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Éljünk a lehetőségekkel 

A szegedi üzemek az önköltségcsökkentést elő-
mozdító kisebb beruházási hitellel va jmi keveset él-
tek: számadatok szerint Szeged összes üzemeinek 30 
százaléka igényelt eddig hitelt. E hitelek felhaszná-
lása kifizető az üzemek részére. Két éven belül kell 
őket visszafizetni. A Szegedi Ruhagyár öt hiteltételt 
igényelt már. Ebből a legjelentősebb az üzem korsze-
rűsítési munkája . A régi transzmissziós megoldás he-
lyett szinkron rendszerű megoldást létesítettek, s ez 
az átalakításra fordított összeg két éven belül vissza-
térül a termelési többletből. A működő szalagok egy-
harmad része már szinkron rendszerrel dolgozik, 
vagyis rövid időn belül a Szegedi Ruhagyár az ország 
egyik legkorszerűbb üzeme lesz. A vállalat műszaki 
dolgozói igen jól számoltak, amikor igénybevették az 
önköltségcsökkentést előmozdító kisebb beruházási 
hitelt, amelyet a Nemzeti Bank kamatmentesen fo-
lyósít. A Paprikafeldolgozó Vállalatnál is éltek a le-
hetőségekkel: ú j szárító üzemrészt építenek e hitel-
bő] a 6 darab Schilde-szárítógép részére. Ezenkívül 
a paprikafűzést is gépesítik: 50 darab fűzőgép be-
szerzésére kértek hitelt. Ezek mindegyike a minőség 
emelését és a munka megkönnyítését jelenti. A Dél-
alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet véleménye 
szerint a fűzőgép beállítása 20 százalékos minőség-
javulást eredményez. A Szalámigyár hűtő* és fűtő be-
rendezést, a TÜZÉP pedig Mórahalmán; egy iparvá-
gányt létesít. i 

Számos helyen azonban még nem ismerték fel 
azokat a lehetőségeket, melyeket az önköltségcsök-
kentést előmozdító kisebb beruházási hitel biztosít a 
vállalatok részére. Különösen a tanácsi ipari vállala-
toknál , nem élnek e lehetőségekkel. Eddig csak a 
Seprű- és az Ecsetgyár kért hitelt kisebb önköltség-
csökkentést előmozdító beruházásokra. A nagyobb 
vállalatok, mint például az Űjszegedi Kender-Len-
szövő Vállalat, a Szegedi Keriderfonó, teljesen meg-
feledkezik e hitelről; Újszegeden egy gyalut, a Szegedi 
Kenderben pedig egy ártézi kút fúrás t és egy kábel-
csatlakozás beszerzését, illetve munkáit végzik el. Pe-
dig az önköltségcsökkentést előmozdító automatizá-
lás és gépesítés meggyorsítására is felhasználható 
lenne e hitel. Ügy látszik azonban, hogy néhány he-
lyen attól tartanak, hogy ezekre a beruházásokra, az 
üzem korszerűsítésére fordított összeg esetleg nem té-
rül vissza. A műszakiak legtöbb helyen a legjobb ta-
núkat, a számadatokat nem sorakoztatják fel, amikor 
javasolják a vállalat vezetőinek ilyen irányú hitelek 
kérését. Ha pediglen felsorakoztatják, akkor a vállalat-
vezetés esik gondolkodóba, mérlegeli, latolgatja a 
helyzetet és a lehetőségeket, és legtöbbször úgy dönt: 
a felettes szervek úgyis gondolnak majd az üzem kor-
szerűsítésére. 

Az önköltségcsökkentést előmozdító kisebb beru-
házási hitelek a vállalat vezetőinek nagyobb önálló-
ságot biztosítottak. Hosszú ideje panaszkodnak a vál-
lalatvezetők önállóságuk megnyirbálása miatt, s most, 
mikor előttük állnak a lehetőségek, félve nyúlnak 
hozzá. Ezt bizonyítja az is, hogy eddig a szegedi vál-
lalatok mintegy 30 százaléka élt csak a lehetőségek-
kel, kezdett hozzá a kisebb beruházások megvalósítá-
sához. A Ruhagyár és a Paprikafeldolgozó Vállalat 
egy lépéssel megelőzte ebben a többi szegedi üzemet. 
Szegeden a ruhagyáriak már az első pillanatokban 
felismerték az önköltségcsökkentést előmozdító beru-
házási hitelek nagyszerűségét, s már eddig öt külön-
böző beruházás megvalósítására kértek hitelt. Nem 
fő itt a feje senkinek azért, hogy mi lesz akkor, ha 
nem tudjuk visszafizetni — elsősorban azért nem fő, 
mert a már beépített szinkron szalagok a tervezett-
nél nagyobb termelési többletet biztosítanak, tehát a 
számítások jók. A Paprikafeldolgozó Vállalat több 
mint egymillió forintos hitelt kért, s biztosak benne, 
hogy az összeget a határidő előtt visszafizetik. Vajon 
az Űjszegedi Kender-Lenszövő Vállalatnál, a Szegedi 
Kenderfonónál, avagy a tanácsi vállalatoknál nem 
gondoltak még mindig arra, hogy ezek a hitelek nagy 
lépéssel viszik előre az üzem korszerűsítését? A kon-
zervgyáriak — itt még föl sem vetődött a hitel kéré-
sének lehetősége — arra várnak talán, hogy mindent 
a felsőbb szervek intézzenek? Űgy hisszük, erről szó 
sincs. A lehetőségeket nem ismerték még fel számos 
üzemben és ezért nem használják fel az önköltség-
csökkentést előmozdító kisebb beruházási hitelt. Min-
den bizonnyal a műszakiak kész terveket adnak rö-
videsen több vállalatnál a vállalatvezetőségnek és meg-
győzik őket a hitelek hasznosságáról, jóságáról. 

Megtar to t ták egyesítő 
üléseiket a kerület i 
uépfrontbizot tságok 

Tegnap este tartották meg 
egyesítő üléseiket a kerületi 
népfront-bizottságok. Az első ke-
rületi bizottság ülése a Hazafi-
as Népfront városi bizottságá-
nak Vörösmarty utcai helyisé-
gében zajlott le. Forgács Pál 
megnyitó szavai után Kovács 
István tartott beszámolót a ke-
rületi népfront-bizottság, vala-
mint az MNDSZ-szervezetek és 
a békebizottság eddig végzett 
munkájáról. 

A beszámoló után, a vitát 
megelőzően, közmegelégedésre 
jelentették be, hogy az Országos 
Békctanács a békemozgalom 
ezüst-jelvényével jutalmazta meg 
Denk Ferencet kiváló munkájá-
ért A vita során többen hozzá-
szóltak, és helyeselték az egye-
sülést Kertész Ilona clvtársnő, a 
városi párt-végrehajtóbizottság 
nevében köszöntötte az értekez-
letet 

A vita után javaslatot tettek 
a kerületi népfront-bizottság, 
valamint az elnökség kiegészíté-
sére, továbbá az albizottságok 
vezetőire. 

Ugyancsak tegnap este zajlott 
le a második és a harmadik ke-

A szegedi járásban megkezdődött 
a rozs általános aratása 

géppel A megyei tanács mezőgaz-
dasági igazgatóságától ka-
pott értesülés szerint az őszi 
árpa aratása nagy lendület-
tel halad a megyében és be-
fejezés felé közeledik. 

A becslések szerint a me-
gyében eddig az őszi árpá-
nak több mint 75 százalé-
kát arat ták le. 

Lemaradás csupán az algyői 
és Makó környéki mélyebb 
fekvésű határrészeken van. 
ahol későbben érett be az 
árpa és a zöldfoltos táblák 
miatt eddig még nem lehe-
tett megkezdeni a betakarí-
tást. 

Az elmúlt napokban a me-
gye termelőszövetkezetei kö-
zül a kisteleki Felszabadu-
lás, a deszki Táncsics, a ma-
kói Úttörő, csongrádi Vörös 
Csillag, a tömörkényi Alkot-
mány, az eperjesi Lenin, az 
eperjesi I f jú Gárda, a fe-
rencszállási Úttörő és a mij-
gyarcsanádi Úttörő Termelő-
szövetkezet fejezte be az 
árpa aratását. Figyelemre-
méltó az, hogy 

ezek a termelőszövetkeze-
tek árpatábláiknak mint-

egy 70 százalékát 
arat ták le. 

Különösen dicséret illeti az 
eperjesi Lenin Termelőszö-
vetkezetet, amelynek tagsá-
ga az elmúlt években még 
idegenkedett a kombájntól, 
az idén azonban 115 hold 
őszi árpájá t kombájnnal 
a ra t t a le. 

A tsz tagsága meg van elé-
gedve az arató-cséplőgé-
pek munkájával , s ezért 
elhatározta, hogy 800 ka-
tasztrális hold búzáját is 
teljes egészében kombájn-
nal arat ta t ja le és csépel-
tet! el. 
A sándorfalvi Rózsa Fe-

renc Tsz kedden próbakép-
pen egy tízholdas gabona-
táblán megkezdte a búza 
aratását is. A rozs aratása 
egyébként szintén nagy 
ütemben halad a szegedi já-
rásban. A zákányszéki Pe-
tőfi Termelőszövetkezet 

a Mórahalmi Gépállomás 
két aratógépével kedden 
nyolc hold rozst aratott 
le. 

A domaszéki Rákóczi Ter-
melőszövetkezetnek is 11 

Évtizedek óta nem tapasztalt nagyságú 
zivatar volt Szegeden 

A Vízügyi Igazgatóság és a tűzoltóság megfeszített erővel dolgozik 
a belvizek levezetésén 

Július 3-ról 4-re virradó éj-
jel hatalmas zivatar volt Sze-
geden. A zivatar pasztákban 
vonult végig a város fölött, 
különböző helyeken más-más 
csapadék mennyiséget mér-
tek. Az Ady téri Éghajlattani 
Intézet műszerei 66.6 millimé-
teres csapadókot jeleztek, ez 
az 
évi csapadékmennyiség 

egytizedének 

felel meg. Itt a mérések sze-
rint 3-án este 21.40-től 23.30-
ig tartott az egyenletes és 
nagyon erős eső. majd 1 óra 
20-ig valamivel gyengébb eső 
volt. azután pedig egészen 
reggel 7 óráig fokozatosan 
gyengült. A repülőtéri idő-
jelző állomás adatai szerint 
ott 36 milliméter csapadék 
hullott. Az állomás dolgozói 
azt mondják, hogy ilyen nagy 
zivatart, illetőleg csapadék 
mennyiséget az utolsó évtize-
dekben nem mértek. A repü-
lőtéri észlelések szerint ott 
körülbelül 23 órakor kezdő-
dött az igen erős zivatar és 
egész éjjel tartott. A pilóták-
tól szerzett értesülések sze-
rint nagykiterjedésű zivatar 
volt, egészen Budapestig tar-
tott a felhőzet. De nemcsak 
észak és dél felé. hanem a 
mellékirányokban is nagy 
íelhőgamolyagok borították 
az eget. A szél nem volt túl 
erős. A 3-i. nappali szélirány 
déli-délkeleti volt és eete 
19.15 körül köszöntött be az 
északi szél. Az északi szél 20 
óra 52 perctől 22 óráig körül-
belül 40—45 kilométer maxi-
mális sebességgel jött. A több 
oldalról érkező zivatarfelhők 
az észlelés szerint itt talál-
koztak. 

A hatalmas zápor 
több helyen elárasztotta 
a pincéket, a ptncelakásokat 
és a város mélyebb fekvésű 
területeit. A Víz- és Csator-
namüvektől nvert értesülés 
szerint egyes helyeken az is 
elősegítette a víz felgyülem-
lését. hogy az árkokban nem 
kaszálták le mindenütt a fü-
veket és a hordalék elduga-
szolta a csatornákat. Egv ta-
nácstag — Sebőfcné — külön 
felhívta szerkesztőségünk fi-
gyelmét arra, hogy a Topolya 
soron, a szennyvízgyűjtő kö-
rül egyes lakásokban 70 
centiméteres, sőt 1 méteres 

víz is összegyülemlett. miért 
nem végezték el a szennyvíz-
gyűjtő körül azokat az átala-
kítási munkákat régebben, 
amelyre felhívták az illetéke-
sek figyelmét. Természetesen 
ez a zápor olyan nagy meny-
nyiségű csapadékot hozott, 
amilyenre normális időjárás-
ra számolva nem kerül sor. 

A felgyülemlett vizek elve-
zetésére munkába lépett a 
Szegedi Víz- és Csatornamű-
vek. valamint a tűzoltóság. 
Domaházi Antal a Víz- és 
Csatornaművek főimérnöke 
elmondotta, hogy minden szi-
vattyújuk működik, különö-
sen azokon a területeken dol-
goznak megfeszített erővel, 
ahol a zápor következtében 
nagyobb mennyiségű víz gyü-
lemlett fel. mint például Új-
szegeden a Bobolics telepen, 
vagy a Bihari utcában és má-
sutt többfelé. 

A tűzoltóság a lakásokban 
és pincékben felgyülemlett 
víz el'íávolításából veszi ki 
derekasan a részét. De a fűz-
oltók erejét megosztja az, 
hogy a zivatar folyamán 

a vi l lámcsapás 
következtében túz 

ütött ki két helyen is. Sán-
dorfalván egy lucerna asztag 
gyulladt fel és tűz kelei .e-
zett a nagylaki (kendergyár-
ban, és ők természetesen rög-
tön ezekre a helyekre siettek. 
Tegnap a tűzoltóságnak úgy-
szólván valamennyi dolgozója 

munkában volt, hogy eltávo-
lítsa a Mezőkernéi, a Tisza-
pályaudvarnál. a rókusi 1 

pénzügyőrségnél, a Szivár-
vány, Sajtó; Maros, Szatyma-
zi és Tó utcák és más utak 
pincéiben és Dincelakásaiban 
felgyülemlett vizet. A mé-
lyebb fekvésű, úgynevezett 
pincelakásokban átlagosan 
40—50 centiméter vizet kel-
lett eltávolítani. A tűzoltó-
ság valamennyi kisebb szi-
vattyúja munkában volt. 
Egyes helyeken panaszkodtak 
amiatt, hogy 10—15 centimé-
ter magas vízmennyiség ma-
radt a pincében, de ilyen kis 
vízmennyiséghez már nem 
tudnak hozzáférni a szivaty-
tyúk. 

A lakásokban és pincékben 
felgyülemlett vizek eltávolí-
tása és a belvizek levezetése 
folyamatban van. 

A mélyebb fekvésű lakáso-
kat lakóik többfelé kénytele-
nek voltak elhagyni és roko-
naikhoz. ismerőseikhez köl-
tözködni ideiglenesen. A bel-
vízkárosultaknak egyébként 
a tanács is biztosított helyet a 
Sztálin körút 2. és a Moszk-
vai körűt 11—13. szám alatti 
kollégiumokban. Arról egyen-
lőre még pontos értesülésünk 
nincs, hogy hány lakást ürí-
tettek ki ilyen módon. 

A helyzet ismertetésére a 
későbbiekben még visszaté-
rünk. 

hold rozsa már keresztekben 
van. A zákányszéki Petőfi 
Termelőszövetkezet egyéb-
ként 

az aratással egy időben 
megkezdte a rozstarló 
hántását. 

A tsz-r.ek az a terve, hogy 
a rozs helyébe borsós csala-
mádét és silónapraforgót vet 
másodnövénynek. 

A Kláramajori Állami 
Gazdaság szintén befejezte 
200 hold őszi á rpá jának az 
aratását. Ebből a 200 hold-
ból 154 holdat kombájnnal 
aratva csépeltek el. 

A gazdaság befejezte 7S 
hold fűmagjának az aratá-
sát is. 

A Kláramajori Állami Gaz-
daságban egyébként folya-
matosan halad a tarlóhán-
tás is. 

A Barattyosi Állami Gaz-
daság 200 holdas őszi árpa-
táblájának aratása során 

Borza János kombájnve-
zető gépével 53 holdat ara-
tott le és 689 mázsa árpát 
csépeli ki. 

A Kutasi úti Állami Gazda-
ság kombájnosai ez idáig 125 
hold őszi árpát arat tak le, s 
ezzel őszi árpából már csak 
75 hold aratnivaló van. 

Az Asotthalmi Állami 
Gazdaság kedden reggel két 
aratógéppel megkezdte 550 
holdas rozstáblájának az 
aratását is. 

KirándulúhajA indul 
Mindszenlre 

Vasárnap, július 8-án reg-
gel 8 órakor a szegedi Hajó-
állomásról kiránduló-hajót 
indít a Társadalom és Termé-
szettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat megyei titkár-
sága Mindszentre. A kirán-
duló közönséget képzett szak-
éi tő kalauzolja az úton, ma-
gyarázatot adva a vidék ter-
mészetrajzi sajátosságairól. A 
hajón hideg büfé áll az uta-
sok rendelkezésére. Mind-
szenten pedig ebédet biztosít 
részükre a kirándulást szer-
vező társulat. A hajó az esti 
órákban tér vissza Szegedre. 

Az egész kirándulás díja 
személyenként 32 for in t 'n 
kerül, ebbe az összegbe fel-
számították már az ebéd költ-
ségét is. A kirándulásra a 
TTIT titkárságán (Horváth 
Mihály utca 3. — telefonon: 
26—07). vagy az üzemi bizott-
ságoknál lehet jelentkezni. A 
rendezőség kéri. hogy az ér-
deklődők sürgősen, lehetőleg 
még a mai nap folyamán je-
lentsék be igényeiket. 

— A Magyar írók Szövet-
sége szegedi csoportja "Iro-
dalmunk időszerű kérdései« 
címmel pénteken este 6 óra-
kor folytatja vitaestjét a 
TTIT Horváth Mihály utcai 
klubjában. 

IKARUS ÉS A KÉÍ 
fORPEAurd 

Elkészült az első ma-
gyar törpeautó proto-
t ípusa. A Székesfehér-
vári Mptorjavftó Vál-
lalat Zappel Józsel 
szerkesztési osztály 
vezetője és Horváth 
József tervező tervei 
a lapján 2-féle minta 
tőrpeautót készített. Az 
autóba 259 kem-es 
Pannónia motorkerék-
pár motorját szerel-
ték. A gépkocsi telje-
sen haza) anyagokból 
készült. Képünkön: 
,, Bala ton" és az „Ál-
ba Regla" egy Ika-
rusz autóbusz mellett. 
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Tito elnök A Népi Hős érdemrenddel 
tüntette ki a Jugoszláv Harcosok 

Szövetségét 

Októberben Jugoszláviába 
érkezik a Komszomol küldöttsége 

Belgrád. A belgrádi rádió 
jelenti: 

Tito elnök július 4-e, a har-
cosak napja alkalmából a 
Jugoszláv Harcosok Szövetsé-
gét, amelynek tagjai a nép-
felszabadító háború idején ez 
ellenséggel folytatott harcok-

ban rendkívüli hőstetteket 
vittek véghez, A Népi Hős 
érdemrenddel tüntette ki. 

A magas kitüntetésért a 
Harcosok Szövetségének ne-
vében Alekszandar Ranko-
vics, a Jugoszláv Harcosok 
Szövetségének elnöke mon-
dott köszönetet, 

Bonn: Nchru indiai minisz-
terelnök a londoni nemzetkö-
zösségi értekezlet befejezté-
vel jövő héten 4 napos láto-
gatást tesz Nyugat-Németor-
szágban. 

Hammarskjöhl Moszkvában 

Moszkva: Dag Hammar-
skjöld, az ENSZ főtitkára, 
aki a szovjet kormány meg-
Wl^sa alapjón Moszkvában 
tartózkodik, kedden találko-
zott a szovjet államférfiak-
kal. 

Kedden reggel V. V. Kuz-
nyecov, a szovjet külügymi-
niszter első helyettese fogad-
ta Hammarskjöldöt, majd 
villásreggelit adott tisztele-
tére. 

Délután Hammarskjöld lá-
togatást tett a Kremlben és 
megtekintette nevezetessé-
geit. Este az ENSZ főtitkára 
a nagy színház kamaraszínhá-
zaiban megtekintette Proko-
í jev ^Háború és béke- című 
operáját a leningrádi kis 
operaház előadásában. 

N. A. Bulganyln, a Szovjet-
unió Minisztertanácsának el-
nöke július 4-én fogadta Dag 
Hammarskjöldöt, az ENSZ 
főtitkárát. 

A fogadáson jelen volt D. T. 
Sepilov külügyminiszter. I. 
Sz. Csernisev, az ENSZ főtit-
kárhelyettese és L. Finmark, 
az ENSZ titkárságának mun-
katársa. 

• 
Moszkva: N. A. Bulganyin? 

a Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke július 3-án a 
nagy Kreml palotában villás-
reggelit adott Nordom Sziha-
nuk kambodzsai herceg tisz-
teletére. 

A villásreggeli alatt N. A. 
Bulganyin és Nordom Sziha-
nuk baráti pohárköszöntőt 
mondott. A villásreggeli me-
leg, barátságos légkörben 
folyt le. 

Párizs: Az AFP Damasz-
kuszból jelenti, hogy szíriai 
sajtójelentések szerint Török-
ország hadászati jelentőségű 
műutat és földalatti repülő-
tereket épített a szíriai határ 
közelében. 

• 
Vorosilov 

Finnországba utazik 

Moszkva: K. J. Vorosilov, 
a Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnökségének elnöke jú-
nius 19-én fogadta Vuori 
moszkvai finn nagykövetet. 
A nagykövet átadta Vorosi-
lovnak Urho Kekkonen finn 
köztársasági elnök üzenetét, 
amelyben az elnök finnor-
szági látogatásra hívja meg 
Vorosilovot. 

K. J. Vorosilov V. Z. Le-
begyev helsinki szovjet nagy-
követ út ján küldött válasz-
üzenetében elfogadta a finn 
köztársasági elnök meghívá-
sát és közölte, hogy a közel-
jövőben Finnországba utazik. 

* 
Moszkva: Az Egyesült Ál-

lamok nemzeti ünnepe, a 
függetlenségi nap alkalmából 
K. J. Vorosilov, a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsa Elnök-
ségének elnöke táviratot in-
tézett Eisenhowerhez. 

• 
London: A londoni rádió 

jelentése szerint Nehru in-
diai és Holland újzeelandi 
miniszterelnököt a londoni 
City díszpolgárává választot-
ták. A jelenleg Londoniban 
tartózkodó két államférfinek 
kedden nyújtották át a dísz-
polgári oklevelet. 

• 
Tito látogatást tesz 

Görögországban 

London: A londoni rádió 
jelenti Athénből: Tito jugo-

szláv elnök július második 
felében 9 napos látogatást 
tesz Görögországben. Az el-
nök — akit a görög királyi 
pár lát vendégül korfui nya-
ralójában — tárgyalni fog 
Karamanlisz miniszterelnök-
kel és Averoff külügyminisz-
terrel. 

Karacsi: A Csittagongban 
hétfőn megtartott hivatalc-s 
ünnepség keretében A. K. 
Fazlulhuk, Kelet-Pakisztán 
kormányzója átvette F. 
Spegyko szovjet nagykövettől 
a Szovjetunió gabonaajándé-
kát. 

A 40.000 tonnás szállítmány 
első tétele már megérkezett 
Csittagongba, továíbbi szállít-
mányok érkezését várják. 

Az ünnepség során Kelet-
Pakisztán kormányzója hálá-
ját fejezte ki a szovjet kor-
mánynak és népnek az aján-
dékért. Mint mondotta, nagy-
ra értékeli ezt a segítséget, 
mert akkor érkezett, amikor 
Kelet-Pakisztán komoly élel-
miszer problémákkal küzd. A 
szovjet nagykövet hangzo-
tatta, az ajándék a szovjet 
nép baráti érzéseinek kifeje-
zése Pakisztán népe iránt. 

• 
Nicosia: Mint az AP je-

lenti, a ciprusi angol bíróság 
kedden halálraítélte Jakovosz 
Patacosz 22 éves görög keres-
kedősegédet. Azzal vádolták, 
hogy részt vett egy rendőr 
meggyilkolásában. 

• 
Róma: Az AP jelentése sze-

rint az olasz külügyminiszté-
r ium egy magasrangú tisztvi-
selője kedden este kijelen-
tette, hogy Adenauer rendkí-
vüli értekezlet összehívását 
akar ja javasolni a négy nagy-
hatalomnak, hogy azon meg-
vitassák Németország egyesí-
tését. A jelenleg Rómában 
tartózkodó Adenauer közölte 
Segni olasz miniszterelnök-
kel, hogy a javaslatot diplo-
máciai jegyzék formájában 
fogja eljuttatni a négy nagy-
hatalom kormányához. 

• 

Damaszkusz: Szalah Bittar 
szíriai külügyminiszter — 
mint az AP Jelenti — közölte, 
hogy az arab kormányok 
tervbe vették egy ázsiai— 
afrikai értekezlet összehívá-
sát az algériai kérdés megvi-
tatására. Ezt az elhatározást 
az váltotta ki, hogy a Bizton-
sági Tanács nem hajlandó 
foglalkozni az algériai ügy-
gyei. Az értekezletre a tava-
lyi bandungi értekezleten 
részt vett országokat fogják 
meghívni. 

• 
Párizs: Mint ismeretes, az 

algériai francia hadbíróság 14 
nappal ezelőtt két algériai ha-
zafit ítélt halálra. Az egyi-
ket, Laid ben Ahmedet, ked-
den az orani börtönben kivé-
gezték. Azt a vádat emelték 
ellene, hogy bombát dobott a 
marniai filmszínház nézőkö-
zönségének soraiba. 

New York: Az amerikai 
sajtó hírül adja, hogy július 
2-án Malájföldön -megkezdte 
működését- a malájíöldi ál-
lamszövetség hadserege. Va-
lójában továbbra is az angol 
gyarmati hadseregről van 
szó, minthogy a zömmel an-
gol tisztekből álló parancs-
noki kar és a személyzet vál-
tozatlan maradt, csupán az 
elnevezés változott. A hadse-
reg parancsnokává Brócke 
vezérőrnagyot nevezték ki. 

Sajtójelentések rámutat-
nak : az angol hatóságok azért 
változtatták meg a hadsereg 
elnevezését, hogy álcázzák a 
maláji nép nemzeti felszaba-
dító mozgalma elleni háború-
ban való részvételüket. 

Belgrád (MTI) A Jugo-
szláv Népi If júsági Szövet-
ség Központi Vezetősége 
nyilatkozatot adott ki a ju-
goszláv if júság nemzetközi 
kapcsolatainak erősödéséről. 

Június végén — mutat rá 
a nyilatkozat — a Jugoszláv 
Népi Ifjúsági Szövetség két 
képviselője részt vett a ro-
mán munkásif júság bukares-
ti kongresszusán. 

A jugoszláv ifjúsági szö-
vetség küldöttsége szeptem-
berben viszonozza a cseh-
szlovák ifjúsági szervezet lá-
togatását, októberben pedig 
Jugoszláviába érkeznek a 
Komszomol képviselői. Ez-

zel viszonozzák a jugoszláv 
ifjúsági küldöttség tavasszal 
tett szovjetunióbeli látogatá-
sát. 

Az első kapcsolatok meg-
teremtése után fejlődésnek 
indul az együttműködés több 
más formája is a kelet-euró-
pai ifjúsági szervezetek és a 
jugoszláv ifjúsági szövetség 
között. 

A Jugoszláv Népi Ifjúsági 
Szövetség Központi Vezető-
sége hangsúlyozza, hogy ezt 
az együttműködést megszi-
lárdí t ják és továbbfejlesztik 
a kölcsönös egyenjogúság 
alapján. 

Algériában rendkívüli intézkedéseket foganatosítanak 
az általános sztrájk megakadályozására 

Algir (MTI). Az Algériai Kom-
munista Párt, a Nemzeti Fel-
sznbaditási Front, valamint az 
algériai szakszervezetek és más 
haladó szervezetek röpeédulákon 
felszólították Algéria lakosságát, 
hogy július 5-én, az ország fran-
cia megszállásának évfordulóján 
tartsanak általános sztrájkot. 

Az AFP szerint az algériai 
gyarmati hatóságok most rend-
kívüli intézkedéseket foganatosí-

tanak az általános sztrájk meg-
akadályozására. Bejelentették, 
hogy megbüntetnek minden ko-
reskedőt, aki üzletét zárva tart-
ja és minden olyan lisztviselőt, 
aki a munkahelyéről való távol-
maradással csatlakozik a sztrájk-
mozgalomhoz. A katonaságot és 
a rendőrséget készültségbe ho-
lyezik és minden olyan sze-
mélyt letartóztatnak, aki a 
sztrájktörők ellen fellép. 

Tito átadta 
Ivan Gosniakitak 

a Szuvorov-rendet 
Belgrád (Tanjug) Joszip 

Broz-Tito köztársasági el-
nök kedden átnyújtot ta Ivan 
Gosnjak Hadseregtábornok-
nak a Szuvorov-rend legma-
gasabb fokozatát, amellyel 
Gosnjak-ot Tito elnök 
moszkvai látogatása alkal-
mával a Szovjetunió Legfel-
ső Tanácsának Elnöksége 
tüntette ki. 

Franco 
felemelte s a j á t 

i izetését 
Francisco Franco tábor-

nok, spanyol államfő — 
mint az AP jelenti — a 
hivatalos közleményben 
megjelent rendelet útján 
12.8 százalékkal évi egy-
millió 185 ezer pesetára 
emelte saját fizetését. 
Ugyanakkor reprezentációs 
költségeit is felemelte, 11 
százalékkal, 5 millió 606 
ezer •141 pesetára. 

Együttműködés a szocialista országok 

vasutai között 
A Bolgár Népköztársaság, a 

Magyar Népköztársaság, a Né-
met Demokratikus Köztársaság, 
a Kínai Népköztársaság, a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztár-
saság, a Mongol Népköztársaság, 
a Lengyel Népköztársaság, a 
Román Népköztársaság, a Szov-
jetunió, és a Csehszlovák Köz-
társaság közlekedésügyi minisz-
terei június 24—28. között érte-
kezletet tartottak Szófiában. 

A tanácskozáson megvitatták 
a nemzetközi vasúti-, személy-
es árufuvarozásban részvevő 
vasutak közötti együttműködés 
bővítésének kérdéseit. 

Az értekezlet baráti hangu-
latiján zajlott le. A közlekedés-
ügyi miniszterek egyhangúan 
megegyeztek abban, hogy. a vas-
úti közlekedés területén tovább 
kell szélesíteni az együttműkö-
dést és a kölcsönös segélynyúj 
tásti 

Kétnapos fúraulazésokat szerveznek 
az ország legszebb vidékeire 

Kétnapos autóbusz túrauta-
zásokat szervez Szegedről a Tár-
sadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat szegedi 
titkársága az ország legszebb vi-
dékeire. 

Egyik útvonalon Eger, Lilla-
füred és Miskolc nevezetessége-
it, gyönyörű hegyes-vidékét cso-
dálhatják meg a kirándulók. 
Ennek az útnak a költsége szc-
mélyenkint mintegy 250 forint 
lenne, ebbo természetesen fel-
számították a szállodai költséget 

A másik kirándulócsoport 
Baja, Bátoszék, I'ócs, Sikonda 
útvonalat tenné meg, Sikondán 
fürdéssel fejeződne be a kirán-
dulás a Szegedre való visszaté-
rés előtt. Az útiköltség előrelát-

hatólag személyenként 130 fo» 
rintba kerül, amiből az éjszakai 
turista-szállást is biztosítják. 

A kirándulásokat szombat-
vasárnapra tervezi a társulat 
július végére. Pontos idejüket 
attól függően határozzák meg, 
mennyi lesz a jelentkezők szá-
ma, és melyik időpont lesz szá-
mukra alkalmasabb. Mindkét 
útvonalon egy külön autóbusz 
indul. A társulat vezetősége ké-
ri az érdeklődőket, hogy sürgő-
sen jelentsék be igényüket, mert 
máskülönben nem tudják mqp 
szervezni a kirándulást. Jelent-
kezni a TTIT titkárságán lehet 
(Horváth Mihály utca 3.), akár 
személyesen, akár telefonon. (Te-
lefon 26-07 és 20-12): 

Szép eredménnyel fejeződött be 
a dolgozók gimnáziumának iskolaéve 
A szegedi Radnóti Miklós 

Gyakorló Általános Gimná-
ziumban az idén hárant osz-
tály működött a dolgozók ta-
gozatán: első, második és 
harmadik osztály. Ezek közül 
a legnépesebb a III. osztá'y 
volt. huszonhárom tanulóval. 
Az egész dolgozó tagozat lét-
száma 53 tanuló. 

A dolgozóik tagozatának ta-
nári kara a Radnóti Gimná-
zium tanári karából áll. Túl-
nyomórészt szakvezető taná-
rok, akik nemcsak szakmai, 
hanem módszertani felké-
szültségüknél fogva is alkal-
masak arra, hogy a tagozat-
nak megfelelően igen jó 
munkát végezzenek. 

A dolgozóik tagozatának év-

végi átlageredménye 3,3 volt, 
ami jónak mondható. Javító 
vizsgára való bukások főleg a 
III. osztályban voltak. Nehéz-
ségek a nyelvtanban és a he-
lyesírásban adódtak. 

Sokan vannak, akik a mun-
kahelyükön való komoly el-
foglaltságuk ellenére is igen 
jó eredményt értek el. így; 
Kádár Éva. az Építőipari 
Vállalat. Pósa Katalin, a Por-
forgalmi Vállalat. Kocsis Bé-
la, a Szegedi Kenderfonó, 
Kondor Margit, a Szegedi 
Nyomda Vállalat, Mészáros 
Erzsébet, a Délrost, Barna 
Anna a Köztisztasági Válla-
lat és Wéfcer Mária, a Bel-
?ped dolgozója. 

Megjelent az Anyctg- és 
Adatszolgáltatás új száma 

Az Anyag- és Adatszolgálta-
tás új. júniusi száma közli, 
J. Tyomkin: A békeharc a 
nemzetközi munkásmozgalom 
dicső hagyománya. L. Leon-
tyev: A kapitalizmus egyen-
lőtlen fejlődésének fokozódá-
sa című cikkét. N. Bajbakov: 
A Szovjetunió fő gazdasági 
feladata és a távlati tervezés 
legfontosabb kérdései című 
írását. 

A szocializmust építő orszá-
gokból Viliam Siroky: Az 
újabb fellendülés és az újabb 
győzelmek lenini útia. és Mi-
ha Marinko: A társadalmi 
igazgatás kérdése Jugoszlá-
viában című cikke közöl ér-
tékes tapasztalatokat. 

J. Gollan: Az Angol Kom-

A szovjet sebészeti műszeripar újdonságai 
I r ta : A. A. VISNYEVSZKIJ professzor, 

a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiája Sebészeti Intézetének igazgatója 
nyelőcső készítésével stb. 
kapcsolatos beavatkozások. 
Űj lehetőségeink vannak a 

ELMONDHATJUK, hogy 
az emberi testnek szinte nincs 
is olyan része, amelyen a se-
bészek ma már nem végez-
nek életfontosságú műtéte-
ket. Ma már nem hozzáfér-
hetetlenek az olyan szervek 
sem, mint a szív, az agy és 
a főerek. A test hőmérsék-
letét 28—30 fokra léhűtő 
módszer és a különböző ér-
zéstelenítési eljárások együt-
tes alkalmazásával »száraz« 
szíven végezhető a műtét, 
anélkül, hogy veszélyes vér-
zésektől kellene félnünk és 
súlyos betegeket, legyengült 
embereket is operáLhatuiuc. 
akik régebben menthetetle-
nek voltak. 

A sebészet eredményei köz-
vetlenül összefüggnek az or-
vosi műszeripar fejlődésével. 
A műszeripar ugyanis sok 
ezer szovjet sebészt és a se-
bészethez közel álló területek 
szakorvosait látja el a legkü-
lönbözőbb műszerekkel, be-
leértve a legújabb altatóap-
parátusokat, elektrokardiiosz-
kópokait és egyéb bonyolult 
műszereiket. 

A Szovjetunióban külön tu-
dományos intézmények és 
tervező irodáik foglalkoznak 
az ú j műszertechnika kidol-
gozásával, a modern sebészet 
követelményeinek, igényei-

nek és lehetőségeinek megfe-
lelően. 

A Szovjetunió Egészségügyi 
Minisztériuma Kísérleti Se-
bészeta Felszerelések és Mű-
szerek Intézete által készí-
tett modelleket a mi intéze-
tünk, a Szklifovszklj Intézet 
és más szovjet orvostudomá-
nyi kutatóintézetek próbál-
ják ki. Az újdonságok klini-
kai alkalmazását természete-
sen megelőzi az állatokon 
való széleskörű kipróbálás. 

IGEN ELTERJEDT sebé-
szeti módszer a különböző 
szövetek össze varrása. Az 
efrek és idegtörzsek világában 
működő sebésznek valóban 
különleges, művészi szaktu-
dásra, mérnöki pontosságra 
van szüksége. Ezért érthető az 
a lelkesedés, amellyel a szov-
jet tudósok és tervezők által 
készített ú j érvarrógép meg-
jelenését fogadtuk. A gép se-
gítségével ez az eljárás pil-
lanatok alatt elvégezhető. A 
sebész megnyomja a műszer-
kart és a tantalkapcsok egy-
szerre egyesítik az ér egész 
kerületét. 

E »gyorsvarrógép« hatal-
mas távlatokat tár a sebészet 
fejlődésében. 

A különböző átmérőjű ere-
ken végzett műtéteken kívül 

szervek mesterséges átülteté-
sében is. Az ú j apparátust al-
kalmazó szovjet sebészek 
most már például leampu-
tált végtagokat varrnak álla-
tokra, a kutya nyakára vesét 
ültetnek ót s mindezt igen jó 
eredménnyel. 

A BRIT ORVOSI EGYE-
SÜLET meghívására nemré-
gen szovjet orvoscsoport jár t 
Angliában. V. V. Kovanov 
professzor bemutatta a lon-
doni sebészeknek — kliniku-
soknak és kutatóorvosaknak 
— az érvarrógépet és a szov-
jet orvosok nevében meg-
ajándékozta vele az angol 
kollégákat. Az apparátus be-
mutatása igen nagy érdeklő-
dést és egyben elragadtatást 
váltott ki az angol szakembe-
rek körében. 

A többi ú j szovjet műsze-
rek is jelentősein megkönnyí-
tik a sebészek munkáját . Az 
egyikkel szöveteket lehet ösz-
szevarrní, pl. gyorsvarratot 
helyezhetünk a hörgőcsomkra 
tüdőeltávolításnál. Más mű-
szerekkel gépi érleköíést vé-
gezhetünk. Mindezek a fel-
szerelések nemcsak szovjet-
országban terjednek el, lia-
nem India, Bulgária, Kína, 

érdekesek jelenleg az ane- Anglia és más országok is al-
urizmákkal, a mesterséges kai mázzák, mentésében 

munista Párt XXIV. kong-
resszusa után című cikke 
angol testvérpártunk pártéig^ 
tével foglalkozik. 

A folyóirat a Nemzetközi 
Kérdések rovatban Luclano 
Gruppi: Olaszország és a 
NATO és Csandzso Noszaka: 
A japán dolgozók harca a 
békéért, a nemzeti független-
ségért és a demokráciáért cí-
mű cikkét közli. A kultúra 
és tudomány problémáiról L. 
Altyer: A mai burzsoá politi-
kai gazdaságtan a monopóliu-
mok szolgálatában című Írása 
jelent meg az ú j számban. 

Az olvasók kérdéseire J 
Mirov: Mit nevezünk béke-
övezetnek? című cikkével vá -
laszol az Anyag- és Adatszol-
gáltatás iúniusi száma. 

Megkezdte munkáját 
Szegeden az ország első 

teritőgépe 
Több hónapos kísérletezés 

után megkezdte munkáját az 
ország első teritőgépe a Szegedi 
Ruhagyárban. A gépet házilag 
készítették el az üzemben. Aze-
lőtt a szabászaton csak 7—8 mé-
teres tcríióst végezhettek. Most 
a terftőgéppel egyszerre 20—25 
méter szövclanyagot is teríthet-
nek. A géppel n dolgozók mun-
kája könnyebbé vált. A munka 
is gazdaságosabb így. 

A gép készítését Barát Mihály: 
a gyártás-előkészítés vezetőj3 
kezdeményezte. Javaslatát :» 
műszaki tanács vitatta meg. Az 
üzem műszaki dolgozóinak több 
módosításával bosszú kísérlete-
rés után szerkesztették meg a 
Icrítőgépet: 

Moszkva: Június 25-e és 
július 3-a között Moszkvá-
ban tárgyalások folytak a 
Szovjetunió, a Kínai Népköz-
társaság és a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
képviselői között a három or-
szág tengeri menlőszolgálati 
együttműködéséről. A tárgya-
lások eredményeképpen 
egyezményt írtak alá, amely-
nek értelmében a húrom or-
szág együttműködik a távol-
keleti és a csendes-óceáni vi-
zeken bajbajutott hajók és 
repülőgépek személyzetének 
é s anyagi értékeinek meg-
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A szegedi élelmi szerkereskedelemről, 
a népművelési osztály munkájáról 

és a színház átvételéről tárgyalt a Városi Tanács 
végrehajtó bizottsága 

A Városi Tanács végrehaj- eknek a piacon való fokozot- magas színvonalú müsorter-
tó bizottsága keddi ülésén tabb részvételre. A ZÖLD-
részletesen megvitatta Sze- SZÖV sokkal jobban bizto-
ged kereskedelmi helyzetét, sítsa piaci elárusító helyein 
elsősorban az élelmiszer- az áruellátást és a gyors ki-
ellátást, a piaci felhozatalt, szolgálást. A kupecek lelep-
Többek között felhívta a lezéséhez a Városi Tanács a 
végrehajtó bizottság az ülé- Hazafias Népfront segítségét 
sen résztvevő kereskedelmi kéri. 
vezetők figyelmét arra, hogy A Városi Tanács népműve-

a lehetőségekhez képest lési osztályának munkájá t is 
csak a szükséges mennyi- megtárgyalta a végrehajtó 
ségű és minőségű árut sze- bizottság. Ezzel kapcsolato-
rezzek be a kereskedelmi san határozatot hoztak arra v é g r e h a j t ó bizottság 
vallalatok. hogy a népmuvelesi osztály D

 J
 A e o o ( t i % 

Utasította a végrehajtó bi- aktívák segítségevei szele-
zottság a kereskedelmi osz- sítse tömegkapcsolatait a 
tályt, intézkedjék, hogy a különböző kulturális szer-
szegedi vendéglátó üzletek- vekkel. Utasította a végre-
ben fokozottabb legyen az el- haj tó bizottság a titkárságot, w k ö z j o t t honban való 
lenőrzés, mivel meg mindig hogy — mivel a nepmuvelesi G , h p l v p z é s é t s z í n é s z h á z lé-
kiszolgálják az ittas állapot- állandó bizottság már két 
ban lévőket. A végrehajtó hónapja nem működik — a 
bizottság felhívta a figyel- legközelebbi Unácsülráre te- ^ p ^ t e n d t e h o ^ m . 
met arra, hogy a tej ivókba gyen javaslatot az állandó 
is biztosítsanak elegendő bizottság átszervezésére, 
péksüteményt. A végrehajtó bizottsági 

Megállapította a végrehaj- ülésen — amelyen részt 
tó bizottság, a kereskedelmi vett Duka Antalné elvtársnő 
osztály jelentése alapján, és Horváth Jenő elvtárs, a 

vének biztosítására. Helyes-
nek ta r t ja a v. b. a színház 
pártszervezetének azt a ja-
vaslatát, hogy 

a Városi Tanács létesítsen 
egy ösztöndíjat, amely 
nyomán lehetővé válik az 
egy-egy évadban legjobb 
teljesítményt nyújtó mű-
vész külföldi tanulmány-
út ja . 

Személyes kapcsolatokat te-
mt a végreh: 

a művészekkel, elősegíti a 
Szegedre kerülő színészek j 
lakásproblémáinak megoldá-
sát, a színház dolgozói gyer-
mekeinek bölcsődében, illet-

taló 
lé-

tesítését, díszletraktár bőví-
tését, az újszegedi nyári 

id rendbehozat 
A végrehajtő bizottság 
megtárgyalta a szegedi 
szabadtéri játékok meg-
rendezésének ez évi lehe-
tőségeit 

hogy á piaci felhozatal jelen- szegedi Nemzeti Színház és utasította az . osztályokat, 
tősen emelkedett, több élei- igazgatója és főrendezője — hogy a Honvédelmi Minisz-
miszerféleség olcsóbb, mint megtárgyalták a színház ta- térium segítsége nyomán te-
áz elmúlt évben. Helyeslésre nácsi kezelésbe való útvéte- gyenek meg mindent annak 
talált az a bejelentés, hogy lét. Megállapította a végre- erdekében, hogy a Dóm té-

a szegedi tsz-ek zöldség- haj tó bizottság, hogy a ta- ren felállítandó tribünöle, 
és gyümölcsüzleteket akar- nácsra nagy felelősség hárul színpad és világítótorony el-. 
nak nyitni, 

amelyben állandóan 
a színház átvétele nyomán helyezésének munkálataival 

friss és éppen ezért mindent meg- egyidejűleg a fővárosi szín-
árut "biztosítanának a szege- tesz annak érdekében, hogy házak művészeinek, váró-! 
di dolgozók számára. A vég- a költségvetésben megfelelő sunkba érkező vendégeknek j 
rehajtó bizottság egyúttal összeg és elegendő létszám elhelyezését és ellátását biz-
felhívta a figyelmét a tsz- álljon a jövő színházi évad tosítsák. 

HÍREK 
«— 16 ezer forintot gyűjtöt-

tek a Ruhagyár" i f júmunká-
sai a tiszaparton épülő i f jú-
sági vízisporttelep javára. 

— 18 hónapon át teljesí-
tette a "kiváló dolgozó" fel-
tételeket a Szegedi Közleke-
dési Vállalatnál Váradi Sán-
dór laikat06, Magda Péter és 
Csányi Sándor kocsivezető. 

— Kirendeltséget nyit Kis-
teleken július közepén 
OTP szegedi fiókja. 

— Orvosegészségügyi film-
vetítés lesz a Kossuth Lajos 
sugárút 21. szám alatti Bel-
város I. MNDSZ-helyiségben 
ma este 6 óraikor. A filmvetí-
tésre mindenkit szeretettel 
vár a vezetőség. 

— Szerdán délután Darvas 
József népművelési miniszter 
vezetésével hazaérkezett a 
Szovjetunióban jár t kormány-
küldöttség, amely Moszkvá-
ban megkötötte a m a g y a r -
szovjet kulturális egyez-
ményt. 

— Az Oktatásügyi Minisz-
térium vendégeként július 
15-én kéthetes vendégszerep-
lésre hazánkba étkezik a 75 
tagú poznani gyermekkórus, 
amely az 1949-es budapesti 
VIT-en első díjat nyert. A 
kórus Budapesten és több vi-
déki városban is fellép, meg-
ismerkedik a magyar ifjúsági 
kórusokkal és meglátogatja 
hazánk nevezetesebb vidé-
keit. 

— Kiskazánt építenek 132 
ezer forintos költséggel a 
Szegedi Textilművekben. Az 
ú j kazán megépítése lehető-
vé teszi a nyári időszakban a 
nagykazán üzemen kívül he-
lyezését, vagyis nagyobb 
mennyiségű szén megtakarí-
tását. 

— A Paprikafeldolgozó 
Vállalatnál megkezdték az ú j 
iparvágány építését. Az őszi 
nagy szállítások Idején már 
nemcsak a kisvasút, hanem a 
rendes nyomtávú vagonok ís 
befuthatnak az üzem udva-
rára, s így lényegesen csök-
ken majd a szállítási költség. 

— Negyvenöt fiatál fiú é« 
lány jelentkezett ipari ta-
nulónak az általános iskola 
sikeres elvégzése utáin a Ru-
hagyárba. A jelentkezők túl-
nyomó többsége lány. A fel-
vétel után még pihennek a 
nyáron és ősszel megkezdik 
a szakma elsajátítását. 

— A Juhász Gyula Művelő-
dési Otthon Balettiskolája ez 

3 2 évi rendes vizsgaelőadását 
vasárnap délelőtt fél 11 óra-
kor rendezi meg a szegedi 
Nemzeti Színházban. 

— Diák-tánctanfolyam kez-
dődik a Városi Balettiákolá-
bae július 15-én. Beiratkozás 
csak diákoknak Zászló utca 
2. szám alatt. 

Bíróságihirek 

— Gyerektartás elmulasz-
tása miatt 3 hónapi börtön. 
Magyar Sándor 36 éves volt 
gyári munkást, aki jelenleg 
alkalmi munkából él, a már 
1953 óta külön élő felesége 
eltartásában levő kiskorú 
gyerekei után gyerektartási 
dí j fizetésére kötelezte a bí-
róság. Ennek nem tett eleget, 
holott a bíróság az eljárást 
már egy ízben három hónap-
ra felfüggesztette, hogy mó-
dot adjon a vádlottnak a mu-
lasztás pótlására. Most — mi-
vel Magyar Sándor továbbra 
sem fizette a tartásdíjat — a 
Városi Bíróság bűnösnek 
mondotta ki és 3 hónapi bör-
tönre ítélte. (Az ítélet nem 
jogerős.) 

— Mérlegcsalásért 150 fo-
rint pénzbüntetés. Ivanics 

Új üzemrész épül 

a Fonalmenlő Vállalatnál 
Űj, korszerű üzemépületet 

kapnak a Fonalmcntő Vállalat 
dolgozói. A régi munkatermek 
mcHett még a negyedik negyed, 
évben megkezdik az építési mun-
kálatokat. Ebben az új épület-
ben tágas, világos munkatermek-
ben dolgoznak majd a csökkent 
munkaképességű dolgozók. Ügy 
tervezik az üzem vezetői, hogy 
az új épületben a kötők kapja-
nak helyet és a Szentesen lévő 
szövődé is ide költözik majd. 
A részlegek egy helyre csoporto-
sításával lényeges önköltség 
csökkentést tudnak elérni, s a 
munka közben előforduló hi-
bák kijavítására is nagyobb 
gondot tudnak fordítani. Az 
egész építkezés 510 ezer forint-
ba kerül és ebből 250 ezer fo-^ 
rint értékű munkát még ez év-
ben elvégeznek. I 

Mennyit termeljen 
a Szegedi Gázmű? 
A Város- és Községgaz-

dálkodási Minisztérium 
megtervezte, hogy mennyi 
gázt kell termelnie a Sze-
gedi Gázműnek. Na-
gyon jól tette — ez is az ő 
dolga. Annak rendje-módja 
szerint le is küldte a ter-
vet a szegcdi vállalatnak, 
hogy c szerint dolgozzék. 
Termelni kellene ilyenfor-
mán a Szegedi Gázműnek 
a harmadik negyedévben 
1 millió 230 ezer köbméter 
gázt. 

Az elvtársak azonban azt 
mondjak: „Meg is termel-
nénk mi czi, ha nehezen is, 
de kinek? Most, a nyári 
hónapokban nem fogyasz-
tanak annyit a háziasszo-
nyok és az intézmények — 
a gázt pedig nem lehet be-
csomagolni és télire tarta-
lékolni, hát most mit csi-
nál junk? Hová tegyük az 1 
millió 230 ezer köbméter 
gázt, ha a szükséglet leg-
feljebb 1 millió 50 ezer 
köbméter?!" 

Azután a főmérnök meg-
kérdezte tőlem, hogy gáz-
fogyasztó vagyok-e, mert 
ha igen, kérve kér: növel-
jem a fogyasztást, külön-
ben nem tudják teljesíteni 
a tervet. 

Sajnos, gázból csak any-
nyit lehet termelni, ameny-
nyi elfogy. A háziasszo-
nyok pedig szerencsére 
nem fogják potyára égetni 
a gáztűzhelyeket — ők úgy 
terveznek: annyi gázt hasz-
nálnak el, amennyi min-
denképpen kell, semmivel 
sem többet, mert a takaré-
kosság régi erényük. 

És tervez a Szegcdi Gáz-
mű is, mégpedig olyan el-
gondolás alapján, hogy 
most nyáron nem működ-
nek az iskolák, egyetemek 
és a velük összefüggő kol-
légiumok. konyhák, keve-
sebbet tartózkodnak otthon 
az emberek és kevesebb vi-
zet melegítenek — körül-
belül annyit, mint a múlt 
év hasonló időszakában, 
így júliusban nem lesz 
szükség a minisztérium ál-
tal tervezett 398 ezer köb-
méter gázra, megteszi 340 
ezer is, és augusztusban, 
meg szeptemberben sem 
kell 392, illetve 440 ezer 
köbméter, elég lesz 335, il-
letve 375 ezer is. 

Ez a tervezés sok évi ta-
pasztalaton és megfigyelé-
sen alapszik — ilyenfor-
mán reális. A minisztériu-

Hegedűs András és Boldoczki János távirata 
az ú j osztrák kormány megalakulása alkalmából 

Ing. Julius Raab, Ing. Lcopold Figl, 
szövetségi kancellár úrnak, ^ osztrák Köztársaság 

. . . 5 ® ® S külügyminisztere 
Kerem, Kancellar Ür, fo- , 

gadja a magyar kormány és a B e c s 
magam nevében kifejezett Fogadja, Miniszter Ür, szí-
szerencsekívánataimat abból v é | j ó k i v 4 n s á g a i m a t abból 
az alkalomból, hogy az Ön * ' 
vezetésével ű j osztrák kor- 3 2 alkalomból, hogy ujbol 
mány alakult. Kívánom, hogy megbízták a külügyminisz-
munkálkodásuk sikerekben teri teendők ellátásával Ki-
gazdag legyen és eredménye- y Osztrák Köz-
sen szolgaija az osztrák ncp . . . . 
boldogulását. társaság es a Magyar Nep-

Meggyőződésem, hogy az köztársaság között kialakult 
országaink közötti jóviszony Kapcsolatok a jövőben gyű-
és gyümölcsöző együttmükö- m ö l c s ö z ó c n f e j l ö d j e n e k t o_ 
(les a juvoben meg szélesebb . . . . . , 
keretek között fejlődik to- v a b b mindkét ország nép j -
vább mindkét ország népe nek javára, az egyetemes bé-
javáfra. lte megszilárdítására. 

HEGEDŰS ANDRÁS BOLDOCZKI JÁNOS, 
a Magyar Nepxoztarsasag 

Minisztertanácsának a Magyar Ncpkdztarsasag 
elnöke külügyminisztere 

„Vasat gyűit" a MÉH 
Két hét múlva újra jiistöl füstölhet az öreg téglagyár 

a tápéi Ady Endre Tsz teg- kéménye, 
lagyárártak kéménye... Igen De valaki 'közbelépett.... 
kedves olvasók, ez a mondat Röviddel a munkakezdés 
egyszer már megjelent a Dél- után a helyi MÉH vállalat 
ma.gya.rorszagban. Hogy most egyik embere — mintha csak 
mégis újra leírjuk, annak ko- az isten megbízásából Gábor 
moly oka van. Jelenleg arkangyal szállt volna a föld-
ugyanis úgy áll a helyzet, re — berontott a MÁV Vas-
hogy nem kezdődik meg két anyagjavító műhelyébe és kii 
hét múlva a gyártás. Miért, adta az „ukázt": azonnal le-
kiderül ez a következőkből. állni a munkával. Közölte a 

Ez a téglagyár azért nem műhely vezetőivel, hogy a 
dolgozott eddig rendszeresen MAV-nak nincs jogában 
és azért készítettek itt igen ilyenirányú segítséget nyúj-
kevés téglát, mert a korsze- tani egyik termelőszöveti.t-
rütlen, öreg üzemből hiá- zetnek sem. A sínpárnákat 
nyoztak a gépek és a korsze- csak a MEH-n keresztül kap-
rü téglagyártáshoz szükséges hatja meg az Ady Endre 
berendezések. Az Ady Endre Tsz, de nem 17 fillérért, ha-
Termelőszövetkezet szorgal- nem 1 forint S fillérért kilo-
mas tagjai természetesen nem grammonként, 
nyugodtak ebbe bele. A fel- A munkával valóban le 
szerelések jó részét még a té- kellett állni, mert ugyebár az 
len és a tavaszon beszerez- ördög se tudja, mi mindent 
ték. Most már csak az agyag- lehet kisütni abból a sokféle 
szállító csillék sínszálai alél rendeletből, melyek vasgyüj-
való talpak hiányoznak. Eb- tő emberünk táskáját da-
bői kellene vagy ezer darab, gasztjálk. Bármennyire jó-
~A szegedi MAV Vasanyagja- szándékú is volt tehát a vcs-
vító Üzemének vezetői és dol- utasok és a tápéi tsz-tagok 
gozói felajánlották a terme- terve, ilyenformán meghű-
lő szövetkezetnek: ócska sí- kott, mert most már — leg-
nékből készítenek ilyen „pár- a'ább is ahogy a MEH tvze-
ná)kat". Elvágják hosszában tői gondolják az üzletet — 
a kiselejtezett vasúti síneket, 5000 forint helyett kereken 
a sínek felső részét megtart- 48 ezer forintba kerülne iOOO 
ják a műhely részére, miután darab sinpáma előállítása, 
arra szükségük van, az alsó Ennek az összegnek a megfi-
talprészekből pedig szabnak zetését pedig aligha váilal-
ezer darab 80 centiméter hatja a szövetkezet, 
hosszúságú csille sínpárnát. A tápéi Ady Endre Tsz tég-
A munkadíjon felül a vasért lagyárban azonban rövid időn 
mindössze 17 fillért kérnek belül meg kell kezdődni a 
kilónkint. Egy sín párna ára tégla gépi gyártásának.. A ter-

mi terv egyetlen alapja az i a felhegesztéssel együtt csu- melőszövetkezeteíknek, a kis-
i e n A o i i n n e o t l i r ó o no n v orr I C 17- 7 A 7 / i b á n ; -J — 7 ———f 7 — 7 _ ' — _ irodai töprengés és az az 
elgondolás, hogy minden-
áron növelni kell a gázter-
melést is. Növelni kell, ez 
igaz, és szükségszerű, de 
nem vaktában, hanem csak 
úgy, ahogy a fogyasztás 
megkívánja. 

pán 5 forintba kerül. Az lakást építő dolgozóknak ége-
egyezség megtörtént. A múlt tő szükségük van a téglára, 
hét szombatján a szorgalmas Szerintünk az a feladata a 
vasutasok hozzá is láttak a MEH-nek, hogy gyűjtse az 
munkához. Ök is. mea az • , 
Ady Tsz tagjai is akkor még ^havasat es nem az, hogy 
úgy gondolták, nem két hét a feldolgozás alatt álló üzemi 
múlva, de sokkal hamarabb készletekre csapjon le, 

0lesén f&t enni 
A Keletmagyarországi üzem* konyha van több intézménynél, Sok panasz van a kifőtt út minimálisan 300 forintba ke-

élelmezési Vállalatról lesz szó az például az igazságügynél, vagy tésztára. Kész gvúrítésztút liasz- rül a dolgozó népnek. Makóról, 
alábbiakban. — xi t i t — — • • „ . , . . . . . 

pal teljesítette második ne-
gyedévi tervét a MÁV Fel-
építményi Vasanyagjavító jogerős.) 
Vállalat. A negyedév végéig 
a pénzügyi terv 12 százalé-
kos túlteljesítése jelentkezett, öttömösi lakos június 13-án 
az önköltség csökkentésénél e g y mulatság alkalmával ke-
ped ;g 112.000 forintos megta-
karítást értek el. 

— A Városi Balettiskolá-
ban az 1956/57. tanévre a be-
íratós július 5-től 10-ig tart. 
Jelentkezni lehet 4 éves kor-
tól 14 évig Zászló utca 2. 
szám alatt. 

az MTII traklorosiskolájánál. nálnak itt fel, ami — sajnos — Békéscsabáról stb. u g y a n í g y 
* Ezeken a helyeken nincs is rendszerint tojás nélküli. Több utazgatnak Debrecenbe, hogy 

A Szegedi Kenderfonógyár annyi pnnosz a kosztra. Miért? mázsa fő egyszerre, a legna- azokról az ellenőrökről, akik 
dolgozói panaszkodnak az ebéd- Bagán elvtárs, a telep vezetője gyobb elővigyázat mellett is Debrecenből keresik fel a telc-
re. Az ebédet az üzemélelmczé- szerint azért, mert a szállítás kö- üssze-összeragad. Meg aztán peket, ne is szóljunk. Hány 
SÍ vállalat szállítja. 170—180 fő vetkeztében kihűl, összezötykö- nemegyszer ennek a nverstésztá- modern üstöt, vagy gépet vc-
kosztol ebből, kevesebb, mint a lődik (különben is mar 11 óra- nak rossz a minősége is. A hét hetnénh ezen a pénzen? To-
gyúr dolgozóinak tizedrésze, kor kész az ebéd). Mi követke- elején is ilyen volt. vábbá: az álló- és forgóeszközö-
Néhány éve még több mint két- zik ebből? Az, hogy helyesebb, A bús. Van egy nagy jégszek- ket — tisztítószerekéI. hokedli-
szer ennyieft ebédeltek az üzem- ha ott van a konyha, ahol az röny, melyben 3—4 fokig tudnak ket, seprűket stb. — Debrecen-
ben, de egyre kevesebb ember- étkezde is, más szóval a na- hűteni. A hűtés így persze ön- bői kapják, onnan kell igényel-
nek vásik a foga erre a kosztra, gyobb üzemeknél és intézmé- magában kevés, le is kell sózni ni. Csak, ha ott nincs raktáron, 
Miért? Talán nz üzemélclmezés nyéknél külön konyha van, a a húst. És máris állott íze lesz. okkor kapnak engedélyt hogy 

Borbála mozgó ' ^ o r f c S t »b b6l a fejenkénti 5.52 Ft-ból kisebb lélszámú helyekről pedig Használnak konzerveket, pél- helyben megvásárolhassák. 
• nem tud megfelelő ebedet foz- valamelyik knzrlcso étkezőhely- daul „vajbabot". Ez a vajbab Ifát — kérdem tisztelettel — 
ni? Éppen ezért szüntették meg re járnak a dolgozók. Minden — mint mondják — nemegyszer micsoda ..tökéletes" bürokrácia 
a tavalyi „A"-menűt, hiszen az esetre, a jelenlegi módszeren olyan vén, mint a fűzfavessző. c-? Kinek a pénze megy rá? 
csak 4.58 Ft volt. A mai 5.52 változtatni kell. Elküldik vizsgálatra — mcgálla-
Ft-ból 3.94 Ft-ot fizet a dolgozó * r,(,j,-lk róla, hogy „emberi élvezet- * 
és 1.58 Ft -ot az üzem. De hi- A központi konyha előkészítő re alkalmas". Mert hát éppen meg Végezetül néhánv javaslat, 
szen például a Ruhagyárban, részén gyakran 7—8 mázsa kel- lehet enni, nem romlott, nrm Sürgősen meg kell változtatni az 
ahol iinálló üzemi konyha van, káposztát mosnak. Nyilván nem egészségtelen; no, de ki „élve- üzcmélebnczés szervezetét és 
csak 3 forintot kell fizetni a tudják olyan alaposan megtisz- z j " az ilyen vajbabot? Elvégre módját. Az ilzrmélelmezés sok-
dolgozóknak egy ebéd után! És títani, mintha kisebb mennyi- nem mind rhetü. ami nem ehe- hal drrekasabban, könnyebben 
ott jobb a koszt, ízletesebb, fi- ségre lenne szükség. Különben tétlen! Az emberek ízlésére töb- és mindenek lelett sokkal. de 
nomabb. . . Joggal kívánják te- — bár az • egészségügyi követel- bet kell adnunk. sokkal olcsóbban dolgozhatna, 
hát a Szegedi Kenderfonógyár menyeknek alapjában megfelel Végül a tojás. A tojást a mint tanácsi vállalat. Valószínű. 
dolgozói, hogy nekik is legyen — jobb körülményeket kellene Earneváltól kapják, mégpedig leg, néliány íróasztalba kerülne 
saját iizrmi konyhájuk, mint a az előkészítőnek is biztosítani. Szentesről. Persze a Barnevál ez, de néhány kézzel több jutna 
ruhagyáriaknak. Ez egyúttal azt is jelenti: több Szegedről, s a környékből viszi n termelő munkába, s jónébány 

* gépet. S ez vonatkozik a kony- előbb Szentesre a tojást, hadd lízezer forintot megtakaríthat-
A Keletmagyarországi üzem- búra is. Kellene borsófejtőgép lásson világot! nánk a dolgozó nép pénzéből. 

élelmezési Vállalat 6. számú te- (11 mázsa borsót egy étkezés- » Itt, helyben pedig változtatni 
lepc a Jósika utcában van, hez nem lehet kézzel fejteni!), Keletmagyarországi üzem- kell az üzemélclmezés módján, 
innen kapja az ebédet a Szege- tökgyalú, dagasztógéphez be élelmezési Vállalat — ez a hiva- több helyi konyhát, jobban "jeí-
di Kenderfonógyár. Ez a telep kellene vezetni a DAV-nak a talos elnevezésük. A gyakorlat- szerelt előkészítő üzemet kell 
körülbelül 1800 főre főz. de nem 220 voltos áramot stb. Aztán ban ez annyit jelent, hogv a létrehozni (itt ne sajnáljuk a 
mind a központi konyhán. A szerencsésebb volna, ha a szén központjuk Debrecenben van. pénzt!), hogy a dolgozók meg-

főzhetné- Negyedévenként, ba Debrc- elégedetten keljenek fel egy-egy 

egy rendbeli folytatólagosan 
elkövetett csalás bűntettében 
bűnösnek mondotta ki a Vá-
rosi Bíróság, mivel a mérleg-
tányér alá két darab 2 forin-
tost ragasztott és ezáltal 
mintegy másfél óra leforgása 
alatt közel 1 kilogramm sú-
lyú cukorkával csapta be a 
vásárlókat. A csalásért. 150 
forint pénzbüntetésre ítélték, 

A határidő elölt tíz nap- amelyet behajthatatlanság 
esetén börtönbüntetésre kell 
átváltoztatni. (Az ítélet nem 

Verekedésért egy hónapi 
börtön. Bárány Illés 22 éves 

rékpárpumpájával fejbe-
ütötte Séfer Andrást, atki 8 
napon túl, de 20 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett. 
A Szegedi Járásbíróság Bá-
rány Illést 1 hónapi börtönnel : beszerzés közös, a legnagyobb helyett ismét gázzal 

mennyiséget itt 
bezte az ítéletet, főzik, emellett azonban külön megannyi probléma. 
sújtotta. A vádlott megfelleb- j mennyiséget itt a központnál nek. Csak néhány észrevétel, de cenbe rendelik Bagán elvtársat ebéd után. 

' an külön megannyi probléma. telepvezetői értekezletre, ez az " — ~ Németh Ferenc 
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IDÖJARASJELtNTÉS 

Közép-Európa felett hűvös óceá-
ni eredetű levegő vasi uralmon és 
amiatt Németországban, Ausztriá-
ban, Csehszlovákiában szeles és 
az évszakhoz képest httvös az Idő. 
Szárazföldünk délnyugati részén 
leszálló légáramlással csendesebb 
és melegebb idő alakult kl. 

Válható Időjárás csütörtökön 
estig: Nyugat felől csökkenő fel-
hőzet, már csak néhány helyen 
cső, esetleg zivatar. Mérséklődő 
északnyugati-északi, később dél-
nyugatira forduló szél. A nappa-
li felmelegedés fokozódik. 

Várható legmagasabb nappali 
liőmérsékséklet csütörtökön 24— 
27 fok között. 

MOZI 1 
Szabadság: ffTromnegyed 6 és 

8 A papa, a mama, a feleségem 
és én. — Francia vígjáték. 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Verdi. — Olasz film. 

Fáklya: Fél 7 é3 háromnegyed 
9: Csínytevők. — Szovjet film. 

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

POSTÁS KULTÚROTTHON 

Este 8 óra: Virágba borul a 
föld. — Francia film. Ktsérő mű-
sor: Első a világban (színes film) 
és Egy kis sün kalandjai . 

KÖNYVTARAK 
S o m o g y i K ö n y v t á r : Köz-

ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint 13-18 óráig Olva-
sóterem és kutatószoba nyitva va-
sárnap kivételével 10—10 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint délután 2 - 6 óráig. 
(Horváth Mihály ut :a 3. szám). 
If júsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponklnt dél-
után 2—6-lg. (Horváth Mihály u. 
3. szám). 

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

háromnegyed l-tg. Kutatőszoba 
délelőtt 10-től este 6-lg. 

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 
éráig. 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. 

ALLATORVOS1 INSPEKCIOS 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1956. június hó 30-tól július hó 
7-ig esle 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. 

MEGHALT özv. Király Jőzsefné. 
Temetése 5-én délután 2 órakor az 
alsóvárosi kápolnából. 

GÉCSI JÁNOS 1956. Július 3-án 
meghalt. Temetése 5-én délután 1 
ólakor lesz a belvárosi temető-
ben. 

A RADIO MŰSORA 
Július 6, péntek 

Kossuth-rádló 

4.30 Hírek, 4.35 Zenés műsor, 5 
Falurádió. G Hírek. 6.05 Falusi 
híradó. 7 Szabad Nép vezércikke, 
hliek. 8.10 Furulya. 9 Adatok egy 
egész ember életrajzához. Bárdos 
László jegyzetei. 9.10 Operarészle-
tek. 10 Hírek, lapszemle. 10.10 
Óvodások műsora. 10.30 Gyermek-
rádió. 10.40 Halász Ferenc hege-
dűi. 11.10 Leányok, a s s z o n y o k . . . . 
11.25 Enek. 12 Hírek. 12.10 Verbun-
kosok, magyar nóták. 13 Falusi 
híradó. 13.15 Tánczene. 14.15 Uttö-
rő-hfradó. 14.35 Operai észletek. 15 
Hírek, 15.10 A forgetl kastély tit-
kai. Komlós Aladár novellája. 15 
óra 30 Szimfónlkus zene, 10 Gyer-
mekrádió. 16.40 Műdalok a XVIII. 
századból. 16.57 Műsorismertetés. 
17 Hírek. 17.10 Jugoszlávia nép-
gazdaságának fejlődése. Előadás. 
17.30 Jutalommüsor. 18.10 Dalcik-
lus. 18.50 If jú Figyelő. 19.20 Szív 
küldi. 20 Esti híradó, 20.20 Jó-
estét. gyerekek! 20.25 Népszerű 
operettekből. 21 Kommentár. 21.05 
Sporthíradó, 21.27 Liszt-hangver-
seny. 22 Hírek. 22.15 Tiz perc kül-
politika. 22.45 Schumann-kettösök. 
23 Versek. 23.10 Karádi népdalok. 
23.40 Ének. 24 Hírek. 0.10 Verbun-
kosok. 

Petőfl-rádló 

7—11.57-Ig azonos a Kossuth-
rádló műsorával. 11.57 Műsorzá-
rás, 14 Könnyű zene, 15 Zenekari 
hangverseny. 16 Országszerte — 
megyeszerte, 16.10 Operettrészle-
tek. 16.40 Orosz nyelvtanfolyam. 
17 Vonósnégyes. 17.30 Moszkvai 
Rádió összeállítása. 18 Magyar 
nóták. 18.30 írók a mikrofon 
előtt: Bóka László. 18.40 Vorós-
zene. 18.50 Szegedi kórusok hang-
versenye. 19.30 Válasz hallgatóink-
nak. 19.45 Könnyű melódiák. 
20.35 Szimfónlkus könnyű zene, 21 
óra 15 Német zene. Népi Rendőr-
ség Művészegyüttesének műsora. 
21.35 Az orvos beszél, 21.40 
Szovjet filmdalok. 22 Szép mes-
terségek kezdete. Eseményjáték. 

Negyvcsihat éves 
érettségi találkozó 
Kedves és megható ün-

nepség volt vasárnap dél-
előtt a Radnóti Miklós-gim-
náziumban. A 46 évvel eze-
lőtt érettségizett tanulók 
jöttek el találkozóra a régi 
tanterembe, hogy az em-
lékekből ismét új erőt me-
rítsenek további \ életútjuk-
ra. 

Az iskola és a \tanteslü-
let nevében dr. Bánfalvi 
József igazgató köszöntötte 
a megjelent „diákokat" és 
kívánt sok sikert és boldog-
ságot további életűtjukra. 

A megjelentek osztályá-
ban 46 évvel ezelőtt negy-
venkilencen tettek érettsé-
gi vizsgát. A találkozón kö-
zülük tizenketten megjelen-
tek. Volt tanáraik közül 
keltem jöttek el. 

A találkozót a 46 évvel 
ezelőtti1 megbízatás értel-
mében Breinovics Vilmos, 
Szeged MJT Tanács v. b. 
VKG osztályának főmérnö-
ke rendezte. 

A találkozón elhatároz-
ták, hogy 4 év múlva is-
mét összejönnek az iskolá-
ba. 

S P O RÍ 
A VTSB FELHfVASA 

Válaszolnak az illetékesek 
A Délmagyarország Koppan-

tó-ja foglalkozott az űjszegedi 
TüZÉP-tclep zárvatartásával. A 
cikk után vállalatunk azonnal 
foglalkozott a kérdéssel és meg-
állapítottuk, hogy helytelenül 
jártunk cl, amikor a zárvatarlás 
idejére Újszegeden egy hasonló 
elárusító helyet nem biztosítot-
tunk. A tanáccsal és a földmű-

vesszövetkezettel megbeszélve 
az űjszegedi földművesszövetkc-
zeti bolt látja el a dolgozók tü-
zelőanyagellátását addig, amíg 
vállalatunk boltja zárva lesz, s 
azután is. A földművesszövctke-
zeti bolt a Bérkert és a Maros-
lő utca sarkán működik. 

Késmárki Kálliánnc 
igazgató h. 

Új mezőgazdasági gépek 
készülnek 

A mezőgazdasági gépjavító 
tröszt szerkesztő részlege 
egész sor úi mezőgazdasági 
gép tervén dolgozik. Ezek kö-
zött van a gyümölszüretet 
megkönnyítő szerkezet, az 
osztályozó berendezéssel fel-
szerelt gyümölcsszüretelő áll-
vány is. Az állványt traktor 
vontatja a gyümölcsösbe és 
hidraulikával a fának megfe-
lelő magasságra tolja. Tetejé-
ről a szüretelő kényelmesen 
leszedi a gyümölcsöt és nyom-
ban osztályozza is. A megtelt 
ládákat emelőszerkezet he-
lyezi a szállító eszközre és 
ugyanaz a szerkezet emeli fel 
az üres ládáikat is. Az állvá-
nyon egy ember dolgozik, s 
anélkül, \hogy leszállna. sorra 
szüretelheti a fákat, mert a 
szerkezetet) a traktor tovább 
vontatja azt egyik fától a má-
sikig. 

Az ügyes berendezést au-
gusztusban kezdik gyártani és 
az első példányokat a mező-
gazdasági kiállításon is be-
mutatják, i 

Apróhirdetések 
Egy másféléves szőke ártán 

disznó elveszett. Kókai, Felsővá-
rosi ff. 24. 3338 

Egy príma sezlon eladó. Guten-
berg u. 18. Vereséktiél. 3854 

Elveszett hétfőn reggel 6—7 óra 
között egy fekete posztó nagy ken-
dő a Csongiádi sugárúton. Ké-
rem a becsületes megtalálót, Juta-
lom ellenében adja le ö sz u. 51. 
szám alá Borosnénak. 3833 

Egy új Erika és Mercedes Sup-
per táskaírógép megbízásból ol-
csón eladó. Attila u. 16. II . Jobb-
ra. 3857 

Jóállapotban lévő Csepel 125-ös 
motor eladó. Szőreg, Árpád u. 21. 

3835 
Idősebb dolgozó nő bútorozott 

szobát keres. Levélcím: Kovács. 
Szeged, Postafiók 19. szám. 3858 

Egy 125-ös első-hátsó teleszkó-
pos Csepel-motor eladó. Somogyi 
B. u. 20. szám, Oroszék. 3804 

Ovális asztal 4 borszékkel, jóál-
lapotban eladó. Vadász, u. 4/a. 
fldszt. 2. 3845 

Telek eladó sürgősen. Pacsirta 
u. 28. 

Szegedi Gázmű férfi segédmun-
kásokat felvesz. 

Szakképzett lakatosokat felvesz 
a Szegedi* Falcmezgyár Szeged, 
Budapesti út 1. 

Bőrkabátját már most festesse, 
javíttassa Csordás • börruhakészltő-
nél. Szent Miklós u. 7. Ffclsövá-
ros. 

A VTSB felhívja a sportvezetők 
figyelmét az OTSB 1956. június 
20-án megjelent közlönyének ren-
delkezésérc, mely szerint a Sport-
orvosi Intézet csak az arcképes 
minősítési könyvbe és úttörő Iga-
zolványba bélyegezheti be a sport-
orvosi vizsgálat eredményét. En-
nek értelmében 1956. július 2-tól 

Benő nagyszerű teljesítménnyel a második 
helyet harcolta ki Magyarország 1956. évi 

felnőtt I. osztályú kötöttfogású 
birkózóbajnokságán 

Szombaton és vasárnap a cse- a sorsolása. Mindjárt az első for-
neli Sportcsarnokban rendezték dulóban Hódos olimpiai bajno-
meg Magyarország 1956. évi fel- kunkkal került össze akitől vere ^ u T m i : s p o r t o r v o T í g a z " ^ 
nőtt I. osztályú kotottíogásu bír- séget szenvedett. Ezután Benko elfogadni nem lehet A ren-
kózó-bajnokságának küzdelmeit legyőzte Tálast Kenéztől azonban 

A versenynek 49 indulója volt: vereséget szenvedett s Így a don- k a | t í s e é r d e k é b . n a sportolók 
valamennyien I. osztályú, erdemes tőbe nem jutó t be Végeredmény- m I n d e n e s e t b e n y | é k m a g u k k a | 
vagy kiváló sportolók. így szam- ben a negyedk helyen végzett o n < , v c z e t t arcképes igazolványaikat 
ra ugyan nem túlságosán nagy. is sportorvosi vizsgálaton való meg-
de annál erősebb volt a mezőny. Pehelysúly: 1. Polyák II . (Bp. . > | e n é s i i k k o r 

Az esélyesebb versenyzők közül Dózsa). 2. Viczek (Diósgyőri Va-
sérülés miatt hiányzott Baranya, sas) , 3. Hullai (Kecskeméti KI- Vasárnap csonka forduló 
Tarr és Reznák, Szilvásyt pedig nizsi). a z nb i-ben 
az orvos nem engedte indulni. Polyák II. bajnoksága nem volt 

A versenyen általában az esé- vitás. Annál hevesebb küzdelem Vasárnap ismét csonka fordulót 
lyes versenyzők győztek. Bizonyos folyt a második helyért Viczek és játszanak az NB l-ben. Ezúttal a 
mértélúg azonban meglepetésnek Hullai között. Ez a küzdelem vé- B p Vasas—Szegedi Haladás és a 
számít, hogy könnyűsúlyban Szír- gül a lenti munkában eredménye- Szombathelyi Törekvés—Bp. Vörös 
bik (Bp. Kinizsi) veretlenül nyer- sebb Viczek javára dőlt el. Lobogó találkozó marad el a Bp. 
te meg a bajnokságot Tóth Gyula Könnyűsúly: 1. Szirbik (Bp. Ki- Vasas, illetve a Bp. Vörös Lobo-
elótt. Kerekes (Bp. Kinizsi), aki nizsi), 2. Tóth Gy. (Bp. Honvéd), g ó K K mérkőzése miatt. A Hala-
Baranya távollétében a lepkesúly 3. Szakács (Bp. Építők). dásnak ez már a második elma-
elsőszámú esélyese volt, csak a 3. Szirbik mindkét döntőbeli ellen- r a d [ mérkőzése a Bp. Vasas el-
helyet tudta megszerezni Méhész felét kétvállal győzte le. ] e n 
és Páger mögött. Kerekes — úgy Váltósúly: 1. Kassa! (Csepeli Ennek megfelelően az utolsó ta-
látszik — nem bírja a fogyasztást, va sas ) , 2. Benő (Szegedi Hala- vaszi forduló műsora Így alakul: 
Rendkívül bágyadtan és erőtlenül j á s ) , 3. Molnár (Bp. Kinizsi). Szombaton: Csepeli Vasas -Pécs i 
versenyzett. A szegedi Benő nagyszerűen Dózsa, Bp. Kinizsi—Bp. Dózsa. 

Sajnálatos, hogy a bajnokság bő- szerepelt. Az előmérkőzések so- Vasárnap: Tatabányai Bányász— 
velkedett pontozóbírói és mérkő- r á n vereséget szenvedett ugyan Dorogi Bányász, Salgótarjáni Bá-
zésvezelői tévedésekben. A Fülöp nelitől, de utána nagyon rákap- nyász—Bp. Honvéd. 
—Vászin mérkőzésen Fülöp pörge- c s o l t Kétvállal győzte le Far- Az elmaradt mérkőzésekkel kap-
tést kísérelt meg. Vászin azonban, k a s t - m a J d a következő forduló- csolatosan határozatot hoztak, 
ahogy mondani szokták, „ ráü l t " , b a n egyhangú pontozással győzött mely szerint a nyár folyamán — 
mire Fülöp kétvállra került. A K j á r e j i e n B e n s a döntőben is amíg a bajnokság szünetel — nem 
mérkőzésvezető azonnal sípjába is n a g y lelkesedéssel küzdött s biz- lehet azokat lejátszani. Az elma-
fúj t , utána azonban a zsűrivel va- ) o s a n győzte le a tehetséges fiatal radt mérkőzésekre ősszel kerül 
ló rövid tanácskozás után nagy Molnárt. Benő utolsó mérkőzését sor, ugyanabban a sorrendben, 
meglepetésre Fülöp győzelmét hir- K a s s a | ellen vívta. Hatalmas küz- a hogy elmaradtak, 
dették kl. delem folyt ezen a mérkőzésen. 

Hasonló volt a helyzet a Gurics p o n t o t érő fogást azonban egyik HOGYAN TIPPELJÜNK? 
- S z é k e l y mérkőzésen Is. Szekely v e r senyzö sem tudott végrehajta-
pörgetést hajtott végre, a megle- n i A hajrában Kassal volt vala- 1. Salgótarjáni V a s a s - B p . Hon-
pett Gurics elfelejtett hfdalnl és m i v e l támadóbb s Így neki Ítélték véd, NB I. Az elmúlt héten már 
kétvállra került, csak a kétváll a B vőzelmet. erősen feljavult formában játszott 
után hidalt fel és lökte ki magát Középsúly: 1. Gurics (Bp. Hon- a Honvéd. Ennek a formajavulás-
Guries a szőnyeg szélére. Vásztnt v é d ) 2 Székely (Bp. Törekvés), nak további fokozódása és biztos 
Növényi elleni mérkőzésén pedig 3 Z a k a ( B p Kinizsi). Honvéd-győzelem várható Salgó-
Iepontozták, to m k l e k f t *úyos G u r , c s _ S z é k e ! y mérkőzésről ta r jánban Tipp: 2 
tévedés a bajnokságába került. „Altunk 7aka ellen biztosan 2- Tatabanyai Bányász-Dorogi 
Érthetetlen volt Kassai lepontozá- ^ f a u ^ A s z e n t e n ™ NB I , A két dunántúli 
S a D - L w első mérkőzésén meggyőző ponto- bányászcsapat összecsapása való-

f í „ M m „ TŐ zásos győzelmet aratott László el- s z ! " u l e 8 n a 8 y küzdelmet hoz 
- , ' p i J ^ m n HoPnvédl' " " " a azonban Gurlcstól pon- A mérkőzés esélyese az 
3 ra

 ? , n ' , i Honvéd). vereséget szenvedett. Har- otthonában kiegyensúlyozottan 
3. Kerekes (Bp. Kinizsi). m s d i k m é r k 6 z é s é t K e n d , S z é k e I y szereplő tatabányai csapat. Tipp: 

3. Trudovlje Rezervl—Lokomotív 
A három első „keresztbeverte" meszese: ™ ™ 

m a h í „ Pi„ert Pá,zer e " e n v tv t a- A hajráig teljesen 

MK 
Hol nyaralnak a szegedi textilmunkások gyereket? Ez a 
felvételünk Szátokon készült, a Börzsöny hegységben. Kö-

zépen a nyaraló épülete látható 1 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi járás 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős ' kiadA: - Az MDP Csongrád 
megye Bizottsága, az MDP Szeged 
Városi Bizottsági és a szegedi 

Városi. Tanács 
Szerkesztőség:" Szeged, Lenin u. II. 

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

Tejelőn: 31-16(és 35-00. V 
Terjesztik: 3 a megyei * Postahiva-
tal Hlrlaposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbes í tőkné l .Hav i - előfizetési díj 

II forint. 

S s e g é l i . Nyomda* VáUaJai 
Relelős vezető: * Vlncze " 

egymást: Ménesz t 'agert, pager ™ • ; - 7 , ' . 3. Trudovlje Rezervl-Lokomotív 
Kerekest. Kerekes pedig Méhészt keKyenHte t volt a k u z d e l e v e k M o s z k bajnokság. Egy-
?ó y dó \ze« A d" b K ^ t t ó r t S é r ó e küz megszerezte a győzelmét. ^(e'idi • • ? * f i e n i találkozóik á f t . l á & n 

Ö l ' a l ^ S t Kulcsár végeredményben az őr t ) , helyen "yllt W l * H o z U k ^ e d d l g . 

veZesége^szenve^dett"Kerekestül és «• & J S « £ ! 
Págertől s végeredményben a ne- <f P- . iorekves). 2. Balia rt-egie 
A helyen végzett súlycsoport- b ^ n ^ ' a \ Dinamó Kl jev-Sahtyor Sz.á-

2 S T * " k Ü l d Ó H ^ é n r C ^ z á í Kijevi 
rekvés) 3 Kiss (Bp HonvédL Nehézsúly: I. Fülön (Bp. Tö- hen játsszák le. majdnem biztos-

Hódos nagy fölénnyel nyerte rekvés). 2. Növényi (Bp. Kinizsi), " vr tyW Pmamo-gyozelmet Iger. 
mérkőzéseit Benkőnek (Szegedi 3. Vászin (Debreceni Törekvés). A Sahtyor leg eUebb megnehezít-
Haladás) igen balszerencsés volt Benkö Akos heti g j ^ ^ g P P j ^ 

kusz. Nyári Kupa. A mérkőzés ér-
MASODIK NAP SZEGED VAROS IFJÚSÁGI USZÖBAJNOKSAGAN dekességét az adja meg, hogy 

mindkét csapat 4. helyen áll az 
Vasárnap folytatódtak Szeged zsa) 1:26,1. 3. Bugyi I. (Haladás) NB II-ben. Az egyik a Nyugati, 

város 1956. évi i f júsági úszóbaj . 1:28,8. másik a Keleti csoportban. Nagy 
nokságának küzdelmei. Ezúttal . . . küzdelem utan döntetlen, vagy 
Büky Anikó, a Kinizsi fiatal ver- Szpartákusz győzelem várható, 
senyzöje a 400 méteres gyors- 100 m Ifj. pillangó: 1. Kiss I I . Tipp: x. 2. 
úszásban Igen jó idővel javifotta (Bástya) 1:37.9. 2. Frank (Hala- g. Vasas Dinamó-Bp . Szikra, 
meg a megyei csúcsot. A kétna- dás) 1:43,6, 3. Kandó (Haladás) Nyárt Kupa. Amíg az NB II-
pos verseny jó eredményeket és 1:49.8. ugyanazon csoportjában küzdöttek 
tanulságokat eredményezett a 200 m ifj . mell: I. Kiss II . _ általában nagy küzdelmeket 
közeljövőben megrendezésre kerű- (Bástya) 3:22,1. 2. ördögh II. (Ki- vívtak egymással. Most is ez a 
ilő megyei és országos bajnok- nizsi) 3:23,4. 3. Fische. (Dózsa) velóazlnü döntetlen eredménnyel, 
ságok előtt. 4:10, esetleg a hazai pálya előnye miatt 

. . . 400 m Ifj. gyors: I. BOkv (Kin!- Vasas-győzelemmel. Tipp: x. 1. 
Részletes eredmenyek: „-,) 6:29. ú j megyei if júsági és 7. Szikra Gázmüvek-Törekvés 
Férfiak: felnőtt csúcs, 2. Chorus II. (Bás- Szállítók, NB II. A két meglehe-
200 m ifj. gyors: I. Lantos tya) 7:22, 3. Temesvári (Bástya) tősen gyenge formában lévő NB 

(Bástya) 2:30.7, 2. S'zoboszlal (Ki- 7:23.4. U-es csapat találkozója könnyen 
nizsi) 2:36,1, 3. Kertes (Törekvés) 4x100 m ifj . gyorsváltó: 1. Bás- végződhet döntetlenül. A győze-
2:48. tya (Nagypá! II. . Temesvári, Cho- lemhez a Szikra valamivel köze-

200 m Ifj. mell: 1. Rácz (Bás- Kiss II.) 6:23.2. i e b b áll. Tipp: 1, x. 
tya) 3:06,3, 2. Fazekas (Törekvés) Kfsérőszámok- 8- Gödöllői Dózsa—Vörös Lobn-
3:10.8. 3. ör ley (Kinizsi) 3:11. , , gó KISTEXT, Nyári Kupa. A KIS-

200 m iíj. vegyesúszás: 1 Ben- J ? m 'uttörö gyors Varga T E X T b a j n o k j t e l j e s I t m é n y e . l ap-
kő (Törekvés) 2:49,2. 2. Nagypál 3 Klsnéter (Báshva >S n e z e n a mérkőzésen is az ö 
I. (Bástya) 3:18.2. 3. Kocsmár ' T 3 ' 3 9 ° - 3- Kispéter (Bástya) g y ( - z e l m é v e l k e „ s z i m o I n k A G j . 
(Törekvés) 3:22. iob m serdülő pillangó: 1. Ma- d ö 1 1 6 , « évben meglehetősen 

4x100 m Ifj vegyesvá l t ó : ! . Bás- r c s v á r , (Kinizsi) 1:59,6, 2. Técsi ^ " f ° m í v a r v , < „< , i n „ 
tya A. (Szalai. Rácz, Szendrei, ( B á s t y a ) 2:01, 3. Katona (Dózsa) J " V " a s

M « A V A G _ V a s a s Láng-
Lantos) 5:23. 2. Törekvés A. (Sze- o-ob gépgyár. Nyári Kupa. A Nyárt 
gedi. Kertes. Fazekas Benkő) ""4x50 m útlörő leány vegyesvát- kupában eddig mindkét csapat 
5:35,5. 3. Bástya B. Osváth, Csi- t ó . , K i n , 3 . 0 ) 8 2 B á s t v a kitűnően szerepelt, akárcsak a 

r u ; . s a s I : . . •'•"'•'h - ű a 5 I > ' a bajnoki küzdelmek során a Bu-
dapest-bajnokságban: mindkettő 
csonortelső. Tipp: x, 1, 2. 

10. Csillaghegyi Vörös Lobogó— 
1. Bástya 267 pont 
2. Törekvés 152 pont 
3. Kinizsi 62 pont 
4. Haladás 41 pont 
5. Dózsa 28 pont 
6. MTH 1 pont. 

kós. Kádár, Korpássy) 6:05. 

Kfsérőszámok: 

50 m úttörő pillangó: I. Gyé-
mánt II. (Kinizsi) 38,2. 2. Esze-
nyi II . (Törekvés) 38,3, 3. Darvas 
I. (Dózsa) 39.8. 

100 m serdülő hát: 1. Gyémánt 
I. (Kinizsi) 1:22.5, 2. Iványi (Dó-

3:14,1. 

A pontverseny végeredménye 

JÓL SZEREPELTEK A SZEGEDI ÚSZÓK A HODMEZÖVASAR. 
HELYI VER SENYEN 

Épftők IPARTERV, Nyári Kupa. 
A két csapat közül a Csillaghegy 
Jól. az IPARTERV gyengén szere-
pelt eddig a Nyári Kupában. A 
hazai pálya előnyével rendelkező 
Csillaghegy most folytathatja si-
kersorozatát. Tipp: 1. 

11. Bástya VTSK— Pesterzsébeti 
Vasas. Nyári Kupa. A Vasas esé-
lyesebb ugyan valamivel, de kü-

Vasárnap a szegedi úszók nagv (Bástya) 1:18,9. 2 . Patonat (Hód- , ö n , ^®hb meglepetést n e m o k o z n a 
létszámmal indultak Hódmezövá- mezővásárhelyl Bástya). 3 V T S K s ? m - A P'.11.8!13.'-

sárhelyen a Béke Kupa úszóver. 4 Q 0 f é r „ 
seny második osztályában. A hű- ( S z e n t e s , Szpártákusz) , df S re nfp-esJ m«5ny«k L l i b d i (Haladás), indultak és nagy küzdelem folyt 
az első helyezésért. 

Eredmények: 

(Eástya) 1:04,1, 2. Lantos (Bás 
tya), 3. Lábdi (Haladás) . 

200 m férfi mell: 1. Beck (Bás-
tya) 3:24,7, 2. Szűcs (Haladás), 3. 
Sttkai (Haladás) . 

200 m férfi pillangó: 1. Nagy 
(Törekvés). 3:22,5, 2. Kiss (Hala-
dás). 

gyorsváltó; 1. 4x100 m férfi 
Bástya, 4:44. 

™ „ , - . , 100 m nőf gyors: 1. Kise I I . 
100 m íerf, gyors: I. Szalai ( D á s t y a ) Temesvári (Bás-

" | tya). 
200 m női mell: I. PeterdI (Bás-

tya) 3:22.5, 2. Engelthalter II . 
(Hmv. Bástya), 3. Engelthalter I. 
(Hmv. Bástya). 

100 m női pillangó: 1. Kiss II . 
(Bástya), 2. Kandó (Haladás). 

4x100 m női gyorsváltó: 1. Bás-

nyi Forma döntheti el a mérkőzés 
gyors: I. Mikó s o r s á t . Tipp: 2. 1. 

5 8 ' 1 , 2- 12. Bp. Gyárépítök—Vörös Lobo-
gó Textilfestő. Nyári Kupa. A Tex-
tilfestő jobb csapat, kérdéses azon-
ban, hogy ez elég lesz-e az egyre 
Javuló Gyárépítők legyőzéséhez. 
Érdemes mindhárom esélyt meg-
tippelnl. Tipp: x, 2. 1. 

A pótmérkőzéseken a hazai csa-
patok győzelme várható. 

100 m férfi hát: I. Szendrei tya, 8:15. 

P m M & ^ t í l szombaton 
K € & f m e g n y í l i k 

udvarán. 

A Belgrádi Partizán jutott tovább 
a KK-ban 

A kétszer dgymásuián döntet-
lenül végződött Belgrádi Partizán 
—Bécsi Wacker mérkőzést har-
madszor Belgrádban játszották le 
kedden este villanyfénynél. A ta-
lálkozó a belgrádi csapat 4:0 ará-
nyú győzelmét hozta. Ezek sze-
mint a Bp. Vasas a Partizánnal 
mérkőzik meg a hét végén a to-
vábbjutásért, a Bp. Vörös Lobogó 

-ped ig a Rapiddal, tak.'4*"!"'' r 


