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Á pártélet lenini elv einek 
megszilárdításáé rt 

Üjabb nagy jelentőségű dokumentummal gazdagí-
totta a nemzetközi kommunista mozgalmat a Szovjet-
unió Kommunista Pár t j a Központi Bizottsága. A jú-
lius 3-án közzétett okirat, amely a személyi kultusz 
és következményeinek leküzdéséről szól, a XX. kong-
resszus alkotó szellemének érvényesüléséről tanúsko-
dik és fontos számvetés az eltelt közel négy évtizedes 
fejlődésről, amelyet a Szovjetunió a kommunisták ve-
zetésével megtett. Ugyanakkor azokkal a hibákkal is 
számvetés, amelyeket a személyi kultusz káros kö-
vetkezményei okoztak. 

A XX. kongresszus óta az imperialista politikai 
körök és sajtójuk alkalmat kerestek arra, hogy a Szov-
jetunióról, a Szovjetunió Kommunista Pár t járól — 
még fokozottabban, mint eddig — rágalmazó kijelen-
téseket tegyenek, a szovjet közéletet egyoldalúan a 
személyi kultusz béklyójában vergődőnek tüntessék 
fel, a szocialista rendszert pedig önkényesen a szemé-
lyi kultuszban és következményeiben látták megteste-
sedni. 

A Szovjetunió Kommunista Pár t j a Központi Bi-
zottsága világos és egyben csattanós választ is ad a 
rágalmazóknak. Egyúttal türelmesen felvilágosítja 
azokat, akik engedték magukat megtéveszteni és a 
Szovjetunióban elért eredményeket kétségbevonták 
azon a címen, hogy azokat beárnyékolta a személyi 
kultusz és annak káros következménye. A határozat-
ból világosan kiderül, hogy a párttól milyen mélysé-
gesen idegen a személyi kultusz. Fényesen bizonyítja 
ezt, hogy a központi bizottság minden külső, vagy bel-
ső nyomás nélkül, önként, saját belátásából tárta a 
szovjet nép és a világ nyilvánossága elé az 1953 előtti 
húsz esztendőben tapasztalaható személyi kultuszt és 
káros következményeit. A központi bizottság té.gjai 
őszintén feltárták ezeket a problémákat. Méltán jegyzi 
meg a határozat, hogy „a kapitalista országok egyet-
len uralkodó pár t ja sem kockáztatott volna meg soha 
ehhez hasonló lépést. Ellenkezőleg, igyekeztek volna 
agyonhallgatni, takargatni a nép előtt az ilyen kelle-
metlen tényeket". A Szovjetunió Kommunista Pá r t j a 
azonban „kimondta a teljes igazságot, bármilyen ke-
serű volt is az". Kimondta, mert valóban a párt, a szo-
cialista rendszer lényegéből következik, hogy idegen 
tőle a személyi kultusz leghalványabb árnyéka is. 

A határozat rámutat arra is, hogy nem a jelenlegi 
központi bizottság célkitűzése csupán a személyi kul-
tusz elleni harc, hanem ebben a küzdelemben a pár-
tot a marxizmus—leninizmus világszerte ismert tételei 
vezetik, amely tételek a néptömegek, a párt és az 
egyes személyek történelmi szerepéről szólnak. Ezek 
a tanítások Marxtól, Engelstől és Lenintől erednek és 
méltán szabályai egész párt- és állami életünknek. 
A Szovjetunió olyan körülmények között harcolt kö-
zel három évtizeden keresztül, amikor az egész kapi-
talista világgal szemben kellett védekeznie, amikor 14 
ország intervenciós hadserege pusztította a szovjet 
földet, amikor állandó háborús szervezkedések mér-
gezték a nemzetközi légkört, amikor a Szovjetunió kö-
rül blokádot szerveztek, kémek és diverzánsok valósá-
gos hadseregét szabadították a szovjet földre, amikor 
a szovjet nép mindezek ellenére gigászi erőfeszítése-
ket tett a szocialista gazdaság megteremtése érdeké-
ben. Ezek között a körülmények között a legszigorúbb 
fegyelemre volt szükség, ingadozás nélkül és kérlelhe-
tetlenül kellett védelmezni a szocializmus ügyét. A 
személyi kultusz természetesen nem magyarázható ki-
zárólag a kapitalista környezettel, hiszen Sztálin sze-
mélyes tulajdonságai is hozzájárultak. 

Az, hogy a személyi kultusz és káros következmé-
nyei mennyire távol állnak a szocialista rendszer lé-
nyegétől, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a sze-
mélyi kutusz gátló körülményei ellenére is a szovjet 
nép hatalmas eredményeket ért el a szocialista építés-
ben, a nemzetközi békeharcban, a népek felszabadulá-
sáért folytatott küzdelmében. Méltán állapítja meg í r-
ről a határozat: „A kommunista párt által vezetett 
néptömegek hatalmas kezdeményezése, amelyet rend-
szerünk szült, a személyi kultusztól függetlenül és an-
nak ellenére végrehajtotta hatalmas történelmi tettét 
és a szocializmus építésének út jában álló minden aka-
dályt leküzdött". 

A Szovjetunió Kommunista Pár t ja Központi Ei-
zottságának legutóbbi határozatából logikusan követ-
kezik, hogy tudatunkban a személyi kultusz által oko-
zott károkat megfelelő helyre kell tenni. A Szovjet-
unió eredményei toronymagasan kiemelkednek a 
személyi kultusz okozta károk és nehézségek fölött. 
Mert például a szovjet külpolitika hibája, amely a Ju-
goszláviával való összeütközést okozta, mennyire el-
halványodik a Szovjetunió külpolitikai törekvései, si-
kerei, a békedekrétummal kezdődő szovjet külpolitika 
egésze mc.iött. S különösen elhalványítja ezt az ár-
nyat a nemzetközi feszültség enyhítéséért folyó nagy-
szerű harc. 

A Szovjetunió Kommunista Pár t ja önkri t ikájának 
a tüzénél tehát nem a szocialista rendszer helyenkint 
meglévő hibáira kell igazolást keresni. A Szovjetunió 
Kommunista Pár t jának nagyszerű önbírálata váljék 
erőforrásunkká, amelynek segítségével állhatatosan 
folytassuk pártszervezeteinkben, pártszerveinkben a 
pártvezetés lenini elveinek helyreállítását, folytassuk 
a szocialista demokrácia elveinek helyreállítását, 
ugyanakkor minden erőnkkel a szocializmus építésén 
fáradozzunk. Útravalóul kísérjenek bennünket Lenin-
nek a határozatban is idézett szavai: „A forradalmi 
proletariátus párt ja elég erős ahhoz, hogy nyíltan bí-
rálja önmagát, hogy a hibát és a gyengeséget minden 
köntörfalazás nélkül hibának és gyengeségnek ne-
vezze". 

Szovjet b e l k e r e s k e d e l m i 
k ü l d ö t t s é g é r k e z i k S z e g e d r e 

Július 9-én, hétfőn kétnapos tartózkodásra Szegedre ér-
kezik a Magyarországon tartózkodó szovjet belkereskedelmi 
küldöttség, a szovjet belkereskedelmi miniszterhelyettes ve-
zetésével. Az öttagú küldöttségben részt vesz többek között 
egy leningrádi nagyáruház vezetője, valamint a kijevi ta-
nács kereskedelmi osztályának vezetője is. A küldöttség a 
Hungáriában száll meg. Szegeden meg kívánják tekinteni a 
nagykereskedelmi vállalatok munkáját , valamint több áru-
ház életét. A küldöttség Szegedről Hódmezővásárhelyre uta-
zik majd. 

Közös darálómslmof, hizlaldát létesít 
a Búzakalász Tszcs 

Az alsóvárosi Búzakalász 
Termelőszövetkezeti Csoport 
még nem nagy múltra tekint-
het vissza. Esztendeje sincs 
annak, hogy néhány előrelá-
tó alsóvárosi egyéni gazda 
kezdeményezésére megala-
kult a közösség, s mégis már 
összesen nem kevesebb, mint 
62 tagja van. Most, a nagy 
munkaidőben is egyre töb-
ben keresik fel a szövetkezeti 
csoportot az alsóvárosi egyé-
ni gazdák közül, s a belépési 
lehetőségek iránt érdeklőd-
nek, közülük sokan be is lép-
nek. 

A Búzakalász Termelőszö-
vetkezeti Csoport tagjai a mi-
nap közgyűlést tartottak. A 
vezetőség javaslalára elhatá-
rozták. hogy az állam segítsé-
gével rövid időn belül egy új, 
korszerű berendezéssel ellá-

tott darálómalmot létesíte-
nek, ugyanakkor hozzálátnak 
egy közös hizlalda megalapí-
tásához is. 

A Szegedi Városi Tanács-
nál komoly pártfogásra talált 
ez a kezdeményezés. A tanács 
közbenjárására a takarék-
pénztár mintegy 9.000 forint 
hosszúlejáratú hitelt folyósít 
a darálómalom berendezései-
nek megvásárlásához. A hiz-
laldát a termelőszövetkezeti 
csoport tagjai saját erejükből 
hozzák létre. Egyelőre úgy 
tervezik, hogy az első sertés-
állomány, melyet a közeljö-
vőben állítanak hízóba, még 
csak 12 darab lesz. Az első 
hízók értékesítése után azon-
ban nagyobb mértékben foly-
ta t ják a sertéshízlalást, az 
egyéni mellett a közös va-
gyon gyarapítását. 

A Minisztertanács ülése 
A Minisztertanács július 3-i ülésén megvitatta a Ma-

gyar Dolgozók Pár t j a Központi Vezetőségének június 30-i 
határozatát, teljes egyetértését fejezte ki a határozatban 
foglaltakkal és egységesen állást foglalt a határozat követ-
kezetes megvalósítása mellett, az állami élet minden terü-
letén. 

A Minisztertanács megállapította, hogy az elmúlt hó-
napokban megerősödött az állami élet demokratizmusa, to-
vább szilárdult a szocialista törvényesség és megnőtt a dol-
gozók aktivitása. Az állami irányítás megerősítéséhez, an-
nak eredményességéhez, a munkások, a dolgozo parasztok, 
az értelmiségiek értékes segítséget nyújtottak építő bírá-
latukkal és javaslataikkal. 

A kormány számos fontos határozatot hozott a túlzott 
központosítás csökkentése, az ügyintézés egyszerűsítése, a 
bürokratizmus következetes felszámolása érdekében és to-
vábbi intézkedéseket készít elő, hogy eredményesebben ha-
ladjunk előre népi demokratikus rendszerünk fejlesztésé-
nek út ján. E helyes intézkedések végrehajtását gátolják 
azok az opportunista-demagóg, s nemegyszer népi de-
mokrácia-ellenes fellépések, amelyek az utóbbi időben 
egyre gyakrabban és nyíltabban jelentkeztek. A Miniszter-
tanács egyértelműen elutasítja ezeket a megnyilvánuláso-
kat, az állami fegyelem lazítására irányuló törekvéseket, 
amelyek éppen abban az időszakban mutatkoznak meg, 
amikor a párt és a kormány komoly erőfeszítéseket tesz az 
államszervezet demokratizmusának továbbfejlesztésére, a 
szocialista törvényesség megszilárdítására, az ügyintézés 
egyszerűsítésére. . . . . . 

A Minisztertanács leszögezte, hogy meg következete-
sebben kell törekedni az államszervezet demokratizmusá-
nak fejlesztésére, az ügyintézés egyszerűsítésére, az egész-
séges bírálat erősítésére és széleskörű kibontakoztatásara. 
A Minisztertanács felhívja az állami szervek vezetőinek és 
dolgozóinak a figyelmét arra, hogy határozottan és egyer-
telműen lépjenek fel az államszervezet egységének megbon-
tására, az állami fegyelem lazítására irányuló minden tö-
rekvés ellen. 

H a tartják egyesítő ülésüket a kerületi 
népfront-bizottságok 

Rövidesen megkezdődik Szegeden 
nagyüzemi s&örmegyárlás a 

Jó néhány esztendővel ez-
előtt még csak egyszerű kis-
iparosok képviselték a ma-
gyar szőrmeipart és gyártmá-
nyaik közül legfeljebb mint 
magyar érdekesség, jutott el 
egy-egy cifra szűr, vagy suba 
a külföldi piacokra. Azután 
itt Szegeden megszületett a 
Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Vállalat, s noha a gépesítés 
alsó fokán dolgozott is — ter-
mékei kezdtek ismerősek len-
ni a határon túli piacokon. 
Rohamosan emelkedett ki ez 
az iparág a kézi munka szín-
vonalából, és fejlődése előtt 
még mindég hatalmas lehető-
ségek állnak. Ezt a lehetősé-
get felismerve született meg 
az a gondolat, hogy a Szegedi 
Szőrme- és Bőrruhakészítő 
Vállalatnál valóban ipari, 
nagyüzemi színvonalra kell 
emelni a termelést, s ma már 
ott tar tunk, hogy ez a lehe-
tőség valósággá válik. 

Csupán egy hónap kell ah-
hoz, hogy a majdnem két-
milliós költséggel épített és 
felszerelt ú j üzemben foly-
tatódjék a munka. 

Igazán korszerű, minden 
munkavédelmi és egészségi 
követelménynek megfelelő 
épületben és felszerelésekkel 
dolgoznak hamarosan a bri-
gádok — és vége lesz az épít-
kezés okozta átmeneti nehéz-
ségeknek is. 

Az ú j üzem megépítésének 
elve az volt, hogy az egyes 
munkafolyamatok az épület-
nek ugyanazon a szintjén és 
lehetőleg zárt ciklusban bo-
nyolódjanak le. Az építkezés-
nél és festésnél figyelembe 
vették a fejlett külföldi szőr-
meipar tapasztalatait is, s így 
például a szortírozó termet 
világoskékre festették, mivel 
a kék szín fényelnyelő ké-
pessége nagy, s amellett pi-
henteti a szemet. De ez csak 
apróság! A parkettás terme-
ken széles ablakok vannak. 
Hamarosan sor kerül a füg-
gönyök és virágok elhelye-
zésére is. Egy lakószobával 
szemben sem lehet igénye-
sebb az ember. És a megvilá-
gítás olyan lesz, mintha ter-
mészetes nappal fényben dol-
goznának az emberek. 

A gépi felszerelés is illik 
az ú j épülethez: 

teljesen ú j kazánházzal és 
két modern szárítószek-
rénnyel bővül a többi kö-
zött az üzem gépi berende-
zése. 
A Vasipari Szövetkezet 

dolgozói már szerelik az 
egyik szinkrontermet és a 
munka nemsokára ebben az 
ú j üzemben folytatódik. Sok-
kal szervezettebb és eredmé-
nyesebb lesz a termelés — 
jóllehet, most az építkezés 
zavaró körülményei ellenére 
is becsületre valló ered-
ményt értek el az üzem dol-
gozói. 

A kerületi népfront-bizott-
ságok ma este tar t ják egyesí-
tő üléseiket. Az I. kerületi 
népfront-bizottság este 6 óra-
kor, a Hazafias Népfront Vö-
rösmarty utcai helyiségében, 
a II. kerületi ugyancsak 6 
órakor a Csongrádi sugárúti 
iskolában, a III. kerületi pe-
dig 7 órakor a Siketnémák 
Intézetében ta r t j a meg ülé-
sét. A napirend szerint a 
népfront-, a békebizottság és 
az MNDSZ ez évi munkájá-

val foglalkoznak, valamint az 
egyesülés fontosságával 

Az egyesítő üléseken kiegé-
szítik a kerületi népfront-bi-
zottságokat és elnöksége-
ket is, valamint létre-
hozzák a munkabizott-
ságokat. A kerületi nép-
front-bizottságoknál hétféle 
bizottság alakul: kulturális, 
szociális-egészségügyi, város-
politikai, szülői munkaközös-
ségi-ifjúsági, nöbizottság, me-
zőgazdasági, valamint nem-
zetközi bizottság. 

Megkezdődött a búza aratása 
Mint a Szegedi Városi 

Tanács mezőgazdasági 
osztálya közölte, a sze-
gedi határban elsőnek a 
Ságvári-telepi Táncsics 
Termelőszövetkezet föld-
jén kezdődött meg ked-

den reggel a búza aratá-
sa. Most még csak egy 
kévekötő aratógép dolgo-
zik, de mihelyt érettebb 
lesz a búza, teljes kapa-
citással megindul az ara-
tás. 

Uj t e r m e l ő d ő v etkezeti csoport 
a lakul Felsővároson 

A felsővárosi dolgozó pa-
rasztok körében már koráb-
ban megkezdődött a munka 
egy új, egyes típusú termelő-
szövetkezeti csoport alakítá-
sára. Az előkészítős bizottság 
tagjai eddig már 22-re gyara-
podtak, s földterületük száma 
is tmár 100 katasztrális hold 
körül mozog. Az előkészítő bi-

zottság tagjai és a termelő-
szövetkezeti csoportba belép-
ni szándékozó egyéni gazdák 
a napokban úgy határoztak, 
hogy július 15-én, vasárnap 
— miután most már erre min-
den lehetőségük megvan — 
megalakítják munkaközössé-
güket. Ez már a tizenegyedik 
lesz Szegeden. 

Mi történi' a dolgozók javaslataival 
az Újszegedi Kenderben ? 

Alig egy hónapja, hogy az 
Újszegedi Kender-Lenszövő 
Vállalat dolgozói megtár-
gyalták második ötéves ter-
vünk irányelveit, s javasla-
taikkal kiegészítették. A dol-
gozók közül többen olyan ja-
vaslatokat tettek, melyek az 
üzemben minden különösebb 
nehézség nélkül megvalósít-
hatók. Az elmúlt napokban 
felkerestük az Újszegedi 
Kender-Lenszövő Vállalatot 
és megnéztük, mi törtónt az 
elhangzott, s jegyzőkönyvbe 
vett javaslatokkal. 

Nem voltak ezek ••pusztá-
ba kiáltott szavak", egy 
részük megvalósításához 
már hozzá is kezdtek. 

Pozsgai Gyula a dolgozók 
egyöntetű véleménye alapján 
javasolta, hogy a gépmúhelyi 
erőtelepen készítsenek öltö-
zőt és fürdőt. Többször el-
hangzott már ez a kérés, s 
most az ötéves terv javasla-
tainak vitájakor újból kér-
ték. A vállalat vezetősége 
megmozgatott minden lehető-
séget, s úgy számolták, hogy 
még ez évben megvalósítják 
a kérést. Az Iparigazgatóság 
azonban nem engedélyezte ez 
évben az öltöző és a fürdő 
>»fekete« beruházásból tör-
ténő felépítését, ellenben 

1957-re 250 ezer forintot 
biztosított az építkezés 
költségeire. 

Az előkészítő dolgozói a Körülbelül ezzel a szövege-
mmosegt berezés bevezető- zéssel hangzott el a t e r v i t 
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zetosége július 9-én az elo- js. Vajon tettek-e már va-
kaszito dolgozol közül többet lamit azóta a villamosvonal 
tapasztalatcserére küld há- meghosszabb í tásáé r t rom budapesti üzemhez, ahol 
már bevezették a minőségi 
bérezést. A tapasztalatcsere 
után nyomban hozzákezde-
nek a bérezés kidolgozásá-
hoz, s 

még júliusban bevezetik a 
minőségi bérezést. 
Kovács István elvtárs a 

tervjavaslat vitáján elmon-
dotta, hogy az anyagmozgató 
villamostargoncák telepeinek 
töltésére töltőállomást kell 
létesíteni, mert így a targon-
cáik folyamatos kihasználása 
biztosított lenne. Az Újsze-
gedi Kender-Lenszövő Vál-
lalat vezetői helyesnek talál-
ták a javaslatot, már meg is 
rendelték a transzformátort 
és megkezdték a töltőállomás 
szerelését. Előreláthatólag 
július végéig befejezik a 
munkát. 

Az üzemen belül az elhang-
zott javaslatok lassan meg-
valósulnak. Van azonban 
még egy probléma, amely 
már hosszú ideje foglalkoz-
ta t ja az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat dolgozóit. 
Ez pedig a következő: 

hosszabbítsák meg az új-
szegedi villamosvonalat a 
gyárig. 

- Tettek. 
Június 15-én egy ankéton a 
dolgozók vállalták, hegy a 
villamos töltés földmunkáit 
teljes egészében társadalmi 
munkában elvégzek. A tanács-
nak csupán a terület kisajá-
tításáról, a Közlekedési Válla-
latnak pedig a szükséges sí-
nek biztosításáról kell gon-
doskodni. A tárgyalások foly-
nak, az üzem munkásai azon-
ban türelmetlenek s még a 
nyár folyamán szeretnék 
megkezdeni a földmunkát. 
Jó lenne nagyon, ha a Ta-
nácsnál, s a Szegedi Közle-
kedési Vállalatnál is ilyen 
lelkiismeretesen kezelnék az 
elhangzott javaslatokat. 

Alig egy hónapja hangzot-
tak el az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vállalatnál a dol-
gozók javaslatai, s nagy ré-
szük máris a megvalósulás 
felé közeleg. 

Jó lenne, ha Szeged többi 
üzemeiben is az újszegedi-
ekhez hasonlóan napiren-
den tartanák a dolgozók 
javaslatait, 

s azok megvalósításához mi-
előbb hozzákezdenének. 
j ; t ó 
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A szakszervezet i m u n k a súlypontját 
az ü z e m e k b e k e l l á the lyezn i 

Szakszervezeti vezetők tanácskozása 

— 2 
Szerda, 1956. Július 4. 

A Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsának elnöksége 
július 2-án, hétfőn egésznapos 
tanácskozást tartott a szak-
szervezetek központi és me-
gyei vezető funkcionáriusai-
val a szakszervezeti munka 
időszerű kérdéseiről. 

A tanácskozás részvevői 
teljes egyetértéssel és nagy 
megkönnyebbüléssel fogadták 
a Magyar Dolgozók Pár t ja 
Központi Vezetőségének jú-
nius 30-i határozatát, amely 
leleplezi a XX. kongresszusra 
hamisan hivatkozó, felelőtlen 
demagógokat, éberségre és 
egységre hívja fel a népi de-
mokrácia minden igaz hívét. 

Felháborodásukat fejezték 
ki amiatt, hogy a rosszindu-
latú bírálók kétségbevon-
ták rendszerünk sok harc-
cal. munkával kivívott 

' eredményeit, csak a hibá-
kat vették észre. 

Eemmiesetre sem szabad 
megengedni, hogy Magyaror-
szágon bárki is a poznani tra-
gikus események megismétlő-
désót készítse elő. 

Többen felhívták a figyel-
met annak a szükségességére, 
hogy maguk a felelős vezetők 
beszéljék meg a munkásosz-
tállyal a problémákat és is-
mertessék előttük terveiket 
azok megoldására. Tartózko-
dó magatartásukkal ne adja-
nak alkalmat ellenséges ele-
meknek arra, hogy "program-
juk" számára híveket tobo-
rozzanak, visszaéljenek a de-
mokrácia nyújtotta jo-
gaikkal. A megjelent és 
most készülő intézkedések 
egész sora, párosulva a tá jé-
koztató és felvilágosító mun-
kával, a tettek nyelvén iga-
zolja a Központi Vezetőség 
eltökéltségét a szocialista de-
mokrácia továbbépítésére. 

A tanácskozás részvevői a 
továbbiakban kifejtették, 
hogy egyetértenek az élet-
színvonalnak a második öt-
éves tervben előirányzott 
emelésével. Szükségesnek 
tar t ják azonban, hogy a Mi-
nisztertanács mondja ki: ez 
életszínvonalnak minden esz-
tendőben nagyjából egyfor-
mán kell emelkednie. 

A tanácskozás részvevői 
helyeselték az eddigi bérügyi 
intézkedéseket. Úgy vélték 
azonban, hogy 

további ilyen intézkedé-
sekre van szükség. 
A vita részvevői úgy vél-

ték, hogy nyugdíjtörvényünk 
igen fejlett ugyan, egyes ré-
tegeknek azonban még jogos 
sérelmeik vannak, s ezért 
ú jabb intézkedésekre kell ja-
vaslatot tenni. 

További lépésekre van 
szükség a munkaidő csök-
kentésében. 

Mindenekelőtt azt kell meg-
szüntetni, hogy egy — vi-
szonylag nem nagy — réteg 
•törvényes munkaideje 48 órá-
nál hosszabb legyen, és véget 
kell vetni a mértéktelen túl-
órázásnak. 

Egyhangú volt az az állás-
foglalás, hogy 

a szakszervezeteknek a jö-
vőben hatásosabban kell 
harcolniok a törvények 
megtartásáért. 

Ma is gyakoriak a tőrvény* 
sértések. Súlyos felelősség 
terhel ebben több minisztert 
és minisztériumi vezetőt, 
akik ahelyett, hogy őrködné-
nek a dolgozókat védő törvé-
nyek megtartásán, nemegy-
szer maguk adnak utasítást 
törvényszegésre. 

A szakszervezeti vezető 
funkcionáriusok önkritikusan 

megállapították, hogy sokat 
kell — és lehet is — tenni a 
szakszervezeti élet további 
demokratizálása érdekében — 
a bürokratikus vonások le-
küzdésére. Itt az ideje, hogy 
— az állami gazdasági veze-
tés egyszerűsítésével párhu-
zamosan, vagy akár azt meg-
előzve — megvalósítsuk a 
magyar szakszervezetek 
XVIII. kongresszusának azt a 
határozatát, hogy 

a szakszervezeti munka 
súlypontját a felsőbb szer-
vekből az üzembe kell át-
helyezni. 

Szélesíteni kell a bizalmiak 
és az üzemi bizottságok jog-
körét, fel kell hagyni az ap-
rólékos előírásokkal és be-
avatkozásokkal az alapszer-
vezetek életébe, előtérbe kell 
helyezni azt a felelősséget, 
amellyel a bizalmi, a műhely-
bizottság és az üzemi bizott-
ság közvetlenül a dolgozók-
nak tartozik. További javas-
latokat kell kidolgozni a szo-
cialista munkaversenynek a 
bürokratikus megkötöttségek-
től való megszabadítására is. 
Alapjában az üzemben tör-
ténjék a munka- és védőru-
hák elosztása, a jutalmazások 
elbírálása stb. A befizetett 
tagdíjak sokkal nagyobb há-
nyada maradjon a jövőben 
az üzemi bizottságoknál és az 
üzemben történjék a külön-
böző pénzalapok kezelése. 

A tanácskozás részvevői . 
megbízták a Szakszervezetek i 
Országos Tanácsának elnök- i 
ségét, hogy az elhangzott ész-
revételeket és javaslatokat 
dolgozza fel, munkájában tá-
maszkodjék ezekre és ilyen 
szellemben állitsa össze a 
Szakszervezetek Országos Ta-
nácsa legközelebbi tel jesülé-
sének napirendjét is, 

Dobi István üdvözlő távirata 
Eisenhower elnökhöz 

Dwlght Dávid Eisenhower őexcellenclájának, 
az Amerikai Egyesült Államok elnökének, 

W a s h i n g t o n 

Az Egyesült Államok nemzeti ünnepe alkalmával kérem 
Elnök Úr, fogadja a magyar nép, a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa és a magam nevében küldött szívélyes üd-
vözletemet. 

DOBI ISTVÁN 
a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. 

Bulgany in f o g a d ' a N o r o d o m Sz i l t anuk 
h e r c e g e i . 

Moszkva (TASZSZ). Norodom 
Srihanuk herceg, aki 
kormány meghívására Moszkvá-
ban tartózkodik, július 3-án lá-
togatást tett Bulganyinnál, a 
Szovjetunió Minisztertanácsa 
elnökénél. 

herceget 
miniszter-
Nget és 
legfelsőbb 

Norodom Szihanuk 
szovjet Km" Tit kambodzsai 

elnök, valamint Lang 
Szon Szári, királyi 
tanács tagja kísérte; 

A fogadáson jelen volt Kuz-
oyecov, a Szovjetunió külügy-
miniszterének első helyettese. 

n lucernák 
foltozott védelme 

Az elmúlt hetek változé-
kony időjárása igen kedve-
zett a legveszedelmesebb lu-
cerna rpagkártevő, a bimbó-
gubacslegy elszaporodásán 
nak. 

A bimbógubacslégy máso-
dik rajzás! időszaka moet ér-
kezett el. 

A sikeres magfogás érde-
kében a kártevők ellen azon-
nal védekezni kell. Ahol a 
gépállomásokon, állami gaz-
daságokban bogárfogó áll 
rendelkezésre, a következő 
napokban a magfogásra meg-
hagyott lucernatáblákat ezek-
kel minél többször meg kell 
járatni. Egy-egy magfogóte-
rületet a bogárfogó legalább 
három naponkint járjon vé-
gig, az egész imagfogási idő-
szak alatt elgalább tíz-tizen-
kétszer. A bogárfogókat min-
dig az esti órákban járassák, 
mert a kártevők ebben az 
időben foghatók össze leg-
könnyebben, viszont a hasz-
nos rovarok ekkor már nin-
csenek a lucernán. 

Ahol bogárfogó nincs, ott a 
magnak szánt lucernatáblá-
kat zöldbimbós korban az 
esti órákban Agritoxszal kell 
porozni. Virágzó lucernatáb-
lát, vagy ahol a lucernában 
virágzó gyomok vannak, po-
rozni nem szabad, mert ezzel 
a hasznos rovarokat is el-
pusztítják. 

A szerződéses lucerna mag-
fogó területeken a porozást a 
növényvédő állomások, a bo-
gárfogásos védekezést pedig 
a gépállomások ingyenesen 
elvégzik. 

Wz IPígftevt t í j tear 
Prága: Mohammed al Badr 

jemeni trónörökös, miniszterel-
nökhelyettes és külügyminiszter, 
valamint kísérete a csehszlovák 
kormány meghívására hétfőn 
Csehszlovákiába érkezett * 

Moszkva: Sepilov szovjet kül-
ügyminiszter egyiptomi, szíriai, 
libanoni és görögországi útjáról 
hétfőn visszaérkezett Moszkvába. * 

Varsó: Kim Ir Szen marsall, 
a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság miniszterelnöke és 
a vezetése alatt álló kormány-1 
küldöttség a Lengyel Népköztár-1 
saság kormányának meghívására; 
hivatalos látogatásra Lengyclor- j 
szagba érkezett. 

* 

Hammarskjöld 
Moszkvában 

Moszkva: Dag Hammarskjöld, 
az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének főtitkára a július 3-ra vir-
radó éjszaka a szovjet kormány 
meghívására Moszkvába érke-
zett. 

Hammarskjöld főtitkárral 
együtt Moszkvába érkezett Fin 
Mark, az ENSZ titkárságának 
munkatársa. Vorosilov, a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsa Elnök-
ségének elnöke július 3-án fo-
gadta Dag Hammarskjöldöt, 

* 
Ráma: Adenauer kancellár és 

Segni olasz miniszterelnök hétfőn 
délután tartotta első politikai 
megbeszélését — jelenti az AFP. 
— A két órán át tartó ülésen 
részt vett Heinrich von Brenta-
no nyugat-német és Gaetano 
Martipo olasz külügyminiszter 
is. A tárgyalások csak szerdán 
folytatódnak. 

Adenauer kancellár hétfőn es* 
te részt vett a díszvacsorán; 
amelyet tiszteletére az olasz mi-
niszterelnök adott; . i 

* ' i l t W f i 
Párizs: A francia kormány 

tagjai szerdán minisztertanácsot 
tartanak, hbgy döntsenek az al-
gériai háborű-okozta többletki-
adások költségvetési fedezetének 
kérdésérőL- • y 

A jelenlegi tervek szerint a 
kormány százmillió dollárt kí-
ván megszavaztatni a nemzet-
gyűléssel a katonai többletkiadá-
sok fedezésére; Ha a parlamsn" 
hozzájárul a tervhez; a francié 
adófizetők fogják megfizetni ez' 
az újabb hatalmas Bsszeggt ÍS; 

Ma ünneplik Jugoszláviában 
a harcosok napját 

Július 4 Jugoszláviában a 
harcosok napja, a német fa-
siszta megszállók elleni sza-
badságharc ünnepe. A szö-
vetségi nemzetgyűlés idei, jú-
niusi ülésszakán ezt a napot 
állami ünneppé nyilvánította 
annak emlékére, hogy a Ju-
goszláv Kommunista Párt 
Központi Bizottsága 1941. jú-

lius 4-én fordult felhívással 
az ország népeihez, hogy in* 
dítsanak fegyveres felkelést 
a megszállók ellen. 

Jugoszlávia valamennyi 
népköztársaságában nagysza-
bású ünnepségeket rendeznek 
a harcosok napja alkalmá-
ból. 

Könyvtáros táj értekezlet less 
Szegeden 

i 
New York: Az Associated 

Press hírügynökség tudósitója 
jelenti: Eisenhower elnök aláír-
ta azt a törvényjavaslatot, amely 
35 milliárd 656 millió 727 ezer 
dollárt irányoz elő katonai lei-
adásokra a július elsejével kez-
dődő 1956-1957. költségvetési 
évre. 

Ez az összeg mintegy 2.8 mil-
liárd dollárral haladja túl az elő-
ző költségvetési év katonai elő-
irányzatát, i, 

Július 12—14 között Pé-
csett, Győrött, Szegeden és 
Miskolcon tájértekezletekre 
gyűlnek össze a környező 
megyék megyei és járási, va-
lamint városi könyvtárainak 
vezetői, önálló községi könyv-
tárosok, a nagyobb üzemi 
könyvtárák vezetői és a 
TTIT, valamint a népműve-
lési osztályok képviselői. Az 
értekezleten elsősorban a 
mai magyar irodalom nép-
szerűsítését tárgyalják meg. 

Ezenkívül megvitatják a me-
gyei és járási könyvtárak 
irányító és módszertani tevé-
kenységét, különös tekintet-
tel a nyári mezőgazdasági 
feladatokra és a tanácsok jog-
körének kiszélesítéséből adó-
dó könyvtári problémákat be-
szélnek meg. Pécsett Pándi 
Pál, Miskolcon Czine Mihály, 
Győrben Bodnár György. 
Szegeden pedig Erdei Sándor 
ismerteti mai irodalmunk 
helyzetét. | ( . 

Kellő mennyiségű és nagy választékú kertimag 
a másodveléshez 

A csapadékos időjárás ked-
vező feltételeket teremt a má-
sodvetéshez. A tarlókon min-
denütt el lehet vetni a külön-
böző rövid tenyészidejű nö-
vények magját, hogy ugyanar-
ról a földről két termést takarít-
hassunk be. A kertimag vállalat 
is felkészült erre a munkára, s 
szakboltjaiba körülbelül 150.000 
csomag, másodvetésre alkalmas 
kertuuagot küldött. A választék 

is bőséges: csemegekukorica; 
borsó, saláta, sárgahüvelyű bab. 
Bövid tenyészidejű kelkáposzta, 
rövid sárgarépa, cékla, őszi-téli 
retek ós sok más zöldségféle kő-
zött válogathatnak a termelők. 

Az érdeklődés máris igen 
nagy, az utóbbi 10 nap alatt 
40.000 vevő kereste fel a vető-
magboltokat, hogy beszerezze a 
másodvetéshez szükséges mag-
vakat. 

„Szabály az szabály!" 
Tegnap délelőtt léi 9 kö-

rül a Dorozsmáig közleke-
dő villamossal a 2-es szá-
mú kórházba akartam 
menni, ahova kezelő orvo-
som beutalt. A villamost, 
nem láttam, felléptem hát 
a Somogyi utcai végállo-
máson álló pótkocsiba, s 
megkérdeztem az ott ülö 
kalauznöt, meddig kell még 
a villamosra várni. Az kur-
tán, furcsán közölte velem, 
15 perc múlva indul a leg-
közelebbi villamos. 

Nagyon rosszul éreztem 

magam, a kalauznőnek 
megmutattam a kórházi 
beutalóm, s megkértem, 
engedje meg, hogy a pót-
kocsiba leüljek, ott várjam, 
meg a villamos indulásáti 
A kalauznö gorombán hív-
ta fel a figyelmem, hogy a 
szabály az szabály, és az 
mindenkire vonatkozik — 
még a betegekre is, és 
azonnal hagyjam el a ko-
csit. Több emberséget és 
megértést várunk a Villa-
mosvasút dolgozóitól1 

Cz-né 

Másodnövényt vetnek Csórván 
Csórván az aratást a Kiss 

Imre Termelőszövetkezet 
kezdte meg egy ötholdas őszi 
árpa kaszálásával — ír ja 
Bába János levelezőnk. — 
Ezzel egy időben az egyéni-
leg dolgozó parasztok is hoz-
záfogtak a rozs aratásához. 
A Kiss Imre Termelőszövet-
kezet tagságának olyan elha-
tározása van, hogy a learatott 
földet másodnövénnyel veti 

be. Az aratással párhuzam-
ban megindult egy 300 má-
zsás magtár építése. Igen 
nagy erőfeszítést követel ez, 
mert a termelőszövetkezet 
tagsága előtt ott van az ara-
tás, és a növényápolást még 
nem fejezték be. Ettől elte-
kintve mindenki igyekszik, 
hogy kellő időben _és minő-
ségben valóra váljék elhatá-
rozásuk. 

Flanders szenátor: 
Németország újraegyesítése 

és újrafelfegyverzése kölcsönösen 
kizárja egymást 

Berlin (MTI). Flanders, ameri; Flanders a továbbiakban ismer-
kai köztársasági párti szenátor; tette a kérdéssel kapcsolatos el-
akinek Németországgal foglalko- gondolásait. Kijelentette: 
zó múltheti beszéde általános — A semleges és fel nem 
feltűnést keltett, hétfőn nyilat- fegyverzett Össz-Németország 
kozatot adott a Frankfurter tagja lenne a széles európai 
Rundschau című nyugat-német semleges övezetnek, amely Svéd-
lap washingtoni tudósítójának, országtól Ausztriáig és Svájcig 
Bevezetőben kijelentette, hogy húzódik; . . . , 
Dullesnek és Adenauernek a kö- A szenátor közölte, hogy el-
zelmúltban a szövetségi kanccl- gondolásainak különösen az 
lár amerikai útja után kiadott amerikai elnökválasztások után 
közös közleménye, „különösen, akar érvényt szerezni. 
ami a német újraegyesítést illeti; 
értelmetlen". Mint mondotta; 
5,Az oroszok sohasem egyezhet-
nek bele abba, liogy Kclet-Né-
melország a felfegyverzett Nyu- Varsó (PAP). Számos lengyel- matát Lengyelországban. 
gat-Németországhoz csatlakoz- országi ipari létesítmény dolgo- A lublini B. Bierut tehergép-
Z(5k". zói tartottak tömeggyűléseket kocsigyár munkásai tiltakozásu-

A tudósító kérdéseire adott vá- ezekben a napokban, amelyeken kat fejezték ki a poznani esemé-
laszaiban Flanders leszögezte: a munkások elítélték a poznani nyekkel kapcsolatban. A felszó-

— \z ország újraegyesítését a zavargások felbújtóit. Poznan- lalók rámutattak arra, hogy kü-
német nép legszélesebb rétegei a ban a mérnökök és technikusok lönbséget tudnak tenni a pozna-
nómet külpolitika legfontosabb tartottak gyűlést. n i munkások és a provokatörök 
feladatának tartják. Ezt bizo- A Oiorzowban lévő Konstal k ö z ö a k i k e l I c n s - ; a d o l ó 
nyitja egyébként az is, hogy művek munkásainak gyűlésén 
mind több és több német számos felszólaló hangsúlyozta nepnek. 

- " a párt és a kormány iránti oda- A gyűlés részvevői levelet ín-
adását és kifejezte meggyőződé- téztek a Lengyel Egyesült Mun-
sét, hogy a provokatörök számi- k á á r t K ö z p o n t i Bizottságához, 

: X „ n n . n . n i OGPmA- 1 ^ 
amelyben elítélik a tragikus poz-

Tudnivalók a kenyérgabona felvásárlásáról 

A poznani események után 

(ugyanúgy, mint az Egyesült 
Államokban is mind többen) ar-
ra a meggyőződésre jutott, hogy 
az újraegyesítés és az újrafcl-
legyverzés kölcsönösen kizárju 
egymást) 

tásai ellenére a poznani esemé-
nyek nem tartóztatják fel 
élet demokratizálásának folya, nani események felbújtóit; 

A Minisztertanács a ke-
nyérgabona állami felvásár-
lását az alábbiakban szabá-
lyozta: 

Az egyénileg gazdálkodók 
és a termelőszövetkezeti cso-
portok tagjai kenyérgabona-
feleslegének 80 százalékát 
kell állami szabadfelvásárlá-
si áron átvenni. 

Az értékesítés! szerződések 
kötését már a cséplés előtt 
meg kell kezdeni. 

Azoknak a termelőknek és 
tszcs-tagoknak, akik a csép-
lés előtt értékesítési szerző-
dést kötnek, a terményforgal-
mi vállalatok a várható ter-
mésmennyiség értékének 50 
százalékára előleget adhat-
nak. Azokkal a termelőkkel, 
akik a cséplés előtt nem köt-
nek szerződést, a cséplőgép-
nél kell azt megtenni. 

Az értékesítési szerződések 
alapján átadandó mennyisé-
get a cséplőgépnél a begyűj-
tési megbízott számítja ki. 

Kenyérgabona-feleslegnek 
számít az a mennyiség, 
ami a vetőmagszükséglet, 
a beadási kötelezettség, a 
háztartási szükséglet és a 
természetbeni kiadások 
után az össztermésből meg-
marad. 

Vetőmagra — búzából és 
rozsból egyaránt — kataszt-
rális holdanként 110 kg-ot le-
het meghagyni. Háztartási 
szükségletként a termelő és a 

vele közös háztartásban élő, 
általa eltartott felnőttek után 
220 kg-ot, a 10 éven aluli csa-
ládtagok után pedig 180 ki-
lorgamm kenyérgabonát kell 
meghagyni. 

Más községben elcsépelt 
kenyérgabonát is figyelembe 
kell venni. A szerződést ilyen 
esetben a termelők beadási 
kötelezettségét nyilvántartó 
községben kell megkötni. Az 
értékesítési szerződés megkö-
tésekor a lekötött gabona-
mennyiséget a termelő be-
adási könyvébe kell beje-
gyezni. 

A mezőgazdasági termelő-
szövetkezetekkel a szerződést 
a terményforgalmi vállalatok, 
valamint a járási, városi be-
gyűjtési hivatalok kötik meg. 
A tsz kívánságára ugyancsak 
50 százalék előleg folyósítha-
tó. A felvásárlási ár: búza 
240, rozs 220 forint. 

A szerződést kötő termelőt 
a felvásárlási áron felül a kö-
vetkező kedvezmények illetik 
meg: 

a) az átadott kenyérgabona 
minden mázsája után 20 kilo-
gramm korpa, mázsánként 
150 forintért és 

b) az egyéni termelők és 
tszcs-k tagjai az átadott ke-
nyérgabona minden mázsája 
után 30 forintos, a mezőgaz-
dasági tsz-ek 35 forintos en-
gedménnyel műtrágyát kap-
hatnak, valamint mélyszán-

tást igényelhetnek a begyűj-
tési miniszter által meghatá-
rozott arányok szerint. 

Azt az egyéni gazdálkodót, 
vagy tszcs-tagot, aki értéke-
sítési szerződést nem köt, 
vagy nem a rendeletben meg-
határozott mennyiségre köti 
meg, a tanács v. b. átadására 
kötelezheti. A termelési 
megbízott a termelőt a meg-
állapított mennyiség csépié-
től való átadására írásban 
szólítja fel. 

Azt a termelőt, akinek a 
kiszámított kenyérgabona-
feleslege a 100 kilogrammot 
nem haladja meg, átadásra 
kötelezni nem szabad. 
Helyszíni behajtást kell 

foganatosítani annál a ter-
melőnél, vagy termelőszövet-
kezeti csoport-tagnál, aki az 
értékesítési szerződésben vál-
lalt, vagy a kötelezően elő-
írt gabonát a cséplőgéptől 
az átvevőhelyre nem szállítja 
be. De a 10 százalékos fel-
emelést ebben az esetben is 
mellőznie kell a begyűjtési 
hivatalnak. A termelőt ez-
után az a hátrány éri, hogy 
nem tar that igényt a rende-
letben előírt kedvezmények-
re, s a behajtási költségek őt 
terhelik. A helyszíni behaj-
tással elszállított búza, illet-
ve rozs mázsánkénti ára a 
szerződéses gabonáéval 
egyenlő, v 
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P á r t é I e t 
Az újjáválasztott pártbizalmi és csoportja 

A Ládaipari Vállalat III-
QS sz. telepének javítóműhe-
lyében túlnyomó részt párt-
tagok dolgoznak. Elég jól ke-
r e s l ek : a pártcsoport tíz tag-
jának 1130 forint volt a má-
sodik negyedévi átlagkerese-
te. De Berta Ferenc például 
kis (híkán 1400 forintot is 
megkeresett a legutolsó há-
rom hónapban. Nagyjából ez 
volt a helyzet ió félévvel ez-
előtt is. mÁHis csak 4 forin-
tos tagdíjat fizettek az elv-
társak. Akkor még a fiatal 
J u h á ^ Imre volt a pártbi-
zalmi. akitől nem vették ko-
molyan, amit mondott, hogy 
mindenki keresetéhez mérten 
tartozik tagsági járulékát fi-
zetni. Ekkor lett bizalmija 
ennek a pártcsoportnak Triff 
Lázár, aki korábban — vagy 
négy esztendeig — párttitkár 
volt az üzemben; 

Triff Lázár ÍJ * ' ' í 
párttitkársága idején 

nem boldogult 

r javítóműhely kommunistái-
val. nem tudta elérni. (Hogy 
emelkedjék a tagdíjfizetés 
és élénkebb legyen ott a pár t-
élet. De volt más hiba is. A 
párttagok nem beszéltek előt-
t e azokról a kérdésekről, 
amelyek a pártmunka meg-
javítására vonatkoztak. Tar-
tottak tőle. hogy esetleg meg-
torolja a bírálatot. Ha nem is 
erről volt sző, mindenesetre 
fTriff elvtárs magatartásában 
volt valami — merevség, 
vagy hidegség —, amá csen-
det. szült körülötte. A javító-
műhelyből nemigen jártak 
á l a taggyűlésre, pártmunkát 
aűig végeztek és a pártokta-
táfiban is csak kénytelen-kel-
letlen vettek részt. Amikor 
azonban pértbizakni lett, 
jobban megismerték a párt-
tagok. Feladtak korábbi vé-
leményüket, s talán éppen 
szókimondásáért kedvelték 
meg. A dolgok velejébe vá-
gott azzal is, hogy nyiltan 
szóvátette az alacsony tagdíj-
fizetést. Nem hittek neki, azt 
mondták, hogy ez csak az ő 
találmánya, a vezetőség nyil-
ván nem is tud róla. Éles vi-
ták következtek, ami magá-
ban véve is nagy eredmény 
volt. Végül bekerültek a párt-
ircdába, ahol 

újabb eszmecsere után 
belátták, 

hogy a párt bizalminak van 
igaza. Azóta nincs ba j a tag-
díjfizetéssel a javítóműhely-
ben. 

Sokan talán nem tar t ják 
ezt jelentós dolognak. Pedig, 
ha figyelembe vesszük, hogy 
fél évvel ezelőtt e javítómű-
hely pártcsoportja volt a leg-
gyengébb, be kell látnunk: 
nem is lehetett mással kez-

deni a pártélet megjavítását. 
Hiszen ebben a pártcsoport-
taan kellett tagjelöltté vissza-
minősíteni Török Iászlót és 
Páva Györgyöt, mert a Szer-
vezeti Szabályzat alapvető 
követelményeinek sem tettek 
eleget. Jellemző a visszaminő-
sítés nevelő hatás;ira, hogy 
Török László azóta úgy nyi-
latkozott: "Igyekszem, hogy 
ne legyen rám panasz a párt-
ban*. Az más kérdés, hogy 
jelentós fejlődése ellenére is 
van még kívánni való vele 
szemben. 

A múlt héten volt ebben a 
pártcsoportban a bizalmi ú j -
jáválasztása. A csoporttagok 
felszólaltak Triff l á z á r rö-
vid beszámolója után és elis-
merték munkásságáé. Java-
solták Szatmári Mihályt is 
pártbizalminak, de a szavazás 
eredményeként Trifi elvtárs-
nak kellett a pártcsoport élén 
maradnia. 

így döntöttek a párttagok, 

senki által nem befolyásolva. 
A pártvezetőség részéről Ba-
logi elvtárs megjelent ugyani 
az újjáválasztáson, de nem 
avatkozott abba, hogy ki le-
gyen a bizalmi, hanem csak 
a pártcsoport fontos szerepét 
hangsúlyozta a pártszervezet 
életében. 

Jóval könnyebb a pártol -
zalmi dolga a javítóműhely-
ben, mint a többi üzemrész-
ben, mivel egy helyiségben 
dolgozik a csoport vaiarneny-
myi tagja és sokszor hatan-
heten is egy munkadarab fölé 
hajolnak. Így napközben min-
den nehézség nélkül meg 
tudják beszélni a fontos 
pártkérdéseket. A taggyűlé-
sen — égy idősebb elvtárs ki-
vételével — mindenki rend-
szeresen megjelenik. A má-
sik nagy eredmény, hogy 
egyik legfőbb gondjuk: a ter-
melő berendezés tökéletesí-
tése. Június 1-től 

hat újítást adtak he 

a pártcsoport tagjai és van 
közöttük olyan jelen ős is, 
mint a Szuport köszörűgép 
elkészítése, amely a csapok 
és a fúratok finom megmun-

kálására alkalmas. Az újí tá-
sokban élenjár Szatmári Mi-
hály, de a kivitelezésben so-
kat segít Madarász Péter és 
a pártbizalmi is. A munkafe-
gyelem is igen sokat javult, 
a pártcsop>ort aktívabb műkö-
dése óta. 

Megoldásra vár még Triff 
Lázár pártcsoportjában két 
probléma: a tanulás és a 
rendszeres pár tmunka min-
denki részéről. Az a helyzet, 
hogy a múlt évi pártoktatás-
ban tíz főből csak ketten vet-
tek részt és az őszre induló 
tanfolyamokra sem jelentkez-
tek eddig többen. Kiss Zsig-
mond korára hivatkozik, van 
olyan, aki családi és egészsé-
gi okokra. Török László pedig 
egyszerűen nem akar tanul-
ni, jóllehet, még fiatal, har-
minc év körüli. Pedig ha is-
mét teljes jogú tagja akar 
lenni a pártnak, mindenek-
előtt marxista—leninista tu-
dását kellene gyarapítania. A 
pártbizalmi azonban nem ad-
ta fel a reményt, továbbra is 
türelmesen és sokoldalúan 
magyarázza a pártoktatás 
szükségességét. 

A másik hiba 
a pártcsoportbon, 

hogy öten-hatan nem végez-
nek semmiféle párt- vagy tá r -
sadalmi munkát . Erről első-
sorban Triff elvtárs tehet, 
mert nem ad nekik megfelelő 
megbizatást. Helyes, ha lé-
pésről lépésre akar előre-
menni, de az már helytelen, 
hogy nem vette eddig észre a 
pártmunka nagy alakító, ne-
velő erejét. Persze, a párt-
munka is abban az esetben ve-
zet eredményre, ha a bizalmi 
pártcsoportmegbeszélések al-
kalmával rendszeresen beszá-
moltatja őket tapasztalataik-
ról, végzett munkájukról . 
Enélkiil jogosan azt mondhat-
ják és úgy érezhetik a párt-
tagok, hogy talán nincs is 
szükség az 6 szervező, agitá-
ciós tevékenységükre. 

Ha ezeket a hibákat !s 
megszünteti Triff Lázár párt-
csoportja, vagyis valamennyi 
hozzá tartozó párttag kiveszi 
részét a pártmunkából, akkor 
el lehet mondani, hogy egyik 
erős pillére a pártszervezet-
nek. i 

Július 18-án lép fel Szegeden 
a Ljubljánai Rádió tánczenekara 

Még m i n d i g g y a k o r i a tej- és a szeszesital 
hamisí tás 

Látogatás a Minőségvizsgáló Intézetben 

A Ljubljánai Rádió táncze-
nekarának július 5-ére csü-
törtökre hirdetett előadása 
technikai dkok miatt elmarad. 

Az előadást július 18-án 
(rossz idő esetén július 20-án) 
tar t ják meg az újszegedi sza-

badtéri színpadon. Az Orszá-
gos Filharmónia szegedi ki-
rendeltsége értesíti a közön-
séget, hogy a megváltott je-
gyek július 18-ára érvénye-
sek. • i 

Talán azokon kívül, akiket 
ellenőriz, nem sokan tud-
nak róla. Ott húzódik meg a 
Valéria tér egyik emeletes 
házáiban ez a 73 éves intéz-
mény, a Minőségvizsgáló In-
tézet. 

Sarudi főmérnök, az inté-
zet vezetője ismerteti mun-
kájukat . Az intézet 

hatásköre 
nemcsak Szeged városra ter-
jed lei, hanem egész Csong-
rád megyére, sót Szolnok 
megya alsótiszai járására és 
Békés megyében a Mezőhe-
gyesi Cukorgyárra is. Műkö-
dését a régebbi élelmiszerren-
dészeti rendeletek, valamint 
az Élelmiszeripari Miniszté-
r ium rendeletei szabják meg. 
Ezek alapján egyrészt élelmi-
szerrendészeti tevékenységet 
folytat, ellenőrzi az árudák, 
raktárak és a piac ú t ján for-
galomba kerülő élelmiszere-
iket. Másodsorban ellenőrzi az 
élelmiszeripari üzemeket, az 
üzemeikben a nyers- és fél-
kész termékeket, továbbá a 
tisztaságot és azt, hogy a 
gyártás az előírt technológiák 
szerint történik-e. Harmad-
sorban magánfelek részére is 
folytat vegyvizsgálatokat és 
ezek alapján szakvéleményt 
ad. Végül hatósági vizsgála-
tokat is folytat a bíróság, a 
rendőrség, a pézügyörség és 
az egészségügyi hatóságok kí-
vánságára. Tevékenysége ér-
dekében szoros kapcsolatot 
tar t fenn a Közegészségügyi 
és Járványügyi Állomással, 
esetenként kl is segítik egy-
mást. Az intézet egyébként a 
maga területén elsőfokú ha-
tóság, szabálysértési eljárást 
indíttathat. 

Ismerve most már az inté-
zet tevékenységi körét, nem 
érdektelen megkérdeznünk, 
hogy jelenleg mit vizsgálnak 

a laboratóriumban. 
—• Jelenleg ** válaszol 

készségesen a főmérnök — 
éppen két makói sörminitát 
vizsgálunk, hogy megfelel-
nek-e a szabványoknak. Ez 
szokásos havi vizsgálat, ilyen-
képpen foglalkozunk a mal-
mokkal is. Liszt-vizsgálat 
meg úgyszólván naponta van 
a sütőipari vállalatok részére. 
Elég sdk zsírmintát kapunk a 
zsírbegyújtési szervektől. Ta-
lán érdekes megjegyezni, 
hogy az exportra kerülő élel-
miszereket is ellenőrizzük és 
bizonylatot adunk arról, hogy 
a szabványoknak megfelel-
nek-e. így például meg szok-
tuk vizsgálni a szalámit is, 
amely javarészt a Német De-
mokratikus Köztársaságba, 
továbbá Csehszlovákiába és 
kisebb tételekben Angliába, 
Franciaországba és Ameri-

kába kerül. Az exportra ke-
rülő konzerveket is hasonló-
képpen megvizsgáljuk, nem 
kevésbé a Mezőhegyesi Cu-
korgyár termékeit. De érde-
kesek a különféle húsvizsgá-
latok is. Nemegyszer küldtek 
be hozzánk állati belsősége-
ket az állatorvosok. Ezek 
alapján kellett megállapíta-
nunk, hogy mi okozta az álla-
tok pusztulását. Előfordult 
például, hogy — amint meg-
állapítottuk — csávázó szerrel 
kezelt szemesterményt adtak 
az állatok elé. Ilyen vizsgála-
tot gyakran folytatunk rend-
őrségi és bírósági ügyekben. 
Találkoztunk már olyan ese-
tekkel több ízben, hogy rossz-
indulatból például permetező 
szerek felhasználásával pusz-
tították a jószágot. Aztán elő-
fordulnak ételmérgezési ese-
tek is. Mi vizsgáltuk például 
azt az esetet, amely — körül-
belül három-négy évvel ez-
előtt — nagy port vert fel. 
Féltékenységből szu'olimátos 
likőrrel mérgeztek meg egy 
férfit. 

Ezek persze az érdekes, 
pontosabban inkább a kivé-
teles esetek. Minket jobban 
érdekel most az általános. 

— Az utóbbi időkben — 
kérdezzük — melyek voltak 
azok az élelmezési cikkek, 
amelyeket a legtöbbször kel-
lett vizsgálni, illetőleg ame-
lyeknél 

hamisítás 
fordult elő? 

— A tejeknél még igen te-

kintélyes a szabálysértési 
esetek száma. Ezen a téren 
elég gyakran ke'l eljárást in-
díttatni. A piaci, de a tejbe-
gyújtőnek átadott tejeket is 
gyakran felvizezik, vagy lefö-
lözik. Mindez természetesen 
hamisítás, csökkenti a tej táp-
értőkét, megkárosítja a vásár-
lót, sőt a becsületes árusító-
kat is. A hamisítók jogtala-
nul több pénzhez jutnak ilyen 
módon. Elég gyakran előfor-
dul szeszesital hamisítás is. 
Különösen a felvizezésre gon-
dolok. Persze vannak itt is 
különös esetek, például most 
egy olyan pálinkát vizsgá-
lunk, amely annyira savanyú, 
hogy szinte ihatatlan. De a 
visszaélések nagy része mégis 
a felvizezésből fakad, vagy 
(amit nemcsak megyei vi-
szonylatban, de Szegeden is 
lehetett már tapasztalni. 
Szerk.) egyszerűen árcsalás-
ból, például olyan módon, 
hogy portoricó rum helyett, 
csak dock rumot adnak. 

Elég nagy feladatot jelent 
az intézetnek az élelmiszerek, 
az élelmezési cikkek és az 
üzemi félkésztermékek ellen-
őrzése. Érdekes megemlítem, 
hogy jelenleg 8—9 ezer vizs-
gálatot folytatnak évente, 
mi'g_ a század elején — egy-
korú statisztikák szerint — 
mindössze 180-at. Ehhez a 
8—9 ezer vizsgálathoz külön-
ben 9 főnyi létszám áll az in-
tézet rendelkezésére. És ez a 
kilenc fő a lakosság érdekét 
szolgálja, egészségén őrködik, 
sokszor bizony még túlfeszí-
tett munkával is. 

Hablb Bargiba nyilatkozata 
a Franciaország és Tunisz közötti 

tárgyalásokról 
Párizs (TASZSZ). Habib Bur-

giba, a Párizsban tartózkodó tu-
niszi miniszterelnök sajtójelenté.; 
sek szerint július elsején sajtó-
nyilatkozatot tett. 

Burgiba megállapította, hogy 
a tuniszi kormányküldöttség, 
amely azért érkezett Párizsba, 
hogy a francia kormány képvi-
selőivel megtárgyaljon a Francia-
ország és Tunisz közötti ^köl-
csönös függés" megteremtésének 
tervével kapcsolatban felmerült 
egyes katonai és diplomáciai 
problémákat, félreértésekkel" 
találkozott. 

Egyes francia felelős szemé-
lyiségek nyilatkozatukban szá-
mukra teljesen elfogadhatatlan 
elvet hangoztattak — mondotta 
Burgiba. Kijelentik, hogy a 
francia hadsereg nem hagyhatja 
el Tuniszt és hogy Franciaország 
nem ürítheti ki Bizertát, mert 
Franciaországnak külső kötele-
zettségei vannak és Tunisz meg 
Franciaország közös védelme 

másképp elképzelhetetlen: Ez-
zel az elvvel nem értünk egyet. 

Harcoltunk a gyarmatosítás 
ellen — folytatta Burgiba —és 
nem azért vívtuk ki függetlensé-
günket, hogy ma önként bele-
egyezzünk, hogy országunkat 
hosszú időre vagy talán örökre 
külföldi hadsereg szállja meg, 
annál is inkább, mert nem fe-
lejtettük el, hogy a gyarmati 
uralom Bizerta elfoglalásának se-
gítségével terjedt ki országunk-
ra. Megmagyaráztuk ezt sajtó-
nyilatkozatban és az első ülése-; 
ken (a francia—tuniszi tárgya-
lások során — A szerk.) és meg-
erősítettük, hogy nem fogadhat-
juk el az említett tézist". Bur-
giba hozzátette, hogy ha a fran-
ciák ragaszkodnak ehhez a té-
zishez, a tuniszi küldöttség in-
kább hazatér, mert ebben az 
esetben a tárgyalásoknak nincs 
értelmük". 

Nem akarok vitázni Hegedús 
Károly sütőmunkás levelé-

vel, melyet a napokban hozott a 
posta és amelyet az elmúlt vasár-
nap megjelent „öregok és f iata-
lok" című vezércikkre írt. A cikk-
ben elmarasztaltam néhány fiatalt, 
akik közül egynéhány talán sértve 
érzi magát, s az öregek nevében 
kértem az idős szakmunkások meg-
becsülését. Hegedús Károly a fiata-
lok védelmére kelt, s talán joggal, 
mert a Szegedi Kenyérgyárnál szí-
vesen tanulnának a fiatalok. Mégis 
a levél, amely mondom, védi a fia-
talokat is, arra példa, mennyire 
nem becsüljük meg mi az öregeket, 
a szakma mestereit, tanítóinkat, 
íme a ievél egy része, minden vál-
toztatás nélkül: 

„Sok fiatallal dolgoztam és dolgo-
zom ma is, de igen kicsi a számuk 
azoknak, akik nem akarnak tanul-
ni, szinte eltörpül a tanulni vá-
gyók mellett. Nem védeni akarom 
a fiatalságot, van köztük javítha-
tatlan is, de és mindig a korom, tu-
dásom és viselkedésemet megillető 
tiszteletet tapasztaltam részükről. 
Nem szabad az idős szakmunkások-
nak sem fellegekben járni, a f iata-
lok tudatlanságát lenézni, hanem 
segíteni kell őket. Nem mindég a 
fiatalság a hibás, sok helyen tanul-
nának, de nemigen van kitől. Példa 
erre az én és több jó szakmunkás-
társam esete, a Szegedi Sütőipari 
Vállalatnál. Itt a legfontosabb 
munkák egyikére, a dagasztásra 
igen kevés jó szakmunkás van. A 
vállalat vezetősége mégis szinte 
tervszerűen, hosszú évek után ala-
csonyabb munkabér-kategóriába 
psztja őket. így jár tam én is.-Hiá-

Hegedűs Károly esete 
bavaló volt a fiatalság kilincselése 
az igazgatóságnál, hivatkozva a ta-
nulni-akarásukra, hiába kérték 
nyíltan a termelési értekezleten a 
vezetőségtől tudtom és beleegyezé-
sem nélkül, hogy helyezzenek visz-
sza a több éven át betöltött munka-
körömbe, hiába volt egyes műveze-
tők kérése is. Nem vettek ezekről 
tudomást, de figyelmen kívül hagy-
ták Hegedűs András csepeli beszé-
dét is, ahol az öregek megbecsülé-
séről szólt. Negyvennyolc évi be-
csületes, komoly munka után most 
hatvan éves koromban kezembe 
kellett venni a vándorbotot. Nem 
mondom, nem kellemes ez nekem 
sem, a tanulni akaró f ia ta lé inak 
sem, de a kenyeret fogyasztóknak 
sem. Én úgy gondolom, jó lenne, 
ha valaki foglalkozna a munka-
hely-elhagyókkal, s megnézné, mi-
ért vesznek néhányan vándorbotot 
a kezükbe. Nagyor könnyű azt be-
írni a munkakönyvbe, hogy „hozzá-
járulással távozott ' és a beírás 
után legyinteni: „vándormun-
kás . . . " 

L i ár az első olvasásra is elgon-
' ' dolkoztatja az embert a le-

vél, s ha elindul, hogy kibogozza a 
kuszált szálakat, meglepő következ-
tetésekre jut. Első utam a kenyér-
gyár igazgatójához, Magyar Má-
tyás elvtárshoz vezetett, ö Rovó 
elvtárs tájékoztatására hivatkozva 
közölte, hogy Hegedús Károly nem 
is olyan jó szakmunkás, s nyoma-
tékkaPhozzátette; „különben is nem 

tartotta be a technológiai utasításo-
kat". 

A köszönöm után Hegedűs volt 
munkahelyére, a Gogol utcai sütö-
débe mentem. A sütőmunkások, 
amikor meghallották, hogy Hege-
dús Károly levelet írt, egymás után 
mondták: igaza van Károly bácsi-
nak, csak az igazat írta. Hiábavaló 
volt a tiltakozás, hiába mondtam, 
hogy nem ismerik a levél tartal-
mát, ők kitartottak eredeti állás-
pontjuk mellett, elmondták, hogy 
csakis a sérelemről írhatott, amely 
jogtalanul érte, s amely mindany-
nyiójukat felháborította: Karácso-
nyi György egy frissen érkezett 
levelezőlapot nyomott kezembe, s 
csak azt mondta, olvassam. íme a 
szöveg egy része: „Gyuri bácsi 
csak táviratozzon, küldjük a pénzt 
az útiköltségre, lakás is van, még 
vezetőember is lehet. A havi kere-
sete meghaladja a kétezer forintot. 
Jöjjön minél hamarabb Gyuri bá-
csi". 

C ztálinvárosból írták e levelet 
Karácsonyi Györgynek, aki 

szintén közel jár már a hatvanhoz, 
s valamikor ő is dagasztó volt. Ma 
feladogató, mintegy 600 forinttal 
keres havonta kevesebbet, de azért 
Összeszorítja a fogát, s marad, mert 
ide köti Szegedhez az évtizedek 
száma, a Tisza, a város, az isme-
retkör, s nem utalsósorban a csa-
ládja. Ez a panasza Hegedús Ká-
rolynak is. Az, hogy 6 hónappal a 
nyugdíjba menetele előtt alacso-
nyabb-irmnkafcört)e-oszto tták'ésíígjt 

jóval kevesebb nyugdíjat kap, 
mintha dagasztóként ment volna el. 

Magyar Mátyás azt mondotta, 
nem tartotta be Hegedús Károly a 
technológiai utasítást. A Gogol ut-
cai sütöde összes szakmunkása bi-
zonyítja, hogy Hegedús Károly be-
tartotta, amit neki előírtak. Azt 
mondják: 

— Vajon egyszerű, szóbeli utasí-
tásra ki mer 20 százalék helyett 30 
százalék burgonyát belekeverni a 
kenyérbe? Melyik öreg szakmun-
kás meri forrázni a lisztet sütés 
előtt? Életünk javát kenyérsütéssel 
töltöttük, kenyérfogyasztók is va-
gyunk. Hegedús Károly csak azt 
mondta, ha írásba adják, megte-
szem, de nem akarok mások hibája 
miatt börtönbe kerülni. 

T a l á n ezért mondják most rá, 
1 hogy nem tartotta be a tech-

nológiai utasítást, talán ezért osz-
tották alacsonyabb munkabeosztás-
ba? Az biztos, hogy vándorbotot 
adtak kezébe, megsértették jogta-
lanul. A Gogol utcai sütöde kilenc 
szakmunkása bizonyítja, hogy még 
ma is a legjobb dagasztó Hegedűs 
Károly. Ábrahám Károly büszkén 
mondja: Károly bácsi tanított meg 
engem a szakmára, s ha nem lenne 
önuralmam, a sértőket megpofoz-
nám. 

Hegedús Károly valamennyi sze-
gedi sütőüzemben megfordult már. 
Levelében a fiatalokat védte. El-
mentem a Gyöngy utcai sjitödébe, 
ahöl ' f ia taWr doígozoate ÍStmsp&Já-

nos, Hugyecz György és még töb-
ben is így vélekedtek: Károly bá-
csi jó szakember. Dolgoztunk vele, 
büszkék vagyunk erre. Mi kér jük 
most is, hogy helyezzék vissza da-
gasztónak, mi dolgozunk vele. 

Így beszélnek a munkások, a volt 
munkatársai. Hegedús Károly 
mindezt nem írta le, csupán néhány 
„óvatos" megjegyzést fűzött levelé-
hez. Pedig nem kellett volna tarta-
nia semmitől, hisz joga van elmon-
dani sérelmét, joga van, mert fel-
háborító az, hogy nyugdíjba mene-
tele előtt félévvel megfosztják 
két-háromszáz forinttól hátralévő 
napjaira. Joga van-e erre a válla-
lat vezetőinek? Nincs! Milyen itt 
a szakszervezet vezetősége, ha ezt 
túri? Nem védi a munkás érdekeit? 
És a pártszervezet is elgondolkoz-
hat egy kicsti Hegedús Károly ese-
tén. Vagy talán arra gondol egy-
két ember, hogy Károly bácsi csak 
arra volt jó, hogy megtanítson jó 
néhány embert dagasztani? Hege-
dús Károly munkásember, s becsü-
letet érdemel! 

C zeket a következtetéseket von-
L tam le, s a feháborodás még 

most sem szűnt meg bennem. Re-
mélem, a Sütőipari Vállalat veze-
tői, de több szegedi üzem, vállalat-
vezetője is gondolkodik egy kicsit, 
s felteszi magában a kérdést, „meg-
becsüljük-e mi az idős szakmunká-
sokat, azokat, akik vállalták a har-
cot, hogy egyszer részesei legyenek 
a hatalomnak?" Azt kell elmonda-
nám ennek az esetnek láttán, hogy 
ma még nem becsüljük meg őket 
mindenütt. 

Förgeteg Szüveszter 
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S Z T A L I N V A R O S X J E G Y Z E T E K I V . 
\ J erőfényes délután indu-
* lünk a sztálinvárosi ki-

kötő felé. Útközben iskolás-
gyerekekkel találkozunk; az 
itteni Kohóipari Technikum 
néhány tanulójával is. Úti-
társam egyike — a városi 
pártbizottság munkatársa 
— közli a kérdésre, hogy a 
városban örvendetesen sok a 
gyerek és így újabb iskola, 
persze bölcsőde is kell. Mind-
kettő egyformán fontos. 

A kikötő feló menet meg-
tudom, hogy cellulóze-gyár 
és nagy tejüzem is megkezdi 
majd a működését és itt a 
leányok, asszonyok dolgoz-
hatnak. Ezzel kérésük telje-
sül. (A nehéziparban ugyanis 
csak egyes munkahelyeken 
lehet és szabad nőket alkal-
mazni.) 

Elhagyjuk az ú j várost és 
a falu — Dunapentele — 
épületei között járunk. Apró 
házak a dombokon és az itt-
lakó emberek öltözéke között 
egyaránt látni nagyvárosiast 
és falusiast. 

Rövid út után sorompó 
előtt állunk. Hajós ruhába 
öltözött, pirospozsgás arcú 
ember „kaput nyit". A kikö-
tőben vagyunk. Ahol lépke-
dünk, az egész kikötőt és kör-
nyékét elöntötte a tomboló 
jeges ár, amely — mint is-
meretes — néhány hónappal 
ezelőtt pusztított. Ennek a vi-
lágon semmi nyoma nincs itt 
már. 

A kikötő a széles, űgyneve-
" zett „holt" Duna-ágánál 

épült! A „holt"-ág természe-
tesen összeköttetésben van 
az „élő" vízzel. Álmodozó, bu-
ján zöld a meredek túlsó ol-
dal: Itt — ezen a parton — 
szépen, formásán kibetonoz-
ták a függőlegessé tett par-
tot. Persze a rakpart is csu-
pa kő, amelyet vörösesfeke-
tévé, tett a vasérc pora. 

A ' rakparton mozdonv jár. 
(Sztálinvárosban egyébként 
vasúti csomópont van.) Most 
is 'éppen füttyentve indul és 
viszi a speciális vagonokba 
rakott vasércet egyenesen a 
gyáregységbe. A nagy daru a 
vizén mozdulatlanul álló 
uszály gyomrába nyúl, mar-
kolószerkezete magába zárja 
az ércet. Aztán folyamatosan 
emelkedik a markoló-kazetta 
és a daru segítségével kop-
panva vagonban hull a dara-
bos érc. 

Sajnos, a ml hazánk vas-
ércben eléggé szegény, s a mi 
ércünk vastartalma sem ma-
gas. .A sztálinvárosi Nagyol-
vasztómü — amely a nyers-
vasat termeli — így most 
zömmel szovjet, aztán bolgár 

és esetenként más vasércet 
dolgoz fel. 

Gelencsér László, aki a 
Vasmű kereskedelmi osztálya 
részéről a vasérc kikötői ki-
és berakását vigyázza, éppen 
a daru környékén áll, ami-
kor megszólítjuk. Az ismer-
kedés után kíváncsi idegenek 
módjára faggat juk a kikötői 
életről. 

— Naponta mennyi uszály 
jön a kikötőbe? 

— H á t . . . van, amikor ket-
tő, van amikor négy. Szóval 
mikor, hogy. De folyamato-
san jönnek az uszályok és 
hozzák az ércet, ami bizony 
a kohó „kenyere". 

A Szovjetunióból tenger-
" járó hajók hozzák a ko-

hó „kenyerét", amit a Du-
nán motoros vontatású 
uszályokba raknak és a fo-
lyón ide, a kikötőbe szállíta-
nak. A vízi út számottevően 
olcsóbb, mint bármilyen más 
szállítási mód. A sztálinvá-
rosi kikötőbe Németország-
ból, Régensburgból még ko-
hókoksz érkezik. Különben 
— amint az előbbiekben ír-
tuk — a Sztálinvárosi Kok-
szolómű a következő hónap-
ban megkezdi a termelést — 
kokszot ad a Kohónak. 

Az egyik nagy uszályról — 
amelyik 60 vagon vasércet 
hozott — harmonikaszó hal-
latszik. Figyeljük a rakpart-
tól alig pár méterre álló 
uszályt; a takaros kormányos 
fülkéből tódul a harmonika 
hangja. A dal ismeretlen, 
csak úgy sejtdít jük, hogy va-
lamiféle hajósnóta lehet. 

Később derül ki, hogy a 
harmonikás egy gesztenye-
barna hajú , nevetőszemú 
szovjet hajós volt. 

A sima víztükrön mozdu-
latlanul állnak az uszályok. 
A nagy daru markoló kazet-
t á j a leereszkedik. Fürge mo-
toros vontató a Nagy-Duna 
felé igyekszik. 

Élet van a kikötőben. • 
I enyügöző méreteivel ren-
L díthetetlenül áll a vén 

folyó par t ján az ú j nehéz-
ipari gyár, és maga a város 
százszínú virágaival, fiatal 
fáival. A párt mutat ta úton, 
kommunisták és pártonkívü-
liek, — dolgozó emberek te-
remtették. Az ő nagyságu-
kat, akaratukat , a hétköz-
napokon való helytállásukat 
hirdeti minden itt. Eszembe-
jut Geszler Jánosnak, a gép-
gyár egyszerű munkásának 
igaz szava: „Ilyen hatalmas 

valamit, mint ez a város és 
a gyár, még nem csinált a 
magyar nép . . . Minden öt év 
alatt született." 

Igaz, vannak zökkenők, ba-
jok, gondok, — az élet nem 
mentes ettől. De termel — és 
egyre jobban termel a Vas-

mű, s tovább építik, miként 
a várost. Termelnek, alkot-
nak a dolgozó emberek. 

Értük, javukért a gyár, a 
város, a bölcsődék, a virágok 
és a fák. 

(Vége.) 
Morvay Sándor 

Eddig ismeretlen Juhász Gyula versek, 
elbeszélések és levelek kéziratai kerültek elő 

Baróti Dezső, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora 
Péter Lászlóval, az egyetemi 
könyvtár tudományos kuta-
tójával közösen készíti elő 
Juhász Gyula összes művei-
nek kritikai kiadását. A mű 
1957-ben, a költő halálának 
huszadik évfordulóján kerül 
a könyvesboltokba, 

A kritikai kiadás készítői-
nek nemrég a sajtóban közzé-
tett felhívására az elmúlt hó-
napban az ország minden tá-
járól érkeztek a Szegedi Tu-
dományegyetemre levelek, 
amelyekben az irodalomkuta-
tóknak magánszemélyek 
küldték el a Juhász Gyulától 
kapott, vagy más módon hoz-
zájuk került emléktárgyakat. 
A nagy szegedi költő számos 
ismeretlen versének, elbeszé-
lésének és levelének eredeti 
kézirata jutott így Baróti De-
zső és Péter László birtokába. 
Hubacsek Kálmán, Juhász 

Gyula egykori diáktársa pél-
dául a költő több ifjúkori 
versének kéziratát, Réti 
Ödönnek, Juhász Gyula egy-
kori szegedi barát jának Má-
tyásföldön élő felesége egy, 
a fér jének dedikált Juhász 
kötetet küldött el Szegedre. A 
kötet elején a költőnek szin-
tén egy eddig kiadatlan vers-
kézirata található, A Buda-
pestről, Makóról, Miskolcról, 
Szegedről, s más városokból 
érkezett Juhász Gyula kézira-
tok és dedikált kötetek előse-
gítik, hogy a költő összes mű-
veinek kiadása valóban teljes 
legyen. 

Juhász Gyula több ismerőse 
azzal támogatja az irodalom-
kutatók munkáját , hogy meg-
ír ják a költővel kapcsolatos 
visszaemlékezéseiket. Ezek 
közül az egyetem a Csongrád 
megyei TTIT-el közösen né-
hányat még az idén füzet 
alakban megjelentet. 

Egyéves a Magyar Önkéntes 
Honvédelmi Szövetség 

Múlh és jelen 
... V * - .-.--J.j.jp...—-.. - -

Egy évvel ezelőtt tartotta 
meg a Magyar önkéntes 
Honvédelmi Szövetség első 
országos konferenciáját. Az 
alakuló konferencia óta a 
MÖHOSZ munkássága az 
egész ország népével megis-
mertette és megkedveltette a 
szövetséget. A MÖHOSZ 
sportolói — a Csongrád me-
gyei szervezet tagjai is — 
gyakran szerepelnek céllövő 
és motoros versenyeken. A 
megyei szövetség motorosai 
például Békés és Bács me-
gye motorosait maguk mögött 
hagyva a legtöbb pontot sze-
rezték a három megye közöt-
ti pontszerző versenyeken. 
Az i f jú modellezők, a repü-
lők, az ejtőernyősök, s a nem-
régen Vásárhelyen alakult 
rádiós-klub, amely a közel-
múltban rendezte meg nagy 
sikerű rádióamatőr kiállítá-
sát, sokban növelték szerve-
zetük jó hírét. 

A szövetség tevékenysége 
nem csupán a honvédelmi és 
a technikai sportok eredmé-
nyein mérhetők le. Nagy 
munkát végzett a MÖHOSZ 
tagsága hazafias nevelését 
illetően is. A Csongrád me-
gyei szervezetek például a 
magyar történelem haladó 
hagyományaiból számos elő-
adást tartottak az egész me-
gye területén, amelyet több 
tízezren hallgattak végig. De 
ezenkívül megismertette a 
fiatalokat néphadseregünk 
életével is: az i f jak alap- és 
középfokú szakkörökön sajá-
tították el a honvédelmi alap-
ismereteket. 

A szövetség tagjai a terme-
lő munkában is becsülettel 
helytálltak. Több MÖHOSZ-
brigád — mint például a Vá-
sárhelyi Mérleggyárban és 
Harisnyagyárban, a Szegedi 
MÁV Fűtőházban — került 
az elsők közé á munkaverse-
nyek során. A nagy nyári 
munkák idején a falvak né-
pe is közelebbi kapcsolatba 
került a szövetség fiatal tag-
jaival, • például a vásárhelyi 
Szántó Kovács János Tsz-
ben, ahol tudásuk legjavával 
segítik az aratás, cséplés 
meggyorsítását a szövetség 
fiataljai. 

Részt vesznek a szövetség 
munkájában a néphadsereg 
tartalékos tisztjei is, akik — 
például a szegedi járás terü-
letén — az alapszervezetiek-
ben nyúj tanak sok segítsé-
get. 

Két nagy tömegsport-moz-
galom kezdeményezője is volt 
a MÖHOSZ egyéves fennállá-
sa során: a DISZ-szel közö-
sen indította meg az ifjúsági 
céllövő versenyt és a pákozdi 
versenyt, melyek Csongrád 
megyében is folynak s az 
eredménytől függően vesznek 
részt szeptember 29-én, a 
néphadsereg napján megtar-
tandó döntőn. 

Kiváló eredményeket értek 
el a MÖHOSZ repülői, ejtő-
ernyősei, akik közé a Csong-
rád megyei fiatalok is egyre 
nagyobb létszámmal sorakoz-
nak fel. Nem maradnak el 
mögöttük a rádiósok sem. A 
Csongrád megyei rádiósok 
úgy támogatják például most 
a mezőgazdaságban folyó 
nagy munkákat, hogy vala-
mennyi rádió adó-vevő ké-
szüléküket felajánlot ták • 
gépállomásoknak, az állami 
gazdaságoknak, a termelő-
szövetkezeteknek. A motoro-
sok pedig futárszolgálatot 
teljesítenek a gépalkatrészek 
gyors helyszínre szállításával. 
Nem kétséges, hogy segítsé-
gük nagyban előmozdítja a 
nagy kiterjedésű területeken 
a munka jobb megszervezé-
sét, a gépek gyors kijavítá-
sát. De meg kell említenünk, 
hogy a MÖHOSZ központi rá-
diós klubja a legutóbbi he-
tekben nagy nemzetközi elis-
merést váltott ki: elsőnek az 
európai amatőr rádiósok kö-
zül megnyerte azt a nagy vi-
lágversenyt, amelyet 30 évig 
az amerikai rádiósok tartot-
tak kezükben. 

A MÖHOSZ egyéves fenn-
állása alatt megbirkózott az-
zal a nagy feladattal, amelyet 
első országos konferenciája 
szabott meg és nagy léptek-
kel vitte előre a hazafias ne-
velés, a honvédelmi tömeg-
munka, a honvédelmi és a 
technikai sportok fejlesztésé-
nek ügyét. 

Vásárhelyi növényvédők 
a szegedi határban 

A jugoszláviai skoplje—gostivari vasútvonal mentén egy-
más mellett a jelen és a múlt közlekedésé: motorkerékpár 

és a szamár. 

Kétszáz katasztrális holdon 
végezték el a burgonya-
bogár elleni védekezési mun-
kákat a szegedi határban. A 
nagyfeketei körzetben az ösz-
szes burgonya-, paradicsom-
és paprikaföldeket leperme-

tezték a Hódmezővásárhelyi 
Növényvédő Gépállomás gé-
pei. Ezzel megakadályozták, 
hogy a burgonyabogár fertő-
zése továbbterjedjen s emi-
att jelentősebb káruk kelet-
kezzék a szegedi termelők-
nek. 

C n , elvtársak, egy sportkérdésről akarok 
beszélni. 

A. szakszervezeti taggyűlésen szólásra emelke-
<lő ember m-ca bosszús volt, dc hangja félénk: 
A. teremben lassan elült a moraj. Néhányan 
mosolyogva pillantottak a felszólalóra. 

— Szóval, én szeretem a sportot. Üszőm, főleg 
súlvt emelek és teljes szívemből örvendezem, 
amikor sportolóink aranyérmekkel térnek visz-
sza a határokon túlról. Kitüntetéssel szereztem 
meg az MHIv-jelvényt és nagyra becsülöm a 
„Tgtó" intézményét, mivel hasznára válik a 
sport népszerűsítésének. Mégis, az utóbbi időben 
a toló mélyreható lelki nyugtalanságot idézett 
elő bennem, amiért is elhatároztam, hogy itt 
felszólalok. 

.A tercmiien már teljes volt a csend. Egy pil-
lanatra a felszólaló is elhallgatott, majd mély 
lélegzetet vett és folytatta: 

— Nem akarom szaporítani a szót, inkább bcs 
mulatom az elvtársaknak osztályunk heti pro-
gramját és majd saját maguk megállapíthatják, 
mite célzok. Nos hát, hét/ő. Az osztályon hatan 
vagyunk, ezek közül öten úgy tizenegy óra táj-
ban foglalják el helyüket „Costica, — fordul 
hozzám egyikük mézédcsen — ügyelj és ha jön 
vahihi véletlenül, mondd azt, hogy tizenkettőig 
kiszálláson vagyunk". „Ez túlzás! — tiltako-
zom én — félóra nem lesz elég?" „Nem, fiacs-
kám, hiszen tudhatod, hogy a sarki totózó előtt 
hosszú sor áll: két teljes hivatni összeröffen. No 
de, mihelyt megkaparintjuk a szelvényeket; 
máris itt vagyunk". 

f ól van. Ügy egy óra tájban mind az 
" öten megjelennek, felhevültén, egész 

hnlom szelvénnyel és olyan nemes szenvedély-
Ivcl kezdik tanulmányozni a szelvényeket, hogy 
még kalapjukat, vagy kucsmájukat is a fejükön 
felejtik. Kedden megkezdődnek a konzultációk. 
Még jóformán le se ültünk a székekre, s az iro-
dában máris felhangzik n kiáltás: „Nicu, neked 
mi a véleményed a Metál csapatáról?" 

„Hát . . . mit mondjak? . . . Nem hiszem, hogy 
esélyes volna ". „Csak.. . át akarsz ejteni, hogy 
te tippelj jól", „lla tudni akarod, neki van 
igaza, — avatkozik közbe a harmadik — én bi-
zony nem tippelnék rá. Itt vágjanak ketté, ha 
igen". „Eh, mit beszéltek, — hitetlenkedik a 
negyedik — mégliogy a Mctal? Egy ilyen csa-
pattal a világ végére is elmegyek". „Csak egy 

"Fotózok 
í r ta : Valentin Silvestru 

félidőt bir ki, — fejezi ki véleményét az ötödik 
— a csapat kapusainak nincs szuflája. ; ." 
„Hogy-hogy nincs szuflája?" „Elhiheted, nekem 
az egyik kapus felesége mesélte, hogy ha ott- _ 
bon odaállítja fát vágni, mindjárt szívdobogást 
kap. Hát kapus az ilyen?" . . . 

Ügy ebédidőig gyorsan telik a nap. Ha tör" 
ténctesen betéved hozzánk egy ügyfél valami-
lyen ügyes-bajos dolgával, máris így szól vala-
melyik kartársam: „Costica, ugyan foglalkozz 
már vele, hiszen te jól ismered . . . az ügyet!" 
És a konzultáció folytatódik, a különbség csu-
pán annyi, hogy hangfogóval. 

Szerda az utolsó előkészületek napja, beszer-
zik az utolsó előtti információkat, főleg telefo-
non. Munkatársaim sorbaállnak a telefonnál. 
„Halló, Népsport?" „Kérem a labdarúgó-rova-
tot/. . ; Szabadság, elvtárs . . . Itt egy szenvedé-
lyes sportoló beszél. Szeretném elvtársilag meg-
kérdezni . . : de legyen ám őszinte: hány mecs-
cset vesztett eddig a Flaeara?". . . „Ahá, tehát 
az elvtársnak az a véleménye, hogy ha másik 
összekötője volna. . -. Persze, persze, nehéz az 
összekötők feladata, de bármennyire is . . . Nem? 
Az elvársnak nem ez a véleménye?..." Még 
alig tette le a hallgatót, máris a telefonra veti 
magát a következő. „Halló, OTSB? Kcrem.. ." 
— és itt egy mellékállomás száma következik. 
„Micky, te vagy? Szevasz, öregem!..: Mondd, 
mi a véleményed ezen a héten a Dinamóról? 
Hogy kicserélték a középcsatárt, mi? Becsszóra? 
Igazán? Hát akkor mit tegyek Micky? Te mit 
tippelnél? X-et? Tyű, az ördög vigye e l . . . Ha 
eltalálom veszek neked egy töltőtollat! Szevasz!" 
A harmadik a levéltárunkból hív fel valakit, 
aki 1929-ig visszamenőleg összeállította a nyerő 
csapatok jegyzékét. A negyedik pedig egyene-
sen a Hadsereg Központi Házába telefonál, hogy 
megérdeklődje, jó-o a játékosok erőnléte. Ha 
valakinek az az ostoba ötlete támadna, hogy 
szerdán délelőtt a városból felhívja osztályun-
kat, napokig átkozódna. Egyszer én magam 
megkíséreltem cs egy nyilvános telefonállomás-
ról más.'cl órán át hívtam a számot. Tizennégy 

tantuszom veszett kárba, mert a telefonosnő 
vagy „Foglalt a vonnl"-lal válaszolt, vagy pedig 
— más mellékállomásra kapcsolt..; 

A teremben a derültség könnyű hulláma 
" csap fel. Az egyik sarokban a taggyűlés 

néhány részvevője lángoló arccal, a messzeség-
be vesző tekintettel hallgat, mintha karút nyelt 
volna. 

— Aztán, ha eljön a csütörtök, — folytatja a 
felszólaló — teljes csend költözik be az osz-
tályra. Az öt totózó némán tölti ki tucatjával 
a szelvényeket, miközben száz és száz kombi-
nációba bocsátkozik, hátha befut valamelyik. 
Ha valaki figyelmesen hallgatódzik, valamilyen 
mormolást észlel, amely a számok, 'a csapatok 
nevének, a játékosok nevének, stb. halk felidé-
zéséből fakad. Csütörtökön én teljesítek telefon-
ügyeidet, én magam dobom ki az irodából az 
idegeneket, cn intézek cl minden ügyiratot cs 
én megyek el mindenhová, ahová csBk az öt 
totózó bármelyikét hívják. • 

Pénteken munkatársaim ismét „kiszálláson'4 

vannak, bedobják a szelvényeket. Miután visz-
szatérnek, a nap hátralévő részét bizonyos fe-
szült idegállapotban töltik, ami olykor aggasztó 
fokra emelkedik. Valamennyien az irattartókba 
mélyedő orral dolgozunk, amikor hirtelen ki-
tör valamelyik: „Barátaim, tudjátok, hogy a 
Kenyérmezővel eltoltam. Csak most jutott 
eszembe, hogy ezek idegen pályán sohse győz-
tek !" Es mélységes undorral félredobva az irat-
tartót, homlokára üt és felborzolja a haját. „Ne-
kem nincs nyugtom a Locomotíva fedezete mi-
att" — kezdi a másik kisvártatva. — A múltkor 
megsérült és mégis beállították a csapatba. Mi-
csoda hozzánemértés! Vigyen el az ördög, ha 
most bármilyen munkához hozzá tudok nyúlni. 
Folyton csak ezt a fickót látom magam előtt, 
amint sántikálva fut a labda után . . . " 

Végül a következő hétfő az eredmények ér-
tékelésének napja. Az egész délelőttöt sóhajok, 
átkok, ajlócsnpkodások, szilkozódááok festik 
alá. „Csak hármat nem találtam cl!" „Csak leg-
alább ne hallgattam volna rád . ; . " „Mi az ör: 

dög vitt rá, hogy tőle kérdezzem meg? Hiszen 
még a ,meccs' szót se tudja tisztességcsen ki-
ejteni . . ; Jaj, elvtárs, elvtárs, nem tudna hol-
nap, vagy holnapután jönni? Huszonhét tipp-
szelvény kering az agyamban: azt se tudom; 
hogy hívnak és az elvtárs pont most akar fel-
világosítást a kérvényéről?:.." Valamelyik 
eszelősen az égre emeli a szemét, összekulcsolja 
kot kezét: „Ozon, fiacskám, milyen gyárban csi-
nálták a csukádat? Esne le a lábadról! Csőr 
nélküli cipőt kaptál, fiacskám és azért tudsz csak 
sarokkal lőn i . . . " A másik Paraschiva szélső-
höz idézi szavait, mintha legalább is törvény-
szék előtt állna. „Ejnye, fiain, hát azt hiszed; 
hogy csak úgy lehet kézzel érinteni a labdát? 
Ha nem tudsz mit kezdeni a kezeddel, hagyd 
a ruhatárban, ne vidd ki a pályára, hogy át-
húzd vele a tippjeitnet..." 

A peches totózók ingerültségének hőfoka csak 
ebédidő tájban kezd fokozatosan süllyedni, iro-
dánkban már a jövőheti totó hideg szelei fúj-
dogálnak. És aztán ismét kezdődik élőiről.:: 

Az elnöklő elvtárs mosolyogva megkérdezi: 
— Hát az elvtárs miért nem kezdeményezett 

munkatársaival bíráló vitát? 
' ezdeményeztem én, már hogyne kez-

deményeztem volna. Az egyik héten 
számításokat végeztem és arra nz eredményre 
jutottam, hogy átlagosan, fejenként és heten-
ként tizennyolc órát és tizenhét percet fordí-
tunk a totóra. Megszoroztam a végeredményt 
öttel, majd osztályunk átlagát megszoroztam 
hivatalunk osztályainak számával. Amikor mun-
katársaim észrevették, hogy égnek áll a hajam, 
sebtében körülvettek és így kezdődött meg a 
vita. Az eredmény? Azóta, mivel jó számolónak 
tartanak, leültettek, hogy számítsam ki minden 
egyes csapat esélyeit a lejátszott meccsek szá-
ma alapján, a gólok száma alapján, a játékosok 
életkora alapján, a mérkőzések időpontja 
alapján . : : * 

— Ebben az esetben — teszi fel a második 

Kc 

kérdést az asztalnál ülő elvtárs — miért nem 
hívta fel az osztályvezető figyelmét? 

A felszólaló lesüli szemét, majd halk hangon 
megszólal: 

- Az öt elvtárs közül az egyik óppen az osz-? 
tályvezető.. j 
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Igazság csali egy van 
(N. F.) A Hazafias Népfront 

Szegedi lakásügyi bizottságának 
alakuló ülésén élénk vita folyt 
arról, hogy mikónt lehetne sza-
porítani a városban a lakásokat 
a vonatkozó törvények és ren-
deletek segítségével. A vita so-
rán egy középkorú elvtársnő, 
aki tanácstag, többször is fel-
szólalt és elmondott egy jel-
lemző esetet, amely vele tör-
tént Segített egy dolgozó em-
bernek lakáskérelme kielégítésé-
ben. Ez nem volt olyan egyszerű 
ügy — az ilyen lakásügyek saj-
nos nagyon bonyolultak —, 
mint az előbbi szavakból bárki 
gondolná. Több ízben, különbö-
ző manőverekkel igyekeztek 
megakadályozni a tulajdonos, 
rokonai és ismerősei, kapcsola-
taik révén a lakás kiutalását — 
éppen a rendeletek felhasználá-
sával Odáig fajult a dolog, 
hogy egy alkalommal a lakás-
igénylőt támogató tanácstagot, 
ezt a jószándekú és becsületes 
elvtársnőt, megrágalmazta sú-
lyosan egyik gáncsoskodó. Ter-
mészetes, hogy nem hagyta 
annyiban ez az elvtársnő, ha-
nem rágalmazás miatt feljelen-
tette az illetőt Ez történt De 
ennél sokkal érdekesebb az a 
vélemény; amely a történtek 
után kialakult ennek a dolgozó 
asszonynak, a Városi Tanács 
egyik tagjának a lelkében. Azt 
mondta a lakásügyi bizottság 
alakuló ülésén, hogy *a jövőben 
inkább tartózkodni, fog az ilyen 
beavatkozásoktól, mintsem, hogy 
ismét a bíróság elé kelljen áll-
nia, mintsem, hogy ismét meg-
rágalmazzák, 

Ez az eset még akkor is szót 
érdemelne, ha egyedül álló je-
lenség volna. De feltehetőleg — 
sőt tények alapján mondhatjuk! 
s— nem az. És most, amikor fog-
lalkozunk az üggyel, nemcsak 
ennek a dolgozó asszonynak, de 
valamennyi tanácstagnak szó-
lunk; 

Ha a szegedi lakáshelyzeten 
Javítani akarunk, ha a dolgozók 
számtalan kérelmét, panaszát 
ügyét orvosolni 'akarjuk; a kitör 
a jövőben bizonyára ismét ta-
lálkozunk ilyen esetekkel, szám-
talanszor újra ellenállásba ütkö-
zünk. Hiszen vannak különböző 
kisebb, nagyobb ellentétes em-
beri érdekek is, azokról nem is 
beszélve; akik nem egyéni ér-
dekből, hanem a dolgozók; a 
népi demokrácia ellenére gán-
csolják tetteinket. Lesznek, lehet-
nek a jövőben is ilyen esetek, 
de ezek nem hátráltathatnak 
tn.eg bennünket. A dolgozóit ér-
dekét minden rosszindulatú el-
lenállást legyőzve kell védenünk. 

Ez —; hogy úgy mondjuk —> 
fcz erkölcsi tanulsága ennek az 
esetnek, a dolgozó nép minden 
képviselője, többek között a ta-
nácstagok számára is. De levon-
hatunk egy másik tanulságot is; 
amely követelmény elé állítja a 
tanácstagokat, a dolgozó nép 
minden képviselőjét. Vajon; ha 
tisztában vagyunk a törvények-
kel és rendeletekkel, ugyanany-
nyi esélyük lesz-e azoknak egy-
egy ügy elintézésének megaka-
dályozására, akik egyéni érde-
keiket fölébe helyezik a többi 
dolgozó ember, másszóval a tár-
sadalom érdekének? Nem is kell 
tényeket felsorakoztatnunk, elég 
a józan belátásra apellálnunk, 
Bmikor azt mondjuk, hogy: nem! 
Mi a teendő hát? Meg kell is-
mernünk alaposan a törvénye-

i — A Hazafias Népfront 
munkabizottságai e • hónap 
elején tar t ják alakuló ülései-
ket. A mezőgazdasági bizott-
ság Nagy István vezetésével 
5-én este 7 óraikor, a nemzet-
közi munkabizottság Bónis 
professzor vezetésével 7-én 
este 6 órakor, a kulturális bi-
zottság Kiss Jenő vezetésével 
9-én este 6 órakor és a nőbi-
zottság Borsodi Jánosné ve-
zetésével 10-én délután 5 óra-
kor ül össze a Hazafias Nép-
front Vörösmarty utcai helyi-
ségében. A többi munkabi-
zottság ülésének időpontját 
még nem határozták meg. A 
nemzetközi munkabizottság a 
tervek szerint felveszi a kap-
csolatot a prágai és a pozso-
nyi népfronttal és levelet ír 
a noviszádi népfrontnak is. 

— Vevőankétot rendezett 
kedden délután 5 órakor az 

Élelmiszerkiskereskedelmi 
Vállalat 64-es, Kossuth Lajos 
sugárút 38. szám alatti áru-
dája. 

ket és rendeleteket. Ezt a köve-
telményt maguknak a dolgozók-
nak kell képviselőik iránt tá-
masztani. Megnyugvással csak 
arra bízhatom az én ügyemet, 
aki nem téved el a törvények 
ós rendeletek sűrű úthálózatá-
ban. 

A Városi Tanácsnál meg is 
van a mód arra, hogy a tanács-
tagok utánanézzenek egy-egy 
rendeletnek, vagy törvénynek a 
megfelelő szakigazgatási szerv-
nél. De elegendő-e az? Ha ele-
gendő lenne, akkor valószínűleg 
szükségtelen volna feltennünk 
ezt a kérdést most. Vélemé-
nyünk szerint a tanácsnál fel 
kellene állítani egy törvény- és 
rendclettárat a tanácstagok ré-
szére, tájékozódásuk, munkájuk 
megkönnyítésére. Tudomásunk 
szerint a tanácsnak már ilyen-
irányú tervei vannak is: egy 
szobát kívánnak biztosítani a 
tanácstagoknak, ahol megfelelő 
rendelettár áll majd rendelke-
zésükre és rendszeres tájékozta-
tást kapnak. 

Harmadsorban egy társadalmi 
tanulságot vonnánk le az eset-
ből. Mert ez az eset arra is 
fényt vet, hogy a tanácstagi tiszt-
ség eddig sok tekintetben meg-
lehetősen formális volt. A tanul-
ság itt az, hogy a dolgozókat fel 
kell ébreszteni — s ez nem lesz 
nehéz, hiszen ébredeznek ők ma-
guktól is —, hogy képviselőiktől 
követeljék meg, hogy valóban 
az ő képviselőik legyenek: ak-
kor is. amikor megszavaznak a 
nevükben egy-egy tanácsi in-
tézkedést és akkor sem kevésbé, 
amikor az ö problémáikat kell 
elintézniök és ez a legfontosabb! 
Bizonyára sok vita lesz még a 
jövőben ezekről a kérdésekről. 

Jöjjenek ezek a viták, mert 
ezeken ébred tudatára annak a 
nép; hogy az ő szava dönt eb-
ben az országban, hogy az ő 
akaratát kell megvalósítania a 
tanácsoknak, az ő szavát kell 
képviselni a társadalmi szervek-
nek és az ő érdekeiért van a 
párt; 

A tanácstagok a nép képvise-
lői, nincs joguk meghátrálásra; 
hiszen akkor nem képviselik 
méltón a dolgozók érdekeit. De 
nincs is okuk arra, hogy vissza-
húzódjanak a dolgozók ügyeinek 
elintézésétől, ha ellenállás mu-
tatkozik; mert igazság csak egy 
van nálunk és ez a dolgozó nép 
igazsága. Ezt az igazságot védi 
a szocialista törvényesség, ezért 
az igazságért küzd valamennyi 
kommunista és ha ezért az 
igazságért harcolna, minden-
képpen, minden esetben győz-
niük kell. Előbb vagy utóbb? 
Ez sem mindegy. Ha jobb fegy-
verekkel és több tudással küz-
dünk, úgy előbb; J 

Ez talán nem bürokrácia ? 
Az Állatforgalmi Vállalat kisr 

kundorozsmai kirendeltsége 
megkérte a helyi tanácsot, hogy 
a sertések átvételére a tanács 
küldje el megbízottját, aki mint 
bizottsági tag közreműködik a 
sertések átvételénél és elszállí-
tásánál. A tanács Fodor Imre 
elvtársat bízta meg ezzel a mun-
kával. 

Amikor Fodor elvtárs mun-
kaideje lejárt és a serlcsátvétel 
még sehol sem volt, az Állat-
forgalmi Vállalat telepvezetője 
megkérte Fodor elvtársat, hogy 
maradjon ott, s a túlórát az 
Állatforgalmi Vállalat megtéríti. 
Fodor elvtárs elvállalta a mun-

kát Másnap délután 3 óráig 
vette át a serléseket Munkaide-
jén túl tíz órát dolgozott 

Azóta hat hét telt el, még 
mindig nem kapta meg a jogo-
san járó munkabér díját, S 
most azt tanácsolták Fodor elv-
társnak, hogy írásban kérvé-
nyezze a járási Állatforgalmi 
Vállalattól a munkabérét Jog-
gal méltatlankodik Fodor Imre. 
Iía valaki megdolgozott a pén-
zért, miért kell azt írásban kér-
vényeznie?! Ügy gondolom, új 
bürokratikus módszert táléit ki 
az Állatforgalmi Vállalat 

Varga János 

Jól dolgozik a gyálaréti termelési bizottság 
A gyálaréti termelési bizott-

ság imég a nyári kampány-
munkák kezdetéin részlete? 
tervet készített feladatairól. 
A tervet aztán bizottsági érte-
kezleten vitatták meg a tagok, 
s felosztották maguk között a 
tennivalókat. Megszervezték 
többek között, hogy az egyé-
nileg dolgozó parasztok is 
összefogva, közös erővel aras-
sanak most földjeiken. A ga-
bonabehordás is együttes erő-
vel történik majd. Farkas 
István, a termelési bizottság 
egyik tagja vállalta a cséplés 
megszervezését. Közös erővel 
legalább 5—6 nap alatt be 
akar ják fejezni a cséplést a 
faluiban. A munkát megköny-
nyíti a is, hogy a termelési 
bizottság közbenjárására min-
den egyéni gazda közös szé-
rűn csépel majd, 

Törődik a termelési bizott-
ság a begyűjtési munkákkkal 
is. Engi Lajosnak, s a bizott-
ság többi tagjainak komoly 
része van abban, hogy a köz-
ség határidőre a második ne-
gyedévi adóbevételi ós egyéb 
pénzügyi terveit 100 százalé-
kon felül teljesíthette. A bi-
zottság tagjai nem hagyják 
szó nélkül azt sem, ha valaki, 
mint például Nagy Mátyás 
egyéni gazda is hanyagolja az 
állami iránti kötelezettsége 
teljesítését. A bizottság java-
solta a tanács vezetőségének, 
hogy Nagy Mátyást és a ha-
sonló notórius kötelezettség-
mulasztókat vonják felelős-
ségre, mert mulasztásaikkal 
az egész falu előrehaladásét 
hátráltatják, 

I Gyuris József 

HIUEK 

Tápé kéaaül augusztus 20-ra 
A tápéi dolgozó parasztok 

— mint az ország valamennyi 
becsületes dolgozója — több 
és jobb munkával készülnek 
alkotmányunk napjára. Az 
alkotmány ünnepének tiszte-
letére indított községi begyűj-
tési versenybe eddig már na-
gyon sokan beneveztek. A 
verseny részvevői vállalták, 
hogy beadási kötelezettségü-
ket jóval a határidő előtt tel-
jesítik. A begyűjtési verseny-
ben részvevő gazdák közül 

71-en máris teljesítették vál-
lalásukat. Az állam iránti kö-
telezettségek teljesítésében 
igyekvő gazdák tudják, hogy 
szorgalmukért nemcsak elis-
merés, megbecsülés jár, ha-
nem ha országosan is jó ered-
ményt érnek el, 10 ezertől 35 
ezer forintig terjedhető pénz-
jutalmat is szerezhetnek a fa-
lunak, melyet községfejlesz-
tésre, többek között a vilá-
gítás javítására, utcák kar -
bantartására fordítanának. 

Csendes Pálné 

— A Szegedi Építő Kisipari 
Termelőszövetkezet fennállá-
sának 5. évfordulója alkalmá-
ból jubileumi közgyűlést tar t 
július 7-én, szombaton dél-
után 6 órai kezdettel a Móra 
Ferenc Szövetkezeti Művelő-
dési Otthonban (Munkácsy 
utca 6). 

— Ifjúsági társadalmi tu-
lajdon ellenőri brigád alakult 
a Szegedi Falemezgyárban. 

— Muzsikáló nyári-estet 
szervez a népfront Alsóváro-
son a Szabadság téren, 7-én 
este. A zene-est pontos prog-
ramját és időpontját a ké-
sőbbiekben közölni fogjuk. 

— A Hunyadi ünnepségek-
re közösen készül a TTIT és 
a Hazafias Népfront szegedi 
bizottsága. A központi ün-
nepélyt július második felé-
ben, előreláthatólag 22-én 
tartják. A tervek szerint 
emellett esetleg kerületi ün-
nepséget is tartanának. 

— A népfront lakásügyi bi-
zottsága megkezdte munká-
ját. A bizottság jövő heti ülé-
sén megvitatják azt a javas-
latot, amelyet a bizottság erre 
kijelölt tagjai készítettek a 
lakáshelyzet javítására vonat-
kozólag, az összes eddigi jog-
szabályok figyelembe vételé-
vel a Városi Tanácshoz. 

— Házi Árpád elvtárs rész-
vételével alakít ják meg elő-
reláthatólag a jövő héten a 
Hazafias Népfront szegedi 
társadalmi tulajdon ellenőri 
bizottságát. Házi Árpád elv-
társ szegedi látogatása alkal-
mával több üzemet is fel 
szándékozik keresni, hogy el-
beszélgessen egy-egy dolgozó-
val, 

— Szakmaköri látogatáso-
kat szervez a jövőben a Ha* 

jzafias Népfront munkaihelye-
ken. az eddigi "fehér asztal 
melletti" megbeszélések he-
lyett. Egy-egy üzem dolgozói-
nak képviselői például meg-
látogatják egy tsz, vagy álla-
mi gazdaság dolgozóit, hogy 
ott alaposan megvizsgálják a 
dolgozók munkaviszonyát és 
problémáit. 

— A szomszédos államok 
népi pengetős hangszereinek 
gyártására készülnek a Sze-
gedi Hangszerkészítő Válla-
latnál. Jelenleg a mintadara-
bokon dolgoznak. Ezek el-
készülte után vár ják a népi 
pengetős hangszerek, különö-
sen a gitárfélék nagyobb szá-
mú megrendelését. 

— Minden jegy elfogyott a 
TTIT által szervezett szabad-
kai autóbusz-kirándulásra. 

— Megkezdték a Kossuth 
Lajos sugárút felbontott és 
megrongált járdaburkolatán 
nak újjáépítését, illetve javí-
tását az Aszfalt Ütépítő Vál-
lalat dolgozói. 

"— Befejezéshez közeleg a 
Londoni körúton a Vasútfor-
gakni Technikum előtti a r -
tézi kút fúrása. A számítá-
sok szerint rövidesen elérik a 
tervezett mélységet, ahol bő-
vizű homokrétegre számíta-
nak, 

— A Sziliért sugárúton be-
fejezéshez közelednek egy ú j 
törpevízmű gépházának épít-
kezései. A vízmű felépítése 
után lehetővé válik, hogy a 
felsővárosi részen is bekap-
csoljanak egyes épületeket a 
magasnyomású víz szolgála-
tába. 

— Július első napjaiban a 
Népművelési Minisztérium 
valamennyi vidéki színházat 
— a szegedit is természetesen 
— átadta a helyi, illetve me-
gyei tanácsok kezelésébe. 

— Weimar környékén kelet; 
és nyugat-német tudósok kö-
zösen ásatásokat végeztek és 
megtalálták az ott élt kőkor-
szakbeli ember munkaeszkö-
zeit. Meiningon mellett a ho-
mokos talajban emberi kéz 
által megmunkált eszközöket 
találtak, amelyek létrehozásá-
nak időpontját a tudósok a 
jégkorszak előtti időre helye-
zik. Amennyiben a tudósok e 
feltevései tudományosan be-
igazolódnak, akkor az ember 
eddig felfedezett legrégibb 
munkaeszközeit thüringiai 
földben találták meg. 

— Várostörténeti kiállítást 
tervez a Hazafias Népfront 
szegedi helyiségében július 
végére, vagy augusztus ele-
jére. 

— A Juhász Gyula Művelő-
dési Otthon Balettiskolája ez 
évi rendes vizsgaelőadását 
vasárnap délelőtt fél 11 óra-
kor ta r t ja meg a szegedi 
Nemzeti Színházban. 

— A Magyar Írók Szövet-
sége szegedi csoportja a múl t 
hét péntekén megkezdett. 
"Irodalmunk időszerű kérdé-
sei" című vitaestjét pénteken 
este 6 órakor folytatja a TTIT 
Horváth Mihály utcai klub-
jában. A vitaesten minden 
érdeklődőt szívesen lát a ve-
zetőség. 

— Diavetítő-estet rendez az 
Optika- és Kinotechnikai 
Egyesület szegedi csoportja 
szerdán este 7 órai kezdettel 
a MTESZ központi, Horváth 
Mihály utca 3. szám alatti 
előadótermében. Minden ér-
deklődőt szívesen lát a veze-
tőség. 

Tudósítónk jelenti: 
MIT TAGADJAM, nagy 

örömmel és könnyű szívvel 
vállalkoztunk az útra, amikor 
megtudtuk, hogy hathetes 
vendégszereplésre megyünk 
Anglia fővárosába. Hiszen 
amellett, hogy népünk művé-
szetének estéről estére meg-
becsülést és elismerést szer-
zünk, még számtalan élmény, 
ismeretség és tapasztalat te-
szi emlékezetessé az itt töltött 
időt. 

Aki Londonba utazik, ha 
csak nem repülőgépen megy, 
nem kerülheti el a csatornán 
való áthajózást. S ez nem is 
olyan ártatlan dolog. Útitár-
sainktól hallottuk, hogy egész 
utazásuk legkellemetlenebb 
szakasza ez az átkelés volt. A 
tenger itt meglehetősen nyug-
talan, szeles; minket, zöld-
fülű, szárazföldi embereket, 
eléggé megviselt. Szédülve és 
kissé zöldes arccal, de jóked-
vűen léptünk partra Dower-
ben. 

AZNAP ESTE úgy tíz óra 
tá jban érkeztünk a londoni 
pályaudvarra. Felkászálód-
tunk autóbuszainkra és úgy 
hozta a véletlen, hogy első 
este végigmentünk a híres 
Piccadilly Street-en, a város 
legfényesebb utcáján. Mit 
mondjak? Helyenként a há-
zak alig látszanak a neonrek-
lámok alatt. Fehérek, színe-
sek, mozgók, villódzók, egyik 
igyekszik túlharsogni a mási-
kat. De a legfeltűnőbb egy 
kétemelet nagyságú Coca-
cola-reklám. Ez a coca-cola 
állítólag a világ legjobb 
frissítő itala. Meg is kóstol-
tam, de igazán nem tudom 
megmondani, milyen íze volt, 
s ráadásul semmivel sem 

Jl&íidati maqqar ízemmel 
- Jegyzetek az AUamI Népi Együttes londoni szerepléséről -

éreztem magamat frissebb-
nek utána. Később kiderült, 
hogy az angolok semmit sem 
adnak a reklámokra, inkább 
hisznek az ismerőseik, bará-
taik ajánlásában. Hát akkor 
mire jó ez az óriási befekte-
tés? A televízióban egyne-
gyed perces reklámadás 250 
font, ez egy munkás csak-
nem félévi keresetével egyen-
lő. Hát megköveteli a ver-
seny, meg a money (pénz), 
meg a tradíció. Nehéz eldön-
teni, melyik játszik itt na-

gyobb szerepet. Az bizonyos, 
hogy eddigi utazásaink alatt 
sehol sem találtuk a konzer-
vativizmusnak hasonlóan 
szembeötlő megnyilvánulá-
sait. A legmodernebb luxus-
kocsik mellett múzelális ki-
nézésű, özönvíz előtti autók 
is közlekednek. A gyermek-
kocsik meileftt múzeáüs ki-
40 évvel ezelőttihez hasonlít, 
a City-ben — belváros — ma 
is keménykalap, keménygal-
lér a divat. 

Számunkra egyike a legér-

Az Állami Népi Együttes ének- és táncegyüttese nagy si-
kerrel vendégszerepelt Londonban. Az énekkar tagjai ú j 
matyóöltözetben léptek a londoni közönség elé. Az elért si-
kerről beszélget a hangverseny szünetében az énekkar né-

hány tagja. 

dekesebb időtöltésnek a lon-
doni magyarokkal való be-
szélgetés, ami részben pótol-
ja angol nyelvtudásunk hiá-
nyosságait. A kapcsolat leg-
inkább előadásaink után, a 
színház előtt kezdődik, s mi-
után általában élénken ér-
deklődnek a hazai viszonyok 
után, folytatódik szállodánk 
társalgójában, ahol minden-
nap sokan felkeresnek ben-
nünket. A beszélgetések so-
rán aztán többnyire kiderül, 
mennyire nem ismerik Ang-
liában a mai Magyarországot, 
s milyen ferije képük van ró-
la. Egyik, különben igen ked-
ves és művelt látogatónk ke-
reken kijelentette, hogy ő 
bizony nem jön Magyaror-
szágra, mert biztos benne, 
hogy a „vörösök" az első gáz-
lámpára felhúznák. Pedig 
nemigen követhetett el halá-
los bűncselekményt, hiszen 
még gyermek volt, amikor el-
került hazulról. 

NAGYON SAJNALTAM 
ÖT és a hasonlóan vélekedő 
társait, annak viszont nagyon 
örültünk, amikor észrevettük, 
mennyire gondolkodóba estek 
előadásunk lát tán; talán még-
sem olyan fekete az ördög, 
mint amilyenre festik. 

Tagjaink között egységes a 
vélemény, hogy összes ú t ja -
ink között Anglia a legnehe-
zebb terep számunkra. A si-
kerért estéről estére ú j -
ból meg kell küzdeni. Annál 
nagyobb azután az öröt% 

amikor észrevesszük, hógy 
felenged a közönség kényel-
mes hűvössége, s az utolsó 
számok után már csillogó 
szemmel tapsolnak és követe-
lik a ráadást. 

Vannak vidám napjaink is. 
Ilyen volt az elmúlt vasár-
nap. Egyik táncosunk, Mé-
száros Ferenc és egy éneke-
sünk, Torma Magda házas-
ságkötését ünnepeltük ekkor. 
(A magyar lapok — a Dél-
magyarország is — részlete-
sen beszámoltak erről. — A 
szerk.) 

Így ért véget az elő félidő, 
az első három hét. Nagyjából 
és kívülről megismertük 
már ezt a hatalmas várost, de 
bizony azt mégsem mondha-
tom, hogy különösen megsze-
rettük volna. Bizonyára hoz-
zájárult ehhez az időjárás is. 
A három hétből alig volt 4—5 
napsütéses napunk. Néha 
még be is fűtöt tünk estén-
ként. No meg a koszt is mesz-
sze jár a hazaitól. Az angolok 
a mi szemünkben elképesztő-
en keveset esznek. Nem is 
csodálom, hiszen ilyen fű-
szertelen, vajban sült birka-
húsból lehetetlen jóízűen en-
ni. A magyar koszt elsőbbsé-
gét egyébként ők is elismer-
ték, mikor megkóstolták. 

MI LESZ A PROGRA-
MUNK EZUTÁN? Igyek-
szünk közelebb férkőzni az 
angol élethez, különösen kul-
turális vonatkozásban. Igyek-
szünk megerősíteni a már ki-
alakuló baráti szálakat és fő-
ként még jobb előadásokkal 
minél több szívet meghódíta-
ni Magyarország és a magyar 
népművészet számára. 

Sztanó Pál 
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IDÖJARASJELENTÉS 

Nyugat-Európa után Küzép-Euró-
pa nagy részét Is elárasztot ta a 

„ h ű v ö s , óceáni levegő. Ugyancsak 
hűvösebb levegő Jutott uralomra 
Moszkva térségében. Az elmúlt 
iiA?on a Ralkán és a Kárpát-me-
oence volt Európa legmelegebb 
területe, a hőmérséklet több he-
lyen elérte a 30 fokot. Ezzel 
szemben szárazföldünk legnagyobb 
részén 20 fokig ls al ig emelkedett 
a hőmérséklet. 

Várható Időjárás szerdán estig: 
Felhős Idő, sok helyen eső, dclcii 
és keleten zivatarok. Időnként 
élénk, északira forduló szél. A 
hőmérséklet keleten és délen 
csökkken, nyugaton már alig vál-
tozik. , 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szerdán 19—22 fok 
között. 

M O Z I 

Szabadság : Háromnegyed 6 és 
8- Vörös és fekete. — II. rész. 
Stendhal regényéből készült szí-
nes francia filmalkotás. (16 éven 
felülieknek! (ma uto l jára) . 

Vörös Csil lag: Háromnegyed 6 
és 8: Nyári vakáció. — Magyarul 
beszélő színes film (mn u to l j á ra ) . 

Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 
S- Vörös és fekete. — II . rész. 
(K.é utol jára) . Jó idő esetén a 
második előadás a Kert-moziban. 

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

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-
lóterem és kutatószoba nyitva va-

sárnap kivételével 10—19 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint délután 2—6 óráig. 
(Horváth Mihály u t :a 3. szám) 
I f júsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponkint dél-
után 2—6-ig. (Horváth Mihály u. 
3. s zámi . 

E g y e t e m i K ö n y v t á r ; Ol-
vasóterem hétfőn 2-től háromne-
gyed 9-ig, keddtől szombat ig: 10-
tői háromnegyed 9-ig, vasárnap: 
B-től háromnegyed l- ig. Kölcsön-
zés: hétfőn 2-től há romnegyed ' 8-
ig. keddtől péntekig: 12-től három-
negyed 6-ig, szombaton 10-től 
háromnegyed l- ig. Kutatószoba 
délelőtt 10-től este C-Ig. 

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. 

J á r á s i K ö n y v t á r : Sztálin 
körút 54. Kölcsönzés kedd és pén-
tek du. 2—6 óráig, szerdán és 
szombaton de. 10—12 óráig, du. 2 
- 6 óráig. 

ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1956. Június hó 30-tól Július hó 
7-ig este 18 h-tól reggel 06.00 h-ig 
(vasárnap nappal Is) kizárólag el-
sősegély és nehézellés esetére Ins-
pekciós dr. Rosti Ince állami ál-
latorvos. Lakása: Gogoly u. 6. Te-
lefon: 36-48. 

FAJDALOMMAL tudatom, hogy 
szeretett férjem, Kiss Béla el-
hunyt. Temetése ma 2 órakor a 
Gyevi-temetőben. 

MEGHALT édesanyám. Molnár 
Vllmosné. Temetése ma 2 órakor 
az alsóvárosi temetőben. 

DCié a ízcUwlepke ? 
A járási tanács dolgozói kitekintenek a hivatal ablakán. 

** miközben valamilyen utasítást Írnak a községi taná-
csoknak. s elgondolkoznak: mi maradt Iki a levélből? Nem 
keli sokáig töprengeniük, segítségükre siet a természet. Mi 
maradt volna ki? Az. hogy harcoljunk az amerikai szövő-
lepke kártevései ellen! Könnyű kitalálni, hiszen a tanács 
előtti fákat is beszövögeti lassanként, nem 'hiába hívják szö-
vőlepkének. i i i i«i*i#! 

Hanem mégis különös, hogy a szövőlepke elleni háború 
hadvezéreinek nem jut eszébe, hogy a maguk portáján is 
rendet csináljanak. A nagy „harc" közben még maid őket 
szövögeti be a szövőlepke. 

Vagy talán az a nyugalmuk oka. hogy ezek a fák a 
város területén vannak — így a szomszédos városi tanács 
fennhatósága alá tartoznak? 

Javasoljuk: osztozzanak meg, döntsék el. kié a szövő-
lepke, és ne csak szóban, tettlegesen is indítsák el a „harcot". 

N — N 

Kedvezményes áron 
vásárolhatnak 

íenyészüszöi a lermelő-
szöveíkezelek és az 

egyénileg gazdálkodók 
A Minisztertanács határo-

zatot hozott arról, hogy a 
szerződéses akció keretében 
felnevelt és átvett üszőkből 
tenyésztés szempontjából a 
legkiválóbb egyedeket a te-
nyésztésibe kell visszajuttatni. 

A termelőszövetkezetek és 
az egyénileg gazdálkodók 
nemcsak készpénzzel vásá-
rolhatnak, hanem vágómar-
hát és hízottsertést is adhat-
nak cserébe. 

A vágóállatokat a tenyész-
üszők átvételével egyidejűleg 
kell átadni, s ezekért az ér-
vényben lévő és a minőség-
nek megfelelő állami szabad-
árat számolhatják el. 

A vágóállattal nem — vagy 
gyenge minőségű szarvasmar-
hával rendelkező mezőgazda-
sági termelőszövetkezetek a 
tenyészüszők megvásárlása 
céljából a Magyar Nemzeti 
Banktól hosszúlejáratú hitelt 
kaphatnak. 

A RADIÖ MŰSORA 
Júl ius 5, csütörtök 

Kossuth-rádió 
4.30 Hírek, 4.35 Zenés műsor, 5 

Falurádió. 6 Hírek. 6.05 Falusi 
híradó, 7 Szabad Nép vezércikke, 
hírek, 8.10 Szovjet népek dalai . 8 
óra 40 Szimfonikus zene. 9.20 
Gyermekrádió. 9.40 Gyermekzene, 
10 Hírek, lapszemle, 10.10 Szabad-
egyetem. 10.40 Orgona. 11 Válasz 
hal lgatóinknak. 11.15 Fúvósindu-
lók. 11.30 J an t r i lógiája . Máso-
dik könyv, „Batu k á n " . Bemutat-
ja Arvai János . 12 Hírek. 12.10 
Kínai kórusok. 12.30 Operarészle-
tek. 13 Falusi híradó. 13.15 Ének. 
14.15 G y e r m e k ú j s á g . . . 14.50 Út-
törő-mikrofonnal az országban. 15 
Hírek, 15.10 Történelmi Játék a ba-
latonfüredi első magyar nemzeti 
játékszín fe lavatásának 125. évfor-
fordulójára. 15.38 Kamarazene. 16 
Moszkvai Rádió összeáll í tása. 16 
óra 30 Szív küldi, 16.57 Műsoris-
mertetés. 17 Hírek. 17.10 Táncze-
ne. 17.40 Verdi és Bellini dalok. 
18 Tatabánvo. Újváros A-épület. 
Riport. 18.15 Népi zene, 18.55 Kom-
mentár . 19 Offenbach: Hoífmann 
meséi. 20 Esti Híradó, 20.20 Jó-
estét, gyerekek! 21.40 Beszélgetés 
a könnyűzene-szerzők brüsszeli 
versenyének két magyar győztesé-
vel. 22.40 Magyar nóták. 23 Éji 
zene. 24 Hírek. 0.10 Népdalok. 

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

rádlö műsorával . 11.57 Müsorzá-
:ás . 14 Operakórusok. 14.30 Ope-
rettmuzslka. 15.10 Egy falu — egy 
nóta . 15.40 Énekkar. 16 Ország-
szerte — megyeszerte. 16.10 Kincs-
keresők. Daljáték. 17.24 Zenekari 
hangverseny. 18 Vidám kórusok. 
18.20 Umarinen. a kovács. Rész-
lelek a Kalevalából. 19 Filmzene. 
19.30 Leányok, asszonyok . . . 19.45 
Tánczene. 20.40 A világirodalom 
nagy költőinek szabadság-versei-
ből. 

S P O RÍ 

A Szeged járási labdarúgó bajnokság őszi sorsolása 
1. forduló (aug. 19.): Algyő— 

Kübekháza, öthalom—Gválarét , 01-
lés—Mórahalom, Pusztamérges— 
Ujszentiván, Sándorfalva—Balás-
tya, Tiszasziget—Asotthalom. 

2. forduló (aug. 26.): Asotthalom 
—Algyő, Kübekháza—Sándorfalva, 
Balástya—Pusztamérges, Ujszent-
iván—Üllés, Mórahalom—Othalom, 
Gyálarét—Tiszasziget. 

3. forduló (szept. 2.): Pusztamér-
ges—Kübekháza, Sándorfalva—Al-
győ. Tiszasziget—Mórahalom, ö t -
halom - U j s z e n t i v á n , Üllés—Balás-
tya, Gyálarét—Asotthalom. 

4. forduló (szept. 9.): Asottha-
lom—Sándorfalva, Algyő—Puszta-
mérges, Kübekháza—Üllés, Balás-

tya—Othalom, Ujszentiván—Tisza, 
sziget. Mórahalom—Gyálarét . 

5. forduló (szept. 16.): Othalom 
- K ü b e k h á z a , Üllés—Algyő, Puszta-
mérges—Sándorfalva, Gyálarét— 
Ujszentiván, Tiszasziget—Balástya, 
Mórahalom—Asotthalom. 

6. forduló (szept. 23.): Asottha-
lom—Pusztamérges, Sándorfalva— 
Üllés, Algyő—öthalom. Kübekháza 
—Tiszasziget, Balástya—Gyálarét, 
Ujszentiván—Mórahalom. 

7. forduló (szept. 30.): Gyálarét 
- K ü b e k h á z a . Tiszasziget—Algyő, 
Othalom—Sándorfalva. Üllés— 
Pusztamérges . Mórahalom—Balás-
tya, Ujszentiván—Asotthalom. 

8. forduló (okt. 7.): Asotthalom— 

Üllés, Pusztamérges—Othalom, 
Sándorfalva—Tiszasziget, Algyő— 
Gyálarét, Kübekháza—Mórahalom, 
Balástya—Ujszentiván. 

9. forduló (okt. 14.): Ujszentiván 
—Kübekháza, Mórahalom—Aigyő. 
Gyálarét—Sándorfalva. Tiszasziget 
—Pusztamérges, öthalom—Üllcs, 
Balástya—Asotthalom. 

10. forduló (okt. 21.): üllés—Ti-
szasziget. Pusztamérges—Gyála-
rét, Sándorfalva—Mórahalom, AI-
győ—Ujszentiván, Kübekháza—B a-
lástya, ö tha lom —Asotthalom. 

11. forduló (okt. 28.): Asotthalom 
—Kübekháza. Balástya—Algyő. Uj-
szentiván—Sándorfalva. Móraiialnm 
—Pusztamérges, Gyálarét—Üllés, 
Tiszasziget—öthalom. 

J ó EREDMÉNYEK SZEGED VAROS IFJÚSÁGI USZÖBAJNOKSAGAN 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
Fehér konyhakredenc, ruhásszek-

rény. íróasztal, jégszekrény, szé-
kek eladók. Petőfi Sándor sgt. 13. 

3827 
Eladó cpővázas nagyobb méretű 

sodionyos vaságy. Dugonics u. 3. 
111. 6. 3821 

Modern fi darabból álló kony-
habútor eladó. Hunyadi tér 6/a. 

3813 
Szarufa, cserépléc megbízásból 

eladó, gerenda, padozatdeszka vá-
gását . gyalulását vállalom. Gyík 
u. 13. 3790 

Zománcozott jókarban lévő hasz-
nált Gudlin-tűzhely eladó. Széche-
nyi tér Ifi. II . 7. 3705 

Hunor méhcsaládok eladók. Érd. 
Móra u. 33/a. 3799 

Szekeres u. 16 magánház la-
kásá tadássa l eladó, horogfák, léc. 
deszka. Érd.: Hajnal u. 45. 3826 

Góbiéin és tájképek, összekötő 
perzseszőnyeg 100x170 megbízás-
ból olcsón eladó. Attila u. 16. II . 
jobbra, délutánt órákban. 3815 

Gőzfürész tu la jdonát képező 
nőstény farkaskutya szombaton 
délutáni órákban elveszett. a 
Negvállomásnál lévő rönktérrűl. 
Becsületes nyomravezető Jutalom-
ben részesül, a kutya Tigris név-
re hal lgat . 3817 

Kétszobás, beköltözhető kertes 
magánház szabadkézből eladó. 
Bakav N. u. 42. 3818 

4 + 2 rádió lemezjátszóval eladó. 
Pulcz u. 1. Ehneklinika. 3819 

Műszerészt, aki kerékpár Javí-
tásban Jártas, [elveszek. Szántó 
műszerész, Kiss u. 2. 3820 

4 db éves süldő eladó. 70—80 kg 
között (herélt és miskárolt) . Béke-
telep, Rengel u. 25. 3830 

KűlOnbejáratú bútorozott szobát 
keics 1 dolgozó nő. Címet Dugo-
nics tér 8. Slmoncslcshoz. 

Jó női kerékpár, dobkályha, kézi 
2 kerekű kocsi és targonca eladó. 
Csongrádi sgt . 23/b. 3802 

100 kem prima állapotban levő 
Ilo motorkerékpár eladó. Rókusi 
ff. 168. Kálvária mögött. 3814 

Jogi doktor orosz—német nyelv-
tudással bármilyen adminisztrá-
ciós munkára elhelyezkedne. Pos-
tafiók; 167. 3812 

Kettő beadásra alkalmas hízó. 
egy másféléves maglósertés el-
adók. Cserepessor 9/a. 3796 

Fürdőszobaberendezés kád nél-
kül. mély gyermekkocsi, gyermek 
Járóka, kétajtós jégszekrény, 
gyermekasztal eladó. Szent László 
u. 12/b. 3823 

Beköltözhető lakással, nagy 
kerttel kis ház eladó. Jakab La-
jos u. 19. Érd. délután 5 órától. 

3809 
Javítóvizsgára, magán- , felvéte-

li és különbözeti vizsgára felelős-
ségteljesen előkészítek, eredménye-
sen korrepetálok. Engedély száma; 
85—11 (II) 1956. X. sz. Cfm: Tu-
nyogi Csapó János középiskolai 
tanár , volt gimnáziumi fenntar tó 
igazgató Szeged, Kossuth L. sgt. 
8. II . S. 3825 

Ház eladó, lakáscserével vagy 
anélkül beköltözhető. Vásárhelyi 
sg t . 118. 3822 

Férfi csiszoló szakmunkásokat 
felvesz a Kéziszerszámgyár. Je-
lentkezni Rigó u. 38. reggel 7—9 
óráig. 

Asztalosokat, ácsokat budapesti 
munkára felvesz Dekoráció Válla-
lat. Klauzál tér 7. 

Politúros hálószobabútor eladó. 
Tábor u. 5. szám. 

Gépésztechnikust ál landó alkal-
mazásra TMK ügyintézőnek ke-
resünk. Életrajzokat Szeged. Fő-
posta 47. számú fiók kérünk. 

Kerti munkára napidí jas t felve-
szek. Rózsa F. sgt. 61. 3816 

szombaton 
I C C C t f i i i d a megnyílik 

a Gőzfürdő udvarán 

Szegedi Gázmű férfi segédmun-
kásokat felvesz. 

Bérelszámolásban Jár tas munka-
erőt kb. kéthavi munkára kere-
sünk. Ajánlatokat Szeged, Főpos-
ta 47. fiók. 

Bőrkabátját már most festesse, 
Javíttassa Csordás bőrruhakészftő-
nél. Szent Miklős u. 7. Felsővi-
ros. 

Hangszer Javítás, vétel Sági 
(Stelner) hangszerkészítőnél. So-
mogyi u. 19. 

Szakképzett lakatosokat felvesz a 
Szegedi Falemezgyár Szeged, Bu-
dapesti út 1. 

Bútorozott szobát keres dolgozó 
nő, lehetőleg előszobáról nyílót, 
azonnalra . Gigacz Erzsébet, Fran-
cia ü. 28. 

FJadók gerendák, oszlopok, szin-
ajtók, kamrára ablakok. Retek u. 
51. szám. 

Fgy szép, szinte egészen új nagy 
moket sezlontakaró eladó. Dáni u. 
5. fldszt. jobb. Megteklnhető dél-
után. 3829 

Eladó ruhaszekrény, asztal, vas-
ágy, tükör, Terta rádió, konyha-
szekrény. Hajnóczy u. 15. emelet, 
hármas lépcső. 3828 

Háló vagy kombináltszoba ké-
szítéséhez jómlnőségti f aanyag és 
diófurnér eladó. Petőfllelep 34. u. 
1007. (Fodor-telepi vi l lamossal) . 

DÉLMAGYARORSZAG 

Szeged város és a szegedi Járás 
dolgozóinak lapja . 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős kiadó: Az MDP Csongrád 
megye Bizottsága, a - MDP Szeged 
Várost Bizot tsági és a szegedi 

Váiost Tanács 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. 11. 

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

Telefon: 31-16 és 35—00. 
Terjesztik: a megyei Posiahiva-
tal HIrlaposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dl) 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
I Felelős vezető: Vincze Gurör0 

Szombaton és vasá rnap rendezte 
a VTSB Szeged város úszóbojnok-
ságát I f júsági versenyzők részére. 
A versenyen több kiemelkedő ered-
mény született . Kiváló eredménnyel 
győzött Benkő (Törekvés) és Nagy-
pál (Bástya) . Mindketten ú j me-
gyei csúcsot értek el. Mellettük 
említésre méltó Kiss (Bástya), 
Szalai (Bástya) és Büky (Klnlz3i) 
által elért eredmények. 

Az első nap részletes eredmé-
nyei; 

Férfi számok: 
100 m if j . férfi gyors: 1. Szalay 

(Pástya) 1:03,7. 2. Lantos (Bás-
tya) 1:05,4. 3. Benkő (Törekvés) 
1:07. 

400 m if j . férfi gyors: 1. Szalay 
(Bástya) 5:28.3, 2. Szoboszlay (Ki-
nizsi) 5:38, 3. Lant03 (Bástya) 
6:00. 

800 m Ifj. férf! gyors : 1. Benkő 
(Törekvés) 11:14.5. <U| megyei if-
júsági csúcs) . 2. Szalay (Bástya) 
11:37.5. 3. Kertes (Törekvés) 
12:13,8. 

100 m ifj . férfi hát : t . Szendrei 
(Bástya) 1:17.2. 2. Szegedi (Törek-
vés) 1:24.3. 3. Nagypál I. (Bástya) 
1:28. 

100 m Ifj. férfi mell: 1. Rácz 
(Bástya) 1:24.6. 2. Fazekas (Törek-
vés) 1:27.9. 3. Kertes (Törekvés) 
1:29. 

200 m if j . férfi pillangó: 1. 
Szendrei (Bástya) 3:19. 2. Fazekas 
(Törekvés) 3:29. 3. Eszenyt I. (Tö-
rekvés) 4:03.4. 

4x200 m Ifj. férfi gyorsváltó: t . 
Bástya A. (Rácz. Szendrei, Sza-
lay, Lantos) 11:02.4. 2. Törekvés 
A. (Kertes. Fazekas, Medgyes, 
Benkő) 11:25. 3. Bástya B. (Beck, 
Gajdács , Kádár, Korpásy) 14:36. 

JÓL SZEREPELT A RADNÓTI GIMNÁZIUM A KÓZÉPISKOLASOK 
ORSZÁGOS ATLÉTIKAI VERSENYÉN 

Kfsérőszámok: 
50 m úttörő fiú mell:. 1. Darvas 

(Dózsa) 40,1, 2. Kasza (Kinizsi) 
40.2. 3. Eszenyi I I . (Törekvés) 
44.0. 

4x50 m úttörő fiú hátváltó: 1. 
Kinizsi 2:51.3. 2. Bástya 3:10, 3. 
Törekvés 3:16. 

100 m serdülő fiú pi l langó: 1. 
ö rey (Kinizsi) 1:29, 2. Gyémánt 
I. (Kinizsi) 1:34.5. 3. Berkovics 
(Bástya) 1:37.7. 

4x50 m serdülő fiú pillangó-
úszás : I. Kinizsi 2:38. 2. Dózsa 
2:53.7. 3. Törekvés 3:10. 

Női számok: 
100 m ifj . nöf gyors: t . Kiss 

I I . (Bástya) 1:17.8 (megyei if j . 
és felnőtt csúcs) . 2. Büky (Kini-
zsi) 1:18.6. 3. Frank (Haladás) 
1:24.8. 

100 m Ifj. hát: t . Nagypál I I . 
(Bástya) 1:27.6 (új megyei i t j . és 
felnőtt csúcs). 2. Chorus II . Er-
zsébet (Bástya) 1:37. 

100 m Ifj. női mell: 1. Ordőgh 
II. (Kinizsi) 1:37.4, 2. Kandó (Ha-
ladás) 1:40.2. 3. Hericz (Bástya) 
1:50. 

200 m nőt Ifj. vegyesúszás : 1. 
Frank (Haladás) 3:30.2. 2. Temes-
vári (Bástya) 3:42.8. 3. Chorus I. 
(Bástya) 3:56. 

4x100 m ifj . női vegyesváltó: I. 
Bástya 7:17.6. 

Ktsérőszámok: 
50 m úttörő leány mell: !. Kiss 

Edit (Bástya) 46.2. 2. Kispéter 
(Bástya) 46.7. 3. Varga (Törek-
vés) 48.8. 

100 m serdülő leány gyors: 1. 
Marosvári (Kinizsi) 1:38.6. 2. Ka-
tona (Dózsa) 1:54.4. 3. Técsi (Bás-
tya) 2:01.8. 

A Budapesten megrendezett kö-
zépiskolás országos atlétikai ver-
senyen a szegedi Radnóti Miklós 
Gyakorló Fiúgimnázium Ismét ki-
váló helyezést ért el. A csapa tba j -
nokságban az alábbi eredmények 
születtek: 

4x1000 m váltó 11:25 mp (VI. 
hely); 4x400 m váltó 3:42.6 mp. 
(VIII . hely); 4x100 m váltó 46.2 
(VI. hely). Magasugrás 158 cm át-
lag (VII. helv). Távolugrás 578.6 
cm át lag (IV. hely). Súlylökés 
9.98 m át lag (IV. hely). Diszkosz 
29.25 m á t lag (IV. hely). Gerely 
39.57 m át lag ( I I I . hely). 

Az elért eredmények a lapján a 
Radnóti Gimnázium 4,252 pont-
számmal a második helyen vég-
zett. (Első Gyula 4,297 pontszám-
mal) . Az iskola csapatát most is 
a Pesten már szinte hagyományos-

A megyei ba jnokság állása 

1. Törekvés 
2. Újszeged 
3. Szőreg 
4. Dózsa 
5. Építők 
6. Kinizsi 
7. Honvéd 
8. Dorozsma 
9. Szpártákusz 

10. Postás 
11. Vörös Meteor 
12. Vörös Lobogó 
13. Bástya 
14. Fűtőház 
15. Vasas 
16. Deszk 

16 71:10 31 
16 28:16 26 
16 39:14 23 
16 28:14 21 
16 32:18 20 
15 33:23 19 
16 34:20 18 
16 28:43 16 
16 28:24 15 
13 18:25 14 
16 23:34 14 
16 18:24 12 
15 23:32 10 
16 11:32 7 
16 12:53 4 
16 8:52 4 

sá váló balsiker kísérte. A 4x400 
méteres váltóban a szegediek az 
egyik vál tásnál elejtették a váltó-
botot és az ebből eredő pár má-
sodperccel rosszabb idő körülbelül 
80—90 ponttal kevesebb értéket 
adott s Igy Gyula 45 (!) ponttal 
meg tudta nyerni a ba jnokságot . 

Az egyéni ba jnokságban is szép 
eredményeket értek el a Radnóti 
gimnázium tanulói. 400 méteres 
s íkfutásban Gyarmati 52.6 mp idő-
vel a második helyen végzett . Ka-
lapácsvetésben Somogyi 45.41 mé-
te ies dobásával biztosan győzött. 
110 m gát fu tásban 15.8 mp idejé-
vel harmadik lett. Otpróbában Kis 
István 1973 ponttal szerezte meg 

a harmadik helyet. 
A tornaversenyben kiemelkedett 

felkészültségével Jancsó Tamás, 
aki a kötelező összetett tornagya-
korlatot 96-os á t laggal végezte s 
így országos viszonylatban a har-
madik helyen végzett. Kár, hogy 
szabadon választott egyéni gya-
korlatait sérülés miatt nem tudta 
befejezni. 

Szegedi győzelem az Építők SE 
országos egyéni tekeversenyén 

Az Építők SE országos egyéni 
fekeversenyén. Júl ius 1-én Buda-
pesten szegedi győzelem szülelett. 
A Szegedi Eutlök színeit Hajdú 
Sándor képviselte. A színvonalas 
versenyből ö került ki győztesen 
862 fával. Második helyen a Szóm-
bathelyi Építők versenyzője, Sza-
kács Péter végzett 857 fával , míg 
a harmadik helyre Tapolczai Já-
nos (Pécsi Építők) került 849 fá-
val . A verseny első hat helyezett-
j e vesz részt az egyesületek kő-
zött rendezendő országos egyéni 
versenyen, amely jú l ius 15-én ke . 
rül megrendezésre Székesfehérvá-
ron. 

Ingyenes úszótanfolyam 
• 

A szegedi oktatási osztály az 
újszegedi versenyuszodában ingye-
nes úszőtanfolyamot rendez azok-
nak a közép- és ál talános iskolá-
soknak a számára , akik még úsz-
ni nem tudnak. 

A kéthetes tanfolyamok Július 
5-től augusztus 29-ig folynak. 

Az első csoportba (július 5—18.) 
a Petőfi-telepi I. és II. , a móra-
városi és a Dózsa György Altalá-
nos Iskola tanulói nyertek beosz-
tás t . A részletes csoportbeosztást 
az érdekellek iskolájukban tud-
ha t ják meg. 
További jelentkezéseket már csak 

a harmadik tanfolyamra (augusz-
tus 3—16.) fogadnak el közép- és 
á l ta lános iskolás fiúk részére. Je-
lentkezni lehet a versenyuszodá-
ban Július 5—6—7-én 9 órától II 
órá ig Kertész Ferenc testnevelő 
tanárná l . Az uszodába a belépés 
dí j ta lan. 

A VTSB felhívása 

A VTSB felhívja e sportvezetők 
figyelmét az OTSB 1956. jún ius 
20-án megjelent közlönyének ren-
delkezésére, mely szerint a Sport-
orvost Infézet csak az arcképes, 
út törő igazolványba bélyegezheti 
be a sportorvosi vizsgálat ered-
ményét. Ezek értelmében 1956. Jú-
lius hó 2-átőI semmiféle m á s 
sportorvosi igazolványt elfogadni 
nem lehet. A rendelkezés végre-
ha j t á sának megkönnyítése érdeké-
ben a sportolók minden esetben 
vigyék magukkal nevezett arcké-
pes Igazolványaikat sportorvosi 
vizsgálaton va ló megjelenésükkor. 

S A K K 

Az ú j ra já t szo t t 4:2-es Építők— 
Deszk mérkőzés eredménye 5:0 
lett. 

Suták Anna kitűnően szerepelt 
a Bp. Vasas Béke Kupa versenyén 

A Bp. Vasas Béke Kupa verse-
nyén igen Jó eredmények születtek 
s r.ől 800 méteres II . Időfutam-
br.n: Suták Anna (Szegedi Tö-
rekvés) 2:16.8. Vörös (Bp. Hon-
véd) 2:17. Ughv (VTSK) 2:17.6. 
Csanádi M. (Nagykanizsai Bá-
nyász) 2:17.9-es Időt ért el. 

A szegedi Mészáros a magyar 
válogatot t kapu jában 

összeál l í tot ták a lengyelek ellen 
készülő magyar válogatott kere-
let. Az A. csapat ke.-etéoen he-
lyet kapott Mészáros Károly is, 
a Szegedi Haladás kitűnő kapu-
sa. A keret egyébként így fest: 
Dku I. Mészáros. Rajna , Mátrai. 
Hegyi, Dalnoki, Bozsik, Kotász, 
Szclka, Budai. Kocsis, Orosz, 
Machos, Puskás, Czlbor. 

Szerdai labdarúgó-műsor 

Ma délután 6 órakor a Kinizsi 
Cserepes sori pályáján já tsszák le 
a vasárnapról elhalasztott Szege-
di Kinizsi—Szegedi Bástya megyei 
bajnoki mérkőzést. Előtte 4 órakor 
a két csapat tartalékai találkoz-
nak. 

Ugyancsak ma délután 6 órakor 
az újszegedi Bástya pályán Szen-
tesi Honvéd—Szegedi Építők ba-
rá tságos mérkőzést rendeznek. 

A szovjet—jugoszláv csapatmér-
kőzés, amint várható volt, a szov-
jet csapat győzelmével végződött. 
A scheweningeni rendszer szerint 
lebonyolított mérkőzés kiválóan al-
kalmas volt az erőviszonyok tisz-
tázására , mert a szovjet csapat 
valamennyi tagja játszott a jugo-
szláv csapat versenyzőivel. A 
szovjet csapat eddigi mérkőzésein 
ha ta lmas fölénnyel győzött más 
országok csapataival szemben. A 
jugoszláv sakkozók figyelemre 
méltó eredményt értek el, a le-
játszott 64 Játszma után a szov-
jet csapat 12 pontkülönbséggel 
győzött. Ez az eredmény a ju-
goszláv sakkozás rendkívüli fej-
lettségét muta t ja , ami főleg akkor 
szembetűnő, ha a nagy játékerőt 
képviselő USA, vagy Argentína 
csapatainak a szovjet csapat el-
leni eredményeit vesszük figyelem-
be. Tavaly a Szovjetunió—USA 
mérkőzésen 25:7 volt az eredmény 
a szovjet csapat javéra , a tavaly-
előtti Szovjetunió—Argentína mér-
kőzésen 32 játszmából a szovjet 
csapat kilenc pontkülönbséggel 
győzött. 

Egyénileg Szmlszlov, Geller és 
Averbach szerepeltek legjobban. 
Meglepetést keltett a jugoszláv 
Gligorics nemzetközi nagymester 
kiváló szereplése, aki Játszmát 
nem vesztett, két Játszmát nyert, 
hat Játszmában döntetlenül vég-
zett. 

Az országos nőt egyéni bajnok-
ság egyik középdöntőjét az OTSB 
Szegeden rendezi meg. A verseny 
— az ország legjobb női sakkozói 
részvételével — szombaton kezdő-
dik. A szegedi csoportba osztot-
ták be Finta Erzsébetet is. a leg-
utóbbi országos női ba jnokság 
győztesét. Rajta kívül az alábbiak 
vesznek még részt Budapestről, il-
letve vidékről: Brádt Borbála. 
Hönsch Irén. Körtvélyessi lé. Sin-
ka Brigitta. Vidékiné. Liskáné, 
Barossné és Sárközi Klára. Szeged 
színeit Dusnokiné, Kovács Emília 

és Nemessányiné képviselik, mind-
hármuktól jó eredményt várunk, 
jó esélyeik vannak a döntőbe ju-
táshoz. Az idei középdöntő jóval 
színvonalasabbnak ígérkezik a ta-
valyinál, mert csak azok indul-
hattak. akik az elődöntök során 
az első öt helyezett között szere-
peltek. A verseny színhelyét ké-
sőbb fogják megállapítani , a ver-
senyt Honfi Károly országos ver-
senybíró vezeti. 
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Világos: Kel. Vh4, Bfl, Bhl, 
Hg4. gyalogok: b2, c2, d3, e4, g2, 
h6, (11). 

Sötét: Kh8, Va4, BI8, Bh7, Hb4 
gyalogok: a7, b7, c7, d6. f7, g6, 
( 1 1 ) . 

Fenti állásban világos indult és 
öt lépésben mattot adott. A helyes 
megoldásért fejtőink két pontot 
kapnak. 

A múlt heti feladvány megoldá-
sa: 1 . . . Ví4? <Hg4 is nyer) 2. 
Fg3, F g l f , 3. Vxgl. Hg4t. 4. hxg, 
VT.6J* és matt a következő lépés-
ben. 

A június 20-i feladványt helye-
sen fejtették meg: Erdész, Buza, 
Is tván, Újvárosi , Buza József, Ke-
lemen, Hencz, Adók, Filep, Bott-
lik, Sebestyén, Dusnokiné, Bé-
késsl, Fodor, Blahó, Szekeres, 
Bartók, Hampel, 


