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Diákok az üzemekben 
(S. I.) A technikumokban a tanítás befejeződött. 

Ismeretes, hogy a technikumok rendtartása előírja ta-
nulóinak a nyári, 4 hetes gyakorlati munkát , amelyet 
nagy szeretettel és örömmel végeznek. A tanulók tud-
ják, hogy gyakorlat nélkül tanulmányi munká jukat 
nem tudják kellő eredménnyel folytatni. 

Sokan megütköznek, hogy a tanulóknak még nyá-
ron is dolgozmiok kell. Ilyenkor felmerül a kérdés, mi 
is a termelési gyakorlat, imi a célja. A termelési gyakor-
lat célja nem más, min t hogy a tanulók elméleti tudá-
sukat gyakorlati ismeretekkel egészítsék ki. A gyakor-
lati idő alatt megismerkednek a fiatalok az ipar terme-
lési. gyártási módszereivel, tájékozódnak a különféle 
szervezési és üzemeltetési elvekről is. 

A mostani vizsgák előtt is sokan beszélgettek, vi-
tatkoztak a technikumokban, hogy milyen is lesz az 
idei termelési gyakorlat, hol fognak dolgozni? A ta-
nulók nagy izgalommal várták az indulás perceit, mert 
szeretik a termelési gyakorlatot és tudják, hogy a to-
vábbi munká jukat segíti elő. Tudják, hogy nemcsak 
üzemi tapasztalatokat szereznek, hanem ugyanakkor 
megismerkednek hazánk szépségeivel is, mert gyakor-
lati munká jukat az ország különböző részein végzik. A 
termelési gyakorlat vezetői nemcsak a munkával , ha-
nem a tanulók sportolási és kulturális szükségleteivel 
is törődnek. Lehetőséget biztosítanak közös kirándu-
lásra és színházlátogatásokra is. A gyakorlati idő alatt 
a tanulóifjúság tevékenyen bekapcsolódik az üzemi 
DISZ-szervezetek munká jába és így jobban megala-
pozzák saját DISZ-szervezetük munká j á t és szerveze-
tük fejlődését. 

A tanulókat az egyes üzemekben csoportonként 
osztották el, ahol egy tapasztalt és az ifjúságot szerető 
mérnök gondoskodik fejlődésükről. Az üzemekbein a 
szakmunkások és a művezetők ls szívesen foglalkoznak 
az ismeretek közlésével és a tanulók előadásokon meg-
ismerik az üzem munká j á t és a gyártáselmélet alapjait. 
Az üzemekben balesetvédelmi oktatásban is részes!* 
tik a fiatalokat. A tanulók évfolyamuknak megfelelően 
körülbelül 300—400—500 forint fizetést kapnak a gya-
korlat idejére és ugyanakkor a vállalatok 1.50 forintért 
déli étkezést is biztosítanak. Ezenkívül vál lal ják a ta-
nulók balesetbiztosítását is. Á gyakorlat idejére az if-
júság diákotthonokban, vagy munkásszálláson kap el-
helyezést, s a munkahelyre való utazásnál a felmerült 
költséget az iskolák megtérítik. 

A gyakorlati munkáin a tanulók munkanaplót ve-
zetnek az elvégzett munkáró l és az iskolaév megkezdé-
sekor nevelőjüknek átadják. A tanulók; min t már az 
eddigi gyakorlat is megmutatta, szívesen kapcsolódtak 
az eddigi munkába és szívesen segítik az üzemi DISZ-
fiatalok munká já t és kulturális fejlődését is. A techni-
kumi if júság gyakorlata alkalmával igyekszik beillesz-
kedni a termelő közösségbe. 

A szegedi technikumok tanulói ls szívesein kapcso-

lódnak be ebbe a 3—4 hetes munkába. A vasútforgalmi 

technikum tanulói közül a I I . osztályos tanulók saját 

lakóhelyükön lévő vasútállomáson, a I I I . osztályos ta* 

nulók a szegedi M Á V Igazgatóságon végzik termelési 

munkájukat . Ezek a fiatalok a gyakorlat befejezése 

után közös utazáson ismerkednek meg hazánk szépsé-

geivel, földrajzi fekvésével. Ugyancsak termelési gya-

korlaton vesznek részt a Kohó- és Gépipari, az Irinyi 

János Vegyiipari, a Fonó- és Szövőipari, valamint a 

Vedres István Építőipari Technikumok tanulói is. Az 

Erdészeti Technikum tanulói gyakorlatukat nevelőik-

kel együtt a Mecsek festői erdőségében végzik. 

Az Irinyi János Vegyiipari Technikum tanulói az 

országban mintegy 15 helyen végzik gyakorlati munká-

jukat. A többi tanulóikhoz hasonlóan a vállalatoknál mint 

fizikai dolgozók, vagy mint segédművezetők a műveze-

tők mellé beosztva végzik termelő munkájukat . Az üze-

mek munkaruhával és védőfelszereléssel is ellátják a 

tanulókat. A Fonó- és Szövőipari Technikum tanulói 

nagyrészt Szegeden maradtak, s a szegedi üzemeikben 

töltik el gyakorlati idejüket. A másodikosokat a fonó-

és szövőgépek, a harmadikosokat a művezetők mellé 

osztják be. Az Építőipari Technikum fiataljai az ország 

különböző részein dolgoznak, de egy részük itt Szegeden 

a "bérház* építkezésénél, egy másik kis csoport a meg-

induló Somogyi-telepi általános iskola építkezésénél 

tölti el gyakorlati idejét. 

Az eddigi tapasztalaitok azt mutatták, hogy a tanulók 

szeretik a gyakorlati munká t és a termelésben megál l ják 

helyüket. Igyekeznek a termelésbe tevékenyen bekap-

csolódni, szeretik és megbecsülik a fizikai munkát . A 

gyakorlat befejezésekar az üzemek dolgozói nehéz szív-

vel válnak meg fiataljainktól, akik munká jukban min-

denkor lelkiismeretesen segítették őket. A tanulók az 

üzemekben a kulturált, művelt emberekhez méltóan és 

kellő fegyelemmel viselkednek. 

A termelési gyakorlat alkalmas arra, hogy a diákok 

megszeressék a nagyipari munkát , amelyhez hozzájárul 

az is, hogy az üzemek messzemenő gondoskodással fog-

lalkoznak ifjúságunkkal, a jövő fiatal technikusaival. 

Ilyen segítés és támogatás mellett technikumaink ta-

nulói, tanulmányaik befejezése után biztos tudással és 

kellő üzemi ismeretek birtokában kezdhetik meg gya-

korlati munkájukat . 

A jugoszláv kormányküldöttség szovjetunióbeli látogatása 
nagy hozzájárulás a béke megszilárdításához és a nemzetközi 

együttműködés további kiszélesítéséhez 
Tito elnök beszéde a belgrádi pályaudvaron 

Belgrád: Joszip Broz-Tito köz-
társasági elnök a Szovjetunióból 
és Romániából visszaérkezve a 
belgrádi pályaudvar előtti téren 
íeállított diszemelvényről szer-
dán este beszédet intézett az 
egybegyűlt több százezres tö-
meghez. Tito elnök megköszön-
te a fogadtatást, majd így foly-
tatta: 

— Tudom, hogy figyelemmel 
kísérték utunkat és sokat olvas-
tak szovjetunióbeli tartózkodá-
sunkról, de most ismét megkell 
mondanom, nem is lehet leírni 
és én sem tudom szavakban ki-
fejezni, hogy milyen melegen és 
szívélyesen fogadott bennünket 
mindenütt a szovjet nép. Amit 
ott átéltünk, minden várakozá-
sunkat meghaladta. Igen gyak-
ran mélyen meghatott bennün-
ket az egyszerű emberek, a mun-
kások, parasztok, kolhoztagok, 
öregek és fiatalok szívélyessége 
egyaránt. Mindez hozzájárult 
ahhoz, hogy rövidnek tűnt há-
romhetes ott-tartózkodásunk. 

— A szovjet polgárokkal való 
találkozásaink során meggyő-
zödtünk arról, hogy idegen és 
érthetetlen volt előttük mind-
az, ami 1948-ban történt, s 
ugyanolyan nehezükre esett, 
mint nekünk. Meggyőződtünk 
arról az óhajukról is, hogy 
mindez feledésbe merüljön és 
hogy az a kínos állapot, amely 
néhány évig tartott közöttünk, 
tanulságul szolgáljon a jövőre 
nézve, hogy ilyesminek soha 

többé nem szabad előfordulnia. 
(Taps). 

— Nagy hatást gyakorolt ránk 
a Szovjetunió rendkívül nagy 
műszaki előrehaladottsága min-
den tekintetben. De amint már 
mondottam, a legnagyobb be-
nyomást a szovjet emberek gya-
korolták ránk, akiknek örömteli 
arcáról, mosolygós szeméből le-
olvasható, hogy tudatában van-
nak nagy távlataiknak, hogy a 
szocializmus öntudatos építői. 

'— Amidőn az igen szívélyes 
fogadtatásokról és az egyszerű 
szovjet emberekkel történt talál-
kozásokról beszélek, hangsúlyoz-
nom kell azt is, hogy a legma-
gasabb és más szovjet vezetők 
is igen meleg és elvtársias ma-
gatartást tanúsítottak irányunk-
ban. Megbeszéléseink a legszí-
vélyesebb légkörben és a kölcsö-
nös megértés szellemében zaj-
lottak le. Ez tette lehetővé, hogy 
egy újabb történelmi jelentőségű 
nyilatkozat jöjjön létre kormá-
nyaink, s a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja és a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetsége között. 

Ez a nyilatkozat ismételten 
egészen világosan hangsúlyozza, 
bogy milyenek és milyeneknek 
kell lenniük kapcsolatainknak. 
A dolog lényege éppen abban 
rejlik, hogy e nyilatkozat nem-
csak a két ország kapcsolata 
szempontjából nagy jelentőségű, 
hanem messze meghaladja eze-
ket a kereteket és nemzetközi 
jellegű okmánnyá válik. 

A jugosz láv ko rmánykü l d ö t t s ég 
szovjetun ióbel i l á togatását vi lágszerte 

poz i t ívan í t é l i k meg 

mindenki, aki az évek során 
figyelemmel kísérte külpo-
litikánkat, képtelenségnek 
tartja ezt, 

inert ez a látogatásunk nem volt 
egyéb, mint elvhű külpolitikánk 
logikus végrehajtása — ez az 
együttműködés politikája mind-
azokkal az országokkal, amelyek 
az egyenjogúság és a belügyek-
be való be nem avatkozás alap-
ján óhajtanak együttműködni. 
Az állandó harc politikája ez 
annak az eszmének a győzelmé-
ért, amely meg tudja akadályoz-
ni és meg is kell, bogy akadá-
lyozza az új nemzetközi össze-
tűzést Ennélfogva tehát a kü-
lönböző társadalmi rendszerű 
államok közötti egymás mellett 
élés politikája ez. 

Természetesen nem kell elt.it-1 

kölni azt a tényt, hogy a legna-
gyobb ostobaság lenne, ha a 
szocializmust építő országok kö-
zött nem állana fenn baráti kap-
csolat és együttműködés. Mi so-
hasem titkoltuk azt a tényt és 
legkevésbé tesszük ma, hogy szi-
lárdan haladunk egy új és igaz-
ságosabb társadalmi rendszer — 
a szocializmus felépítése útján. 

Ezek szerint tehát logikus, 
hogy minél jobb viszony-
ban akarunk élni azokkal 
az országokkal, amelyek 
ugyanezen cél felé töre-
kednek. 

De vajon azt jelenti-e ez, bogy 
mi meg akarjuk rontani kapcso-
latainkat más országokkal, a 
nyugati országokkal? Természe-

tesen nem erre törekszünk, sőt 
nemcsak, hogy meg akarjuk 
őrizni fennálló jó kapcsolatain-
kat, hanem ki is akarjuk széle-
síteni azokat, miután ez megfe-
lel a békés együttműködésre ét 
az aktív egymás mellett élésre 
irányuló politikánk szellemének; 
együttműködésre törekszünk a 
más rendszerű, tehát kapitalista 
rendszerű országokkal is. 

Nyugaton ál landó szokássá 
vált, hogy az úgynevezett 
vasfüggönyről, beszéljenek 
Most azonban, amikor ez az 
úgynevezett vasfüggöny nincs 
többé, ők magukat akar ják 
egy ilyen függönnyel körül-
venni, ahelyett, hogy maguk-
kal szemben is logikusak len-
nének és a közeledés érdeké-
ben tevékenykednének azok-
kal a népekkel is, amelyek-
ről azt állították, sőt néha 
még ma is ál l í t ják, hogy -a 
vasfüggöny mögött* vannak. 
Van ebben valami, ami véle-
ményem szerint negatív te-
kintetben igen fontos és ter-
mészetesen káros is. 

Ez pedig a jóakarat hiánya, 
hogy kölcsönös bizalmat 
teremtsenek az ál lamok 
között, tekintet nélkül azok 
társadalmi rendszerére. 

A Szovjetunió már eddig is 
elég világos bizonyítékokat 
nyújtott arra vonatkozólag, 
hogy nem akar háborút és 
ho|»y nem fenyeget annak ve-
szélye, hogy bármilyen ag-
resszív lépésre szánja magát. 

Engedjék meg — folytatta 
Tito elnök —, hogy néhány szó-
val kitérjek arra, bogy a világ 
különböző részeiben miként te-
kintik a Szovjetunióban tett lá-
togatásunkat. A nemzetközi saj-
tóban eddig megjelent kommen-
tárokból látható, hogy a nagy 
többség pozitíven Ítéli meg ezt 
a látogatást és olyannak fogja 
fel, amilyen az a valóságban, 
nagy hozzájárulásnak a béke 

megszilárdításához és a nemzet* 
közi együttműködés további ki-
szélesítéséhez. Egy jelentéktelen-
nek mondható kisebbség azon-
ban vagy nem akarja ezt meg-
látni, vagy pedig rosszindulatú-
an állítja be ezt a látogatásun-
kat, mintha a kommunista erők 
újabb csoportosulásáról lenne 
szó a „szabad világ" ellen, 
ahogy ők mondják. Véleményem 
szerint 

A jugoszláv á l l áspont l ényegbevágó 
ké rdésekben azonos a Szov je tun i ó 

á l l á spon t j áva l 

Jaj de jó lubickolni! 

A Szegedi Ruhagyár jól felszerelt bölcsődéjében baba-kádak-
ban fürösztik az apróságokat 

Mint már előbb is mondot-
tam, a Szovjetunióban, majd 
azután Ramáindában lerak-
tuk jövő kapcsolataink szi-
lárd alapjait. (Taps.) Ezzel 
kapcsolatban kifejezésre sze-
retném juttatni szándékun-
kat, hogy ugyanezt szeret-
nénk megtenni a többi keleti 
országgal is, de felvetődik itt 
a kérdés, vajon kapcsolataink 
ezeknek az országoknak 
mindegyikével elérték-e már 
azt a fokot, hogy az ilyen 
együttműködés megvalósít-
ható? Erre azt válaszolnám, 
hogy egyeseknél igen, de 
egyeseknél nem. Azokról az 
országokról, amelyek még 
nem érték el ezt a fokot, el-
mondhatom, hogy nem a né-
pek hibásaik ebben, hanem az 
egyes vezető emberek bizo-
nyos ingadozása, bizonyos 
tartózkodása, mert nehezük-
re esik megmondani azt, 
amit meg kell mondani és 
mert úgy vélik, csorbát szen-
vedne a tekintélyük, ha meg-
mondanák. Véleményem sze-
rint ez tévedés. Miután kom-
munistákról van szó, úgy vé-
lem, nemcsak a tekintélyük 
nem csökkenne, hanem nyilt 
és őszinte állásfoglalásuk ar-
ra vonatkozólag, hogy ú j és 
jobb alapokon akarják hely-
reállítani a baráti kapcsola-
tokat, csak növelné tekinté-
lyüket mind saját országuk-
ban, mind pedig a világon ál-
talában. (Felkiáltások: Ügy 
van! Taps.) Ami pedig ben-
nünket illet, megmondhatom, 
hogy ná lunk mindenkor tel-
jes megértésre találnak. Erre 
pedig szükség van nemcsak a 
szocializmust építő országok-
kal való együttműködés 
szempontjából, hanem ugyan-
úgy szélesebb nemzetközi ér-
telemben is. 

Mi ma már igen gyümöl-

csöző gazdasági és kulturális 
együttműködést folytatunk 
úgyszólván minden szocializ-
must építő országgal, de po-
litikai együttműködésünk le* 
marad a gazdasági és kultu-
rális együttműködés mögött. 
Azt szeretnénk, ha az a va-
cuum, amely köztünk és az 
egyes szocializmust építő or-
szágok között fennáll, mielőbb 
kiküszöbölődnék, hogy azután 
el lehessen mondani, semmi-
féle különbség nincsen ezen 
országokkal való baráti kap-
csolatainkban és együttmű-
ködésünkben. (Taps.) 

Hangsúlyoznom kell, téves 
lenne azt hinni, hogy moszk-
vai tartózkodásunk idején 
bárki részéről még csak a 
legkisebb kísérlet történt 
volna is arr a nézve, hogy le-
mondjunk az egyenrangú vi-
szonyról és az egyenrangú 
együttműködésről alkotott 
eddigi elveinkről mind gaz-
dasági, mind pedig politikai 
és kulturális tekintetben. 
(Taps.) Szilárdan meggyő-
ződtünk arról, hogy azok a 
külföldi fecsegések, amelyek 
szerint mi állítólag újból el-
veszítjük függetlenségünket 
és újból mások tartanaié ben-
nünket kézben, közönséges 
koholmány, melyre szót sem 
érdemes vesztegetni. Ugyan-
úgy megmondhatom most azt 
is, hogy a szovjet vezetők 
egyetlen szót sem szóltak ar-
ról, hogy gyengítenünk kel-
lene kapcsolatainkat a nyu-
gati országokkal gazdasági, 
politikai és kulturális téren. 
Ellenkezőleg, a z ő vélemé-
nyük abban megegyezik a 
mienkkel, hogy folytatni keU 
ezt az együttműködést, fej-
leszteni kell, mert ez érdeke 
mindenkinek, érdeke a világ-
béke megszilárdításának és a 

(Folytatás a 2, oldalon) 
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Tito elnök beszéde a belgrádi pályaudvaron 
(Folytatás az első oldalról.) 

népek közötti bizalom meg-
erősítésének is. 

Ami pedig a Moszkvában 
felmerült külpolitikai kérdé-
seket illeti, elmondhatom, 
hogy a lényegbevágó kérdé-
sekben nézeteink azonosak 
voltak, vagy közelálltak egy-
máshoz, különösen Németor-
szág egyesítésének, a leszere-
lésnek, az Egyesült Nemze-
tek szerepének kérdésében, 
valamint abban, hogy meg 
keli tenni minden erőfeszí-
tést annak érdekében, hogy 
a közép-keleti helyzet meg-
szilárduljon. 

De, ha már a német kér-
désről van szó, az, amit 
Moszkvában mondtam erről, 
saját véleményem és kormá-
nyunk véleménye volt. Kel-
lemes volt hallanunk azon-
ban, hogy hasonló a szovjet 
álláspont is ebben a kérdés-
ben. 

Ezzel azt akarom mondani, 
hogy 

feleslegesek voltak Nyugat-
Németországban azok az 

ideges lapkommentárok, 
amelyekben azt állították, 
hogy mi megváltoztattuk 
álláspontunkat és hogy a 
szovjet vezetők álláspont-
Ját tettük magunkévá. 

Nemegyszer fejtettem ki már 
korábban is azt a nézetet, 
amelyet most Moszkváiban is 
hangoztattam. Az erre vonat-
kozó véleményemet már ak-
kor hangoztattam, amikor a 
szovjet vezetők még nem is 
jártak Belgrádban. Emlékez-
nek erre azok a felelős nyu-

telmezték szovjetunióbeli 
látogatásunk jelentőségét. Ez 
megerősít bennünket abban a 
meggyőződésünkben, hogy 

az ilyen pozitív irányzatok 
mindjobban erősödnek és 
hogy barátságunk és 
együttműködésünk egyre 
Jobb és termékenyebb lesz. 
A küldöttség romániai lá-

togatásáról Tito elnök a töb-
bek között a következőket 
mondotta: 

— Romániában is szóba-
kerültek gazdasági, politikai 

gatnémet személyek, akikná- és kulturális vonatkozású 
lünk jártak és akikkel erről kérdések. Meggyőződtünk ar-
beszélgettem, de ismeretes 
ez a sajtóból is. Ezek szerint 
tehát részünkről e tekintet-
ben nem történt semmiféle 
változás. 

— Mi ügy véljük — és ezt 
most ismételten hangozta-
tom —, hogy 

Németország egyesítésének 
kérdése a német nép ügye, 
másoknak pedig feladatuk, 
hogy segítsenek Németor-
szág egyesítése reális meg-
oldásában. 

Dialektikusan kell szemlélni 
• nemzetközi események folyamatát 

Szovjetunióbeli tartózko-
dásunk idején sajnálattal lát-
tuk, hogy egyes amerikai kö-
rök, sőt a sajtó egy része is 
idegesen és elkeseredetten 
kelt kl az ellen, hogy jó kap-
csolatokat teremtsünk a 
Szovjetunióval. Egészen odáig 
mentek, hogy azzal fenyeget-
tek, megvonnak minden se-
gélyt Jugoszláviától. Önök 
tudják, hogy mi mindenkor 
köszönetet mondtunk azért a 
segítségért, amelyet az ame-
rikai kormány és a nép adott dolatát is 
Jugoszláviának, de hangsú- molásnak. 
lyoznam kell itt, hogy mi so-
hasem egyeztünk bele a se-
gítség lealacsonyító feltéte-
lekhez való kötésébe, vagy 
az olyan feltételekbe, ame-
lyek megkötnék kezünket 
független kül- és belpoliti-
kánkban. (Helyeslés.) Így volt 
ez a múltban, így van ez ma 
ls és így lesz a jövőben! Más-
részt azonban meg kell mon-
danom, mindannyian örül-
tünk, amikor láttuk, hogy 

Amerika legfclclősebb em-
berei és a nép nagy több-
sége másképp tekint szov-
jetunióbeli látogatásunkra. 

A második probléma, amely 
ismét megjelent a kommen-
tárokban. mégpedig nem po-
zitív. Ihanem negatív értelem-
ben. a balkáni szövetség kér-
dése volt. Arról írtak ugyan-
is. hogv a balkáni szövetsé-
get tel lesen eltemették, és 
hogv szóbaikerült most a 
moszkvai tárgyalások alkal-
mával. 

— Igen. szó volt Moszkvá-
ban a balkáni szövetségről, 
de mi kezdtünk beszélni róla. 
megmagyaráztuk, milyen jel-
legű ma ez a szövetség és ml 
a célja a balkáni együttmű-
ködésnek. Megmagyaráztuk, 
nem az a célja, hogy tárt ka-
pukat döngessen, hanem alap-
ja legyen, mint ahoev alapia 
is a három ország közötti 
igen hasznos baráti együtt-
működésnek. amelv országok 
egyldöbon e szerződés kato-
nai oldalát részesítették el-
sőbbségben. Véleményem sze-
rint 

a balkáni szövetség, mint 
az együttműködés alapja, 
semmit sem vesztett jelen-
tőségéből, hanem egyre In-
kább békés jelleget ölt, 

hozzájárulást jelentenek ah-
hoz. hogv azok az országok, 
amelyek létrehozták, minél 
jobb kapcsolatokat teremtse-
nek más országokkal és ezzel 
megszilárdítsák a világ béké-
jét. Moszkvában egyetlen 
olyan szó sem hangzott eL 
amely kedvezőtlen lett volna 
az említett egyezmény ilyen 
szellemére. Véleményem a r s 
rint itt arról van szó. hogy 

egyeseknél hiányzik a szük-
séges realitás, nem tudnak 
dinamikusan tekinteni a 
nemzetközi kapcsolatok fej-
lődésének és a világtörté-
néseknek a folyamatára. 

E tekintetben egyes emberek 
lemaradnak az események 
mögött és statikusan nézik a 
dolgokat, úgyhogy az. ami úí 
és jobb. borzalmasnak tűnik 
előttük és ezért negatív 
irányzatnak tüntetik fel. 

Természetesen nem köve-
telhetjük meg az ilyenektől, 
hogy dialektikusan szemlél-

jék a nemzetközi viszonyok 
fejlődésének folyamatát azon-
ban mégis több logikát és 
realizmust lehetne várt.1 tő-
lük. mert a gyakorlatban már 
beigazolódott ú j út helyes-
sége és sok ország, köztük 
nagy országok is. elfogadták 
már. hogy jobb békés úton 
megoldani a prohlémákat, mint 
hideífháborúval kiélezni a 
dolgokat. Ez pedig azt jelenti, 
hogv ma már odáig jutot-
tunk. elvetették még a gon-

a fegyveres leszá-
tekintve. hogv az 

emberek arra a meggyőző-
désre jutottak, hogy Ilyesmit 
egyetlen nép sem akar, a né-
pek békét akarnak, amely 
lehetővé tenné, hogv alkotó 
munkának szenteljék magu-
kat (felkiáltások: úgy van. 
úgy van!) Másrészt pedig 
örültünk annak is. hogy Gö-
rögországban és Törökország-
ban legnagyobbrészt pozitív 
módon kommentálták és ér-

ről. hogy fennállnak az igen 
kedvező feltételek arra. hogy 
kiszélesítsük az országaink 
közötti áruforgalmat és köl-
csönösen műszaki segítséget 
nyújtsunk egymásnak. Be-
szélgettünk a Bánátban és 
Romániában élő nemzeti ki-
sebbségünkről is. azokról, 
akik az 1948. évi szakítás 
után igei súlyos helyzetbe 
kerültek. Történtek ott átte-
lepítések. stb. de mindez már 
megszűnt. az áttelepítettek 
visszatértek régi lakóhelyük-
re. a bebörtönzötteket pedig 
szabadon bocsátották. 

Felelős román elvtársak 
igen nyiltan és készségesen 
kijelentették, azon lesznek, 
hogy mindezt a legrövidebb 
időn belül rendezzék és az 
emberek visszatérjenek 
otthonukba és kártalanít-
sák őket. 

Véleményem szerint lá-
togatásaink óriási jelentősé-
gűek a további fejlődésre 
nézve és igen kedvező hatás-
sal lesznek a népek közötti 
együttműködésre nemcsak a 
világnak ebben a részében, 
hanem általában is. 

Rendkívül fontos számunk-
ra. országainkra nézve pedig 
különösen hasznos az, ho«v a 
multat sutba dobtuk és hogv 
a belgrádi nyilatkozat szel-
lemének eddigi alkalmazása 
is hizonvítja. megtaláltuk azt 
az egészséges alapot, amelyen 
tovább építhetjük baráti kap-
csolatainkat és együttműkö-
désünket, ez pedig érthetőleg 
nagymértékben hozzájárul 
maid a béke megszilárdításá-
hoz is az egész világon. 

Ahol peregni kezd az őszi árpa, 
azonnal aratni kell 

A Földművelésügyi Min isztérium közleménye 

Az elmúlt hetek rendkívül 
esős, szeles időjárása az őszi 
árpát a legérzékenyebb érési 
állapotban érte. A sok ned-
vesség hatására az érés-
ben lévő őszi árpa szemek 
megduzzadtak, így az erős 
szelek következtében a 
szemek a kalászorsóról köny-
nyen leperegnek. A pergés 
nagysága attól függ, hogy az 
őszi árpát milyen érési álla-
potban érte ez az időjárás. 

Ahol a szem már peregni 
kezdett, ott a termelők 

— még abban az esetben ls, 
ha az őszi árpa nem érte el 
a legjobb aratási érettséget — 

azonnal arassák le, mert a 
szeles Időben az érés előre-
haladásával fokozódhat a 
pergés. 

Az állami gazdaságok és ter-
melőszövetkezetek mindenütt, 

ahol arra lehetőség van, az 
ilyen őszi árpát kombájnnal 
arassák még akkor is, ha az 
árpa nem érte el a kornbájn-
betakarífáshoz legjobb érési 
fokot, mert a szemveszteség 
csökkentésének ilyen esetben 
éppen a kombájn a legfőbb 
eszköze. 

A betakarítás után igen 
fontos a termény szárítása, 
ezért vékony rétegben te-
rítsük és állandóan forgas-
suk az őszi árpát. 

Erre jelenleg megvan a lehe-
tőség, mert még elegendő fe-
dett helyiség áll rendelke-
zésire. 

Azokon a táblákon, ahol 
esetleg a szemhullás nagyobb 
mértékű volt, aratás utám a 
tarlót sertésekkel járassák 
meg és a tarlóhántást ezután 
végezzék el. 

Rövid külpolitikai hírek 
Moszkva: A szovjet és a ma-

gyar küldöttség között az őszin-

te barátság és a teljes kölcsönös 

megértés szellemében lefolyt tár-

gyalások eredményeként 1956. 

június 28-án Moszkvában tudo-

mányos is kulturális együttmű-

ködési egyezményt irtak alá a 

Szovjetunió ét a Magyar Nép-

köztársaság között. 

Berlin: A bonn i par lament 

csütörtöki ülésén Brentano kül-

gyminiszter kormánynyi latko-

zatot tet t 

Többek között hangsúlyozta, 

liogy Bonn nem fogadhatja meg 

Moszkva tanácsát, ncm kezdhet 

a német újraegyesítésre vonat-

kozó tárgyalásokat a Német De-

mokratikus Köztársaság kormá-

nyával, mert ezzel egyfelől jogi-

lag megpecsételné azt. hogy Né-

metországban ma két állam van 

és két kormány működik, más-

felől felmentené a nagyhatalma-

lust vállalt kötelezettségük alól, 

hogy egyesíteniük kell az álta-

luk felosztott Németországot. 

* 

Athén: Az A F P közl i , hogy 

D. T. Sepilov szovjet külügymi-

niszter csütörtökön Bcirutból 

jövet megérkezett Athénba. 
• 

Gaza: Az A F P jelentése sze-

rint kedden az egyiptomi—izraeli 

határon E l Sabha demilitarizált 

övezetében izraeli őrállásból au-

tomata fegyverekkel és tábori 

ágyúkkal megtámadtak egy 

egyiptomi őrjáratot, amely 

egyiptomi területen haladt. Az 

egyiptomi őrjárat nem viszonoz-

ta a tüzet. Egyiptom képviselője 

nz incidens miat t tiltakozott az 

izraeli fegyverszüneti vegycsbi-

zottságnál. 

' • 

Párizs: A francia miniszterta-

nács elfogadta nz algériai agrár-

reform tervezetét — jelenti nz 

AFP. Az algériai agrárrcjormot 

rendeleti úton hajtják végre. 

Pár t é l é t 

Egy propagandista tapasztalatai és tervei 
a pártoktatásról 

SZABATOSAN FOGAL-
MAZOTT mondatokban be-
szél Ábrahám Vincéné, nagy 
levegőt szed magába, köziben 
figyel, hogy figyelik-e, amit 
mond a propaganda munká-
ról, az évek óta felgyülem-
lett élményeiről. Az elmúlt 
oktatási évben a marxizmus-
leninizmus alapjai tanfolya-
mot vezette a Szegedi Ken-
derfonógyár VI. alapszerve-
zetében és látszik rajta, 
hogy a pártoktatásról beszél 
legszívesebben. 

Elégedetlen saját munkájá-
val, a múlt év eredményei-
vel, pedig minden felől azt 
mondták neki, hogy jól ve-
zette a tanfolyamot. A hall-
gatók igen csak megjelentek 
az előadásokon, de alig szól-
tak hozzá az anyaghoz, mert 
legtöbben bele se néztek a 
könyvbe. Pedig ő törődött ve-
lük, elment a lakásukra is 
beszélgetni, mégsem emelke-
dett a tanulmányi színvonal. 
Egyszer nagyon mérges lett, 
amikor látta, hogv az a pár 
ember, aki nem akarta szó 
nélkül végig ülni a szeminá-
riumot, mindenről beszélt, 
csak arról nem, hogy miért 
a párt, a munkásosztály a 
proletárdiktatúra vezetője. A 
foglalkozás végén keserves 
lelkiállapotban berontott az 
üzem igazgatójához, aki lát-
va, mennyire feldúlt, meg-
kérdezte, hogy mi a hiba. 
Azt válaszolta, hogy retten-
tő rossz volt a szeminárium, 
ami nem is csoda, hiszen 
még a pártvezetőségi tagok 
sem tudják n leckét. 

AZUTÁN GONDOLKOD-
NI KEZDETT és rájött, hogy 
többféle oka van a hallgatók 
közönyének. Felfedezte, hogy 
elsősorban őbenne van a 
hiba. A módszerében. Túl 
szigorú volt, alig mosolyin-
totta el magát és meg nem 
eresztett volna soha egy tré-
fát. Előadását rendszerint 
felolvasta, aztán a szeminá-
riumon mereven ragaszko-
dott a tételekhez. Leckét 
akart elmondatni az elvtár-
sakkal, mint a tanító a gye-
rekekkel. Ez nem ment. Ma 
már látja, hogy a hallgatók 
ezért hallgattak valóban, sőt 
előfordult, hogy elaludtak 
egy-egy kicsit. Közben meg-
hallotta, hogy Schuszter Já-
nos és Virág László szeminá-
riumán élénkebb a vita, 
mert azoknak nem annyira 
iskolás a módszerük: színe-
sebben, sokoldalúbban és 
így persze érdekesebben is 
tartják az előadást, olykor 
anekdótákkal is megfűszere-
zik, ugyanakkor tágabbra 
eresztik a hozzászólásokat, 
nem szólnak közbe, mihelyt 
valaki eltér egy kicsit a 
tárgytól. El ls akart menni, 
hogy tanuljon tőlük, de min-
dig éjszakás volt, amikor 
Schuszter elvtárs tartotta a 
foglalkozást. 

Ma már látja, hogy eddig 
nem jól csinálta, ezért őszre 
feltétlenül hasznosítja ő is 
az eredményesebb munkát 
végző propagandisták ta-
pasztalatait. Ezért tanul most 
a nyári szünetben is, foko-
zottabban, mint eddig bár-
mikor. Nemcsak marxista— 
leninista műveket és újságo-
kat olvas, hanem szépirodal-
mat is, hogy szaporodjék, 
gazdagodjék a szókincse. 
Most olvasta el Aczél Tamás 
regényét, A szabadság ár-
nyékában-t és Mikszáth, 
Szent Péter esernyője című 
könyvét. 

DE A MÜLT ÉVI TANFO-
LYAM nem éppen sikeres 
befejezése — az, hogy né-
hányan nem kaphattak bizo-
nyítványt sem, — nem csu-
pán őrajta múlott. P. S.-né, 
az egyik hallgatója — párt-
vezetőségi tag — kétszer sem 
hallatta hangját az egész ok-
tatási évben, vagyis egysze-
rűen nem tanult. Jól is-
ismerte, tudta róla, hogy 
anyagi gondok nem kötik, a 
férje is jól keres. Kíváncsi 
volt tehát, hogy miért nem 
gyarapítja elméleti-politikai 
tudását és felkereste ottho-
nában. Ahogy beszélgettek, 
P. S.-né nagynehezen ki-
nyögte: csak kénytelenségből 
tanul, azért jár el foglalkozá-
sokra, hogy a párttitkár ne 
molesztálja. 

— De a mindenségedet — 
esett neki Ábrahámné — mi- I 
nek vállaltad el akkor, an- j 

nakidején, amikor megbe-
szélték veled, hogy milyen 
fokon akarsz tanulni? Aztán 
te pártvezetőségi tag vagy, 
figyelnek rád, hogyan fogha-
tod így fel? 

Erre P. S.-né nem igen 
szólt semmit, de a propagan-
dista levonta azt a tanulsá-
got, hogy az oktatási év meg-
kezdése előtt többet kell be-
szélgetni a párttagokkal a 
tanulás fontosságáról, erő-
sebb és meggyőzőbb agitációt 
kell kifejteni a pártoktatás 
mellett. Elsősorban a fiatalo-
kat és azokat kell beosztapl, 
akik meggyőződésből vállal-
ják önképzésüket. Ezekben a 
napokban már így dolgozik 
az a bizottság, amelynek az a 
feladata, hogy a jövő oktatási 
év sikerét előkészítse. Nem 
sietnek, csak azért, hogy mi-
nél hamarabb túl legyenek 
rajta, hanem beszélgetnek, 
vitatkoznak az emberekkel, 
megkérdezik tőlük, helyeslik-
e, hogy akik nem sajátítot-
ták el a tananyagot, azok 
nem kaptak bizonyítványt. 
Még csak hat elvtárssal be-
széltek eddig, de ezután sem 
sietnek. Türelmes és alapos 
munkát akarnak végezni. Az 
a cél, hogy akik elvállalják, 
azok jövőre ne csak megje-
lenjenek a foglalkozásokon, 
hanem tanuljanak is kom-
munista szorgalommal. 

A PARTBIZALMIAK FE-
LELŐSSÉGÉT is szóváteszi 
Ábrahámné. Nagyon helyesli, 
hogy most újjáválasztják 
őket és csak azok maradnak 
meg ebben a nagyon fontos 
és szép pártfunkcióban, akik 
már a tagjelöltségtől kezd-
ve nevelik a hozzájuk tarto-
zó elvtársakat a tanulás sze-
retetére és nemcsak megbíz-
zák őket pártmunkával, ha-
nem meg ls követelik a meg-
bízatás teljesítését. Több 
párttag ugyanis azt mondja: 
azért nem tanul szívesen, 
mert nem látja semmi értel-
mét, úgysem tudja hasznosí-
tani az elméleti tudását a 
gyakorlati pártmunkában, 
mert ha adnak is nekik va-
lamilyen feladatot, nem 
igen törődnek azzal, hogy 
végrehajtják-e. Mintha nem 
lenne fontos. Tehát a párt-
bizalmiak nagyon sokat te-
hetnek a jövő évi pártokta-
tás sikeréért is, ha megkö-
vetelik a párt törvényeinek 
megtartását. 

Ábrahám Vincéné levonta 
a tanulságot az eddigi hibák-
ból. Tervei, elgondolásai meg-
valósíthatók és törekszik is 
erre. Tanul a nyári szünet-
ben is, tartja a kapcsolatot 
hallgatóival, de a pártszer-
vezet is segítsen neki, és a 
többi propagandistának. 

Álljon helyt az ifjúság 

az aratás-cséplés nagy csatájában 
Diszlsták, dolgozó paraszt-

fiatalok! 

Megyénkben is megkezdő-
dött az aratás. Az idei mos-
toha időjárás bizonyos fokig 
késlelteti a mezőgazdasági 
munkát. Késnek a szénabe-
takarítási és növényápolási 
munkálatok. Az aratásig — s 
részben az aratás ideje alatt 
— kell elvégezni a kukorica, 
a répa stb. kapálását is. A nö-
vényápolás és a betakarítás 
csatája, munkáinagy felada-
tok elé állítanak bennünket. 

A Dolgozó Ifjúság Szövet-
sége Csongrád megyei Bizott-
sága e megnövekedett felada-
tok idején felhívással fordul 
hozzátok, megyénk fiataljai-
hoz, DISZ-tagjaihoz és DISZ-
szervezeteihez. Kérünk ben-
neteket, hogy minden erővel 
segítsétek a növényápolás be-
fejezését, az aratás és cséplés 
sikerét. 

Az aratás teljes megkezdé-
séig mindent kövessetek el, 
hogy a növényápolást, a sze-
tt abe takarítást befejezzük. 
Dolgozzatok úgy, hogy ez le-
hetőleg ne zavarja az aratást 
és a cséplést. A hamarosan 
ránk köszöntő kenyérgabona 
aratásig minden gépet, min-
den erőt, minden percet erre 
a munkára kell fordítani. 

Az aratás megkezdésétől 
kezdve legnagyobb gondunk 
népünk kenyerére legyen. 
Minden erőnket az aratás el-
végzésére fordítsuk. Ahogy 
megérett a galbona, azonnal 
vágni kell, nem szabad hagy-
ni, hogy elszóródjék a szem. 
Ha az aratással elkésünk, 
nem viaszérésbem kaszáljuk 
le a gabonát és ha csak 50 ki-
logramm búzát, vagy rozsot 
szórunk el holdanként, ez me-
gyéinkben 600 vagon kenyér-
gabona-veszteséget jelent. 

Az aratás idején egyetlen 
gép se álljon. Minden gépet, 
minden Időt, minden erőt az 
aratás szogálatába állítsunk. 

Szervezzétek meg, hogy 
aratógépeinket és kombájnja-

inkat teljes egészében kihasz-
nálhassuk. 

A termelőszövetkezetekben, 
az állami gazdaságokban szer-
vezzetek ifjúsági arató-brigá-
dokat. Ahol géppel nem lehet 
vágni, kaszával lássatok neki 
az aratásnak. 

Egyénileg dolgozó paraszt-
fiatalok! 

Legyetek példamutatóak az 
aratás nagy munkájában, 
Családotok és ti magatok lát-
játok hasznát, ha kevesebb 
gabona szóródik el, vagy 
megy tönkre. Szervezzetek ön-
kéntes arató-brigádokat és se-
gítsetek a falun azoknak az 
öregeknek, rokkantaknak, el-
esetteknek, özvegyeknek, 
akik nem tudják levágni egy-
két hold gabonájukat. 

A cséplés idejére alakítsa-
tok ifjúsági cséplőcsapatökat. 
Vegyetek részt az ifjúsági 
cséplőcsapatok országos ver-
senyében. 

DISZ-fiatalok! Ti legyetek 
e nagy munka mozgató rugói, 
motorjai. Példamutató helyt-
állásiakat követni fogja egész 
ifjúságunk. Népünk, pártunk 
most azt várja a dolgozó pa-
rasztfiataloktól, hogy szívetek 
minden melegével, teljes erő-
tökkel harcoljatok az ország 
kenyerének biztosításáért. 

Megyénk ifjúsága már 
többször bebizonyította, hogy 
ahol a legnehezebb feladatok 
várnak megoldásra, ott lehet 
megtalálni sok ezer dolgos 
ifjú és leány hatalmas ere.iéf. 
A fiatalok a legnagyobb fel-
adatok megoldásában is pél-
damutatóan helytállnak. 

Bízunk benne, hogy né-
pünk, pártunk most sem csa-
latkozik bennetek. Az ifjúság 
az aratás, cséplés nagy csatá-
jában helyt fog állni. 

Sok sikert, erőt, egészséget 
e nemes és nagy feladatok 
megoldáséhoz. 

Előre az aratás, cséplés 
gyors befejezéséért! 

DISZ Csongrád megyei 
Végrchajtóblzottsága 

Hammarskjöld Európábi indu't 
New York: Az A F P jelenti, 

hogy llammarsltjöld, az ENSZ 

főtitkára szerdán este repülőgé-

pen el indult Moszkvába. Ez al-

ka lomma l történik meg először 

az, hogy nz E N S Z főtitkára a 

Szovjetunióba utazik. New 

Yorkbé l egyenesen Varsába 

megy, ma jd Stockholmba, Hel-

sinkibe és Moszkvába, ahol 

négy napot tölt, j ú l ius 2—0-ig. 

Ezu tán Prágába, Bécsbe, Bel-

grádba és Genfbe látogat el = 

Genfbe részt vesz az. E N S Z 

gazdasági és szociális tanácsa 

ülésszakának júl ius 12-i meg-

nyitásán. 

Hammarskjöld újságírók előtt 

; kijelentette, hogy utazásának 

j célja „az F.NSZ tagál lamaival 

j va ló kapcsolat tovább i ápolása" . 

Hozzátette, igen sajnálja, hogy 

idejének korlátozottsága miatt 

nem fogadhatta el a Magyar-

országra, Romániába, Bulgáriába 

|és Albániába szóló meghívást. 
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.Önköltségcsökkentés* a bürokrácia útvesztőiben 

Miért nem tudják kifizetni a Szegedi Textilművekben 
az újítási díjakat? 

A vállalatok negyedéven-
ként pénztári tervet készíte-
nek a készpénzben történő 
kifizetésekről. Ezt a tervet a 
számlavezető bankfiókhoz — 
üzemünk, a Szegedi Textil-
művek — a Magyar Nem-
zeti Bank Szegedi Fiókjához 
nyú j t ja be előzetes ellenőr-
zés végett. Ezen az úgyneve-
zett pénztári tervtárgyaláson 
legtöbb esetben hosszadal-
mas vita alakul ki a terv-
számok realitása körül. A 
bank legtöbbször 

lefarag a terrezeit 
keretből, 

a vállalat pedig igyekszik 
meggyózni a bankot. Ez leg-
többször nem sikerül. A bank 
érvei győzedelmeskednek. 

Ez arra készteti a vállala-
tok többségét, hogy — súlyo-
san megsértve a terv komoly-
ságát — pénztári tervüket 
„rugalmasan" áll ítsák össze, 
mert a bank úgyis lefarag 
belőle. Ezért sok helyen töb-
bet terveznek, mint amire 
szükség van. Sajnos, vállala-
tunk abba a „hibába" esett 
most a második negyedéves 
pénztári terv készítésekor is 
— mint eddig már sokszor —, 
hogy reálisan tervezett. A 
terv tárgyalásakor a bank 
nyomban lefaragta a szemé-
lyi jellegű kifizetésekre ter-
vezett összeg tíz százalékát, 
pedig ebben a csoportban 
szereplő előlegkeret tervezé-
sét 

féltőbb aaerveh határosat a 
emerlnt 

az adott létszám és a fejkvó-
ta a lapján kell kiszámítani. 
Ugyancsak ebben a csoport-
ban szerepel az újítási d í jak 
kifizetése és itt mindig az 
előző időszakban kifizetett 
összegek szerint tervezünk. 

A pénztári terv Szegedről 
a bank központjába kerül és 
itt az országos pénztári terv-
be veszik vál la latunk kész-
pénz forgalmát is. A hiba 
ott van, hogy így a vállala-
tok készpénzforgalma össze-
zsugorodik, mert a bankfió-
kok felettes szervei mégegy-
szer megnyirbál ják a tervek 
keretszámait. Mindezt Buda-
pesten teszik, s teljes egészé-
ben felrúgják a vállalatok 
önállóságát, figyelembe se 
veszik a már sokat hangoz-
tatott vál lalati igazgatók ön-
álló jogkörét. Ügy mondják, 
a terv keretszámainak meg-
nyirbálását öoköltségcsök-
kentésből teszik, önkéntele-
nül is felvetődik a kérdés: 
nem lehetne az önköltség-
csökkentést magukra 

a vállalatokra blxni f 

Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a terv ke-
retszámainak „önköltség-
csökkentés" címén történt 
megnyirbálásai súlyos zava-
rokat idéztek elő a vállalatok 
mindennapi életében. A mi 
esetünkben a személyi jelle-
gű kifizetéseket mintegy 20 
százalékkal csökkentették, 
vagyis a létszám és a fejkvó-
tával számított előlegkeret 
változatlan meghagyása mel-
lett az újításokért kifizetendő 
dí jak ötven százalékkal csök-
kentek és az egyéb címen 
tervezett összegekre egy fil-
lér sem maradt. 

A negyedév második hó-
napjának végén — május vé-
gén — a megnyirbált keret 
elfogyott. Kiderült , hogy a 
kifizetett segélyek összege 
éppen annyit tesz ki, mint 
amennyit eredetileg megter-
veztünk. Erre az egyébre 
— a kifizetett segélyekre — 
a nyirbálás miatt azonban 
egy fillér sem maradt. Meg-
kezdődött tehát a telefonálás, 
a levelezgetés a bankfiókba. 
Hosszas huza-vona után 

megkaptuk pótlólag 
mindazt, 

amit eredetileg terveztünk. 
Röviddel ezután ismét elfo-
gyott a keret. Az ötven szá-
zalékkal csökkentett újítási 
keret sem lett elegendő. Üj-
ból kezdődött a telefonálga-
tás, a levélváltás, s utólag is-
mét korrigálták a tervet, pót-
keretet biztosítottak. A na-
pokban újítási előadónkat 
közrefogták az újítók, s jo-
gosan kérdezték, miért nem 
kapják meg a benyújtott és 

elfogadott újításaikért az újí-
tási díjat. Az újítási előadó 
a „keretre" hivatkozott. Az 
új í tók azonban nem vették 
ezt figyelembe, s joggal ki-
fogásolták, hogy a pénztár 
50 forintos újítási dí j kifize-
tésének sem tud eleget tenni. 

A negyedév végén va-
gyunk. Azt kell itt megállapí-
tanunk, hogy az eredetileg 
tervezett újításokra történő 
kifizetési összeg is kevés. 
Mintegy 5—600 forinttal több 

az első negyedévinél. Üjból 
meg kellett kezdeni a leve-
lezgetést. végigjártuk a bü-
rokrácia útvesztőit, s mind 
azért, mert megnyirbál ják 
fölöslegesen a negyedévekre 
tervezett pénztári keretün-
ket. M i ez, ha nem a meg-
testesült bürokrácia? Nem 
lehetne 

egyexerübben elintéxni 

a pénztári terveket, s a vál-
lalatokra bízni — mennyi 

készpénzfizetésre van szüksé-

ge például a Szegedi Textil-

műveknek. Hosszas huza-

vona után úgyis megadják a 

betervezett pénzösszeget, s a 

„megnyirbálásokkal" csupán 

a vál lalat költségeit emelik. 

Ez bizony nem önköltség-

csökkentés. 

Gáspár Béla 

a Szegedi Textilművek 
számviteli osztályá-

nak vezetője 

L a s s a n halad a silózás a szegedi járásban 
Több gépállomás nem teljesítette tervét 

Csaknem minden termelőszö-

vetkezet állattenyésztésben elért 

eredménye azt mutat ja : a jószág-

á l lományt csak úgy tud juk kel-

lő mértékben gyarapítani , csak 

úgy lehet igazán kif izetődő az 

állattenyésztés, ha időben gon-

doskodunk j ó minőségű takar-

mányró l . Ez t pedig elsősorban a 

nyár i zö ld takarmányok miné l 

nagyobb tömegű besilózásával 

lehet biztosítani. Ennek ellené-

re a tapasztalat azt mutat ja , 

hogy a legtöbb termelőszövetke-

zetben késlekednek a silózási ter-

vek teljesítésével. Az összesített 

tervnek, mely jún ius 30-ig szól, 

eddig mindössze 25 százalékát 

teljesítették. Miért csak 25 szá-

zalékát? J á r j u k sorba a szegedi 

járás gépállomásait , s a kérdés-

re megkap juk a feleletet. 

A mórahalml körzet 

A Móraha lm i Gépál lomásnak 

j ónéhány silótöltőgépe van . 

Ezek közü l azonban csak nagy-

néha működ i k egy-kettő. A töb-

bicken úgy látszik elfelejtették 

elvégezni időben a szükséges ja-

vításokat, s a körzetben ^szana-

széjjel, munkaképte lenü l ál lnak. 

A móraha lm i Ü j V i l ág Termelő-

szövetkezetben nemrégen ilyen 

rossz géppel kezdték meg a 

munká t , s alig készítettek néhány 

köbméter silót, s a gép elrom-

lott. Egy nappa l később, amikor 

a töltőt megjavították, akkor 

meg a traktor romlott el. A ver-

gődésre ráuntak a dolgozók, s 

otthagyták a munká t . A zákány-

széki Kossuth Termelőszövetke-

zetben is lekaszáltak négy ho ld 

rozsosbükkönyt, s úgy számítot-

ták, hogy mire a kaszálással ké-

szen lesznek megérkezik a Móra-

ha lm i Gépál lomásról a silótöltő-

gép és egy-két nap alatt teljesít-

hető a szövetkezet silózási ter-

vét : A gép azonban még ma sem 

érkezett meg. Közben a rozsos-

bükköny megszáradt, takarmá-

nyozás céljára alig használható 

sza lmává lett. M i ez, ha nem 

felelődenség? Dobó Szilveszter 

elvtárs, a Móraha lm i Gépál lomás 

főmezőgazdásza tud ja ta lán a 

legjobban: ezen a homokos vi-

déken az állatok számára szinte 

létkérdés a silózás. Mégsem-

gondoskodott időben arról, hogy 

a gondjaira bízott termelőszövét-

kezetekben időben megkezdőd-

hessék a silózás. Valahára sza-

kad jon má r vége az évente örö-

kösen visszatérő téli takarmá-

nyozási gondoknak! 

Nem sokkal kedvezőbb a 

helyzet a Kisteleki Gépá l lomás 

körzetében sem; ahol a tavaszi 

silózási terveknek még csak a 

16 százalékát teljesítették. Lázár 

Is tván, a Kisteleki Gépá l lomás 

főmezőgazdásza sem fordított 

kellő gondot arra, hogy most, 

amikor ennek az ideje van , a 

termelőszövetkezetekbe időben 

megérkezzenek a gépek, s le-

gyen is munká j uk . 

Ml a helyzet Kisteleken 
68 Dorozemán ? 

A tervek nem teljesítésé-
nek megmagyarázására mind-
két gépállomáson bőven ta-
lálnak objektív okokat és ne-
hézségeket, Az igazság azon-
ban az. hogy ahol szívvel-
lélekkel fogtak ehhez a mun-
kához már nemcsak hogy tel-
jesítették. de túl is teljesítet-
ték a tavaszi silózási terve-
ket, Kiákundorozsmán Szeri 
Mária, a gépállomás fiatal 
egyetemet végzett állatte-
nyésztője a tavasz kezdetén 
szorgalmasan járta a hozzá-
juk tartozó termelőszövetke-
zeteket. A legjobb tudása 
szerint szervezte a munkát . 
A gépállomás igazgatóságá-
val együtt arra is volt gondja, 
hogy mindenhová jusson gép 
és amikor alkalmas a takar-
mány a silózásra. mielőbb 
verembe kerül jön az. E jó 

szervező munkának eredmé-
nyeként a dorozsmai gépál-
lomás jóval a határidő előtt, 
már június 14-re 113 száza-
lékra teljesítette tavaszi siló-
zási tervét. 

A tervek teljesítésének ha-
táridejéig nem sok idő van 
hátra. Ez idő alatt a mulasz-
tásból lehet pótolni. Még mi-
előtt az aratási munkák zö-
méhez érkeznénk minden 
gépállomáson meg kell keres-
ni a módját annak, hogv az 
adott területen lévő termelő-
szövetkezet teljesíthesse siló-
zási tervét. 

Csehszlovák és amerikai 
tudós előadása Szegeden 

Csütörtökön délben a ha-
zánkban tartózkodó két ne-
ves külföldi kutató, Ottó 
Wichterle, a prágai Műszaki 
Egyetem professzora, a Cseh-
szlovák Tudományos Akadé-
mia tagja és Calvin Stevens, 
a detroiti Wayne egyetem 
professzora tartottak elő-
adást a Szegedi Tudomány-
egyetemen. A Szerveskémiai 
Intézet nagy előadótermé-
ben a Szegedi Tudomány-
egyetem és a város üzemei-
nek műszaki értelmiségi dol-
gozói előtt mindketten a tér-
kémia terén végzett kutatá-
saik legújabb eredményeit 
ismertették. A beszámolók 
után élénk vita alakult ki 
angol, német és magyar nyel-
ven. A hozzászólásokat dr. 
Fodor Gábor kétszeres Kos-
suth-díjas akadémikus for-
dította magyar nyelvre. 

A két külföldi egyetemi 
tanár a délutáni órákban 
megtekintette a Szegedi Tu-
dományegyetem Szerveské-
miai Intézetének laboratóriu-
mait, amelyekben Fodor Gá-
bor irányításával szintén je-
lentős térkémiai kutató mun-
ka folyik. 

Készülődés az új színházi évadra 
Júl ius elsején zária be 

kapuit a szegedi Nemzeti 
Színház s jogos büszkeséggel 
tekint vissza a sikerekben 
gazdag 1955—56-os színházi 
évadra. Az utolsó napok a 
színház igazgatósági irodájá-
ban már nem is a számadás-
sal, hanem a jövő évi készü-
lődéssel telnek el. 

Pillanatnyilag ez a készü-
lődés két irányú: először is 
hogyan alakul majd a társu-
lat összetétele és milyen lesz 
a jövő évi műsor. A legutóbbi 
értesüléseink szerint a követ-
kező évadra néhány ki tűnő 
szegedi művész fővárosi szín-
házakkal kötött szerződést. 

í g y Barsy Béla Kossu t h-

díjas a budapesti Nemzeti 
S z í n h á z . Ambrus Edit és Inka 

László a budapesti József 
Attila Színház. Miklósy 
György a Madách Színház, 
Sugár Mihály a F ő v á r o s i 

Operettszínház tagja lett. 
Ugyancsak meg kell válnunk 
Papp Júlia é r d e m e s művés z-

től is, alkit a budapesti Ope-
raház szerződtetett magán-
énekesei sorába. Papp Jú l ia 
készséggel és örömmel vállal-
ta, hogy a következő évad-
ban is azért rendszeresen 
énekei a szegedi opera-elő-
adásokon. A színház művé-
szeti vezetői közül Adám Ot-
tó Jászai Mari-díjas főrende-
ző válfk meg Szegedtől, mint 
a budapesti Madách Színház 
ú j rendező'e. 

A szegedi Nemzeti Színház 
munká já t a következő évad-

b a n i s Duka Antalné i g a zga t ó 

irányítja, az ú j főrendező 
Horváth Jenő segí tségével . 

Az ú j színházi évadban 
ugyanakkor kitűnő színészek-
kel és rendezőkkel erősödik 
meg a szegedi Nemzeti Szín-
ház társulata. Máris bizonyos, 
hogy az ú.i évadban Szege-
den játszik az ország egyil: 
legkiválóbb színésze, Pethes 
Ferenc érdemes művész. 
Ugyancsak a szegedi színház-
h o z szerződö t t Bicskey Ká-

roly Jászai Mari-díjas szín-
m ű v é s z . Károlyi István és 

Fogarasi Mária, a k i k e t m á r 

jól ismer a szegedi közönség, 
utóbbit különösen a Már ia 
főhadnagy címszerepéből, to-
v á b b á Árkos Gyula. Kádár 

Margit és Pataiki Béla opera-

énekes, akit már szintén nem, 
kell bemutatni a szegedi szín-
házlátogatónak. Ü j rendezők-
kel is erősödik a színház. ígv 
a következő évadban már itt 
dolgozik a rendkívül tehetsé-
ges Nagy György, v a l a m i n t 

Gyökössy Zsolt és a f i a t a l 

Kertész Gyula ope ra rendező , 

akit a Don Jüan bemutatója 
Óta már jól ismernek a sze-
gediek. 

Nagyon érdekesnék, sokol-
dalúnak Ígérkezik a jövő évi 
műsor is. ami pillanatnyilag 
még csak javaslat, a közel-
jövőben kerül végleges dön-
tés elé. A műsorjavaslat sze-
rint bemutatásra kerül a kö-
vetkező színházi évadban 
t ö b b e k k ö z ö t t Schiller: Stuart 

HIREK 
Tapsikolunk ? 
Van egy kis népbolt a 

Lenin utcában. Ebben a 

kis nép boltban szalámit 

vásároltam. Még jó, hogy 

nem túrót akartam ven-

ni, mert istenbizony el-

ment volna az étvágyam. 

Nem vagyok kényes ter-

mészetű ember, és az 

iránt sincs semmi kétsé-

gem, hogy az elárusító 

kezet szokott mosni. 

Mégis — hogy szépen fe-

jezzem M magam — „un-

guszta" volt, ahogy te-

nyérrel tapsikolta a tú-

rót egyenesre a nagy tál-

ban. A gyerekeik csinál-

nak így a strandon a 

homokkal. No de kérem, 

ha már játszunk, men-

jünk a homokba és ne a 

túróval játsszadozzunk. 

nf 

— A SZEGEDI ÍRÓCSO-
PORT irodalmunk időszeni 
kérdéseiről tart vitaestet ma 
este 7 órai kezdettel a TTIT 
Horváth Mihá ly utcai klub-
helyiségében. 

— Shaw: Warrenné mes-
tersége című darabjából a 
szegedi Nemzeti Színház a 
múlt héten tartotta 50. elő-
adását Baks községben. Het-
tai Jenő: A néma levente c ímű 
vígjátéikát pedig századszor 
mutatták be tegnap este Kis-
zomboron. A színház igazga-
tónője ebből az alkalomból 
rövid ünnepségre hívta meg a 
szereplőket, és virágcsokrot 
nyújtott át a két főszereplő-
nek. 

— Két pár ú j villamos iker-
kocsi készül a fővárosi Köz-
lekedési Vállalat műhelyében 
Szeged részére. Az ú j iker-
kocsik júl ius hónap második 
felében már közlekednek a 
város utcáin. 

— Aszfaltozzák a Jutaáru-
gyár udvarát. A betonalappal 
már elkészültek és most ke-
rül sor az aszfaltburkolat 
munká inak elvégzésére. 

— Zöld színű 
tással készített, 
pántos szandált 
lásra a Szegedi 
külkereskedelmi 

díszlyuk asz-
ú j fazonú 

küld elbírá-
Cipőgyár a 
vállalatnak. 

Mária című drámája, s ezzel 
akarja a színház kielégíteni 
a közönségnek a nagv roman-
tikus, klasszikus dráma iránti 
igényét. A jubileumi Ibsen-
év alkalmából valószínűleg 
bemutatásra kerül a Szege-
den még a felszabadulás előtt 
j á t s zo t t Peer Gynt is. A z ú j 

magyar drámát Háy Gyula 
Kossu th-d í j a s í r ó Varró Gás-

pár igazsága ctmű műve kép-
viseli. Érdekesnek ígérkezik 
a Szent Johanna legenda mo-
dern feldolgozása is Anouilh 
Pacsirta című drámájában. 
A tervek szerint bemutatásra 
k e r ü l m é g Dihovicsnij 

szov je t í r ó Feltámadás hétfőn 

és Krlezsa j u g o s z l á v í r ó Léda 

című vígjátéka is. 

Az operett irodalmat Husz-
ka Lili bárónője, Lehár Ci-' 

gány szerelme és Móra 

Ferenc—Vincze Ottó Az j 

aranyszőrű bárány c ímű i , 

műve képviseli maid. Az ope- ! 
raegyüttes többek között ! 

t e rvbe ve t te Rubányi Vilmos , 

zeneigazgató irányításával a 
Faust és -7. Othelló b e m u t a -

tását, s továbbra is műsoron 
tartja az eddigi kitűnő opera-
előadásokat. 

Már ezekből az előzetes hí-
rekből is kitűnik, hogv •'ár-
talmasnak és érdekesnek 
Ígérkezik a szegedi Nemzeti 
Színház jövő évi műsorterve, 
s mindez biztosítja, hogy a 
siker semmiben sem lesz ki-
sebb. mint ebben az esztendő-
ben volt. 

(söp) 

— A héten értékelte a Fa-
ipari Tudományos Egyesület 
szegedi csoportja az elmúlt 
félév munkáját . A megbeszé-
lésen megvitatták a I I . félévi 
teendőket is. 

— Átlagosan 139 százalékos 
teljesítménnyel dolgozik e 

hónapban a Felépítményi 
Vasanyagjavító Vállalat Má-
jüs 1 brigádja. 

— Parkcttázzák az épület 
munkatermeit a Szőrme- és 
Bőrruhakészítő Vállalatnál. 
Az első emeleten már befe-
jezték a parkettázást, s rövi-
desen végeznek a második 
emeleten is ezzel a munká-
val. 

— Ma Irezési kísérleteket 
végeznek a délelőtti műszak-
ban a Jutaárugyárban. A kí-
sérletnél a keményítőt ásvá-
nyi eredetű műanyaggal he-
lyettesítik. 

— Rózsával, begóniával vi-
rágoskertet létesítettek a Fo-
nalmentő Vállalat raktári 
dolgozói az üzem-épület előtt. 
Az utakait kaviccsal szórták be 
és festik az út szegélyét jelző 
kis oszlopokat is. 

— A Demeter-tornyot, Sze-
ged legrégibb műemlékét, 
mely a dóm mellett áll, tata-
rozzák. A helyreállított mű-
emléket védő-vakolattal von-
ják be. 

— A Társadalom és Ter-
mészettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat közli tagjai-
val, továbbá az előadásokat 
lendező és rendelő szervek-
kel, hogy telefonszáma 32— 
10-ről 26—07-re változott. A 
megyei t itkár közvetlen tele-
fonszáma pedig 20—12. 

— A legkisebb emeletes 
ház Szegeden az Appanyi Al-
bert utca 5. szám alatt lát-
ható, földszíntjén vízvezeték-
szerelő műhely, emeletén la-
kás van. A lakók állítása sze-
rint a ház 1850 előtt épült, 
magassága nem sokkal na-
gyobb egy földszintes falusi 
háznál, 

— Beszőtték a pókok a Le-
nin utca páratlan oldalán lé-
vő, pár éve tatarozott háza-
kat. A 3-as számú ház már 
olyan, mintha szeplős volna. 
Ügy látszik, a pókok jobban 
kedvelik a páratlan számot; 
vagy ezen az oldalon nem vi-
selik annyira gondját a há-
zaknak, min t a másik olda-
lon? 

— Ahány fa, annyi színben 
tündököl a Bajza—Somogyi 
Béla—Nádor utca által hatá-
rolt kis téren. Nagyon szép is 
lenne pihenni, csak az a kár, 
hogy a teret elhanyagolták. 
A gyermekek játszó szerszá-
mai — amelyek már tönkre 
mentek — el is tűntek a tér-
ről, reméljük javítás miatt. 
A teret határoló bokrok és 
virágok pusztulófélben van-
nak. A szép fáikhpz méltóvá 
kell tenni a teret! 

— A Petőfi-telepi orvosi 
rendelőt — mely a I I . kerü-
leti tanács várospolitikai ter-
vében készül el — jú l ius 4-én 
adják át a telepi dolgozók-
nak. Az orvosi rendelő dél-
után má r -üzemel*. 

— Négy évtizedes kérése 
teljesül a Kereszt utcai la-
kóknak. Júl ius 1-én — 170 
ezer forintos költséggel — 
megkezdik az utca csatorná-
zását. Ezzel a munkával egy-
idejűleg kezdik meg az Etel-
ka-sor részleges rendezését. 
A Kereszt utcai csatorna 
ugyanis az Etelka-soron öm-
lik a Pi l le utcai főgyűjtőbe. 
Ezért az Etelka-sor egy részét 
fel kell tölteni, ehhez több 
mint 3 ezer köbméter föld 
szükséges. 

— A D A V művészeti együt-
tese az elmúlt vasárnap Szék-
kutason szerepelt. A község 
művelődési otthonában szó-
rakoztatta a község lakóit, 
akik augusztus 20-ra is meg-
hívták az együttest. 

— Szombaton, június 30-án 
délelőtt fél 11-kor adja át a 
Szegedi Szálloda- és Vendég-
látóipari Vállalat a felsővá-
rosi dolgozóknak a -Rózsafa* 
elnevezésű kis vendéglőt. A 
kis vendéglő a Rózsa utca és 
a Vásárhelyi sugárút sarkán 
épült fel. 

— A Szegedi Városi Ta-
nács kereskedelmi osztálya 
felhívja a lakosság figyelmét 
— ugyanis több ízben jogos 
panasz merült fel a tüzelő 
szállításával foglalkozó ma-
gánfuvarosok uzsora-árai 
miatt —, hogy mázsánkint az 
előírt szállítási költség a te-
leptől a lakóhelyig 3 forint. 
Ennél nagyobb összeget senki 
sem köteles fizetni és ne is 
fizessen. Az utasítás végre-
hajtását társadalmi ellenőrök 
ellenőrzik. 

— -Daganatos megbetege-
dések* címmel orvosi elő-
adást tart az MSZT Belváros 
I. szervezete Kossuth I^ajos 
sugárút 21. szám alatti helyi-
ségében június 30-án, szom-
baton este 6 órakor. 

— Háromhetes üdülésre 
utazott el a Szegedi Falemez-
gyár napközi otthonéból és 
bölcsődéjéből 41 kisgyermek 
a Miskolc közelében lévő 
Jávorkútra. 

— Tatarozzák az Aradi vér-
tanúk terén lévő egyetemi 
épületet, a volt Piarista-gim-
náziumot. Az épület homlok-
zata már el is készült és 
nagyon tetszetős külseiJ 
lett. 

— A Juhász Gyula emlék-
könyv szerkesztői tervét a 
Tiszatáji Magvető Könyv-
kiadó Vállalat elkészítette. A 
könyv a költó halálának 20. 
évfordulóján 1957 áprilisá-
ban jelenik meg. Az első 
szerkesztői bizottsági ülésen 
megjelent Dutka Ákos is, 
Juhász Gyula nagyváradi ba-
rátja. 

— A jővő héten megjele-
nik a Tiszatáj ú j száma. Az 
ú j szám két irodalomtörté-
neti érdekességet tartogat ol-
vasóinak: Jókai eddig isme-
retlen írását, amelynek címe 
,.Egy napom Gyulán". Közzé-
teszi a Tiszatáj Juhász Gyula 
több elfelejtett versét is. 

— Budapesti vendégsze-
replésre utazik a Ruhagyár 
zenekara, színjátszó-csoport-
ja, énekkara és tánccsoportja 
a Fehérneműgyárba és egy 
honvéd alakulathoz, 
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IDOJARASJELENTÉS 

Európa Időjárásában az elmúlt 
24 óra alatt nem történt lényeges 
változás. Az óceán felöl továbbra 
Is gyors egymásutánban érkeznek 
a hűvös léghiillámok és hatásukra 
Nyugat- és Közép-Euröpában vál-
tozékony az időjárás. Az Atlanti-
óceáni levegő a Szovjetunió euró-
pai területének középsft vidékeire 
is eljutott és ott Is záporok, ziva-
tarok voltak szerdán. Az Ural-vi-
dékén azonban a délutáni órák-
ban még mindig 28—30 fokos maxi-
mumértékek alakulnak kl. 

Várható időjárás pénteken es-
tig: Változó telhőzet, tőbb helyen, 
főleg a délutáni órákban, zápor-
eső. zivatar. Mérsékelt északnyu-
gati-nyugati szél. A hőmérséklet 
lassan tovább emelkedik. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet pénteken 23—26 fok 
között. 

M O Z I 

Szabadság: Háromnegyed 6 
és 8: Vórös és fekete. — II . rész. 
Stendhal regényéből készült színes 
francia filmalkotás. (Július 4-lg.) 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Három jóbarát. — Kalandos 
csehszlovák film. (Július 1-lg.) 

FMklya: Fél 7 és háromnegyed 
9-kor; Vörös és fekete. - II . 
rész. — Stendhal regényéből ké-
szült színes francia fllmalkbtás. 
(Július 4-lg ) Jó idö esetén a má-
sodik eldtadás a Kert-moziban. 

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

NEMZETI SZÍNHÁZ 

Este 7 órakor: Leányvásár. — 
Szelvénybérlet. 

A szegedi Nemzeti Színház kőzi), 
hogy a közönség nagy érdeklődé-
sére való tekintettel július 1-én 
az évadzáró Don Jüan előadáson 
kívül délután 3 órakor bemutat-
ják a Leányvásár című nagyope-
relett Is. amelynek szombati elő-
adása pedig 6 órakor kezdődik. 

KÖNYVTARAK 

S o m o g y i K ö n y v t á r : Köz-
ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint 13—18 óráig Olva-
sóterem és kutatószoba nyitva va-
sárnap kivételével 10—19 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznnponklnt délután 2—0 óráig. 
(Horváth Mihály ut:a 3. szám). 
Ifjúsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponklnt dél-
után 2—6-lg. (Horváth Mihály u. 
3. szám). 

E g y e t e m i K ö n y v t á r : Ol-
vasóterem hétfőn 2-től háromne-
gyed 9-lg, keddtől szombatig: 10-
t,\l háromnegyed 9-lg, vasárnap: 
!).f81 háromnegyed l-ig. Kölcsön-
zés- hétfőn 2-töl háromnegyed 8-
Ig,'ÜVldtfll péntekig: 12-től három-
i egyei 6-lg. szombaton IO-től 
háromnegyed 1-lg. Kutatószoba 
délelőtt KMGI este 6-lg. 

J á r á s l K B n y v t á r : Sztálin 
körút 54. Kölcsönzés szerda és 

Divat a stondra 

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

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

ALLATORVOSI INSPEKC1ÖS 

SZOLGALAT 

Szeged város területére 
1956. június hó 23-tól este 18 

h-tól reggel 06.00 h-ig (vasárnap 
nappal Is) kizárólag elsősegély 
és nehézellés esetére Inspekciós 
Palotás Gyula állami állatorvos. 
Lakása: Partizán u. 7. 48-91. 

ARAMSZONET 

A Délmagyarországi Áramszol-
gáltató V. közli, hogy június 29-én 
7-12 óráig Debreceni u.. Hobiárt-
basa u. (Debreceni u. és Retek u. 
közötti szakasz). Bihari u. (Debre-
cent u. és Retek u. közötti sza-
kasz), Tó u.. Róna u„ Kémes u., 
Szillér! sug., (Fecske u.. Csillag 
tér közötti szakasz). Gyík u„ Moh 
nár u.. Halász u.. Kereszt u.. Páva 
u., Tápét u„ Erdő u.. Gyártelep u., 
Felsőttszaparton áramszünet lesz. 

A RADIO MŰSORA 

Június 30. Szombat 

Kossuth-rádló 

4.36 Hírek. 4.35 Zenés műsor. 5 
Falurádió. 6 Hirek. 6.05 Falusi hír-
adó. 7 Szabad Nép vezércikke, hí-
rek. 9 Gyermekrádió. 9.20 Kórus-
művek gyermekeknek. 9.40 Ope-
rettegyvelegek. 10 Hirek, lapszem-
le. 10.10 Mosonyl Mihály operáiból. 
10.40 Magyar nóták. 10.58 Szóra-
koztató zene. 11.10 Versek. 11.25 
Kósa György zongorázik. 12 Hí-
rek. 12.10 Klasszikus operettekből. 
13 Falusi híradó. 13.15 Művész-
lemezek. 14.15 Könnyű melódiák. 
M.55 A Szabad Ifjúság és a Rádió 
nyári rejtvényversenye. I. 15 Hí-
rek. 15.10 Brahms művek. 15.45 
Válasz hallgatóinknak. 16 Kórusa-
ink életéből. 16.20 Moszkvai Rádió | 
összeállítása. 17 Hírek. 17.15 Sziv 
küldi. 18 Poro l ó . . . 18.15 Bemu-
tatjuk új felvételeinket. 18.55 Kom-
mentár. 19 Negyedévi zenés mér-
legünk. Irta Darvas Szilárd. 19.52 
Jó estét, gyerekek! 20 Esti Híradó 
20.20 Mai írók Rádiószinháza. 21.35 
Kerlngők. 21.45 Sporthíradó. 22 
Hírek. 22.15 Tánczene. 2t Htrek. 
0.10 Vidám népdalok, 

Petőll-rádló 

7-től 11.57-lg azonos a Kossuth-

rádló műsorával. 11.57 Műsorzárás. 

I I Zenés hétvége. 15.10 Rádióama-

tőrök öt perce. 15.15 Versek. 15.30 

Népek dalai. 16 Országszerte—me-

gyeszerte. 16.10 Jugoszláviai élmé-

nyeink . . . Beszélgetés Frenyó Vil-

mos tanárral. 16.30 Tavaszi han-

gok. Vlgopera. 18.06 Hangszerszó-

lók. 18.18 Szökevények. Petőfi el-

beszéléséből Irta Rltter Aladár. 

18.40 Tánczene. 19.20 Külpolitikai 

kalauz. 19.30 Vanósnégyes. 20 Ma-

gyar nóták, csárdások. 20.45 Bol-

gár költők versel. 21 Képeslapok-

ról - képek nélkül. 21.10 Opera-

részletek, 22 Zenekari hangverseny. 

EZÚTON mondok köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, Jóba-
rátoknak, munkatársaknak, tanítók-
nak és gyermekeknek, kik a fe-
lejthetetlen drága gyermekünk te-
metésén megjelenésükkel és vl-
rágndományukka! fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Otott Béla és családja 

Képes híradó 
Négyszáz hegedűvonó 

S P Ó R T 

Áz őszi forduló kezdete elé 

*> A • *.; 

Kéri Ilonka nehezen, nagy rábeszélés után állt a gép elé, 

pedig kár ennyire szerénykednie, mert a legügyesebb segédmun-

kások közé tartozik. Ügynevezett „szakmaigényes" feladatokat 

is rá lehet bízni. Nemrégen 400 darab hegedűvonói rendeltek 

az arabok a Hangszerkészítő Vállalatnál és Kcri Ilonka mun-

kája is hozzájárult ahhoz, hogy a rendelésnek határidőre eleget 

tudtak tenni. Most is a vonókkal bajlódik: szépíti, csinosítja 

őket. 

Termeljünk somkórót 
A meszes homok talajok 

legértékesebb zöldtrágya nö-
vénye a kétéves fehérvirágú 
somkóró.Talajjavító hatása 
lényegesen nagyobb és gyor-
sabb, mint más homoki zöld-
trágya növényféleségeké. 
Somkóró termelésünket je-
lenleg még erősen gátolja a 
vetőmag hiány. Éppen ezért 
most 

különös gondot kell fordí-
tanunk a kétéves fehérvi-
rágú somkóró termesz-
tésre, 

hogy a következő esztendők-
ben már megfelelő nagyságú 
vetőmag-készlet álljon ren-
delkezésünkre. 

Néhány alapvető módszer 
a somkóró termesztéshez: a 
kétéves fehérvirágú somkóró 
első évben a takaró, vagyis 
a társnövény aratásáig sem-
milyen növényápolást nem kí-
ván. Aratáskor a takaró nö-
vényt 15—20 centiméter ma-
gas tarlóra kell levágni. A 
magas tarló meghagyása az-
ért szükséges, hogy a tövek 
védve legyenek a meleg nap-
fény kiszárításától. A magas 
tarló árnyékot ad a növény-
nek, így biztosítva van a táp-
anyagok felvétele, átalakítá-
sa, s felhalmozódása a gyö-
kérzetben. 

Csapadékos nyári időjárás 
esetén a somkóró-sarjú 
őszig jelentős mennyiségű 
zöld takarmányt szolgáltat. 

A takarmány lekaszálásánál 
— melyet legkésőbb szeptem-
ber közepéig el kell végezni 

— ugyancsak szükséges a 
magas tarló meghagyása, 
mert így a korai fagyok be-
álltáig a megmaradó levélzet 
segítségével a növény tovább 
gyarapítja a tápanyag kész-
letét. 

A somkóró aratást feltét-
lenül harmattal, nyirkos 
állapotban végezzük, 

mert a mag ilyenkor pereg 
legkevésbé. A learatott som-
kórót az aratással egyidejű-
leg 20—25 centiméter átmé-
rőjű kévékbe kell kötni, s a 
kévéket azonnal 18—20 ké-
vés kupacokba rakjuk össze. 
Tíz-tizennégy napig kell biz-
tosítani a kupacokban a mag 
utóérését. 

A nagyüzemi gazdaságok-
ban a somkórót legajánlato-
sabb kombájnnal úgy csépel-
ni, hogy a gépet kúpról-kúp-
ra járatjuk és a kévéket köz-
vetlenül a gép előtt kiterí-
tett ponyvára lökjük, s a 
gépbe adjuk. Ha nincsen 
kombájn, akkor ajánlatos a 
somkórót mielőbb közös szé-
rűkbe hordani, asztagokba 
rakni, hogy megelőzzük a ko-
molyabb szemveszteséget. Az 
asztagokat szalmával hajaz-
zuk be, mert a laza somkóró-
kévék szalmahajazat nélkül 
mélyen beáznak, s a magter-
més jórésze elpusztul. Csép-
lésre dörzsdobbal felszerelt 
cséplőgépet használjunk, en-
nek segítségével a somkóró 
vetőmag szép tiszta, átadás-
ra, vetésre alkalmas lesz. 

Bokor Andor 

Elegáns viselet a strandra, 
molett nőknek különösen elő-
nyös az egyreszes fekete sza-
tén fürdőruha. Igen szép ki-
vitelben kapható az Állami 
Áruházban. 

— ö t vagon exportárura 
kapott megrendelést a ne-
gyedév elején a Szőrme- és 
Bőrruhakészítő Vállalat. A 
megrendelésben szerepel: 
panmolux, irha és bőtlkabát is. 
Kifogástalan minőségben el-
készítették már az üzem dol-
gozói a kért áru nagy részét 
A hét elején csomagolták és 
indítottálk útnak az első két 
vagon árut Csehszlovákiába, 
illetve a Szovjetunióba. A 
harmadik vagon irha, bőr és 
pannolux kabát már útraké-
szen, július elején kerül el-
szállításra. 

— ISO állandó olvasót tart 
nyilván a Szegedi Ecsetgyár 
könyvtára, ahol 1059 külön-
böző könyv áll a kölcsönzők 
rendelkezésére. 

Különbejáratú erkélyes bútorozott 
szoba kiadó fürdőszoba használat-
tal. Vadász u. 4/a. I I . 6. 3677 

Szép menyasszonyi ruhát állan-
dóan kölcsőnzök. Kisteleki u. 6. 
szám. 3712 

Beadásra alkalmas 100—110 kg 
bacon-sertés eladó. Liszt u. 6. 

3718 

Hibátlan szép ebédlőszönyeg 
2.5x3.5 eladó. Mikszáth K. u. 17. 
udvarban. Érd. du. 4—7-ig. 3697 

Állami gazdaságok! 

Termelöszövetkcz elekl 

Dolgozó parasztok: 

Szépséghibás II. osztályú, használatra teljesen 
alk almas 

kaszát — sarlót 
levél és távirati rendelésre 

azonnal 
szállítunk az alábbi engedményekkel: 

K A S Z A : 

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

Rövid méretek részben díszes export-kivitelben 
SARLÖ: 

1/2—2-es méretig 10 százalék 

Szállítás feltétele: legalább 10 db megrendelése. 

Szentgotthárdi Kaszagyár 
Szentgotthárd 
Vas megye. 

Szakképzett hajtókat és rakodó-
kat felvesz a Szegedi Belsped. Je-
lentkezés Bajcsy-Zs. u. 22. 

Tiszaparti 3 helységből álló köz-
műves lakásomat elcserélném ket-
tcszoba, összkomfortossal, meg-
egyezéssel. Érd.: 40—998, este 6-
tól. 

A Szegedi Köztisztasági Vállalat 

2 db vállalati - kis bélyegzője el-

veszett. Megtalálója Pacsirta u. 1. 

sz. alatti központi telepünkön le-

adni szíveskedjen. Egyidejűleg; ér-

tesítjük ügyfeleinket, hogy vállala-

tunk kis cégbélyegző használata 

esetén minden alkalommal kérjék 

a vállalati meghatalmazást a bé-

lyegző használatára. 

Vas-, háztartási, festékkereskedő-

segédeket, segédmunkásokat felvesz 

a Szegedi Kiskereskedelmi Válla-

lat. Jelentkezés Vár u. 7. személy-

zeti előadónál. 

Építőipari könnyű gépkezelőket 

kollektív bérezés mellett felve-

szünk. Vizmüépltő Szeged, Dorozs-
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NAPONTA friss főzelék, gyü-

mölcs- és zöldségáru szükségletét 

szerezze be a Szeged és Vidéke 

Körzeti Földmüvesszövctkezet 

szakboltjában, Sztálin krt. 47, sz. 

alatt. 

FELHÍVJUK háziasszonyaink fi-

gyelmét, hogy a Szeged és Vidéke 

Körzeti Földmüvesszövetkezet kor-

szerű zöldség-gyümölcs szaküzlete 

Sztálin krt. 47. szám alatt átszer-

vezve megnyílt. 

Háromheti szünet után holnap Is-
mét folytatódik a szegedi megyei 
jogú bajnokság — az őszi forduló 
küzdelmeivel. A csapatok igyekez-
tek jól felhasználni ezt a rövid pi-
henőt az őszi idényre való minél 
jobb lelkészülés érdekében. Való-
színűleg sikerült is legtöbbjüknek 
ezt a célt elérnlök. erre mutat — 
hogy csak két példát említsünk — 
a Szegedi Törekvés Kiskunfélegy-
házán aratott szép győzelme, s 
a Szegedi Haladás tartalékcsapatá-
nak a Szegedi Honvéd által tör-
tént legyőzése. Az őszi forduló va-
lószínűleg a tavaszinál is éle-
sebb küzdelmeket hoz majd, ép-
pen ezért 0 tavaszi tapasztalatok 
alapján néhány megjegyzést sze-
retnénk Imi az őszi évad-nyitás 
margójára. 

A Labdarúgó Társadalmi Szövet-
ség Jó munkájának eredményekép-
pen már a tavaszi fordulóban 
megmutatkozott, hogy a csapatok a 
tavalyinál lényegesen komolyabban 
vették a bajnoki forduló küzdel-
meit. Erre mutat az a tény, hogy 
az ifjúsági és tartalékbajnokság-
ban minimálisra csökkent a Te 
nem játszott mérkőzések száma. 
Néha azonban a kelleténél is „ko-
molyabban" vettek egyes Játékosok 
a bajnoki pontokért való harcot s 
ennek eredménye abban mutatko-
zott meg, hogy aránylag igen nagy 
volt a kiállított játékosok aránya. 
Reméljük, az őszi fordulóban a 
szegedi labdarugók nagyobb ön-
uralomról tesznek majd tanúságot, 
s ezzel elejét veszik annak, hogy 
szigorúbb rendszabályokhoz kell-
jen folyamodnia a íegyelml bizott-
ságnak, mint az országos viszony-
latban történt. 

Ugy érezzük, szólni kell néhány 
szót a fegyelmi bizottság és a 
Játékvezetők tanácsának működésé-
rőt is. Le kell szögeznünk, hogy 
ez a két testület a tavaszi fordu-
lók során lényegében jól dolgozott. 
Különösen a fegyelmi bizottságról 
mondható ez el. amely több eset-
ben is bebizonyította, liogy tisz-
tában van a fegyelmi büntetések 
nevelő szándékával és ha kellett 
kemény kézzel nyúlt hozzá az 
úgynevezett kényes kérdésekhez is. 
Példa erre a Dózsa-beit Horváth 
Istvánnal szemben alkalmazott pél-
dás Ítélet. Jó úton halad a fe-

gyelmi bizottság s reméljük, hogy 
az öszi forduló során minél keve-
sebb íegyelml ügyben kell bünte-
tést kiszabnia, de azt mindig a leg-
teljesebb elfogulatlansággal és tár-
gyilagossággal fogja megtenni. 

Kevésbé megnyugtató a helyzet 
a játékvezetők munkáját tekintve, 
bár el kell ismernünk, hogy a já-
tékvezetők legnagyobb része ko-
molyan felkészült a mérkőzésekre 
és ezzel lehetővé tette, hogy ott 
tudásának legjavát nyújthassa. 
Voltak azonban kirivó esetek, amik 
arra figyelmezetetnek — a játék-
vezetői tanács munkáján van még 
javítani való. Ilyen eset volt pél-
dául a Postás—Fűtőház mérkőzés 
esete, amikor a mérkőzés vezetésé-
re kijelölt játékvezető egyszerűen 
„átruházta" megbízatását egy ta-
pasztalatlan. kezdő játékvezetőre, 
aminek következménye természete-
sen a kellő színvonal alatt maradó 
niérkőzésvezetés lelt A Játékveze-
tői tanács vezetői remélhetőleg ax 
ilyen és ebhez hasonló esetekből 
levonják a szükséges következte-
tést és azon lesznek, hogy a jó-
szándékú bírálatok hasznosításával 
egyre inkább emeljék a mérkőzések 
vezetésének színvonalát 

Szorosan kapcsolódik ehhez a 
kérdéshez a közönség viselkedésé-
nek problémája is. Kétségtelen, 
hogy a játékvezetők tévednek, hi-
báznak. hiszen ők is emberek. 
Sport iránti szeretetükért, amely-
lyel hétről-hétre biztosítják a lab-
darúgó-bajnokság zavartalan lefo-
lyását, csak tisztelet illeti meg őket 
és élesen vissza kell utasítanunk 
minden olyan megnyilvánulást, 
amellyel a közönség a tévedő — 
sokszor nem is tévedő, csak tár-
gyilagosan ftélkező — Játékvezető 
sértegetésével látja megoldhatónak 
kedvenc csapata érdekeinek a vé-
delmét. Bízunk benne, hogy a Jö-
vőben mind kevesebbszer fordulnak 
elő ilyen esetek s ezzel biztosítva 
lesz a mérkőzések sportszerű le-
folyása. 

Ennyit szerettünk volna elmonda. 
nl a megyei bajnokság őszi fordu-
lójának kezdete előtt. Hogy éppen 
a fegyelem problémáit vetettük 
fel, annak oka az, hogy a fegye-
lem további megszilárdítása az az 
út, amelyen a szegedi megyei baj-
nokság továbbhaladhat a megkez-
dett fejlődés útján. 

,Quo usque tandem...?" 

Quo usque tandem abutere Ca-
tilina, patientia nostra?" Meddig 
élsz vissza türelfnünkkel, Catlli-
na?" — ezt a klasszikus kérdést 
szeretnénk feltenni az OTSB-nek. 
Megokolásul csak néhány szembe-
szökő esetet: miért nem adta meg 
másfél évvel ezelőtt a kiesés ellen 
küzdő Haladásnak Dankö a Vasas 
Izzó ellen elért két szabályos gól-
ját? Talán azért, mert annakide-
jén az Újpest játékosa volt és kö-
zelről Ismerte Dicker Mihályt, az-
előtt az Újpest, majd a szóban-
forgó időszakban a Vasas Izzó 
azóta már dicstelenül leszerepelt 
„szaktanácsadóját?" Miért nyerhe-
tett a Szombathely ugyancsak 1954. 
decemberében egymás után a Bp. 
Vörös Lobogó és a Bp. Honvéd 
ellen? Miért kaphat a Haladás 
lesgólokat a Honvédtól, miért nem 
jut Jogos tizenegyeshez — például 
— a Csepel ellen? És miért kell 
kritikus helyzetben — ez a mólt 
vasárnap történt — egy nyerésre 
álló mérkőzésnek Salgótarjánban 
elvesznie egv olyan gól miatt, 
amelyről még a Népsport Is meg-
jegvzi, hogy „bajszálnyi lesből" 
eredt? (Zárójelben megjegyezve: 
nézetünk szerint a les, az les, a 
hajszál már nem sokat számít.) 
A játékvezető hiába igazolja jó-

hiszeműségét azzal, hogy a mérkő-
zés lefújása után elismeri tévedé-
sét. ez az elveszett egy, illetve 
két pontot már nem hozza vissza. 

A játékvezetők és az OTSB ré-
széről nem tételeznénk fel elfogult-
ságot, úgyhogy a kérdés szónoki 
kérdés csupán, de kérdés, vajon a 
tapasztalatok alapján a közönség 
hajlandó lesz-e valóban csak szó-
noki kérdést látni benne? Nem fé-
lő-e, hogy az a tévhit gyökerese-
dik meg a szegediekben, hogy a 
Haladás azért fog kiesni, mert ki 
kell esnie, vagy azért, mert nem 
rokonszenves csapat Budapesten, 
vagy esetleg „magasabb sportér-
dekből?" Az is lehetséges persze, 
hogy az a hiba a Haladásnál, 
hogy sem vezetőségében, sem lab-
darúgó szakosztályában nincsenek 
„futballhlénák", hogy a Haladás-
nál nem tűntek el különböző ösz-
szegek Ismeretlen — vagy esetleg 
ismert rendeltetéssel. (A Gödöllői 
Dózsa és a Ceglédi Törekvés ese-
tére gondolunk, ugyanakkor pedig 
eszünkbe Jut az a régi közmondás, 
hogy mindig a cslrketolvajt szokták 
felkötni!) 

Azt hisszük, ennyi elég Is ezek-
ből a kérdésekből, amelyek maguk 
szülik a kővetkező kérdést — „Quo 
usque tandem . . . ? 

Harmadszor Is a tápélak nyerték 

a járási úttörő labdarugó bajnok-

ságot 

Az 1956. évi járási úttör6 labda-
rúgó-bajnokságban tizenöt iskola 
csapata küzdött a bajnoki elmért. 
A négv csoportgyőztes egymás el-
lent mérkőzésén Kistelek Deszk el-
len, míg Tápé Pusztamérges el-
len győzött és lgy a döntőt Tápé 
és Kistelek csapata vívta Szatyma-
zon. A jól előkészített mérkőzésen 
az úttörők igen lelkesen játszot-
tak. A mérkőzést Tápé csapata 
nyerte meg 1:0 arányban. A járási 
bajnokságot Jelentő győztes gólt 
Nagy János érte el egyéni akció-
ból. A második félidőben a kiste-
leki csapat erősen veszélyeztette a 
tápéi úttörők kapuját. de Márta 
Mihály kapus minden veszélyes lö-
vést biztos kézzel hárított. 

A mérkőzés végén Kasza Jó-
zsef, a Járási TSB ifjúsági bizott-
ságának titkára adta át a győztes 
csapatnak az elismerő oklevelet és 
egy ój meccslabdát, míg a kistele-
ki csapat is egy új meccslabdát ka-
pott. Az ajándékokat a JTSB és 
a Járást Tanács Oktatási Osztálya 
futtatta az úttörő Járási bajnokság-
ban eredményesen küzdő csapatok 
részére. 

Ma úttörő-toborzás a Haladás 

pályán 

Ma. pénteken délután 6 órakor 
óttörő-toborzót tart a Szegedi Ha-
ladás felsőtiszaparti sporttelepén. 
Jelentkezhetnek mindazok a 11 — 14 
éves úttörők, akik kedvet éreznek 
a labdarúgás iránt és más sport-
körhöz nincsenek leigazolva. 

BIRKÓZÁS 

A Csongrád megyei Ifjúsági vá-
logatott blrkózókeret szombaton 
tartja délután négy órai kezdettel 
a megyei keret-edzést. Az edzés 
színhelye a szegedi Közgazdasági 
Technikum (Sztálin sétány 14.) tor. 
naterme. Az ifjúsági keret tagjai-
nak megjelenése kőtelező. 

Felhívom tehát á megyei Ifjúsági 
keiet tagjait, hogy a jelzett idő-
ben pontosan jelenjenek meg a ke-
ret-edzésen. 

Vass József 
megyei keret-edzS 

Nem pihennek az algyői sportolók 

A járási labdarúgó-bajnokság 
befejezése után az algyői labda-
rúgók nem tértek pihenőre, hanem 
a falu és a város közötti sport-
kapcsolat elmélyítése érdekében va-
sárnap Algyőn szép számú közön-
ség előtt a Szegedi Gyufagyár csa-
patával játszottak barátságos mér-
kőzést és Boldizsár (2), Salamon 
és Hevesi góljaival 4:1 ará-
nyű győzelmet arattak. 

A labdarúgás mellett Drávai 
Mihály és Kávai István sportveze-
tők irányításával folynak a szpár-
tákiád versenyek Is. Vasárnap 
rendezték meg az atlétikai számo-
kat, és a gránátvetést, amelyen 
mintegy 30 versenyző vett részt és 
igen szép eredmények születtek. 

Kisteleken van már zuhanyozó 

Elkészült a kisteleki sporttelepen 
az ártézl viz bevezetésének mun-
kája. Megvalósult a sportolók ré-
gi kívánsága: van már zuhanyo-
zó is. 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi járás 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Váiosl Tanács 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. 11. 

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

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

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési díj 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelői vezető: Vincze GxOxgt 


