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Begyűjtési problémák 
(Cs. J.) Szeged és a járás egyéni gazdái — csakúgy, 

minit a termelőszövetkezetek tagjai — ebben az évben 
is cselekedeteikkel bizonyították be, hogy tetszik ne-
kik, helyeslik pártunk és kormányunk tevékenységét, 
erőfeszítéseit, melyeket a lakosság jólétének emeléséért 
tesz. 

A szegedi járás közel 30 ezer egyéni gazdája az el-
múlt félévi hízottsertés, marha és egyéb esedékes be-
adási kötelezettségét együttesen 110.7 százalékra telje-
sítette. Hasonló eredményre a szegedi járásban ezelőtt 
még sohasem volt példa. Sok olyan község van a járás 
területén, mint Tápé, ahol 146.5, Dorozsma, ahol 143 8, 
Dóc, ahol 134, vagy mint Üllés, ahol 129.6 százalókra 
teljesítették túl a dolgozó parasztok az év első felére 
járó begyűjtési terveiket. Nagyon sokan a legtöbb cikk-
féleségekből egész esztendőre lerótták tartozásaikat. 

Községi tanácsaink és a begyűjtési hivatalok dol-
gozói e szép sikereket közösen, a lakosság együttes erő-
feszítéseivel érték el, anélkül, hogy helyet adtak volna 
a korábbi években "megengedett" zaklatásoknak, a 
módnélküli úgynevezett' transzferálásoknak. 

Dolgozó parasztságunk nagyszerű állampolgári fe-
gyelméről tanúskodik most az a tény is, hogy míg ta-
valy sokan idegenkedtek a t tó l hogy gabanafeleslegei-
ket az állaimnak értékesítési szerződésre adják el, most 
már hetekkel a csépilés"kezdete előtt számos egyéni 
gazda keresi fel önként a terményforgalmi szerveket 
azért, hogy megköthesse mutatkozó feleslegeire az ér-
tékesítési szerződést az állammal. 

A szegedi*és a járásbeli dolgozó parasztok részé-
ről is mér most a legtöbb feltétel megvan ahhoz, hogy a 
"cséplőgéptől a begyűjtőhelyre« jelszó széles népmoz-
galommá váljék. Ugyanakkor megállapíthatjuk azt is, 
hogy államigazgatási szervánk, különösen a Begyűj-
tési Minisztérium nem készültek ilyen jól a nyári nagy 
galbonalbegyűjtési idényre, az ország jövő évi kenyeré-
nek teljes biztosítására. Mint ismeretes, a Miniszter-
tanács korábban rendeletet hozott arról, hogy a gabo-
nafelesiegekre az értékesítési szerződések kötését mi-
előbb meg kell kezdeni. Ez a rendelkezés már hetekkel 
ezelőtt napvilágot látott. A minisztérium részéről azon-
ban még mindig késik a végrehajtási utasítás megkül-
dése, amely megszabná a tanácsok, begyűjtési hivata-
lok. terményforgalmi vállalatok feladatát a rendelet 
végrehajtásával kapcsolatban. így történhetett meg 
többek között ez az eset is. Nemrégiben több sövény-
házi egyéni gazda felkereste a helyi begyűjtési szerve-
ket azért, hogy felajánl ják feleslegeiket az államnak, s 
az értékesítési szerződés megkötése után — amint ezt a 
Minisztertanács határozata előírja — megkaphassák el-
adó gabonájuk árának 50 százalékát. A sövényházi dol-
gozó parasztokat azzal küldték vissza, hogy még a mi-
nisztériumból, vagy a felsőbb tanácsi szervektől meg 
nem érkezik a végrehajtási utasítás, addig nem tehet-
nék semmit. 

Hiba van még a terményíorgalmí vállalatok felké-
szülésében is. Többek között még nem hoztak megfe-
lelő intézkedéseket ar ra vonatkozóan, hogy a járás dol-
gozó parasztjainak a gabonaátadások idején ne Kelljen 
napokat elherdálni drága munkaidejükből a raktárak 
előtti várakozással. Az önköltségcsökkentés érdekében 
kevesebb zsákoló munkást alkalmaznak a terményfor-
galmi vállalatok az idén. Ugyanakkor — mint ahogy 
izt több járási terményraktár vezetője fölvertette — azt 
sem engedhetik meg, hogy a dolgozó parasztok maguk 
hordják be a kocsiról a gabonát a raktárba, mert a 
rendeletek szerint még akkor is, ha tízpencnél keve-
sebb munkaidőről van szó, az illető dolgozó parasztot 
be kell jelenteni az SZTK-ba, különben nincs módjá-
ban a vállalatnak megtéríteni a zsákolásért járó 1—2 
forintot. Nevetséges és fölháborító a bürokráciának ez 
a goromba vadhajtása. Mennyivel egyszerűbb lenne 
például, ha a gabonabegyűjtés idejére a Terményfor-
galmi Vállalat átalányt fizetne az SZTK-nak, s ha ne-
tán valamelyik dolgozó parasztot néhány zsák búzájá-
nak behordása közben baleset érné, ennek az átalány-
nak a terhére ingyenes gyógykezelésben részesítenék. 
Kevés jóakarattal meg lehetne ezt csinálni. 

A szegedi járás községeiben most van kibontakozó-
ban az augusztus 20-a, alkotmányunk ünnepének tisz-
teletére induló begyűjtési versenymozgalom. A múlt 
hét végén 791 dolgozó paraszt kapcsolódott be ebbe a 
mozgalomba, akik nemcsak azt vállalták, hogy már a 
cséplőgéptől teljesítik gabonabeadási kötelezettségeiket, 
s feleslegeik 80 százalékát értékesítési szerződésre el-
adják az államnak, hanem azt is, hogy gazdatársaiknak 
tőlük telhetően minden segítséget megadnak ahhoz, 
hogy ők is már a géptől a begyűjtőhelyre vihessék a 
bejáró gabonát. A falusi pártszervezetek tagjainak 
egyik legnagyobb feladata most abban van, hogy ezt a 
nagyszerű versenymozgalmat méginkább kiszélesítsék, 
községeik minden becsületes dolgozó paraszt tagja részt 
vegyen ebben. Eddig már 14 falu és 12 termelőszövet-
kezet kötött egymással gabonabegyűjtési versenyszer-
ződést. Helyes lenne, ha a versenykezdeményezés pél-
dájá t a járás minden falujában követnék, hiszen az idei 
gabonabegyűjtési versenyeredményeink a munkások és 
dolgozó parasztok szövetsége erősödésének újabb nagy-
szerű állomása lesz, szép és nagyszerű megbízatás ezért 
fáradozni. 

J ó z s e f Attila-kör Szegeden 
A Városi Párt-végrehajtőbizotfság határozata 

A városi DISZ-végrehajtóbizottság és a 
TTIT titkársága javaslatára a Magyar Dol-
gozók Pár t ja Szeged városi végrehajtóbi-
zottsága elhatározta a József Attila-kör lét-
rehozását. 

A kör célja: városi vitafórum létreho-
zása a szegedi munkás, paraszt, értelmi-
ségi fiaitalok és felnőttek részére, napjaink 
aktuális kérdéseinek megvitatására, helyes, 
pártos álláspont kialakítására. 

A párt-végrehajtóbizottság a kör munká-
jának szervezését a DISZ városi végre-
hajtóbizottságára, valamint a TTIT városi 
szervezetére bízta. 

A kör vezetőségének több tekintélyes ve-
zető felajánlotta közreműködését. A kör 
vezetőségének névsorát az első, megtartott 
vezetőségi ülés után ismertetjük. 

A kör létrehozásával az a célunk, hogy 
ú jabb lehetőséget biztositsunk városunk la-
kosságának ahhoz, hogy véleményét szaba-
don elmondva, megismerje és hozzásegítse 

a pártot minden területen a helyes, a mun-
kásosztály és egész dolgozó népünk érdekeit 
szolgáló politika kialakításához. 

A kör vitáihoz gazdasági és politikai, fi-
lozófiai, irodalmi, értelmiségi problémákat, 
politikánk aktuális kérdéseit tűzzük napi-
rendre. További célunk az általános kérdé-
seket helyi kérdések megvitatásával to-
vábbfejleszteni. A megvitatásra kerülő kér-
dések egy részét a kör vezetősége, más ré-
szét a kör hallgatósága kívánságának meg-
felelően állítjuk össze. A vita vezetésére or-
szágos és helyi vezetők, tudósok, politiku-
sok ajánlották fel közreműködésüket. 

A kör titkársága a DISZ városi végre-
hajtóbizottságnál. Sztálin sétány 7. sz. L em. 
székel. Kérjük az érdeklődőket, hogy javas-
latukkal és kívánságokkal a kör titkársá-
gához forduljanak. 

VÁROSI PART-VÉGREHAJTO-
I BIZOTTSÁG 

Mi újság Tápén? 
Az idén is igen viharos esős 

nyarunk van, tehát számíthat 
tunk számos villámcsapásból 
eredő gabona tűzkárra is. A tá-
péi önkéntes tűzoltótestület épi 
pen ezért már most alaposan 
felkészül a védekezésre; hogy 
szükség esetén meg tudják vé-
deni a dolgozó parasztok termé-
seit a tűz pusztításaitól. Minden 
héten tartanak gyakorlatot; 
melyre Szegedről jön ki gyakor-
lott vezető a tűzoltó alosztálytól 

Mint dr. Benkóczi Pál orvos 
elmondotta a községi egészség-
ügyi és szociálpolitikai állandó 
bizottság is ugyancsak felkészült 
a gabonabetakarítás és cséplés 
idejére. A cséplő-brigádokat kis 
elsősegélynyújtó ládákkal látják 
el. Gondoskodtak arról is, hogy 
a dolgozók részére fertőtlenített 
edényekben állandóan legyen 
elegendő mennyiségű tiszta; 
ivásra és mosakodásra alkalmas 
viz, 

Csendes Pálné 

Kirándulóhajó indul 
Mindszentre 

Vasárnap; júiins 8-án reggel 
8 órakor a szegedi Hajóállomás-
ról kiránduló-hajót indít a Tár-
sadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat me-
gyei titkársága Mindszentre. A 
kiránduló közönséget képzett 
szakértő kalauzolja az úton, ma-
gyarázatot adva a vidék termé-
szetrajzi sajátosságairól. A ha-
jón hideg büfé áll az utasok 
rendelkezésére. Mindszenten pe-
dig ebédet biztosít részükre a 
kirándulást szervező társulat. A 
hajó az esti órákban tér vissza 
Szegedre. 

Az egész kirándulás díja sze-
mélyenként 32 forintba kerül, 
ebbe az összegbe felszámították 
már az ebéd költségét is. A ki-
rándulásra a TTIT titkárságán 
(Horváth Mihály utca 3, — tele-
fonon: 26-07); vagy az üzemi 
bizottságoknál lehet jelentkezni. 

A kiránduláson gyermekek 
is részt vehetnek. A gyermek-
jegy ára — ebben nincs benne 
az ebéd összege —- 10 forint, 

A tűzoltóság megfeszített erővel 
folytatja a belvizek eltávolítását 

Több helyen erősen megrongálódtak a lakások a felgyülemlett vitt 81 
Lapunik tegnapi számában 

már beszámoltunk arról, hogy 
az esőzést követő napon a 
tűzoltóság milyen erőfeszíté-
seket tett a lakásokban, pin-
cékben és udvarokban fel-
gyülemlett vizek eltávolítá-
sára. Egyes lapok híradása 
szerinit szerdán mintegy negy-
ven házat mentesítettek a 
víztől. A tűzoltóságtól nyert 
ú jabb értesülések szerint az 
esőzést követő napon nem 
tudták a rögtön bejelentett 
körülbelül negyven házat víz-
mentesíteni. 

Több helyen az a helyzet 
állt elő, hogy az udvarokról 
kiszivattyúzott víz vissza-
szivárgott, mert az utcán 
magasabb volt a vízállás. 

De a tűzoltók áldozatkész 
munkája folytán az elmúlt 
két nap folyamán körülbelül 
negyven házat felkerestek a 
szivattyús tűzoltó-brigádok. 
Különösen nagy mennyiségű 
víz gyülemlett fel Móraváro-

son a Móra, Remény, Hajnal 
és Szivárvány utcákon és 
ezeknek az utcáknak egyes 
házaiban. Felsővároson a 
Maros utcában, Üjszegeden a 
Székely-soron, a Tüdőgondo-
zóban és Klebelsberg-rtele-
pen a Mokrind-soron. I/fct a 
házak alapja több helyen ko-
molyan megrongálódott és 

a tűzoltók szerint néme-
lyik ház hamarosan beom-
lott volna, mert egészen 
alámosta a víz. , 

Még csütörtökön sem tudták 
felkeresni a tűzoltók a Pető-
fi-telepi részt, ahol ugyan-
csak több felé felgyülemlett 
a víz. Űjabb jelentések alap-
ján Algyőnél is nagyobb te-
rületen áll a víz, s a tűzoltók 
pénteken itt is meg akar ják 
kezdeni a szivattyúzást. Az 
algyői belvizet állítólag az 
okoztak, hogy a tűzoltóság 
régebbi figyelmeztetése elle-

nére sem csinálták meg mind-
eddig a vízlevezető átvágást. 

A tűzoltóság munkájá t a 
lakosság mindenfelé nagy fi-
gyelemmel kiséri, azonban 
kevés társadalmi segítséget 
nyúj t a víz eltávolításához. 

Már az eddigi hírekből is 
megállapítható, hogy a szo-
katlanul nagy, óriási eső fő-
ként azért váltott ki ilyen 
veszélyes helyzetet, mert 

a város körülbelül nyolc-
van éves csatornahálózata 
nem tudott megbirkózni a 
nagy mennyiségű vízzel. 

Különösen érvényes ez a 
megállapítás a külterüle-
tekre. 

Meg nem erősített hírek 
szerint a közeljövőben na-
gyobb összeget kívánnak for-
dítani a csatornahálózat fel-
újítására és fejlesztésére, 
amennyiben a minisztéri-
umok hozzájárulnak. 

Negyvennyolc órája dolgoznak 

Néhány hét múlva, július 22-én ünnepli a lengyel nép hazájá-
nak, a német fasizmus alól való felszabadulásának 12. évfordu-
lóját. A lengyel nép nagy sikereket ért el az ország iparosításá-
ban az elmúlt esztendők alatt. A kiváló minőségű „Ursus" 
könnyű traktorok iránt külföldön is igen nagy a kereslet. Ké-
pünkön: az exportra menő traktorok hajóbarakás előtt a gdyniai 

kikötőben. 

Móraváros, Hajnal utca;1 
Hirtelen felberreg a tűzoltó-
ság szivattyús motorja. Az 
udvarban — de a lakásban is 
— felgyülemlett esővíz fogy-
ni kezd. 

A szorgosan küzdő tűzoltó-
kat kissé aggódó arcok ve-
szik körül. „A la)kás... — Mi 
tesz a lakással?! Harminc 
centis benne a víz" — mond-
ja egy idősödő asszony. 

— Ne féljen nénikém — 
nyugtatja meg Hódi Ferenc 
főhadnagy elvtárs a brigád 
tűzoltó parancsnoka. — Ha-
marosan kiszivattyúzzunk a 
vizet és akkor majd a lakás 
ir rendbe jön. 

A tűzoltók villámgyors 
munkájúi nagy érdeklődés ki-
séri. Gyerekek és felnőttek 
egyaránt ott tolonganak, ahol 
a legnagyobb a látnivaló: a 
szivattyú körül! 

Egyszerre csalk leáll a mo-
tor! A tapasztalt tűzoltöko.t 
azonban nem rendíti meg e 
jelenség. Máris ,szétdobják" 
a tömlőket, s tisztítani kez-
dik a szűrőszerkezetet. 

— Itt van az alkadály — 
mondja Hódi elevtárs muniia 
közben. — Ha a szűrőberen-
dezés aldugul, egy pillanatra 
megáll a munka. De már 
kész is. 

— Motort indítsd! — hang-
zik el a parancsszó, s mos', 
ismét erőteljesen, nagy su-
gárban lövell előre a vizet az 

utcai csatornáikba a szivattyú. 
Hódi elvtárs kérésünkre rö-

viden így „nyilatkozik" bri-
gádja munkájáról: — A szer-
dai és csütörtöki napon igen 
feszített volt a munkánk. Bri-
gádunk két nap alatt több, 
mint negyven ház udvarából 
— beleértve a lakásokat is — 
szivattyúzta ki a vizet. 

— S mióta vannak szolgá-
latban? 

— A hozzám beosztott elv-
társak nagyobb része negy-
vennyolc órája dolgozik. S 
mondhatom, fel se veszik. 
Igen derekasan, oroszlánrészt 
vállalva, lelkiismeretesen áll-
tak helyt: Bozsik József törzs-
őrmester, Kocsis János gép-
kocsivezető szakaszvezeiö, 
Szél Mátyás törzsőrmester. 

S most hirtelen megszakít-
ja „nyilatkozatát" Hódi elv-
társ, mert újabb embere,i 
jönnek: „A lakásomban a 
viz" — mondja több is szinte 
egyszerre. 

Hódi elvtárs nem sokéjg 
várat magára, máris intézke-
dik a kis szivattyú — 710 
köbcentiméteres motor hajtja 
— üzembehelyezéséről. 

Dicséret és megbecsülés il-
leti a szegedi tűzoltó pa-
rancsnokság dolgozóit lelkiis-
meretes, fáradtságot nem is-
merő, áldozatkész munkájuk-
ért. 

(bozólei) 
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Feszültség Izrael és Jordánia között állítólagos 
izraeli csapatösszevonások miatt 

A londoni rádió jelentése sre-
rint szerdán Husszein, jordániai 
király magához kérette Duke 
ammani angol nagykövetet és 
aggodalmának adott kifejezést 
azokkal a hírekkel kapcsolatban, 
hogy Izrael csapatokat vont ösz-
sze a jordániai határon. A jor-
dániai király közölte: Jordánia 
fenntartja a védekezés jogát tá-
madás esetérc. 

A jordániai hadsereg paran-
csot kapott, hogy legyen készen-
létben. Szerdán este az arab 
légió csapatait is készenlétbe 
helyezték. Gorából az AFP art 
jelentette, hogy az egyiptomi 
fegyveres erők is parancsot 
kaptak, hogy álljanak készen 
az Egyiptom vagy más arab or-
szág ellen irányuló esetleges iz-
raeli támadás visszaverésére. 
Szíriai csapatokat is összevon-
lak az izraeli határ mentén. 

Az AFP jelentése rámutat ar-
ra, hogy Izrael ismét folytatja a 
Jordán folyó szabályozási mun-
kálatait és e munkák védelmére 
csapatokat rendelt a Jordán vi-
dékeire. Tel-Avivban az izraeli 
hadsereg szóvivője közölte, hogy 
szerdán reggel egyiptomi csapa-
tok két nlkalommal is izraeli te-
rületre hatoltak be. A londoni 
rádió jelentése szerint az izra-
eli külügyminisztériumban ko-
holmánynak minősítették a csa-
patösszevonások hírét. 

Sajtójelentések nyomán Jor-
dánia libanoni ügyvivője felke-
reste a libanoni tájékoz.tatásügyi 
minisztert, hogy közölje vele: 
Jordánia izraeli agressziótól tart 
Szacb Szalam államminisztcr, 
ideiglenes miniszterelnök a hír 
vétele után a köztársasági elnök 
rezidenciájára sietett Rendkí-
vüli minisztertanácsot hfvtak 
össze, amelyen részt vett a liba-

Washington: Az Associated 
Press jelentette, hogy tekintettel 
az acélipari sztrájkra, az ame-
rikai kormány elhatározta: le-
foglalja a raktárakban heverő éa 
a hadianyaggyártáshoz szüksé-
ges acélkészlctcket Az intézke-
désnek az a céljn — teszi hozzá 
az. AP —, hogy „a nem katonai 
célokra termelő gyárosok no ha-
lászhassák el ezekot az anyago-
kat a hadianyaggyárak elől", 

Tel Aviv: 1956. július 3-án 
aláírták az 1956-57. évre szőlő 
magyar—izraeli kereskedelmi 
megállapodást A megállapodás 
az elmúlt időszakhoz képest a 
két ország közötti áruforgalom 
növelését irányozza elő. Ma-
gyarország elektromos cikkeket 
gépeket, fémipari termékeket és 
más árukat szállít Izraelbe: 
ahonnan többek között foszfá-
tot gyapjúfonalat, autógumit; 
citromot narancsot és egyéb 
árukat importálunk. 

London: A londoni rádió kö-
zölte, hogy Musztafa ben Halim 
líbiai miniszterelnök hazatérve 
az angol fővárosból közölte, 
hogy nz angol kormány vezetői-
vel folytatott megbeszéléseinek 
eredményeként Anglia ellen-
szolgáltatás nélkül bizonyos 
mennyiségű fegyvert és hadi-
anyagot szállít a libini fegyve-
res erőknek. Az angol kormány-
nyal megállapodott abban is; 
bogv « libiai fegyveres erők 
tisztjeinek egy csoportját Nagy-
Brilanniában képezik ki. 

Washington: Az AP jelenti; 
hogy Natban F. Twining tábor-
nok, az amerikai légierő vezér-
kari főnöke, a Szovjetunióban 
tett látogatása után szerdán ha-
zaérkezett. A washingtoni re-
pülőtéren az őt kérdéseikkel 
mcgostxomló újságíróknak csak 
annyit mondott, hogy „a Szov-
jetuniónak jó légihadereje van, 
amelynek jó a vezetősége és ki-
tűnő a felszerelése". További 
részletekbe nem volt hajlandó 
bocsátkozni, de közölte, hogy 
először jelentést tesz Eisenho-
wer elnöknek, majd esetleg nyil-
vánosan elmondható beszédben 
számol be körútján nyert ta-
pasztalatairól, 

noni hadsereg parancsnoka is. 
Szalam a minisztertanács ülése 
után kijelentette, hogy „az arab 
országok izraeli agresszió esetén 
azonnal Jordánia mellé állnak". 

A londoni izraeli nagykövetet, 
Elath-ot, Sir Ivone Kirk Part-
rick, az angol külügyminiszté-
rium állandó államtitkára magá-
hoz kérette és hosszabb megbe-
szélést folytatott vele az izraeli— 
jordániai feszültség ügyében — 
jelenti a londoni rádió. Burns 
tábornok, az ENSZ palesztinai 

fegyverszüneti ellenőrző bizott-
ságának elnöke Kairóból vissza-
tért jeruzsálemi főhadiszállásá-
ra. Megérkezésekor kijelentette, 
hogy visszatérése az Izrael és 
Jordánia határán lévő helyzet-
tel kapcsolatos. 

Szerdán este a kairói kommen-
tátora — az AFP szerint — kije-
lentette a rádióban, hogy „az 
izraeli csapatösszevonások ösz-
szejüggésben állnak azzal a nyo-
mással, amelyet az imperialisták 
az arab államokra gyakorolnak". 

Elítéljük a nép és a párt e l len 
intézett támadásokat 

Fonfus belpolit ikai kérdéseket vitatott m e g a szegedi 
párttitkári értekezlet 

A Magyar Népköztársaság elismerte 
a Kambodzsai Királyságot 

ŐEXCELLENCIÁJA KIM THIT ÜRNAK. 
A KAMBODZSAI KIRÁLYSÁG MINISZTERELNÖKÉNEK 

P N 0 M-P E N 11 
A Magyar Népköztársaság kormánya értesíti 

^ Nagy méltóságodat, hogy a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa, figyelembe véve a független és szuve-
rén Kambodzsai Királyság békés és semleges politikáját 
és kifejezésre juttatva a kambodzsai nép független létére 
irányuló törekvése iránti rokonszenvét, ünnepélyesen elis-
meri a Kambodzsai Királyságot. A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsát az az óhaj vezérli, hogy az ENSZ alap-
okmánya, valamint a békés egymás mellett élésre vonat-
kozó elvek alapján erősítse a függetlenségre és békére tö-
rekvő népek közötti kapcsolatokat. A magyar kormány ki-
fejezésre juttatja azt az óhaját, hogy diplomáciai kapcsolato-
kat létesítsen és diplomáciai képviselőt cseréljen a Kam-
bodzsai Királysággal. 

A Magyar Népköztársaság kormányának szilárd meg-
győződése, hogy az országaink közötti diplomáciai kapcso-
latok megteremtése egyaránt szolgálja a magyar és a kam-
bodzsai nép érdekeit, és javára válik a nemzetközi együtt-
működés, a népek közeledése, valamint az egyetemes béke 
magasztos ügyének. 

A magyar nép és kormánya szívből kívánja, hogy a 
kambodzsai nép békéje és függetlensége megszilárdítására, 
hazája felvirágoztatására irányuló nemes törekvéseit teljes 
siker koronázza. 

i'. r HEGEDŰS ANDRÁS, 
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 

MINISZTERTANÁCSÁNAK ELNÖKE 

Az új nemzetközi helyzettel kapcsolatosan 
az amerikai, a szovjet és az angol 

kormányhoz levelet intézett 
a Béke Vi lágtanács 

A Béke-Világtanács irodája 
június 23-tól 25-ig Párizsban 
ülést tartott. Az ülésen doku-
mentumokat fogadlak el, ame-
lyeket közlés végett eljuttattak 
a sajtóhoz is. A Béke-Világta-
nács irodájának nyilatkozata 
többek között hangoztatja: 

;,A Béke Világtanács úgy vé-
lekedik, hogy az új nemzetközi 
helyzetben nemcsak újabb erő-, 
feszítésekre: hanem mélyenszán-
tó változtatásokra van szükség 
a problémák megoldásának meg-
közelítésében és a békéért foly-
tatott harc formáiban: 

A népek vágyódtak az enyhü-
lés után, harcoltak érte és az 
enyhülés már most kedvezően 
tükröződik a kormányok közötti 
viszonyban. Mindamellett to-
vább folyik a fegyverkezési 
verseny; az atomfegyverkísérle-
tek, újabb döntő fegyvernemek 
keresése. 

Ennélfogva a békeszerető erők 
együttes akcióira ma még job-
ban szükség van, mint valaha; 
hogy Nyugaton és Keleten egy-
aránt eltűnjék a bizalmatlanság; 
amely még mindig bénítja az 
államok közötti együttműködés' 
cs a fontos nemzetközi kérdések 
rendezését A bizalmatlanság el-
oszlatásához szükség van az 
amerikai és a szovjet nép támo-
gatására. A bizalmatlanság el-
oszlatása nem valósulhat meg 
a különböző tömbökhöz tartozó 

népek, valamint olyan országok 
részvétele nélkül, amelyek — 
mint például India és Jugoszlá-
via — függetlenek maradtak e 
tömböktől. 

Ilyen körülmények között a 
Béke-Világtanács állandóan kap-
csolatot keres minden olyan 
szervezettel, amely a béke ügyé-
ért dolgozik. 

A Béke-Világtanács a maga 
részéről végrehajtja mindazokat 
a változtatásokat és módosításo-
kat, amelyek megkönnyíthetik 
az együttes akciókat. Reméli, 
hogy az összes egyéb csoporto-
sulások és alakulatok is erőfeszí-
téseket tesznek a béke védelmét 
szolgáló tevékenység valameny-
nyi formájának összehangolásá-
ra; 

A békeszerető szervezetek kö-
zötti bizalom megteremtése vé-
gett -a Béke-Világtanács hajlan-
dó részt venni eszmecserékben és 
megkeresni a megegyezést min-
den olyan kérdésben, amely a 
nemzetközi problémákkal kap-
csolatban felmerülhet". 

Az Amerikai Egyesült Álla-
mok, a Szovjetunió és Nagy-
Britannia kormányához küldött 
levélben a Béke-Világtanécs ké-
ri, hogy szüntessék be nz atom-
fegyver robbantási kísérleteket, 
mert azok veszélyeztetik az em-
beriség egészségét 

Vita az olasz képviselőházban 
a p o z n a n i esemés&Yefcről 

Az olasz képviselőházban 
kedden vita folyt a poznani 
eseményekkel kapcsolatban. 
Róbertj újfasiszta képviselő 
interpellációt jelentett be, s 
abban követelte, hogy az 
olasz kormány kér je a len-
gyelországi eseményeknek az 
ENSZ részéről történő kivizs-
gálását. Penazzato. a katoli-
kus szakszervezetek egyik ve-
zetője pedig indítványt ter-
jesztett be. hogy az olasz kor-
mány fejezze ki szolidaritásai 
a lengyelországi események 
áldozataival. Folchi államtit-
kár kijelentette, nem lehet 
szó arról, hogy Olaszország 
beavatkozzék Lengyelország 
bel ügyeibe. Ehhez a kijelen-

téséihez fűzött megjegyzései-
ben azonban kifejezésre jut-
tatta az olasz kormány szoli-
daritását a Poznanban lefolyt 
rend zavarósokkal. 

Di Vittorio, \uz Olasz Álta-
lános Szakszervezeti Szövet-
ség (CGIL) főtitkára, a Szak-
szervezeti Világszövetség el-
nöke ezután szintén interpel-
lációt terjesztett be. Kérte, 
hogy a kormány foglaljon 
állást a más országok bel-
ügyeibe való olyan beavatko-
zások ellen, mint az Egyesült 
Államoknak a népi demokra-
tikus országok elleni akciókra 
folyósított költségvetési ki-
adásai, 

A szegedi pórtszervezetek titkárai július 
4-én értekezletet tartottak a Kálvin téri 
székházban. Megvitatták a belpolitikai ese-
ményeket és 

a munkások, dolgozó parasztok, a nép-
pel egyet akaró értelmiségiek nevében 
állást foglaltak a Központi Vezetőség jú-
lius 1-én megjelent határozata mellett. 

Ladányi Benedek elvtárs a kibővített vá-
rosi párt-végrehajtóbizottság értékelése 
alapján tájékoztatta az értekezlet rész-
vevőit: a második ötéves terv vitájának 
eredményéről; a párt Központi Vezetősé-
gének és a kormánynak azokról az intéz-
kedéseiről, amelyek tovább fejlesztik egész 
közéletünk demokratizmusát; a budapesti 
Petőfi Kör legutóbbi vitáin elhangzott 
nép-, párt- és államellenes kirohanások-
ról. 

Kivétel nélkül egyetértettek a felszóla-
lók azzal, amit Ladányi elvtárs elmondott, 
mert — amint ezt többen aláhúzták — a 
városi párt-végrehajtóbizottság a Központi 
Vezetőség határozata és a szegedi munká-
sok, értelmiségiek hangulata szemszögéből 
vizsgálta és mérlegelte a helyzetet. A párt-
szervezetek titkárai, az üzemek, termelő-
szövetkezetek, intézmények és hivatalok 
dolgozói nevében helyeselték, hogy a má-
sodik ötéves terv vi tája során beérkezett 
mintegy húszezer javaslat elbírálásával 
szakbizottságok foglalkoznak és válaszol-
nak valamennyi javaslatot tevőnek. Köz-
tudomású, hogy Szegeden ls rendkívül ne-
héz a lakáskérdés megoldása. Ezért 

mindenki üdvözölte, hogy a második öt-
éves tervben az eredetileg tervezettnél 
mintegy 8 ezerrel több lakást építünk 

az országban, továbbá a kulturális létesít-
ményekre szánt összeget is emeljük. De 
ugyanakkor azt is látni kell — szögezte le 
az értekezlet —, hogy a beérkezett javas-
latok alapján legalább háromszorosára 
kellene emelni az ötéves terv beruházásait, 
ami teljesen lehetetlen, népünk anyagi 
ereje ezt nem bírja. Ha a tervezett összeg-
nél jóval többet ruháznánk be, ez feltét-
len az életszínvonal emelkedésének rová-
sára menne. Ezt pedig nem tehet jük meg, 
mert a nép jólétének évről évre, fokozato-
san emelkednie kell. 

Megelégedéssel vette tudomásul az érte-
kezlet valamennyi résztvevője, a pártnak 
és a kormánynak, az ipari üzemek, az al-
só gazdasági és állami szervek nagyobb 
önállóságára vonatkozó intézkedéseit. Az 
üzemek a jövőben nem negyedévre, ha-
nem egész évre megkapják terveiket, ami 
megkönnyíti, biztosabbá teszi a gazdasá-
gos termelést, a tervek teljesítését, öná l -
lóbb lesz a létszám- és béralap-felhaszná-
lás is. Ennek az a jelentősége, hogy a meg-
szabott felső határokon belül az üzem ve-
zetősége a helyi viszonyoknak megfelelő-
en maga gazdálkodhat a létszámmal és a 
béralappal. Mivel azonban Szegeden egy-
re több munkaerő-felesleg jelentkezik, 

szükséges a meglévő üzemek, különösen 
a helyi ipar további fejlesztése. 

A szegedi dolgozóknak ezt az igényét tá-
mogatják a párt vezető szervei, támogatja 
a Központi Vezetőség Titkársága is. A tit-
kári értekezlet megbízta a városi párt-
végrehajtóbizottságot: ha szükséges, a ve-
zető pártszervek támogatásával erélyesen 
lépjen fel a város dolgozóinak érdekében. 

Az értekezlet szerint a meglévő lakás-
gondokon helyi intézkedésekkel ls lehet — 
mégpedig sürgősen — enyhíteni. Egyes 
nem eléggé kihasznált nagy épületekbe 
közületeket, kollégiumokat lehet elhelyez-
ni, a közületek által eddig elfoglalt épüle-
teket pedig lakások céljaira kell átadni. 
Ezért határozat született arról is, hogy ezt 
a kérdést a lehető leggyorsabban intézze 
el a Városi Tanács vezetősége, mert a dol-
gozók türelmetlenül vár ják. Elhatározta 
továbbá az értekezlet, hogy 

a pártszervezeteknek hatékonyabban 
kell dolgozniuk a termelőszövetkezetek 
fejlesztéséért, 

mert jelenleg Szegeden — egyes szövetke-
zeti tagok kivételével— nem folyik sok-
oldalú és következetes agitáció a mezőgaz-
daság szocialista átalakításáért. A terme-
lőszövetkezeti tagok öregségi járulékának 
ügyét is rendezi a kormány, tehát nem 
keil attól tartaniok a dolgozó parasztok-
nak, hogy a tsz-ekben nem tudnak meg-
élni, ha munkaképtelenekké válnak. 

Valamennyi felszólaló mélyen elítélte 
azokat a nép- és pártellencs támadáso-
kat, amelyeket a budapesti Petőfi Kör leg-

utóbbi vitáin nyilvánultak meg, egyes 
felszólalók részéről. 

Déri Tibor, Méray Tibor, Tardos Tibor és 
még néhányan éppen akkor ócsárolták, rá-
galmazták a pártot és a kormányt, amikor 
az erejét megfeszítve küzd az SZKP XX. 
kongresszusa szellemében, mindennemű 
szektásság felszámolásáért, közéletünk de-
mokratizmusának biztosításáért, a mun-
kásosztály életkörülményeinek javításá-
ért. A dolgozók nevében harcosan üdvözöl-
te valamennyi pártt i tkár a Központi Ve-
zetőség július 1-i határozatát, amely a for-
radalmi éberség fokozására hívja fel a 
párt tagjait és a pártonkívüli dolgozókat 
a demagógok zavartkeltő kísérlete ellen. 
Akik tagadják a párt és a munkásosztály 
vezető szerepét, akik valamiféle „új for-
radalmat" hirdetnek, amelyben a burzsoá, 
kizsákmányoló elemek is teljes szabadsá-
got élvezhetnek, azok nyilvánvalóan ellen-
forradalmat akarnak. 

Az ilyeneknek nemhogy a pártban nincs 
semmi helyük, de fórumot sem szabad 
nekik adni, ahonnan ócsárolhatják a mun-
kásosztály hatalmát, a nép vezetőit, 

azokat a vezetőket, akiknek egész élete 
bizonyíték a néphez való hűség mellett. A 
szegedi munkások is azon a nézeten van-
nak: aki ebben az országban „strukturális" 
átalakításért töri magát — ha mindjár t a 
lenini eszmék és a XX. kongresszus nép-
szerűségének égisze alatt is — az burzsoá 
restaurációt akar, mert tudvalévő, hogy a 
szocialista forradalomnál nincs magasabb-
rendű forradalom. Minden ellenséges meg-
nyilvánulást, zavartkeltési kísérletet a 
dolgozó parasztsággal szövetséges munkás-
osztály hatalma elleni támadásnak kell 
tekinteni és a legerélyesebben kell vissza-
verni. Ez a legkisebb mértékben sem je-
lenti a tárgyilagos, pártszerű bírálat sza -
badságának korlátozását, vagy a javasla-
tok, vélemények visszaszorítását. A titkári 
értekezlet egyetért a Központi Vezetőség-
gel abban, hogy 

tovább kell fejleszteni a jószándékú, a 
segíteni akaró kritikát, bárkinek az a j -
káról hangzik el, hiszen ez nélkülözhe-
tetlen hajtóereje a szocializmus építésé-
nek. 

Ezért helyeselte mindenki azt a döntést, 
hogy Szegeden létrehozzák a József Attila 
Kört, ameLv a munkások, dolgozó parasz-
tok és értelmiségiek vitafóruma lesz. Itt 
is — mint a közéletben bárhol —, minden-
ki szabadon kifejtheti meglátásait, néze-
teit, eddigi eredményeinkről, közéletünk 
és népgazdaságunk fogyatékosságairól. A 
párt és a kormémy mindenkor megköszö-
ni, ha a dolgozók ostorozzák a hibákat és 
javaslatokat tesznek azok megszüntetésé-
re. Az értelmiség erejére és tudására ezen-
túl még fokozottabban kell támaszkod-
nunk. Szükséges, hogy valóban megbe-
csüljük a munkájukat , hogy még jobban 
igénybe vegyük tanácsaikat, segítségüket 
és bátrabban vonjuk be őket a város párt-
és állami vezetésébe. 

Foglalkozott az értekezlet a „Szabad 
Nép" munkájával is. Egyhangú volt az 
állásfoglalás abban a kérdésben, hogy 

a párt központi lapjában ne jelenjenek 
meg olyan írások, amelyekkel a dolgozó 
tömegek nem értenek egyet. 

Az egyik felszólaló szerint, ha jelenleg va-
laki a „Szabad Nép"-et olvassa, egves cik-
keiből úgy tűnik neki, mintha a különböző 
burzsoá, vagy a szocializmus építésétől — 
enyhén szólva — távol álló egyének pa-
naszainak orvoslása volna a legfőbb fel-
adata. Helyesnek tar tunk minden jogos 
sérelem orvoslását. De szerintünk helye-
sebben tenné a „Szabad Nép", ha elsősor-
ban a munkások, dolgozó parasztok és ér-
telmiségiek problémáinak megoldására te-
relné a figyelmet. 

Az értekezleten senki nem értett egyet 
Molnár Erik elvtárs „Igazságszolgáltatá-
sunk és a szocialista törvényesség" című 
cikkével (Szabad Nép, június 26.), amely-
ben azt mondotta, hogy az izgatás általá-
ban nem fog a politikai bűncselekmények 
körébe tartozni. A munkások azon a véle-
ményen vannak, hogy az izgatás igenis 
súlyos politikai bűncselekmény, veszélyez-
teti népi rendszerünket, s ezért súlyosan 
meg is kell torolni. Felhívással fordult a? 
értekezlet a „szabad Nép" szerkesztő-
bizottságához: szüntesse meg az ingado-
zást a lap volnalvezetésében és határozot-
tan a Központi Vezetőség határozatainak 
megfelelően magyarázza az elvi, politikai 
és gazdasági kérdéseket. 

Megvizsgálták a második ötéves terv irányelv-tervezetéhez 

A második ötéves terv 
irányelvtervezetéhez a dol-
gozók több mint harmincezer 
javaslatot tettek. A különbö-
ző párt- és állami szervek-
hez, valamint a szerkesztősé-
gekhez azonban még most is 
nagyon sok levél érkezik, így 
a javaslatok száma állandóan 
emelkedik. 

Az eddigi beérkezett javas-
latok többségét a Központi 
Vezetőség által kiküldött 
szakbízottságok, a kérdéses 
terület legjobb szakemberei-
nek, párt- és állami vezetők-
nek, tudósoknak, stb. részvé-
telével megvizsgálták. Külön, 

érkezeit javaslatokat 
külön szakbizottság dolgozta 
fel az ipar és a közlekedés, a 
mezőgazdaság, a beruházások 
területi megoszlásával, vala-
mint az életszínvonal kérdé-
seivel foglalkozó javaslato-
kat. Munkájukról legutóbb az 
összefoglaló bizottság előtt 
számoltak be. 

Azoknak a javaslatoknak a 
megvalósításáról — amelyek 
közvetlenül nem érintik 
ugyan az irányelv-tervezetet, 
de helyes és indokolt valóra-
váltásuk, — a szakbizottsá-
gok az illetékes szervekikel 
karöltve intézkedjenek. A fő-
leg helyi jellegű javaslatokat, 

amelyeknék megvalósítása az 
egyes minisztériumok és ta-
nácsok hatáskörébe tartozik, 
intézkedés végett megküldik 
az illetékes szerveknek. A 
szakbizottságok elnökei, illet-
ve titkárai minden levélre 
válaszolnak. A javaslattevőt 
arról is értesítik, ha javas-
latát elbírálás, vagy végre-
hajtás végett más szervnek 
küldték meg. A bizottság el-
határozta, hogy a fontosabb 
javaslatokra adott válaszok-
ról a sajtó útján a közvéle-
ményt folyamatosan tájékoz-
tatja, 
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A műszaki konferencia előtt 
a Szegedi Textilművekben 

'A termelési értekezletek 
előtt rendszerint műszaki 
konferenciát tar tanak a Sze-
gedi Textilművekben. Ezen 
a konferencián részt vesznek 

Ez csak bátorítaná őket. s 
igen sok hasznos javaslattal 
gazdagítanák a vállalat irá-
nyító munkáját . 

A Szegedi Textilművek 
műszaki konferenciája sok-
ban elüt a többi üzem műsza-
ki konferenciáitól. Vannak 
benne jó. hasznos részek, s 

sa körül is vita kerekedik. 
Már ezért is jó lenne, ha az 
alapszervezet vezetői részt, 
vennének ezeken a konferen-

_ ciákon, hisz így elmondhat-
a műszakiak, a pártbizottság nák, mi oka volt annak, hogy 
néhány tagja és az üzemi bi- az ő alapszervezetükhöz tar-
zottság is. A konferenciát az tozó üzemrészekben elmaradt 
üzem főmérnöke. Nagy Sán- egy-egy határozat végrehajtá-
dor elvtárs tar t ja . Ütbaigazí- sa. Ugyanekkor — a műszaki 
tásokat ad a következő hónap konferenciák előtt körülbelül akadnak hibák is. Ügy gon-
miunkájához, ismerteti az ei- egy héttel taggyűléseket tar- dol.iuk. helyes lenne, ha más 
múlt hónap eredményeit, be- tanak — közvetlen az üzem 
szél a hiányosságokról, a mű- vezetőinek mondhatnák el a 

taggyűlésen elhangzott javas-
latokat. a felvetett hiányossá-
gokat. a dolgozók jogos pa-
naszait. Ez csak növelné az 
alapszervi titkárok tekinté-
lyét, s már a termelési érte-
kezleteken látnák a dolgo-
zók. hogv a vezetőktől egé-
szen az igazgatóig foglalkoz-

szaki intézkedési tervek tel-
jesítéséről, az ú jabb rendel-
kezésekről. — egyszóval 
mindarról, ami a következő 
hónap munkáját segíti. 

Egy füzei „szempont" 
A főmérnök, jelen esetben 

Békegyűlést tartott nem-
rég a KIOSZ szegedi cso-
portja. A Városi Békebizott-
ság képviseletében Qltvay 
Ferenc elvtárs tartott elő-
adást. Az előadás után a kis-
iparosok gyermekei és Í.Z 
ipari tanulók szórakoztatták 
a megjelenteket. A fiatal mű-
vészek több neves zeneszerző 

Nagy Sándor elvtárs, egy ho- n a k a felvetett problémákkal. 
napig készül a műszaki kon- — — 
ferenciéra. Az üzem rendsze-
res látogatása közben észre-
vételeit feljegyzi, s még ak-
kor is ismerteti azokat, ha 
közben intézkedés történt. A 
hétfői termelési értekezleten 
mintegy 15 műszaki és ter-
melési problémát vöt fel, 
köztük olyanokat is, melyek 
megvalósítása nagyon is idő-
szerű. Egyik ilyen: a kártoló-
kat a fedőlécekkel törlik le 
többhelyt és igy szaporodik 
az olajos hulladék. Ez a ke-
vésbé értékes hulladék sza-
porodás az üzemnek is. de 
maguknak a dolgozóknak is 
komoly károsodást jelent. A 
füzetben ött találjuk az Ipar-
igazgatóság felhívását az 
olajoshulladék csökkentésére 
és azt is, hogy az ország leg-
jobb üzeme ötezer forint ju-
talmat 'kap. Számos javaslat 
hangzott m á | el a jutalom el-
osztására, d® minden bizony-
nyal megmaradnak amellett, 
hogy a legjobb műszak kap-
ja ezt. Egy másik probléma: 
több gépen a fonó (flyer) 
szárnyakat rendetlenül rak-
ják fel, emiatt nehezebb lesz 
a fonónők munkája. Az ú j 
prémium rendszer ismerteté-
sére is kitér a füzet, de be-
szél arról is. hogy a csévélő-
ben áthelyezik a felvetőket. 
Hosszú lenne felsorolni mind 
a tizenöt „szempontot", me-
lyek újább 15 „alszempont-
tal" egészülnek ki. s egy hó-
nap tapasztalatait tükrözik 
vissza, 

üzemekből is részt vennének 
egy-egy ilyen műszaki konfe-
rencián. hasznosítanák az ott 
szerzett tapasztalatokat. Ez 
elősegítené a műszaki konfe-
renciák színvonalának emelé-
sét és nem utolsó sorban 
megjavulnának a termelési 
értekezletek, a bólogatás he-
lyett aktív viták kerekedné-
nek. s valóban az üzem par-
lamentjeivé lennének. 

Nyilvános vifa 
'Az eddigi tapasztalatok azt 

bizonyítják, hogy a műszaki 
konferencia a nyilvános vita 
színhelyévé vált a Szegedi 
Textilművekben. A műszakok 
vezetői egymás munkáját bí-
rálva elmondják javaslatai-
kat is és személyre való te-
kintet nélkül „kérdőre von-
ják" azokat - "ezetőket. akik 
a hibákat okozták. Nem rit-
ka, hogy a műszaki konfe-
rencia vi tája a tervezettnél 
tovább tar t és számos javas-
lat a megvitatás után elvetés-
re kerül. Ilyenre már volt 
példa: egyes művezetők ja-
vaslatát. mellyel egyetértet-
tek ugyan a vállalat vezetői 
közül néhányan, alapos vita 
után helytelennek tartották 
és egy sokkal jobb javaslatot 
fogadtak el helyette. A mű-
szaki konferenciákon szóba 
kerül az egész üzem élete, 
mondhatni, hogy tükörképet 
kap az üzemről az. aki része 
vesz rajta. Mégis távol marad 
a műszaki konferenciáról pél-
dául az alapszervi párttitká-
rok zöme, vagy az alapszer-
vek vezetőségének tagjai. 
Így nem csoda, hogy sok 
esetben csak a termelési érte-
kezleteken szereznék tudo-
mást egy-egy üzemrész, mű-
szak feladatairól, nem isme-
rik az egész üzem életét. 
Emiatt a pártértekezést csal: 
a pártbizottság titkárának. 
Péter Szilveszter elvtársnak 
útmutatásai nyomán tudják 
gyakorolni. Ennek következ-
ménye az is. hogy a termelé-
si értekezleteken kevés a vi-
ta, alig akad felszólaló, tehát 
nem az üzem parlamentje 
még egy-egv ilyen értekezlet. 

Az ellenőrzés 
A műszaki konferencián 

minden esetben ellenőrzik, 
hogyan hajtották végre a ko-
rábbi konferencia határoza-
tait. Sokszor megtörténik, 
hogy a határozat végrehajtó-

Békegyűlés a KlOSZ-nál 
műveiből adtak elő. Kedves 
számaikért a KIOSZ helyi 
csoportja megvendégelte 
őket. A békegyűlés után a 
Kultúrcikk Hangszerboltja 
szórakoztatta még a vendé-
geket. Űj lemezbemutatót is 
tartottak. A fiatalok sokáig 
táncoltak a békegyűlés után. 

Lehotai Istvánné 

Ünnepség a dorozsmai óvodában 
A szokásos év végi óvodai 

ünnepségeket Dorozsmán a 
Temető utcai óvodában Du-
dás Malvinka óvónő és a szü-
lők segítségével rendezték 
meg. A kis apróságok kedves 
jelenetekkel, játékokkal, ver-
sikékkel szórakoztatták szü-
leiket és a megjelent vendé-
geket. Nagy sikere volt a 
Csipkerózsika című mesejá-
téknak. 

A szülők és a vendégek 

szűnni nem akaró tapssal kö-
szönték meg az előadást a kis 
művészeknek. 

A műsor befejezése után a 
6 évesek könnyes szemekkel 
búcsúztak az óvónéniktől, s 
átadták kedves ajándékaikat, 
a szebbnél-szebb virágokat. 
Az év végi ünnepség után 
megvendégelték a kis apró-
ságokat, akik az izgalomtól 
kipirult arccal fogyasztották 
a finom süteményeket. 

Bálint Istvánné 

Megjelent" az Uj Idő 
Az Űj Id5 27. számának ve* Egyesült Államokban és egész 

zércikke a nemzetközi kapcsola- Latinamerikában nagy port fel-
tok perspektíváival lolgolkozik. vert Galindez-ügyről tájékoztat-
M. Nyesztyerov, a Szovjetunió ja a lap olvasóit. Mihail Szaga-
kereskedelmi kamarája elnöksé- tyeljan színes riportban szá-
gének elnöke a Szovjetunió és a mol be a szovjet repülőnap ese-
nyugati országok kereskedelmé- ményeiről. Ottó Kuusinen, a 
nek néhány kérdését elemzi. Szovjetunió Legfelső Tanácsának 
Oleg Bogdanov részletesen is- tagja belgiumi élményeit ismer-
merteti a leszerelés kérdésével teti. Közli az Űj Idő Arkagyij 
foglalkozó, minap megjelent an- Pervencevnek, az ismert szovjet 
gol fehér könyvet. René Frü- írónak kínai utazásával kapcso-
haubh csehszlovák újságíró latos visszaemlékezéseit. Az 
Csehszlovákia iparának a má- e heti közgazdasági jegyzetek a 
sodik ötéves tervben bekövet- francia atomenergia-ipar helyze-
kező fejlődéséről ír. D. Zaszlav- lével foglalkozik. Az emberek és 
szkij, a kitűnő tollú szovjet események rovat Norodom Szi-
publicista az Amerikai Egye- hanult herceg és Szanzsijn Bata 
sült Államok 180. függetlenségi mongol politikus életrajzi ada-
napja alkalmával az amerikai t a j t i6 m e r t e t i . A könyvismertetés 
kormánynál: a mai kolonializ- r o v a t b a n Marina Amarova Geor-
mussal kapcsolatos aUaspontjá* 
hoz fűz tanulságos kommentáro- ges Sor.a „Gog cs felhő emu 
kat. Mihail ICremnyov az színművével foglalkozik. 

ksnem m f l K t 
cAí eltűnt ftadok 

nyomában 

D anasz érkezett a szer-
1 kesztöségbe az Április 

4. útról és Újszegedről. Ut-
carendezés, Újszegeden pe-
dig Liget-beli útépítés mi-
att már hosszú hónapok, 
sőt évek óta eltávolították 
a régebben ott álló pado-
kat. 

A városban, kertnélküli 
házakban élő emberek hol 
szívjanak friss levegőt, ha 
fáradtak a messzi sétához? 
S ha a Ligetben a szaladgá-
lástól elfáradnak a gyere-
kek, hová ültesse le őket a 
mamájuk, aki szintén szí-
vesen pihenne kicsit? 

Kérjük a város és köz-
séggazdálkodási osztályt, 
állíttassa vissza az elvitt 
padokat mindkét helyre. A 
Ligetben az ideiglenesen 
felállított székek nagyon 
kevésnék bizonyulnak. Pa-
dokat kérünk minél sűrűb-
ben, nemcsak a Főfasor-
ba, hanem a Liget többi 
részébe is. 

Es nem jövőre, hanem 
most, sürgősen, mielőtt még 
elszaladna a nyár! 

= HIUEK== 
— Két szegedi orvos ki-

tüntetése. Az elmúlt napok-
ban Szabó Dénes kórházi fő-
orvost a "Kiváló orvos", Be-
retzk Péter MÁV' főorvost 
pedig "Érdemes arvos« cím-
mel tüntették ki. 

— Seribe világhírű vígjá-
téka, az "Egy pohár víz*, 
amely a budapesti Madách 
Színházban nagy sikert ara-
tott, Szegeden is bemutatásra 
kerül július 13-án, pénteken 
este fél 0-kor az újszegedi 
szabadtéri színpadon. Fősze-
replők: Lázár Mária, Gábor 
Miklós, Boeóky István és 
Zenthe Ferenc. Jegyek a szín-
ház pénztáránál kaphatók. 

— Felnőtt balett-tanfolyam 
kezdődák a Városi Baletíis-
kolában. A beiratkozások jú-
lius 10-ig tartanak. Jelent-
kezni lehet 17-től 23 évig 
(Zászló u. 2). 

— Szegedi kórusok énekel-
nek ma a rádióban 18.50-től 
19.30-ig. A műsorban szere-
pel a Tanítónőképző Kodály-
kórusa, a Pedagógiai Főiskola 
énekkara, a Zeneművészeti 
Szakiskola női kara, a Tudo-
mányegyetem, a Pedagógiai 
Főiskola gyakorló iskolájp, az 
Űjszegedí Kender-Lenszövő, 
a kisipari szövetkezetek és a 
vasutasok énekkara. 

— A MAGYAR ÍRÓK'SZÖ-
VETSÉGE SZEGEDI CSO-
PORTJA "Irodalmunk idő-
szerű kérdései" címmel ma 
este 6 órakor folytatja vita-
estjét a TTIT Horváth Mi-
hály utcai klubjában. Min-
den érdeklődőt szívesen lát a 
vezetőség. 

Miért Pécsett ? 
A hivatalos jelentések kő- töltött itt. majd utoljára ép-

zölték, hogy augusztusban, az pen ezekben a napokban 500 
országos Hunyadi-ünnepségek 
kapcsán Pécsett állítják löL 
Pátzay Pá l Hunyadi-szobrát. 
Nem szeretnénk a szűklátó-
körű lokálpatriotizmus hibá-
jába esni, de akaratlan is föl-
vetődik bennünk a kérdés: 
miért Pécsett? Milyen kap-
csolatok fűzték Hunyadi Já-
nost Pécs városához, azon 
túl, hogy 1439-ben öt más 
várral együtt Pécs várát is 
megvédelmezte, s csatákat ví-
vott Szlavóniában. 

Ezzel szemben Hunyadi Já-
nost és a Hunyadi-családot a 
délvidéki városok közül leg-
több kapcsolat fűzte Szeged-
hez. Birtokai is itt voltak Ti-
szántúlon és a Duna—Tisza-
közén; övé volt Hódmezővá-
sárhely, Csongrád. Mezőtúr. 
Szabadka, Halas ..-. Nem vé-
letlen. hogy Szeged monográ-

esztendeje. 1456 júniusában 
időzött Szegeden, gyűjtve a 
Nándorfehérvár fölszabadítú. 
sára indítandó kereszteseket. 
.,Az a hatvanezernyi néphad 
— mondja Reizner János — 
melyet Hunyadi és Capistrán 
ekkor Szeged és vidékénél: 
lakosságából, iparosokból és 
a tanuló ifjúságából összeto-
borzott és Zimonyba vezetett. 
Belgrád alatt a legszebb dia-
dalt vívta ki. honnan a ret-
tenetes ágyúk bömbölésc 
egész Szegedig elhangzott." 

A szegedi hajósok és halá-
szok naszádjainak nem kis 
részük volt a győzelemben! 

Fia. Mátyás király is ápol-
ta a város polgárságával kap-
csolatait, s a főiki hatalom-
mal szemben tudatos politi-
kával erősítette a város joga-
it. amiért viszonzásul hűséget 

fusa, a derék Reizner János kapott a szegedi néptől. Ő 
külön fejezetet szentelt nagy 
várostörténeti művében .,Sze-
ged és a Hunyadiak" kapcso-
latának, Hunyadi János is, 
Mátyás király is* számos kez-
vezménnyel, kiváltsággal, 
adománnyal viszonozta a sze-
gedi nép ragaszkodását és fel-
tűnő arányú részvételét vál-
lalkozásaikban. Gyakran meg-
fordult. többször hosszú időt 
is töltött Hunyadi János a 
városban. Erdélyből a Bal-
kánra menet itt volt 1443. 
szeptemberében, itt volt a 
szegedi béke megkötésekor. 
1944. augusztusában. A vár-
nai csatában elesett Ulászló 
után 1445-ben ő lett az egész 

sokszor tartózkodott Szeged 
falai között, országgyűlést 
tartott itt (1458—59), innen 
indult 1462-ben a török el-
len. itt tanácskozott híveivel 
1465-ben, s ekkor adomá-
nyozta — a Heltal Gáspár ál-
tal megőrzött szájhagyománv 
szerint — az alsóvárosi zárda 
múzeumában ma is őrzött 
nagyértékű palástját annak a 
Dömötör-templomnak, mely-
ntík egyik megmaradt tornyát 
éppen napjainkban restaurál-
jál: végre ismét. 

Szegednek tehát emrik leg-
szebb hagyománya múltjá-
nak egyik legszebb emléke a 
két nagy Hunyadival való 

Tiszavidék főkapitánya, s eb- kapcsolata. Éppen ezért nem 
béli minőségében gyakran 
tartózkodott a váródban. Így 
1446. és 1447. augusztusában, 
majd 1448 tavaszán, toboroz-
va a török ellen készülő had-
seregébe a szegedi és kör-
nyékbeli népet. A rigómezei 
csata után, Brankovics fog-
ságából kiszabadulva 1441'. 
decemberének végén szintén 
ide tért meg. A török elleni 
végső leszámolásra készülve 
majdnem mint székhelyére, 
folyton Szegedre tért vissza: 
1450 nyarán. 1450—51 telén. 
1451 nyarán huzamosabb időt 

túlzó városszeretet, ha kife-
jezzük: Hunyadi János szob-
rának városunkban lett vol-
na a helye. Nem tudjuk, kik 
döntöttek így. de bizonyos 
hogy ha a minisztérium kö-
rültekintőbben tervezne és ha 
mi szegediek idejében be-
nyújtottuk volna jogos igé-
nyünket e szoborra, bizonyá-
ra városunkat díszítené a ki-
váló szobrászművész alkotá-
sa. Most már persze késő. de 
tán nem árt tanulni ebből a 
jövőre nézve. 

Péter László 

Garázda liatalokat ítélt el 
a Városi Bíróság 

Bíró István 24 éves segéd- szenvedett és egyik foga ki-
munkás, vagyontalan, Szilléri hullott. 
sugárút 27. szám alatti lakos, Bíró István ezen a cselek-
büntetett előéletű, fiatalkorú menyen kívül egy táncmulat-
barátját , S. D.-t megkérte, 
hogy menjen vele, mert meg 
akar valakit verni. Kettesben 
követték ezután F. Andrást és 
vele haladó két nőismerősét. 
A Rákóczi téren utói is érte 
őket Bíró István, és minden 
ok nélkül olyan erővel fejbe-
ütötte F. Andrást, hogy ez 
a földre esett, majd amikor 
felállt, Bíró István további 
ikét ütést mért az arcába, A 
fiatalkorú S. D. ugyanakkor 
arculütötte az F. András tár-
saságában lévő egyik nőt. 
majd magát F. Andrást is 
melibevágta. Az ütések kö-
vetkeztében F. András 8 na-
pon belül gyógyuló sérülést 

ság alkalmával lopásra is ve-
temedett. 

A Városi Bíróság Bíró Ist-
vánt egy rendbeli sikkasztás 
és egy rendbeli lopás, vala-
mint egy rendbeli garázda-
ság és egy rendbeli könnyű 
testi sértés bűntettében bű-
nösnek mondotta ki és össz-
büntetésül 10 hónapi börtön-
re ítélte nem jogerősen. A 
fiatalkorú S. D.-t a bíróság 
garázdaság bűntettében mon-
dotta ki bűnösnek és jogerő-
sen 1 hónapi börtönre ítélte, 
azonban a büntetés végrehaj-
tását 3 évi próbaidőre felfüg-
gesztette. 

Világszerte nagy feltűnést 
keltett Likov szovjet pro-
fesszor közelmúltban elhang-
zott nyilatkozata. A nyilat 
kozat bejelentette, hogy a 
Szovjetunióban folytatott űr-
hajózási kutatások eredmé-
nyei lehetővé teszik, hogy 
körülbelül 1959-ben televízi-
ós adó berendezést juttassa-
nak el a Holdra. Likov pro-
fesszor javasolta, hogy a fej-
lett rakétatechnikával ren-
delkező országok közös erő-

1959-ben televíziós közvetítés — a Holdról 
szovjet tervek szerint 35 ki-
lométer magasságban fogy-
na el. Az U—VII. ezután ön-
működően lekapcsolódna, s 
ugyanekkor a következő ra-
kéta, az U—VI. lépne műkö-
désbe. Ezzel a második ra-
kétával az űrhajó a Föld 
gravitációs erőterének hatá-
ráig haladna, s itt az U—VI. 
is lekapcsolódik. A tulajdon-

feszítesekkel segítsék elo az R é l ű r h a j ó amelyik 
első televíziós közvetítés "-eppem j , " 

l e l e tanklaboratóriumot viszi ma-
gával, csak ezután kezdene 
működni. A rakétát a tervek 
szerint távirányító berende-

megtenni a Holdon. Hernyó-
talpai segítségével könnyen 
leküzdi a Hold-felszín kisebb 
akadályait. A Földről mikro-
hullámú adóberendezések 
segítségével kormányozható, 
megállítható, indítható. 

A tudomány számára is 
hatalmas jelentősége lesz en-
nek a megvalósuló kísérlet-

tanulmányozni lehet majd a 
Hold felszíni alakzatait és 
egyéb érdekességeit. A Hold 
felületi formái, amelyek je-
lenleg csak csillagászati táv-
csövekkel tanulmányozhatók, 
láthatóvá válnak majd a föl-
di televíziós vevők képer-
nyőjén. A tanklaboratórium 
Földről való irányítása le-

a nek. A televízió segítségével hetővé teszi, hogy az a kí-

megvalósítását a Holdról. 
A Szovjetunió Tudomá-

nyos Akadémiáján több hó-
napig tartó vita során tár-
gyalták meg a szovjet tudo-
sok e téren elért eredménye-

zéssel lá t ják el, így bizo-
nyos határokon belül kor-

it és terveit. E tervek szerint mányozni lehet majd. 
1959 körül egy távolból irá- M ü y e n a televíziós taftk-
nyítható televíziós kozvetito- ] a b o r a t ó r i u m ? Külsőleg egy 
berendezéssel felszerelt la-
boratóriumot juttatnának el 
a Holdba, ahonnan ez a be-
rendezés televíziós adást su-
gározna Földünkre. A tele-
víziós adóval felszerelt tan-
kot egy háromlépcsős rakéta 
vinné fel a Holdra. Ez tulaj-
donképpen három egymás-
hoz kapcsolódó rakétából áll. 
Indításnál a legalsó rakéta 
— az U—VII. — működik, 
amelynek üzemanyaga a 

közepes nagyságú hernyótal-
pas harckocsihoz hasonlít. A 
televíziós felvevő és leadó 
berendezések a tetején van-
nak. Belsejében a távirányí-
tást szolgáló elektronikus 
berendezések, a televíziós 
berendezés elektrónikus ré-
szei, a hajtómotorok és ku-
tatási eszközök találhatók. A 
tanklatoratórium akkumulá-
torok segítségével körülbelül 
300 kilométeres utat képes 

vánt helyen a kutatásokhoz 
szükséges ideig tartózkod-
jék. 

A tanklaboratórium a te-
levíziós adásokon kívül még 
más fontos kutatásokat is 
folytat majd. Különböző 
műszerek segítségével ada-
tokat gyűjt a Hold-felszín fi-
zikai állapotáról, a kőzetek 
összetételéről, a kozmikus 
sugárzásról és szeizmikus 
mérésekkel tanulmányozza a 
Hold belső szerkezetét. Az 
adatokat rádiójelek segítsé-
gével közli a földi megfigye-
lő állomásokkal, ahol azokat 
feldolgozzák. A tanklabora-
tórium a távirányítás követ-
keztében szabadon mozoghat 
a Holdon, és így a megfigye-
lések tetszőleges helyen va-
lósíthatók meg. Nagy előnye, 
hogy a kutatás eredményeit 
közlő rádiójeleket a Föld 
különböző pontjain fel lehet 
fogni, így több ország labo-
ratóriumaiban lehet azo'-at 
értékelni. A Szovjetunióban 
folytak kutatások arra vo-
natkozóan is, hogy a tank-
laboratóriumot működése 
befejeztével rakétával vissza-
szállítsák a Földre. Ezek a 
kutatások azonban még csak 
igen kezdeti szakaszban van-
nak és a közeli évskb?- nem-
igen valósíthatók meg. 
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IDÖJARASJELtNTÉS 

Az óceánról a brit-szigetek tóié 
ciklon érkezett északkelet telé ha-
lad, maga előtt meleg levegőt 
szállít Európa középső területeire. 
Kelet-Európában leszálló légáram, 
lássál csendes-száraz az idő. 

Várható Időjárás pénteken estig: 
Változó felhőzet, több helyen. In-
kább csak északon és keleten eső. 
Mérsékelt. Időnkint élénkebb észa-
ki-északnyugati, később délnyu-
gati szél. A hőmérséklet főként 
keleten emelkedik. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet pénteken: 25—28 fok 
között. 

M O Z I 

Szabadság: flTromnegyed 6 és 
8: A papa, a mama. a feleségem 
meg én. — Francia vígjáték. 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Verdi. — Olasz [llm. 

Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 
9: Cslnytevők. — Szovjet film. 

Későnjövök csak a híradó utáni 
sztlnetben 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-
köznaponklnt 13—18 óráig Olva-
lóterem és kutatószoba nyitva va-
sárnap kivételével 10-19 óráig. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponklnt délután 2—6 óráig. 
(Horváth Mihály utca 3. szám). 
If júsági könyvtár: Kölcsönzési 
szolgálata hétköznaponklnt dél-
után 2—6-ig. (Horváth Mihály u. 
3. szám). 

E g y e t e m i K ö n y v t á r : Ol-
vasóterem hétfőn 2-től háromne-

gyed 9-lg, keddtől szombatig: 10-
től háromnegyed 9-ig, vasárnap: 
9-től háromnegyed 1-lg. Kölcsön-
zés: hétfőn 2-től háromnegyed 8-
Ig. keddtől péntekig: 12-től három-
negyed 6-ig, szombaton 10-től 

háromnegyed l-lg. Kutatószoba 
délelőtt 10-től este 6-ig. 

J u h á s z G y u l a M O v e l é -
d é s l 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. 

ALLATORVOS1 1NSPEKCIOS 
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. 

FAJö SZÍVVEL tudatjuk, hogy 
6zeretett (eleség, édesanya, test-
vér és rokon; Schröffel Józsefné 
sz. Huzsvár Anna folyó hó 4-én 
hosszú szenvedés után elhúnyt. Te-
metése 6-án fél 3 órakor az alsó-
városi temetőben. 

Gyászoló család 
KOSZONETEMET fejezem ki a 

pártszervezetnek és mindazoknak, 
kik férjem -temetésén résztvettek. 

özv. Kiss Béláné 

FAJDALOMMAL tudatjuk, hogy 
drága Jó férjem, édesapánk. Tüske 
Mihály hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése folyó hő 7-én du. 
fél 3 órakor lesz az alsóvárosi te-
metőben. 

Gyászoló család 

„A papa, mama, a feleségem meg én' 
Szegeden 

Aratási tudnivalók 

Mindannyian jSl emlék-
szünk még arra a két évvel 
ezelőtt Szegeden is bemuta-
tott kedves francia filmvígjá-
tékra, amelynek „A papa, 
mama, 6 meg én" volt a ci-

Nicole Courcel, a film női 
főszereplője, aki egy filmmű-
vészeti küldöttség tagjaként 
nemrég Magyarországon tar-
tózkodott, így nyilatkozik sze-
repéről: „Tizenkilenc filmben 

Nicole Courcel és Róbert Lamoureux 

me. A film készítői a francia-
országi bemutató után töme-
gével ikaptak olyan leveleiket, 
cmelyekben a lelkes mozili-
togatók azt kérték, hogy foly-
tassák tovább filmen a vi-
dám történetet. E levelek 
nyomán született meg az új 
film: „A papa, mama, a fele-
ségem meg én ', amelynek 
ugyanazók a szereplői, csak 
az „én" közben komoly férj 
lett, az „6" pedig feleségként 
jelenik meg a vásznon. 

játszottam idáig, de mondha-
tom, Catherine a legkedve-
sebb szerepeim közé tarto-
zik. Filmbéli férjemről, Ró-
bert Lamoureux-ről elárulha-
tom, hogy bár nem „szépfiú", 
nagy sikerei vannak a fiatal 
lányoknál. Megtörtént, hogy 
a filmműterem tetején kellett 
megszöknie egyszer egyik lel-
kes rajongója elől..." 

A filmet, melynek sikere, 
reméljük, nem marad el az 
első alkolás mögött, tegnap 
este mutatta be a Szabadság 
Filmszínház. 

Amikor gabonanövényeink 
kalászai elérik az aratási 
(gazdasági) érettséget, a ter-
més biológiailag még nem 
érett. A növények testében 
még tovább tart a tápanya-
gok vándorlása, átrendeződé-
se. A termés jó minőségének 
biztosítása, valamint az ara-
tási veszteségek csökkentése 
gyakran megkívánja, hogy 
még a teljes érés előtt meg-
szakítsuk a növény természe-
tes életfolyamatát. Ebben az 
esetben a magiban végbeme-
nő anyagátrendeződés és a 
nyugalmi állapot általunk 
mesterségesen létrehozott kö-
rülmények: között követke-
zik be. , 

Az aratás idejét aszerint 
választjuk meg, hogy a ter-
més minőségével szemben mi-
lyen • követelményeket tá-
masztunk, mennyire hajla-
mos pergésre a kérdéses nö-
vény és végül milyen mód-
szerrel akarunk aratni. Kivé-
tel nélkül valamennyi gabo-
naféle, de legtöbb növényünk 
érésében négy fokozatot kü-
lönböztetünk meg: zöld, vagy 
tejes érést, viasz, vagy sárga 
érést, teljes érést, és túl-
érést. 

j A zöld, vagy tejes érés-
ben lévő gabona színe 

még zöld, csak a szár töve 
sárgult. A szem már elérte a 
végleges nagyságot, de még 
sok vizet tartalmaz. A tápláló 
anyagok bevándorlása a sze-
mekbe erőteljesen folyik 
még. A szemben lévő csíra 
is kialakult már, fejlődését 
azonban még nem fejezte be. 
Az ilyenkor learatott gabona 
szeme megtöpped, összezsu-
gorodik, igen gyengén csírá-
zik. Ebben az érési foko-
zatban legérzékenyebb a ga-
bona a fekete rozsdával szem-
ben. 

O Viasz vagy sárga érés-
^ • ben a gabonák szára és 

levele, mint ahogy a neve is 
mondja, sárga. A szemek a 
f a j és fa j táknak megfelelően 
jellegzetes színűek. Köröm-
mel is elvághatok. Belsejük 
viaszszerű. Ilyenkor a sze-
mek még nem peregnek, bel-
sejükben már nagyrészt be-
fejeződött a tápláló anyagok 
beszínvódása. 

A viaszérés idején uralkodó 
időjárás nagymértékben be-
folyásolja a gabona minősé-
gét. Ha meleg, száraz az idő, 
a szemekben több fehérje 
(sikér) képződik. Ha az ara-
tás belenyúlik a teljes érés-
be, a búza gyengébb minősé-
gű lisztet ad. 

3 A viaszérést néhány 
• nap múlva (4—5) kö-

veti a teljes érés. Ekkor már 
a szem nem vágható el kö-
römmel, igen kemény. A táp-
láló anyagok felszívódása 
teljesen megszűnt. A mag 
könnyen kipereg a virágpely-
vák köziül, a szalma és a ka-
lász törékeny. 

Az utolsó érési folyamat a 

Július 7-én: országos 
vasútüzemi értekezlet 

Az Építők Rózsa Ferenc Mű-
velődési Házában július 7-én, 
szombaton rendezi a MÁV a 
XI. országos vasútüzemi értekez-
letet. A tanácskozáson a közle-
kedés vezetői és az ország leg-
kiválóbb .vasutasai megbeszélik 
az őszi szállítási feladatokat és 
azok zavartalan lebonyolításá-
nak feltételeit. 

súly 
lát gabonát eddig lábon hagyni. 

Túlérésben lévő gabonát 
nagy veszteség nélkül aratni 
lehetetlen. A kalász és a szal-
ma nagyon törékeny, a ter-
més minősége is ilyenkorra 
már megromlik. 

Hogy fogalmunk legyen 
arról, milyen veszteséget je-
lent az országnak a felülete-
sen megszervezett, elkésett 
aratás, lássuk az alábbi egy-
szerű kis számítást. Orszá-
gunk gabonaföldjein, ha 
négyzetméterenkint csak 
egyetlen kalász hullik is el, 
ez mintegy 1500—2QOO vagon 
gabona kárt jelent országos 
viszonyaidban. Ez pedig mint-
egy százezer dolgozó évi ke-
nyérszükségletét fedezné. A 
szemveszteséget tehát csak 
helyesen megválasztott idő-
ben, gyors és jó munkával 
lehet elkerülni. 

Ha a búzát aratógéppel, 
vagy kézi kaszával arat juk, 
akkor viaszérésben kezdjük 
meg a munkát. Az így leara-
tott gabona keresztbe rakva 
utóérik. 

A búza kombájn-aratását 
általában akkor kezdjük, 
amikor a szemek víztartalma 
már 18 százalék alatt van. A 
kombájnnal learatott búza 
könnyebb kezelhetősége azon-
ban a 16 százalékos víztartal-
mat kívánja meg. Ugyanis 
ekkor a kombájnnal aratott 
gabonát már csak tisztítani 
kell, szárítani szükségtelen. 
A nagy teljesítményű kom-
bájnok lehetővé teszik, hogy 
mezőgazdasági nagyüzeme-
inkben a legminimálisabbra 
csökkentsük a szemvesztesé-
get és a termést még a mi-
nőségi romlást előidéző túl-
érés előtt betakarítsuk. Ha 
gabonavetéseinkben fennáll a 
fekete rozsda veszélye, akkor 
a búzaaratás legmegfelelőbb 
idejétől el kell tekintenünk 
és azt a viaszérés legkezde-
tén le kell aratnunk. 

Másik legfontosabb kenyér-
gabonánk a rozs, melyet tel-
jes érésben kell aratnunk. 
Korábban — viaszérésben 
aratva — megszorul. A búzá-
hoz hasonlóan a takarmány-
árpáit is viaszérésben arat-
juk. A sörárpát későbben tel-
jes érésiben vágjuk, mert így 
kisebb lesz a sör minőségére 
kedvezőtlenül ható fehérje-
tartalom. A gabonafélék kö-
zül a zab érik legegyenlőtle-
nebbül. Először a kalászok 
külső virágaiból fejlődött na-
gyobb, teltebb szemek érnek 
be. Ekkor még a belső virá-
gokból képződött szemek te-
jes érés stádiumában vannak. 
Ezért a zabaratás idejét a kül-
ső szemek állapotához szab-
juk és akkor arat juk, amikor 
azok a főhajtás bugájában 
viaszérésben vannak. A többi 
belső szemek a keresztekben 
ütőérnek. Ha kombájnnal 
aratunk, akkor meg kell vár-
ni a külső szemek teljes éré-
sét. 

Ahhoz, hogy valóban 
veszteségmentesen takarít-
hassuk be gabonatermésein-
ket, szükséges, hogy szem 
előtt tartsuk az elmondotta-
kat, mert segítséget adhat-
nak ahhoz, hogy fáradságos 
munkával megtermelt gabo-
náink jelentősebb veszteség 
nélkül kerüljenek raktára-
inkba. 

E r d e i P é t e r , 
Délalföldi Mezőgazdasági 

Kísérleti Intézet 

APRÓHIPOEfESEK 

36 MAGYAR RUHA 
ÉS 36 ARANYÉREM 

Hat ország, a Szovjetunió, 
a Német Demokratikus Köz-
társaság, Csehszlovákia, Ro-
mánia, Lengyelország és Ma-
gyarország ruházati iparának 
versenyét rendezték meg a 
napokban Varsóban. A ru-

haipari tervezővállalat 56 
modellt készített a versenyre 
és ezek közül 36-ot díjaztak 
aranyéremmel, 10 kapott 
ezüstérmet és 8 oklevelet. 

A versenyen szereplő ruhá-
kat c héten 5 lengyel város-
ban mutatják be. 

Rövidesen földközelben 
lesz a Mars 

; 

Szeptember 6-ról 7-re vir-
radó éjszaka a Mars földkö-
zelben lesz. Távolsága a Föld-
től ekkor 56 millió kilométer 
lesz, szemben a 360 millió ki-
lométeres legnagyobb távol-
sággal. Ez a jelenség 15—17 
évenkint ismétlődik meg. 
Szeptemberben a Mars majd-
nem nyolcszor akkorára lát-
szik n távcsőben, mint ami-
kor a legtávolabb van föl-
dünktől^ 

Kétszobás lakásom elcserélném 
hasonlóért, esetleg egyszoba, kony-
hásért Is, de gáz, villany bent le-
gyen és Jószágtartás engedélyezett. 
Lenin u. 16. I. 2. 3883 

6 méteres gömbfák. 2 férfikerék-
pár eladók. Újszeged, Védőnő u. 
20. szám. / 3900 

Eladó modern, világos háló, 3 
db lószőr matrac, közép torontáli 
szőnyeg. Somogyi u. 10. szám. 
mfldszt. 2. ajtó. 3854 

Bőrkabátját már most festesse. 
Javíttassa Csordás bőrruhakészltő-
nél. Szent Miklós u. 7. Felsövá-
ros. 

Eladó 1 db paripa Igásló. Új-
szeged, Déryné u. 19. 3891 

Gudlln tűzhely eladó. Juhász 
Gyula u. 15. Pontyikné. 3882 

Szegedi Gázmű férfi segédmun-
kásokat felvesz. 

Szakképzett lakatosokat felvesz 
a Szegedi Falemezgyár Szeged, 
Budapesti út 1. 

Nyári szünidő alatt Jó keresetet 
biztosítunk 16 évnél idősebb diá-
koknak. Jelentkezni lehet Vízmű-
épftő Vállalat, Dorozsmai út 35. 

Kertfürdő szombaton megnyílik 
a Gőzfürdő udvarán. 

Felhívom tanulóinkat, hogy szom-
baton, Július hó 7-én délelőtt II 
órára fontos ügyben iskolánkban 
jelenjenek meg. Tömörkény Leány-
gimnázium Igazgatósága. 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Járás 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó:. Az MDP Csongrád 
megye Bizottsága, sz MDP Szeged 
Városi Bizottság i és a szegedi 

Váiosl Tanács 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. II. 

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

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

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési díj 

11 íorlnt. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vlncze Óvóra 

S P O R T 

Az OTSB és az Országos Társadalmi 
Labdarúgó Szövetség elnökségének 

nyilatkozata 
Az OTSB es az Országos Társa-

dalmi Labdarúgó Szövetség elnök-
sége megvizsgálta labdarúgó spór-
tunk és a válogatott csapat hely-
zetét és határozatot hozott. 

A labdarúgó sportunk nemzetkö-
zi eredményeiben bekövetkezett 
visszaesés az egész magyar sport-
kedvelő tábor jogos bírálatát vál-
totta kl — hangzik a határozatban. 
A gyengébb eredmények és az ezt 
kővető bírálat nyomán megállapí-
tást nyert, hogy a bekövetkezett 
visszaesés részben az OTSB veze-
tésének abból a hibájából ered, 
hogy helytelenül ítélte meg a lab-
darúgó sport és a válogatott csa-
pat helyzetét, részben pedig a vá-
logatott csapat tagjainak helytelen 
magatartásából, szemléletéből és a 
válogatott csapat körül tevékeny-
kedők helytelen módszereiből kö-
vetkezett be. 

A rendkívüli eredmények követ-
keztében olyan felfogás alakult ki, 
amely a labdarúgókat megkülön-
bözteti a többi sportágak spor-
tolóitól és részükre különleges el-
bánást biztosit. 

Az OTSB részéről hiba volt, 
hogy a labdarúgó válogatott csa-
pat körült összes teendők irányí-
tását az OTSB elnökhelyettesének. 
S e b e s Gusztáv elvtársnak a ke-
zébe tette le, aki egyszetnélyben 
szervezője és összeállítója volt a 
magyar csapatnak. 

A sok éven át elért sikeres sze-
replés összefonódást eredményezett 
S e b e s Gusztáv és az egyes Já-
tékosok között. Mint a válogatott 
csapat irányitója, a csapat rend-
kívülf teljesítményeire tekintettel el-
néző volt a labdarúgókkal szem-
ben. akik e helyzeti előnyöket nem 
helyes Irányban használták ki. 

Hibát követett el az Országos 
Társadalmi Labdarúgó Szövetség 
elnöksége Is. mert minden ellenve-
tés nélkül elnézte a sportágban 
uralkodó szabálytalanságokat és 
nem tárta fel kellő időben a hiá-
nyosságokat, melyeknek értelem-
szerűen a Jelenlegi helyzethez kel-
lett vezetni. 

A hiányosságok megszüntetésére 
az OTSB elnöksége és a Társa-
dalmi Labdarúgó Szövetség el-
nöksége elhatározta, hogy a vá-
logatott csapatok körüli teendők 

ellátását, az eddigi rendszertől el-
térően egy öttagú bizottságra biz* 
za, amelynek tagja i : szövetségi 
kapitány minőségben: B u k o v I 
Márton, bizottsági tagokként 
S o ó s Károly az „A" válogatott 
csapat mellett, B a r ó t i Lajos 
a „ B " válogatott csapat mellett. 
L a k a t Károly az „u tánpót lás" 
válogatott csapat mellett, V1 n-
c z e Jenő az „ i f júság i" válogatott 
csapat mellett edzői teendőket 
lát el. 

E bizottságnak lesz a feladata, 
hogy a Társadalmi Labdarúgó 
Szövetség elnöksége és edzőblzott-
ságának véleménye meghallgatása 
után, a kijelölt keretekből össze-
állítsa a csapatokat és gondoskod-
Ion a csapatok korszerű, tervszerű 
felkészítéséről. 

A Népsport Június hó 3-án meg-
jelent cikke ..A m a g y a r l a b -
d a r ú g ó s p o r t i d ő s z e r ű 
k é r d é s e i r ő l " az OTSB véle-
ménye szerint is helyes kérdéseket 
t a r ta lmazot t E cikk nyomán ala-
kult értékes és termelékeny vita a 
közönségtől és a szakemberektől 
érkezett Javaslatok összefoglalója-
ként, az OTSB és a Labdarúgó 
Társadalmi Szövetség az égési 
labdarúgásunkat átfogó program* 
mai fog a közvélemény elé lépni; 

Labdarúgásunk átalános helyz®-
tének megvizsgálása és a szüksé-
ges intézkedések megtétele folya-
matban van. Ennek keretében ke-
rül sor országos viszonylatban a 
bajnokságok rendszerének felül-
vizsgálatára. a játékosokkal kap-
csolatos nevelő és szociális Intéz-
kedésekre. a nemzetközi program 
rendezésére, a labdarúgó sport ál-
talános helyzetének megerősítésé-
re. mely végül Is egészséges fej-
lődést fog biztosítani nemcsak a 
válogatott csapat részére, hanem 
az egész sportág számára la. 

Budapest, 1956. Július 5. 

Az Országos Testnevelési és Sport-
bizottság Elnöksége nevében: 

Hegyi Gyula elnök, 

az Országos Társadalmi Labda-
rúgó Szövetség Elnöksége nevében: 

Barcs Sándor elnök. 
A KK MÉRKŐZÉSEK HIRE! 

TIZENEGY PONTOT VETTEK EL AZ ÖTHALOMTÖL A JARASt 
BAJNOKSAGBAN 

Az OTSB április 27-1 és május 
4-1. valamint az MTSB Június 2-1 
közlése alapján Lantos István öt-
halml Játékos Igazolását kettős. 
Kovács István öthalmi Játékos Iga-
zolását pedig hármas igazolás 
miatt megsemmisítették. 

A szabálykönyv 59. § .^2. pont-
ja alapján az öthalmi SKtthat mér-
kőzésének eredményét (OUés 4:0. 
Pusztamérges 12:0. Sándorfalva 
3:3, Algyö 6:2, Kübekháza 3:2, 

Balástya 6:1) - fenti Játékosok 
Jogosulatlan szerepeltetése miatt — 
megsemmisítették és a mérkőzések 
két pontját 0:0 gólaránnyal az el-
lenfelek javára frták. A további 
két-két büntetőpont levonásától a 
Szövetség — feltételezvén a Jóhi-
szeműséget — eltekintett ' s ö t h a -
tom pontszámából tizenegyet lé-
vont. 

Az ö ths lom mérkőzéseinek meg-
semmisítése után a Járási bajnok-
ság állása így alakult: 

SZPARTAKIAD 

A Szegedi Járási TSB vasárnap 
rendezi meg a szpártákiád járási 
döntőjének első részét. A Haladás 
felsőtiszaparti sporttelepén az at-
létikai versenyt, az algyői or-
szágúton pedig a kerékpáros-ver-
senyt bonyolítják le. Mind a két 
verseny kezdete 10 órakor lesz. A 
kerékpárosok a Postás-otthon elöl 
rajtolnak, a férfiak 20 km-t, a 
nők pedig 10 km-t tesznek meg. 
A nevezések egymás után érkeznek 
a TSB-be. Eddig 12 község fiatal-
jai neveztek, s így előreláthatólag 
minden számban nagy küzdelemre 
lesz kilátás. A legtöbb nevezést 
Mórahalomról küldték, ennek a 
községnek a fiataljai mindegyik 
számban elindulnak. A szpártákiá-
dot az idén rendezik meg ötöd-
ízben. A megyét TSB 1954-ben alapí-
tott járások közötti vándorserlegét 
a szegedi JTSB már kétszer el-

t nyerte, s a falusi fiatalok most 
azért is versenyeznek, hogy har-
madszor megszerezzék járásuk szá-
mára az értékes serleget. 

MOTORCSÓNAK 

Vasárnap du. 3 órai kezdettel a 
Tiszán bonyolítják le Szeged vá-
ros bólyakörüli motorcsónak-baj-
nokságát. 

KÉZILABDA 
Megyei bajnoki női mérkőzés. 

Szegedi Textilművek—Mindszent, 
Textilművek pálya, 9. (Kedden ke-
rül sor a Pedagógiai Főiskola pá-
lyáján a Szegedi Bőrősök—Szegedi 
Textilművek női mérkőzésre 6 órai 
kezdettel). > 

A HALADAS HÍREI 

A Szegedi Haladás SK kerékpá-
ros szakosztálya Területi Béke Ku-
pa keretében országúti kerékpár 
versenyt rendez 8-án reggel 7 órai 
kezdettel a budapesti műúton. 

Rajt és cél a tűzoltó-laktanyánál. 
Befutások már fél 10 órára vár-

hatók. 
Ugyanaznap délután 3 óraf kez-

dettel országos Jellegi! salakpálya-
verseny lesz a Haladás-stadionban. * 

A Szegedi Haladás Sport Kör 
tenisz-szakosztálya 3-án tenlsz-ls-
kolát indított be. 

Jelentkezni lehet még a Haladás 
újszegedi tenisz-pályán- 7 éves 
kortól 18 éves korig Pataki és Pin-
tér oktatóknál. 

A MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT 
Szegedi Bástya-Szegedi Kinizsi 

3:3 (2:1) 

A Bástya nagy akarással és len-
dülettel vetette magát a küzdelem-
be. végig többet támadott ellenfe-
lénél s könnyen mindkét pontpt is 

megszerezhette volna. 

A VTSB FELH1VASA 

A VTSB felhívja a sportvezetők 
figyelmét az OTSB 1956. Június 
20-án megjelent közlönyének ren-
delkezésére. amely szerint a Sport-
orvosi Intézet csak az arcképes 
minősítési könyvekbe és úttörő 
igazolványokba bélyegezheti be a 
sportorvosi vizsgálat eredményét. 
Ennek értelmében Július 2-tól sem-
miféle más sportorvosi igazolványt 
elfogadni nem lehet. A rendelkezés 
végrehajtásának megkönnyítése ér-
dekében a sportolók minden eset-
ben vigyék magukkal nevezett arc-
képes igazolványaikat sportorvosi 
vizsgálaton való megjelenésükkör. 

VIZ1SPORT-HIREK 

1956. Július 8-án (vasárnap) dúj 
3 órai kezdettel Szeged város bó-
lyabajnokságáért küzdenek a Bás-
tya és a Szpártákusz SK motorcsó-
nak versenyzői. A versenyt a Ti-
szán a Béke úszóháztól a Szabad-
ság úszóházig terjedő szakaszon 
bonyolítják le. 

Vasárnap rendezik meg 
a falusi sporkörök szpártákládjál 

a Haladás pályán 

Vasárnap délelőtt 10 óra! kez-
dettel a Haladás felsőtiszaparti 
sporttelepén kerül megrendezésre a 
szegedi Járás falusi dolgozóinak 
szpártákiádjának döntője az atlé-
tikai és a kerékpár-számokban. 

A szpártákiád rendező bizottsága 
és a Járási TSB már kidolgozta 
a vasárnapi versenyek részletes 
műsorát. 

Előjelek szerint a falusi sportkö-
róknek ez a Jelentős Járási sereg-
szemléje igen érdekes és színvona-
las lesz, méltán keltette fel máris 
a közönség nagy érdeklődését. 

A csehszlovák Hortnek nyerte 
a nemzetközi sportlövő verseny 

első számát 

Tíz ország, köze! 170 versenyző-
jének részvételével csütörtökön 
reggel megkezdőtek Budapesten a 
nagyszabású nemzetközi sportlövő 
verseny küzdelmei. Az első számot 
— a kisöbű sportpuska. 60 lövés 
fekvő testhelyzet — a Marczlbányf 
téri lőtéren bonyolították le. 

A küzdelemben összesen 40 — 
köztük 17 magyar — lövész állt 
rajthoz. A mezőnyben a csehszlo-
vák Horineknek sikerült 597 körös 
(45 belső t(zes) teljesítményével az 
élre kerülnie. Eredmények: 

1. Ótok ár Horlnek (csehszlovák) 
597 kör (45 belső tízes). 

2. Krissberg (svéd) 597 kör (36 
belső tízes). 

3. Holup (magyar) 596 kör (35 
belső tízes). 


