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Építőipari gondok 

és feladatok 
Bátran állíthatjuk, hogy szinte valamennyi ipar-

ág közül az építőipar érte el a legnagyobb fejlődést a 
felszabadulás óta. Az űj létesítmények, lakóházak, is-
kolák, középületek, utak egész sora tanúskodik az épí-
tőmunkások helytállásáról. Sokat beszélhetnénk ered-
ményeinkről, de ezúttal jövőnkbe szeretnénk pillan-
tani a jelen gondjainak és feladatainak vázlatos felmé-
résével. 

Csongrád megyében jelenleg is az építkezések 
egész sora folyik és szinte beláthatatlan az a hatal-
mas arányú további építkezés, ami megyénk építőipa-
rára második ötéves tervünk során vár. Ha csupán a 
nagyobb építkezéseket említjük, akkor is megkapó a 
kép. Itt van például az épülő szegedi új kenyérgyár, 
a szegedi és hódmezővásárhelyi nagyszabású lakóház-
építkezés, a makói hagymaraktár, a hódmezővásárhe-
lyi kórháznak, továbbá a Szeged Petőfi-telepi, csenge-
lei és kisteleki iskolának az építkezése, egyéb kisebb-
nagyobb építkezések, s tatarozások egész sora. Ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy Csongrád megyei épí-
tőmunkások nyújtanak segítséget Baján az árvíz súj-
totta lakosság családi otthonhoz való jutásában. 

Mindez a nagyarányú építkezés és a még nagyobb 
arányú terv, amely előttünk áll, természetesen nem 
jár gondok nélkül. A Csongrád megyei Építőipari Vál-
lalat jelenleg ugyan teljesíti tervét, de sajnos, még 
mindig nem tudta pótolni első negyedévi lemaradását. 
Problémák jelentkeznek itt-ott az anyagellátásunkban 
is. Több építkezéshez, mint például a Hódmezővásár-
helyi Fémnyomóhoz, vagy a Petőfi-telepi és csengelei 
iskolához nem érkezik meg idejében az olyannyira 
szükséges gerenda. S ha már az anyagellátásnál tar-
tunk, akkor meg kell említenünk azt is, hogy tégla-
gyáraink átlagban véve nem teljesítik tervüket. En-
nek vannak ugyan objektív okai, mint az időjárás 
kedvezőtlensége, de ugyanakkor hozzátehetjük, hogy 
a jobb szervezettség, vagy a szállítási útvonalak kar-
bantartása sokban hozzájárulna a sikeres tervteljesí-
téshez. 

Építőiparunk a jelen feladatainak csak akkor tud 
megfelelni, ha munkáját második ötéves tervünk távla-
tainak szem előtt tartásával végzi. így például az irány-
elvek között szerepel az építőipar rendelkezésére álló 
gépek, berendezések és egyéb eszközök ésszerű ki-
használása. Megyénkban jólesően állapíthatjuk meg, 
hogy kielégítő az építőipar gépesítése és a gépek ki-
használása terén sem mutatkoznak különösebb hiá-
nyosságok. Tavaly az építőipari gépkihasználás ver-
senyében Csongrád megye országosan második helyet 
ért el. Az idén Király Lajos, az építőipari vállalat fő-
gépésze 12 megye építőiparát hívta versenyre a jobb 
gépkihasználás érdekében. A verseny értékelése még 
egyelőre nem történt meg, de úgy látszik, hogy az 
idén sem lesz okuk a lemaradástól tartani. Megyénk-
ben egyébként Szegeden, Vásárhelyen, Makón és még 
több helyen számos Brunn-daru, autódaru, valamint 
több kisebb daru működik és betonkeverők, habarcs-
keverők, különböző cementipari gépek, tarnszportőrök, 
szivattyúk, vibrátorok egész sora segíti az építkezé-
seket. 

Mindezek mellett megvan a további gépesítés le-
hetősége, sőt hozzátehetjük: szükségessége is. Ez an-
nál inkább megokolt, mert ezzel is olcsóbbá és gyor-
sabbá válik az építkezés, amelyet ugyancsak fontos 
feladatnak tűz ki második ötéves tervünk. A megyé-
ben már igényeltek is vakológépeket s más munka-
eszközöket és előreláthatólag augusztusra kapjuk meg 
azokat. 

Építkezéseink meggyorsításáról és olcsóbbá téte-
léről szólva feltétlenül fontos az előregyártott elemek 
még nagyobb mértékű alkalmazása. Bérház-építkezé-
seinknél már eddig is sikeresen alkalmaztunk előre-
gyártott elemeket, födémeket, ablakáthidalókat, tető-
szerkezeteket. Ezeket azonban az eddigieknél is széle-
sebb körben és nagyobb mennyiségben lehetne alkal-
mazni. Igen sok időt takaríthatunk így meg, amit 
egyetlen példa is bizonyít: a nagy munkaidót igény-
bevevő ablakátbetonozást most egyszerűen az előre-
gyártott ablakáthidalók beemelésével végzik el. 

Téglagyáraink munkája is javul az elkövetkezen-
dő időben. Megyénk legkorszerűbb téglagyára, a Sző-
regi II-es számú Téglagyár még tovább fejlődik a 
szükséges építkezésekkel, korszerűsítésekkel. 

Ezek a tervek azonban csak akkor valósulnak 
meg, gondjaink és feladataink akkor oldódnak meg, 
ha továbbra is számíthatunk az építőipari és építő-
anyagipar minden dolgozójának, mérnökeinek, mun-
kásainak közös helytállására. Sok olyan jól dolgozó 
brigádra van szükségünk, mint például a vásárhelyi 
Hegyi-kőművesbrigád, a szegedi Zsemberi-brigád, 
vagy Szentesen Kispál Antal ácsbrigádja. 

Az építőipar dolgozóinak megbecsülését már ed-
dig is kifejezésre juttatta népi államunk, de mo^t a 
jelen nagy feladata közepette újabb tanújelét adta 
ennek. A Minisztertanács a közelmúltban fogadta el 
a SZOT elnöksége és a minisztériumok közös javas-
lata alapján az építőipari, építőanyagipari dolgozók 
bérének rendezését, amely július 1-én lép életbe. Ez 
a bérrendezés átlagosan 7.7 százalékkal emeli az épí-
tőipari dolgozók keresetét. 

Pártunk, kormányunk segítségével, az építőmun-
kához adott további támogatással építőiparunk, építő-
anyagiparunk öntudatos dolgozói bizonyára helytáll-
nak a rájuk váró nagy feladatok megoldásában és 
megyénkben, alkotó kezük nyomán, újabb létesítmé-
nyek, épületek sorai bizonyítják majd szocializmust 
építő országunk erejét. 

Mengyán Pál 
Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szak-

szervezete Csongrád megyei Bizottságának elnöke 

SZÖVETKEZETI NAP SZEGEDEN 
Vasárnap már a kora dél-

előtti órákban sziníé~"valósá-
gos emberáradat indult meg 
a város minden részéből a 
baktói Felszabadulás Terme-
lőszövetkezet központi tanyá-
ja felé. A szegedi termelő-
szövetkezeti tagok ugyanis itt 
rendezték meg idei szövetke-
zeti napjukat. Kilenc és tíz 
óra között csapatostól érkez-
tek a gazdaság udvarára 
szépen feldíszített kocsikon 
a Ságvári-telepi Táncsics, az 
alsóvárosi Űj Élet, a Dózsa, 
az újszegedi Haladás, s a 
baktói Alkotmány Termelő-
szövetkezet tagjai. Nagy 
számmal képviseltették ma-
gukat az újszegedi Rózsa Fe-
renc és a többi szegedi egyes 
típusú termelőszövetkezeti 
csoportok tagjai is, de nem 
hiányoztak az ünneplő kö-
zönség köréből a szegedi kis-
kertészek, s az egyénileg dol-
gozó parasztok sem. 

Igen vidám hangulat kö-
zepette került sor az ünnep-
ség megnyitására. Először 
Árendás György elvtárs, a 
házigazda termelőszövetkezet 
elnöke beszélt azokról 

a ragyogó 
eredményekről, 

melyeket közösségük a fenn-
állás óta elért. 

A nagyszámú, közel ezres 
ünneplő közönség örömmel 
hallgatta Árendás elvtársnak 
azokat a bejelentéseit is, me-
lyek szerint a Felszabadulás 
Tsz tagjai második ötéves 
tervük idején saját erejükből 
és állami támogatás révén 
újabb kétmillió forintot for-
dítanak közös vagyonuk to-
vábbi gyarapítására. 

Árendás elvtárs a tagság 
nevében köszönetet mondott 
pártunknak és államunknak 
azért a nagyszerű segítségért 
is. melyet az új, közel egy 
kilométer hosszúságú bekötő-
út megépítésével kapott a 

szövetkezet. Ez alkalommal 
tartották az új, több százezer 
forintos beruházással elké-
szült 

műút avatását is. 

Ezután Csillag Miklós elv-
társ, a nemrégen Ameriká-
ban jurt magyar mezőgazda-
sági delegáció tagja, a föld-
művelésügyi miniszter meg-
bízottja tartott értékes be-
számolót a mezőgazdasági 
küldöttség útjáról, tapaszta-
latairól. 

Csillag elvtárs a többi kö-
zött elmondotta, hogy pár-
tunk és kormányunk mező-
gazdasági termelésünk egész 
jövedelmét a nép jólétére, a 
termelőszövetkezetek és az 
egyénileg dolgozó parasztok 
megsegítésére fordítja. En-
nek egyik bizonyítéka az az 
űj út is, melyet éppen ma 
vesznek át a Felszabadulás 
Termelőszövetkezet tagjai. 

Nagy örömmel fogadta az 
ünneplő köfcönség Csillag 
elvtárs bejelentését, mely 
szerint ebben az esztendőben 
egyedül csak a szegedi ter-
melőszövetkezetek, a beruhá-
zások növelésére terven felül 
újabb egymillió forint 

hosszúlejáratú 
állami hitelt 

kapnak. Bejelentette, hogy 
nemrégen a Földművelésügyi 
Minisztériumban 11 tagú me-
zőgazdasági gépszerkesztő 
brigád alakult. Ez a brigád 
olyan gépeket tervez, melye-
ket elkészülésük után azon-
nal a termelőszövetkezetek 
birtokaiba adnak. Eddig már 
17 féle új mezőgazdasági gép 
típusa készült el. Van ezek 
között gyümölcsfaültető-gép, 
traktor meghajtású fűrész-
gép, habarcskeverő gépek és 
még sok minden. Ezeket a 
gépeket külön a Földműve-
lésügyi Minisztérium gyár-

tatja a nehézipar tervében 
szereplő mezőgazdasági gé-
peken felül. A Földművelés-
ügyi Minisztérium javaslatá-
ra a közelmúltban 50 férő-
helyes hordozható, acélvázas 
istállók gyártását kezdték 
meg, s ezeket az istállókat 
— minlegy tíz darab már el 
is készült belőlük — kölcsön-
adják az újonnan alakult 

termelőszövetkezeteknek, 
addig, míg azok állandó gaz-
dasági épületeiket fel nem 
építik. 

Ezután Csillag elvtárs szá-
mos kérdésre adott választ, 
majdpedig a késő estig tartó 
vidám szórakozásra került 
sor. A szegedi földművesszö-
vetkezet színjátszói színvo-
nalas műsorszámokkal szóra-
koztatták az ünneplő szövet-
kezeti tagokat. Fellépett Ká-
tay Endre, a szegedi Nemzeti 
Színház művésze is. A dél-
utáni szórakozás fénypontja 
volt a Felszabadulás és a 
Dózsa Tsz 

l o bda r ugó i közöt t i 

fu b á l imé r t ő z és . 

A Felszabadulás csatárai 
anélkül, hogy egy gólt is 
kaptak volna, 10 labdát gurí-
tottak a „Dózsa népe" háló-
jába. A „balszerencsét" Zina 
Miklós bácsi, a Dózsa Tsz 
idős elnöke vissza akarta 
fordítani a félidőben, ami-
koris maga állt be védeni a 
kapuba. A vereség ugyan el-
kerülhetetlen volt, de azért 
egyet-mást az öregtől is ta-
nulhattak a futball-mester-
ségéből a fiatalabbak. 

A nagyszámú mulató kö-
zönségnek ételből, s italból 
sem volt hiánya, a földmű-
vesszövetkezet dolgozói min-
denről bőségesen gondoskod-
tak. Fiatalabbak és időseb-
bek, tsz-tagok és egyénileg 
dolgozó parasztok még söté-
tedéskor is vidáman mulat-
tak, táncoltak együtt. 

Társadalmi rendőröket jutalmaztak meg 
Mórahalmon 

(Tudósítónktól) 

Szombaton este érdekes ün-
nepség zajlott le Mónahal-
mon. A társadalmi rendőrök 
között jutalmakat, elismerő 
okleveleket osztottak ki. Az 
ünnepséget a helyi művelő-
dési otthonban Lengyel Imre 
rendőralhadnagy nyitotta 
meg, majd Mogyorósi István 
őrnagy beszélt az elég nagy 
számú közönségnek. 

— Mint a nép rendőrsége 
— mondotta — feladatunkat 
a dolgozók segítségével tevé-
keny közreműködésével való-
sítjuk meg. Ezért hoztuk lét-
re az új szolgálati rendszert: 
a körzeti megbízotti rendszert 
is. Célunk, hogy még jobb le-
gyen a közbiztonság. Egy-egy 
körzet közrendjének biztosí-
tásához elengedhetetlen felté-
tel, hogy a körzeti megbízott 
jó kapcsolatban legyen a tár-
sadalmi szervekkel és a dol-
gozók, a lakosság szervezett 
segítségét igényelje. Hogy a 
lakosságot fokozottabban be-
kapcsoljuk a közrend biztosí-
tásaiba. bevezettük az önkén-
tes társadalmi rendőrök szer-
vezését. E téren Mórahalmon 
és a környékén a társadalmi 
szervek hathatós segítségével 
sokkal jobb eredményt tud-
tunk elérni, mint másutt. Kö-
zel ötven dolgozó kapcsoló-
dott itt be az önkéntes szol* 
gálatba. Az önkéntes rend-
őrök munkájának olyan szép 
eredményeivel dicsekedhe-
tünk, és olyan jó példákkal, 
mint Varga Istváné, aki több 
bűncselekményre hívta fel a 
figyelmet, sőt segítségével 
egy súlyosabb bűncselek-
ménynek is elejét lehetett 
venni. 

Ezután felhívta a figyel-
met Mogyorósi elvtárs a tár-
sadalmi rendőrök fokozott 
feladatára, az idei termés 
megvédésére, a termények-
kel töltött raktárak éber el-
lenőrzésében, valamint a me-
zei termények fokozott védel-
mében. Majd jutalmalkat és 
dicsérő okleveleket osztott ki. 
A megyei főosztályvezető-
helyettes dicséretében és 200 
forint pénzjutalomban része-
sült Varga István és Kocsma-
rek Pál, 100 forint pénzjuta-
lomban Gedai János, dicséret-
bet Mityók Lajos, Szekeres 
István, Kóródi Ferenc, Szécsi 
Imre, Turbucz Gergely, Ba-
logh Antal, Szűcs János. Bor-
bás Béla és Makra Géza. 

Rajtuk kívül a többiek is de-
rekasan kivették részülklet a 
közrend biztosításában. A 
Belügyminisztérium Csong-
rád megyei Főosztálya nevé-
ben Bordás Ferenc őrnagy 
mondott köszönetet a társa-
dalmi rendőrök segítségéért, 
és további hathatós támogatá-
sukat kérte. 

Az ünnepség után közös 
vacsorán vettek részt a tár-
sadalmi rendőrök hozzátarto-
zóikkal, valamint a rendőr-
ség és a társadalmi szervek 
.képviselőivel. 

A mórahalmi társadalmi 

rendőrök sikeres munkája 

alapján a közeljövőben több 

helyen megszervezik a társa-

dalmi rendőri hálózatot. 

A k ö z g y ű l é s 
d ö n t é s e 

Varga Sándor akkor 's üreg 

ember volt már, amikor öt év-

vel ezelőtt úgy határozott, hogy 

négy hold földjével belép a balu 

tói Felszabadulás Termelőszövet-

kezetbe. Most 65 éves. Akkor és 

azóta is nagyon sokan, nagyon 

sokszor akarták őt elriasztani a 

szövetkezettől. Azt mondták ne-

ki: „Mit akar kend ott, úgyse 

sokáig bír már dolgozni, s kend-

re csak addig lesz ott szükség, 

amíg bírja a kapa nyelét". 

Varga bácsi azonban nem ón-

kat adott a „jóakarók" mende-

mondájára, s öt éven keresztül 

becsülettel dolgozott is. A múlt 

ősszel azonban kezdett egyre ne-

hezebbé válni neki a munka, 

Már ezen a tavaszon se igen dol-

gozott, s ez nem a jászándékán 

múlott. Azt gondolta: a tagtár-

sak, a fiatalabbak észre sem ve-

szik talán, hogy az öreg Varga 

már nincs itt közöltünk. 

A májusi közgyűlésen Árendás 

György elvtársnak, az elnöknek 

a javaslatára luitározatot hozott 

a közgyűlés: Varga elvtársnak 

pihenésre, nyugodt öreg napok-

ra van szüksége, t ezért nem 

várjuk tőle, hogy ezután is dol-

gozzon a szövetkezetben. Jó öreg 

napjairól azonban gondosko-

dunk. 

A közgyűlés úgy döntött, hogy 

Varga bácsinak fizetnek most, 

mint előleget, 1200 forintot, csép-

léskor 2 mázsa búzát is adnak 

neki, az egy holdnyi háztáji gaz-

daságát is segítenek megművel-

ni, ősszel pedig majd, amikor a 

zárszámadás lesz mindenből — 

ami csak osztásra kerül, — 

annyit adnak neki, hogy ebből 

a jövedelemből szépen, idős szö-

vetkezeti taghoz méltó módon 

megéljen. 

Az idős ember, amikor meg-

hallotta a közgyűlés döntését, 

örömében alig tudott szóhoz jut-

ni, s hogy mennyire hálás mind-

ezért, ezt legjobban az a pár 

könny mondta el, mely megned-

vesítette akkor az öreg szeme-

ket. 

Azóta, hogy ez az eset történt, 

egyszer be is ballagott a gazda-

ságba, hogy az elnöknek külön 

köszönetet mondjon. Gyurkát 

egyedül szerette volna az irodá-

ban találni, de amikor belépett, 

többen is voltak ott. Így csak 

ennyit mondott: „— Ugye a 

lűzrevalót, a kukoricaszárat is 

beküldilek? A pénzt már meg-

kaptam. Szeretnék még monda-

ni valamit, meg is mondom, ha 

legközelebb kijövök". 

j Ezt már az ajtóból szólta xász-

sza. (Cs—J—) 

Naponta 800 darab gyümölcskosarat ké-
szítenek a Hangszerkészítő Vállalat dolgo-
zói. A keresett magyar gyümölcsöt keres-
kedelmi szerveink ezekben a kosarakban 
exportálják — tehát maga a kosár is ex-
portcikk. A napokban készült cl a negyven-
ezredik. Báthori Júlia elvtársnő naponta 
átlagosan 70 kosarat állit össze, s az eddigi 

sikerekben igen nagy része van. 

Képünkön: Hangya János, az egyik leg-
ügyesebb bőgőkészítő, a bőgőnyakra pá-
szítja a fogólapot. Negyedik éve dolgozik 
a vállalatnál, mint hangszerész, s azóta 
leginkább bőgőket épít. Panaszkodik, hogy 
sokat kell faragni, mert a bőgőlapokat még 
kézzel domborítják és homorítják, s így 
nemegyszer egy egész műszak is rámegy 
ogy-egy darab elkészítésére. Mégis átlago-

san 140 százalékot teljesít. 
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Mi történt a külpolitikában ? 

Hivatalos közleményt adtak ki a jugoszláv— 
román tárgyalások első napjáról 

VASÁRNAP REGGEL - magyarországi idő-

számítás szerint — reggel kilenc órakor futott be 
a jugoszláv kormányküldöttség vonata a buka-
resti pá lyaudvarra. Tito elvtársat Gheorghiu-Dej. 

a Román Munkáspárt Központi Bizottságának 
első titkára, Chivu Sloica, a minisztertanács el-
nöke és más román vezető személyiségek fogad-
ták. Stoica elvtárs rövid üdvözlőbeszédére Tito 

elvtárs válaszolt, hangsúlyozva, bogy a Moszk-
vában aláirt szovjet—jugoszláv nyilatkozatok 

ösztönzést adhatnak más, hasonló egyezményeit 

ós együttműködési dokumentumok megalkotá-

sára. A beszédek elhangzása után a jugoszláv és 
a román vezetők gépkocsikon a város központ-
jába hajtattak. A város központjához vezető 
utakon több, mint százezres tömeg várta és kö-
szöntötte a vendégeket. 

Délután fél négy órakor kezdődtek meg a 

hivatalos tárgyalások, egy-részről a teljes jugo-

szláv küldöttség, másrészről n Gheorghiu-Dcj és 
Stoica-vczottc román küldöttség között. A tár-
gyalások első napjáról kiadott hivatalos közle-
mény szerint o tárgyalófelek rszmerserét foly-

tattak a közös érdekű nemzetközi kérdésekről, 

valamint a két ország kapcsolatáról. A megbe-

szélések — mint a közlemény hangsúlyozza — 
a szívélyesség, őszinteség is a kölcsönös megér-

tés szellemében zajlottak le. 

EGYIPTOMBAN — mint ismeretes — szom-
baton köztársasági elnökválasztás volt. A hét-
főn kiadott jelentés szerint Nasszer miniszterel-

nök — aki egyedül Indult nz elnökválasztáson — 
több, mint négy és félmillió szavazatot kapott. 

Valamennyi egyiptomi lap közölte, hogy 
Nasszert elnökké választották. 

Damaszkuszban hétfőn szíriai—szovjet közös 
közleményt adtak ki azokról a tárgyalásokról, 
amelyeket D. T. Sepilov, a Szovjetunió külügy-
minisztere folytatott a szíriai vezetőkkel. A köz-
lemény többek között bejelenti, hogy Sepilov 

átadta Sukri Kuatlinak, a Szíriai Köztársaság 

elnökének K. J. Vorosilov meghívását a Szovjet-

unióba. A szíriai köztársasági elnök elfogadta 
n meghívást. 

Mindkét fél megelégedéssel állapította meg — 

A párt és kormány mindenkit munkája 
szerint értékel és becsül 

Dobi István beszéde a ceglédi békelalálkozón 
Vasárnap Cegléden mint- A kulákkérdésről szólva 

egy hatezer ember részvételé- felhívta a figyelmet arra, 
vcl báketalállíozót rendeztek, hogy ahol a tanácsok és egyéb 
amelyen Dobi István elvtárs, szervek a ncppel egyetértés-

hangzik a közleményben —, hogy a tárgyalások r z Elnöki Tanács elnöke mon- ben, a nép megkérdezése 
során megvitatásra került kérdésekkel kspéícltü- d o ! t herédet. Külpolitikai után határoznak a kulák-
bon nézeteik meeeevcznek. Mindkét fél mrtrrrő- kérd-'-tó.TŐI szólva mcgálla- ügyekről, Ott gyorsan behe-bon nézeteik megegyeznek. Mindkét fél megérő 
siti, hogy a Szovjetunió és Szíria közöli jelenleg 

fennálló jó kapcsolatok fejlesztése tovább erő-

síti a két fél tartós barátságát és hathatósan 

szolgálja a nemzetközi béke és biztonság megszi-

lárdításának ügyét. 

A felek kifejezésre juttatták, hogy tovább kí-
vánják fejleszteni gazdasági együttműködésüket 

és célszerűnek ismerték el egy kulturális együtt-
működési egyezmény megkötését a Szovjetunió 
cs Szíria között. 

SCHAPFER, a bonni kormány pénzügymi-
nisztere helyteleníti, hogy a bonni kormány — 
a párizsi szerződések kifejezett rendelkezései el-
lenérc — továbbra is kész több milliárd már-
kával hozzájárulni a Német Szövetségi Köztár-
saságban állomásozó külföldi csapatok ellátási 
költségeihez. Adenauer kancellár ezért hevesen 
bírálta a pénzügyminisztert. 

Scháffer a bajorországi Keresztény Szociális 

Uniót, a Keresztény Demokrata Unió ikerpárt-
ját képviseli a bonni kormányban. A Keresz-
tény Szociális Unió vezetősége Bayreuthban tar-

tott ülésén élesen visszautasította pénzilgymi- j 

niszterrcl szemben elhangzott bírálatot és hatá-

rozatban követelte, hogy Adenauer adjon teljes 

elégtételt Schá/fernek, mert ellenkező esetben 
a párt kénytelen lesz a koalícióból való kilépé-
sét fontolóra venni. 

H a a Keresztény Szociális Unió ki lépne a 

bonni kormánykoalícióból, úgy Adenauer el-
vesztené parlamenti többségét és kormányának 
— az alkotmány előírásai szerint — le kellene 
mondania. Politikai megfigyelek szerint ezért 
Adenauer mindent meglesz annak érdekében, 

hogy kiengesztelje Scháffcrl és párt ját , n Keresz-

tény Szociális Uniót. 

p'iotta, hogy Tito elvtárs 
mosakval látogatása, a szov-
jet—jugoszláv tárgyalások 
eredménye nagyszerű feltéte-
leket teremtettek a mrgyar— 
jugoszláv barátság elmélyíté-
sére, Magyarország és Jugo-
szlávia sokoldalú és termé-
keny együttműködésére. Ez-
után a XX . pártkongresszus 
iránymutatásáról beszélt s 
hangsúlyozta: a jövőben a 
párt és a kormány, ez Elnöki 
Tanács és az országgyűlés 
éberen, a legszigorúbban őr-
ködik a szocialista törvényes-
ség feletti 

gednek a sebek, amelyeket 
egyes embereik túlkapásai, 
törvénysértései ütöttek a pa-
rasztság testen. 

Dobi elvtárs kitért azokra 
a vitákra, amelyek a demok-
ratikus közszellem kibonta-
kozását jelzik. Hasznos, hogy 
a vitában megszólalnak az 
emberek, mert így választ le-
het adni kételkedéseikre, M 
lehet igazítani tévedéseiket. 
Megemlítette azonban, hogy 
azt szeretné, ha egyes írók, 
akik szinte a csalhatatlanság 
magasságából nem eléggé 
meggondoltan ítélkeznek éle-

tünk dolgai felett, időnként 
elmélyednének önmaguk bí-
rálatában is, mert néha úgy 
tűnik, mintha a személyi kul-
tusznak és következményei-
nek ostorozása közben önma-
guk csinálnának személyi 
kultuszt. 

Végül beszélt a népfront-
mozgalom jelentőségéről. A 
párt és kormány őszinte 
szándéka a sérelmek jóváté-
tele és minden jó szándékú 
embernek munkája, érdeme 
szerint való értékelése és 
megbecsülése. Minden törek-
vés arra irányul, hogy bevon-
juk a népfronton keresztül a 
munkába, a helyi és orszá-
gos kezdeményezésekbe azo-
kat is, akik eddig valamilyen 
okból nem találták meg he-
lyüket a szocializmus nagy 
építésében — mondotta befe-
jezésül Dobi István elvtárs, 

Zsukov f o g a d i a 

Twining tábornokot 

Moszkva: G . K . Zsukov mar-

sall, a Szovjetunió honvédelmi 

minisztere június 25-én délelőtt 

fogadta N. Twining tábornokot, 

az amerikai légihaderő vezérkari 

főnökét, aki — mint ismeretes — 

a szovjet légiflotta napja alkal-

mából érkezett a Szovjetunióba. 

Zsukov marsall barátságos meg-

beszélést folytatott Twining tá-

bornokkal. 

Fogadé* Bukares tben Tito e l nök 
l iszte ie lére 

Bukarest (Tanjug) A ro-
mén kormány és a nagy nem-
zetgyűlés elnöksége vasárnap 
este a minisztertanács palo-
tájábnn ünnepi fogadást és 
vacsorát adott Tito elnök és 
a többi jugoszláv államférfi 
tiszteletérc. A fogadáson 
mintegy 800 meghívott ven-
dég vett részt. 

A vacsorán, amely igen ba-
ráti légkörben zajlott le, Chi-
vu Stoica, a román minisz-
tertanács elnöke és Joszip 
Broz-Tito köztársasági elnök 
pohárköszöntőt mondott. 

Chivu Stoica pohárköszön-
tőjében többek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Kedves vendégek! En-
gedjék meg, hogy kifejezésre 
juttassam azokat nz örömtel-
jes és meleg baráti érzéseket, 
amelyekkel Románia kormá-
nya és népe az Önök romá-
niai látogatását üdvözli. 

Mindent megteszünk, hogy 

megerősítsük és fejlesszük 
a Román Népköztársaság 
és a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság közötti tar-
tós kapcsolatokat, őszinte 
együttműködést és meg-
bonthatatlan barátságot. 

Tito elnök válaszában 
hangoztatta: 

— Látogatásunknak érthe-
tő okoknál fogva az a célja, 
hogy az a rendezés, amely 
nemrégiben bekövetkezett, 

ú j és szilárdabb alakot 

öltsön, ne csak a két állam 

kapcsolatának normalizálá-

sa legyen, hanem baráti 

együttműködés is a két or-

szág között, 

amelynek népei évszázadokon 
keresztül egymás mellett ál-
lottak. Amit itt a román ve-
zetőkkel együtt elérürtk, 
nemcsak a két ország javát, 
hanem a világbékét ls szol-
gálja majd. 

Fogadás a Szovjetunió 
légiflottája napján 

Amerikai lap Pineau amerikai 

látogatásáról 
New York (TASZSZ) A 

"Christian Science Monitor* 
szerkesztőségi cikkében rá-
mutat arra, hogy Pineau 
francia külügyminiszternek 
az Egyesült Államokban tett 
látogatása mindkét fél szem-
pontjából sikertelen volt. 

, "A felek — állapítja meg a 
lap — nem voltak eléggé 

! tapintatosak, hibákat vé-
tettek az elgondolásokban*. 

A lap utal arra, hogy Dullcs 
esetleg szükségesnek tart a 
közeljövőben egy párizsi lá-
togatást, hogy kiküszöbölje az 
amerikai—francia viszony-
nak okozott kárt. (A lap azok-
nak az amerikai szenátorok-
nak a magatartására céloz, 
akik tüntetően nem voltak 
hajlandók meghallgatni Pi-
neau beszédét.) 

Nyugatnak a Szovjetunió 
politikájával szemben tanú-
sított magatartását érintve a 
>-Chrlstlan Science Monitor* 
azt írja, hogy 

i Pineau látogatása csak 
, -aláhúzta a különbségeket 

Négy ú j alumínium hajó 

kerül rövidesen a balatoni 

forgalomba. A hajókat Fo-

nyód, Szemes, Tomaj és Arács 

néven bocsátják vízre és a 

Dunáról a Sió csatornán át 

úsztatják a Balatonra. 

a Nyugaton észlelhető szél-

sőséges álláspontok között*. 

A lap szerint Pineau -az 
amerikai külpolitikai hajtha-
tatlanság egyik legnyíltabb 
és legengesztelhetetlenébb bí-
rálója*. 

Moszkva (TASZSZ) G. K. 
Zsukov, a Szovjetunió mar-
sallja, honvédelmi miniszter 
június 24-én a tusinoi repülő-
téren rendezett repülőbemu-
tató után fogadást adott a 
Szovjetunió légiflottájénak 
napja alkalmából. 

Megérkezett a fogadásra N. 
Birch, az angol légierők mi-
nisztere, N. F. Twining tábor-
nok, az Egyesült Államok lé-
gierőinek vezérkari főnöke, 
valamint az angol és az ame-
rikai légügyi küldöttség. 

A fogadás részvevői között 
voltak a moszkvai diplo-
máciai képviseletek veze-
tői, katonai és légügyi atta-
séi, a külföldi légügyi kül-
döttségek tagjai, 

a szovjet és külföldi sajtó és 
rádióállomások képviselői. 

N. Birch, az angol légierők 
minisztere bemutatta N. Sz. 
Hruscsovnak a jelenlévő an-
gol repülőgéptervezőket. Itt 
volt A. N. Tupoljev szovjet 
repülőgéptervező, a Szocia-
lista Munka Hőse is. 

G. K. Zsukov, a Szovjet-
unió marsallja intézett beszé-
det az egybegyűltekhez. 

Ebben az évben 28 állam 
képviselői vesznek részt re-
pülőünnepünkön — mondotta 
többek között —. Szívből üd-
vözlöm az Itt megjelent tlsz 
telt vendégeket 

A szovjet emfberek őszintén 
kívánják, hogy 

a szovjet kormány leszere-
lési lépéseit más országok 
kormányai tárgyilagosan és 
helycsen értelmezzék, a bé-
ke és a népek biztonsága 
érdekében támogassák. 

Fogadásunkon számos ka-
tona van jelen, köztük vala-
mennyi nagyhatalom képvi-
selői. 

Nekünk, katonáknak, fel-
tétlenül számolnunk kell az-
zal, hogy napjainkban a 
fegyverzet és a technikai har-
cászati eszközök fejlődésének 
dinamikus volta hihetetlenül 
nagy. A ma fegyvere és tech-
nikája holnap már elavultnak 
bizonyul, a nép anyagi esz-
közeit pedig, amelyeket oz 
előbbiek készítésére fordítot-
tak, hiába költötték el. 

A katonáknak ezért elő 
kell segíteniök a leszerelést 
— mondotta befejezésül Zsu-
kov. 

Vándorol a méhes 
NEM KELT FEL még a 

Nap... A z öreg akácerdo 

alatt elkanyargó csapást sze-

gélyező fűben még mindenütt 

villog az éjszatkai harmat. 

Köröskörül bódító illat, az 

akácvirágok mindent betöltő 

illata érzik. Lassan feltűnik 

a Nap vörösen izzó korongja 

és megjelennek a lankadat-

lan-szárnyú kicsiny gyűjtöge-

tők, a méhek. 

Az egyik tisztáson szabá-

lyos rendben sorakoznak a 

nagy szürke faalkotmányok: 

a kaptárdk. A méhész — Mül-

ler Gábor, „civilben" másod-

éves orvostanhallgató — a 

kaptárok előtt ül. Örömmel 

figyeli, hogy az ő kis állatkái 

megrakodva a hajnali nek-

tárral, hogyan térnek vissza 

otthonaikba, hogy a nap fo-

lyamin még ki tudja hány-

szor induljanak el körútjuk-

ra. Most gyűjtik be fáradsá-

gos munkával a téii eleséget, 

most sűrítik be millió virág 

illatát. •» i , 

— A gyűjtés hihetetlenül 

nagy munka — mondja Mül-

ler Gábor. — Egy kiló akác-

mézhez körülbelül 50 000 méh 

rakománya szükséges. A méh 

egyszerre saját súlya felének 

megfelelő terheléssel repül 

haza. Annyi ez, mintha egy 

80 kilós ember 40 kilót cipel-

ne óránkínt 24 kilométeres 

sebességgel. Egy tudós a mé-

hektől pontosan megmért tá-

volságban cuikorszörpöt adott, 

méheinek. Egy munkás-méh 

hátát festékkel jelölte meg. 

Megfigyelte, hogv ez o méh 

hányszor fordul napjában a 

méhes és az eleség \között. 

Egyetlen nap 36 kilométert 

repült. Az egy kilométerre 

fekvő akácosból gyűjtő méh 

legalább 20 kilométert tesz 
„ , . , . , . . „ . . . n- . meo- Kgy család gyűjtő mé-
Relgrad: Hét főn , jun ius 25-cn | heinek útja együttesen az 

összeült a jugoszláv szövetségi 
nemzetgyűlés. A nemzetgyűlés 

négy törvényjavaslatot vitat meg. 

Ezenk ívü l megerősíti a szövet-

ségi végrehajtó tanács eddig 

meghozott rendeletéit, valamint 

akácvirágzás egyetlen napján 

a Föld és a Hold közötti tá-

volság . A hang ilyen messzi-

re t ö bb m i n t Ikét hét alatt jut 

el — mondja. 

A TANULÁS MELLETT 
új tagokat választ a nemzetgyü- legkedvesebb szórakozása 

les két házának egyes bizottsá- " " " " " ' 

J gaiba. 

A repülésben ma már a kétezer kilométeres 
óránkénti sebesség is realitás 

Hatalmas repülőparádéi tartattak Moszkvában 

A világ vezető légügy) 
szakembereinek jelenlétében 
zajlott le Moszkvában vasár-
nap a repülőnap. Twining 
amerikai tábornok és tábor-
nok társai, az angol légügyi 
miniszter és más külföldi 
vendégek, valamint több 
százezer moszkvai Jelenlété-
ben megtartott repülőnapot a 
szokottnál is nagyobb vára-
kozás előzte meg az egész vi-
lágon. 

A repülőnap programja há-
rom részre tagozódott. A/, 
első részben a sportrepülők 
mutatták be tudásukat. A 
légi ünnepély legnagyobb ér-
deklődéssel várt része a pol-
gári és hadirepülők bemuta-

nyan repülő lökhajtásosok 
hirtelen fordulattal, szinte 
függőleges irányban a ma-
gasba törtek, majd a felhők 
mögül zuhanva közeledtek a 
föld felé. 

A nap igazi nagy esemény-
sorozata a szovjet repülőgép-
gyártás legújabb alkotásai-
nak bemutatója volt. A repü-
lőtér légiterébe suhant Tupol-
jev akadémikus híres TU 
104-ese. Ezután Jakovlev, 
Mikojan és Szuhij újtípusú 
lökhajtásos konstrukciói ke-
rültek bemutatásra. A hang 
sebességét jóval túlhaladó 
gyorsasággal villámló MIG 
típusú lökhajtásosok valóság-

" A 

jén. Vasárnap a tusinói repü-
lőtéren azt érezhette a2 óriási 
nézősereg, hogy már a két-
ezer kilométeres óránkénti 
sebesség ls realitás. 

A műsor harmadik részé-
ben a szállítógépekre került 
sor. Csoportos ejtőernyős ug-
rásokat hajtottak végre, majd 
feltűntek Jalkovlev kétmoto-
ros helikopterei. A híres re-
pülővagonok 30—40 egymoto-
ros kis helikopterek kíséreté-
ben fantasztikusan hatottak, 
amint minden nekifutás nél-
kül levegőbe emelkedtek és 
nagy zajjal, surrogással ha-
ladtak előre. 

A parádés légi mutatvány, gal megrázták a levegőt. 
tója következett ezután. Né- közönség feszült érdeklődés- amely meglepetésekben bő-

gyés ötös, kilences lökhajtó- sel figyelte, amint a hangta- yelkedett, mintegy másfél 
sos vadászcsaportok gyakor- lan gépek a repülőtér felé ó r á i t a r t o t t bemutatta a 
latainak lélegzetelállító be- suhantak, s miután eltűntek repülőtechnika és re-
mutatói elragadtatást váltót- szinte dörgött, visszhangzott szovjet repulotecnnika cs re 
tak ki a nézőkből. Az alacso- a levegő, mint villámlás ide- pulés magasiskolajat. 

Müller Gábornak a rnéhész-

kedés. Ez a szórakozás sokol-

dalú, figyelmet, szeretetet, s 

nem utolsósorban — a na-

gyobb hozam érdekében — 

komoly szaktudást igényel. 

Szívesen is beszél róla. 

— Évente többször szok-

tam vándorútra kelni. Ezzel 

történik a méhlegelő hiányá-

nak és az időjárás mostoha-

ságának ellensúlyozása. A 

vándorlás a többtermelé3 

legfontosabb és legihatásu-

sab módszere. Ha jól sike-

rül, nagyon jó eredményt le-

het elérni. Természetesen az 

egy-két napig tartó, és eset-

leg nappali szállítás könnyen 

veszélyes lehet a méhekre. 

Útközben a méhcsaládok el-

pusztulhatnak, vagy a méhek 

egy részénék elhullása miatt 

meggyengülhetnek. A jó ter-

més nem biztos, a kedvező-

nek ígérkező idő csalódúst 

Okozhat, kivált pedig az idő-

járás szeszélye rombadönt-

heti a méhész reményét. 

A másodéves orvostanhall-

gató — különösen hangtzik —> 

15 éves méhészeti gyakorlat-

tal rendelkezik. Nagyon sok 

szép és kellemes emléke van 

az ország leggyönyörűbb vi-

dékeiről. A méhészkedést va-

lamikor egv rajjal kezdte, 

amit a közelben lakó méhész 

segítségével fogott be 6 éves 

kordban. Jelenleg 39 családja 

van. A közepesen sikerült 

tavalyi év után az Idei első 

— alföldi — akác sem a leg-

jobban sikerült. Az akácot 

elvitte a Iköd Sándorfalván, 

Tavaly öt helyen volt a mé-

heivel. Pusztavacsról ment 

felső akácra Nógrádba, utána 

szöszösbükkönyre Abony kör-

nyékén. majd Tihanyba le-

vendulára. r é g ü l ismét 

Abonyban kötött ki tarlón. 

Megjegyzi, hogy a levendula-

méz minden méztől eltérő 

különleges ízű, s állítólag ez 

a legdrágább méz. 

A MEZNEK nemzetgazda-

sági szempontból is komoly 

jelentősége van, nagy száza-

lékban külföldre exportál-

juk, mert a magyar méz a 

legkedveltebb eoész Európá-

ban. Csalk a magyarországi 

talaj és időjárás alkalmas 

e kiváló méz termelésére. 

A komoly állami támogatás 

mellett — szállítási kedvez-

mény, viasz-ikiutalás. stb. —i 

méztermelésünket még lehet-

ne fetkozni, ha az állami gaz-

daságok, tsz-ek még nagyobb 

mennyiségben vetnének mé-

zelő növényeket. Az akác él-

nyílása után a legnagyobb 

hordás a tarlóvirágon ígérke-

zik, ami az utóbbi időben 

egyre kevesebb lesz, mert 

aratás után közvetlenül fel 

kell szántani a. tarlókat. Sze-

rinte a tarlóhántás egy-két 

héttel való elhalasztása jöve-

delmezőbb volna nemzetgaz-

dasági szempontból, mint a 

másodnövények egy-két hét-

tel hamarább 'örténö elveté-

se. Legalábbis ott. ahol na-

gyon sok méh van. Ez per-

sze szerintünk erősen vitat-

ható. 

Ez a fiatalember — mint 

már írtuk is, — orvostanhall-

gató. Terveiről nyugodtan, 

magabiztosan beszél: 

— Mint orvos, szeretném 

majd felhasználni a gyógyí-

tásban a méhészet teremtette 

lehetőségeket, pontosabban a 

méz. az anyapempő. a méh-

méreg és a méhviasz gyógyí-

tó hatását is. S6t ezen a terü-

leten magam is szeretnék 

majd kutatásokat végezni. 

Kívánjuk, hogy Müller Gá-

bor váltsa valóra tervét. 

Kozma Miklós 

Tanévzáró ünnepség 
a Szilién sugárúti iskolában 

Vasárnap délután rendezte meg lú mondott beszédet. Beszélt a 
tanévzáró ünnepségét a Szilléri most végetért Innév eredményei-
sugárúti Altalános Iskola tnntes- r ö ] a z ipk()1., munkájúról, majd 
tiilctc. Az. ünnepség során az is- , , . , , . , , . 
, , . ,.. i , i i i i okleveleket es könyvjutalmakat 
kola tanulói szavalatokkal, jele- ' 
nőtökkel és láocszúmokkal szere- osztott szét nz iskola legjobb ta; 

pcllek, mojd Kiss elVtárs ignzga- nulói között, 
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Felhívás a« á l lamigazgatás i m u n k a 

egyszerűsítésé re 

Szeged Megyei Jogú Vá-
rosi Tanácsa mintegy két hét-
tel ezelőtt ügyviteli, egyszerű-
sítési bizottságot alakított az 
államigazgatási munka egy-
szerűsítése érdekében. A bi-
zottság feladata, hogy a kü-
lönböző szakosztályok által 
benyújtott javaslatokat ösz-
szegezve és megvitatva föl-
terjessze, másrészt, hogy a 
lakosság javaslatait feldol-
gozza. Az egész államigazga-
tás egyszerűsítése erdekében 
növelni kívánják országosan 
a helyi szervek önállóságát és 
hatáskörét. Ez többek között 
azt is jelenti, hogy több in-
tézmény, a központi irányítás 
alól a tanács hatáskörébe ke-
rül. Ilyen értelemben meg-
növekszik a Városi Tanács 
hatásköre, de ugyanakkor a 
kerületi tanácsoké is, mert a 
város több olyan hatáskört 
átad a kerületi tanácsoknak, 
amit azok is cl tudnak látni. 
Másrészt az ügyvitelt kíván-
ják egyszerűsíteni, a fölösle-

Gyöngyösön tartják meg 
a III. Békekölcsön 

VI. sorsolását 

Gyöngyösön kerül sor június 

Békekölcsön hatodik sorsolására. 

ges mozzanatok kiiktatásá-
val. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy egy-egy ügyet j 29-én, pénteken délután á 111. 
kevesebb hivatal, és kevesebb 
személy legyen képes elintéz-
ni, tehát az ügyintézés gyor-
sabb és egyszerűbb legyen. 

A Városi Tanácsnál alakult 
ügyviteli egyszerűsítési bi-
zottság ezúton is felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy min-
denféle, az egyszerűsítést, a 
bürokrácia csökkentését célzó 
javaslatot nyújtsanak be akár 
a városi, vagy a kerületi ta-
nács megfelelő szakigazga-
tási szervéhez, illetőleg vég-
rehajtó bizottságához, vagy 
akár az egyes tanácstagokhoz. 
A Városi Tanács épületében 
külön gyűjtőszekrényt is he-
lyeznek cl a lakosság írás-
beli javaslatainak. Kérik a 
lakosságot, hogy javaslatai-
kat mielőbb tegyék meg, mert 
azokat július 31-ig fel kell 
dolgozni és továbbítani kell a 
bizottságnak. 

Apróságok 
MÉGISCSAK JÚ 

A MAGYAR POSTA 

Sokan és gyakran joggal 

s'ddják a postát késedelmes, 

Ezúttal 187.850 kötvényt húznak j J ^ Ü ^ ^ W ~ S t 
, • cn ím t tnt, ir. • . . , . -'•>"?/ ilyenkor cgt-kettőre 

• 59,613.100 f o r l n t ériekben. ] hangzik az a sokat hallott 

A nyeremények száz forintos "'Cndat, hogy „ilyen az a vi-
névértékű egész kötvényekre vo- '•-•Ohírű magyar posta". 

natkoznak. ; Most azonban örömmel 

A 200 forintos névértékű ösz- számolhatunk be, hogy a sze-

szevont kötvényeknek két szú- fíCdl posta a feladata megás-
niuk, az 500 forintos névértékű j '-Mán is helyt tud állni. Az 
összevont kötvényeknek pedig j djaúlt napokban Budapest-

öt számuk van. Énnek megfele- j levél érkezett a Kostára 
lően a 200, 500 és 1000 forintos |  c

r
z, z e l  a címzéssel: „András | 

nvereménvek esetén a kisorsolt i  J á] L O s n i-'. Szeged". Csak eny'- \ 

összeg kétszeresének, illetve öt- i S e m m i t ö b b- S 

, , , . . , . \ ugyanazon a napon már csen-\ 
szorosenek fclvételere jogosíta- i „atoa ,•„ a 

HIREK 
— Befejezéshez közeleg a 

II I . Téglagyár égetőkemencé-
jének tetőzési mimikája. A 
munkák befejezte után teljes 
kapacitással megkezdődik a 
i.églaégetés. 

— A gazdasági vezetők ré-
szére ankétot rendez a vá-
rosi ügyészség a közelmúlt-
ban megjelent új, a társa-
Hr-'mi tulajdon védelmére, a 
fegyelmi eljárásra, a kártérí-
IÉS'.'R a társadalmi WTÓSÍJ-

kra vonatkozó jogszabá-
lyokról június 25-án, kedden 
délután 2 órakor a Fáklya 
Filnyjoii 

nyl, semmi több. s ™ 9 , A 

jogosfta- ] aétVft l í a T S w ' t d " AÍdrife ! * 1 6 a d á s * 
nak. Amenny iben a 200, illetve i néni Somogyi utca 19. szám  C K m® r é d -'-^S*' l e , . . . a 

az 500 forint névértékű össze-

vont címletű kötvény egyik szá-

mát 5000 forintos, vagy annál 

nagyobb nyereménnyel sorsolják 

ki, a kötvény többi száihai 

egyenként 

nyernek. 

200-200 forintot 

Kőműves Kelemen históriájának mai változata 
a Nagykörúti építkezéseken 

r.Amit raktak délig, leomlott adat; a 27 kőműves 8 brigádban már megváltozott) és csak azok-
estére. Amit raktak este, leomlott dolgozik! Von brigád, amely ból lett jó szakmunkás, akikben 
reggelre" — mondja a népballada csak két főből áll, de a „legna- igen nagy az akaraterő és éllan-
Kőmíves Kelemenekről. Kőmíves gyobb" brigád létszáma is csak dóan képzik magukat. Szó esett 
Kclemenék históriája megismét- négy fő. Ilyen körülmények kö- arról, hogy ezeket a gyengébb 
lődött, de nem Székelyföldön, zött ember legyen a talpán, aki képzettségű kőműveseket össze-
Déva várának építésénél, hanem kiesések nélkül jól meg tudja vonják egy brigádba és a jelcn-
itt, Szegeden, a Nagykörúti épft- szervezni a munkát és az admi* Ieg Baján dolgozó kitűnő szak-
kezéseken, a „C"-tömbön. Sajnos nisztrációt. munkást, Zsombori elvtársat te-
erről nem a balladák hangján M á s r é s z r 3 1 Rőmfves s z i k brigádvezetőnek, azon-
kell beszelni, bar a ^C -tomb két Kelemenékkel mi lesz? Néha alig b f l n 5 « e m zilálta. Az épités-

s z l n ' é n érik cl a 60 százalékot is. Kcre- vezetőség igazat adott Zsombo-
setük majdnem, hogy hidegvízre r m a k "> b , 9 Z o n ' a n u n t ő k m o n ( b 

is kevés, munkájuk viszont az J á k : m l ó r t k e r e s 8 p r l a z e z e r f,J" 

ifjúsági brigádja már 
nem létezik, legfeljebb csak 
emlékezetben; 

Egy kis brigád* 
iöriénet 

építkezésen kevés. Hatvan szá 

Május hónapban a Bánfi-féle 
DISZ-brigád még együtt dolgo-

m. sta - - w 

zalckos teljesítmények mcUett' o z r e t is- 0 k m cB n c m i ha tnak 
lassan épül ám fel egy 3 emele* n c k l c z e r f o r m , o t c s a k ú8y- Iga-
tes bérház! É» az újra készített z u k van- Zsomborinak is igaza 

utdz.-Drigaa meg egyuo uu.gu- W« k árát ki fizeti meg? Drága ~ Azonban ennek a sok ,,gaz-
zott és bár teljesítményük 95- ta8 a z ápíütezés! - Kínos követ- J csak egy 
100 százalék körül mozgott, kezmények ezek, vajon, bogy se- Bánfiék magukra vannak hagy-
munkájuk nem volt kielégítő. *1 rajtuk az 1. Főépítés vezető- v j ^ n d e n m e g y a^g tbca . 
Számtalanszor kellett lebontani- -
ok és újra felhúzniok egy-egy fa* 
lat. Munkájuknak gyakran bi* 
zony nem sok látszata volt, hát 
méltán vetődött fel egyesekben 

kérdés: ha ilyen munkával is 

Saját kárán tanul 
az ember? 

alatti lakásán és h.ozta ez 

unoka kedves levelét. 

Mégiscsak jó a magyar 

posta! 

„NEHEZEBB VOLT, 

MINT EGY 

BEMUTATÓ" 

Azt hinné az ember, hogy 

az iskolai érettségi mindenki 

számára egy és ugyanazt je-

lenti. Valóban a diákok nagy 

többsége hasonló körülmé-

nyek között készül erre a 

nagy vizsgára. De már mást 

jelentett az érettségi Ludá-

nyi Istvánnak, aki a kórház-

ban adott számot tudásáról 

és mást Hont Ágnesnek, a sze-

gedi Nemzeti Színház apró-

termetü szólótáncosnőjének. 

Hont Ágnes, akit most nap 

mint nap láthatunk a Leány-

vásárban, egyik este így kiál-

tott fel a színházban: „Nehe-

zebb volt, mint egy bemu-

tató". Ugyanis ezen a nanon 

tette le a fital táncosnő érett-

, ségi vizsgáját a Tömörkény 

. rintot, mikor most megkeres két-1 István Leánygimnáziumban. 
' mint a IV C osztály magán-

tanulója. A vizsga után az 

iskola igazgatója és a taná-

rok a legnagyobb elismerés-

sel nyilatkoztak megérdemelt 

jó eredményéről. 

S alig egy órával a nehéz 

fizika-példa megoldása után 

már vidáman táncolta a dzsí-

lolót. Hont Ágnes nemcsak a 

színpadon, hanem az érettsé-

gin is jót szerepelt. Megér-

demli a tapsot. 

(söp) 

— Teljesítette első félévi 
tervét a Szegedi Fürdők és 
Hőforrás Vállalat. Ezenkívül 
minden részében eleget tet-
tek az élüzem cím második 
negyedévre eső feltételeinek 
ls. 

E g y új fizetési eszköz u: 

a beton vasanyag 
Vonják felelősségre a társadalmi vagyon herdáléit a Vízügyi Igazgatóság teleoén 

Ennek a közmondásnak ebben 
az esetben nagyon nincs igaza. 
Egyrészt nemcsak a saját kárán, 
hanem az államén is, másrészt 

l s A baj nem újlcelctű, hát érzi meg nem tanul, mert nincs kitől 

általában elérik a 100 százaíéko" « z épités-vezetáség, hogy tenni j j ^ j f ' , J J 
mennvivel eredményesebben tud- kellene valamit. A bajok fórrá- i -

, ," , , • • , •.. szazalekot, es ezt nemcsak az o 
nanalc dolgozni, lvogy ha nem jat- s á t abban látják; hogy egyes „ c b ( l k s f n v H m c g > d e a n é p g az-
szanak oly gyakran Komíves dolgozók szakképzettsége való* d a s 4 ( ? é j , 
Kelemen szerepét. Ekkorra már ]Kin n e m megfclelő, megegyez-

a márciusban alakult brigád tag- „ c k abban, hogy Vargáéknak Egyrészt Bánfiéknak is tenni-
jai megismerték egymást mun- tényleg igazuk volt. Abban is ö k kellene valamit: akarniok 
kaközben is, és azok az előbb megegyeznek, hogy Bánfiéknak kellene, hogy jó szakmunkássá 
említett egyesek: Varga László- é s „ hozzájuk hasonlóaknak ncm váljanak, mint abogv azt egyik 
ék. azt mondták, bogy a gyenge a képességeik rosszak, csak a szaktársuk, Nógrádi László teszi, _ ^ h 6 n a p U a U 7 g e z e r 

teljesítmény oka a többiekben képzettségük: azokban az évek- másrészről viszont az 1. Foépi- 2 2 g f o r l n t é r t é ) t ű v i r á g g < , , 
van, Bánfiékban, mert azok b c n > amikor ők tanultak, nem tesvezetőségnek is tennie kellene] , á M a p ] a M Á V Szeged-Ró-
nem elég szakképzettek, ezért t a n ( t o t l l i k s k e t jól a szakmára valamit, már van kára épp elég k u s í kertészete a szegedi 
kell hát újra felhúzni a falakat; (cn.-j a n n a k i d p j é n s o k bíráló - tanulhalna belőle; igazgatóság területéhez tar-
ezért érnek el csak 100 százaié- s z ó c s e t t j é s a tanftási módszer András Sándor tozó állomásokat., 
kot. Okét pedig — mondták Var-
gáék — nem kötelezheti senki 
sem arra; hogy kevesebbet keres-
senek, ha többet is tudnának, hát 
nem fognak leállni, tanítgatni és 
egyáltalában —i ncm maradnak 
meg a brigádban. Míg ez az utol-
só mondat elhangzott; persze 
sok viszálykodás zajlott le, mert 
Bánfiék sem hagyták magukat. 
De ténv, mint lénv: június 1-től 
a Bánfi-brigád felbomlott. Ha-
sonló volt a helyzet a Bakos-
féle komplex-brigádnál, ahol a 
brigád ket embert kizárt maga 
közül a fenti ok miatt. 

Vargáéknak (és Bakoséknak is) 
a maguk módján igazuk volt, a 
•„rideg" számadatok ezúttal tény-
leg rideg bizonyítékot szolgáltat-
nak: Varga László június első 
dekádjában 122 százalékot ért el, 
Bánfiék pedig jóval alul marad-
tak százon. Bakosékról szinten 
hasonlót mond a dekádjelentés: 
ők négyen jól dolgoznak, a má-
sik kettő pedig Bánfiókhoz ha-
sonlatosan megmaradt Kőmíves 
Kelemennek. 

A kínos 
következmények 

Mindennek megvan a maga 
következménye, így hát ezét is 
könnyű megtalálni. Május hó-
napban, mikor a torzsalkodások 
közepette még dolgozott a két 
brigád, a „C"-tömb 92 százalé-
kot ért el tervteljesítésében, de 
százaléktól függetlenül is nagy 
a panasz az építésvezetőségnél, 
hogy nehezen megy ilyen körül-
mények között a munka. El is 
hisszük nekik. Papír, ceruza ke-
rül elő cs máris szemünk előtt 
áll a nevetségesen szomorú szám-

A Délmagyarország június 
8-i számában "őr járat a Tisza 
partján* címmel írás jelent 
meg, mely feltárta azokat a 
visszaéléseket, melyeket 
egyes fűszelvény-tulajdono-
sok követték el a Szegedi 
Vízügyi Igazgatóság által ne-
k ik juttatott kaszálók részes 
kaszáltatásával. 

A cikk megjelenése után 
bejelentés érkezett a szer-
kesztőségibe, hogy Bognár 
Sándor gátőr a Vízügyi Igaz-
gatóság kezelésére bízott be-
ton vasanyagot rendszeresen 
dézsmálja, s az ellopott vas-
anyagért saját egyéni gazda-
sága számára kovács mun-
kákat végeztet. A szerkesztő-
ség megvizsgálta a bejelen-
tést, s kiderült, hogy a jelen-
tés tevőnek igaza van. Szó-
mos szemtanú elmondotta, 
hogy mintegy hat héttel ez-
előtt a Vízügyi Igazgatóság 
telepéről Bugyi Mihály Pető-
fi-telepi kovácsmester műhe-
lyébe mintegy 6 mázsányi, 
nagyobbrészt 3—4—5 méter 
hosszúságú beton gömbvasat 
szállítottak Miklós István Pe-
tőfi-telepi fuvaros kocsiján, 
s ennek ellenértékeként 
Bugyi István kovácsmester 
megvasalta Bognár Sándor 
gátőr új gyümölcsszállító ko-
csiját. Ökrös József idős la-
katosmester. aki segített a 

gátőr kocsiját elkészíteni, el-
mondotta, hogy amikor kérte 
a munkadíját Bugyi Mihály-
tól, az a fizetést azzal utasí-
totta vissza, hogy láthatja: 
Bognár nem pénzzel, hanem 
vassal fizetett, így nincsen 
pénze, várjon, amíg pénzt tud 
szerezni. 

Bognár és társai előtt — 
akik tudtak még erről a Víz-
ügyi Igazgatóságinál — vilá-
gossá vált, hogy baj lehet eb-
ből, ha Ilyen sokain tudnak 
róla, s ezért a Vízügyi Igaz-
gatóság egyik vezető mérnö-
kének az aláírásával átvételi 
elismervényt adtak Bugyi 
Mihály kovácsnak, mely sze-
rint Bugyi Mihály 50 daraib 
ácskapcsot készített a Vízügyi 
Igazgatóság részére és ehhez 
150 kiló beton vasanyagot ka-
pott. 

Többen elmondották, hogy 
Bognár Sándor gátőr már ko-
ráibban is dolgoztatott más 
kovóicsmesterekkel a Vízügyi 
Igazgatósáig számlájára. Az 
egyik tápéi kovácsmesternél 
két boronát rendelt a múlt 
esztendőben azzal, hogy ezek 
a boronák a gátak fogasolásá-
hoz szükségesek. Mint a ké-
szítő kovácsmester elmon-
dotta, munkadíja fejében 
Bognár neki is egy kocsi be-
tonvasat ajánlott fel, amit 
meg is kapott, ő azonban 

semmit sem gyanított, azért, 
mert látta, hogy többen tud-
nak az ügyről a Vízügyi Igaz-
gatóság telepén. 

Felvetődrk a kérdés: a Víz-
ügyi Igazgatóságnak miért 
kell magánkisiparosokikai 
dolgoztatni, amikor az igaz-
gatóságnak is saját jól fel-
szerelt kovácsműhelyei van-
nak? S még egy kérdés: az 
igazgatóságnak talán bizony 
nincsen pénze, hogy az állító-
lagos közületi célokat szol-
gáló magánmunkákért beton-
vassal fizet? Véleményünk 
szerint egyáltalán nem erről 
van szó, hanem arról, hogy 
az igazgatóság vezetői megtű-
rik telepükön, hogy egyesek 
felelőtlenül kezeljék a nép 
vagyonát, s ha úgy tetszik, 
meg is dézsmóják azt. 

Bugyi kovács udvarában 
még szerdáin is láttunk mint-
egy három mázsányi beton-
vasat, mely az ő véleménye 
szerint abból a 150 kilóból 
maradt, melyet ácskapcsok 
készítésére és az ácskap-
csokért járó munkadíj fejé-
ben kapott. 

Éppen itt az ideje, hogy a 
Vízügyi Igazgatóság felsőbb 
vezetősége szigorú vizsgála-
tot tartson a telepen, s vonja 
felelősségre a népi vagyon 
herdálóit. 

tartja. 

— Társadalmi tulajdon 
elleni sikkasztásért & oV.irat-
hamlsftásért Makk István 
szőregi lakost hét-, ökrös Il-
lést négyhónapi börtönre ítél-
te a szegedi járásbíróság, mi-
vel Matek István, mint a Ter-
ményforgalmi Vállalat sző-
regi telepvezetője megbeszél-
te ökrös Illés szőregi lakos-
sal, hogy a beadásba előírt 
terménymennyiséget az ő la-
kására szállítja. Ennek egy 
részét Makk István saját cél-
jaira visszatartotta, míg a 
vételi jegyet Ökrös Illésnek a 

beadott kukoricánál nagyobb 
mennyiségről állította ki. 
Ezenkívül visszaélést köve-
tett el a saját földje utáni be-
adásnál is. 

— Rádiótávíró hálózatot 
szerelnek fel a Balatonon 
Siófok központtal, a nyári 
nagy forgalom korszerű irá-
nyítása és a mentőszolgálat 
fejlesztése érdekében. 

— "Ola j varázsdobozt* 
szerkesztett Kovács Iván, az 
Autóközlekedési Tudományos 
Kutató Intézet fiatal vegyé-
sze. A készüléket — amelv 
pontosan kimutatja a kocsik-
ban használt olaj egyetlen 
cseppjéről is, hogy fáradt-e, 
s hogy mikor kell olajcserét 
végrehajtani — rövidesen be-
vezetik. 

— Három évig nem teljesí-
tette beadási kötelezettségét 
Molnár György földműves és 
jelenleg már 61 mázsa búza-
hátraléka van. Ennctk elle-
nére 22 mázsa tengerit el-
adott, de annak vételárát sem 
fordította a beadási kötele-
zettség teljesítésére. A sze-
gedi járásbíróság nyolchónapi 
börtönbüntetésre ítélte, ezt 
azonban háromévi próbaidő-
re felfüggesztette, hogy mó-
dot adjon a vádlottnak be-
adási kötelezettségét az ez 
évi termésből teljesiteni. 

— A Balatoni Kalauz pros-
pektus június második felé-
ben jelenik meg. A prospek-
tus felsorolja az összes bala-
tonmelléki vendéglátóipari 
üzemeket, feltünteti a szoba 
és penzió árakat. A nyár fo-
lyamán néhány alkalommal 
balatoni híradó ls jelenik 
meg, amely az érdekesebb ba-
latoni eseményekre hívja fel 
az üdülők figyelmét. 

— Megjelentek az új me-
gyei telefonnévsorok. 

— A tokaji Tisza-híd pillé-
reinek és ellenfalainak építé-
sét rövidesen megkezdi a 

— Szombaton délután tar* 
totta tanévzáró ünnepségét 
a Ságvári Endre Alta/lános 
gimnázium. Az ünnepségen 
megjelent Tombácz Imre elv-
társ, a Szeged Városi Tanács 
végrehajtó bizottságának el-
nökhelyettese és Harmath 
István elvtárs, az oktatási 
osztály vezetője. Bokor Ist-
ván Igazgató számolt be az 
elmúlt év eredményeiről. Az 
iskolának 32 kitűnő rendű ta-
nulója van. Az iskola tanul-
mányi átlaga 3,35. 

— Az Írószövetség helyi 
csoportja kedden, június 
26-án este fél nyolc órai kez-
dettel rendezi meg a Tiszatáj 
ez évi 2. számának a vitáját 
az Írószövetségben. A vitára 
mindenkit szeretettel meghív 
a csoport vezetősége. Vitave-
zető: Halász Előd egyetemi 
tanár. 

— Dcnis Sinor, a világhírű 
Cambridge-i egyetem profesz-
szora látogatást tett a Szegedi 
Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézeté-
ben. A professzor egyetemén 
a magyar filológia előadója. 
A meleg baráti hangulatban 
folytatott szakmai megbeszé-
lések mellett szó került arról 
is, hogy azok az angol egye-
temi hallgatók, akik Cam-
bridge-ban magyar nyelvet 
tanulnak, szívesen eUátogat-
nának hazánkba. A Szegedi 
Tudományegyetem rektora 
felajánlotta, hogy a közeljö-
vőben megvizsgálja az angol 
diákok magyarországi szak-
mai gyakorlatának lehetősé-
geit. 

— Nyolcszemélyes motor-
csónak építését fejezték be a 

Paprikafeldolgozó Vállalat 
műhelyében. Az új motorcsó-
nak rövidesen megjelenik a 
Tiszán, a Paprikafeldolgozó 
Vállalat dolgoztot viszi hét-
végi kirándulásokra. 

— A járási tüzoltóverse-
nyen első helyezést ért el a 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
társadalmi tűzoltósága A 
400-as motorfecskendő szere-
lésénél 900 ponttal az első 
helyre kerültek. 

— Autóbusz-kirándulásokat 
rendez az IBUSZ, az Ismeret-
terjesztő Társulattal karöltve 
hazánk legszebb tájaira és 
városaiba. A kirándulások so-
rán szakvezetők ismertetik 
az űtbaeső tájak földrajzi, 
történelmi, irodalmi és nép-
művészeti érdekességeit. 

— Könnyen akart pénzhez 
jutni Gera István és Király 
József Sövényháza, Karakas-
telepi lakos. A sövényházi er-
dőben egy — a honvédség tu-
lajdonát képező — épületről 
a leszerelt ajtókat ellopták. 
Fejenként két-két ajtót tulaj-
donítottak el, mintegy 2 ezer 
forint értékben. A szegedi 
járásbíróság 4—4 hónapi bör-
tönre és 300—300 forint pénz-
büntetésre ítélte őket. 

— A Balaton idegenforgal-
ma az idén jelentősen meg-
élénkül. Több mint kétezer 
svájci, angol, francia, svéd, 
finn, német és cseh turista és 
üdülő keresi fel a magyar 
tengert. A külföldieket a sió-
foki Délibáb, a földvári Hul-
lám. a tihanyi Park és Sport, 

Hídépítő Vállalat. A híd felső továbbá a füredi Aranycsillag 
egészében szerkezete teljes 

acélból készült. 

— Közveszélyes munkake-
rülés bűntette miatt négy-
hónapi börtönre ítélte Faze-
kas Lajos büntetett előéletű 
röszkei lakost a szegedi Já-
rásbíróság, mert két év óta 
nem rendelkezett bejelentett 
lakással, éjszakáit volt kato-
nai bunkerekben töltötte, ál-
landó munkát nem végzett, 
csak alkalmi napszámba járt 
és keresetének legnagyobb ré-
szét elitta. 

— A Széchenyi hegyi tele-
víziós adcáliomás organizá-
ciós tervét elkészítették az 
UVATERV-ben. Most kezd-
ték meg a mérnökök az acél-
vázas televíziós torony terve-
zését is. 

— Üzérkedés bűnette miatt 
hathónapi börtönre, ötszáz 
forint pénzbüntetésre ítélte 
Budai Györgyné kisteleki la-
kost és a bűnjelként lefog-
lalt tojások 334 forint 10 fil-
lér összegének elkobzásét el-
rendelte a szegedi járásbíró-
ság. A vádlott 1956. máircius 
90-én 300 tojást vásárolt ösz-
sze, hogy Budapestre vigye 
fel eladás végett, 

szállóban szállásolják el. 

— Július I5-én rendezi meg 
megyei kiállítását a Csong-
rád megyei Képzőművészeti 
Munkacsoport Hódmezővá-
sárhelyen, a Tornyai János 
Múzeumban. A megyei kiál-
lítás Szegeden augusztus 5-től 
21-ig kerül megrendezésre. 
Bővebb tájékoztatás a Tájbor 
utcai kollektív-műteremben. 

— Jugoszláv-estet rendez 
ma, június 28-án, kedden dél-
után 6 óraikor a Juhász Gyula 
Művelődési Otthonban (Vö-
rösmartv utca 5) a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon ve-
zetősége. a Hazafias Népfront 
városi bizottsága és a TTIT 
városi titkársága. Dr. Princz 
Gyula tanszékvezető egyete-
mi tanár tart előadást Jugo-
szláviáról. Az előadás után a 
Tavasz című jugoszláv film 
vetítésére kerül sor. Ugyan-
csak ma nyílik meg az est 
keretében a jugoszláv kiállí-
tás. 

— A soproni Lőveren — a 
szegediek egyik kedvenc 
üdülőhelyén — víztartály és 
nyomócső berendezés épül a 
Ciklámen szállodának és 
környékének vízellátására. 
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IDOJARASJELENTES 

Európa középső területein a hi-
deg és meleg légtömegek határán 
tovább tart a változékony, csapa-
dékos Időjárás. Nyugat- és Kelet-
Európában csendesebb, szárazabb 
az idő, csak délutáni záporok van-
nak. 

Várható időjárás kedd estig: 
felhőátvonulások, több helyen ki-
sebb eeó. Időnként még élénk 
északnyugatl-nyugetl szél. A hő-
mérséklet alakulásában nem lesz 
lényeges változás. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet kedden 20—23 fok kö-
zött. 

M O Z I 

Szabadság: Háromnegyed 6 
és 8: Vörös és lekete. — I. rész. 
Stendhsl világhírű regénye színes 
Irancis filmen (június 27-lg). 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Tavasz. — Jugoszláv film-
vígjáték. (Június 27-ig.) 

Fáklya: Fél 7 és háromne-
gyed 9: Vörös és fekete. — I. 
rész. Stendhal világhírű regénye 
27-ig.) 

A FAKLYA-MOZI 1GAZGATOSA-
GA KÖZLI, hogy a Vörös és Fe-
kete cfmii film nagy sikerére való 
tekintettel, jó Idő esetén 9 órai 
kezdettel a Kert-moziban Is vetítik 
mától kezdve a filmet. 

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

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este 7 órakor: Don Jüan. — Ady 
—Ddry bérlet. 

KÖNYVTARAK 

S o m o g y i K ö n y v t á r i Köz-
ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
közneponklnt 13—18 óráig Olva-
sóterem és kutstószoba nyttva va-
sárnap kivételével 10-19 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
kőznaponkint délután 2-6 óráig. 
(Horváth Mihály utca 3. szám). 
Ifjúsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponklnt dél-
után 2—6-lg. (Horváth Mihály u. 
3. szám). 

E g y e t e m i K ö n y v t á r : Ol-
vasóterem hétfőn 2-től háromne-
gyed 9-lg. keddtől szombatig: 10-
töl háromnegyed 9-lg. vasárnap: 
9-től háromnegyed l-ig. Kölcsön-
zés- hétfőn 2-töl háromnegyed 8-
|g. keddtől péntekig: 12-től három-
negyed 6-lg. szombaton 10-töl 
háromnegyed Mg . Kutatószoba 
délelőtt 10-töl este 6-lg. 

j á r á s i K ö n y v t á r : Sztáltn 
körút 54, Kölcsönzés szerda és 

péntek kivételével minden hétköz-
nap délelőtt 10—1 óráig, délután 
2-6 óráig. 

J u h á s z O y u l a M ű v e l ő -
d é s i O t t h o n K ö n y v t á r a : 
Nyitva: hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, szombaton du. 2—6 
örálg. Kölcsönzés mindenki ré-
szére. 

ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 

SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1956. Június "hó 23-tól este 18 
h-tól reggel 06.00 h-lg (vasárnap 
nappal Is) kizárólag elsősegély 
és nehézellés esetére inspekciós 
Palotás Gyula állami állatorvos. 
Lakása: Partizán u. 7. 48-91. 

A R A O I O MCSORA 

Június 27. szerda. 

Kossuth-rádló 

4.30 Hírek. 4.35 Zenés műsor, j 
5 Falurádió. 6 Hirek. 6.05 Falusi 
Híradó. 7 Szabad Nép vezércikke. I 
hirek. 8.10 Operarész letek. 9 Rádió-
egyetem. 10 Hírek, lapszemle. 10.10 
Óvodások műsora. 10.40 Pillantás 
a nagyvilágba. 10.50 Dalok. 11.10 
Bolgár Állami Népi Együttes mű-
sora. 11.30 Bocskai költői. Irta és 
összeállította: Klaniczay Tibor. 12 
Hírek. 12.10 Tánczene. 13 Falusi 
híradó. 13.15 Szimfonikus könnyű-
zene. 14.15 Kamarazene. 15 Hirek. 
15.10 Gyermekrádió. 15.35 Sport-
híradó. 15.55 Zenekari hangver-
seny. 16.45 Válasz hallgatóinknak. 
16.57 Műsorismertetés. 17 Hírek. 
17.10 Szív küldi. 17.40 Vidéki pe-
dagógusok a mikrofon előtt. 18 Jo-
hanna a máglyán. Részletek Paul 
Claudel és Arthur Honegger drá-
mai oratóriumából. 18.55 Kommen-
tár. 19 Szülők — nevelők — gye-
rekekl 19.20 Jutalommflsor. 19.52 
Jóestét, gyerekek! 20 F.stl híradó. 
20.20 Szívesen ha l lga t tuk . . . 22 
Hfrek, sport. 22.15 TIz perc kül-
politika. 22.25 Szimfonikus zene. 
23.40 Enek. 24 Hírek. 0.10 Népdalok. 

Petőfi-rádió 
7-től 11.57-lg azonos a Kossuth-

rádló műsorával. 11.57 Műsorzárás.! 
14 Operaáriák. 14.15 Dttörő-bfradó. ! 
14.35 Dunajevszkij-muzsika. 15.10 | 
Mire képes a nagyfrekvenciás , 
áram? AgronovszkIJ cikke nyomán. 
15.25 Matyófői dl és székely nép-
dalok. 16 Országszerte—megye-
szerte. 16.10 Ajándékhangverseny. 
17.10 Moszkvai Rádió összeállítása. 
17.40 Szív küldi. 18.10 Gyermek-
rádió. 18.30 A rádió nyári szabad-
egyeteme. 19 Kamarazene. 19.35 
Irodaim! legyzetek. 19.40 Orosz 
nvelvtanfolyam. 20 Operettrészletek. 
20.20 Sporthíradó. 20.40 Olasz da-
lok. 21 Műszaki krónika. 21.10 
Tánczene. 21.50 Hasznos kezdemé-
nyezés. Riportmüsor. 22 Magyar 
dalok. 22.30 Esti muzsika. 

APRÓHIRDETÉSEK 
Használt tégla eladó. Damja-

nich u. 29. 3615 
Szép tájképek, csendélet és 6 

személyes zsolnai étkészlet olcsón 
eladó. Lengyel u. 19. 3624 

Elsőrendű olasz gyártmányú tás-
ksirógép, továbbá StSwcr Rekord 
Irodagép megbízásból olcsón el-
adó. Attila u. 16. I I . em. Jobbra. 

3623 

Eladó 250-es Jókarban lévő lemez-
vlllás Jawa motor. Ferencszállás 
159. szám. 3622 

Kisfilmes fényképezőgép Tessar 
lencsével olcsón eladó. Brunner, 
Gellért u. 22. J 3616 

Részletfizetésre esak rendelésre 
készítek bútorokat. Kakuszl, Kos-
suth L. sug. 5. 3625 

Csendes u. 23. alatti szoba kony-
hás. Jószágtartásos lakásomat el-
cserélném hasonlóért. Király. 3618 

Bútorozott szoba 2 diáklánynak 
kiadó. Erd: Attila u. II. II . 6. 3598 

Zongora bérbeadó. Kígyó u. 1 II. 
em. 6. 3613 

Elcserélném kettőszobás, tágas 
erkélyes belvárosi lakásomat bu-
dapestiért. Erd; Sztálin körúti 
óra-ékszer bolt. 3626 

Beteggondozást vállaló erős nő 
Jelentkezzék. Vadász u. 8. fsz. 2. 

3619 

lUws&z fel 
a Népművészeti 

és Háziipari 
Vállalat 
boltját 

SZEGEDEN, 
Lenin ulca 13. 

Népművészeti árucik-

kekből, szövöttáruk-

ból, kosár- és fon ás-

árukból, cseréptár-

gyak, valamint 

strandcikkekből nagy 

választék áll rendel-

kezésre. 

Legszebb ajándék a fénykép. 
Családi és gyermekfelvételek Ízlé-
ses kivitelben készülnek a Fényké-
pészszövetkezet Lenin u 7., Szé-
chenyi tér 7., Sztáltn krt. 42., és 
Klauzál tér 7. alatti műtermeiben. 

Tiszaparti 3 helyiségből álló 
közműves lakásomat átcserélném 
kettőszoba összkomfortossal meg-
egyezéssel. Érd: 40-98, este 6-tól. 

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

Kőműves állandó munkára alkal-
mazunk. Jelentkezni lehet: Szeged, 
Ráday u. 2. Erdőigazgatóság elm 
alatt. 

Könyvelésben Jártas utókalkulá-
tort felveszünk. Böröndös szövet-
kezet, Szeged, Kölcsey u. 10. 

Férfi munkaerőt zsákraktárba 

(elveszünk. SzL Mihály u. 6. 

Bőrkabátját már most festesse, 

Javíttassa Csordás bőrruhakászftő-

nél, Szent Miklós u. 7. Felsőváros. 

Gépíró és Gyorsíró Iskolában 
(Sztálin sétány 14.) a beiratások 
megkezdődtek. Jelentkezni lehet 
VI I I . ált. iskolai végzettséggel. 

Egyszoba konyhás lakást kere-
sünk fiatal házaspárnak. Molnár. 
Postafiók: 118. 

Jóállapotban lévő speclál endllzö-
gépet venne Nőiszabó Szövetkezet, 
Kölcsey u. 11. 

Siketnémák Ali. Tanintézete fel-
vesz havi 650 Ft fizetéssel házi-

I munkást, 

I NAPONTA friss főzelék, zöldség 
| és gyümölcsáru szükségletét sze-

rezze be a Szeged és Vidéke Kör-
zeti Földmű vesszővetkezet szak-

| boltjában, Sztálin krt. 47. szám 
alatt. 

FELHÍVJUK háziasszonyaink fi-
gyelmét, hogy a Szeged és VidéTe 
Körzeti Földmű vesszővetkezet kor-
szerű zöldség-gyümölcs szaküzlete 
Sztálin krt. 47. szám alatt átszer-
vezve megnyílt. 

DELMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Járás 

dotgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Vátosi Tanács 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. It. 

Telefon: 35—35 é J 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 dö 

II forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
1 Felelő* vezető: Vincze Gröcg, 

A képeslevelezőlap 
85 éve 

címmel kiállítás nyílt nz . 

M S Z T Horváth Mihály utcai ! 

nagy termeben. Sokan nem is 

gondolják, hogy e régebben 

„anzix"-nak nevezett karton-

darabban milyen lehetőségek 

rejlenek népünk művészi íz-

lésének megjavításában. E 

képeslevelezőlapok ugyanis 

évente 50 millió példányban 

ronthatják vagy javíthatják a 

közízlést. E lapdknak külön 

fejezete van a művelődéstör-

ténetben, s ha végigjárjuk a 

kiállítást, mely történeti föl-

építésével jól megmutatja a 

különböző korszakok szépség-

eszményét is, jelentős tanul-

ságokat vonhatunk le. 

Az anyag első része ismer-

teti e műfaj első formáiwvk 

és térhódításainak dokumen-

tumait. De továbbhaladva 

szembetűnik az első nagy ta-

nulság: az, hogy az uralkodó 

osztályok a maguk szolg íla-

taba állították e lapokat. Bi-

zonyítja ezt a „ferenejózsefi" 

idők hamis idillje, a sovinisz-

ta uszítás minden formája, 

az első és második világhá-

ború propagandája (vitézkö-

téses nyúl tankból ajándéko-

kat lövöldöző karácsonyi an-

gyal stb.). Ha eddigi tanulsi-

gainkhoz hozzávesszük e Ikár-

tyák nagy példányszámát és 

elterjedtségét, —• * elég itt 

hivatkozni arra. hogy a pa-

rasztságnál a szentképeken 

kívül a fonállal szépen össze-

fűzött képeslevelezőlapsor az 

egyetlen dísz a szobában, ak-

kor megértjük azt is. hogy — 

többek között — milyen mó-

don befolyásolták népűnk íz-

lését és gondolkodását a mú't-

ban. Az anyagnak egy másik 

része bemutatja a név harcát 

az elnyomó törekvések ellen. 

Láthatjuk Bíró Mihály háijo-

rúellenes lapjait, a bécsi 

emigrációban megjelent, fe-

hér terrort leleplező sorozatot 

és az illegális Vörös Segély 

képeslapjait, melyek mind 

hatásos fegyvereket jelentet-

tek az elnyomás elleni harc-

ban. 

1919 után azonban ismét 

vigasztalan a kép, mert e la-

pok nemcsak a háborús pro-

pagandát. hanem a tömegiz-

lés sekélyességét. az alantas 

ösztönök, durvaság, trágárság 

„szükségleteit" is kielégíteni 

törekedtek. Erre utalnak az 

érzelmes, giccses lapok osto-

ba versikéikkel, a „humoros 

katonalapok", vagy az „anyte-

lapok". Ezék mind a közízlés 

fertőzését szolgálták. 

Ma mások a képeslapkia-

dás céljai. Altalánosságban 

természetesen megmaradt 

agitációs jellege, de tartalmá-

ban magasatbrendű és he-

lyertkint művészi igény nyil-

vánul meg. Az 50 milliós pél-

dányszám nagy mozgósító 

erőt jelent, s az emberek 

megszerették a nívós lapokat. 

Természetesen itt sem voltak 

mentesek az elmúlt éveket 

jellemző kincstári" lelten-

dező bájolgással telített pla-

kátszerű lapok készítésétől, 

melynek néhányán a sematiz-

mus valóságos orgiákat ül, 

például .JSelejtmentes új esz-

tendőt". stb. Kiváló grafiku-

saink által készített lapok 

azonban magas művészi mér-

cével mérve is időtállónak bi-

zonyulnak. Többen nyertek 

hazai és külföldi díjakat mű-

vészi lapjaikkal. 

Az elmúlt évek tehát a kí-

sérletezés korszakát is jelen-

tették, de a kiadó lassan, — 

hozzá kell tenni, számos éles 

kritika után — úgy tátjv.k 

rátalált a helyes útra. Az 

eszmei és technikai kivitele-

zési színvonal emelkedését az 

utóbbi lapokon már meg le-

het figyelni. Reméljük hama-

rosan forgalomba kerül a 

nagy magyar és külföldi mes-

terek közismert és kedvelt 

képeit ábrázoló művészi re-

produkciós sorozat is, lehető-

leg többszínnyomásban, 

A kiállítás befejező részé-

ben az érdeklődők végigkí-

sérhetik a tablókon, hogyan! 

is készül az egyszínű és több-

színnyomású képeslevelezö-

lap. 

A kiadás további feladatá-

nak gondoljuk, hogy az or-

szág bármely helységében le-

hessen kapni az illető hely 

nevezetességeit ábrázoló ké-

peslapot — ne csak a váro-

sokról készítsenek — . m e r t 

ezzel nagymértékben elősegí-

tenék a szülőföld ismeret és 

szeretet gondolatát. , 

Nagy Dezső 

SPORT 

J ó l é k v e z e ő i t é v e d é s d ö n t ö i l e el a m é r k ő z é s t 

Salgótarjáni Bányász—Szegedi Haladás 2:1 (0:0) 
Borús, kissé szeles, enyhe 

időben mintegy 4000 főnyi kö-
zönség gyűlt össze Salgótar-
jánban, hogy tanúja legyen a 
Salgótarjáni Bányász—Sze-
gedi Haladás küzdelmének. 
Huszka játékvezetővel az élen 
az alábbi összeállításban fu-
tott ki a két csapat a pályára: 

Salgótarjáni Bányász: Oláh 

— Sándor, Jancsiik, Jedl-icska 
— Szőj ka, Dávid — Jagodics, 
Vasas, Csáki, Bodon, Taliga. 

Szegedi Haladás: Mészá-
ros — Bénák, Pozsgai, Vass 
— Rábai, Zallá-r — Cziráki 
Bánáti, Baráth, Gilicz, Rózsa-
völgyi. 

A Faragó, Budai és Halász 
sérülése miatt erősen felfor-
gatott összeállításban kiálló 
Haladás meglepően jól meg-
állta helyét Salgótarjánban, s 

ha az egyébként jól bírás-
kodó Huszka játékvezető 
nem követi el azt a hibát, 
hogy 1:0 állásnál megadja 
Csáki lesgólját, talán nem 
is csak egy, hanem mind a 
két pontot elhozhatta volna 
a csapat. 

A mérkőzés első percétől 
kezdve izgalmas, változaítos, 
nagyiramú mérkőzés folyt a 
pályán. A jobbösszekötő he-
lyén szereplő Bánáti hátra-
vontan játszott, a csapat 
szemmel láthatóan védeke-
zésre rendezkedett be. En-
nek következtében az első 
félidőben többet támadott a 
hazai csapat, a szegedi ellen-
támadások viszont mindig 
komoly veszélyt jelentettek 
Oláh kapujára. 

Az első félidő egyetlen 
nagy gólhelyzete a salgó-
tarjáni kapu előtt adódott. 

A 30. perben Oláh rosszul 
futott ki, mellé ütött a lab-
dának, s azt Gilicznek sike-
rült megkaparintania, magas 
beadását azonban sem Rózsa-
völgyi, sem Cziráki nem 
érte el. 

A második félidő szegedi 
támadásokkal kezdődött, a 
játék az első félideiihez ha-
sonlóan nagy iramú volt. Az 
53. percben adódott a mér-
kőzés egyetlen szögletrúgása 
s a szegedi csapatnak ebből 
sikerült megszereznie a ve-
zető gólt is. 

A szögletet Gilicz ívelte be, 
az a salgótarjáni kapus feje 
mellett elszállt s Baráth 
mintegy 8 méterről védhetet-
lenül fejelte Oláh hálójába. 
0 : 1 . 

A gól után fokozódott az 
amúgy is elég nagy iram. Az 
55. percben Cziráki előtt nyí-
lott újaibb gólszerzési alka-
lom, a jofobösszekötő azonban 
a tizenhatosról tiszta hely-
zetben mellé lőtt. 

Ezután a Haladás szoros 
védekezésre rendezkedett be, 
a salgótarjániak fölénybe ke-
rültek s a 60. piercben sike-
rült egyenlíteni ők is. A lesen 
álló Csáki kaipta a labdát, ki-
ugrott s 10 méterről a hálóba 
lőtt. 1:1. 

A játékvezető súlyos hibát 
vétett: Csáki gólját nem 
lett volna szabad megad-
nia! Mérkőzés után maga 
is elismerte, hogy hibázott, 
ez azonban már nem vál-
toztatott azon a tényen, 
hogy téves ítéletével meg-
fordította a mérkőzést. 
A lesgól fellelkesítette a 

hazai csapatat, amely azután 
hatalmas lelkesedéssel vetet-
te magát a küzdelembe. Nagy 
nyomás nehezült ekkor a Ha-
ladás védelmére, a szegedi 
védők — és az egész csapat 

— mindent megtettek, hogy 
legalább a döntetlen ered-
ményt tartani tudják, de ez 
nem sikerült. 

Kilenc perccel a mérkőzés 
befejezése előtt a hazai csa-
patnak sikerült újabb gólt 
elérnie, amely egyben győzel-
mét is jelentette. A gólt ez-
úttal is Csáki készítette elő 
s Jagodics továbbította a lab-
dát Mészáros hálójába. 2:1. 

A gól után még vezetett a 
Haladás néhány támadást, de 
az eredményen változtatni 
már nem tudott. 

Az erősen tartalékos csapat 
szereplését aggodalommal kí-
sérte a szegedi közönség. 

Meg kell azonban állapí-
tani. hogy az ú j összeállí-
tású csapat örvendetesen 

javuló formátlan játszott s 
az utóbbi időben egy alka-
lommal sem állt oly közel a 
győzelemhez, mint most. 

1:0 állásnál már úgy nézett 
ki, hogy végre sikerül győz-
tesen elhagynia a pályát, ak-
kor azonban Csáki lesgóljá-
nál közbejött a sajnálatos já-
tékvezetői tévedés, amely el-
döntötte a mérkőzés sorsát. 
A kiegyenlítés szárnyakat 
adott a salgótarjáni játéko-
soknak, akik ezt követően 

óriási erőbedobással vetették 
magukat a küzdelembe s ha 
szerencsével is, de sikerül* 
kiharcolniak a győzelmet. 

A Haladás csapatában 
egyénileg Rábai volt a leg-
jobb játékos, aki egyben a 
mezőny legjobbja is volt. J ó 
labdákkal indította támadás-
ba a csatárokat, ugyanakkor 
kivette részét a védelemből 
is. Rajta kívül Pozsgai, Ba-
ráth és Bánáti nyújtott átla-
gon felüli teljesítményt. 

Holnap i 

Szegedi Haladás—Aradi Vörös Lobogó 
nemaetköai mérkőaém 

Holnap délután színvonalasnak ígérkező nemzetközi labdarúgómér. 
kőzés várja a labdarúgás kedvelőit a Haladás felső-tiszaparti stadloa. 
jában. A román bajnokság második helyezettje, a tavalyi bajnok-
csapat, az Aradi Vörös Lobogó látogat el Szegedre, hogy összemérje 
erejét a Szeged Haladás NB I. csapatával 

A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik. Négy órai kezdettel a 
Haladás tartalékcsapata a Szegedi Honvéddal mérkőzik meg, mfg hí-
romnegyed 6 órakor a Szegedi Haladás—Szegedi Szikra úttörő labda-
rúgói Játszanak negyedórás bemutató mérkőzést. 

Színvonalas kerékpárverseny volt vasárnap a Széchenyi téren 

A Szegedi Törekvés vasárnap 
délelőtt a Széchenyi téren és kör-
nyékén 700 méteres körpályán több 
mint 100 résztvevővel színvonalas 
háztömbkörüli kerékpárversenyt 
rendezett. A versenyen Indultak 
élvonalbeli fővárosi versenyzők ls. 
Eredmények: 

Vaskerekesek. I I I . oszt. (7000 m 
5 ind.): I. Aracst (Szegedi Postás) 
11:10. Szalay (Szegedi Vörös Lo-
bogó) 11:11. Ifjúságiak. (7000 m. 
27 ind.): 1. Veress (Bp. Honvéd), 
11:45, 2. Rácz (Bp. Honvéd), 3. 
Tanács (Szegedi Haladás), 4. 
Gajdács (Szegedi Haladás) mind 
szorosan rajta. Serdülők. (7000 m 
15 ind.): 1. Salamon (Bp. Honvéd) 
11:51, 2. Bodrogi (Szegedi Törek-
vés). 3. Szlovák (Bp. Honvéd) 
mind szorosan rajta. 

Versenykerekesek: Nők. (7000 m 
7 ind.): I. Magyar (Bp. Honvéd) 
11:12. 2. Dávid (Szegedi Törekvés) 

rajta. 3. Csúcs (Sz. Postás) 12:00. 
Serdülök. (10.500 m. II ind.): I. 
Metzger (Bp. Honvéd) 15:14. 2. 
Válásit (Magyar Pamut). 3. Ludá-
nyl (Hódm. Dózsa) mindkettő raj . 
ta. Ifjúságiak. (14.000 m, 31 ind.I. 

1. Cséplő (Bp. Dózsa) 22:02, í . 
Varsányi (Bp. Dózsa), 3. Ott (VB-
rös Csillag Traktorgyár), 4. Gö-
mörl (Bp. Honvéd). 5. Gyarmati 
(Bp. Honvéd) mind rajta. I—II . 
osztály. (21.000 m. 18 ind.): 1. 
Gyetvai (Bp. Dózsa) 28:56, 19 pont. 
2. Látó (Bp. Kinizsi) 15 p„ 3. Gács 
(Szikra Szabad Nép) 12 p„ 4. 
Keszthelyi (Bp. Vasas) 6 p., 5 Bó-
csal (Bp. Dózsa) 6. p„ 6. Fábián 
(Bp. Honvéd) 4 p . A .30 kórós. 6 
részhajrából álló főversenyben he-
ves küzdelem alakult ki. Gyetvai 
a hat hajrából hármat 'megnyert, 
kettőben pedig harmadik lett." Az 
első hat versenyző szorosan fel 
zárkózva ért célba. 

A LABDARUGÓ NB I-ÉRT 

Bp. Dózsa—Csepeli Vasas 3:í (1:2) 

Hatalmas küzdelem. alacsony 
színvonal jellemezte e mérkőzést. 
Az első félidőben a Csepel, a má-
sodikban a Dózsa támadott többet. 
Góllövő: Szusza (2). Kóvács, illet-
ve Molnár, Keszthelyi. 

Szombathelyi Törekvés—Tatabányai 

Bányász 1:0 (1:0) 

Az óriási lelkesedésst! Játsszó 

szombathelyi csapat megérdemelte 

a győzelmet, bár a mérkőzés leg-

nagyobb részében nem volt jobb 

ellenfelénél. Góllövö: Varga. 

A labdarúgó NB I állása 

1. Bp. VL 11 23:12 17 
2. Bp. Kinizsi 13 26:16 l« 
3. Bp. Honvéd 12 24:15 li. 
4. Salgótarján 13 19:15 16 
5. Bp. Dózsa ,3 14:13 14 
6. Csepel 13 18:15 12 
7. Bp. Vasas 10 14:12 12 
8. Tatabánya 13 16:20 11 
9. Pécs 12 13:21 11 

10. Dorog 13 15:23 8 
11. Szeged 12 10:21 8 

12. Szombathely 13 10:19 7 

Győzelemmel kezdett a Csongrád 

megyei Ifi válogatott az országos 

tornán 

Csongrád megye—Szolnok megye 

3:0 (0:0) 

Kecskemét, 600 néző, vezette 
Szarvas. 

Az orkánszerű szél segítségével 
az I. féldőben a Szolnok megyeiek 
nagy fölényben voltak. Szünet 
után a csongrádi csapat jól ki-
használta a gólhelyzeteit. Góllövő: 
Károly! (3). Jó: Halász, Károlyi, 
Jánosi. 

SIKERESEN KEZDTEK A MA-

GYAR CSAPATOK A KK-BAN 

Bp. Vasas-UDA (Prága) 2:0 (0:0) 

Vasárnap a Népstadionban, Szte. 
fanovlcs jugoszláv játékvezető ve-
zetésével Játsszotta első Középeuró-
pai Kupa mérkőzését a Bp Vasas 
a prágai UDA csapatával. A mér-
kőzés legnagyobb részében ki-
egyenlített Játék folyt a pályán, a 
Bp. Vasas azonban nagyszerűen 
hajrázott és az utolsó tíz percben 
harcolta ki kétgólos győzelmét. A 
KK-ban először szereplő Bp. Va-
sas győzelme igen értékes ered-
mény. Góllövő: Csordás és Lclen-
ka. 

Bp. VBrös Lobogó— Crvena Zvezda 

(Belgrád) 1:1 (1:1) 

A KK-ban szereplő másik magyar 
csapat a Bp. Vörös Lobogó Bel-
grádba látogatott el. ahol a Crvena 
Zvezda csapatával mérte össze ere-
jét. A végig élvezetes, színvonalas 
mérkőzés megérdemelt döntetlennel 
végződött. Ez az eredmény a 
Crvena Zvezda otthonában a Vörös 
Lobogó szempontjából szintén si-
kernek számit, hiszen a budapesti 
visszavágón már egygólos győze-
lem is elég a tovább Jutáshoz. 

Hivatalos toto-nyeremények 1 

5-en értek el 12 találatot. A 
nyereményösszeg egyenként 103.863 
forint. 

158-an értek el 11 találatot. A 
nyereményösszeg egyenként 3286 
forint 25 fillér. 

1708-an értek el tíz találatot. 
A nyereményösszeg egyenként 405 
forint. 

* 
A sportfogadási osztály közit, 

hc-gy a Július 1-1, 27. heti fogadási 
hét szelvényein szereplő 2-es szá-
mú Csehszlovák I—Bp. Vasas 
mérkőzést törölte. 

Állami gazdaságok! 

Termelőszóvetkez etek! 

Dolgozó parasztok! 

Szépséghibás — I I osztályú, használatra teljesen 
aik nlrnas 

kaszát — sarlót 
levél és távirati rendelésre 

azonnal 
szállítunk az alábbi engedményekkel: 

KASZA: 
60—75 cm hossz. 20 százalék 
80—85 cm hossz. 10 százalék 

Rftvid méretek részben díszes export-kivitelben 
SARLÓ: 

'/:—2-es méretig 10 százalék 

Szállítás feltétele: legalább 10 db megrendelése. 

Szentgotthárdi Kaszagyár 

Szentgotthárd 
Vas megye. 


