai burgonya termése ér-
tékesítése után a földet fo-
gasboronával és Viljams-féle 

1 > m i 

őszinte örömmel gratulál A művésznő hintaja főszerep-
lőjének, Dómján Editnek a budapesti Madách Színház Kos-
suth-díjas igazgatója, Horvai István. Éhből az elismerésből 
oroszlánrész jut a darab rendezőjének, Horváth Jenőnek is. 

Horváth Jenő neve már nem 

ismeretlen a szegedi közönség 

előtt, pedig mindössze egy esz-

tendeje dolgozik a szegedi Nem-

zeti Színházban. Az elrmílt évad 

sikerekben különösen gazdag 

előadásai az ö nevéhez fűződ-

nek. A fesztiválon bemutatott 

A művésznő hintaja és A tisztes-

ségtudó utcalány mellett ő ren-

dezte még A ncrtia leventé-t, a 

Madarász-t és a Leányvásár-t is* 

Most egy héttel a pesti győzelem 

után mtír itthon, a korzón sétál-

va beszélgetünk a siker „titkai-

ról". 

— A művésznő hintaja és A 

tisztességtudó utcalány előadása 

új feladatok elé állított ben-

nünket. A Merimee-darab játé-

kossága, könnyedsége és a Sartre-

darah modernsége, harsogó han-

gulata más és más játékstílust 

követel tőlünk. Azt hiszem mind-

kettőt sikerült megtalálnunk, s 

így az előadás kitűnő szereplői 

egységes, sajátságosan finomj 

hogy milyen hasznos a fiatal mű-

vész számára a vidékre kerülés. 

Alig két éve, hogy még utolsó 

vizsgáimra készüllem a Főisko-

lán, s ma mar több főszerepre 

tekinthetek vissza. Mindezt gon-

dolom, elsősorban Szegednek, 

kollégáimnak és a közönségnek 

köszönhetem, mivel bizalommal 

fogadlak, s ezzel is segítettek al-

kotó munkámat. 

A fesztivál alatti budapesti 

szereplésem egy életre szóló él-

ményt jelenlett, ez volt eddigi 

legnagyobb sikerem. Azt hiszem, 

ezek után egészen természetes, 

ha azt mondom, hogy nagyon-

nagyon boldog vagyok 

Éppen ezekben a boldog per-

cekben tudtuk meg a fiatal 

Dómján Editnek leghőbb vá-

gyát. is. Szivét perzselő, titokza-

tos gondolata, hogy egyszer a'.l 

álljon a világirodalom immár 

klasszikus erkélyén, mint Júlia, 

szép szerelmese, Rómeó előtt. 

M 

simítóval paprikaültetéshez 
készítették elő. A paprika-
palántákat néhány nappal 
ezelőtt ki is ültették. Előzetes 
becslések szerint a bőséges 
korai burgonya termése mel-
lett még egy jó közpes pap-
rikatermés is lesz ezen a par-
cellán. Ajánlatos lenne ha-
sonló kísérletekkel foglalkoz-
ni a szegedi termelőszövetke-
zeteknek is. Egy évbeft két 
termés nagyon megéri a fá-
radságot. 

Lengyel vendégek Szegeden 
Az óvónőképzés, az óvodai 

oktatás és nevelés tanulmá-

nyozására Szegedre érkezett 

Wozsnicka Zsófia, a lengyel 

oktatásügyi minisztérium fő-

osztályvezetője, Sarnecka 

Halina, a vroctovi kerület 

óvodai csoportjának vezetője 

és Machalowa Natalja, Kidce 

megye óvodai felügyelője. A 

baráti Lengyelország három 

képviselője hétfőn megláto-

gatta a Szél, a Boros József 

utcai és a Petőfi I I . telepi 

óvodát, valamint a Szegedi 

Kenderfonógyár napközi ott-

honát. A kedves vendégek 

kedden délelőtt Mihálytelek 

óvodájában tettek látogatást, 

ahol tanulmányozták az óvo-

dai nevelőmunkát, majd utá-

na tapasztalataikat megbé-

szélték az óvoda vezetőivel. 

A vendégek kíséretében volt 

Földes Klára, az Oktatás-

ügyi Minisztérium óvodai 

osztályának képviselője és 

Tóth-Pál Józsefné „Kiváló 

óvónő", városi óvodai fel-

ügyelő. 

A látogatás során a lengyel 

elvtársnők játékokkal és me-

séskönyvekkel ajándékozták 

meg a szegedi óvodásokat. 

Tegnap a déli órákban a 

Paprikafeldolgozó Vállalat 

nemrég épült modern, nap-

közi otthonnal egybekötött, 

óvodáját keresték fel, majd 

látogatást tettek az üzemben 

is, ahol a vállalat igazgatója 

bemutatta a vendégeknek a 

paprikafeldolgozást. 

Városunktól a Juhász Gyu-

la utcai óvoda kicsinyei közt 

búcsúztak el lengyel vendé-

geink a késő délutáni órák-

ban. 

Szegedet 
az a kitün- • • 

tetés érte, 
hogy Drezda város meghívására 
a magyar tanácsok képviseleté-
ben — Budapesttel és Győrrel 
együtt — résztvehetett a város 
750 éves fennállásának ünnep-
ségein. 

Június 1-én Indultunk el a 
ferihegyi repülőtérről Prága felé 
szép, napsütéses időben, s így 
kétezer méter magasságból gyö-
nyörködhettünk a változatos du-
nai képekben, majd rövid félóra 
után Csehszlovákia erdős, fo-
lyókkal átszelt, ipartelepekkel 
sűrűn beépített tájaiban. A déli 
órákban érkeztünk meg a nagy-
forgalmú prágai repülőtérre, hol 
a magyar követségtől várlak re-
ánk, hogy átkalauzoljanak a pá-
lyaudvarra. Az eddig látottak 
alapján is elhatároztunk, bogy 
hazafelé utazva legalább egy na-
pot Prágában kell töltenünk. 

A berlini gyorssal délután két 
óra körül indultunk el Drezda 
felé. A vasútvonal előbb n Pol-
tava, majd később az Elbe völ-
gyében vezet hatalmas begyek, 
sziklák között, ahol ipartelepek, 
üdülők, villák váltják egymást. 
Különösen nagyforgalmú ipari 
város a német batár előtt Uáti, a 
volt Aussig. Bad-Schőnau után 
különösen megkapó a táj szép-
sége, nem hiába nevezik ezt a 
vidéket a Szász-Svájcnak. Ilyen-
nek képzeljük a német mitholó-
gia tájait, Wagner zene-drámái-
nak színhelyeit, amikor látjuk a 
vad sziklaormokon a még sok 
helyen épségben lévő regényes 
várakat. Az Elbe már itt is ha-
józható, nagy személy- és teher-
forgalmat bonyolít le és össze-
köti ezt a vidéket Hamburggal, 
az Északi-tengerrel. 

Este hat órakor érkeztünk meg 

9T Nap a SZÉP DREZDflBAN 
í r ta : D é n e s Leó , a Városi Tanács v. b. elnöke 

Drezdába; a pályaudvaron vi-
rágcsokorral, üdvözlő szavakkal 
vártak bennünket a Városi Ta-
nács tagjai. Innen rövid beszél-
getés után a városházára men-
tünk. ahol a delegációs jelvényt, 
ellátási jegyeket, meghívókat 
egy-egy diszalbum kíséretében 
adták át részünkre. 

delegáció 
A m a g y a r a Hotel 

Astoriában — Drezda legelső 
szállodájában — kapott helyet 
együtt a szovjet, bolgár és ro-
mán delegációval. Este a vacso-
ránál ismerkedtünk meg N. I. 
Bobrovnikov moszkvai, Cacickv 
varsói, Svoboda prágai, Popov 
szófiai, Botezatu temesvári, vá-
rosi tanács v. b. elnökeivel és 
országaikból két-három nagy-
város vezetőjével. Nagy volt az 
örömünk amikor a mellettem 
ülő elvtársról kiderült, bogy N. 
Balkandzsiev elvtárs, Plovdiv 
város v. b. elnöke, akivel Sze-
gedről régóta levelezésben ál-
lottunk és most itt, személyesen 
is megismerkedtünk. Ugyan-
csak ismerősként üdvözölhettük 
Josef Kalasek brnoi v. b. elnök 
elvtársat, aki ez év május 1-én 
vendégünk volt és aki Drezdában 
nagy propagandái csinált Sze-
gednek. Itt találkoztunk újólag 
Botezatu elvtárs temesvári v. b. 
elnökkel is; mindketten városunk 
régi barátai. 

Drezda, — a nagymúltú város; 
a munka, a tudomány és a mű-
vészet városa, — 750 éve játszik 
jelentős szerepet Németország 
történetében. Békés fejlődés, 
majd súlyos idők váltották felett 

te egymást. A drezdai ipari mun-
kások májusi felkelését 1849-ben 
az akkori száz és porosz ural-
kodóosztály vérbefojtotta, de 
tapasztalatait felhasználták a 
többi országok proletárjai is. 

Engels Frigyes 1845-ben azt 
mondotta a szász szabadságharc-
ról: . . ha a szász munkások a 
harc mezejére lépnek, bizonyosan 
nem elégszenek meg csak a be-
széddel". Az 1849-i felkelés iga-
zolta ezt a megállapítást; ekkor 
lépett fel elsőízben szervezett 
formában a drezdai proletáriá-
tus. Nagy tradícióik: az 1830-as, 
1849-es barikádharcok, az 1879-
es parlamenti küzdelmek, ami-
kor szemben a burzsoáziával, a 
szociáldemokrata August Bebelt 
választották meg országgyűlési 
követüknek. Az 1905. évi orosz 
forradalom hatása Drezdára a 
választójogért, folytatott demon-
strációk, utcai harcok fcllángolá-
sára vezetett. 1933 januárjában 
a drezdai kommunisták, s a szo-
ciáldemokrata munkások egység-
frontot alkottak és ezzel a hitleri 
fasiszták több szándékát hiúsí-
tották meg. 

harcokat kö-
A z e l s ő 

vetőleg száz 
év telt el, amíg a diadalmas fel-
szabadító szovjet hadsereg való-
rnváltotta a drezdai munkásosz-
tály évszázados harcának célki-
tűzéseit, lehetőséget teremtett a 
népi demokratikus átalakuláshoz, 
a szocializmus felépítéséhez. 

Röviddel a második világhá-
ború befejezése előtt, 1945. feb-
ruár 13-án éjjel a világhábo-
rú egyik legborzalmasabb sző* 
nyegbombázását hajtották végre 

az amerikai imperialisták légierői 
Drezda ellen. A rövid ideig tartó 
támadás alatt több mint 80.000 
lakás pusztult el és 35.000 drez-
dai halt meg; ezt a számot még 
jelentékenyen emelte a nem 
nyilvántartott odamenekültek 
nagy tábora. A rombadőlt város 
— a német kultúra, tudomány 
büszke fellegvára — súlyosan fi-
zetett a hitleri fasizmus bűneiért. 
Már a Drezdába érkezés előtt 
jó bosszú úton — a háború be-
fejezése után tizenegy évvel — 
a vonat állandóan romok között 
haladt; a vasúttól bejövet a vá-
rosba a zöldellő parkok között 
mindenütt romok és romok. Itt-
ott feltűnik egy-egy hatalmas, 
újonnan rendbehozott épület; — 
egyes félig ép templomon, intéz-
ményen a zöldpatinás tető, a te-
reken megmaradt szobor, a régi 
szép város emlékei. A kép maga 
szivbemarkoló; tiszta, szép utcák 
élénk villamos-, autóbuszforga-
lommal, szegélyező házak nél-
kül. A sarkokon az utcanevek 
mindenütt feltüntetve, világító 
számtáblákkal, irányjelzőkkcl. A 
feliratok — házak nem lévén, — 
a föld felett fél méterre kiemel-
kedő állványokra vannak felerő-
sítve; a járművek hosszú sora 
vonul cl a forgalmi szabályok-
nak megfelelően a háznélküli ut-
cákon. Csak itt-ott egy-egy •na-
gyobb kiégett épülettömbről 
jegyzik meg a drezdaiak, hogy 
valamikor ez volt,a város legna-
gyobb áruháza, s itt volt az üz-
leti negyed. 

I Csak | " ^ásosztály 

J ! hatalmas cpitő-

ereje, a szocializmusba vetett 

rendíthetetlen hite volt képes 

arra, bogy a romokból, a hamu-

Lói újjáéledjen a város. 

(Folytatjuk.) 
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Sztálinvárosi Jegyzetek I. 

A magyar ipar ú j íelleg-

vára — Sztálinváros — 
ott a Duna partján korszerű-
ségével. nagy arányaival túl-
zás nélkül kiérdemli a meg-
állapítást : nagyszerű. Sokat 
és szépet - lehetne írni üde 
parkjairól, lakóházairól, szé-
les utcáiról, a nagyolvasztó 
műről . a Martinról is. De a 
legelső hely az embereket il-
leti. akik száz és ezer aka-
dályt leküzdve alig őt év 
alatt az egykori puszta földre 
új gyáróriást és várost emel-
tek hősi erőfeszítéssel. Az 
embereket, akik termelnek és 
építenek tovább. 

A második ötéves tervben 
tovább épül a gyár. a város. 
Üteme megalapozott, nem 
túlzott., Befejezik a Sztálin 
Vasmű'..első kiépítési lépcső-
jét"' és így az teljes kohá-
szati üzemmé vélik. Ezért 
felépül és megkezdi a mun-
kát — a tervek szerint — 
1050-ben a Meleghengermű 
és lOWKoan a Hideghenger-
mű. Még az. idón. már július-
ban dolgozni kezd a Kokszoló 
üzem cs utána az Ércelőké-
szítö, az Érctömörítő üzem. 
A Kokszoló kvmenceblokkiá-
nak teljes üzemeltetésével 
évi 280 ezer tonna kohókok-
szot termelnek és ígv mint-
egy 04 mil l ió forint értékű 
import-koksz árát takaríthat-
juk meg. A kohókokszot még 
most külföldről hozzuk be. 

Igen jelentős, hogy ebben 
a7. évben nyersvasat ad a I I . 
számú Nagyolvasztó. Az Érc-
előkészítöben-tömörítőben a 
gépesített vagoniirítéssel és 
szállítással, az érc törésével 
és osztályozásával, a porércek 
darabosításával. az aprókoksz 
felhasználásával évenként 
mintegy 30—35 mil l ió forint 
megtakarítást érnek el. 1957-
ben helyezik üzembe a Kok-
szoló benzol-finomítóját és 
kátrányfeldolgozó üzemét, 
1958-ra a negyedik Martin-
kemdhtét."1 ' 

Legalább 4000 ú jabb lakást 
építenek, további bölcsődé-
ket.- lesz uszoda is. Különféle 
városfejlesztési terveket va-
lósítanak nteg — az emberért. 

A talán rideg, de mégis so-
kat jelző felsorolás után is-
merkedjünk meg a város 
ezerarcú életévet. a munká-
val. egyes emberi sorsokkal. 

• 

C ü t a nap. A fákkal sze-
Helyezett széles betonjár-

dán legalább annyian sétáinak, 
mint a szegedi korzón. Fialal 
anyák babakocsit tolnak. Fia-
talok. idősebbek az igen mo-
dern és szép Dózsa Ftlmszfn-
ház előtt ál lnak. Bizonyára 
azt határozták el, hogy meg-
nézik a Dőntő pillanat című 
jugoszláv filmet. Az étter-
mek ós a különféle üzletek — 
számuk közel 100 — szépek 
es nagy forgalmat bonyolí-
tanak le. 

Az utca forgatagában akad-
lam össze egv szilkár, lelkes 
emberrel: Geszler Jánossal, 
a gépgyár munkásóval. A 
várost és a gvárat építők úgy-
szólván elgő csoportjában 
volt. ..bennszülöttnek" szá-
mít. Van benne helyénvaló 
önérzet, jogos büszkeség. Azt 
mondja: 

— ILven hatalmas valamit, 
mint ejt a yáro® és a gyár, 
még nem csinált a magyar 
nép. Minden — és itt meg-
nyomja a szót — öt év alatt 
született. Nem is tagadom, 
büszke vagyok a városomra. 

—' Milyen az élete, a sorsa? 
— Akad gondom, de az is 

igaz. hogy nemélek rosszul, jó l . 
megvagyunk a családdal. A 
Sztálin űt 27 szám alatt la-
kom. két szobás, fürdőszobás 
lakásban. Ez is nagy szó, 
hogv ennyire vitte a munkás. 

Sckat beszél a városról, 
kisleányáról. Tréfál is, mert 
iókedélyü emberek a sztálin-
városiak. Amikor abbahagy-
ja. próbaképpen megkérde-
zem tőle, hogv nem akar-e 
majd esetleg évek mú l t án el-
menni innen. Ezt feleli: 

— Nem, én itt akarok élni! 
MegrtéztürYrsméhánv lakást. 

az öv£t is.' Igen elégedettek 
lehetnek vele, mert szépek a 
lakások. Van azónban lakás-
probléma és nincs még min-
denkinek igazán megfelelő 
otthona. Az úgynevezett déli 
városrészben — k ívü l a va-
lóságos városon — nem ki-
elégítő körülmények között 
laknak egyes emberek. Tud-
ia ezt: a sztálinvárosi pártbi-
zottság, a tanács és a lehető-

ségekhez képest változtatnak 
ezen. Most is építenek lakó-
házat. hogy az igényeket ki-
elégíthessék. 

A városnak körülbelül 
harmincezer lakosa van 

most. Nagyon korszerű a vá-
ros. a gyár. Hamis elképze-
lés lenne azonban azt hinni, 
hogy valami egészen külön-
leges életet él. Igaz. sok itt 
a derék ember, ez a többség, 
de azért bürokraták, aztán 
részegek, lógósok. vagányok 
és jampecek is vannak, épp 
úgy. min t máshol. Az egész-
séges tisztulás szakadatlanul 
tart a közvélemény erejével. 
Semmi kétség abban, hogy 
ez a 1ó közszellem győzedel-
meskedik. 

Különféle emberek dolgoz-
nak itt. Találhi közöttük ku-
lákot. kulákcserrvetét. volt 
nagyiparost és mást. M l a 
helyzet velük? Azok az osz-
táilyidegen elemek, akik meg-
békéltek. belátták eddigi hi-
báikat. bele akarnak illesz-
kedni. vagv már beleillesz-
kedtek szocialista rendünkbe 
és jól dolgoznak, épp úgy él-
hetnek. min t a többi ember. 
J ó munká jukat méltányolják, 
elismerik. 'Nem is egy közü-
lük a sztahánovista. vagy ép-
pen kiváló dolgozó. 

Így is megmutatkozik az 
emberformáló erő s itt már 
nem csodálkoznak ezen. He-
gedűs Sándor elvtárs. — aki 
a Sztálinvárosi Pártbizottság 
szervezési osztályán dolgozik 
— több olyan osztálvidegen 
emberről beszélt, akiket ép-
pen becsületes, kiváló mun-

ká juk ütán jutalomban is 
részesítettek. Persze jól tud-
ják. hogy szükség van az 
éberségre, mer t ! van osztály-
harc. 

. » 

1 ó kiál lású fiatalember 
Gersényi Miklós. Az 

Ércelőkészítőben automatika 
csoportvezető. iKét éve végez-
te el a gépészeti technikumot. 
Budapestről nemrégen került 
Sztálinvárosba. Vajon hiány-
zik-e neki a fiőváros? Nem — 
mert min t mondja — itt is 
nagyvárosias laz élet. Kerese-
te most 1300—1400 forint, de 
ha megkezdi, a munká t az 
Ércelőkészítő,1, felmegy az 2000 
forintra is. Különben a jó 
szakmunkások általában 23C0 
forint, körül , vagv éppen fe-
lette keresnek. A nehéz mun-
kát végző martinászok havon-
ta megkeresik a 2500—3000 
forintot. Van 700—800 forin-
tos havi kereset is. Ezek az 
emberek semmi szakképzett-
séggel nem rendelkeznek, 
például segédmunkások a kő-
műveseknél. kocsisok a kor-
dén a földszállításnál, stb. 

Gersényi Miklós tudja, 
hogy a keresete is több lesz, 
ha többet tud. Újságolja is: 
„Az egyetem levelező ta-
gozatára járók." Szavaival: j ó 
élete van itt. sokat sportol: 
vív és úszik. 

Nőtlen. „Előfordutiat — 
jegyzi meg moaolvogva — itt 
találom meg a párom." így 
hát lehet sztálinvárosi fészek-
rakó fiatal lesz ő is. 

Morvay Sándor 

(Folytatjuk) 

Nagy javítós a Szalámigyárban 
Néhány nap múlva meg-

kezdődik a Szegedi Szalámi-
gyár csinosítása, javítása. A 
munkálatok egy hónapig tar-
tanak. Ez idő alatt minden 
üzemrészben maguk a dolgo-
zók tesznek rendet. A cson-
tozó, f inomvágó üzemrészben 
kezdődik meg először a nagy-
takarítás. Amíg a dolgozók 
egy része a takarítással, csi-
nosítással lesz elfoglalva, a 
gépek kezelői, a karbantartó 
műhely szakembereivel 

együtt felülvizsgálják a gyár 
gépi berendezését. Közben 
átcsoportosítást is végeznek. 

A hentes-üzemben kis lét-
számmal továbbra is gyulai 
kolbászt készítenek. A mun-
ka nagy részét a csomagoló 

üzemrész öleli fel. Naponta 
egy vagon áru kiszállítását 
biztosítják a nagy javítás 
alatt is. 

- EDDIG KÜLFÖLDRŐL 
HOZTAK BE a Szegedi Gyufa-
gyárba a mártógóp berakóit, » 
ezért drága pénzt fizettek. Az 
üzem műhelyének dolgozói egy 
esztergagép átalakítással most 
már helyileg v égzik a berakó el-
készítését. Az üzem műhelyében 
készült alkatrészek minőségileg 
kifogástalanok, igen tartósak, 

- MA, JÜNIUS 20-AN LESZ 

a Mfivcgtaggyár Kálvin téri fiók-

telepén* az építkezés műszaki át-

vétele, 

Gépek 
a szövetkezeti földeken 

A szegedi járás gépállo-
másain már mindenütt be-
fejeződtek a nyári szemlék. 
A szemle bizottságok a gép-
állomásokat mindenütt a 
legnagyobb rendben, s a 
nagy aratási munkákra va-
ló j ó felkészülésben talál-
ták. A gépek kijavításában 
jó munká t végeztek a sze-
relök, traktoristák, de jó 
munkát végeztek a szerve-
zésben a mezőgazdászok, s 
a gépállomások igazgatói is. 
Misein bizonyítja ezt job-
ban, mint az, hogy a szege-
di járás termelőszövetkeze-
teivel az összes gabonaveté-
sek .82 százatékára kötöttek 
aratási és kombájn-cséplési 
szerződést. Vagyis ez azt je-
lenti, hogy a tsz-ek tulajdo-
nában lévő összes kalászo-
sok területéből mindössze 
csak 18 százalékon aratják 
ezen a nyáron kézzel a ga-
bonát. 

Hiba, bogy a gabonakom-
bájnok kapacitásának teljes 
kihasználása még most sin-
csen egészen biztosítva. Az 
előzetes számítások szerint 
a gépi aratásra leszerződött 
területeknek csak a 32 szát-
zalékán aratnak majd kom-
bájnokkal, pedig ennél lé-
nyegesen nagyobb területc-
Ifen is el tudnák végezni 
gépállomásaink kombájnja i 
az aratást gyorsan, jó mi-
nőségben. Vannak még szö-
vetkezetek. ahol idegenked-
nek a kombájnnal való ara-
tástól, viszont különösen a 
tiszántúli községek terme-
lőszövetkezeti valósággal 
„veszekednek" a kombáj-
nokért. 

. Természetesen még sokat 

tehetünk azért, hogy kom-

bájn ja ink az aratás idején 

tökéletesen ki legyenek 

használva. Az okos meggyő-

ző szó erejével minden szö-

vetkezeti vezető könnyen 

megértheti: kapásnövénye-

ink ápolási munká i is azt 

kívánják, minél előbb vé-

gezzünk az aratással, a ga-

bona-betakarítással, s ezt a 

kombájnok a legjobban 

tudják elősegíteni. 

Levelezőink írják 

Javult a Béke-telep vízellátása 

Béke-telepen, a Régiposta 
soron és a Domonkos soron 
újonnan ásott árok hirdeti, 
hogy a dolgozó parasztok há-
zatáján ú j ártézi kútkifolyó 
létesül. Társadalmi munkáva l 
ássák a vízvezetókcsöveknek 
az árkot, körülbelül 350 fo-
lyóméter hosszan. A Régi-
posta sor közepén, az óvoda 

mellett lesz a másik kutkifö* 

lyó, itt már 250 méter hosz-

szú árok elkészült. A társa-

dalmi munkában egyaránt 

részt vesznek a lakók. Ha el-

készül a két kútkifolyó, ezzel 

a Béke-telepi dolgozók régi 

vágya teljesül. 

Horváth György 

Ki az inspekciós ? 

Csodálkozva állapítottam 

meg. hogy az SZTK inspek-

ciós orvosa nem tudja: milsrr 

inspekciós a kórház és mi-

kor a kl inika? Gyakran elő-

fordul ugyanis, hogy amikor 

a közkórház vagy a tanács 

kórház lenne az inspekciós, 

a betegeket hozzánk küldik a 

Sebészeti Kl inikára az éj-

szakai órákban. S mivel ná-

lunk nincs inspekció, kény-

telenek vagyunk a beteget 
tovább küldeni a megfelelő 
kórházba. J ó volna ha az 
SZTK-ban egy táblát hasz-
nálnának. amelyről az ins-
pekciós mindig tájékozódhat, 
hogy melyik kórházba, illető-
leg kl inikára küld je a bete-
get. Ezzel elkerülhetnénk, 
hogy a be te® ne fáradjon fö-
löslegesen. pláne a késő éj-
szakai órákban. 

Füredi Ferenc 

D ö i i z i u á g , a kút k&wi 

- A 4-ES VILLAMOS VONA-

LÁN befejezéshez közeleg a 

tartóoszlopok átépítése. A mun-

kák befejezte után nagyobb 

mennyiségű árammcgtakartlás 

lehetséges, kevesebb áram szökik 

el a huzalokból. 

Felsővároson a Molnár és a 

Pille utca sarkán van egy 

nyomóskút. Ennek a kútnak 

tendkívüli tulajdonsága van. 

Az tudnil l ik, hogy csak a fel-

nőttek képesek arra — teljes 

likizai erejüket igénybe véve 

—, hogy vizet kényszerítse-

nek ki a kútból. A környék-

beli lakosok má r több ízben 

panasszal fordultak az illeté-

kesekhez, de azt a választ 

kapták, hogy a kú t jó. Való-

ban jó, de sokan nem bír ják 

fizikai erővel — különösen az 

idősebb asszonyok és a gyer-
mekek — nyomni. 

Lát tam egy asszonyt, aki 
egy szerkezetet készített, 
melynek segítségével vizet 
tudott nyomni a kútból. A 
szerkezet erős drótból ál l , 
melyet a kifolyó csövéhez 
akaszt és egy darab lécből, 
mellyel nyomja azt. Erre 
semmi szükség sincs. Az ille-
tékesek intézkedjenek; sürgő-
sen, hogy a kút ne okozzon 
bosszúságot a környező lako-
soknak. 

Vida György 

Vizsga élőit 
Néhány nap választ el ben-

nünket, amikor mi , "idős* ta-
nulók is számat adunk egy 
év munkájáró l . A Gutenberg 
utcai Dolgozók Általános Is-
kolájának tanulói nagy szőri 
galommal készülnek a vizs-
gára. Valamennyiönk közü l 
Jdtűnik lelkes tanulásával 
Szamorka néni, pedig már 
nem éppen fiatal, tül van a 
hatvanon. A közélelmezési 

'vállalat dolgozója, kora reg-
geltől késő estig el van fog-
lalva, mégis ju t ideje a tanu-
lásra. 

Persze a fiatalok közül is 
többen vannak olyanok, akik 
kiemelkednek jó tanulmányi 
eredményeikkel. Várkonyi 
Jú l ia a Textilművek, Szaba-
dos Erzsébet a Szegedi Ken-
der, Krizsán Mária a Ruha-

gyár, Dobó Katalin a N I V Ö 
Játék KSZ dolgozója mun-
ká ja befejezése után szorgal-
masan tanul. Most végezzük 
a nyolcadik általános osztályt. 
Többen vagyunk, akik tovább 
megyünk középiskolába. 

Misán György 

TOVÁBB VIRÁGZIK a gyer* 
mekkercskedelem Japánban. A 
Kiadó-hírügynökség jelentéit 

szerint 19ő5-ben 14.291 gyer* 

meket adtak el Japánban. Több« 

légük leány, akit prostitúcióra 

kény szeritettek. 

- FLOTTR STRANDKÜUj 
háromnegyedes újjal, fehór ízűi-
ben kapható a Lenin utcai 
sportszer boltban. Rövidesen mág 
színekben is megvásárolhatják 
140 forintos áron a vevők. 

\1i a kő? Holt anyag. Hogyan lesz 
L~ A élővé? Ha az emberi munka 
megformálja és beilleszti egy nagy 
kompozícióba. Es hogyan szólalnak 
meg a kövek? Ha avatott kutatók 
megszólaltatják őket. 

A múzeum szakembereinek kutató-
munkája nyomán évszázadok távla-
tába nyílik bepillantás. Es a »víz 
után* főnixként újjáéledő Szeged, 
melynek építészeti émlékeit látszatra 
eklektikusnak, ridegnek, józannak 
gondolnánk, — megrázza magát, 
mint a népmesék vén banyája és 
condrája közül messze korok művé-
szete villan felénk. Mesélnek a kö-
vek. Hallgassuk csak. 

A román kor művészete. E stílus 
kora hazánkban az Arpádkorra tehe-
tő. Csak töredékek maradtak fenn ez 
időből. Egy stilizált kőbárány. mely 
Krisztus-szimbólum volt, most a Dö-
mötör-torony bejárata fölött látható. 
Más, e korból származó kőfaragások 
a Múzeum kőtárában őrződnek. Egy 
lelkes szegedi építőmester: Kovács 
István buzgósága mentette meg szá-
munkra a múlt században. A 

György-templom maradványai, a he-
lyén álló iskola udvara alatt rejtőz-
nek. A román-kor egyéb emlékei: 
egy Gellért-kazula (miseruha) és egy 
feszület, az alsóvárosi templom mú-
zeumában van. 

Gótika. E stílusban az Alföld egyik 
legjelentősebb korabeli emléke a 
Dömötör-templom tornya, melyet a 
Dóm tér jelenlegi kiképzése alkalmá-
ból lebontott barokkstilü torony bon-
tásakor került elő. Nagy nehézségek 
és viták árán sikerült akkor meg-
menteni a megsemmisüléstől. A korai 
francia gótikával egyívású. I I . And-
rás idején építhették. ( X I I I . szd.). A 
formák nemes puritánsága jellemzi. 
XIV.—XV. századbeli emléket idéz 
egy pastofórium (oltárszekrény), mely 
jelenleg szintén a múzeum kőtárában 
van. Ez Időből régi iratok számos kő-
faragó családot említenek Szegeden. 
Az alsóvárosi Havi Boldogasszony-
templom legszebb emléke a szegedi 
gótikának. Egy mén korábbi Péter-
templomra épült. Építkezési megol-
dása hasonló a kolozsvári Farkas ut-

zegea es kornyene 
A szegedi kövek meséje 

cai templommal, melyet János test-
vér épített. Ezenkívül, jelentős mű-
emlék még az Oföldeáki templom, 
valamint a Tápéi templom szentélye 
(most oldalhajó), az algyevi (Algyő) 
templom tornya a XVI. században 
épült. Az egykori várbeli Erzsébet 
templom szintén gótikus eredetű 
volt, — ma már nincs meg. 

Az emiitett építmények fejlett vá-
rosi életre utalnak e korban. 

I parmüvészeti emlékek ez időből: 
szt. Anna ereklyetartója, mely 

most Raguzában van. E szent, a kéz-
művesek védnöke volt és a műemlé-
ket Szegeden készítették Tóth Mihály 
főbíró idejében (XVI. szd.), aki arról 
nevezetes, hogy megkísérelte vissza-
foglalni Szegedet a töröktől. Ez sike-
rült is neki, de rövid idő múltán fel 
kellett adnia a várost. Az alsóváros-
ban őrzik Marchiai Szt. Jakab székét, 
mint gótikus emléket. 

A reneszánsznak csak egy emléke 
ismeretes, sirkőlap 1561-ből, az alsó-
városi templomban. Nagy hiátus kez-
dődik a török időktől. A török nem 
épített csak rombolt. A várat, melyet 
IV. Béla alapított, a törötyk meg-
erősítették a lerombolt vagy elha-
gyott templomok értékes köveiből. 
Üjabb műemlékeket csak a barokk 
korból találunk. (XVIII. szd.). Az e 
korból való emlékeket a szegedi pol-
gárság hozta létre. Gazdag főurak, 
nemesség és püspökség nem volt a 
városban. E műemlékek a szegedi 
polgárok ízlését dicsérik. 1713-ban 
újították meg az alfóvárosi templom 
belső berendezését. Neves barokk 
mesterek alkotásai díszítik az oltárt 
és a falakat. A főoltár Sarecz György, 
az oltárképek Hauzinger bécsi festő, 
a szószék és sekrestyebútorok: Antal 
testvér, a mellékoltárok szobrai 
Aisenhut József alkotásai. De a mun-

kában helyi mesterek is részt vettek, 
így: Falusi Zsigmond, aki a sekrestye 
szekrények képeit festette és Morvái 
Andtás a »Fekete Máriai kép fes-
tője. 

Minorita templom, a felsővároson. 
Lechner Vencel építőmester alkotása. 
Szép térkompozíciót hozott létre. Je-
lentős a mellette \ levő kolóstor lép-
csőháza és faburkolatai. (Ma Ady 
kollégium.) Rác templom. 1748-ban 
kezdtek az építéséhez. E templom je-
lentős barokk műremekek gyűjtemé-
nye. Bár a pravoszláv ikonosztázokra 
jellemző a merev formák változha-
tatlansága a magyar barokk ízlés át-
izzik e rideg megjelenítési formákon. 
A barokk korra jellemző még néhány 
szobor, így: az alsó- és felsővárosi 
Mária szobrok (ez utóbbi a Szt. 
György téren) és egy szép kereszt-
kompozíció a Minorita templom előtt. 

XVIII. szd. vége—XIX. szd. eleje: 
Ez időben Szeged jelentős gazdasági-
kereskedelmi és kultúrközpont lett. 
Ez a város polgárainak gazdagodását 
is jelentette. Az így akkumulálódott 
tőkék egyrészéböl újabb jelentős mű-
emlékek épílődtek. A piarista gimná-
zium. az új városháza (1799), a Vcd-
rcsház (ma halászcsárda van benne) a 
neves szegedi mérnök egy iparosnak 
építette. Ezeken kívül imitt-amott lá-
tunk korabeli polgári épületeket e 
korból az Árpád téren, Dugonics ut-
cában stb. a kései barokk, klassziciz-
mus és empire határán. 
Ef lasszicizmus, XIX. szd. első fele. 

E korból való a régi zsinagóga, 
mely ma igen elhanyagolt állapotban 
van. (Hajnóczy utca 12.) 

A biedermayer stílus jegyei fellel-
hetők az Iskola utca és Dugonics ut-
ca házain. A romantika alkotójegyeit 
tükrözik a Kárász utcai Eisenstáőter-
ház (ma a Játékbolt van ott), és a 
mellette lévő jelenlegi nyomdaépület 
(volt-Várnai-ház), A Dugonics téri 

Vajda ház (most fodrászüzlet van 
ott, sajnos a lehetetlen cégtáblák el-
éktelenítik homlokzatát). Az 50-es 
években épült a Fekete-ház (Kele-
men és Somogyi u. sarok) neogótikus 
stílus, Gerster alkotása és az emiitett 
Kovács István kivitelezése. 

Eklektika, neoreneszánsz. E stílu-
sok jegyében készült a Központi 
Egyetem, a Zsótér-ház, Aigner-ház, 
Kiss Dávid-ház. Ez épületek a Szé-
chenyi tér körül vannak, s a gazda-
sági élet újabb fellendülését jellem-
zik. Az Iskola utcából ide tevődik át 
a központ. Nagy kereskedő cégek 
alakulnak, c városkép a szegedi kapi-
talista fejlődés eredménye. A dohány, 
paprika és gabonakereskedelem fel-
lendülése gazdagította a polgárságot. 

* 

Nagy vonásokban 1879-ig, a szege- 4  

di árvízig így 'alakult a város-
kép művészi arculata. Büszkék lehe-
tünk Szeged műemlékeire, de el-
mondhatjuk azt is, hogy értékes mű-
emlékeink több megbecsülést érde-
melvének. Az emberi munka és al-
kotókészség jelentős alkotásokat ha-
gyott ránk az előző korokból, de utó-
daink joggal gondolhatják, rólunk, 
hogy nem jól sáfárkodtunk ránkbi-
zott értékeinkkel, ha nem teszünk 
meg mindent ezek megóvása érdeké-
ben. Pl. a cégtáblák csúfosan elék-
telenítik több műemlékünk homlok-
zatát. A híd közelében lévő halász-
csárda lefesthetné a falra mázolt fel-
írást és helyette kovácsoltvas cégért 
alkalmazhatna, mely megfelel a volt 

Vedres-ház nemes stílusának. Az Al-
földön, így Szegeden is igen kevés 
műemlék van Budapesthez, vagy a 
dunántúli városokhoz mérten. De 
mindeme városok• így Győr és Sop-
ron, féltő gonddal óvják kincseiket 
— Éppen Szeged járna elől a rossz 
példával? 

Erről mesélnek a szegedi kövek. 

Gondolkozzunk rajta és tegyünk meg 

mindent műemlékeink védelmében. 

Nagy Dezső • 

i s 
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Pár t é l é t 

Huszár Jenőmé népnevelő 
— Nevezzen meg egy jó 

I épnevelőt. 
Ivanics Ferenc, a Szegedi 

Textilművek népnevelő fele-
lőse mindjárt egé:-z névsor-
ral válaszol, mert akik jól 
dolgoznak, azok között nehez 
különbséget tenni. A sorból 
találomra kiválasztunk egy 
nevet: Huszár Jenőné mun-
kamódszerátadó a lánccsévé-
lőben. S elindulunk az üzem-
be. 

* 

És vajon hogyan látja mun-
kája eredményeit? Hiszen ha 

m 
Formás, barna Fiatalasz-

szonyt mutatnak be. Szíve-
sen, készségesen beszél mun-
kájáról, mongolosan ferde-
metszésű kék szeme csupa 
figyelem. Amikor magyaráz, 
nemcsak a szájával beszél, 
hangját keze néhány gesztu-
sa és annál élénkebb arcjáté-
ka követi. 

— Nem is lehet elválaszta-
ni a népnevelő-munkát a 
munkamódszerátadástól. Ha 
például az anyagtakarékos-
ságról beszélgetek, mindjárt 
meg is mutatok egy-két ered-
ményes fogást. Itt a terem-
ben dolgoznak, akikkel én a 
legtöbbet folalkozom. De egy-
egy kampányfeladat 'alkalmá-
val a kerületbe is járok. Más-
részt nemcsak én beszélek, 
hanem azt is meghallgatom, 
amit nekem mondanak. Meg-
válaszolom, vagy továbbítom 
a dolgozók kérdéseit, tolmá-
csolom kérelmeiket. Röviden 
ez az én munkám. 

Hát ez az ón módszerem, me- úgy, miért, miért, miért? És 
gint csak röviden. egy népnevelőnek sokszor bi-

zony egész lexikon keli, hogy 
legyen az esze, ha válaszolni 
akar. 

S amire esetleg ő nem tudott 
válaszolni, továbbította a ker-

ezt látja az ember, akkor dést, hogy konzultációkon vá-
dolgotzák igazán szívesen. Mit- laszt kapjanak a dolgozók. Tar-
mond erről? t o t t m ú r a z üzemben ilyen kon-

— Hát például nagyon szé-- zultációt Ladányi Hcncdck clv-
pen mutatkozik az eredmény,., társ is, a városi pártbizottság 
ha egy-egy tagjelöltet ve-le első titkára, 
szünk föl. Hiszen az én fog- _ Aztán az értekezleteken is 
lalkozásom is hozzásegítette, 4 s o k hasznos érv cs tenv elhang-
ezt erzem akkor. Meg aztán, z i k , a z l m ind jó fejben tartani, 
egy-egy alkalmi mozgósítás i s4 m c r t ki tudja, mikor lesz szükség 
megmutatja, hogy m i lyen« v a l a m e l y l k r e £ s h á t ú j s á g o t „1-
eredmenyes a munkám. Es , v a s o k , a „Délmagyarország" is 

L a t e ^ l e s t o ® n - a m u ™ a " ad érveket. Meg a szépirodalmat 
modszeratadassal kapcsolata- / s z e r e t e m Cs

b
akhá t 'erre m á r 

^ ' l , ^ 1 f i a t o m az ered- kev-s ) d 5 • M e r t h á t a C5a. 
menyeket. Nem is lehet ku lon , ; , . , ' 
választani a kétféle munkát," 
együtt kell végeznem azokat. . j 
Persze egyik sem könnyű. | 5 I 
Mert nem megy olyan gyor-1 . . . . . . . . , 
san, amíg megértik az embe-(S A csalad: hetéves kishu, otthon, 
rek a feladatokat, vagy e l s a - t i Cinegeden. Most a nagymama 
játítanak egy-egy jó mód-í!vigyáz rá. Ősszel már iskolába 
szert. De amikor már 
mutatkozik az eredmény, 
kor láthatjuk munkánk szép- 5azzal is kell foglalkozni — „kell" 

i fez olvan csúnyán hangzik, mi-
/ k o r olyan szívesen foglalkozik 

4 I vele. — És n férj is vár rá, aki 
- > a vasútnál dolgozik. 

jó mód- jj v'S>'úz rá. Ősszel már iskolába 
ár meg-t; jár, arra készül izgalommal, kí-
lény, ak- ' váncsisággal. Tehát a gyerek, 

Eduardo de Filippo 
június 24-én Szegedre 

látogat 

Az elmúlt színházi évad-
ban kiemelkedő előadása volt 
a szegedi Nemzeti Színház-
nak a Vannak még kísértetek 
című szellemes olasz vígjá-
ték. amelyet a szegedi ősbe-
mutató után ebben az évben 
a budapesti Madách Színház 
is műsorra tűzött. Nemrég 
érkezett a kedves hír, hogy 
a darab szerzője, a népszerű 
olasz drámaíró, rendező és 
színész Eduardo de Filippo 
magyarországi látogatása so-
rán Szegedet is felkeresi. Eb-
ből az alkalomból június 24-
én. vasárnap esie fél 8 órakor 
a szegedi Nemzeti Színház 
ismételten bemutatja Eduar-
do de Filippo ragyogó víg-
játékát, a Vannak még kí-
sértetek-et. Az előadás nem 
mindennapi érdekessége lesz. 
hogv azon kedves vendégünk 
is részt vesz. 

wjmnimMm 
.mlBsr t'Jóvj-s/ 

A termelékenység ere élése 
és az önköltség csökkentése 

ségét is. 

- AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN 
közel 850 köbméter lemaradás 
keletkezett az Újszegedi Láda-
gvárban. Ezt a mennyiséget 
egész esztendőre elosztották az 

i üzem vezetői, s így minden ne-
gyedévben bizonyos mennyiseget 

l törlesztenek az adósságból. Eb-
ben a hónapban terven kívüli 

L l! 
Ezt a munkát négy éve 

végzi. Amikor elkezdte, még 

nem volt munkamódszer-át-

adó, de már egy éve dolgo-

zott az üzemben. Ennyi idó 

alatt természetesen kialakí-

totta egyéni módszerét is, 

amely jobb eredményre ve-

zet. Talán tanulságos, ha má-

sok is megismerik ezt a mód-

szert? 

— „Csak közvetlenül", — 

ez az én elvem. Nem azzal 

megyek oda az emberekhez, 

hogy most "hivatalos népne-

velői minőségben* beszélge-

tünk. Egyébként is, szeretek 

beszélgetni. Szóba elegyedünk 

tehát és beszélgetés köziben 

ráfordítom a szót egy-egy 

problémára is. lgy jobban 

megértik az emberek azt, ami-

ről beszélünk, szívesebben 

fogadják és — mert ez is 

nagyon fontos ám! — jobban 

nyilvánítanak véleményt is. 

De mennyi érv, gondolat. 1 _ Hát igyekszik az ember úgy ] feladatot kapott az üzem. Jóval 
ilyené kano-faní n, írl.irt bocTv mm-! több ládát kell készíteniük, mint 

amennyi a tervben szerepel. Eh-
hez a mnnkához rendezettebb 
műszaki feltételeket teremtettek. 
Sok segítséget nyújt számukra a 
házilag elkészített, üzembe helye-
zett fúró- és marógép is. A 
dolgozók és a műszakiak úgy 
hangolták össze a munkát, hogv 
a kapott feladattal együtt nz el-
ső negyedévi adósság 59 százalé-
kát a második negyedév végérc 
törlesztik; 

szó szükséges egy-egy ilyená,j>e09ztan; a z idejét, hogy min-
apró, mindennapi győizeiem-údcnrc j u s s o n . 
hez. Honnan van annyi érve? f , - _ i„„ J i Mindenre jusson idő: ez a leg-

Hát bizony igen sokszor'fontosabb és a legnehezebb. Hi-
egyéni elgondolásaimmal vú- nsren sok dolgunk van, minden-
laszolok, hiszen az élet sok j kinek sok. Ezért sok türelemre, 
váratlan és különös kérdés elé f akaratra és lelkierőrc van szük-
állítja az embert. És sok mán- ' Nagyon sokra, ha minden 
dent kérdeznek, különösen a i kérdésre válaszolni akar. 
XX . lioonresszus óta: hogy mi- f-, bizonv válaszol is, eliga-
ért nem szállították le a hús 7(t;a a z emberek gondjait, gon-
árót is, hogy miért nem hozták f lo,ata i t- kívánságait és kíváncsi-
a dolgozók elé mar 1955-ben g4 . m j n t kommunista és nép-

a R 5 i k : ü g y e b " Í S f * 0 ^ : nevelő: egy a sok közül, 
ponti Vezetőség foglalkozott ^ ^ 1 

vele, hogy miért van ez így, az Németh Ferenc 

A Magyar—Szovjet Társaság 

megyei elnökségének ülése 
A Magyar—Szovjet Társa- meg június 23-án. szombaton 

ság Csongrád megyei elnök- délelőtt 10 órakor tartandó 

sége június 22-én. pénteken rendes ülésén, 

délután 3 órákor ülést tart 

Hódmezővásárhelyen a tár-

saság székiházában. Az elnök-

ségi ülés a Hazafias Nép-

fronttal, a szakszervezetek-

kel. a tömegszervezeteitkei 

való szorosabb együttműkö-

dés feladatait tárgyalja meg. 

Az elnökség beszámolóját a 

megyei válász*mánv vitatja 

- MEGKEZDTÉK A SZ0R-

UZEM ALAPOZÁSI MUNKÁIT 

a Szegedi Seprügyár Cserzy Mi-

hály utcai telepén. Áz alapok 

kiásása után rövidesen megkez-

dik a falak felhúzását, befejezik 

a seprűraktár építését is. 

- ELKÉSZÍTETTÉK ÚJSZE-
GEDEN a váltókercsztezés cse-
rélését a Közlekedési Vállalat 
dolgozói. Bíró István brigádja 
végezte ezt a munkát. Átlag 130 
százalékos teljesítménnyel dol-
goztak, 

Akinek a vezetékneve 
világrekord 

A News Chronicle című angol 
lap érdekes bírt közöl: Fidzsi-
szigetek krikettbajnoka Ilikena 
Lasarusa Bulamainavalcnivciva-

kabulaimainavavaoalaJiebalan 

lett. 

A kimondhatatlan nevű spor-
toló vezetékneve 47 betűből áll, 
s ez vitathatatlanul világrekord, 
hiszen nem valószínű, hogy rajta 
kívül bárki is ilyen „teljesít-
ménnyel" dicsekedhet. 

Kívül-belül fehérre meszelt 
alacsony földszintes ház a 
deszki délszláv iskola. Alig 
nagyobb egy jómódú paraszt-
gazda házánál, mely minden 
ablakával az utcára néz. Az 
iskola épülete nem hivalko-
dik, szerényen meghúzódik 
az egyik főút mentén a déli 
oldalon. Se epei-fék, se jege-
nyék nem fogják fel előle a 
tűző napsugarakat. Csak a be-
ugró kis ajtóbejárat egyik ol-
dalán van némi árnyék. A 
kilincs is szinte süt, ahogy ke-
zem rátéve lenyomom és be-
nyitok. Hűvös, pár méteres 
előtér fogad, melyből az 
egyetlen tanterem ajtaja is 
nyílik. A rekkenő melegben 
sarkig tárva a kis osztály aj-
taja, s tisztán hallani minden 
kiejtett szót az igazgató-ta-
nító és a növendékek ajkáról. 
Csendre vigyázó lépteimet 
hamarosan észreveszik a te-
remben. A fiatal, hófehér-
köpenyes igazgató, Rádity 
Velimir beinvitál a tanítási 
órára. Beülök a nagyon öreg, 
kopott, nyekergő padok egyi-
kébe a kés kopaszfejű Nov-
kov Száva negyedikes fiú 
mellé, s csendben jegyezge-
tek. 

É n e k ó r a 

Énekóra van. Elsőstől ne-
gyedikesig 9 lány és 13 fiú 
néz figyelmesen az igazgató-
ra, aki a táblára írt hangje-
gyeket előre szolmizálja az 
apróságoknak. Ám a követ-
kező pillanatban ceruzájuk 
végével ök is lekopogják a pa-
don az ütemet, a ritmust, 
majd egy Intésre együttesen 
nekieresztik csengő hangja-

Látogatás a deszki 

délszláv iskolában 
kat: dó-re-mi-fá-szó-Lá-ti-dó. 
Pár perc múlva kibontakozik 
a hangjegyből egy frissen ta-
nult szerb népdal Adamov 
F,ádinka. Rusz Szlobodánka, 
Krsztin Verica és Márkovlyev 
Biszérka. ajkán. 

— Pod prozorom cvetálá mi 
lálá (Ablakom alatt a tulipán 
virágzott) — éneklik az új dal 
után, majd egy másik s eigy 
harmadik Ls következik: Urá-
nilá deva.icsicá golube dá. 
'ráni (Korán kelt a kislányka 
galambot etetni) 

Nyelvtan, Irodalom 

Déli 12 ór a felé jár az idó. 
Lassan vége az órának. A 
gyermekek a padok mellett 
kettesével felállnak, s han-
gos köszöntéssel elhagyják a 
termet és az iskolát. Az igaz-
gató az utcáig kíséri őket, s 
hosszan néz a hazafelé tartó 
gyermekek után. Aztán visz-
szajön s leülünk az öreg pa-
dokra beszélgetni. 

Újságolom, hogy a szom-
szédos magyar iskolában hall-
gattam a nyolcadikos Novtkiyv 
Milica vizsgafeleletét magyar 
irodalomból és nyelvtaniból. 
Vörösmarty élete és a Szép 
Ilonka volt a tétel. Szépen 
felelt. 

— Fiaink és lányaink igye-
keznek helytállni ott is. A 
felső tagozatot leginkább ma-
gyar iskolában végzik, s az-
tán Budapesten folytatják ta-
nulmányaikat a szerb nyelvű 

gimnáziumban, vagy a taní-
tóképzőben. A kis Markcvlyev 
Biszérka nővére, Jelena ép-
pen az idén végez a tanító-
képzőben — tájékoztat Rádity 
Velimir igazgató. 

Ami nem ártana 

Míg beszél, én az öreg, 
nyekergő padokat és az egyet-
len tanszeres vén szekrényt 
vizsgálgatom. Az igazgató el-
mosolyodik, mivel kitalálta 
gondolatomat. 

— Nagyapám is ebben a 
padokban tanult, bizony nem 
ártana már egyszer felújítani 
őket. Azt a tanszeres vén 
szekrényt sem, mert az is ki-
csike és ósdi. 

A teremben meglátszik a 
gondos kezek munkája: tiszta 
és rendezett, csak a bútorzat, 
a berendezés kopott már el az 
1860-as évektől napjainkig, 
mert akkoriban épült az is-
kola. 

« 

— Talán menjünk át az 
óvodába és a napközibe is — 
mondja később az igazgató. 

— Közel húsz emberpalánta 

nevelődik nálunk — mutat az 

éppen ebédelő gyermekeikre 

Subity Vászika óvónő. 

— Jövőre hatan jönnek 
még, akik az óvodás korig 
nőttek, mostani fiaim közül 
pedig hárman beülnek ősszel 
az iskola padjaiba foly-

tatja, majd sorra bemutatja 

a dundi apróságokat. 

Ó v o d á s o k g o n d j a i 

Egy idősebb asszony, a 
dajka készíti már az aprósá-
gok ebéd utáni álmának a 
"fektetö«-t, mert a gyerme-
kek közül többen megebédel-
tek. s a kis székek így felsza-
badultak. Ugyanis a közel 
húsz gyermeknek egyetlen 
igazi fektetője- sincs. A kis 
székeket egymás mellé rakva 
vackol étekik a dajka néni. S 
ez sehogy se jó, mert a kis 
emberkéknek kemény és ké-
nyelmetlen ez a "fektető*. Ezt 
látva jobban körülnézek, s 
magamban morgolódok a já-
rási tanácsra, ahonnan ezt 
nem látják, sem azt, hogy 
pici ebédlő asztalka is csak 
kettő van. simafedelű rajz-
asztal pedig egy se. Annál in-
kább van hornoktalan, játék 
és hinta nélküli száraz udvar 
egy födetlen mély kúttal, mely 
rémként leselkedik az apró-
ságokra minden vigyázó szem 
mellett is. 

Eszembe jut, amit útköz-
ben láttam, s ami nagyon tet-
szett: a deszkiek szorgalma-
san foltoztatják három em-
berrel a községein áthúzódó 
aszfaltos utat. Minden kis 
lyukat, hasadékot azonnal or-
vosolnak a szurkos keverék-
kel. Valahol fel kall kelteni a 
lelkiismeretet és ki kell nyit-
ni a bukszát, hogy többet kap-
janak ez. út foltozigatásánál is 
Deszk község legapróbb dél-
szlávjai, a'.tlik már mélyen 
aludtak és szépeket álmod-
tak a meleg délutánon, mikor 
elköszöntem nevelőiktől. 

Lődi Ferenc 

Az Üjszegedi Kender-Len-
szövő Vállalat műszaki dol-
gozói régebben a termelés za-
vartalan menetét tekintették 
fő feladatanak. Az önköltség 
alakulását kizárólag könyve-
lési és számviteli problémá-
nak tartották. E helytelen 
nézet felszámolása a nép-
gazdasági és a vállalati ter-
vek mutatószámainak tanul-
mányozása eredményeként 
már megtörtént. A műszaki 
és szervezési intézkedések 
terve ma már tartalmazza a 
szükséges műszaki fejlesztési 
irányelveket és a konkrét fel-
adatokat. Ezek a tervbe vett 
feladatok megoldása a ter-
melékenység és az önköltség 
további kedvező alakulását 
jelentik. Az eddig megoldott 
feladatok azt bizonyítják: 

nem véletlenül bízták az 
önköltség alakulását is a 
műszaki dolgozókra. 
A termelékenység növelé-

se és a hulladék csökkentése 
érdekében az előkészítőben a 
torzkoszorús keresztcsávélő-
gépet átalakítottuk ellenté-
tes Lesona-hengerekkel mű-
ködő géppé, lgy 

a teljesítmény 60 százalék-
kal növekedett. , 

Ugyanakkor az átalakított 
gépeket használni tudjuk 
többszörözésre is, melyet ed-
dig fonodái csévéről végez-
tünk. Most kúpus kereszt-
csévéről többszörözünk, s a 
cséve-csere öt-hatszorosára 
csökken, ami ugyanilyen ará-
nyú hulladék-csökkenést is 
eredményez. 

A hulladék-csökkentésnek 
igen nagy fontosságot tulaj-
donítottunk az előkészítőben, 
de az egész vállalaton belül 
is. A szövődében például a 
műszaki dolgozók kísérletez-
ték ki az önműködő vetélő 
alkalmazását a ponyva-szö-
vőgépeken. Ezek minden mi-
nőségi romlás nélkül szövik 
a ponyvát. Megpldottuk a ve-
tülékfonal fékezésének és a 
vetülék-lefogyás tapintásának 
a problémáját is. lgy megva-
lósulhatott a négygépes rend-
szerben való ponyvaszövés. 

ami egyedülálló az (ország-
ban. Tudomásunk szerint 

más államokban s cm sző-
nek még kendet [ponyvát 
négygépcs rendszerben. 

A sikeres kísérlet sürgetően 
veti fel az önműködői vetélő 
felszerelését a többi szövő-
gépre is, mert ez ked vező ha-
tással lesz az önköltség ala-
kulására. 

A termelékenység r tövelésev 

a minőség javítása érdeké^, 
ben kísérletet folyta'itunk 9 z 
önműködő láncheng .-rfékqzés 
meghonosítására. Ez a Szov-
jetunióban és több kapitalis-
ta államban is elterjedt már 
a selyem- és gyap:jús/:övetek 
gyártásánál, de kcnGerpony-
váknál és nehé7; műszak) 
szöveteknél még jsdhol nem 
alkalmazzák az önműködő 
lánchengerfékezrA. Az eddigi 
kísérletek bizt atóak, rövid 
időn bd'ül — a, teljes megol-
dás irtán — mindem gépre 
bevezetjük, s 'ezzel megköny-
nyítjük, szövőink munkáját. 

Az üzvmen belüli anyag-
mozgatás érdiekében) még a 
felszabadulás) t^iött nagy ki-
terjedésű) ipar vágányhálóza-
tot fektettek; te. A szállítás 
ezeken igen bosszú és körül-
ményes voit. ' Az utóbbi há-
rom évben at'.ónban több vil-
la mos* argonc át szereztünk be. 

Az dnköl/.ség csökkentésé-
ért igyekszünk mindent el-
követni, s/ bizakodva tekin-
tünk UZOD intézkedések felé 
— gondoltak itt a bürokrácia 
csökké nté sére. különösen az 
anyagbeszerzés területén —. 
melyek! ai XX . kongresszus 
határozatainak szellemében 
születtei . El kell azonban 

\ mondani: 
még nürűn előfordul, hogy 
a te rmeléshcz szükséges 
6egéd anyagok hiánya ve-
szély ezteti az önköltségi 
tervi k és termelési tervek 
telje sitését. 

Remél jük, ezek rövidesen 
megoldódnak, s akkor gyor-
sabban haladhatunk előre a 
megkezdett úton 
v . i Tóth József 

technológus 

„ S z a b a d s á g mSntt z á r v a " 

IJ[szegeden Jakom. Az itteni TUZÉP-nél vásárolok 
M minden alkalommal tüzelőt. A napokban ls kisebb 

mennyiséget szerettem volna venni. Elmentem a TtlZÉP-
telepre. Csodálkozásomra ezt: olvastam az ajtóra kiakasz-
tott táblán: "Szabadság miatt 14-től 30-ig zárva*. Most mit 
tegyek? Menjek a városba azért a.?, egy mázsa tüzelőért? 
Kénytelen vagyok ezt tenni, mert Újszegeden ez az egy 
TÜZÉP-telep is szabadság mi att zárva. 

Miért nem gondoskodik «a TÜZEP vezetősége helyettes-
ről? C. M. 

SiessOiTi a bambájüvszirü'! elkészítésével 
A mostani esőzések ü'án 

már csak pár meleg nap-
szükséges. s máris aratjuk 
áz árpát, ezt követően pedig 
kombájnjaink várakozás nél-
kül beleálKhatnak a búza-
rendekbe. Ennek ellenére. 
azonban a szegedi járás köz-
ségeiben, a termelőszövetke-
zetekben csak imitt-amott 
fogtak ínég hozzá a kombájn-
szérűk elkészítéséhez, beren-
dezéséhez. Pedig nem kis 
munkából áll egy-egy kom-

bájn-szérű elkészítése. Kellő 
nagyságú területet kl kell 
téglázni, vagy legalábbis 
agyaggal feltölteni, ledöngöl-
ni. s gondoskodni kell pony-
vákról is. Eddig egyedül csak 
a deszki gépállomás körzeté-
ben történtek hathatósabb 
intézkedések a kombájn-sté-
rúk elkészítésére, de a járás 
többi gépállomásain még 
mindig halogatják ezt a mun-
kát. Vajon meddig? 

Még az idén megkezdődnek 
a szegedi szabadtéri játékok 

A városi párt-végrehajtóbizottság nemrégen fog-
lalkozott a volt Dóm téri szabadtéri játékok újból való 
létrehozásának gondolatával. Ennek alapján a Városi 
Tanács v. b. felkérte a szegcdi szabadtéri játékok elő-
készítő bizottságát, hogy behatóan foglalkozzon az egy-
kori Dóm téri színjátékok megvalósításával. Hétfőn 
délután ült össze a bizottság, melyben a város vala-
mennyi társadalmi szervezete képviseltette magát. A 
hétfői megbeszélés alapján már az idén, augusztusban 
megkezdődnek a szegedi szabadtéri játékok, s az ősz 
folyamán előkészítik a jövő évi és a következő eszten-
dők műsortervét, s a játékok teljes kibontakoztatását. 

Az idei előadások műsorterve összeállításában sze-
repel többek között a Szentivánéji alom, a Fából fara-
gott királyfi, a Parasztbecsület és a Hunyadi László 
színrehozata'a, 
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IDÖJARA9JELENTÉS 

Nyugat- és Közép-Európában 
továbbra Is változékony az Idő. 
A felmelegedés a brit-szigeteken 
a déli órákban általában 13—IS, 
t randaerszágban 13— W, Német-
es Lengyelországban 19—23 tokig 
tefJetit. Szárazföldünk keleti ré-
szében leszálló légáramlással 
csendes, száraz és az évszaklioz 
képest meleg Időjárás uralkodik. 

Várható Időjárás szerdán e-stig: 
lYIhhs idő, sakletó újabb eső, 
zivatar. Mérsékelt, a zivatarok 
Idején megélénkülő, északtttszak-
keléli széf. A hőmérséklet alaku-
lásában írem lesz lényeges vál-
tozás. 

Várhabé legmagasabb nappali 

hőméreáfclél szerdán nyugaton: 19 
—22, keleten 22-2! lók kózőtt. 

M O Z I 

Rrabadáát : Háromnegyed ! és 
á irottiit-páéa. -- LfJ magyar film-
vígjáték ima utol jára). CsQtörtök-
161: VUrós és fekete. I. rész. 
Stendhal vllághiffi regénye színes 
francia filmén. 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Bécsi komédiások. — Gfrar-
dl. a imgv osztrák komikus élete 
színes filmen (ma utol jára). Csü-
törtöktől: Timur és csápata. — 
Szovjet Hlm. 

Fáiéivá: Pél 7 és hárnmnegved 
fl Dnllárpapn. — U) magyar film-
vígjáték (ma utol jára). Csütör-
töktől Vörös és tekéte. — 1. rész. 
- Stendhal vi lághírű regénye 
színes francia filmen — Jó Idő 
esetén a második élőadás á Kert-
mcrzlban. 

Későnjftvők csak a htradd ntánl 
szünetben mehetnek be a néző-
térre. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

F.ete 7 órakor: Leányvásár. — 
Szelvénybérlet. 

ALLATORVOSI INSPEKC IOS 

SZOLGALAT 

Szeged várna területére 

1956. Jünlus hó NS-tól este 19 
h-tól reggel 06.00 h-ig (vasárnap 
nappal Is) kizárólag elsősegély 
ti nehézelléa esetére Inspekciói 

dr. Gergely Józaet ál lami állator-
vos. Lakása: Arany János u. 5. 
Telefon: 30-87. 

A I tADlO MŰSORA 

Június 21, csíitSrtök 

Kossuth-rádió 
4.30 Hírek, 4.35 Zenés műsor, 5 

Falurádió, 6 Hírek. 6.03 Falusi hír-
adó. 7 Szabad Nép vezércikke, hí-
rek. 8.10 Aratódalok, 8.10 Balett-
zene. 9.20 Gyermekrádió, 9.33 
Gyermekkórus. 10 Hírek, lapszem-
le. 10.10 A Nap hatása Földünkre, 
Beszélgetés a TTIT csillagászati 
szakosztályának tagjával. 10.36 
Dalok, 11 Válasz hallgatóinknak, 
I I . IS Fúvósindulók. 11.30 Versek, 
12 Hfrek. 12.10 Magyar sze-zök 
kór'usmfivei. 12.30 Operalemezek-
bö. 13 Falusi Híradó, 13.15 Ze-
nekar. 14.15 Gyermekújság. 14.50 
Válassz mesterségen A kohászuk-
nál . 15 Hírek, 15.10 Gorkij Ma-
gyarországon. Fordító, színész, ol-
vasó a nagy szovjet íróról, 15.40 
Szólómiivek. 16 Moszkvai Rádió 
összeállítása, 16.30 Szív küldi, 10 
óra 57 Műsorismertetés. 17 Hírek, 
17.tl) Tánczene, 17.38 Fúvósegvüt-
tes, 18 Százoldalas iratcsomóba 
összekötve . . . Riport. 18.15 Zene-
kar, 19 Kommentár 19.05 A tanl-
tónéni. Rádiójáték. 19.54 Jú estét, 
gyerekek! 20 Esti Híradó, 20.40 
Hangversenyközvetllés Bécsből, 21 
óra 40 Hirek. 22 Hangversenykóz-
vetltés folytatása, 23 Könnyű zene 
23.30 A mikrofon előtt: Hara 
László fagottmüvész. 24 Hirek, 0.10 
Enek. 

Petőll-rádló 
7-től 11.57-ig azonos a Kossuth-

rádió műsorával . 11.57 Műsorzá-
rás, 14 Zenekart hangverseny, 15 
óra 10 Egy falu - egy nóta, 13 
óra 40 Sólyom József ausztriai úti-
Jegyzetei. 16 Országszerte — me-
gyeszerte, 16.10 Szikrák a múltból . 
Irodalmi emlékek középiskolások 
gyűjtésében. 16 50 Szovjet művé-
szek hangversenye. 17.45 Trópusi 
tálakon. 18 Vidám kórusok, 18.20 
Magyar Ars Poeticák. összeállí-
totta: Orkénv István. 19 Részletek 
daljátékból. 19.30 Leányok, asszo-
nyok. 19 46 Tánczene.. 20.40 Az 
őstehetség. Török trő elbeszélése, 
21 A külföldi sajtó hasábjairól . 21 
óra 10 Északi népek dall , 21.40 
Sporthíradó. 22 Részletek a ,.J. S. 
Bach összes orgonamflwei" c. so-
rozatból. 

Párthír 

Értesítjük: a páirtnapi elő-
adó elvtársakat, hogy az e 
héten tartandó párt napokra 
előadás-anyagot készítettünk. 
Az anyag a párt-végrehajtó-
bízalts&g portáján átvehető. 

Agít .-prop. osztály 

h m : u s 30-iB 

Jehei fS ien iKern i 

a üoigiízöH gimnáziumába 
Az elmúlt évekhez hason-

lóan, ig36. év szeptemberé-
től ismét megnyílik a dolgo-
zók gimnáziuma a tanulni 
vágyó dolgozók el í t t . 

A dolgozók gimnáziuma el-
ső évfolyamóra azok a dolgo-
zók vehetők fel, ak ik 17. élet-
éviiket betöltötték, és az al-
t-alános-, vagy elemi-iskolu 
nyolc osztályát elvégezték, 
vagy ennek megfelelő egyéb 
iskolai végzettséggel rendel-
keznek. Az oktatásügyi mi-
niszter utasítása értelmében 
az idén má r munkaviszony-
ban nem álló, háztartásban 
dolgozó nők is jelentkezhet-
nek felvételre. 

A dolgozók gimnáziumá-
nak) időtartama négy év. A 
négy év leteltével a tanulók 
érettségi bizonyítványt kap-
nak. mely teljesen egyenlő ér-
tékű a délelőtti iskolákban 
nyert bizonyítvánnyal, s egy-
ben egyetemi és főiskolai to-
vábbtanulásra is képesít. A 
tanítás heti mégy alkatommal 
történik 5 órával kezdődően. 

Szegeden — az elmúlt évek-
hez h a son l ó an— a Radnóti 
Miklós Gyakorló Általános 
Gimnáz iumban nyíliki meg a 
dolgozók gimnáziuma első év-
folyama. Jelentkezés "Jelent-
kezési lap*-pal törtémik, me-
lyet az iskola Igazgatósága 
bocsáit a jelentkezők rendel-
kezésére. Évi fandí j 150 fo-
rint. I i lé i JM.I Ül iJ . ; 

APRÖHIRBEI 
Márkás. süllyesztői Wrrógép 

príma ál lapotban eladó. Sömör-

tény u. 2,1). I I . em. 3461 

Jó lorgalmú fodrászüzlet házzal 

egvfitt eladó. Érd.: Bakay N. u. 

•.'3/1 3465 

Buksi fi-os ÚJ felszereléssel sür- * 

gösen eladó. Bi t thyány u. 26. 11. 

2. Papp. 3472 

Eladó 3 lósgörmarac, ágysod-

rrny, lu lvha . Horváth M. u. 9. 

I I I . em. 22. 3463 

Emeleti 1 szítba, konyha, kam-

rás hizfélügyclöi lakásom elcse-

rélném hasonló földszintesért. 

Feltámadás u. 15. Szabó. 3467 

É.pülrtgerenda. ablak eladó. Pe-

tőfitelep I I . u. 25. 3177 

1(1 hónapos süldő eladó. Szent 

László u. 16/a. 3481 

500-as oldalkocsis motorkerékpár 

eladó vagy elcserélhető. Széche-

nyi tér 8. 3493 

íróasztalokat, tonett-széket Jó-

állapotban megbízásból kérés 

Gtflck, Attila u. 16. I I . Jobbra. 
3499 

Vasárnap elveszett gyűrűs kék 

papagájom. Pityu .névre hallgat. 

Megtalálóját Jutalmazom. Londo-

ni krt. 4. 1. -1484 

Részletfizetésre, csak rendelésre 

készítek bútorokat. Kakuszi. Kos-

suth Lajos sgt. 6. 3483 

Kőműves munkát vállalok napi-

bérért Is. Mathiáaz kőműves. Ke 

reszt u. 13. V 3490 

Gyökértuskó eladó. Érd.: szer-

dától. Apponyl u. 14. Jenel. 3459 

Elveszett sárga Frici cica Vid-

ra utcai Népboltból. Vlsszahozója 

Jutalmat kap. 3488 

Jóál lapotban lévő keménvfn po-

litúros félháló eladó délutántól. 

Cserzy M. u. 23. 3492 

Kifogástalan fehér gyermek 

Sportkocsi igényesnek eladó. Sze-

ged, Farkas u. 7. 3475 

Eladó régi masszív dióháló két-

személyes rekamiával 5000 Ft, 

sezlon 650 Ft. Tavasz u. 4. em. 

4. ajtó. 3485 

Szakképzett hajtókat és rakodó-

kat felvesz a Szegedi Belspied. 

jelentkezés Bajcsy-Zs. u. 22. atatt. 

Tiszaparti 3 helyiségből ál ló 
közműves lakásomat elcserélném 
kettőszoba, össlkomiorossal. meg-
egyezéssel. Érd: 40—98, este 6-
tól. 

Építési töpmelék bármely meny-
nyiségben ingyen elhordható. Tol-
buchin sgt. 45. 3479 

Eladó ruhaszekrény. 4x3 méte-
res válaszfal, asztal, konyhaszek-
rény. sparhelt, ugyanott hármas-
szekrény. rádió elcserélhető kony-
habútorért vagy kétajtós szek-
rényre Hajnóczy u. 15. emelet, 
hármas lépcső. 3486 

Bejáró vagy bentlakó főzni tu-
dó mindenes alkalmazottat keres. 
Dr. Koltai. Rákóczi u. 7. 3468 

Állandó munkást felvesz zsák-
raktári munkára Szegedi Zsák-
raktár. Szt. Mfháry u. 6. 

Egy igásló és gyümölcsőskocsl 
eladó I '(szeged. Lövölde út 61. 

Bőrkabátját már most javíttassa, 
festesse Csordás bőrruhakészltő-
nél. Szent Miklós u. 7. Felsőváros. 

Férfi talpaid gépmunkásokat. 
anyagmozgatót alkalmi munkára 
ázonnal lelvesz a Szegei Ecset-
gyár. 

Világos hálószobabútor eladó. 

Vásárhelyi sgt. 7. 3478 

Modern kétszobás. összkomfor-

tos lakásom elcserélném nagyobb 

kétszobásért. Kossuth L. sgt. 75. 

udvarban. 3494 

Eladő kis magánház 420 négy-

szögöl gyümölcsös-kerttel, azon-

nal elfoglalható. Hattyastelep. 

Zental u. 2. Érd.: Boszorkányszi-

get u. 42. 
Gépészmérnököt műszaki osz-

tályvezetőnek ós gyakorlattal ren-
delkező beruházási ügyintézőt ke-
res iparvállalat helyben. Részle-
tes önéletrajzot 114-es postafiók 
elmére kérjük. 

Kétszobás magánház lakását-
adássa! minden ellogodható ár-
ért eladó. Petőfitelep V. u. 192. 

Útlevél- és igazolványképek 
sürgős kivitelben is készülnek a 
rényképész Szövetkezet Lenin u. 
7.. Széchenyi tér 7., Sztál in krt. 
42. és Klauzál tér 7. alatti mű-
termeiben. 

KÜLÖNVONAT GYOPAROS-

FÜRDÖRF. Július 1-én. Rész-

vételi dt): 10.50 Ft. Jelentkez-

ni lehet Június 27-lg sz 

IBUSZ-nál. 

BURGONYABOGÁÉ , 
RÉPABOLHA, 
I . I SZTHARMAT 

elleni leghatásosabb 
vedekevés a porozás. 
Keresse minden üz-
letben a legújabb len-
gö'ftpátos háti perme-
tezőgépet. Gyárt ja 6s 
felxilágositárt a<1 a 

Kiskunhalasi Motor- és 
Gépjavító Vállalat. 

Ha Jól akar szórakozni, ke-

resse fel a 

„SARGAR1GÖ HALASZ- • 

CSARDA"-t 

a tiszaparton. ahol sülihat és 
halászlé á l landóan kapható. 
Kitűnő termelői borok és más 
tlnom Italok. 

- M y u . w j y d Kekszet! 

- M 

Az Országos Kultúrcikk Kiskereskedelmi Válla-
lat értesíti kedves vásárló közönségét, hogy 1956. 
június 22-én, pénteken délelőtt 11 órakor nyit ja 
meg újjáépített és megnagyobbított 

Á T É K B O L T J Á T , 

ahol széles választékban kaphatók mindenféle 
játékok. 

y BEINDULT AZ UJ 1958/37. ÉVI 

sertéshizlalási és baconneveiési 
szerződéskötés változatlan árakkal és takai-mánykedvezménnyei. Kössön szerződést az 

Állatforgalmi Vállalat felvásárlóival. 

S P O R i 

Reális-e a labdarugó Nemzeti Bajnókság? 
• A válasz csak egyértelmű taga-
dás lehet. Aligha van Magyaror-
szágon a futballhoz csak nagyjá-
ból értő, józanul ítélő vezető, lab-
darúgó vagy szurkoló, aki kétség-
be vonhatná, hogy játékosaink 
egy tekintélye.-, részének -megeről-
tető fizikai é3 szellemi igénybe-
vétele. a túlhajtott és célt tévesz-
tett külföldi portyák, az NB 1. el-
hanyagolása, károsan hatnak a 
bajnoki mezőnyben a sorrend ki-
alakulására. 

A ncm is olyan régen még egé-
szen ragyogó teljesítményekre ké-
pes magyar válogatott csapat szá-
nalomra méltó gyenge idei sze-
replésére a magyar futball törté-
netében még nem volt példa. Igaz 
ügyen, hogy 1902-ben a legelső 
és egyetlen nemzetközi mérkőzé-
sünket elvesztettük, sőt 1924-ben 
három nehéz mérkőzés közül ket-
tőn egygólos vereséget szenved-
tünk, de még soha sem fordult 
elő, Irogy 

egyetlen évben öt mérkőzés le-
játszása után győzelem ncikfil 
ál lt volna magyar válogatott 
csapat. 

Nem csoda hát, ha labdarúgás-
sal kapcsolatos érdeklődés és a 
felszabadult viták fókuszában vá-
logatott játékosaink idei szereplé-
se áll. A nemzetközi sikersorozat-
nak és főleg e sorozat megsza-
kadásának azonban súlyos követ-
kezményei vannak, amelyek a baj-
noki sorrend kialakulását erősen 
befolyásolják. E következmények 
•már jóval • korábban éreztették 
hatásukat, de az 1956-os bajnok-
ságban a további eltolódás min-
den lehetősége adva van. A Nép-
sport 1966, jún ius 17-i száma is 
regisztrálja, hogy már maguk a 
válogatott Játékosok is (elvetik a 
legújabb túra káros kihatását a 
soremkövetkezö NB l-es összecsa-
pásokra. 

Véleményünk szerint a kiesési 

harc már a bajnokság megindu-

lásakor megkezödött. s éppen ez-

ért szeretnénk, bármennyire váz-

latosan, egy-két szembeszökő mo-

tívumra figyelve is foglalkozni 

válogatott együttesünk hanyatló 

tormájának az egész vidéki 

sport szempontjából káros kö-

vetkezményeivel: az NB I. ir-

realitásával, 

Jóllehet általában a közvélemény 
csak a bajnoki idény hajrá jában 
érdeklődik alaposabban a csapa-
tok közötti erőviszonyok alakulá-
sa és főleg a kiesés Iránt. A 
sportszerűség nevében a. vidéki 
sport s ezen keresztül Nemzeti 
Bajnokság megszilárdítása érdeké-
ben kívánunk az általunk észlelt 
súlyos hibákra rámnlatn j j Meg-
győződésünk, hogy az egész baj-
noki mezőny színvonalának fel-
emelése eredményezheti végső fo-
kon a válogatott csapat további 
szereplését is. 

Köztudomású, hogy a klubcsa-
patok összetételének megválogatá-
sánál — több vonatkozásban igen 
helyesen — a nagy válogatott ér-
dekeit tartották szem előtt. Ez a 
módszer eredményezhetett egy jól 
összeszokott, magas színvonalú 
válogatott garnitúrát, de ugyan-
akkor 

a nemzetközi sikerek ára a vi-
déki lobdarügösport s — távol-
ról sem szükségszerűen - az 
utánpótlás kirívó elsorvasztása 
volt. 

amelyet azóta az OTSB vezetőinek 
a kritika elfojtásával egybekap-
csolt üres ígérgetései, vakvágány-
ra futtatott kísérletei, vagy látszat-
segítéSei sem orvosolhatták. A 
40-es években a vidéki labdarúgó 
csapatok kiváló szereplése után 
még az 1946-os kétfordulós baj-
nokság keleti csoportjában az el-
ső hat helyen három vidéki csapat 
szerepelt, addig azóta az első őt 
közé egyetlen esetben sem kerüit 
még mutatóba sem vidéki együt-
tes. s előfordult, hogy a Nemzeti 
Bajnokság első 8 helyezettje fő-
városi csapat vot. F kétségtelen 
tér.yek önmagukban ts a vidéki 
tömegek sportigényeinek nagyfokú 

I . 

lebecsülésére .val lanak. Nem pusz-
tán arról van azó, hogy mig Cse-
pelen alig lézengenek a labdarú-
gó mérkőzéseken, addig Debrecen-
ben, Diósgyőrben vagy Kecskemé-
ten másodosztályú meccseken sem 
ritka a 10.000-es nézőszám. Az idei 
bajnokságban a többszörös baj-
nok Budapesti Honvéd nem ösz-
szevont mérkőzésein át lag 7500 né-
ző jelent meg a fővárosban, míg 
Szegeden át lagban is több mint 
ll.ono szurkoló figyelte az eddigi 
mérkőzéseket. Volt már arra is 
példa, hogv a Népstadionban ket-
tős mérkőzésen 10.000 néző volt kí-
váncsi a Honvéd Játékára. Mind-
ezek kétségtelen lények, még ak-
kor is, ha ezekről a Népsport ..Be-
szélő számok" elmü rovata nem 
is beszél. 

Hogy a sztrákultusz milyen mér-
tékben bosszulta meg magát , an-
nak kézzelfogható bizonyítéka lab-
darúgó-sporlunk kétségtelen deka-
denciája. Hogy sztárizmusról be-
szélhetünk egyáltalán, az többek 
között Hegvt Gyula állásfoglalásá-
ból is adódik. A Vasas egykori 
elnöke ugyanis 1947-ben az amatőr-
sportot elítélte s a nyílt profesz-
szíonalizmus bevezetését tartotta 
szükségesnek (lásd Képes Sport 
1947. 2. sz.). Azóta sincs tudomá-
sunk arrót. hogy az OTSB jelen-
legi elnöke visszavonta vagy mó-
dosította volna az ekkor tett kije-
lentéseit. 

Nem tehet kétséges, hogy 

a túlhajtott küffsldl túrák, még 

siker esetén Is, meghamisítják 

az NB l-ben a bajnoki erőviszo-

nyokat. 

Ebből a szempontból a rendkívül 
tanulságos 1954-es és 1955-ös esz-
tendőt kíséreljük meg összevetni a 
jelenlegi alapotokkal. 1954-ben és 
55-ben számtalan olyan jelenség-
nek lehettünk szemlanúl. amelyek 
meggátolták a bajnoki mezőnyben 
a reális erőviszonyok kialakulását. 
Ezek a jelenségek jelentős részben 
ntátis adva vannak, bizonyos mér-
tékben sokkal inkább potenciiliter 
következhetnek, hiszen a végered-
ményt előidéző tényezők máris ko-
moly figyelmeztetést jelentenek. 

Az erőviszonyok némi eltolódása 
a futballban mindig szükségszeü. 
A pillanatnyi forma, a tizedmá-
sodpercek szerencsés kihasználása, 
sth. mindig idéz elő meglepetése-
ket. Az is örvendetes lehet, hogy 
ar első és "uto lsó helyezett mér-
kőzése sem a papírforma alapján 
dől el. A bajnokság realitása azon-
ban elsősorban a kiesés szempont-
lábú fontos, hiszen minden évben 
legalább hat csapat szinte azonos 
eséllyel „pá lyázhat " a kiesésre; 
emellett van két csapat, amelyre 
a válogatott épül. s amely átla-
gosnál ts gyengébb fo-mában 

bármikor képes legyőzni a kiesés 
ellen küzdő együtteseket. A baj 
akkor kezdődik, amikor a nagy 
csapatok kimerülten ál lanak ki 
egy-egy mérkőzésre, s a biztos 
győzelem helyett pontot vagy pon-
tokát veszítenek. A két nagv csa-
patot nem fenyegetheti veszély, hi-
szen az esetenként elpotyog! atntt 
pontjaik nélkül is utcahosszal ve-
zetnek a bajnokságban, de 

a kiesés ellen küzdő csapatok 
közt hatalmas eltolódásokat 
eredményezhet egy-egy távolról 
sem szükségszerű meglepetés. 

Véleményünk szerint Irreális a 
Nemzeti Bajnokság többek kö-
zött: I . az OTSB szeszélyes és 
sportszerűtlen ténykedése, 2. a sok 
külföldi portya s 3. a csapatokkal 
és Játékosokkel való megkülön-
böztetett erkölcsi és anyagi bá-
násmód miatt. 

Az átigazolások terén az OTSB-
nek az idén seip sikerült rendet 
teremteni. Az átigazolások húzása-
halasztása körül megmutatkozott 
bizonytalanság akadályozta a baj-
noki évadra való felkészülést. 1965-

ben még közzétette az OTSB a 
Népsport február 8-i számában az 
átigazolásokat, de 'az anarchiára 
jellemző, ltogy az egyesületek je-
lentős része fütyült a legfelsőbb 
sportfórum törvényerejű döntéseire. 
Így fordulhatott elő, hogy van-
nak a Szegedi Haaldásba átiga-
zolt olyan játékosok is. akik az-
óta se néztek a csapat tájékára. 

Van olyan játékos Is, aki a sze-

gedi egyesület kiadása nélkül, a 

Haladás akarata ellenére játszik 

más NB l-es csapatban. 

Az idén már nem Is közölte az 
OTSB az átigazolásokat. Ez ön-
magában véve is arra vall. hogy 
az anarchia nem megszűnőben, 
hanem fokozódóban van. A Ha-
ladás új játékosai közül Merész, 
akt első helyen volt kombináció-
ba véve a középhátvéd poszlon, 
csak a bajnoki rajt után Jögg-
tett Szegedre, de a többiek is cspV 
a végszóra, közvetlenül a bajno-
ki nyitány előtt érkeztek. Termé-
szete-én ebben nem kizárólag az 
OTSB a ludas, de tagadhatat lanul 
tó része van abban, hogy az át-
igazolások halogatásával gátolta a 
csapatok összckovácsolódását, $ 
szétzilálta az Idénvre való alapos 
előkészOlésl/ ' 

Szent anarchia uralkodik a sor-
solás szeszélyes körül is. A he-
venyészett eredeti tervet keresztül-
kasul dobál ják egyes csapatok tó-
raérdeket f* egyéb titokzatos 
szempontok a lap ján . 

Teljes egészében sikerűit azét-

forgácsolni a csapatok évközi 

tervszerű munkájá t Is. 

A legnagyobb bizonytalanság és 

káosz uralkodik a lejátszásra ke-

rülő mérkőzések sorrendje és Idő-

pontja körül. Érthetetlen, hogy az 

őszi bajnoki fordulók sorrendje 

már az eredeti terv szerint is miért 

(gv következik egymás után: 8., 

7.. 9.. 5.. 10., L. 2.. 3., 11., 4:', 

6. \ bajnoki küzdelmek az első 

forduló elmaradáséval kezdődtek. 

A mérkőzések anarchisztikus sor-

rendkijelölésére jellemző. hogy 

Idény közben Iktatják a 7. fordu-

lót a 2., a 3-at a 7.. az 1-t az 5., 

a 12-et a 9., a 20-at pedig a 12. 

forduló után. A 12. forduló után 

mindössze az április 22-én lebo-

nyolításra került 6. fordulót ren-

dezték meg egyedül az eredeti 

sorrendi kiírásban. Nem sokat 

hasznát a tervszert! felkészülésnek 

az sem, hogy jelenleg a sorsolás 

szeszélyét a közeljövőben s a 

Vasas KK ezereplésétö teszik füg-

gővé. A mérkőzések sorrendjének 

összekúszálása következtében elő-

fordul, hogy egyes csapatok több 

tzfcen egymás után hazai vagy 

idegen pályán Játszanak. A Szom-

bathely gyors egymásután 5 íz-

ben otthon küzd a bajnoki .pon-

tokért (Dorog, Tatabánya. Szeged, 

Vörös Lobogó, Salgótar ján) ; a 

Szeged hasonló körülmények közt 

5 ízben egymás után mégy ide-

genbe (Csepel, Salgótarján. Szóm-

bathely, Vasas, Dorog). Ez a be-

osztás nagyon hasonlít az 1951. 

évihez, amikor a Szegedi Hala-

dásnak hat napon belül kellett 

három sorsdöntő mérkőzést játsza-

nia úgy, hogy közben 1200 km-t 

utazott a csapat a utána a baj-

nokság hajrájában 3 héten keresz-

tül nem volt bajnoki mérkőzése. 

(Folytatjuk) 

Szekeres László 

egyetemi tanársegéd 

S A K K 

A SZEGEDI RENDELŐINTÉZET 
VEZETŐSÉGE KÖZLI . hogy a 
posta jún ius 24-től kezdődően az 

éjszakai körzetorvost ügyeletes 
szolgálat telefon hívószámát 43— 
61-ről 24—00-ra változtatja meg. 

FELHÍVÁS 

A I I . kerületi Tanács v. b. me-
zőgazdasági csoportja felhívja a 
méhecske tartó tulajdonosok fi-
gyelmét. Itogv folyó hó 18. nap-
Ián a Nagyfekete—Othalmi része-
ken a burgonynbogár fellépése 
n-latt a növényvédő gépál lomás a 
burgonyaterületeken a DDT. po-
rozást megkezdte, amely a méhek-
re ártalmas. Ezeken a területeken 
a méhekel ne engedlék szabadon. 

Csnrl Mihály 

v. b. elnök 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Jár ia 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Az MDP Csongrád 
megye Bizottsága, a- MDP Szeged 
Városi Bizottsági és a szegedi 

Váiosi Tanács 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11. 

Teleion: 35—35 é„ 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. 

Telefon: 31-16 és 35—00. 
Terjesztik: a megyei Postahiva-
tal Hlrlaposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dfj 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze György 

A városi vi l lámbajnokságot a 
VTSB vasárnap rendezte meg a 
tavaly elhunyt Dani Imre emlé-
kére. A verseny 32 részvevője kö-
zött Szentes és Makó éljátékosal 
is indultak. A verseny kezdete 
előtt a részvevők egy perces fel-
állással emlékeztek meg a napok-
ban elhunyt Baukov Zsivóról. aki, 
mint a Szpártákuaz egyik éljátékn-
sa, különösen cstipalmérközéscken 
szerepelt eredményesen. 

Az elődöntők lebonyolítása után 
a tizenkét részvevős döntőben első 
lett Dózsa R ponttal, második Mo-
sonyi 7 és fél. harmadik Riegcr 7. 
negyedik—hatodik holtversenyben 
HolMsy, Tarnal és Gal lasz 6 6 
ponttal. A vigaszversenyt a szen-
tesi Eperjesi nyerte Sándor. Boga. 
Kasza, Seregi és Konrád előtt. 

A szovjet és jugoszláv sakkozók 
belgrádi találkozója az utóbbi évek 
legjelentősebb csapatmérkőzése. A 
versenyt ügynevezett schervenln-
genl rendszerrel bonyolítják le, 
ami annyit jelent, hogy a nyolc 
tngó szovjet csapat valamennyi 
Játékosa játszik a Jugoszláv csa-
pat valamennyi Játékosával. 

Neukomm nemzetközi feladvány-
mester közelmúltban tartolt elő-
adásában a sakkfeladványoknak 
sakkozóink előtt eddig ismeretlen 
szépségeit tárta fel Nagyszámú 
hallgató gyönyörködött a szebb-
nél szebb feladványokban, melyek-
nek állandóan ismétlődő témája a 
gyalogoknak könnyű tisztté való 
átalakulása volt. Á számos remek 
feladvány közül a hal lgatóság 
tetszését többek között Kubbel 
alábbi problémája nyerte meg: 
Világos: Kf2. Bet, F.-R. Fc7. Hg3, 
gyalogok: b2. h2, e3. c4. a5, g5. 
( I I ) . Sötét: KaS. Val . Rg7. Bd4. 
Fel, Fdl . Hba. Hf7, gvalogok: a3. 
a7. c2. d2, Í4. 15, (14). Világos 
indul s 7. lépésben mattot ad. 

Vzjon gondolná-e valaki, bog:,1 ax 
a6 mezőn ál ló sötét királyt a 
li2-n ál ló vi lágos gyalog fogja 
bemattolni? A megoldás a követ-
kező: I. b4. fxg. 2. In g. BÍ4 i-, 3. 
gxf, Vxe5. 4. fxr. Hd8, 5. cxd. 
Bxc7, 6. dxc, Ff3, 7. cxb <H) 
matt. 

Világos: Ke2, Va4. Bal . Bhl . 
Fel , Ffb IIÍ3. gyalogok: a2. b2. 
C4. e3. eó, f 1. Ii2, (14). 

Sötét: Kc8, Vg4. Rd8. Bh8, 
Hg8. Hcö. Fb4, gyalogok: a7, b7, 
c7. 17. g7. h7, (13). 

Fenti ál lásban sötét Indult és 
pár lépésben nyert. Megfejtésként 
négy lépési kell beküldeni, a he-
lyes megoldásért fejlőink három 
pőhtot kopnak. 

A múlt heti feladvány megoldá-
sa: 1 . . . , He2 + , 2. Kl'i2, Rxh3 + , 
3. gxh, Hdf4 és a matt védhetet-
len. 

A Június 6-1 feladványt helye-
sen fejtették meg: Buza István, 
Kelemen. Újvárosi, Buza József, 
F.rdész. Adok, Horváth. Rendes. 
-Sebestyén Dusnokir.é. Békéssv, 
Kovic3 Emília. Fodor. Blahó. 
Szekeres, Bartók és Hampel. 


