
VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! 

1 . . r í : , ' • 
SZEGED VAROS ÉS A SZEGEDI JARAS DOLGOZÓINAK LAPJA 

XI I . évfolyam, 150. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1950. június 27. 

Megkezdődött az aratás a szegedi járásban 
.4 szegedi járás termelőszövetkezeteinek tag-

jai, s az egyénileg dolgozó parasztok is nagyon 

türelmetlenül várták, hogy végük legyen a 

múltheti, júniushoz nem illő hideg, esős na-

poknak. Jlctjön reggel a kellemes napsütés a 

szegedi járásban többfelé nagy munkában, ara-

tásban találta az embereket. 

Az algyői Űj Elet Termelőszövetkezetben hét-

főn reggel egy lő holdas árpatábla aratásával 

kezdtél; a munkát az emberek. Ebédre már a 

termés jórcsze keresztekben állt. Vidáman, gyor-

san halad a munka. Mint mondták az Üj Élet 

Termelőszövetkezet aratói, árpából rekordter-

mésre ugyan nem lehet számítani most gazda-

ságunkban, de azért azok a területek, melyek 

aránylag I;eveset szenvedtek a sok esőtől és a 

talajvíztől, becslés szerint egyre-másra megad-

ják holdankint a 12 mázsát. .4 gyengébb részek 

pedig előreláthatólag 7—8 ntázsájával fizetnek 

majd. 

Aratják már az árpát — amint a járási tanács 

mezőgazdasági osztályáról jelentettél; — a deszki 

Táncsics Termelőszövetkezetben is. Bizony si-

etni kell a munkával, mert nem vagyunk bizto-

sítva afféléi, hogy nem következnek-e ismét 

esős napok. Az eső és a szél pedig pusztítja, csé-

peli a beért termést. A szegedi járás homokos 

vidékein már nemcsak az árpát, de több he-

lyen már a rozsot is javában vágják. Az üllési 

határban elsőnek Callai András és Dudás An-

tal egyénileg dolgozó parasztok kezdték meg a 

rezs aratását, de aratnak már a dorozsmai ha 

tárban is. 

a szegedi termelőszövetkezetek közül elsőnek 

az alsóvárosi Űj Élet és a rókusi Dózsa Terme-

lőszövetkezetek aralói álltak be a rendbe. A 

legtöbb helyen ugyan most még csak kézzel fo-

lyik a munka, az előkészületek tartanak az ara-

tógépek, kombájnok munkába állításához. Ha 

kedvező időjárásunk lesz, néhány nap múlva 

benne leszünk az aratás kellős közepében. A 

szorgalmas, dolgos kezek munkája nyomán 

gyűlik majd a gabona, az ország kenyere. 

Szeged teljesítette 
vasgyűjtési tervét 

A MÉH szegedi telepe má-
sodik negyedéves vasgyűjtési 
tervét határidő előtt öt nap-
pal teljesítette. Ebben a ne-
gyedévben 80 traktorra való 
nyersvasat, több mint 200 ton-
na ócskavasat gyűjtöttek ösz-
sze az úttörők. A gyűjtésben 
elől járt a móravárosi, a ró-
kusi és a gyakorló általános 
iskola. Egyénenként Nagy La-
jos, a Móravárosi Altalános 
Iskola tanulója tűnt ki, cgy-9 

maga ncgy tonna vasat gyűj-
tött össze. 

A negyedéves terv teljesíté-
sével nem szűnt meg a vas-
gyűjtési munka. A MÉH to-
vább gyűjti azokat a nyers-
anyagokat, melyre iparunk-
nak nagy szüksége van. A 
hulladékvason kívül gyűjti a 
papírhulladékot is. Kívánatos 
lenne, hogy a DISZ szerveze-
tek is jobban kivennék részü-
ket a hulladékgyűjtésből. 

Kombájn aral-ja az árpái-
a kisteleki Felszabadulás TSz-ben 

Tegnap, kedden délelőtt a kisteleki Felszabadulás Ter-

melőszövetkezet árpatáblájába beállt az első kombájn. A 

kisteleki traktorosok jól előkészítették gépüket az aratás 

kezdetére, s már az első nap igen nagy területről takarítot-

ták be a szép termést. 

Szépen fejlődnek a rizsvetések 
A rizsvetéseik, a számukra 

nem nagyon kedvező időjárás 
ellenére általában szépen fej-
lődnek A rizstermelő állami 
gazdaságokban, ahol a veté-
sek állása mindenütt az év-
szaknak megfelelő, különö-
sen kitűnnek erőteljes fejlő-
désükkel a Szovjetunióból és 
Romániából behozott, a rizs 
barnulásos betegségével szem-
ben ellenálló rizsfajták. 
Egyes termelőszövetkezetek 

és egyéni termelők rizstele-
pein igen szép rizsvetések ta-
lálhatóit. Így például az ond-
rődi Búzakalász Tsz 100 hol-
das rizsvetése legalább há-
rom hót tel eiőbhre van a fej-
lődésben, mint a múlt év ha-
sonló időszakában. 

Az időjárás nagyon kedve-
ző volt a rizs gyomnövényei-
re, különösen a vízigyornok-
ra, ezért a jó termés érdeké-
ben az idén különös gondot 
kell fordítani ezek irtására. 

Befc jca fe 

másod i k negyedév i 

lervét 
a D Ó I .4 C i p ő g y á r 

Június 20-án teljesítette 
második negyedévi tervét a 
Szegedi Cipőgyár telephelye. 
Ez nagy szó, mert az export 
pántos-szandál sok aprólékos 
munkát igényel és máskor 
mindig csak elmaradásról, 
adósságrój beszéltek az üzem-
ben. Sok mindent tettek az 
elmúlt három hónap alatt, 
ami hozzásegítette a telep 
dolgozóit ehhez az eredmény-
hez. 

A negyedévi terv teljesíté-
sét segítette az is, hogy kü-
lönböző színekben ugyan, de 
csak egy modellt készítettek, 
amiből a Szovjetunió és Nyu-
gat-Németország nagyobb 
mennyiséget rendelt. A ter-
vezett cipőmennyiségon kívül 
még különböző mintacipőket 
is gyártottak. Ügy számolják 
az üzemben, miután már a 
félévi export-kötelezettségü-
ket június 20-szal 110 száza-
lékban teljesítették, hogy 
mire befejeződik a félév, a 
túlteljesítéssel együtt elérik a 
150 százalékot. 

— Tapasztalatcsere látoga-
tást tettek a Szegedi Közleke-
dési Vállalatnál a Kecskeméti 
Autóbusz Közlekedési Válla-
lat dolgozói. A tapasztalat-
cserén az autóbusz közlekedés 
szervezési kérdéseit beszél-
ték meg. 

— Békegyűlést tart június 

28-án, csütörtökön eate 7 órai 

kezdettel Oroszlán utcai mű-

velődési termében a KIOSZ 

szegedi csoportja. A békegyű-

lés előtt és után a Lenin-utcai 

hangszerbolt ú j lemezeiből 

bemutatót tart. 

Új gép az Autéjavíté Vállalatnál 
Ezermesternek kell annak 

lennie, aki belép a XI-es szá-
mú Autójavító Vállalatihoz 
dolgozni. Persze nem előírt 
követelmény ez. de csupa 
ilyen dolgozókkal lehet talál-
kozni az üzemben. A régi 
ócskavasnak vélt alkatré-
szekből olyan kocsikat, szerel-
nek fel. amelyet megirigye'-
het akárki. Néhány napja a 
TMK műhelv dolgozói hasz-
nált anyagból egv vadonatúi-
nak beillő hidraulikus ha.ilí-
tócrést szerkesztenek. Ez a 
hidraulikus hajlítóprés jó se-
gítőtársa lesz a lemezlakatos-
nak. Eddig, ha hajlított le-
mez kellett valamelyik kocsi-
hoz. kalapáccsal végezték a 

műveletet. Az ilyen kézi 
munka sokáig tartott és nem 
is sikerült mindig úgy, ahogy 
szerették volna. A TMK mű-
helyben nem tudták már 
nézni a lem<Ulakatosok fárad-
ságos munkáját, s egy újítás 
alapján létrehozzák a lemez-
hajlító prést. Ezzel tizedrész 
időre csökken a lemezhaili-
tás. 

A gép igen ötletes szerke-

zetű. A prés nyomógerendá-
jét hengerek emelik majd fel 
üzemközben, amelynek nyí-
lás-távolságát szabályozni le-
het. Ugyancsak lehet szabá-
lyozni a orés erő kifejtését 
és a hajlítást is. Utóbbit a 
hajlító szerszám cserélésévei. 
A kísérleti munkánál éppen 
kapóra jött a debreceni 
AKÖV részére egy autóbusz 
javítás. Ehhez többszörös haj-
lított lemez kellett, és kísér-
let képpen a hidraulikus pré-
sen végezték el a hajlítást. Ez 
kitűnően sikerült. A TMK 
műhely dolgozói úgy terve-
zik. hogy két hét múlva mar 

'a préssel dolgozhatnak a >»• 
mezlakatosok. 

Szegedi és noviszádi néprajzkutatók 

segítik egymás munkáját 
A szegedi Móra Ferenc 

Múzeum néprajzkutatói egy-
re szorosabb kapcsolatot te-
remtenek jugoszláviai nép-
rajzkutatókkal. A szegediek 
különösen noviszádi kollégá-
ikkal cserélnek ki sok értékes 
adatot. Szabó Mátyás, a Mó-
ra Ferenc Múzeum munka-
társa a napokban kapta meg 
ajándékként azt a kötetet, 
amely a vajdasági magyar 
népdalok és népitáncok le-
írását tartalmazza. Viszonzá-
sul ő most M. Bona Júlia ké-
résére négv szlovéniai ma-
gyar faluról. Harasztiról, 
RétfaluróL Kórogyról és 

Szentlászlóról írt irodalmat 
keresett ki a szegedi Somo-
gyi-könyvtárban. Ezekről 
mikrofilmet készit és rövide-
sen elküldi M. Bona Júliá-
nak. aki — mint írta — jc; 
lenleg az említett négv ősi 
középkori településű magyar 
faluban gyűjti a népi hagyo-
mány okát. 

A Móra Ferenc Múzeum 
munkatársai M. Gavazzi pro-
fesszorral. a zágrábi egyetem 
tanárával és más jugoszláv 
néprajzkutatóval is sok fény-
képet. s a kutatásaikhoz szük-
séges adatokat cseréltek. 

Nagy Dezső 

Külföldi tudósok látogatásai a Tudományegyetemen 

H a érkezik Szegedre Ottó Wichterle, 
a sylon feltalálója 

Gépek araiják az árpát 
Berrt a guzdag árpatermes a 

Szcged-ötlialmi Állami Gazdaság 

földjein is. Hétfőn reggel a gaz-

daság trakloristái, s áruló mun-

kásai a jó időt kihasználva tel-

jes lendülettel láttak neki a mun-

kának. Jelenleg két aratógép dol-

gozik a nagykiterjedésű árpa-

táblán. Azokon a területekon 

azonban, ahol nem lehet gépek-

kel dolgozni, kézi kaszával vág-

ják az árpát. A dolgozók és a 

gazdaság vezetősége egyaránt 

azon fáradozik most, hogy minél 

előbb a lehelő legkisebb veszte-

séggel takarítsák be gazdag ár-

patermésüket, 

A Szegedi Egyetem meg-
élénkülő tudományos kap-
csolatainak egyik jele, 
hogy szinte naponta érkeznek 
neves kutatók barati és nyu-
gati országokból a Szegedi 
Tudományegyetem intézetei-
nek meglátogatására, s a Ter-
mészettudományi Kar pro-
fesszoraival élénk tudomá-
nyos eszmecserét folytatnak, 
biözülük többen értékes elő-
adásokat is tartottak, melye-
ket élénk tudományos vita 
követett. így különösen em-
lékezetes Spicün szovjet aka-
démikus az elmúlt év no-
vemberében tartott referátu-
ma. valamint W. Treibs lip-
csei professzor, német nem-
zeti-díjas akadémikus né-
hány héttel ezelőtt elhangzott 
előadása. De nemrégiben járt 
itt F. Sántavy, az olo-
mouci egyetem szerves ké-
miai tanszékének professzora 
tapasztalatcserén, s ugyan-

csak értékes előadást tartott 
kutatásairól. Rajtuk kívül 
számos fiatal csehszlovák, ro-
mán és lengyel kutató láto-
gatta meg a Természettudo-
mányi Kar intézeteit, hosz-
szabb-rövidebb tanulmányút 
keretében. 

Ma, szerdán érkezik Sze-
gedre az egyetem Szerves 
Kémiai és Szervetlen Kémiai 
Tanszékének meglátogatásá-
ra Ottó Wichterle, a prágai 
műszaki egyetem professzo-
ra, a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia tagja. Wich-
terle professzor a perion mű-
szállal egyidejűleg a háború 
évei alatt feltalálta a sylon 
fonalat, amely a nylonnal és 
a perionnal teljesen egyenér-
tékű. Ezenkívül ugyancsak a 
műanyagkémia területén 
nagy fontosságú elméleti ku-
tatási eredményeket is ért el. 
Műszálkémiai kutatásai egy 
részéről tart Szegeden, a 

Szerves Kémiai Intézet tan-
termében (Beloiannisz tér 8.) 
csütörtökön déli 12 órakor 
előadást. A szegedi tudomá-
nyos és ipari körökben nyil-
vánvalóan nagy érdeklődést 
kelt majd ez az előadás. 

A hét végén érkezik Sze-
gedre Calvin Stevens, a det-
roiti (Egyesült Államok) 
Wayne Egyetem professzora, 
a szerves kémiai tanszék 
meglátogatására. Stevens 
professzor a jövő hét első 
napjaiban tart majd beszá-
molót legújabb kutatási 
eredményeiről, amelyek már 
eddig is sok elismerést hoz-
tak számára. Előadásának 
közelebbi időpontját a Dél-
magyarország közölni fogja. 

A két látogatás nyilvánva-
lóan hozzájárul ahhoz, hogy 
a népek egymás mellett bé-
kében éljenek és tudományos 
tapasztalataikat egymásnak 
átadva közkinccsé tegyék. 

Mai számunkból:' 

A technika fejlesztésének helyzetét cs feladatait 
tárgyalta meg a Szegedi Városi Pártbizottság 

(4. oldal) 

Jugoszláv-est Szegeden 
(2. oldal) 

Szeged nemcsak a Széchenyi tér 

(5. oldal) 

n bürokrácia labirintusa 
Egy ókori menda szerint ért fordulni. A Szabad Nép is 

Minős király szörnyszülöH<-szóvátette azt, hogy amikor 
fiát, a Minolauruszt egy la-
birintusba zártái:, Aki egy-
szer bement ebbe a labirin-
tusba. nem került ki onnan 
élve. Végtelen és kusza alag-
útjaiban eltévedt és felfalta 
végül a Minotaurusz. El-
mondhatjuk, hogy épp ilyen 
labirintus a bürokrácia is. 
Végeláthatatlan kusza útjai-
val megtéveszti az egyszerű 
embereket, nemhogy segítené 
őket ügyeik megoldásában, 
hanem tovább 
gondjaikat, s végül valóság 
gal elkedvetleníti őket. 

De a mondabeli labirintus-
ban is lehetett utat találni. 
Ariadné egy fonálgombo-
lyaggal indult útnak, és amint 
ment egyre beljebb, a lcgom-
bolyitott fonállal jelölte meg 
útját. E fonál segítségével tu-
dott azután visszatérni a la-
birintusból. 

A bürokráciában is meg 
kell találni ezt a mesebeli fo-
nalat, Ariadné fonalát, hogy 
eligazodhassunk útvesztőiben. 
És ez az Ariadné fonala nem 
lehet más, mint az emberek 
sok-sok javaslata, akik ma-
guk is kárvallottjai voltaik a 
bürokráciának és akik ma-
gúk tudják legjobban, hogyan 
lehetne egyszerűbben intézni 
ügyeiket. 

A bürokráciát csak az ő ja-
vaslataikkal, életre való gon-
dolataikkal és segítségükkel 
lehet csökkenteni, megszün-
tetni. 

E felismerésnek szülötte az 

a felhívás, amelyet most bo-

csátott a lakosság elé a Vá-

rosi Tanácsnál alakult ügy-

viteli egyszerűsítési bizott-

ság. Ennek a bizottságnak 

nem lesz könnyű a munkája, 

mert a bürokrácia olyan, mint 

a hétfejű sárkány. Csak az te-

heti könnyebbé a dolgát, ha 

a lakosság tömeges javasla-

taival megmutatja azokat a 

lehetőségeket, amelyekkel 

egyszerűsíteni lehet az állam-

igazgatás munkáját és a dol-

gozók ügyeinek intézését. A 

bürokrácia csökkentésének 

útja több irányú és szorosan 

összefügg azzal a munkával, 

amelyet a párt javaslala 

alapján végez el a Miniszter-

tanács a hatáskörök rendezé-

sével. Köztudomású, hogy 

például Szegeden is több 

olyan ügy volt, amelyet meg 

tudott volna oldani a Városi 

Tanács, de az eddigi rendel-

kezések értelmében hatásköre 

nem terjedt ki ezekre az 

ügyekre. A most megalakult 

ügyviteli egyszerűsítési bi-

zottság egyik feladata éppen 

az, hogy a hatáskörök rende-

zését célzó javaslatokat ál-

lítsa össze. Biz is kétirányú 

munka: egyrészt azt kell vizs-

gálat alá vennie, hogyan le-

hetne a Városi Tanács hatás-

körét megnövelni, milyen 

ügyeket tudna elintézni önál-

lóan a minisztériumok nél-

kül. Másrészt bizonyos ese-

tekben a kerületi tanácsok is 

tudnának dönteni, tehát azok-

nak is növelhetnék a hatás-

körét, és ezáltal könnyebbé 

tennék a Városi Tanács mun-

káját. Ilyen módon egy-egy 

ügyet gyorsabban és zökke-

nésmentesen el lehetne in-

tézni, nem kéne apróbb dol-

gokban is a felsőbb szervek-

hez fordulni. Nem is beszélve 

az olyan esetekről, amikor 

több szervhez, gót több mi-

nisztériumhoz kell engedély-

egy termelőszövetkezet épít-
tetni akar, három szervtől 
kell erre engedélyt kérnie: a 
Város- és Községgazdálkodási 
Minisztériumtól, továbbá az 
Országos Építésügyi Hivatal-
tól és végül az Építésügyi Mi-
nisztériumtól. 

A bürokráciának egyik sa-
játságos tünete, és éppen a 
hatáskörök célszerűségével 
függ össze, mikor egy-egy 

'tornyozza f g y f e ' e t a Z M l hasítanak cl. 
tornyozza h o g y . . n e r n hozzánk tartozik". 

A bürokrácia felelőtlenséget 
is szül. Senki sem meri -tar-
tani a hátát*, csak ha megfe-
lelő papírt kap, végül az a 
helyzet alakul kl, hogy már 
nem is lényeges az ügy elin-
tézése, az a fontos, hogy pa-
pír legyen. És az emberek el-
vesznek a papírok közölt. 
Mert ahány szervnek oda kell 
tenni a pecsétjét egy-egy ak-
tára, annyi szerv közölt osz-
lik meg a felelősség és ennek 
következtében annyiszor ne-
hezebben intéznek el egy-egy 
ügyet. 

Ebből következik a bürok-

rácia elleni küzdelem egy 

másik igen lényeges formája. 

Mert nemcsak a hatáskörök 

rendezéséin múlik az, hogy az 

emberek — és természetesen 

nemcsak az egyes emberek, 

hanem a vállalatok és a kü-

lönböző szervek — ügyeit 

gyorsabban és egyszerűbben 

intézzék el. Ehhez magát az 

ügyvitelt is egyszerűsíteni 

kell. Meg kell találni a mód-

ját annak, hogy kevesebb pe-

cséttel és aláírással szület-

hessen meg egy-egy enge-

dély, vagy rendelkezés. Ép-

pen az ilyen ügyekben vár-

hatunk legtöbb javaslatot a 

dolgozóktól. Hiszen ök a sa-

ját bőrükön tapasztalták, 

hogy mit jelent a bürokra-

tikus ügyintézés, ók maguk 

tudják elmondani legjobban, 

hány hivatalba kellett kilin-

cselniük ügyük elintézéséért, 

mennyi időt, energiát és tü-

relmet pocsékoltak el feles-

legesen. 

Mind a hatáskörök célsze-

rűbb megosztása, mind az 

ügyvitel egyszerűsítése azt 

fogja eredményezni, hogy 

megnövekszik a különböző 

szervek dolgozóinak a fele-

lőssége. Ha egy aktára elég 

egy aláírás is, akkor szemé-

lyében felelős egymaga, aki 

elintézte az ügyet. Ez termé-

szetszerűleg a törvényesség 

további megszilárdulását 

vonja maga után amellett, 

hogy egyszerűsödik az ügyin-

tézés. De önkéntelenül is fel-

vetődik itt a gondolat — bizo-

nyára előbb-utóbb felteszik a 

kérdést —, hogy vajon nem 

vonakodnak-e majd egy-egy 

ügy elintézésétől, ha nagyobb 

lesz a felelősség is? Ez lehet-

séges, hiszen emberek intézik 

az ügyeket, akik nem men-

tesek az emberi hibáktól. De 

minthogy minden írott és 

íratlan törvény értelmében 

feladatúkat el kell látniok, 

nyilvánvalóan nem ez lesz az 

általános következmény, ha-

nem a bürokrácia csökkené-

se, a felelősségteljesebb mun-

ka, az emberségesebb ügy in- % 

tézés. 

De, hogy ezt elérjük, a bü-

rokrácia labirintusában is 

Ariadné fonalára, másszóval 

a dolgozó tömegek javasla-

taira van szükség, 



O E L M B G Y B R O R S Z B G SzerSa, 1958. jflnhts Sf , " 7 " 

M i történt q külpolitikában ? 

Tegnap Bukarestben aláírták 
a jugoszláv—román tárgyalásokról szálá 

közös közleményeket 
KEDDEN a jugoszláv kormány líül'lött.s/'K 

folytatta megbeszéléseit a román kormány ve-
zetőivel. Eszmecserét folytattak az általános 

nemzetközi problémáról, a két ország közötti 

kapcsolatokról, valamint a Jugoszláv Kommu-

nisták Szövetsége és a Bonián Munkáspárt kö-

zötti érintkezés lehetőségeiről és szükségessé-

géről. 

A Tito elnök látogatásáról, valamint a két 
kormányküldöttség tárgyalásairól szóló közös 
közleményt trgnnp délután háromnegy ed hatkor 
irtuk alá és hozták nyilvánosságra. Ezzel egy-
idejűleg közleményt adtak ki a Jugoszláv Kom-

munisták Szövetsége és a Honuiíí Munkáspárt 

közötti érintkezés helyreállításáról is. 

A közös közlemények aláírása után a jugo-
szláv és a román vezetők a minisztertanács 
épülete előtt rendezett nagygyűlésen vettek 
részt 

LONDONBAN — mint arról lapunk más he-
lyén beszámolunk — ma kezdődik meg a brit 
nemzetközösség tagállamai miniszterelnökeinek 
tanácskozása. E tanácskozások elé világszerte 
nagy érdeklődéssel tekintenek. 

Az egyes nemzetközösségi miniszterelnökök 
Londonba való érkezésük során nyilatkoztak 
több nemzetközi kérdéssel kapcsolatban. Nehru 
miniszterelnök például a ciprusi kérdéssel kap-
csolatban kijelentette, hogy nem akar közvetítő-
ként fellépni, egyébként sem hisz a problémák 
támaszpontokkal való megoldásában. Nehru 
beszélt arról is, hogy hamarosan Washingtonba 
utazik, hogy tanácskozzék Eisenhower elnök-
kel. Nehru egyébként a nemzetközösségi tanács-
kozásokat követően látogatást kíván tenni a Né-
met Szövetségi Köztársaságban, Franciaországban 
és Jugoszláviában. Jugoszláviában — július 12-én 
tulálhozni és tárgyalni fog Tito elnökkel és 

Nasszer egyiptomi köztársasági elnökkel 

Mohammed Ali pakisztáni miniszterelnök hét-
főn ugyancsak nyilatkozott az angol fővárosban 
és kijelentette, hogy országúban igen kedvezően 
fogadják Tunisz és Marokkó függetlenségét. Al-
gírról a következőket mondotta: „Különösen 
reméljük, hogy intézkedéseket hoznált majd 

Algériában az ellenségeskedések közeli megszün-

tetéséről, hogy így végetérjen az emberi életek 

kioltása ebben a sokat szenvedett országban". 

Nyilatkozata további részében a pukiszláni 
miniszterelnök kijelentette, hogy Pakisztánban 
a gyarmati politika további fenntartását „a bé-
két fenyegető veszélynek" tartják, majd ezeket 
mondot ta : „őszintén tanácsolom a Nyugatnak, 

hogy vizsgálja meg azokat a megoldásokat, 

amelyek szorosabb együttműködésre vezetné-

nek Ázsia és Afrika ncpeiveV'j 

Mohammed Ali végül arról beszélt, hogv a 
nemzetközösségi értekezlet befejeztével Párizs-
ba, szeptemberben, vagy októberben Pekingbe 
ég az év végén Bonnba látogat. 

AZ A NÉPSZAVAZÁS, amolvet jűnius 23-án 
tartottak Egyiptomban, kettős céh szolgált. Egy-
részt azt kellett eldöntenie, hogy nz egyiptomi 
nép egyetért-e az ez év január 16-án nyilvános-
ságra hozott alkotmánnyal. Az egyiptomi bel-
ügyminiszter június 25-i rádióbeszédében ismer-
tetett adatok szerint a szavazásra jogosultak 
közül 5,488.225-en helyeselték az alkotmányt, 

míg 10.046 ellene szavazott. A népszavazás má-

sik célja az elnökválasztás volt. A közzétett 
adatok szerint 5.496.965 választó szavazott 

Nasszer mellett, ellene pedig 2857-en. Nasszer 

tehát a szavazatok 99.8 százalékával lett elnök. 

K. J . Vorosilov, N . A. Bulganyin cs D . T. 

Sepilov, N'asszerhez intézett táv iratukban jókí-

vánságaikat fejezték ki Nasszer elnökkéválasz-

tása alkalmából. 

Rövid külpolitikai 
hirek 

II brit nemzetközösség 
miniszterelnökeinek értekezletéről 
A brit nemzetközösség, az 

úgyneveze t t Commonwealt » 

tagállamának — Anetté Íror-
szág, Dclafrikai Unió. Pakisz-
tán. India, Ceylon, Ausztrália. 
Üi Zealand és Kanada — mi-
niszterelnökei ma kezdik meg 
tanácskozásaikat Londonban 
az angol miniszterelnökség 
épületében. 

Ezeknek a tanácskozások-
nak a célia — az angol kor-
mány álláspontja szerint. —. 
hogv a felsorolt államok a le-
hető legtöbb fontos, őket ér-
deklő nemzetközi kérdések-
ben közös álláspontra jussa-
nak és. hogv szorosabbá te-
gyék kapcsolataikat. Valójá-
ban azonban e tanácskozás-

sorozat n e m más mint az i t t . 

aol kormány arra való törek-

vése. hogy az „összetartozás" 

és az „együttműködés" szük-

ségességének hangoztatásával 

biztosítsa az angol érdekeket 

az emiitett országokban, va-

gyis a világ valamennyi fon. 

tos pontján. A fe lsoro l t or-

szágok ugvan damdniumok, 
ami azt jelenti, hogv teljes 
jogú önkormányzattal rendel-
keznek, azonban gazdasael 
vonatkozásban meglehetősen 
függő viszonyban vannak 
Angliától. 

Az egves dominiumok kö-
zött jelentős ellentétek van-
nak. A Délafrikai Unió faji 
megkülönböztetésen alapuló 
politikáját India, Pakisztán 
és Ceylon élesen elítéli. Pa-
kisztán és India között jelen-
tősek a Kasmir és más kérdé-
sek miatti ellentétek. Anglia 
és Pakisztán tagja a bagdadi 
egyezménynek India viszont 
semleges álláspontot foglal 
el a legtöbb nemzetközi kér-
désben és ellenzi a (háborús 
tömbök létrehozását. Ceylon 
ugyancsak ellenzi a katonai 
tömbök politikáját és köve-
teli. hogv az angolok ürítsék 
ki két ceyloni támaszpontju-
kat. Ausztrália. Üi Zealand 
és Pakisztán tagja a délkelet-
ázsiai SEATO nevű támadó 
katonai tömbnek. Anglia és 
Kanada pedig az Északablanti 

Szöve t ségnek . Ilyenformán 

tehát a Commonwealtban 

részvevő országok meglehető. 

sen ellentéles álláspontot kép. 

viselnek az 6ket érdéklő nem. 

zetközi kérdésekben. 

A brit nemzetközösség mi-
niszterelnökeinek ma kezdő-
dő ülésszakára Angliára néz-
ve nem éppen kedvező nem-
zetközi helvzetben kerül sor. 
Az angolóknák éppen az el-

múlt napokban kellett el-

hagyniok végérvényesen a 

Szuezi-csatorna övezetét és a 

legutóbbi, nemzetközösséai. ér-

tekezlet óta. jordániai pozícióik 

tgen tekintélyes részét, is fel 

kelleft adniok. U g y a n a k k o r a 

Közel- és Közép-Keleten egv-
re erősebb az arab országok 
függetlenségi törekvése, és sz 
a vágya, hogv egyenlőségi ala-
pon feltételmentes szovjet 
gazdasági segítséget vegyenek 

igénybe. Baj van az angolos: 
adeni és szingapúri katonai 
támaszpontjaival is. amelyek 
feladásáról az angol kor-
mány hallani sem akar. 

A tanácskozások során — 
mint az angol sajtó tudni 
véli — szó lesz a fontsterling-
övezet gazdasági problémái-
ról. az atomenergia békés fel-
használásáról. arról, hogv az 
angolok miként erősíthetnék 
meg egyre ingatagabb gazda-
sági és politikai (helyzetüket 
Közel- és Közép-Kelet orszá-
gaiban. Tanácskoznak ezen-
kívül arról is, hogy miként 
lehetne a ciprusi kérdés meg-
oldását is tető alá juttatni, 
tekintettel az egyre rosszab-
bodó angol—török és görög— 
török viszonyra. 

A brit nemzetközösség mi-
niszterelnökeinek ma kezdő-
dő ülésszakán az angol kor-
mány mindent el fog követni, 
hogy megerősítse befolyását 
a nemzetközösség országai-
ban A mintegy 2 (hétig tarló 
értekezlet végső eredményei 
majd feleletet adnak arra, 
hogv az angol kormánynak e 
célját mennyire sikerül elér-
nie. 

Petrovics István 

Kormányküldöttség utazott 
a Szovjetunióba 

Kedden délelőtt a ferihe-
gyi repülőtérről kormánykül-
döttség utazott a Szovjet-
unióba a magyar—szovjet 
kulturális egyezmény megkö-
tésére és az 1956. évi munka-
terv megtárgyalására. 

A küldöttség vezetője: Dar-
vas József népművelési mi-
niszter, tagjai: Sfk Endre, a 
Külügyminiszter első helyet-
tese, Horváth Imre, a Kultúr-
kapcsolatok Intézetének el-
nöke, Kenyeres Ágnes, a 
Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége tudo-
mányos és kulturális osztá-
lyának helyettes vezetője, 
Major Máté Kossuth-díjas 
építőművész, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levele-
ző tagja, Poros Tamás, az 
Oktatásügyi Minisztérium 
főosztályvezetője és Maráz 
László, a Külügyminisztéri-
um osztályvezetője. 

Moszkva. Mohammed Reza 
Pahlevi. Irán sahinsahia ked-
den látogatást, tett K. J. Vo-
rosilovnál. Szovjetunió Leg-
felső Tanácsa Elnökségének 
elnökénél és N. A. Bulga-
nyinnál. a Szovjetunió 
nisztestanácsa elnökénél; 

Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnöke az alábbi távira-
tot küldte Nasszer egyiptomi 
elnöknek: 

..Egyiptom köztársasági el-

nökévé történt megválasztása 

alkalmából kérem Nagymél-

tóságodat, fogadja személyes 

jólétére és az egyiptomi nép 

boldogulására irányuló leg-

jobb kívánságaimat. 

Kívánom, hogy az Egyip-

tomi Köztársaság és a Ma-

gyar Népköztársaság között 

az elmúlt időben kialalkult jó 

viszony és gyümölcsöző 

együttműködés — amely egy-

aránt szolgálja népeink érde-

keit és az egyetemes béke 

ügyét — a továbbiakban is 

szüntelenül fejlődjék. 

DOBI I S T V Á N 

a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsá-

nak elnöke. 
* 

Koós Péter, a M a g y a r Nép-

köztársaság washingtoni kö-
vete és állandó ENSZ-megbí-
zottja. június 25-én átadta 
megbízólevelét Dag Ham-
marskjöldnek. az ENSZ főtit-
kárának, 

* 

Belgrád. A j u g o s z l á v szö-

vetségi nemzetgyűlés mind-
két tanácsa ülést tartott. A ta-
nácsok meghatározták az 
ülésszak napirendjét. Ezen 5 
törvényjavaslat megvitatása 
szerepel. • ! , • !* 

Hétfőn délután a szövetségi 
tanács ülésén elfogadták azt 
a törvényjavaslatot, amely-
nek értelmében július 4-ét a 
harcosok napjának nyilvánít-
ják. Ez lesz a jugoszláv nép 
felkelésének ünnepe, 

Párizs. Áz Humanité közli, 
hogy a Francia Kommunista 
Párt központi bizottságának 
küldöttsége, amelynek tagjai 
Etienne Fajon, Waldeck-Ro-
rhet és Marcel Servin — hét-
főn elutazott a Szovjetunióba. 
A küldöttség megbeszélése-
ket folytat, maid a Szovjet-
unió Kommunista Pártja ve-
zetőivel a két pártot és n 
nemzetközi munkásmozgalom 
egészét érintő kérdésekről. 

• w • 
Genf. A Genfben ülésező 

nemzetközi munkaügyi érte-
kezlet. határozatot fogadott ci 
a törvényszabta munkaidő 
csökkentésére vonatkozóan — 
jelenti az AFP. 

A határozat megállapítja, 

hogy a technikai és tudomá-

nyos haladás gyors fejlődése, 

valamint a munkatermelé-

kenység fokozódása ú j lehe-

tőségeket nyúlt a munkaórák 

csökkentésére. í I i. -; 
• : \* I 

Damaszkusz. D . T. Sepilov 

szovjet külügyminiszter és 

kísérői hétfőn helyi idő sze-

rint délután 6 órakor megér-

Mt- I keztek Beirutba. Libanon fő-

I városába. I | I I I 

A Jugoszláv Drámai Színház 
nagysikerű bemufahkozása 

Budapestén 
A Jugoszláv Drámai Szín-

ház kedd esti vendégjátékát 
nagy érdeklődéssel várta a 
magyar főváros közönsége. 
A Nemzeti Színház saját 
ügyének is tekintette a ven-
dégművészek sikeres bemu-
tatkozását s minden segítsé-
get megadott az előadás za-
vartalan lebonyolításához. 

Az előadáson megjelent a 
párt és az állam vezetői közül 
Apró Antal, Ács Lajos. Ko-
vács István, Szalai Béla és 
Vég Béla, továbbá gazdasági, 
politikai és kulturális életünk 
számos kiválósága. 

Ott volt Dalibor Soldatic, a 
Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaság magyarországi rend-
kívüli követe és meghatalma-
zott minisztere, valamint a 
követség több tagja, továbbá 
a diplomáciai testület számos 
vezetője és tagja. 

Este fél 7 órakor zsú-
folásig telt a színház nézőterc 
s az Internacionálé hangjai 
után a jugoszláv művészeket 
Major Tamás Kossuth-díjas 
kiváló művész, a Nemzeti 
Színház igazgatója üdvözölte. 

— Boldog örömmel olvaw 
tuk sikerüket a Szovjetunió-
ban, nagyszerű bécsi vendég-
szereplésüket és többszörö-
sen boldogok vagyunk, hogy 
minket is felkerestek. 

— Biztosak vagyunk, ez az 
első találkozás többé szét nem 
téphető, mély és igaz barát-
ságnak a kezdete. De csak 
kezdete. Most már nem sza-
kadunk el égymástól. 

— Teljes szívvel kívánunk 
Önöknek sek sikert — fejezte 
be üdvözlő beszédét Major 
Tamás. 

Velibor Gligorfc, a Jugo-
szláv Drámai Színház igazga-
tója válaszolt az üdvözlésre. 

Az üdvözlő beszédek után 
a Jugoszláv Drámai Színház 
társulata bemutatta Marin 
Drzio-Dundo Maroje címfl 
háromfelvonásos vígjátékát, 
amelyet a Nemzeti Színház 
közönsége nagy tetszéssel es 
sok tapssal jutalmazott. 

Az előadás végén a közön-
ség a függöny elé szólította a 
szereplöket és a vígjáték ren-
dezőjét, i ,i<|. 

lugoszláv-esi Szegeden 
Szegeden B. Juhász Gyula 

Művelődési Otthonban ked-

den este a Hazafias Népfront 

városi bizottsága és a helyi 

TTIT titkársága jugoszláv es-

tet rendezett. Ez alkalomból 

Princz Gyula egyetemi tanár 

tartott előadást a jugoszláv 
nép életéről -Baráti szomszé-
dunk délen* címmel. Az elő-
adás után a jelenlévő több 
mint 400 érdeklődő előtt a 
Tavasz című filmet és a jugo-
szláv tengerpartot bemutató 
dokumentumfilmet vetítették. 

Az elkövetkező időkben tovább javul 
a magyar—jugoszláv viszony 

— mondotta Matécz János, a Magyarországi 
Délszlávok Demokratikus Szövetsége főtitkára 

Az MTI munkatársa két»-nácsszervek hathatós segítsé-
dést intézett Matécz János-
hoz a Magyarországi Délszlá-
vok Demokratikus Szövetsé-
ge főtitkárához a magyar— 
jugoszláv viszony alakulásá-
nak kihatásáról e nemzeti ki-
sebbségünkre. A főtitkár az 
alábbiakban válaszolt: 

— Nem kétséges, hogy az 
elmúlt esztendő — s különö-
sen a legutóbbi időszak — 
komoly fejlődést hozott mind 
nemzeti kisebbségünk, mind 
szövetségünk számára. Öröm-
mel számolhatok be a helyzet 
megváltozásának legutóbbi 
konkrét példájáról, a vasár-
nap bezárult baranyai nem-
zeti kisebbségi hétről: 

9 község délszláv, német és 
román dolgozoinak részvé-
telével zajlottak le a nagy-
sikerű nemzeti kisebbségi 
nagok s a hét vasárnap 
Pécsett nagyszabású mun-
kás-paraszt találkozóval 
zárult. 

Nem kétséges, hogy e talál-
kozókat. ünnepségeket a me-
gyei és a helyi párt- és ta-

J ú l i a s 2-án kezd i k meg 

a nye remények k i f izetését 

A III . Békekölcsön hatodik 
sorsolásán kihúzott nyeremé-
nyek beváltását a hivatalos 
jegyzék megjelenése után, jú-
lius 2-án kezdik meg a taka-
rékpénztár fiókjaiban és a 
postahivatalokban. Az OTP-
nél valamennyi nyertes köt-
vényt beváltják, míg a posta-
hivatalokban csak a 200, 300, 
500 és az 1000 forintos nye-
reményeket fizetik ki, 

A nyeremények nagy tö-
mege miatt gyaikran előfor-
dul, hogy a kifizetőhelyeken} 
várakozni kell. A nyerteseié 
maguk is meggyorsíthatják a 
kötvények beváltásált, ha a/ 
kifizetőhelyen megmondják 
nyereményük összegét. Ezze,l 
megkönnyítik a pénztáros 
dolgát, alká mindjárt a meg^ 
felelő helyen keresi a n; 
kötvény 'száméit, ^j* 

„ H a r c o s élete és hősi halála fáklyaként világít 
a munkásmozgalom ú t j á n " 

(Emlékezés Ságvári Endrére) 

A fasizmus elleni harcban a K IMSZ a 
magyar ifjúságiból a hősök százait alakí-
totta ki, formálta meg, abban a viharos, 
szörnyű időben, amelyről Ságvári Endre így 
ír az akkori illegális lapban, a Béke és Sza-
badságban. "A negyvenes évek első felében 
súlyos elnyomás nehezedett a magyar 
népre. A német fasizmus leigázta Európa 
egy részét és Magyarország is egyre jobban 
rákerült Hitler járszalagjára Horthy és 
Gömbös nemzetellenes politikája nyomán. 
Uralmuk alatt a magyar ifjúságot béklyóba 
verték«. — A reakció szétszórta az ifjúsá-
got "Oszd meg és uralkodj* elv alapján. 
Szembe állította egymással a magyar ifjút 
a magyar ifjúval. Vágóhídra kényszerítet-
ték a megtévesztett fiatalokat. Az ifjúság 
legjava ott szervezkedett. a szakszerveze-
teikiben és a szociáldemokrata pártban az 
illegális kommunista párt irányítása, ve-
zetése mellett. Ez a maroknyi lelkes ifjú-
munkás és diák csoport és a falvakban 
szervezkedő, elszánt béres fiúk nem ijed-
tek meg a veszély pillanatában. Nem hagy-

tták magukat béklyóba verni. Hősiességre 
és elszántságra nevelték. őket tanítóik, az 

játfjú kommunisták, Kul ichl Gyula, Ságvári 
rEndre és (mások. Mint mindig a kommu-
nista párt a Kommunista Ifjúmunkások 
Magyarországi Szövetsége mellett állt — ez 
a lelkes csoport-maga mögött, ér ez te a ha-
talmas szeryezettimunikásosztájy,erejét. Ez 
(késztette.őket olyan.báför tettekre,,mint 

k*péüdáuÚKt37 .őszén e Tompa'-utcaik nyálas 

székház megrohanása Ságvári Endre ve-
zette a fiatalokat, akik az esti szürkület 
leple alatt szétverték a nyilas gyűlést; a 
rendőrség már későn érkezett. Száznál több 
ifjúmunkást fogtak el, köztük Ságvárit és 
megverték, megkínozták —, de ö tartja a 
lelket a többiekben. Nyolchónapi börtönt 
(ktap — az O IB szervezete addig harcol érte, 
amíg szabadon nem engedik. 

Sokan emlékeznek rá Hódmezővásárhe-
lyen ás. Gyakori látogatója volt a mai 
Szántó Kovács János utcáiban lévő mun-
kásotthonnak. Hallgatta a fiatalok beszél-
getését, lelkesítette, tanította őket. Ma is 
úgy emlékezünk rá halálának 12-ik évfor-
dulóján, a merész, de jókedvű fiatalra, aki 
nemcsak irányítója, hanem tevékeny rész-
vevője is volt a gyűlölt fasizmus elleni 
harcnak. Ügy halt meg, ahogy ólt. Harc 
közben. A csendőrnyamozókkal vívott tűz-
harcban. "Ságvári Endre harcos élete és 
hősi halála fáklyaként világít B munkás-
mozgalom útján* — írja az illegális kom-
munista párt röplapja. 

Ságvári Ervdre példaképe a , m i megyénk 
ifjúságának, az ő példáján lelkesedve nő-
nék fel ma az ifjúmunkások százai. Az ő 
példája,fútUnagy tettekre a szocializmus 
építésének ifjú hőseit. Akik ismerik Ságvá-
rit, azok olyanná igyekeznek lenni, mint ő 
volt. | I ( 

Bírifo Lajos 
BISZ M-VBvagit.-prop.. titkár 

ge nélkül nem tudtuk volna 
megrendezni. 

A magyar-jugoszláv vi-
szony rendeződését és állan-
dó javulását túlzás nélkül ki-
törő örömmel fogadiák és fo-
gadják hazánk délszláv dol-
gozói. Egy év alatt ugrássze-
rűen megnőtt a politikai ak-
tivitás, ismét mind erősebb a 
párt, a kormány iránti biza-
lom légköre. S e bizalom ha-
tásának két vonatkozásban 
kell megmutatkoznia. Az 
egyik a Magyar Népköztársa-
ságban élő népak szoros test-
véri, baráti viszonyának erő-
södése, 

az a Hazafias Népfrontban 
testet öltő, a közös célokért 
folytatott együttes munká-
ban izmosodó egység, 
amelynek ereje elsöpri a 
sovinizmusnak, a naciona-
lizmusnak még a maradvá-
nyait is. 

A másik jelentős tényező, 
hogy az erősödő bizalom, a 
mind szorosabb barátsági po-
litikai, gazdasági erővé válva 
segíti a párt olyan fontos 
céljainak elérését, mint pél-
dául a mezőgazdaság szocia-
lista átalakítása. 

Nem kell külön hangsú-
lyozni, milyen jó hatása 
van ál lamunk Intézkedésé-
nek, amellyel lehetővé tet-
te a rokoni látogatásokat a 
Jugoszláv Szövetségi Nép-
köztársaságba. 
— Jóleső érzéssel állapít-

hatjuk meg — folytatta a to-
vábbiakban — milyen széles-
körű tanulási, művelődési le-
hetőségek állnak ma a ma-
gyarországi délszlávok előtt. 

Bizonyosak vagyunk ben-
ne, hogy az elkövetkező idő-
ben tovább javul a magyar-
jugoszláv viszony s ezzel pár-
huzamosan még szorosabban 
egybekovácsolódik nemzeti 
kisebbségünk hazánk minden 
becsületes dolgozójával — fe-
jezte be nyilatkozatát Ma-
técz János főtitkár. 

fi II. Rákóczi Ferenc 
Katonai középiskola 

pályázatot hirdet a I I . és a 
I I I . osztályokban megürült 
helyekre. Az iskola parancs-

nokságához (Bp. Mátyásföld) 
június 30-ig benyújtott folya-
modványban felvételüket 
kérhetik olyan testileg ép és 
egészséges tanulók, akik a 
gimnázium I., illetve II . osz-
tályát kitűnő, jeles vagy jó 

-j eredniénnyel végezték,*-— ti 
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Második ötéves tervünk első sz^apdi alkotása 

Felépül! az új kazánház a Paprikafeldolgozó Vállalattá1 

Néhány napja új gyárkémény 
füstje száll Szeged fölé; a Pap-
rikafeldolgozó Vállalatnál meg-
kezdték az új kazánok próbafű-
lését. Második ötéves tervünk 
első szegedi alkotása a Paprika-
feldolgozó Vállalat új kazánhá-
za. Épül már a szárító is, csepeli 
munkások szerelik a tetőt. Az 
üzem számos új géppel gyarapo-
dott, s így ötéves tervünk végé-
re évi 275 vagon őröltpaprikát 
szállít majd a fogyasztóknak. Az 
új gépekkel együtt az új építke-
zések is azt hirdetik, eleget tesz 
majd az ötéves terv irányelvei-
ben szereplő feladatoknak a sze-
gedi üzem. A gépek, az építke-
zés még kevés a feladatok meg-
valósításához. Számítások sze-
rint mintegy 500 holddal kell 
növelni Szeged környékén a 
paprika vetésterületet és 25—30 
százalékkal növelni a meglévő te-
rület terméshozamát, hogy a 270 
vagonos évi termelést elérhesse 
az üzem; j i>, <t.ü 

A termelők segítése 

A Paprikafeldolgozó Vállalat, 

látva a hatalmas feladatokat, 

már ez évben !s hathatós segít-

séget nyújt a termelőknek. A 

palánta nevelésen kívül növény-

védőszereket ad a gazdáknak, s 

ezen kívül holdankint 400 forin-

tos előleget ad a műveléshez. 

Egy új gép, a palántázó is meg-

kezdte már a munkáját. Naponta 

5—8 holdon végzi az ültetést, s 

az öthalmi kísérleti gazdaságban 

végzett munkája után arra lehet 

következtetni, hogy a jövő év-

ben már a termelőszövetkezetek-

nél is géppel ültethetik a palán-

tát. E segítségek mellett a ter-

melési osztály öt előadója járja 

rendszeresen Szeged környékét, s 

szaktanácsokat ad a paprika ne-

veléshez. A körzeti ellenőrök — 

minden Szeged környéki község-

ben van ilyen — hetenkint fel-

keresik a termelőket, s a helyszí-

nen sokszor gyakorlatban mu-

tatják he, miként kell védekez-

ni egyes kártevők ellen, hogyan 

lehet nagy termést betakarítani a 

paprika földekrőL 

Emelhelő-e a holdankénti 
termésátlag? 

Városunkban szakemberek 
foglalkoznak a paprika termés-
hozamának növelésével. Kísérle-
teznek a magról vetéssel is, me-
lyek máris sikerekkel kecsegtet-
nek. Ez azonban csak a munka 
megkönnyítését jelentené — 
csökkenne a paprika termelési 
költsége — de nem biztosítaná 
a holdanként! terméshozam hat-
hatós növelését. Ezért a palánta 
előnevelést szorgalmazzák a 
Paprikafeldolgozó Vállalat terme-
lési előadói. A legutóbbi ker-
tészeti kiállításon már bemutat-
ták azokat az előnevelt palántá- j 
kat, melyek április óta a szántó-
földben fejlődnek. Ezeken a| 
becslések szerint július végén be-
érik az első termés, s fokozato-
san; a fagyok beálltáig szüretei-
betők. lgv emelkedik a töven-
ként! — tehát a holdankénti — 
terméshozam is. A palánta elő-
neveléshez a Paprikafeldolgozó 
Vállalat több ezer melegágyi ab-
lakkeretet biztosít, így már a jö-
vő évben is számos termelőszö-
vetkezetnél, de az egyénileg 
gazdálkodóknál is előrenevelt pa-
lántákat ültethetnek el. 

A holdankénti terméshozam 
emelés másik döntő tényezője a 
föld táperejének növelése. Mint-
egy 800 forintnyi kamatmentes 
hitelt biztosít a paprika termelők-
nek a Paprikafeldolgozó Válla-
lat. vagyis holdankint közel 200 
mázsa sertéstrágyával növelhetik 
a föld táperejét A trágyázással, 
valamint a paprikapalánta elő-
nevelésével biztosítható a 25— 
30 százalékos terméshozam emel-
kedés. A Paprikafeldolgozó Vál-
lalat nem hiába építi az új szá-
rítót, állít be új gépeket. Már 
ez évben, különösen pedig a 
következő esztendőkben lényege-
sem növekszik a paprika feldol-
gozása.- Az üzem legnagyobb 
gondja jelenleg a melléktermé-
kek helybeni feldolgozása. 

Oleo Razin — Copsa'c'n 

A paprika értékes mellékter-
mékeinek liclybeni előállítására 
számos kísérlet folyik. Eddig si-

kerrel oldották meg a Capsaiein 
alapanyagának az Oleo Ilezinnek 
előállítását. A számitások szerint 
e melléktermék feldolgozása ki-
fizetődő. A tárgyalások arra en-
gednek következtetni, hogy a 
külföld szívesen veszi át mind 
az Oleo Rezint, mind a kristá-
lyos Capsaicint. A gyártástechno-
lógiát már elkészítették, s ha 
megegyezésre kerül a sor, rövi-

desen megkezdik a Capsaiein 
alapanyagának, az Oleo Rezin-
nek a gyártását is. 

Megnövekedtek a feladatok, s 
a Szegedi Paprikafeldolgozó Vál-
lalat felkészüllen várja az idei 
paprikát. A magasba nyúló füs-
tölgő gyárkémény pedig azt bi-
zonyltja: második ötéves ter-
vünk megvalósításához hozzá-
kezd tünk . . ] 

Megkezdték az ifjúsági vízitelep téglajegyeinek 
árusítását 

— Köreiéire méltó eredmények éa egy elitélendS módaxer — 

A Ruhagyár teljesítette 
első télévi tervét 

A Szegedi Ruhagyár üzemi 
bizottsága jelenti: 

-•Első félévi tervünket jú-
nius 23-án délben teljesítet-
tük. Második negyedévi ter-
vünket pedig szerdán reggel 
8 órakor fejezzük be. A dol-
gozók lelkes munká ja segí-
tett bennünket ehhez a szép 
eredmény eléréséhez. Az 

üzem műszaki dolgozói min-
den feltételt biztosítottak a 
dolgozók száméira, aikJk meg-
fogadták az élüzem c i n há-
romszori elnyerése után, hogy 
negyedszer is megszerzik az 
élüzem oklevelet. E hónap 
eredményeivel ú jra esélyesei 
leszünk az élüzem kitüntetés-
nek*, i H|. 

Vizsgáznak a Zeneművészeti 
Szakiskola hallgatói 

A SZOKOTTNÁL most va-
lamivel csendesebb a Zene-
művészeti Szakiskola: foly-
nak az év végi vizsgák. A tan-
termek előtt itt is, ott is, tü-
relmetlen fiatalok, lányok és 
f iúk várakoznak, hogy rájuk 
kerüljön a sor. A fölejszinti 
egyik teremben a nappali és 
az esti tagozat több évfolya-
mának énekesei vizsgáznak 
egymás után a „szigorú" ta-
nárok előtt. A bűvös fekete 
zongora kísérő hangjai azon-
ban lecsillapítják a sűrűn és 
nagyot dobogó szíveket. Így 
érzi ezt Kolonich János első-
éves énekszakos is, aki — ke-
zében a Schubert-albummal 
— a vizsga-dobogóra lép. A 
„Szerenád" és a „Türelmet-
len szerető" forró, áradó dal-
lamai elöntik a termet, majd 
hirtelen megszakad a va-
rázs: Kolonich, a fiatal tenor-
ígéret lelép a dobogóról, s 
beírják neki a jelest. Líra és 
próza ötvözete ez a néhány 
perc, melynek hátterében ott 
van egy huszonhét éves fia-
talember küzdelmes élete. 

Kolonich János most gép-
lakatos segédmunkás a Sze-
gedi Konzervgyárban. Tizen-
öt éve maga keresi a kenye-
rét. Valamikor a Széchenyi 
téren lévő úriszabó Wéber-
cégnél inaskodott négy évig; 
háztól-házig futott a méltó-
ságos urak ruhájával , a néha 
adtak neki 6—10 fillér borra-
valót. Édesanyja Mihálytele-
ken küszködik egy hold örö-
költ és két hold juttatott 
földdel a kisebb gyerekekkel. 
S a jó anya aggódik énekes 
fiáért, aki csak vendégségbe 
jár haza a családi asztalhoz. 

— Kolonich jó kezekben 
van — mondják a tanárok.— 
Félév alatt végezte el egy 
esztendő tananyagát, s jövő-
re még nagyobb léptekkel 
visszük előre, mert tehetsége 
és szorgalma elbírja. 

A V IZSGÁZOK hosszabb-
rövidebb szereplés után csil-
logó szemekkel adják át egy-
másnak a helyet a dobogón. 
A szorgalmas Gazsó-testvé-
rek után Sárándi Ilona, majd 
a tehetséges harmadikos Gal-
lai Jud i t következik. Schu-
bert Tavaszi álom-jának tisz-
ta lírája, s a Pillangókis-
asszony nagyáriá jának szen-
vedélyes drámaisága kél 
szárnyra a vizsgatételekből; 
a végzett tananyagban pedig 
ott magasodik az eddig ta-
nultak fölé Mozart Don Jüan-
jának Donna Anna szerepe, 
melyben nemrégen szinte el-
sőséget vívott ki magának 
Gal la i Judi t a Mozart-emlék-
hangversenyen. Kezdetben 
nem énekesnek készült, csak 
jóval később bontakozott ki 
hanganyaga, de most már 
évről évre többet hoz felszín-
re tehetségéből. 

Nagyon nagy felelősség 

kell itt is a növendékek he-

A NÉPSZAVA kiadásában a 

Színjátszók Könyvtára sorozat-

ban megjelent Gergely Márta 

„Négyszáz ember, egy gyerek" 

és György László „Citcraszó" cí-

mű egyfelvonásosát _ 

lyes irányba való vezetésé-

hez, neveléséhez. Megérteni 

és megértetni a sokféle ösz-

szetevőből az átütő tehetsé-

get, s aztán óvni, vigyázni rá, 

hogy törés nélkül nőjön, ne-

velődjön. Nem egy esetben 

komoly gondot okoz egy-egy 

fiatal, aki tehetségként indult, 

s végül megáll a hamisan 

csillogó rutinnál . Nehéz 

ilyenkor a tanácsadás, mert 

fá j a tanárnak is, aki csaló-

dott, s annak is, akiben csa-

lódtak. «. t» 

ÉS MÉG IS : az üröm mel-
lett százszorosan több az 
öröm, s ez így van jól. így 
van rendjén. A kívülá l lók 
talán nem is sejtik, hogy 
mennyi gondot, törődést 
emésztenek fel a sok-sok nö-
vendékek, akik napról napra 
meghódítják maguknak és 
mások számára is a zene cso-
dálatos világát. 

t . F. 

A felsőtiszaparton épülő if-
júsági üdülő- és vízi sporttelep 

amint erről már hírt adtunk 
— javarészt társadalmi munká-
val, a lakosság anyagi támogató-
sával épül. Ezzel az építkezéssel 
azt a célt akarják elérni, hogy 
Szeged fiataljainak megfelelő 
nyári pihenő- és szórakozóhelye 
legyen. Az építkezés kezdete saj-
nálatos módon elhúzódott a 
kedvezőtlen időjárás és a Tisza 
magas vízállása miatt. De már 
hozzákezdtek a munkálatokhoz. 
A fiatalok társadalmi munkával 
rendezik a leendő sporttelep te-
rületét. Az elmúlt napokban pe-
dig megkezdődött az úgynevezett 
téglajegyek árusítása is. A sport-
telep felépítéséhez az anyagi hoz-
zájárulás módja ugyanis a közre 
bocsátott „téglajegyek" megvá-
sárlásával történik. Ez tehát a 
társadalmi segítség egyik for-
mája. Ebből világosan követke-
zik a későbbiek kedvéért 

mondjuk ki ezt —, hogy nem kő-
telező téglajegyeket vásárolni, 
mindenki a saját lelkiismerete, 
és anyagi helyzete szerint járul-
hat hozzá a sporttelep létesítésé-
hez; 

Az üzemekben a közvélemény 

általában meg is érti ezt, és nem-

hogy elzárkódznánok, hanem le-

hetőségeikhez mérten a legjobb 

igyekezettel járulnak hozzá 

anyagilag is a sporttelep felépí-

téséhez. A Textilművckben teg-

nap délután röpgyüléseken is-

mertetlék a dolgozókkal az 

anyagi hozzájárulásnak ezt a 

módját, és ezután kezdték meg 

a tégla jegyek árusítását A Sze-

gedi Kenderfonógyárban már 

előbb közre bocsátották a tcgla-

jegyeket és igen szép eredménye-

ket értek el, 13.795 forint érté-

kű téglajegy fogyott el. Bohata 

József például 50 forintot jegy-

zett. Van azonban olyan példa 

is, amely ncm csupán követést® 

nem méltó, hanem egyenesen el-

ítélendő. Az Ecsetgyárban pél-

dául a dolgozók megkérdezése 

nélkül kívánlak terjeszteni a 

téglajegyeket, magyarán, a dol-

gozók „nyakába sózni", a tégla; 

jegy ériékét fizetésükből levő-

natni. Ez a társadalmi munka, a 

társadalmi hozzájárulás kicsúfo-

lása és a dolgozók közösségi ér-

zésének tűrhetetlen lebecsülése. 

Ilyen módszerekkel felesleges; 

sőt egyenesen káros dolgozni. 

Hiszen a dolgozók, a város 

egész lakossága nagyon jól tudja; 

mit jelent ifjúságunknak majd; 

ha felépítjük a sporttelepet és 

éppen ezért önkénlesen járul 

hozzá lehetőségei szerint, mint 

ezt a Szegedi Kenderfonó példája 

is mutatja. Mi ezt a hozzájáru-

lást igényeljük, s megengedhe-

tetlennek tartunk minden visz-

szaélést 

Rendezik a helytelenül kuláknak minősített közép?arasztok 
beadási hátralékait 

A Minisztertanács legutóbb 
határozatot hozott arról, hogy 
az előző évek során helytele-
nü l kuláknak minősített kö-
zépparaszt oknak a kulák-ter-
helésből származó beadási 
hátralékait a járási tanács 
végrehajtó bizottságának ha-
tározata alapján törölni kell. 
A minisztertanácsi határozat 
végrehajtásáról a Begyűjtési 
Minisztérium az alábbi felvi-
lágosítást adta a Magyar Táv-
irati Irodának: 

A Begyűjtési Minisztérium 
intézkedett a korábban hely-
telenül ku láknák minősített 
középparasztok beadási hát-
ralékainak rendezéséről. En-
nek értelmében 

a községi begyűjtési meg-
bízottnak meg kell állapí-
tania. hogy azoknak a kö-
zépparasztoknak, akiket ko-
rábban helytelenül kulá-
koknak minősítettek, meny-
nyi abból származó hátralé-
kuk van, hogy reájuk an-
nakidején a dolgozó parasz-

tokra érvényes beadási kö-
telezettség helyett kulák-
beadási kötelezettséget rót-
tak kl. 

A községi begyűjtési megbí-
zott az ebből eredő beadási 
hátralékokat a községi ta-
náccsal egyetértésben törlésre 
javasolja a járási tanácsnak. 
A javaslatot a járási begyűj-
tési hivatal felülvizsgálja és 
a járási tanács végrehajtó bi-
zottsága elé terjeszti döntés 
végett. 

A járási tanács végrehajtó 
bizottsága minden egyes 

Ilyen .javaslatot egyénen-
ként elbírál és a helytele-
nül kuláknak minősített kö-
zépparasztoknak az Indoko-
latlan terhelésből származó 
beadási hátralékát törli. 

Ezzel egyidejűleg felülvizs-
gálja a helytelenül kuláknak 
minősített középparasztok 
idei beadási kötelezettségét is 
és ha a kivetés ebben az év-
ben is ku Iák-kötelezettség 
alapján történt, akikor a kive-
tést helyesbítik és a különbö-
zetet az Illető középparaszt 
számára jóváírják. 

Kőkorszakbeli kúi Helmsiedí mellett 
Nyugat-Németországban a 

braunschweigi tartományi 
történeti és néprajzi múze-
um ásatásai során Helm-
stedt mellett ritka érdekes-
ségre bukkant — jelenti a 
nyugatnémet DPA hírügy-
nökség. 

A város közelében megta-

lálták Pfingstbergen késő 

kőkorszakbeli településének 

kútját. A megmaradt cserép-

töredékek vizsgálgatásából 

a régészek arra következtet-

nek, hogy a kút időszámítá-

sunk előtt 1900 körül készül-

hetett. 

Utazás a technika világában 
Újsághír: Június 4-<n Ismét 

megnyitotta kapuit Mosskví 
ban a r. Össr-Srővetségl Mező-
gazdasági Kiállítás. 

Ugyanazon a területen 
ahol a legváltozatosabb for-
mában mutat ják be a szovjet 
köztársaságok kiváló mező-
gazdasági dolgozóinak ered-
ményeit, ahol bu ján virágza-
nak a micsurini (kert zsenge 
fái, bemutatásra kerül az 
ipar embereinek sok-sok al-
kotása is, a legújabb gépek, 
szerkezetek, műszerek sere-
ge, az emberi agy által 

életre kellett fém 
csodálatos világa. 

Az embernek talán több 
évre volna szüksége ahhoz 
hogy az országban utazgatva 
megláthassa a szocialista 
iparnak a »Gépgyártás* fel-
iratú hatalmas hangár-te-
remben kiállított valameny-
nyi termékét, a bányakohá-
szati és gépgyártási techni-
kától kezdve egészen a rá-
diólokáció, a telemechanika, 
atomenergetika számos új, 
tökéletes műszeréig. És ime, 
hogy az emberek mill iói lát-
hassák, idehozták Moszkvá-
ba a Szovjetunió bármely ré-
szén — akár a szubtropikus 
gruziai teaültetvényeken, 
akár a sarkköri apatit-bá-
nyákban — dolgozó erő- és 
szerszámgépeket, műszere-
ket. 

Mű láng lobog a kiállított 
mintakemencékben, ahol lát-
ni, hogyan megy végbe az ol-
vasztós. A vaskohászati rész-
legen egy nagy kohó modem 
vezérlőberendezését állítot-
ták ki. Az ellenőrző mutatók 
ide-oda mozognak. Szeszé-
lyes görbéket ír le az auto-
matikus diagramm-író ké-
szülékek tolla. Az egész ol-
vasztás automatikusan fo-
lyik le. 

Sokáig nézegetjük a moszk-
vai, leningrádi, ukrajnai 
gyárak készítette szerszám-
gépeket, és utoljára az első 
pillantásra egyszerű haxíkovi 

A kujbisevi erőmű turbinájához készült ez a 
lapátkerék. Súlya csekély 426 tonna 

hatalmas 

automata-szerszámgép előtt 
á l lunk meg, amely a traktor-
motorok kardánkeresztjeiriek 
készítésére szolgál. Kezelője 
az automata négy szekrényé-
be 75 munkadarabot helyez 
el, bekapcsolja a gépet és egy 
félórára otthagyja. Harminc 
perc múlva valamennyi mun-
kadarab kész. Az automata 

mhden emberi segflsés nélkül 
elvégezte a központfúrás, az 
okjalozás, a fúrás és a kúpos 
menetvágás műveleteit. 

Kiállítási sétánk közben 

ú jabb és ú jabb meglepetések 

várnak ránk. Az egyik bemu-

tató teremből egyszerre csak 

egy hosszú, neonlámpákkal 

világított, fekete falu folyo-

sóra jutunk. Minden jel arra 

vall, hogy a föld alatt va-

gyunk, Itt megismerkedünk a 

főteirányítás modern módsze-

reivel, a mechanikus biztosí-
tással. a legújabb típusú bá-
nyakombájnoik működésével. 

Az óriásmérettű gépek és a 
csak nagyító üvegen keresz-
tül látható parányi szerkeze-
tek egyaránt a szovjet tech-
nika fejlődéséről beszélnek. 
Sokáig gyönyörködünk a kuj-
bisevi vízierőmű részére ké-
szült hidroturbina 426 ton-
nás járókerekében, s egy 
perc múlva a szomszéd te-
remben má r a köiümvastag-
ságú diódát, az egyenirányító 
elektroncsövet csodáljuk meg. 
Furcsa, hogy csőnek nevezik, 
hiszen a 

kamillavirág eny szirmán 
is elfér. 

Az órára nézünk — majd-

nem félnapot töltöttünk itt és 

mindössze egy pavilon két-

három részlegét jártuk végig, 

Legalább még egy félnapra 
volna szükség ahhoz, hogy 
például az atomenergia bé-
kés felhasználását bemutató 
kiállítási tárgyakat alaposab-
ban szemügyre vegyük. A 
kozmikus sugarak tanulmá-
nyozására szolgáló műszer-
től kezdve a működő atom-
máglyáig mindazt láthat juk 
itt amiről eddig csak köny-
vekben, folyóiratokban, újsá-
gokban olvastunk és amiről 
csak halvány fogalmat alkot-
hattunk magunknak. 

Igen, Moszkvában a kiállí-
táson bárki megnézheti a vi-
lág első nyitott típusú atom-
reaktorát. íme, ez is egyik 
meggyőző bizonyítéka a szov-
jet technika fejlettségének, 
és a szovjet kormány ama 
nemes igyekezetének, hogy a 
kimeríthetetlen energiatarta-
lékokkal foglalkozó ú j tudo-
mányt közkinccsé tegye. 

A 

működő atomreaktor 

mellett ott lá t juk az atom-
mal hajtott jégtörő hajót, a 
hajóipari osztályon be is me-
hetünk egyik kajütjébe. 

Mindaz, amit a kiállításon 
látni, él, létezik, működ ik a 
Szovjetunió gyáraiban, bá-
nyáiban, laboratóriumaiban. 
És van itt még egy pavilon, 
amely megmutatja közeli és 
távoli jövő lehetőségeit. A 
Szovjetunió Tudományos 
Akadémiá jának pavilonja, 
amely feleletet ad a Szovjet-
unió egységes villamos háló-
zatától kezdve a hélioterh-
nikáig, a napfény energiájá-
nak gyakorlati kihasználásá-
val foglalkozó tudományig, a 
népgazdaság fejlődését érintő 
számos problémáira. 

Az ipari kiállítással való 
első ismerkedés lelkes érzés-
sel tölti el a látogatókat és 
arra ihleti a tudomány, az 
ipar embereit, hogy tovább 
kutassák a szocialista tech-
nika fejlesztésének lehetősé-
geit. 

Jevgenyin Kriger 



OELMflGYflRORSZBG 

F á r t é l e t 

# A technika fejlesztésének helysetét 
és feladatait tárgyalta meg 

a Szegedi Városi Pártbizottság 
c r U ' Y 1 A I n l 0 r r , a z M D P z o t l s " g 8 párt-tervezet segitsé- jobb munkaszervezésre, a nehéz 
szeged Város, Bizottsága és meg- gével és irányításával ellenőrzi testi munkák gépesítésére iránvít-
targyalta a technika fejlesztésé- ugyan az újításokat, de ez nem ják figyelmüket. Ez jó hatással 
nek eddigi tapasztalatait es fel- rendszeres. Általában háttérbe van az anvagkilmsználúsro, a 
adatait a szeged, üzemekben. A g l o r u l a tömegpolitikai munka, termelékenységre, a minőségre és 
pártbizottság ele terjesztett be- l l e m kielégítő az új technika „ munka megkönnyítésére is. A 
számoló alaposan értékelté a megszerettetéséért, népszerűsité- Szegedi Kenderfonógvárban pél-
belyzelet es rámutatott a követ- sóért folyó tevékenység. A DISZ dául egyik központi probléma a 

" városi bizottsága megszervezte az jóminőségű, vékony kenderfona-
A Központi Vezetőség 1953 ifjúsági technikai tanácsot. De h»k előállítása, amely jelentős 

novemberi hulározatíug a városi itt is az a hiba, bogy nem bízta import megtakarítást jelent. A 

( párt. v. b. ipari osztálya és a meg kielégítően ezt a tanácsot Textilművek kiemelkedő az inf-
„ pártszervezetek is elég kampány- konkrét feladatokkal, nem irá- ravörös fénnyel való kondíeioná-

szerflen foglalkoztak a műszaki nyitotta megfelelően a munka- ] a ( ) a perlonkötél alkalmazása. A 
fejlesztéssel. Azóta, — ha ncin is ját. Emiatt csak néhány üzem- .Tutnárugyárban az egvetem se-
sikrrült gyökeres fordulatot el- ben — a Buliagyúrban, a Sze- gítségével megvalósították az 
érni — pozitivebben értékelhető gedi Kenderfonógyárban, a Tex- Alexcr légnedvesítő lielves üze-
a párt-végrehajtóbizollság, az tilművekben, a Szőrme- és Bőr- meltetését, amely jelentősen nö-
•lapszervezetek, n gazdasági ós ruha Vállalatnál, a Kéziszerszám- Veli a termelékenységet, 
műszaki vezetők tevékenysége. Arugyiírbnn — kapcsolódnak be- v n i r r i m m i 
A novemberi határozatból adódó le a' fiatal műszakink és szak- A NOVEMBERI párthatározat 
feladatokat sokoldalúbb ngilá- munkások a különböző mozgi.l- ó l a 8 Pártszervezetek jelentős ré-
cióval magyarázták a dolgozók- inakba. Néhány üzemben van s z p é s n z 7 0 , 1 1 1 1 , , z n U s a ? o k egy j 
mik és a szervezés is sokat ja- csak ifjúmunkás kör. technikai ™ z . e rendszeresen ellenőrzi az; 
vidt. A mólt év dccembcrébrn kör, újító-brigád, úgyszintén ke- tóteniosgalom helyzetet Ittje-
ezzel kapcsolatban több fontos vés helven tökéletes a minőségi R n l d s f r l , ő d í s tapasztalható, no-
lialározatot hozott a városi párt- export-brigádok munkája is. Ez | ,a , n z uj.tomozgalomnak jelenleg 

Szerda , 1958. Június 27. 
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Sztálinvárosi jegyzetek III. 

termeléssel 

más-

bizottság. Azóta a végrehajtó- abból is fakad, hogy keveset és i s k o " : ° I y ^Krá^kosságai van-
bizottság munkájában is jobban csak általánosan beszélnek a fia- " " " z o^yreszt 
előtérbe került a műszaki fej- lalok ilyen irányú feladatairól, ö'srefüggő problémákról 
lesz.u -: különböző pártrendezvé- Ezért - amint a pártbizottság " kielégítő agitáció 1,lánya-
in eken, műszaki, gazdasági ér- ülése elé terjesztett beszámoló hol, egyes helyeken pedig a laza 
teke/leteken vitatták meg a len- aláhúzta - nemcsak az üzemi ellenőrzésből fakad. A Kéziszer-
n,valókat part- és tömegszervezetek ,, fele- «zamárugyárban egyrészt az hat-

Nagvobl, gondot fordítottak a l>a„em a pártbizottság i t a t j a az uj t ómozgaW, hogy 
nagyooo gouuoi loranona* a > ' a negvedéves tervek miatt nem 

pártszervezetek arra is, l.ogv 'P»" °,ztalya m m "em szer- * d _ ^ ^ 
szorosabbá tegyék a kapcsolatot verte meg kielégítően . decem- * 
a műszaki dolgozőkkal. Az üze- ben város, pa r tb i z ^ ag, ules Bz.óri„munkán dolgoz-
mek többségében létrehozták a hatarozatának a v®grehnj, ,SaL n p m . „ j . . ^ 
pártszervezetek munkáját segítő HA A PÁRT- és tömeg««vc- , • ' 
műszaki tanácsadó bizottságot, zelek ngitac.os munkájában van- ^ ^ ^ ^ ^ 
amelybe bevonták az élenjáró nak „ hiányosságok, . p t d ^ i d ( j k ; f i z e l é i ;s E m i a l t ^mészc-
munkásokat és n DISZ aktíváit és műszaki vezetők részérő o- ^ l ü r o , m e ( ] c n e k d o ] -k 

is. Több pártszervezetben, r e k v é , ^ . " L l í ^ í z . ' A Paprikafeldolgozóban a kései 
mint 

pArtSZCrV CZCtbon, _ , , . . , , t? s. i " FaiuTAHK;muiKuzuuiiu a, Kt'sei 

a .Tutnárugy árban, az Üj- gos termeié, fokozására. Ezt elő- B M k v ó | e m £ J J j § a k a d a l y o z z a 

szegedi Kender-Lenszövő Válla- segítette az !•,. hogy a pártszer- ^ j j ó n é h . 

latnál, a Textilművekben-meg- vezetek behatóbban és konkré- j n v a s I a t e l v l 4 S 0 r S ( i ' 

bízzák a műszakiakat népnevelő- .abban „fank . a ^ l é s t . , - ^ 

taórugyarbun helyes ugyanakkor, értekezletek tartásával, ahol az vagyis 

üzem, vagy nz üzemrészek spe- k W * a termelékenység, az ön- a J j ^ f e j l c s z l í s i t e r v 

CtáUs problémáiról adnak tájé- költség alakú «,sat a létszám és k é s z í t i k c l a z ú j l U s i f c l . 
- bérgazdálkodást. A Központi Ve- ' J ' . . 

n ít rit tOCIT/ir «»c irzompucinnkíinr se-novemberi határozata-1 
koztatást Ez lehetővé teszi a 
lutí./.-iki dolgozók többirányú zotőseg I H H 

fejlődését és felkelti a munkások nak helyes értelmezését mutatja, 
fokozottabb érdeklődését a mű- l'°gy • pártszervezetek legtöbb 

szaki kérdések iránt, Több párt- helyen rendszeresen ellenőrzik a 

ndnttervet és üzemrészenként is 
kidolgozták a kisgépesités és 
automatizálás tersét. Bodó Ist-
ván újítási megbízott nagy kedv-
vel és hozzáértéssel végzi mun-

szervezet - a műszakiak segít- műszaki intézkedési_ terveket és 4 n 

ségévcl - hosszabb-rövidebb beszámoltatják a műszaki dolgo- ] ) m tógét 

idejű céltanfolyamot szervezett, sákat. A műszaki fejlesztést sz.o-
bogv ezzel is elősegítse n funk- ros egységben vizsgálják a ter-
cionáriusok szakmai továbbkép- melékenységgel és az. önköltség-
rését és a pártmunka közben gd- A Szegedi Kenderfonógyár 
helyesen vizsgálják a termelés és pártbizottsága például mélyre- amelyet a pártbizottság 
a műszaki fejlesztés összefüggé- hatóan elemezte a műszaki 

téz.kodésck végrehajtását az sét. 

RÁMUTATOTT A BESZÁ-
MOLÓ, hogy a pártszervezetek — 
igen helyesen — a nngvohb ösz-
szegíl beruházások mellett első-
sorban a helyileg megoldható 
újításokkal, ésszerűsítésekkel, kí-
sérletekkel igyekeznek elősegítő- "újítások és 
ni a műszaki fejlesztést. Általá-
ban sikerült is elérniök, 

a párttagok és a pártonkfvüliek ".'isz'0'ny(l*va 

mind tömegesebben keresik az r m d k c " d c t t 

korábbi tízről 
ötvenre is felemelkedett havonta 
a beadott újítások száma. 

A BESZÁMOLÓ UTAN «-
cl foga-

in- dott — több felszólalás és hasz-
el- nos jnvaslat hangzott el. Ez azt 

A Vasmű tágas területit 
utcák szelik keresztül. 

A széles betonúton üres. vagv 
anyaggal megrakott teher-
gépkocsik futnak tova. A 
Darupálya úton — ilyen el-
nevezésű utcák vannak a 
gyártelepen — lépdelünk a 
város. a Vasmű „szíve": az 
Erőmű felé. 

Közben egv furcsa, nagyon 
visszatetsző dolgot (hallunk, 
amelyet a helyi újság, a 
„Sztálinváros" is megírt és 
helyesen ostoroz. Arról van 
szó, hogy a 2. számú bölcsö-
dében — rnelv egyébként ki-
elégíti az igényeket — csú-
nya, ütött, kopott és omlado-
zó az olajíestésű fal. Az Erő-
művet korábban szép olaj-
festékkel befestették, majd 
gondoltak egyet s a festést 
leverték a belső falról és 
„tervszerűen" csempét rak-
tak a helyébe. A bölcsődének 
meg nincs festék, sőt másfél 
év óta hét ablak is hiányzik. 
Ez és több más (például az 
egyes épületek körüli bukta-
tók. az. hogv a Nagyolvasztó-
m ű dolgozói június első felé-
ben munka után nem tudtak 
rendesen tisztálkodni, mert 
fürdőjüket több hónapon át 
nem javították ki) azt mu-
tatja, Ihogy bizony jobban 
kell törődni a dolgozó embe-
rekkel. gyerekeikkel. 

E kis „elkanyarodás" után 
gyerünk az Erőműbe. Mo-
dern és tetszetős kívül, bef.üi. 
Tényleg láttuk a csempézést... 

A gőzt több emeletnyi ma-
gas kazánok szolgáltat-

ják 6 ez a turbinákon keresz-
tül energiát termel. Az egész 
kazánházban áttetsző pára 
lebeg. A szakavatottaknak a 
mérőműszerek a kazánokon 
sokat megmutatnak. Teljesen 
mechanikai úton „etetik" a 

kazánokat. Az ember itt is •— itt dolgozom, de igen szép és 
korszerű vezérlőterem ez ké-
rem. i «í 

Walóban és ezt az is meg 
' tudja állapítani, aki 

egyáltalán, vagy nem nagyon 
ért a vezérlőterem dolgaihoz. 

A kíváncsiság nem hagy 
nyugodni és megkérdezem: 

— Milyen na"y ez az Erő-
mű? 

— A sztálinvárosi nem sok-
kal kisebb, mint a Bánhidai 
Erőmű. Sok energiát terme-
lünk . . i Hogy mennyit? Er-
ről nem beszélek, mert nem 
is vagyok rá illetékes. De ta-
lán nem is fontos ez most — 
mondja mosolyogva — hi-
szen könnyen el lehet kép-
zelni. hogy mennyi sók ener-
gia kell a gyárrészlegek üze-
meltetéséhez és mennyi áram 
a városnak. 

A beszélgetés, kérdezgetís 
közben érdekes és örvendetes 
hírt ís hallunk. Az Egyipto-
mi Köztársaságban magyar 
mérnökök, munkások azt az 
Erőművet, illetve vezérlőter-
met építik, mint ami itt van 
Sztálinvárosban. Büszkék ar-
ra — és jogosan —. hogv a 
távoli Egyiptomban magyar 
emberek korszerűt, maradan-
dót alkotnak. íme ez is egy 
példa arra. hogv lehetséges 
és szükséges a különböző or-
szágok gazdasági kapcsolata 
is. Ez persze mindkét ország 
javára válik. 

Közben cseng a telefon. 
Valamit jelentenek. Az elek-
trikas intézkedik, gyorsan, 
magabiztosan. Nincs esinmi 
hiba! Jól . kitűnően ver a 
„szív", nyugodtan vezérlik a 
teremből a bonyolult és 
„okos" berendezések. 

Az ember parancsol nekik. 
Morvay Sándor 

(Folytatjuk.) 

mint általában a többi gyár-
részlegben — csak uralkodik 
a gépek felett, melyek pa-
rancsukra nehéz munká t vé-
geznek el. Fel is tűnt, hogy 
a kazánházban, gépházban is 
kevés ember tevékenykedet:. 
Ez éppen a magasfokú me-
chanizálás miatt van. Nagyon 
jó dolog — bár mindenütt itt 
tartanának már — , hogy a 
munka nehezét gép végzi el 
az ember helyett. 

Egész külön kis világ és 
bámulatba ejtő az Erőmű ve-
zérlőterme. Különböző színű 
jelzőlámpák egész sokasága 
villog. Ragyogó tisztaság. Kü-
lönféle automatikus kapcsoló-
berendezés fénylik. A sötét-
bordó gumipadlón zajtalan a 
lépés. A soros clektrlkus is 
vigyáz arra. hogy minden 
rendben legyen. 

Nyúlánk, feketehajú, mun-
kaköpenyes fiatalember: Pin-
tér Imre elektrikus jön oda 
hozzánk és beszél a vezérlő-
terem születéséről, működé-
séről. Ahol most ez a vezérlő-
terem is áll. valaha, néhány 
év előtt, szántóföld, ősszel 
meg szinte térdig érő sárten-
ger volt. Vissza-vissza emlé-
keznek erre az itteniek. 

Kérdezzük az elektrikust. 
aki válaszként többek között 
azt is elmondja: 

— Az egész Vasmű és vá-
ros energiahálózata ide fut 
össze — és karjával körül-
mutat az üvegtetejű vezérlő-
teremben. — Innen kérem — 
folytatja nagy kedvtelve — 
nagyon könnyen továbbítjuk 
az energiát a gyáregységeik-
be. Persze áramot adunk a 
városunknak, sőt termelünk 
az országos hálózatba is. Mert 
nemcsak önellátók vagyunk! 
Ncm azért mondom, mert én 

Szegedi frpecelíetc Szátokat% 
A TextiU 

Dolgozók 

múlt hónapokban. A Ruhagyár- mutatta, hogy a pártbizottság 
hon üzemrészekre is lebontották tagjai nagy felelősséggel törőd-
a műszintervet, melynek alapján nek a gazdaságos termeléssel, a 
a pártszervezetek is ellenőrizni dolgozók jólétének emelésével, 
tudják azok megvalósítását. Kifogadták és határozattá emcl-

A textil-, fa- és élelmiszeripar ték a többi között azt a javasla-
luisz üzemében a tervezett mű- tot, hogy a városi párt-végre-

a hnjtóbizottság ipari osztálya a 
jobb munkaszervezés eredménye- Városi Tanács ipari osztályával 
képpen 1955; I. negyedévéhez és a Falemezgyár vezetőségével 

11.5 százalékkal vizsgálja meg: hogyan lehet fo-
„ i . „ termelékenység, kőzni a hulladékokból a gyü-

újabb és a jobb megoldásokat E l l h e z a z ercdményhez termé- mölcsöskosarak gyártását Sze-
li gazdaságosabb, ésszerűbb tech- S 7 p , r s a n hozzájárult az is, hogy geden, hogy a hulladékot a jö-
nológio kialakítására, a nehéz ( ) b ü z e m b en , mint a Jutaáru- vőben ne kelljen Budapestre 
fizik ni munka könnyítésére. I'.b- gy4r]yaj| a z Újszegedi Kender- szállítani. J!z a határozat azért 
ben a DISZ- és n szakszervezet E e n 5 Z Ü v d Vállalatnál, a Ruha- is fontos, mert megvalósítása jc-
is jelentős segítséget nyújt a g y ^ h u , magasabb technikájú lentősen hozzájárul a csökkent 
pártszervezeteknek. Ha nem is R £ p o k B t 4Uítottak be és kisgépes!- munkaképességű dolgozók foglal-
kielégítően, <le uz üzemek jó- ( £ spp| többművelctcs gépek koztatásához. Jellemző volt az 
részének sikerült knpcsolatot le- szerkeWté»ével, félautomatiz.álás- ülésen, bogy a pártbizottság ér-
remteni különböző tudományos n i i v c i i k „ termelékenység le- telmiségi tagjui is gyakorlati 
intézményekkel a helyileg meg betőségéit. A pártszervezetek és szemszögből szóltak hozzá a kér-
nem oldható, vagy segítséget n m a s z a k j dolgozók mindjobban désekliez és tettek hasznos, meg-
igánylő kutatások megvalósítású- a (?(-.p(.k korszerűsítésére, a valósítható javaslatokat, 
ért. Különösen jelentős a tudo-
mányos intézetek által nyújtott 
segítség a textil- és élelmiszer-
iparban. 

Noha a Központi Vezetőség 
novemberi határozata előtti idő-
höz képest javult a pártszerveze-
tek politikai és szervező mun-
kája, még mindig nem tökéletes, 
sőt újabbun ismét visszaesett: 
nem fejlenek ki megfelelő ener-
giát a műszaki haladás serken-
tésére. Ellenőrzik ugvnn a mű-
szinterveket, nz újltómozgulmat, 
figyelemmel kísérik a korábban 
megkezdett kísérletek eredmé-
nyét, támogatják n vállalat ve-
zetőségét különböző elgondolá-
sok megvalósításában, de az 
utóbbi időben eléggé magukra 
Iiagvjúk a műszaki dolgozókat. 
A Konzervgyárban, a Paprikafel-
dolgozóban, a Lemezgyárban, 
slb. a napi problémák háttérbe 
szorítják n műszaki fejlesztési 
agitúeiót. De nemcsak a párt-
szervezetnek, hanem a DISZ-
ne.k cs uz üz.eini bizottságoknak 
is gyenge az ilyen irányú politi-
kai munkája, Némely üzemi bi-

DlSZ-faggyűlés a MÁV Petőfi Művelődési Otthonban 

Ünnepélyes DISZ-taggyű- a technikum harmadosztályos 
lést tartottele a Szegedi Vas- tanulója volt az elmúlt év-
útforgalmi Technikum dísze- ben. Magyar szavakkal ko-
séi a M Á V Petőfi Művelődési szömte meg tanniö+ársainak 
Otthonban. Értékelték az 
egész évi munkát , s azt, hogy 
a technikum tanulói milyen 
eredményt értek el a tanulás-
ban. Az ünnepi taggyűlésen 
többen felszólaltak, köztük 
Bak Zong Hek koreai fiú, aki 

tanulótársainak 
segítségét, s kívánt ' további 
munká jukhoz sok sikert. A 
hozzászólások után pénz- és 
oklevél jutalmakat osztottak 
ki a tanulmányi verseny 
győzteseinek. 

Szitád! Sándor 

í rógép — gépíró nélkül 

Genfben most készítik a vi-

lág első olyan írógépét, amely 

emberi erő nélkül , mikrofon 

és elektronikus agyvelő segít-

ségével a beszéd hangjait 

írásjelekké változtatja — je-

lentette ki Challier francia 

mérnök csütörtökön az auto-

matizálási kérdésekkel fog-

lalkozó nemzetközi párizsi 

kongresszus részvevőinek, A 

készüléket Sonograph-nak 
nevezték el. 

Az írógépet októberben 
mutat ják be első ízben a pá-
rizsi Sorbonne-on. A gép 
hátránya egyelőre az, hogy 
fonetikusan adja vissza a be-
szédet. A technikusak azon-
ban hisznek abban, hogy sike-
rül majd elérni a szöveg he-
lyesírás szerinti visszaadá-
sát is, 

cs Ruházaiipari 

Szakszervezete 

Csongrád megyei bizottságá-

nak szátoki ouermeküdülöie-

ben minden két hétben „vál-

tás" van. Oda, a börzsönyi he-

gyekbe indulnak el a szegedi 

textilüzemek dolgozóinak 

gyermekei vasárnap reggel 

négy nevelő kísétetében. A 

nagy Ikarusz busz vezetője 

a rádiót is bekapcsolta, szólt 

a zene, a 8—10 éves kis paj-

tásök beszélgettek, nézték a 

tájat az ablakból, ettek, ittak, 

rendkívül jól érezték maqu-

kat. Budapestet elhagyva, 

Vác után, a börzsönyi hegyek 

zatosak, szerepel áz étren-

den cseresznyékompót, cuk-

rozott földieper, málnaszörp, 

sajt, méz. 

Ragyogóan élnek a szegedi 

szülők gyermekei Szátokon. 

Dicséret illeti a gazdaságve-

zető Kocsis Magdát és első-

sorban a szakácsnőt. Kecskés 

Etelt. Az előbbi az újszegedi, 

az utóbbi pedig a Jutaáru-

gyárból való, s nekik segéd-

kezik Magonv Istvánná, a 

Ruhagyár bólesődéjénék ki-

segítője, Sebestyén Istvánná, 

az Űjszegedi Kender. Kapós 

Mihályné a Szegedi Kender, 

Tóth Lajosné a Harisnyagyár 

lolgozója. Valamennyien vál 

lalták, hogy egész nyáron, az 

otthoni rendes fizetésükért, 
Szátokot elhagyva, CQU fenn-

síkon. a hegy oldalában, k i s 

patak melletti tornyos üdülő 

előtt felzúgott az autóbusz 

nagykürtje, — megérkeztek. 

A váltásra érkezőket az ott-

lévő pici 5—6 éves gyerelcek 

fogadták. Volt nagy öröm. 

Csupa ismerőssel akadtunk 

itt össze; Bugyi Julianna, a 

táborvezető, a Jutaárugyár 

dolgozója, Szalök Berta, a 

Szegedi Kenderfonógyár óvó-

nője, Kotroczó Erzsébet 

ugyancsak a Szegedi Kender-

fonógyár gondozónője, Vi-

déki Nándorné. a Ru-

hagyár bölcsődéjéből. Varga 

Jolán pedig a Hódmezővásár-

helyi Harisnyagyár napközi 

otthonából jött az idei első 

csoporttal. Elmondták, hogy a 

gyerékek kitűnően érezték 

magukat, mindnyájan híztak 

a két hét alatt és senki nem 

volt beteg. Megmutatták a 

gyönyörű kis szobákat, ame-

lyekben a fehér vaságyalkon 

lévő matracokat ragyogó tisz-

ta lepedőkkel húzták be. fi-

nom, meleg pökrócok szolgai-

nak takaróul. 

Amíg az üdülésre érkezett 

gyerekek ismerkedtek a táj-

jal, a házzal, megnéztük a na-

pirendet és a konyhanaplót. 

Igen jól állították össze a na-

pi programot. Bőségesen jut 

idő kirándulásra, játékra, ét-

kezésre, pihenésre. Csak a 

legutolsó részt idézzük: „Fél 

8: vacsora, nagymosdás (ala-

pos!). Fél 9: lefekvés. 9: tel-

jes csend az üdülő minden 

részén." Az étkezés !kitűnő: 

burgonya, karfiol, zöldborsó 

szinte napirenden, sülthú.t, 

pörkölt, kolbász, tojás szin-

tén. Sökféle tésztát is kap-

nak: piskótát, cseresznyésle-

pényt. rakott tésztát, túrósle-

pényt, pogácsát, dióstortát, 

'kekszet. A vacsorák is váltó-

it t napi 12—14, sőt néha míg 

ennél is több órát dolgoznak 

a szegedi gyerekekért. 

Az újonnan jöttek ebéd 

után pihenőre tértek, a „régi-

ék" pedig beültek az autó-

buszba. Ki-kiugráltak belőle, 

hogy még egy utolsó esőket 

nyomjanak a szákácsnéni. az 

ott maradó kiszolgálók arcá-

ra. majd a riondos nevelók kí-

séretében hazautaztak Sze-

gedre. A szakszervezeti szók-

ház elölt nagy csoportban 

várták a szülők a gyerekeket, 

akik most minden bizonnyal 

mesélik, milyen nagyszerűen 

érezték magukat Szátokon. 

Egy jótanács a következő 

csoport utazásához: drága 

szülök, ne adjatok a gyere-

keknek az útra annyi sok en-

nivalót, hisz csak megromlik. 

M. T, 

Lakodalom a londoni magyar követségen 
London (MTI) Mészáros 

Ferenc és Torma Magda, a 
Magyar Ál lami Népi Együt-
tes két tagja Londonban há-
zasságot kötött. Katona Já-
nos londoni magyar követ eb-
ből az alkalomból fogadást 
adott a londoni magyar kö-
vetségen. A lakodalomnak 
beillő fogadáson részt vett az 
angol politikai, társadalmi, 
művészeti és irodalmi élet 
számos kiválósága, valamint 
a sajtó számos képviselője. 
Az együttes valamennyi tag-
ja nemzeti viseletben jelent 
meg az ünnepségen és a késő 
éjszakai órákig táncolt az 

angol vendégekkel. Az angol 
lapok színes beszámolókat és 
fényképeket közölnek a fo-
gadásról. 

A napi ötmilliós példány-
számú „Daily Miror" cikké-
ből: 

— Micsoda mulatság volt!! 
Az együttesnek mind a 130 
tagja, énekes, zenész, táncos, 
gazdag színpompájú népvise-
letben jelent meg. Számtalan 
angol vendék, köztük sok 
diplomata és társadalmi elő-
kelőség mulatott a legvidá-
mabb estélyen amelyet vala-
ha követségen adtak. 

M i s z ü k s é g e s a S z o v i e l u n i ó b a 
és a népi d e m o k r á c i á k b a t ö r t é n i u t a z á s o d h o z ? 

Az IBUSZ útlevél és ví-
zum osztálya kiadott egy tá-
jékoztatót, miszerint a dol-
gozók amennyiben Albánlá-
ba, Bulgáriába, Csehszlová-
kiába, Lengyelországba, Ro-
mániába és a Szovjetunióba 
utaznak rokoni látogatásra, a 
kiutazást engedélyt a Bel-
ügyminisztérium illetékes 
szegedi megyei főosztálya út-
ján szerezhetik be. 

A kérelem benyújtásához 
szükséges a személyi igazol-
vány. Ha a feleség utazik, 
annak személyi igazolványa 
is kell. A kitöltött kérdőív-
hez kétforintos okmánybé-
lyeget kell csatolni, a kérdő-
ívre rövid életrajzot írni, 
munkaadói véleményezést, 
amit a vállalat személyi veze-
tője, vagy igazgatója ír alá. 
Személyi igazolvánnyal nem 

rendelkező gyermekek szü-
leikkel együtt utazhatnak. 
Ha a kiskorú gyermek az 
egyik szülővel utazik, úgy 
szükséges a másik szülő írás-
beli hozzájárulása (külön-
élés esetén is). Amennyiben 
személyi igazolvánnyal nem 
rendelkező gyermek nem a 
szülővel utazik, úgy részére 
külön kiutazási engedély 
kiáll ítása szükséges. Ebben 
az esetben mindkét szülő 
írásbeli nyilatkozata kell, va-
lamint egy fénykép. A gyer-
mek utazásakor bejelentőlap-
ját köteles magával vinni. 

A kérelem beadásához kell 
egy kitöltött kérőlap, a ki-
utazási engedély, valamint 
IBUSZ útlevél és vízum osz-
tálya 61140-es számú biankó-
csekkje 35 forint befizetésé-
ről. 
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K É Z F O G Á S 
— Levél Ognyenavlty Emil barátomnak — 

Nem vádolva s nem védekezve tenni, 
szívvel-lélekkel jöttél megölelni, 
te hajszolt ember, tagadott barát, 
kit segítettem én is elföldelni, 
szajkózva bűnös perek anyagát, 
mely drótkerítést vont köréd hazámban, 
mit oly derűsnek s nagynak hittem én, 
mert — részegülve már a tapsolásban — 
kívül álltam a drótok peremén. 

Milyen félelmes s átkozott lidércek 
zúgatták bensőm szertemosni téged, 
hogy rikkancs módra kiabáljak át 
hazádba kígyót-békát, s fúj jak mérget, 
mint szent pagodát őrző viperák. 
Házad kerültem, mint a leprafészket, 
hogy lágy nyugalmam éj s napok között 
ne verjék föl a tépő rettegések. — 
s dicsértem inkább gomolygó ködöt. 

Nem szóltam érted háborgó szavakkal. 
Adat voltál, mit többé kl nem szabdal 
újságos hírből senki; hogy a nép 
eszét veszejtse véres indulattal 
s homályba vonja veled is egét, 
melyen a köznap viharai ültek 
hideg szelekkel, amiket alig 
éreztem. — körém puha prémet gyűrtek „ 
s gyűrtem magam is, szinte mostanig. 

Érzem, a régi olajos kezekkel 
szorítom jobbod, melyet nem ereszt el 
e betűsegbe belenőtt tenyér, 
mely úgy dobog az összes vérerekkel. 
hogy nem jobban — ha volna —, testvéremért, 
kinek helyére te nőttél szemembe', 
elém példázva egyetlen utat, 
melyen előre szánt a végtelenbe 
a kikovácsolt osztályöntudat. 

f 

Van, aki kuncog kancsal arcot vágva 
e mindhalálig tartó kézfogásra, 
mely igazítja közös dolgaink 
a rendületlen összedobbanásra, 
melyen jövendők gyermek-álma ring, 
mint vízcseppben a tenger csillogása, 
s mint tavaszban a kalászos nyarak. — 
Szívünk árnyékból fények elé tárva, 
hogy minden sebek begyógyuljanak! 

L Ö D I F E R E N C 

1956. június 22. 

Szeged nemcsak a Széchenyi hér! ' 
— Nyfit levél némi kommentárral — 

A Széchenyi tér valóban 
" dísze a városnak, szíve-

sen tölti ott idejét a lakosság 
és méltó önérzettel mutatja 
az idegeneknek is. De Szeged 
nemcsak a Széchenyi térből 
áll. Vajon elvezetnénk-e szé-
gyenkezés nélkül a város ven-
dégeit — s reméljük egyre 
több vendége lesz a város-
nak az ország más tájairól és 
külföldről is — például a Ko-
lozsvári térre, vagy a Csil-
lag térre —, amelyet ugyan 
hellyel-közzel, de nem telje-
sen rendbe hoztak mér — s 
megannyi külterületi térre? 
Vajon szívesen végigvezet-
nénk-e őket a Nagyiké rúton? 
Aligha! 

Már nemegyszer született 
terv, hangzott el javaslat, ke-
letkezett határozat a város te-
reinek, vagy a körútnak ren-
dezésére. A Délmagyaror-

szág is többször közélt leve-
leket a dolgozóktól, kívánsá-
gokat, javaslatokat ebben az 
ügyben. Valóban: itt-az/ideje, 
hogy ne csak többet /foglal-
kozzunk ezzel a kérdéssel, de 
többet is tegyünk több ered-
ménnyel a rendezés érd ekében! 
Mód, lehetőség sokféle van; 
megtalálni sem olyan nehéz 
őket. Bizonyára a Városi Ta-
nács költségvetéséből sem 
feledték ki mindezt. És/ az is 
valószínű, hogy a laíkosság 
készségesen hozzájárulna le- j 
hetőségei szerint a rendezés-
hez. Hiszen erre példajis van: 
a Hazafias Népfront kezde-
ményezése a Valéria fér tár-
sadalmi munkában valói ren-
dezésére. } 

Egyszóval: lehetőség ' van 

Földieper a levegőben 

elég, 

látni. 

csak munkához / kell 

Ho! bujkálnak a szódásüvegek? 
A szomjas ember vasárnap 

délben betér egy vendéglőbe. 

Ebéd előtt van. visz magával 

egy szódásüveget, hogy le-

ayen szódavíz az ebéd utáni 

borhoz. — Sa jnos... — kap-

ja a választ a vendéglőben. 

Ott ungyanis nincs elegendő 

szóda, nem egyszer még 

fröccsöt sem tudnak, adni, 

nemhogy csereképpen egész 

üveggel adjanak. 

Ezek után, aondolkodóba 

esik a szomjas ember, és mi-

vel van benne egy kis ra-

vaszság is, hétfőn reggel be-

tér néhány népboltba, óva-

tosságból nem hozta magával 

a szódásüveget, csak egysze-

rűen megkérdezi, hogv kap-

hat-e cserére szódavizet. — 

Hogyne ... felelnek készsé-

gesen és már szedik is elő a 

szódát. 

Felmerül a kérdés, helye-

sen osztják-e el a szódavizet 

a boltok és a vendéglátó he-

Szskmaí tanfolyamok 
a vasiparban 

Kormányzatunk intézkedé-
sére ebben az évben is több 
millió forintot fordítanak a 
szakmunkások továbbképzé-
sére. 

A jövőben a vállalatveze-
tők elsősorban azokat a mun-
kásokat sorolják a magasabb 
munka- és bérkategóriákba, 
e.kik a szakmai-műszaki tan-
folyamokat elvégezték. Így a 
vasiparban a szakmai tudás 
gyarapításával is elősegítik, 
hogy a jól képzett munkások 
többet kereshessenek. A 
szakmai-műszaki tanfolya-
mokra a műszaki vezetők ja-
vaslatai alpján a személyzeti 
osztályok válogatják ki a dol-
gozókat. Az első műszaki tan-
folyamot július 1-i kezdettel a 
MÁVAG-ban rendezik. Szep-
tember 15-től kezdve pedig 
már a legtöbb vasipari üzem-
ben megkezdődnek a szakmai 
tanfolyamok. 

lyiségék között? Az a tapasz-

talatunk, hogu nem. Termt-

szetesen az előbbi történet 

nem minden esetben helyt-

álló, mert van olyan vendég-

látó helyiség is, ahol bősége-

sen elegendő a szódavíz. Más-

részt boltokban is halljuk a 

panaszt ncm egyszer, hbov 

több szódavizet is el tudnánk 

árusítani, ha lenne elegendő 

üveg. Mégis: ér de mos lenne 

megvizsgálni azt, hogy he-

lyes-e az elosztás. Ugyanak-

kor azt is érdemes lenne vizs-

gálat tárgyává tenni, hogyan 

lehetne biztosítani elegendő 

szódásüveget. Reméljük 

ugyanis, hogy most már csak-

ugyan itt a nyár, s ha ez igaz, 

akkor az emberek gyakorta 

megszomjaznak majd! 

JU.OÍL a DCőlűzwávl térrüi 

Az egykori játszótársak megnőtték már, akikkel va-

lamikor együtt hintáztam a. Kolozsvári téren a sokféle 

hintákon. Van, aki megnősült, férjhez ment, olyan is van, 

akit elveszejtették a háboríts vihar forgatagában, hogy so-

ha ne tekinthessen vissza volt gyermekkora játszótársai-

ra. s a móravárosi proletárnegyed egyetlen játszóterére, a 

Kolozsvári térre. 

Valamelyik nap megint kedves teremen jártam, mely-

nek védelmében jó két évvel ezelőtt verses nyílt levelet 

írtam Szeged város tanácsának. Abban a levélben elmond-

tam, hogy rá sem ismerek az egykori gyermekkacagástól 

hangos játszótérre, ahol nyolc-tíz ikülönféle hinta fogadta 

az arravalósi apróságokat. Azt mondják, s ezt nagyon 

elhiszem, hogy azok a hintók nem a Horthy-rendszer jó-

voltából kerültek oda annak idején, hanem a környéken 

lakó egyik orvos emberbaráti szeretetéből, illetve pénztár-

cájából. Mondom, valamelyik nap megint kedves teremen 

jártam, de nem egyedül: fiam. és lányom vezettem volna a 

homökozóba várat építeni. Útközben a fiam előre sza-

ladt a homokozóig, amit — mint utólag kiderült — ha-

las medencének vélt, mert homok helyett pocsolyás víz 

tükröződött benne. 

A homokozótól néhány méterre egy lengőhinta állvá-

nya áll. csüngő-lógó vas dara bókkal, melyek valamikor a 

hinta szárát alkották. Ráism e r e ik a hintaállványra. Ez 

nem a régi kedves hinták állványainák egyike. Ezt a 

szegedi hidépitéskor mi készítettük, hidmunkás-lakatosok 

esiértként, munka után, hogy valamivel pótoljuk az egy-

kori bordásfalat, s a lengő, forgó cs mérleg-hintákat. 

Azóta ez is elromlott, talán bűnös kezek is segítettek, a 

rongálásban. . j 

A téren átsétáltunk a fátlan oldalra, ahol valamikor 

azok a csodálatos hinták álltak az egésznapos napfényben. 

A magas fűben ott lapulnak még a betonalapból kiálló 

öt centiméteres csavarok, melyek rögzítették a kedves tár-

gyúkat. (Hány futballozó gyerek üthette meg e csavarok-

ban mezítelen lábát?!) A csavarok mellett a volt hinták 

egyéb tartozékai is ott vannak még, métermuísfél méter 

magasságukkal kiáltoznak: vigyázat, ebben a formában 

életveszélyesek vagyunlk, bármely gondatlan gyerek hasá-

ba fúródhatunk, vagy hátgerincét, s lábát törhetjük. 

,Van annak tizenhat éve is, hogy elkerültek innen, snem 

tértek vissza az én hintáim. Az öreg Frányó bácsi, a hin-

ták. a fák és a bokrok őre már rég meghalt, talán bá-

natában. mert hogy nem volt többet mire őrködnie. A tér 

tízegynéhány nyárfája azóta szinte az égiig nőtt, arra 

mászndk fészket keresni a mostani fiúik, vagy a Petőfi 

Sándor sugárúti zöld gyepen „fociznak", s ha kigurul a 

labda az úttestre, akkor sikoltoznak a járművek fékjei, a 

volánnál ülők pedig szidják a játéktér, homokozó és hin-

ták nélkül maradt fiainkat, akikről évek óta nagyon elfe-

ledkeztünk, 

, . Én nem bánom, legyen ez ls „nyúlt levél", mint a jó 

i két évvel előtti vers. s ugyanoda is címezve, mint akkor: 

Szeged város Tanácsának. L ő d i F e r e n c 

Repülőgépen szállították Szegedről Prágába a földieprot. 
Reggel 8 órakor indul el a gép és az ebédet már a prágai 

családok asztalain várja az eper. , , 

Mii csomagol ez a kislány? 

Csomagolóversenyt rendeztek az Élelmiszerkiskereske-
delmi és a Csemcgekcreskedelmi Vállalat tanulói között, 

Triesz Katalin kristálycukrot csomagol a versenyen. 

HIREK 
— Előreláthatólag 18—20 

irányvonat indul július hó-
napban Szegedről hagyma- és 
zöldségfélével az ország ipar-
vidékeire. 

— Űjtípusú csőbútorok vá-

sárolhatók a Bútorértékesítő 

Vállalat üzletében bordó, 

zöld és terakott színben. Rö-

videsen megérkezik a Fáklya 

komtoináltszekrény is, amely 

iránt már nagy az érdeklődés. 

— Divatos rafia strandtás-
kák kerültek a Kiskereske-
delmi Vállalat Lenin utcai 
ajándékboltjába. A táskák 
többféle fazonban és nagy 
választékban megvásárolha-
tók. 

I IL 

D R E Z D A B A N 

1 — Az ú j locsoló autó ta-

vasz óta járja Szeged utcáit. 

Egyszerre három köbméter 

víz tárolható az autó tartá-

lyába, ami több utca locsolá-

sához elegendő, s megköny-

nyíti a locsoló autó személy-

zetének munkájáit is, 

ma közel ötszázezren laknak; 
a második világháború előtt 
hatszázharmincezer volt a la-
kosság száma. Az emlékeze-
tes bombázás után a gyerme-
keket elvitték a városból, a 
fiatalok egy része nem jött 
visza, az öregek azonban itt 
maradtak. Húsz és hatvanöt 
év között ötvenezerrel több a 
nő. mint a férfi. (Áruházak-
ban. üzletekben, vendéglátó-
iparban álig láttunk férfi 
munkaerőt.) A lakáskérdés 
mellett (tizenhétezer lakás-
igénylés van jelenleg a ta-
nácsnál) a nő-kérdés ma a 
Városi Tanács súlyos problé-
mája. Főleg egyszobás, kom-
fortos lakásokat építenek és 
társbérlet helyett a nagyobb 
lakásokat — amennyiben a 
bennük lakók igényeit meg-
haladják — egyszobásokra 
cserélik ót. A lakosságnak 
közei 20 százaléka, közel száz-
ezer ember nyugdíjas; Drez-
da már a háború előtt is a 
nyugdíjasok városa volt, — 
ma méginkább az. 

A fontosabb élelmiszere-
ket, húst. zsírt, cukrot, ke-
nyeret. vaiat jegyre adják. 
Az élelmiszerek árai. különö-
sen a jegyre adottaké, arány-
lag alacsonyak; a szabad pia-
con mindent lehet kapni, az 
árak a miénkhez viszonyítva 
itt sem magasak. Különösen 
textilárukban. műanyagok-
ban vannak igen választékos 
cikkeik; műbőr-cikkek, uta-

OT NAP A SZÍP DREZDÁBAN 
í r ta : D é n e s Leó , a Városi Tanács v. b. elnöke 

zótáskák, retikülök szépek és 
olcsók. 

I A LAKBÉR [ 

általában 10 százaléka az át-
lagos keresetnek; egy két-
szobás. komfortos lakás 60— 
70 DM-ba kerül. A napi ellá-
tás költsége 8—10 DM; azon-
ban üzemi konyhákon lénye-
gesen kedvezőbb az étkezés. 
Az egyik gvárban. ahol jár-
tunk. az üzemi konyhán 80 
pfennig vol egv ebéd. amely 
szerintünk minőségileg és 
mennyiségileg ls megfelelő 
volt, azonban az ottani mun-
kások a mennyiséget kevesel-
ték. Egy segédmunkás 3— 
400 DM-t. a szakmunkás 7— 
800 DM-t keres; az egyik 
gyár igazgatója elmondta, 
hogy 1500 DM a fizetése, 
amelyhez még prémiumot 
kap. 

Igen megfizetik az értelmi-

ségi munkát. 

A Német Demokratikus 
Köztársaság a Szovjetunió és 
a népi demokráciák komo'.y 
gazdasági támogatását, élvezi. 
Ehhez járulnak szorgalmas 
népének, a híres német ipar-
nak a termelésben elért je-
lentős eredményei; mindezek-
nek a tényezőknek köszönhe-
tő viszonylagos magas élet-
színvonaluk. Igényesebbek a 

dolgozók a lakást, élelmezést 
és a kultúrát illetőleg is. 

Beszélgettünk üzemi mun-
kásokkal, akik öntudatosak, 
büszkék munkástradícióikra 
és teljes szívvel vesznek részt 
az új élet építésében. Megis-
merkedtünk a német mun-
kásmozgalom egyik veterán-
jával. a hetvenhét éves Ottó 
Buchwitz elvtárssal. — Róza 
Luxemburg és Kari Lieb-
knecht harcos társával. — 
aki több mint 50 éven keresz-
tül küzdött a német munkás-
osztály jogaiért, felszabadí-
tásáért. A német (munkásság 
nagy megbecsüléssel és sze-
retettei veszi körül Buchwitz 
elvtársat. 

A VAROS 

kilenc kerületre oszlik, állom-
hatalmi és igazgatási szervük 
tanácsi felépítésű, problémá-
ik is túlnyomó részben 
ugyanazok; lakáskérdés, az 
ügyvitel egyszerűsítése, a bü-
rokrácia csökkentése. (Mesél-
ték. hogy eró-szer a drezdai 
állatkertből két oroszlán szö-
kött mag és az Elba hídnál 
egyikük a város déli, a másik 
az északi része felé vette út-
ját. Két hét múlva véletlenül 

nyes szőrrel. A sovány irigy-
kedve kérdezte: ,.Hol jártál, 
hogy ilyen szépen meghíz-
tál?" Azt mondja erre a má-
sik: „Olyan szerencsém volt, 
hogy véletlenül bejutottam a 
tanácsházéra s mindennap 
megettem egv tisztviselőt és 
észre sem vették." Az egyik 
v. b. elnök megjegyezte erre, 
hogy ennek a történetnek or-
szágukban az a változata, 
hogy az oroszlán a miniszté-
riumokat járta sorba s ott 
mindennap egv minisztert 
evett meg és azt sem vették 
észre. Coventry küldötte hoz-
zátette. hogy ez náluk is 
megeshetett volna ) A drez-
daiak is igyekeznek admi-
nisztrációjukat egyszerűsíte-
ni; elmondtuk egymásnak ed-
digi tapasztalatainlkat. ame-
lyeknek közösen hasznát fog-
juk venni. 

• Drezda intézményeivel, 
múzeumaival, képkiáílítósá-
val ismét a világ egyik kul-
túrközpontia lett. Ma Drezda 
a művészet mellett a techni-
kai tudomány e<wik erős vá-
ra; intézeteiben foglalkoznak 
az atommag békés célra való 
felhasználásával. 

I KÍVÁNJUK, 

— 90 apróságnak viselik 
gondját a Szegedi Textilmű-
vek bölcsődéjében naponta. 

— Rajz- és szemléltető esz-
köz kiállítás nyílt június 
23-án a Mátyás téri Általá-
nos Iskolában. Több mint 200 
rajzot, ezámos kézimunkát, 
füzetet állítottak ki az iskola 
tanulói és a szakköri tagok. 

— A jugoszláv ljubljanai 
rádió tánczenekara július 
5-én, csütörtökön este fél 
9-fcor mutatkozik be a szegedi 
közönség előtt az ujszegedi 
szabadtéri színpadon. A mű-
sor keretjátékát Darvas Szi-
lárd írta. Rév Erzsi és Agárdi 
Gábor játsszák és táncolják. 
Rossz idő esetén az előadást 
a színházban tartják meg fél 
6 és este 9 órakor. Jegyek az 
Országos Filharmónia szegedi 
kirendeltségénél kaphatók, 

— Tervbe vette a dorozs-

mai tanács, hogy a híres Fa-

ragó szélmalom mellett csinos 

kerthelyiséggel vendéglőt 

nyit. 

hogy az a lendület, amellyel 
városukat építik, tovább fo-
kozódjék; a Német Szocialis-
ta Egységpárt és kormányuk 
vezetésével váltsák valóra 
minél eredményesebben néo-

összeakadtak. Az egyik csaP- gazdasági terveiket, szocialis-
zöttan. kiálló csontokkal, so- ta államuk felépítését, 
ványan. a másik kihízva. £é- (Vége; 

Meddig hevernek még 
az oszlopok? 

Felsővároson, a Szamos utcá-
nak lakóit még az elmúlt évben 
nagy öröm érte. Nagy társzekere-
ken betonlábas villanyoszlopokat 
raktak le az utcába. A lakók 
örömmel gondoltak arra, hogy az 
illetékesek figyelme még erre a 
kis, — egyébként elhagyott fel-
sővárosi — utcára is kiterjed. 
Joggal hitték a kis házak lakói, 
hogy a régi villanyoszlopokat rö-
vid időn belül a korszerű kö-
vetelményeknek megfelelő beton-
lábas oszlopokkal cserélik fel. 

Majd egy év telt el azóta, bogy 
az oszlopokat lerakták, de azóta 
sem történt velük semmi. Ott 
hevernek az utcában és a kör-
nyék gyermekei lovacskáznak a 
jobb sorsra érdemes oszlopokon. 
Az egy évvel ezelőtt boldog la-
kók most aggódva gondolnak ar-
ra, hogy meddig várnak még az 
oszlopok felállításával, illetve 
kicserélésével, talán addig, míg 
í földön, sárban, télen hóban 
leverő oszlopok tönkre nem 
mennek? 

Krrc a kérdésre várnak vá-
laszt a Szamos utcai dolgozók. 

Barát János 
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I D O J A R A S J E L E N T E S 

Európa északi és középső vidé-
kei felett, az rtceáni leghullámok 
hatásúra tovább tart a változékony 
és az évszakhoz képest hűvös Idő-
járás. Tegnap a déli Arákban Ber-
linben is, Prágában II fokot mér-
tek. Ezzel szemben a Saovjetunió 
európai területén 35—3.9, helyen 
kint 30 fokig is emelkedett a hő-
mérséklet. 

Várható időjárás szerda estig: 
változó felhőzet, tiihb helyen eső, 
helyenként zivatar. Mérsékelt, időn-
ként élénkebb nyugati-északnyugati 
s/él . A nappali hőmérséklet nyu-
gaton emelkedik, keleten al ig váN 
törik. 

Várható legmagasabb nappal i 

hőmérséklet szerdán 20 -23 fok 
kőzött. 

MOZI 

Szabadság; 4 órakor, 6 órakor 
fs 8: Vörös és fekete. - 1. rész. 
Stendhal regényéből készült színes 
fiancia filmalkotás. — (Ma utoljá-
ra). Csütörtöktől: Vörös és fekete. 
— I I . rész. 

Vörös Csillag: Háromnegyed S 
és 8: Tavasz. — Jugoszláv film-
vígjáték. (Ma utol jára). Csütörtök-
től: I tárom jókorát. — Kalandos 
csehszlovák film. 

Eáklya: Fél 5. fél 7 és tél 
tt-kor: Vörös és tekete. — I. 
rész. — Stendhal regényéből ké-
szült színes francia filmalkotás. 
(Ma utol jára). Csütörtöktől: Vörös Tánczene 
és fekete. - I I . rész. müvek. 18 

A nagy érdeklődésre való tekln-
trttel mind a két moziban 3 elő-
adást tartanak. Az előadások kez-
dete: Szabadság: 4 órakor. 6 óra-
kor és 8 órakor. Fáklya: fél 5 óre-

(Horváth Mihály ut;a 3. szám) 
I f júsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponklnt dél-
után 2—6-lg. (Horváth Mihály u. 
3. s zámi . 

ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 

SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1955. Június hó 23-tól este 18 

h-tól reggel 06.00 h-tg (vasárnap 

nappal ls) kizárólag elsóscgély 

és nehézellés esetére inspekciós 

Palotás Gyula ál lami állatorvos. 

Lakása: Partizán u. 7. 48-91. 

A RADIO MŰSORA 

Június 38. csütörtök 

Kossuth rádió 

4 30 Hírek. 4.35 Zenés műsor. 5 
Falurádió, ti Hirek. 6.05 Falusi 
híradó. 7 Szabad Nép vezércikke, 
hírek. 8.10 Vidéki együttesek és 
népi zenekarok. 8.40 Balettzene. 9.20 
Gyermekrádió. 940 Vonószene. II) 
Hírek, lapszemle. 10.10 A Rád ió 
nvári szabadegyeteme. 10.40 t)it-
tersdorí: Szonáta mélyhegedűre, 
t l Vál asz hallgatóinknak, 11.15 
Magyar és szovjet fúvószene. 11.37 
Mérgeskigyóvadászaton az őserdő-
ben. Molnár Gábor frása. 12 Htrek. 
12.10 Kórusok. 12.30 Operarészlc-
tek. 13 Falusi hiradó. 13.15 Zene-
kar. 14 15 Gyermekújság. 14.50 t)t-
törOmtkrofonnal az országban. 15 
Hirek. 13.10 Versek. 15.30 Régi mu-
zsika. 16 Moszkvai Rádió össze-
ál l í tása. 16.30 Szív küldi. 16.57 
Műsorismertetés. 17 Hírek. 17.10 

17.40 Chopin zongora-
Molnár Aurél riportja 

a 60 éves pápai tanítóképzőből. 

18 15 Népi zene. 18.55 Kommentár. 
19 Válasz külpolitikai kérdésekre. 
19.10 Beethoven: I. szimfónia. Ná-
dor Tamás előadása. 19.54 Jóestét 

kor. fél 7 órakor és tél 9 órakor gyerekek! 20 Esti Híradó. 20.20 
kezdődnek. 

A FAKLYA-MOZ! IGAZGATOSA-
GA KÖZLI , hogy a Vörös és Fe-
kete elmü Ilim nagy sikerére való 
tekintettel. Jó Iriö esetén 9 órai 
kezdettel a Kert-moziban is vetítik 
a filmet. 

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

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este 7 órakor: Leányvásár. — 

Szelvénybérlet. 

KÖNYVTARAK 

S o m o g y i K ö n y v t á r : Köz-
ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznsponkint 13-18 órá ig Olva-
sóterem és kutatószoba nyitva va-
sárnap kivételével 10-19 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint délután 2—6 óráig. 

Könnyű zene. 20.38 Sz ínmű: Tava-
szi áradás. 22 Hirek. 23.30 Könnyű 
zene innen-onnan. 24 Hirek. 0.10 
Magyar nölák. 

Petőfi-rédió: 
7-t5| II.57-ig azonos a Kossuth-

rádió műsorával. 11.57 Műsorzárás. 
14 Daljátékból részletek. 14.30 Ope. 
rettmuzslka. 15.10 Fgv falu — egy 
nóta. 15,40 üyermekrédíó. 16 Or-
szágszerte—inegyoszerte. 16.50 Vo-
nósnégyes. 17.25 Finn népdalok. 
17.45 A keszthelyi Balaton Múze-
um. Solymár István eiöodása. !8 
Vidám kórusművek. 18.30 Jan tri-
lógiája. Első könyv: „Dzsingisz 
kán" . Bemutatja: Arvai János. 19 
Szovjet filmzene. 19.30 Leányok, 
asszonyok. 19.45 Tánczene. 20.36 
Az ablak. Molnár Kala eJbeszélé-
se. 21 Külföldi saltó hasábjairól . 
21.40 Lengyel. német és francia 
népdalok. 21.40 Sporthíradó. 22 
Zenekari hangverseny. 

Anyakönyvi hirek 

I . KEROLET 

Házasság 

Ambrus József és Vőnekl Ida, 
Kukk István és Jernei Hona. Róvó 
Imre és Turzó Mária. Dr. Kovács 
Tibor és Szabó Ilona, Daróczi 
Sándor és Ballá Rozália. Dr. Kap-
ros Károly és Rölirig Erzsébet, 
Berkes Jenő és Kerekes Klára 
Kárpáti Zoltán és Bálán Mária. 

Születések 

Szécsi Ferenc és Kiss Anna Fe-
renc, Kovács Zoltán és Boriák Ro-
zália László. Lévai István és Ko-
vács Ju l ianna István. Barna Tibor 
és Czett Anna Tibor. Takó József 
és Varga Terézia Klára, Takó Jó-
zsef és Varga Terézia Ibolya. Ré-
kasi János és Kéri Veronika László, 
Jójárt István és Rácz Anna István, 
Jójárt István és Rácz Anna Péter, 
Kolompár István és Kolompár 
Mária József, Dosakocs János és 
Engi Piroska János. Fodor Gyula 
és Kócsó Margit Gyula. Kancsár 
Mihály és Kiri Magdolna Mihály, 
Maginyecz János és Somogyi Mária 
Zoltán, Tari József és Mészáros 
Veronika József, Beczkcr Tihamér 
és Paplógó Márta Tihamér, Szécsi 
Ferenc és Joó Mária Mária, Kúszó 
Ferenc és Tombácz Anna László, 
Gulyás Islván és Mihály Margit 
Klára, Szabácsi László és Boldog 
Mária László, Pósa György és 
Fogas Ju l ianna Ágnes, Ocskó Ist-
ván és Farkas Viktória István, 
Vörös Tibor és Hladek Ilona Klá-
ra, Varga Ferenc és Vér Jolán 
Ferenc, I'etrl Mihály és Kiri Pi-
roska Mihály, Bodonyi István és 
Berki Erzsébet Tibor, Kőműves 
József és Hegyi Anna József nevű 
gyermeke. 

Elhaltak 

Iványos István 1 hónapos, Vass 
Katalin 1 hónapos, Filipovics Fe-
renc 1 éves, Kakuszi Márta I hó-
napos, Kotogány Mária 1 napos, 
Karlócai Istvánná: Erdős Rozália 
40 éves, Utber Ignácné Mrákovits 
Katalin 85, Jójárt Imre 47, Yerba 
György 51. Császár István I napos, 
Mlxich Györgyné Biazsek Julian-
na 85, Paplógó Istvánré Nacsa 
Rozália 71. Vidákovity Mátyás 53. 
Dékány István 62, Petri Mihály 
1 napos korában. 

I I . KEROLET 

Házasság 

Négyökrű István és ö rdög Pi-
roska Erzsébet. Pécsy Albert Mik-
lós és Solymosl Etelka I lona, 
Viszmeg Lajos és Dudás J o l i n , 
Faragó József és Borbélv I lona, 
Vatai József és Széli Etelka. Bi-
ezók József és Hargitai Mária, 
Bruimstark Zoltán és Mák Eva 
Viola, Szombai György és Farkas 
Anna Mária, Csóti Imre és Schrei-
ber Anna. 

Születések: 

Ludvig András és Gods Máris 

Terézia Ágnes. Szélpál János és 

Gera Erzsébet Márta Margit , Nacsa 

Andor és Frank Ilona György Sán-

dor nevű gyérmeke született. 

S P Ó R 1 

Mai 

Szegedi Haladás—Aradi Pörös Lobogó 

nemxetkösl mérhőxém 

Ma délután 6 órakor kezdődik a Haladás felsö-tiszaparti stadion, 
j ában a nagy érdeklődéssel várt Szegedi Haladás—Aradi Vörös Lo-
bogó nemzetközi labdarúgó mérkőzés. A szegedi közönség kíván-
csian várja, hogy csapata miként ál l ja meg helyét a kitűnő román 
együttes ellen. Éz a találkozó érdekes összehasonlításra ad majd 
alkalmat, a különböző' szomszédos országok labdarúgását illetően, 
hiszen lengyel és csehszlovák élvonalbeli együttes már járt az 
idén városunkban. 

Az Aradi Vörös Lobogó csapatáról már megírtuk, hogy kima-
gasló képességekkel rendelkezik, hogy a román Nemzeti Bajnokság 
második helyezettje, múlt évi bajnoka. Érdekességként még meg-
említjük, hogy az együttesben több válogatott játékos is szerepel, 
sőt magyar labdarúgó is játszik benne, a Nagyváradi AC-ból jó l 
ismert Perényl. 

A Haladás-stadion műsora már délután 4 órakor elkezdődik, ami-
kor is a Szegedi Haladás tartalékcsapata a Szegedi Honvéd együt-
tesével méri össze erejét barátságos mérkőzés keretében. A ; előmér-
közés után a Szegedi Haladás és a Szegedi Szikra úttörő labda-
rúgói Játszanak negyedórás bemutató mérkőzést. 

Ez az élvezetesnek ígérkező labd-.rúgő műsor bizonyára a szur-
kolók ezreit csalja majd ki a pályára, éppen ezért a Ha lad) -iroda 
elővételben Is árusít jegyeket, hogy a pálya bejáratánál lévő tolon-
gást elkerülhetővé tegye. 

Szpá r l á k i á d versenyek szervezése 
a szegedi j á r á sban 

ötödszőr kerül megrendezés-e a 
l-rgjományossá vált falusi dolgo-
zók szpártákiádja. Ez a több 
sportágból ál ló versenysorozat 
módot nyújt arra, hogy a szegedi 

seriyek szervezését és már kiemel-

kedő munkát végeztek ezen s té-

ren. 

A Járás! labdarúgó bajnokság 

befejezése után sportköreink első-
Járás községeiben is lehetővé vál- r c i ; d ( i feladata kéli, hogy legyen 

BARATSAGOS LABDARÜGÖ 1 

MÉRKŐZÉS 

Szegedi T ö r e k v é s - K I s k u n f é l e g y a 
házi V a s a s 3:1 (3:0) 

A szegedi megyei Jogú bajnok-
ság első helyezettje. a Szegedi 
Törekvés vasárnap Kiskunfélegy-
házára látogatott el, ahol a Kis-
kunfélegyházi Vasas együttesével 
mérkőzött. A szegedi csapat ki-
tűnően mutatkozott be a kiskun-
félegyházi közönségnek és már az 
első félidőben ragyogó csatárjá-
tékkal há lom gólt szerzett. A sze-
gedi csapat góllővői Gyimesi. 
Becker cs Lantos (öngól) , mig a 
hazaiak gól ját Zalai lőtte szabad-
rúgásból . 

Élelmezési dolgozók megyei 
találkozója Szegeden 

Jú l ius 1-én rendezi meg az Élel-
mezésipari Dolgozók Szakszerve-
zetének megyei területi bizottsága 
az élelmezési dolgozók I I I . me-
gyei találkozóját Szegeden. 

A találkozó keretén belül ke-fit 
megrendezésre a szakszervezeti 
sportünnepély is. A találkozó so-
rán a dolgozók szórakoztatására 
széleskörű sportműsort Is rendez-
nek A műsorban szerepel egyéb-
ként a nagy érdeklődéssel várt Bp. 
Kinizsi—Csongrád megyei Kinizsi 

válogatott labdarúgó mérkőzés is. 

A SZIKRA SPORTKÖR H ÍRE I 

jon a falusi fiatalság rendszeres 
testnevelése. A verseny célja, 
hegy az ifjúságot bevonja a test-
evelési és sporttevékenységbe 

n 

I " 

I E S U l I C 

a járást versenyek megszervezéséig 
a szabad vasárnapokat kihasználva 
minél nagyobb tömeget bevonni a 
hagyományos versengésbe. 

A Járási sportköreink vezetői túl-

nyomórészt megértették, hogy a 

falusi dolgozók szpártáklád verse-

nyének szervezésével elősegítik az 

gvooo es nagyuuo K a m u m . > „ / HJÚság szocialista nevelését A ver-

részt a szpártáklád versenyeken és " " S ; f k . P ? d ' 8 . szorakozást és fel-

— ' — " "™ 1<» , 1< nfeg spor t kör II e\ ezettik! akik ncm di Gázgyár dolgozói 

ezzel hozzájáruljon a községek 
kulturális színvonalának emelésé-
hez és az if júság szocialista neve-
léséhez. 

Községeink Ifjúsága mindig na-
gyobb és nagyobb számban vesz 

sok községi sportkörünk igyekszik 
is megtelelő szervező és irányító 
munkával biztosítani a versenyek 
sikeres megrendezését. 

Példaként kell megemlíteni Kü-
bekháza község sportkörének ve-
zetőit, ahol hat vasárnapon ke-
resztül szervezték a községi verse-
nyeket és ma már 180 fiatal ké 

A Szegedi Szikra Sportkör el-

nöksége vándorkupa labdarúgó 

bajnokságot frt ki az 1956. évre a 

következű csapatok részvételével: 

Szegedi Nyomda Vál lalat kézi-

szedő osztálya, gépterme, műsza-

ki és adminisztratív dolgozói, Dél-

magyarország szerkesztősége és 

kiadóhivatala dolgozói cs a Szege-

A bajnokság 

30 én kezdődik 

Szikra-pályán. 

az új petűfitclepi látják a cclt. nem igyekeznek ele-
get tenni pártunk decemberi és 
márciusi határozatainak. Nein 
Igyekeznek azon, hogy a maradl-
sá'got legyőzzék. Nem szervezik 
be a leányokat a sportolók közé. 
Ezen a téren Röszkón igen nagy 

szült fel am fáráT'verTenyre" 'Sán- mulasztás tapasztalható, mert csak nlus 20-án vette kezdetét 12 sak-
derfalván 120. Móraha lmon ' közel egynéhány idősebb sportrajongó in- k o z ó részvételével. Az első bárom 

Házi bajnokságot Indított a sakk 

szakosztály Is. A bajnokság Jú-

100 sportoló edz és versenyez rend-
szeresen. 

Jó munkát végeznek Baks spor-
tolói is, akik a Járás területén el 
sóként rendezték meg a szpártá 
kiád versenyt. 

Jó l szerveznek Algyőn, Forrás 
kúíon, Tiszaszlgelen és Ollésen 

dúlt. m ig az i f júság, a sportkör 
tagjai, a labdarúgók meg sem je-
lentek. Kiskundorozsmán is Igen 
vontatott a szervezés. pedig az 
MTSB 50.000 forintot adolt a sport-
pálya rendbeliozásához. Itt lesznek 
a megyei szpártáklád versenyel is. 

A falusi dolgozók szpártákiádja, 

helyezett értékes díjat kap. 

Sagótarjánl Bányász II .—Szegedi 

Haladás I I . 7:1. (3:0). 

Az erősen tartalékos Haladás I I . 

nem tudott egyenrangú ellenfél 

mivel 'vasárnaponként 40—50 fiatal Járási versenye Július 8-án és 15- lenni. A szegediek egyetlen gól ját 

vetélkedett egymással. 
Forráskúton a férfi és női röp-

labdacsapat biztatóan dolgozik ed-
zésein, és számolni kell velük a 
Járási versenyeken is 

Pusztamérgesen Nagy Anna ne-
velő és dr. Zalányi Sámuel kör-

én lesz a Szegedi Haladás sport-
le'epén. melyre a nevezéseket Jú-
lius 3 ig kell beadni a JTSB elnö-
kénél. 

Sportköri vezetők! Falusi neve-
lök, értelmiségiek, patronáló üze-
mek! Van még idő. adjatok segít 

Jó : Solymosi, 

Apa- és anyaállatnak való berk-

Sir malacok eladók. Csongrádi sug. 

56 szám. 3646 

Használt ágy sodronnyal, éjjeli-

szekrény, nagy szabóasztal, nagy 

szőnyeg eladó. Lengyel u. 32. 3617 

Eladó egy Jóállapotban lévő 100-

as Sach molor. Megtekinthető Sán-

darfalva, Turzó József. Rákóczi üt 

1 szám. 

Ház eladó. Mihálytelek. özv. 

Ábrahám Ködmen Iinréné, Palánta 

utca 2 szám. 3642 

Philips 3+2-es világvevő rádió 

kitűnő állspotban eladó. Kiss Ern-

Utca 3. Szegfű. 3635 

Eladó sarokház. beköltözhető 

kettőszobás lakással. Pulc u. 3. 
3612 

Arany nyaklánc elveszett hétfőn 

délelőtt a Rákóczi téren. Becsüle-

tes megtaláló Jutalom ellenében a 

rendörségen adja le. 3(iöű 

Dlófa-szInre festett rekamié-

állvány és új ablakok eladók asz-

talosnál. Pelűfl sug. 75. 3644 

Szentesi egyszoba-konyhás laká-

som elcserélném szegedi lakásért. 

Április 4. út ja 5. 3633 

Eladó ruhaszekrény, asztal, nagy 

létra. láda. Hajnóczy u. 15. emelet, 

hármas lépcső. 3638 

Eladó 30 darab nagy dudacserép 

és egy léi hálószobabútor. Csuka 

utca 16 . 3637 

Gáztűzhely 4 lángos. 6 szemé-

lyes krómozott evőkészlet eladó. 

. Gutenberg utce 8. 3649 

250-ea Pannónia eladó. Megte-

kinthető Ollés. Felszabadulás u. 

39. csak vasárnap. 3654 

Szoba-konyhás. Jószágtartásos 

lakásom elcserélném nagyobbért, té-

rítést fizetek. Olhalom u. 47. Dé-

kánv, csak délelőtt. 3614 

11 Hungáriában 
június 28-án, csütörtök 

este 9 órától 

LASZLÚ IMRE 
énekel, kíséri LAKATOS 

GÉZA és zenekara. 

Egy karikahajós Singer varró-

gép eladó. 1 db tallcska. Csongrá-

di sug. 23/b. 3630 

Fajtiszta 2.5 éves nőstény farkas 

és 2.5 hónapos kölykei eladók. 

Sztálin krt. 79. I . em. 4. ajtó. 3652 

Méhrajok eladók. Tóth József. 

Algyő, Szt. Anna u. 19. 36J2 

Asztalos munkához alkalmas fa-

anyag és furnér eladó. Petőii-

telep 34. u. (Határ út) 1007. sz. 3636 

Régi dióháló hibátlan, sürgősen, 

olcsón rekamiéval eladó. Tavasz 

utca 4. emelet 4 . 3645 

Gépírd és Gyorsíró Iskolában 

(Sztálin sétány 14.) a beiratások 

megkezdődtek Jelentkezni lehet 

V I I I . ált. Iskolai végzettséggel. 

Bőrkabátját már most festesse, 
Javíttassa Csordás bőrruhakészitő-
nél. Szent Miklós u. 7. Felsőváros. 

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

Tiszaparti 3 helyiséghői ál ló 
közműves lakásomat elcserélném 
kettöszoba összkomfortossal meg-
egyezéssel. Érd: 40 98. este 6-'tól. 

Beteg nő mellé ápolót keresünk. | 

Pálfy u. 87. sz. 3631 

Gépészmérnököt műszaki osztály-
, vezetőnek és gyakorlattal rendel-
kező beruházási ügyintézőt keres 
iparvállalat helyben. Részletes ön-
életrajzot 114-es postafiók címre 
kórjuk 

Bejárónő Jelentkezzen hetenként 

két délelőttre. Sztálin krt. 20. I. 12. 
2—3-ig. 

Kétszobás összkomfortos ház la-

kásátadással eladó. CJJszeged, Vass 

utca 4. Bástya pálya mögött. 

Ház Üjszőregen kétszobás mel-
lékhelyiséggel. alápincézve, vil lany 
bent, víz mellette, á l lomásnál el-
adó. Érd: Csongrád megyei Ingat-
lanközvetítő Vál la latnál . 

Férfi segédmunkásokat á l landó 
munkára felvesz a Szegedi Ecset-
gyár. 

Szegedi Malom vizsgázott fűtőt, 
szénhordót és malmi szakmunkást 
felvesz. Jelentkezni Tisza L, u. 67, 

SZEGEDI Malom közli, hogy 
Június 30-án, szombaton, félévi 
leltár mtatt a vámcsere és korpa 
kiszolgálás szünetel. 

Régi naplanait új jáalakít ja Soós-
né paplanosmester. Deák F. u. 2. 

3610 

zeti orvos irányításával készülnek <. f ge t a fiatalság bevonásához, a 
a tornászok. A tornászcsapat 8 v e r 5 e n y e k szervezéséhez, támogas-
férfi és 8 női tagja komoly ellen- s á t o k „ r e n d e z ö bizottságok mun-
fele lesz a balástya! tornászcsapat- k i j é b szolgáljátok ezen keresztül 
nak, az elkövetkezendő jarasi es i s a k ö z s égek szocialista átalaku-
megyei versenyeken. Kistelek és l i S s á n a k ngyét, a testnevelés ügyét. 
Szőreg DISZ-ifJúság.i is saját 

ügyének tekinti a szpártáklád ver- Tokody Béla 

Cserhalmi szerezte. 

Merész. 

NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS 

Bp. Honvéd—Raclng (Párizs) « : ! 

(2:1) 

A KK-ban elért magyar sikerek 

mellett még egy magyar siker 

született vasárnap a Népstadion-

ban: a Bp. Honvéd nagyszerű já-

tékkal fölényesen legyőzte a világ-

hírű párizsi Rácing együttesét. A 

győzelemben nagy része van Czi-

bor ragyogó Játékának, aki egy-

maga négy gólt szerzett csapata-

Ma újrajátsszék a Szegedi Építők Júl iusban rendezik meg a szegedi 

-Deszk i Traktor megyei bajnoki járási szpártáki id döntőjét 

mérkőzést 

A Szegedi Járási TSB júl ius 8-án nak. A másik kétógólt Bozsik és 

a francia csapat-

eredményes. 

A OZCgetU jaiasi lOD jun„» u «„ „ai\. r\ „laoav nt 
A Június 3-án lejátszott Szege- n S z e g c d e n bonyolítja le a Budai lőtte, mig 

?! o S í tekók|T"mMTt falusi dolgozók szpárt ik iádjának bó, GuUlot volt 

— < , I _ A üai. :.!.'.: O A — .. ll-ilorláo 

Állami gazdaságok! 

Termelőszövetkez etek! 

S z é p s é g h i b á s 

Dolgozó parasztok! 

— II. osztályú, használatra teljesen 
alkalmas 

kaszát — sarlót 
levél távirati rendelésre 

azonnal 
szállítunk az alábbi engedményekike-l: 

KASZA: 
60—15 cm hossz. 20 százalék 
80—85 cm hossz. 10 százalék 

Rövid méretek részben díszes export-kivitelben 
SARLÓ: 

»/t—2-es méretig 10 százalék 

Szállítás feltétele: legalább 10 db megrendelése. 

Szentgotthárdi K&szagyár 
Szentgotthárd 
Vas megye. 

Deszki Traktor megóvta. A be-
nyújtott óvással kapcsolatban a 

JT elnöksége megállapította, hogy 
kettős műhiba történt, ezért az el-
nökség a mérkőzés eredményet 
megsemmisítette és annak újra-
jétszását rendelte el. az Építők 
pályaválasztó jogának sértetlensé-
ge "mellett, közös rendezésben 1956. 
jún ius 27-én. szerdán. A mérkő-
zést 6 órakor Játsszák le. Előtte 4 
Ólakor Szegedi Építők-Szegedi 
Honvéd tartalékbajnoki mérkőzés 
lesz a Bástya-pályán. 

Az tittörő Bizottság közleménye 

Az Ütlörö Bizottság elfogadta 

az úttörő-csapatok intézőinek ja-
vaslatát. hogv egy kapust és egy 
mezőnyjátékost cserélni lehessen. 
E gy döntött, hogy a kapus vegig. 
egy mezőnyjátékos pedig az első 
félidő 34. percéig cserélhető. A já-
tékidő tartama: 2x35 perc. 

Járási döntőjét. 8-án a Haladás 

felső-tiszapartl sporttelepén lesz az 

atlétikai verseny, a kerékpáros 

versenyt pedig az algyői ország-

úton bonyolítják le, a rajt és a cél 

is a Postásotthon előtt lesz. A 

férfiak 20 km-t. a nők pedig 15 

km-t tesznek meg. Férfiaknak és 

nőknek is 3-as csapatversenyt ren-

deznek. A 15-i szpártákiádon tor-

naverseny és röplabda-torna kerül 

sorra. Ekkor ismét a Haladás-

pályán lesznek a mérkőzések. 

A falvakban folynak a készülő-

dések, s a fiatalok minden bizony-

nyal nagy számban fognak részt 

venni a küzdelmekben és j ó ered-
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Szentesi Szpártákusz—Szegedi 
Dózsa 2:0. Szentesi sportuszoda. 
Bajnoki mérkőzés. V: Török. 
Szentes: Kökény — Szabó, Dobosai 

— Réhbeli — Sipos, Magony, Gera. 
Szeged: Regdon — Rengei, Banks 

— Muróti — Barcs, Aradi. Va jvár i . 
Kölcsönős támadások után a szen-
tesiek emberelőnyhöz jutottak és 
Sinos lőtt gólt. Rövid kiegyenlí-
tett mezőnyjáték következett cs a 
játékvezető szabálytalankodás miatt 
Sipost a partra küldte. A szegedi 
csapat hosszú időn át ostromolta 
az ellenfél kapuját, de sikertele-
nül . Végülis érvényesült a szen-

ményeket érnek majd el a járási tesiek jobb úszniiudása és Réhbeli 

döntőn. biztosította a győzelmet. 

S A K K 

Fegyelmi határozat 

Nagy érdeklődéssel figyelik a 
sakkozók táborában a szovjet—Ju-
goszláv csapatok belgrádi mérkő-
zését. A szovjet csapat úgyszólván 

Veress László (Szegedi Törek- i e| j t 9 élgárdáját szerepelteti, közű-
vés) Játékost a Fsz. 302. I. P°n '- lük csupán Botvinnik vi lágbajnok 
ja alapján a partjelző megsértésé- é s SzpasszklJ If júsági vi lágbajnok 
ért két soronkövetkező mérkőzés- hiányzik. 

tői eltiltották. A Jugoszláv csapat három élj A -
tékosa: Gligoiics, Matanovics és 

Országos teniszbajnokság Szegeden Ivkov sok nemzetközi versenyen 
arattak már győzelmet, azonban 

helyüket a Vörös Meteor és a Vö-
rös Lobogó ellen is. Borsod megye 
csapata — teljes élgárdájával — 
ezúttal gyengén szerepelt. 

Ma kezdődött Szegeden az or-

szágos vidéki tenlszbsjnokság. Az 

első nap csapatmérközéseket bo-

nyolítottak le. Eredmények: 

Férfiak: Kelet—Észak-Dunántúl 

6:3, Közép—Dél-Kelet 3:1, Nők: 

Kelet—Észak-Dunántúl 5:1, Dél-

Kelet-Közép 6:0. 

legutóbbi vi lágbajnoki középdön-
tőn egyikük sem Indult s így ncm 
vehettek részt az amsterdami dön-
tőn sem. 

Bár a szovjet csapat győzelme 
a valószínű, mégis egyöntetű a 
sakkozók véleménye abban, hogy 
egyedül a Jugoszláv csapat képes 
a siker reményében felvenni a 
küzdelmei a szovjet csapat ellen. 
A jugoszlávok közül eddig Mata-
novics és Knraidaics szerepeltek a 
leglnbbnn. Előbbi Keresz ellen, 
utóbbi Geller ellen aratott győzel-
met. 

A Béke Kupa középdöntőjében 
vasárnap a Haladás I. a Bástya I . 
csapatával mérkőzött. Nagy küz-
delem után a Haladás nyert 3 1 
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Világos: Kh2, Vf l , Bal , Bel , 

FeJ, FÍ2, gyalogok: u4, c4. et, hJ. 

(10). 
Sötét: Kg8, Vg5, He5. Fc5, FJ3, 

gyalogok; a5, b4, e6. f7, g7, h7, 
(II). 

Fenti ál lás az egyik dél-
amerikai versenyen jött léire. Sö-
tét indult s pár lépésben nyert. 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Já rá i 

dolgozólnsk lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Tanács ? 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. 11. arányban A Haladás I I . játék nél- Megfejtésként öt lépést kell be-

Telefon: 35—35 Éj 40-80 kül "feladta a küzdelmet a Törek- küldeni a helyes megoldásért fej-
Kiadóhivatal: Szeged, K l auz á j t é r 8. vés 1. ellen, mert az egyetemi k i n k három pontot kapnak. 

hallgatók vizsgáik miatt nem vál- A múlt heti feladvány megoldd-
lalták a játékot. A vasárnapi dőlt- sa: 1. . . . Hxe-5. 2. fxe, Vc4f, 3. 
tőn a Törekvés és a Haladás első Kf2, Fel t és sötét vezért nyer. 
csapatai küzdenek az első helyért. A jún ius 13-i feladványt jól ol-

Az országos csapatbajnokság dották meg: Bartók. Hampel Sze-
döntőjében nagv meglepetést kel- keres, Blahó, Búza István. Fodor 
lett Hajdú megye csapatának ki- Kovács, Békóssi. Dusnokiné Hj-
tünö szereplése, Boisod megye el- városi. Sebestyén, Botlllk Baditz 
len váratlanul nagyarányú (7:3) Rendes, Filep, Horváth Adok, V I * 

győzelmet arattak s megál l ták a ki Árpád, Búza József, Erdész, 

Telefon: 31-16 és 35-00. 
Terjesztik: a megyei Ponahiva-
tal Hírlaposztálya és a hlrlapkéa-

besltő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési díj 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vál lalat 
Felelöa vezető: Vincze Gyötgf 


