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Mai számunkból; 

Ma kezdődik meg a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsának ülésszaka 

(2, oldal) 

Egy ügyintézés hiteles törénete 
sok párbeszéddel 

14, oldal) 

es az eszmenyi nivo 
(N. F.) Szeged az ország legalacsonyabb fekvésű 

városa. Kecskemét—Kiskunhalas—Kiskunmajsa vona-
lától az összes vadvizek erre folynak. A századvégi 
nagy árvízkatasztrófa után a város biztonságáért kita-
lálták az eszményi nívót, és a Nagykörúton belüli te-
rületeket feltöltötték. Azóta azonban a város nagyot 
nyújtózkodott és a régi csatornahálózatba, amely a 
feltöltött területek alatt nyelte el a vizeket, bekötöt-
ték az eszményi nívón kívüli területeket is. Ezeknek a 
területeknek a szintje azonban jóval alacsonyabb, 
mint a város belterületéé, és ez a csatornahálózat 
munkájában olyan problémákat idéz elő, hogy például 
nagy mennyiségű csapadék esetén a belterület meg-
telt csatornái kifelé nyomják a vizet, és az a külváro-
sokban felszínre tör. Ezt a súlyos problémát két má-
sik körülmény fokozza: egyrészt az említett tényből, 
vagyis abból kifolyólag, hogy Szeged mintegy vízgyűj-
tője a Dél-Alföldnek, a belvízveszélytől állandóan tar-
tani kell, a talaj itt gyakran annyira vízzel telített, 
hogy a csapadékot már nem képes befogadni, más-
részt az, hogy az eszményi nívó következtében Szege-
den mintegy háromezer alagsori lakás, olyan lakás 
van, amely a város feltöltése következtében föld-
szintből alagsorrá, sok esetben szinte pincévé válto-
zott Ezek a lakások állandóan vízveszélyben vannak. 

Mindez állandóan gondot okoz a városnak. Ezt 
világítja meg az a jelenség is, hogy az ország egyetlen 
vidéki lapjának sem kell antjyit foglalkozni a belvi-
zek kérdésével, mint a „Délmagyarország"-nak. A 
belvízveszély állandóan foglalkoztatja a lakosságot, és 
mindig ez ellen hadakozunk. Különösen felszínre ke-
rül ez a probléma, amikor olyan nagy mennyiségű 
csapadék hull a város területére és környékére, mint 
például az elmúlt héten. A nagy csapadékmennyiség 
következtében ismételten előállt az a helyzet, hogy 
több alagsori lakást elöntött a víz, több családot ki 
kellett költöztetni, több ház erősen megrongálódott és 
összeomlással fenyeget, miáltal ismét fokozódott az 
amúgy is eléggé súlyos szegedi lakáshiány. A nagy 
mennyiségű csapadék következtében felgyülemlett 
belvizek, a lakásokban és pincékben felgyülemlett vi-
zek elvezetésére a tűzoltók több napos megfeszített 
munkáját kellett igénybe venni, és nem egy helyen ez 
a munka is alig vezetett eredményre. A tűzoltó-
parancsnokság jelentéseiből szereztünk tudomást ar-
ról, hogy több külterületi lakásból hiába szivattyúz-
ták ki a vizet az utcai árkokba, onnan az udvar ala-
csonyabb szintjére tört vissza a víz. Mindebből olyan 
kép tárul elénk, hogy a város egy sziszifuszi munkát 
végez, amelynek kevés ideiglenes eredménye van. 

Ezekből a tényekből csak egyetlen következtetést 
vonhatunk le, éspedig azt, hogy gyökeres változtatás-
ra van szükség Szeged belvíz-problémáinak megoldá-
sához. Röviden a csatornahálózat nagyobb beruházás-
sal történő korszerűsítésére van szükség. Egészség-
ügyi, települési és minden más szempontból előbb, 
vagy utóbb végre kell hajtani ezt a feladatot. Előbb, 
vagy utóbb? A közvélemény és a szakértők együttes 
szavazata nyilvánvalóan az „előbb" mellett dönt. A 
kérdés halogatása egészségügyi szempontból káros, 
elég, ha a tavaly nyáron bekövetkezett — bár még 
idejekorán legyőzött — tífuszjárványra utalunk. Te-
lepülési szempontból ugyancsak káros és itt nem kell 
egyébre hivatkoznunk, mint arra, hogy a múlt heti 
esőzés következtében ismét több lakás vált lakhatat-
lanná. Gazdaságosság szempontjából is káros, hiszen 
a belvizek elleni állandó küzdelemre is jelentős össze-
geket kell fordítani, és ezek az áldozatok mégsem hoz-
zák meg a kívánt eredményt. Végül, hogy minden más 
szempontot egyesítsünk, feltesszük a kérdést: vajon a 
meteorológusok meg tudják-e mondani, hogy mikor 
köszönt be ismét az 1942-es évhez hasonló csapadékos, 
belvizes, pusztító esztendő, amikor — mint 1942-ben 
— nem a Tiszától, hanem a belvizektől csak 60 kilo-
méteres védőgáttal és statáriummal lehetett megvéd 
deni a várost, de nem a terményeket. Hogy ez ellen 
időben biztosítsuk magunkat, gondoskodni kell Sze-
ged korszerű csatornázásáról és a vadvizeknek a Ti-
szába való átemeléséről itt Szegednél, ahova összefut 
a víz az Alföld jelentős részéről. 

Erre a problémára, illetőleg megoldásának mód-
jára a város tanácsának VKG-osztálya már nem egy 
ízben felhívta az illetékes tárcák figyelmét és Szege-
den műszaki tanulmány-terveket is készítettek. E 
tervek szerint előreláthatólag legalább 60 millió fo-
rint szükséges öt-hatéves átmenő beruházásként, mert 
enélkül a belvizek és a csapadékvizek elvezetésének, 
a város és határa biztosításának sürgető, sőt mond-
hatnánk szorongató problémája nem oldható meg. A 
tárcák még nem foglaltak állást ebben az ügyben és 
tudomásunk szerint semmilyen választ nem adtak a 
város javaslatára, illetőleg kérelmére, holott csak 
megnyugtatásként is kívánatos véleményt nyilváníta-
ni e közérdekű kérdésben. 

Azzal egyidejűleg, amikor évről évre átépítve kor-
szerűsítenék a város csatornahálózatát és a víz-
átemelő műveket, meg lehetne oldani fokozatosan, 
nyilvánvalóan elég hosszú idő alatt a lakásprobléma 
egyik jelentős részét is. És ha már az „eszményi nívó" 
ilyen eszmeietlen körülmények okozója lett, az új 
tervek alapján lehetne biztosítani a — ha nem is esz-
ményi —, de egészséges és biztonságos körülménye-
ket. 

A szovjet belkereskedelmi küldöttség megtekintette 
több szegedi kereskedelmi vállalat üzleteit 

A Szegeden tartózkodó szovjet belkeres-
kedelmi küldöttség — amely, mint megtud-
tuk felszabadulásunk óta az első szovjet bel-
kereskedelmi küldöttség hazánkban —ked-
den több szegedi kereskedelmi vállalatot 
és létesítményt megtekintett. Ellátogattak 
a Vegyi- és Üvegnagykereskedetlrm Válla-
lathoz, ahol különösképp a raktárak rende-
zettsége töltötte el megelégedéssel őket. 
Felkerestek több ruházati, illatszer és aján-
dékboltot is. Emellett megtekintették a 
Diákélelmezési Vállalatot, a Szegedi Textil-
művekben az üzemélelmezésit vizsgálták 
meg és több dolgozóval beszélgették az el-
látásról. Hosszasan beszélgettek az üzem 
igazgatójával többek között arról, hogy a 
több műszakban dolgozó gyárban miért 
csak a nappali műszak dolgozói részesül-
nek üzemi étkeztetésiben. A tapasztalatcsere 
látogatások folyamán több hasznos észre-
vételt tettek a szegedi kereskedelmi szak-
emberek és a Városi Tanács kereskedelmi 
osztályának vezetői felé. Ugyanakkor azon-
ban — amint ezt több alkalommal hangsú-
lyozták is — sok hasznos észrevételt, ta-
pasztalatot szereztek látogatásuk folyamán. 

A délutáni óráikban a küldöttség megte-
kintette a várost. Különös érdeklődést ta-
núsítottak a szovjet elvtársak Szeged tör-
ténelmi nevezetességei, régi épületei iránt. 
A régebbi épületeket nagy elismeréssel 

szemlélték. Általában az egész város kelle-
mes benyomást keltett bennük, hiszen 
megjegyezték azt is, hogy Szeged fekvése 
Leningrádéra emlékezteti őket. Már amikor 
Szegedre érkezve elhaladtak a Hungáriá-
nál felállított Dankó-szobor előtt, elmondot-
ták, hogy ismerik Dankó Pista nótáit a 
Szovjetunióban is. A későbbiek során pedig 
külön megkérték szegedi vendéglátóikat, 
hogy meséljék el Dankó Pista élettörténe-
tét, és azit is kérték, hogy kalauzolják őket 
egy olyan helyre, ahol alkalmasint néhány 
Dankó-nótát meghallgathatnak. Ez a kéré-
sük könnyen teljesülhetett, hiszen bárme-
lyik vendéglőben ebédeltek volna is, a sze-
gedi zenészek nagy előszeretettel játsszák 
Dankó nótáit. A délutáni órákban megte-
kintette a küldöttség a Somogyi Könyvtárat 
és a múzeumot is, ahol nagy tetszéssel 
szemlélték a Fehértó élővilága és az iro-
dalmi múzeum kiállítását. 

A hasznos tapasztalatcsere mellett tehát 
az ismerkedés szempontjából is kétségkí-
vül hasznos volt a szovjet belkereskedelmi 
küldöttség látogatása, és ebben a részint 
komoly szakmai érdeklődésű, másrészt pe-
dig barátságosan derűs légkörben telt el az 
a két nap, amit a küldöttség Szegeden töl-
tött. A küldöttség Szegedről Hódmezővá-
sárhely felé folytatja útját szerdán a reg-
geli órákban, 

Ma délben 
befejezik az aratás! 
a Táncsics fsz-ben 

A szegedi Táncsics Termelői 
szövetkezet tagjai jól kihasznál-
ták a meleg időket, a nehéz ara-
tási munkák nagyrészét géppel 
végezték el. Vetésterületükön 4 
aratógép és egy kombájn végez-
te az aratást. Tegnap este már 
csak egy aratógép és egy kom-
bájn dolgozott, három gépet át-
adtak az Üj Élet Termelőszö-
vetkezetnek. Késő estig dolgoz-
tak és ma délre a számítások 
szerint bevégzik az aratási 
munkákat; Szeged környékén 
elsőnek takarítják be a kenyér-
nek való magot. 

Aratnak a szatymasi 
Szabadság 

Termelőszövetkezetben 

Szatymazon, a Szabadság 
Termelőszövetkezetben javá-

I ban folyik az aratás. Csányi 
János és brigádja július 3-

j án kezdte rreg a rozs aratá-
sát. A brigád tagjai, közöt-
tük diszista fiatalok is, haj-
naltól késő estig serényen 
dolgoznak. Kézi aratással 40 
hold rozsot tervezett betaka-
rítani a szövetkezet, a többit 

A Vöröskereszt Egyesületek Nemzetközi Ligájának gSfei és°-:'20 hoid^ ' -
főtitkára látogatást tett Szegeden 

De Rougé nyilatkozata 
£ Kedden Szegedre látogatott B. nek szövetsége. 75 ország egye- gélynyújtó állomást létesítettek 

Végül 

a bölcsődékről 
alkotott véleményéről érdeklőd-

láttam az üzem bölcsődéjét. 
Mindkettő rendkívül tetszett, 
mert teljesen megfelel az igé-
nyeknek nemcsak a gyerekek 

de Rougé, a Vöröskereszt Egye- sülcte tömörül a Ligába és így Véleményem szerint ez nemcsak 
sületek Nemzetközi Ligájának világszerte 110 millió tagot szám- anyagi, de erkölcsi támogatást 
főtitkára. A főtitkár először a Ulhatunk a hozzánk tartozó vö- is nyújt a dolgozóknak. 
Szegedi Textilműveket tekintet- röskereszt egyesületekben. A 
te meg, ahol az üzem műszaki titkárság egy olyan program 
klubjában rendezett fogadáson alapján dolgozik, amelyben sze-
elbeszélgetett a gyár vezetőivel repelnek az egészségügyi szó-
én vöröskeresztes aktíváival, ciális kérdések, közöttük a vér- tün^ 
Ezután közösen megtekintették adás, az otthoni betegápolás, az ~ Már Budapesten is megte-
áz üzemet- anya- és csecsemővédelem, to- intettem egy bölcsődét és^ itt is 

Először a dolgozok öltözőit és vábbá az elemi csapásokkal kap- '"" "" ~JA-Á' 
mosdóit szemlélte meg a főtit- csolatos segítségnyújtás, árvizek, 
kár és különös figyelemmel földrengések stb. idején. 
vizsgálta az egészségügyi beren- _ 
dezéseket, emellett azonban ér- A r r a a kérdésünkre, hogy az egészsége szempontjából, de 
deklődést tanúsított minden üzem egészségügyi-szociális szem- azárt is> men a fülöknek meg-
iránt, még a folvosókon kifüg- fontból mdyen benyomást kel- nyugtatást, erkölcsi erőt ad 
gesztett plakátok "és tablók sze- jett ^enne, a kővetkezőket va- gyermekeik jó körülmények kö-
repe iránt is érdeklődött. Tet- koszolta: ztiít való elhelyezése. 
szett neki szemmellálliatólag az — Nagyon szépen berende- Az üzemben ezután fénykép-

zett és kitűnő elgondolások alap- albumot ajándékoztak a főtit-
a t isztaság. fán épült üzem benyomását kel- kárnak, aki felkereste még a 

amit az üzemben tapasztalt, tette bennem. Azt láttam, hogy Szegedi Kenderfonógyár bölcső-
Majd végig kalauzolták a gyár a Magyar Vöröskereszt az üze- déjét, majd az újszegedi Állami 
klímaberendezésében is, és miu- mi egészségügyi feladatokkal va- Védőnőképző Intézetet is, Sze-
tán megtekintette az ebédlőt, a lóban tisztában van és hogy gedről pedig tovább folytatja út-
munkatenneket kereste fel. minden üzemegységben elsőse- ját Mindszentre. 

A gyár munkatermeiben a 
dolgozók munkakörülményei 
után érdeklődött és részletesen • • • - , > „ , , « < 1 1 
megszemlélte az elsősegélynyuj- M O S Z n O S Í Q f O Q C I T C I S Cl fe M T I © i O S Z O V e t K © Z S T © K D © 11 
tó helyet. Miután megtekintette 

kombájnnal vágják le. A 
szomszédos ősziárpa-táblákon 
nemrég fejezte be a kom-
bájn az aratást, de a szövet-
kezet tagsága nincs megelé-
gedve munkájával, mert sok-
szor megáll és így lassan 
halad a gép, sok rajta a ja-
vítanivaló. Vajon alaposan 
felülviszgálták-e a nagyjaví-
tási munkák után a kom-
bájnt? 

Az aratás mellett folyik a 
vetések gyommentesítése, a 
takarmányfélék kaszálása 
és betakarítása, a gyümölcsö-
sök és szőlők gondozása is. 

A termelőszövetkezet tag-
jai serényen dolgoznak a jó 
termés és jövedelem érdeké-
ben. Az aratás előtt három-
szor megkapálták a kukori-
cát és a cukorrépát, ebben a 
munkában még a családta-
gok is részt vettek. Nehézsé-
get okoz, hogy a szövetkezet-
nek nincs agronómusa és a 
Sándorfalvl Gépállomás 
mezőgazdásza elég ritkán 
keresi fel őket. -Ezt ugyan 
pótolni igyekszik a községi 
agronómus, Bujdosó Albert, 
aki nap mint nap ellátogat a 
tsz-be. Tokody Béla 

az üzem munkatermeit, az orr 
vosi rendelőbe vonult, ahol ha-
sonlóképpen mindent alaposan 
szemügyre vett. 

Különösen élénk figyelemmel 
járta végig az üzemi bölcsődét, 
megtekintette annak egészség-
ügyi berendezéseit, különösen 
érdekelték azok a módszerek, 
amivel itt a higiéniát biztosít-
ják, majd elidőzött a gyerme-
kek között. A kisebbek éppen 

Vasárnap az Új Élet Tsz-ben tapasztalatcserét tartottak 

A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése és meg-
erősítése érdekében a Városi Tanács mezőgazdasági osztá-
lya tervet dolgozott ki, amelyben több tapasztalatcsere 
megrendezése is szerepel. Ezek a helyi látogatások igen 
hasznos eszköznek bizonyultak a szövetkezetek fejleszté-
sében. Vasárnap az Ü j Élet Termelőszövetkezetben ren-
deztek tapasztalatcsere-látogatást. 

Vasárnap 64 vendég érke-
pihentek, a „nagyobbak" egyik z e t t autóbusszal az Űj Élet 
szobából integettek, ahol azo- Termelőszövetkezet mihály-
kon a trónokon csücsültek, ami- teleki tanyaközpontjába, 
lyenre, mint mondják, még a hogy megtekintse a szövet-
király is gyalog jár. E bájosan kezet gazdaságát és munká-
mulalságos jelenetet a fényké- ját. A 64 látogató között 25 
pészelc siettek megörökíteni ál- egyénileg dolgozó paraszt- tek kijjebb a 
talános vidámság közepette. ember és parasztasszony volt, 

Miután az egész üzemet be- közöttük igen tekintélyes 
járta, kíséretével visszatért a gazdák, így Csörke József 
műszaki klubba, ahol kéré- Mihálytelekről, vagy 
síinkre Istvánné és mások. Olyanok 

is részt vettek ebben a ta-
nvi latkozet! pasztalatcserében, akik 1953-

„ , „ M, t . ban kiléptek az Űj Élet Ter-
a Vöröskereszt Egyesületek m e l S s z ö v e t kezetbő l . így jött 
Nemzetközi Ligájának munka- a látogatásra Lovászi Já 

sem tudna csinosabb kévéket 
kötni, olyan szépen dolgozik 
a gép. Ugyanez a Vas János-
né — mint a látogatók álta-
lában — a hibák fölött sem 
hunyt szemet, mert egy he-
lyütt a paprikaföldön járva, 
ahol a kelleténél nagyobb 
gyomot észlelt, megjegyezte: 

— Na, amelyik brigád itt 
A határszemle persze nem- dolgozott, annak lyukas volt 
csak a határ megszemlélését a kapája. . . — azután némi 
jelenti, hiszen mindenekelőtt gondolkodás után hozzátette: 
a szövetkezet állattenyésztő- _ j g a Z ; a m i kapánk is szo-
sét tekintették meg. Majd k o t t n é h a iyukas lenni! 
utána ellátogattak a kerté- A termelőszövetkezetiek 
szetbe és csak azután kerül- szjVesen fogadták vendégei-

határba, az-
után foglalkoztak a növény-
termelők munkájával. Álta-
lában azt mondhatjuk, hogy 

Hódi mindenki — szinte kivétel 
nélkül mindenki, még a ki-
lépők is — elismeréssel be-

ket, akik a gazdaság állatai-
nak és növényeinek megte-
kintése után alaposan szem-
ügyre vették' az építkezése-
ket is. Megvendégelték a lá-
togatókat sörrel, ami a nagy 
melegben mindenkinek jól-

széltek a tapasztalt eredmé- e s e t t ; és „házi" készítésű — 
nyékről, Tápai Mihály példá- mármint közös-házi — jó 
ul úgy nyilatkozott, bár igaz, köménymagos kiflikkel. A 
hogy 1953-ban kilépett a szö- tapasztalatcsere szívélyes, 

járói és mostani benyomásairól. n Q S é s Tápai Mihály is. Sa- vetkezetből, de csakis az Üj baráti hangulatban folyt le. 
Első kérdésünk természetesen a v a n y a Miklós, a termelőszö- " " ' 
Liga munkáját érintette. Erre v etkezet elnöke részletesen 
de Rougé főtitkár a következő beszámolt a munkáról, egy-
választ adta. részt a gazdaság egy-egy ré-

— A Vöröskereszt Egyesületek szének a helyzetéről, más-
Nemzetközi Ligája a világ vala- részt a nyári munkákról, 
mennyi vöröskereszt egyesületé- majd határszemlét tartottak. 

Élet Termelőszövetkezetbe 
fog majd belépni, mert azóta Ehhez hasonlóan rendez 
a szövetkezet komoly ered- tapasztalatcserét a Városi 
ményekkel dicsekedhet. Vas Tanács mezőgazdasági osztá-
Jánosné pedig, amikor meg- lya közösen a szövetkezettel 
szemlélték az aratógáp mun- a Táncsics Tsz-ben is 22-én, 
káját, kijelentette, hogy ő vasárnap. 
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Mi történt a külpolitikában ? 

Ma kezdődik meg a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsának ez évi első ülésszaka 

r MA DÉLELŐTT kezdődik a Szovjet-
unió Legfelső Tanácsának ez évi első ülés-
szaka. A Legfelső Tanács — mint ismeretes 
— két egyenjogú kamarából, a Szövetségi 
Tanácsból és a Nemzetiségi Tanácsból áll. 
A Szövetségi Tanács — magyarországi idő-
számítás szerint — reggel kilenc órakor, a 
Nemzetiségi Tanács pedig délben 12 órakor 
kezdi meg tanácskozásait. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának 
ülésszaka mind belpolitikai, mind nemzet-
közi vonatkozásban nagyfontosságú ese-
mény: az előterjesztett törvényjavaslatok és 
indítványok megvitatása mellett általában 
elhangzanak a Szovjetunió külpolitikájával, 
nemzetközi helyzetével kapcsolatos beszá-
molók is, amelyek azután irányító hatással 
lesznek a nemzetközi politika további ala-
kulására. 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsa ma 
kezdődő ülésszakának jelentőségét növeli az 
a körülmény is, hogy a szovjet törvényho-
zók a Szovjetunió Kommunista Pártja X X . 
kongresszusa óta első ízben ülnek össze, 
hogy megtárgyalják a napirenden szereplő 
kérdéséket; 

A BONNI BUNDESTAG nemrég véget-
élt, a kötelező katonai szolgálat bevezetésé-
vel kapcsolatos törvényjavaslat vitájával és 
a nyugatnémet felfegyverzés kérdésével 
foglalkozik a Scotsman című angol lap 
egyik legutóbbi száma. Megállapítja, hogy 
a kezdettől fogva kínos lassúsággal haladó 
nyugatnémet felfegyverzést két súlyos csa-

te az utóbbi napokban. Az egyiket a 
!'. s tárőrség mérte rá, amelynek több, mint 
40 százaléka nem hajlandó belépni az ui 
hadseregbe. Így aligha lehet annak a bonni 
Ígéretnek betartásáról szó, mely szerint 
1956 végéig 96 ezer nyugatnémet katona 
lesz fegyverben és működni fog öt had-
osztály pótkerete. „Sohasem hitték — ál-
apít meg a Scotsman cikke, — hogy többi 

r- nt hétezer tiszt, és altiszt, valamint le-
rp r égi állományú katona nem akar majd 
a hadseregben szolgálni." 

A másik csapást a Scotsman szerint 
•ez ellenzék mérte a felfegyverzés ügyére, 

ara r testületileg kivonult a parlamentből 
a hi éötelezettségi törvényjavaslat meg-

szavazása előtt, tiltakozásul azon könyör-
telen durvaság ellen, amellyel a kormány-

Ez év március 10-én Jugo-
szlávia és Nyugat-Németország 
egyezményt kötött a háború 
előtti és a háborús jugoszláv 
követelések rendezésérőL Az 

Segély, 
vagy fegyverkezési hajsza ? 

Az Egyesült Államok poli-
tikai köreiben egyre nő az 
elégedetlenség az ún. „kül-

volna! földi segélyprogram" nyil-egyezményt most kellett 
ratifikálnia a bonni parlament- j vánvaló kudarca miatt. Im-

koalíció gőzhenger módjára törte le az nek, erre azonban „a napirend1 m á r senki előtt sem kétsé-
összes ellenzéki módosításokat s erőszakolta túlzsúfoltsága miatt" nem került g e s h o g y e z a p r 0 g ram cső-
keresztül a törvényjavaslatot." A Scotsman s o r . a bonni parlament harmad-'.* ' , . 
cikkének befejező részében arra a megál- s z o r r a i s elhalasztotta az egyez- : a o t m 0 

iapításra jut, hogy mivel az 1957-es nyu- é megvitatását. A külföldi államok „segé-

tégák játékában. Az amerfc 
kai külpolitikai vonal nyil-
vánvalóan divatját múlta. 
Barbara Word, ismert angol 
újságírónő nemrég a követ-
kezőket írta a New York T i -
mes Magaziné című folyó-
iratban: „Ha a külföldi se-
gély arra hivatott, hogy ba-
rátokat szerezzen és befo-
lyást gyakoroljon a népekre, 

gatnémet választásokig kevés újoncot lehet 
behívni, a választásokig valószínűleg füg Az egyezmény 

ratifikálásallyezésének" programja aze l - ^ l í T ^ r Z d l t t . ^ -
oenivru. a vaiasztasoiKig vaioszinuieg jug- „ -s^—----- ~ , nercektől kezdve katonai 
góbén marad Nyugat-Németország felfegy. a forrni kormány biztosító- so percektől Kezdve Katonai 
verzésének ügye és további sorsa pedig a 
választások eredményétől függ majd. 

TEGNAP KEZDŐDÖTT meg a Nyugat-
Németország déli részén fekvő München-

kokat kíván, hogy a jugoszláv 
kormány nem ismeri el az NDK 
kormányát A Tanjug leszögezi: 
a bonni körök eljárása nyomás 

ben a Német Szociáldemokrata Párt 4 nan- a íuSoszMv kormányra, külpoli-
J L faz^laiaern0!ÍcrA«a Pá:rt 4 nap- ik i irán,Jvonajinak megváltoz-

va tervezett kongresszusa. A part 776 kul- J 6 

dötte ül össze ez alkalommal Megvitatják 
a szociáldemokrata párt további politikáját 
különös tekintettel az 1957. évi választá-
sokra. 

A Német Szociáldemokrata Párt kon-
gresszusát élénk érdeklődéssel kísérik nem-
zetközi politikai körökben is, hiszen a párt 
a bonni parlament legerősebb ellenzéki 
pártja: az 1953. szept. 6-án tartott parla-
menti választásefk során 151 képviselője ju-
tott be a Bundestag-ba. 

tatása érdekében, 

A nyugatnémet kormány eljá-
rását az egész jugoszláv sajtó 
élesen elítéli. is 

Londont JúEus 10-én Anthony 
Eden miniszterelnök az angol 
alsóházban az alábbi nyilatko-
zatot tette: 

-,,A szovjet vezetőknek nem-
rég az Egyesült Királyságban 

A Wochenpost című nyugatnémet de- tett látogatása idején a külügy-
mokratikus lap szerint a Német Szociálde- miniszter és én magam elfogad-
mokrata Pártban két irányzat áll egymással tvk a meghívást, hogy bizonyos 
szemben. A z egyik balfelé tolódik, a másik ids múlva tegyünk viszontlátá-
sáig, amelyet jobboldalnak is lehet ne- tást a Szovjetunióban. Már 
vezm, elveti a Nemet DemokratUcus Köz- f - t r e j ö t t „ megállapodás, hogy 

Ez a s z ^ n v ellentétben áll Utogatásunkral957 májusában 
nVal0^" kerül sor. A tervek szerint má-

ban semmit sem tesz a kancellar ellen. Ez . - . , , . . 
utóbbi irányzatot képviseli a pártvezetés és ,us en utazunk el Angliából. A 
a Bundestagban helyet foglaló képviselők Szovjetunióban teendő látogatá-

r . , •• TI. _ T - T m • . 
nagy része. A párt baloldalát a kis- és kö-
zép-pártszervezetek alkotják, amelyek az 
A de na Mer-koalíció elleni következetes harc 
hívei. 

A kongresszus = amelynek fő beszá-
molóját ma mondja el Erich Ollenhauer, 
a párt elnöke — dönteni fog, hogy — a 
Wochenpost szavaival élve — a párt „Kon-
rád őfelsége hűséges ellenzéke legyen-e, 
vagy pedig az Adenauer-rendszer ellen írá-

sunk körülbelül 10 napig tart 
majcL 

A külügyminiszter és én ma-
gam reméljük, hogy látogatá-

sunk idején felújítjuk a szovjet 

vezetőkkel folytatott megbeszé-

léseinket. Azt is hiszem; hogy 
látogatást tehetünk majd Lenin-

nyuló valódi ellenzék kikristályosodási kőz- Srádban és esetleg a Szovjetunió 
p o n t j a < más részeiben is", 

Négymilliárd dollár az amerikai külföldi 
segéiyierv összege 

olmácsolják a magyar népnek 
ősíiníe szerencsekívánaia ímat" 

fitzssser elnök beszélgetése magyar újságírókkal Washingtonból jelenti az MTI: ságában elért kompromisszum-
Kairó: Garnal Abdel Nasz- mondotta az elnöknek, párat- Eisenhower, az Egyesült Álla- nak megfelelően — négymilliárd 

szer, az Egyiptomi Köztársa- lan élmény volt számukra, m o k elnöke hétfőn azzal a ké- dollárt szavazott meg a július 
ság elnöke kairói magánlaká- hogy jelen lehelttek Egyip- réssel fordult a kongresszushoz, elsejével megkezdődött pénzügyi 
sán fogadta az egyiptomi ün- tom életének fontos esemé- hogy eredeti nagyságban sza- évre a külföldi segélyprogram 
nepi események alkalmából nyeinél, az új alkotmány ki- vazza meg a külföldi segélyterv- számára, 900 millió dollárral ke-
Kairóban tartózkodó magyar hirdetésénél és a köztársaság ben előirányzott összeget, mivel vesebbet, mint amennyit Eisen-
újságírókat. első elnökének megválasztá- a csökkentések gyengítenék hower eredetileg kért és 500 

Polgár Dénes, a Szabad sánál. Nasszer így válaszolt: azokat az erőfeszítéseket, ame- millió dollárral kevesebbet an-
Nép külpolitikai rovaitveze- »4Jrülök, hogy az egyip- lyeket az Egyesült Államok an- nál az összegnél, amelyről az 
tője és Ágics István, az M T I tomi nép nagy forradalmi nak érdekében tett, hogy a vi- amerikai kormány azt mondot-

lépését ilyen komolyan ér- lágot az együttműködésen a!a- ta, hogy „minden további csök-
tékelik. Remélem, hogy az puló békéhez segítse".; kentés veszélyeztetné a nem 

vértezetet öltött. A háború 
óta eltelt évtized során az 
Egyesült Államok — a New 
York Times adatai szerint — 
mintegy 14.6 milliárd dollár 
értékű hadianyagot szállított 
a különböző országoknak. E 
hadianyagok között 7.575 re-
pülőgép, 38.400 páncélkocsi 
és egyéb hadigép, 1.079 ha-
dihajó, számos tüzérségi és 
egyéb lőfegyver szerepel. Az 
Egyesült Ál lamok jelenleg 
mintegy 200 hadosztály fenn-
tartását finanszírozza a világ 
számos országában. 

A z a csekély összeg, ame-
lyet gazdasági ;,segélyre" és 
„műszaki együttműködésre" 
fordítanak, nagyrészt szin-
tén katonai jelleget ölt, mint-
hogy stratégiai anyagok 
gyártására fordítják. Szem-
betűnő az is, hogy a katonai 
„segély" részaránya egyre nő, 
míg a gazdasági „segélyé" 
fokozatosan csökken. A z 
egész „segélyösszeg" 80—85 
százalékát a katonai célokra 
folyósított összeg alkotja. A 
„műszaki segély" leple ter-
mészetesen sem Ázsia, sem 
az egész világ népeinek f i -
gyelmét nem terelheti el at-
tól a 

sült Ál lamok egyre nagyobb 
összegeket fordít szövetsége-
seinek felfegyverzésére és 
militarizálására. 

munkatársa a magyar újság-
írók nevében jókívánságaikat 
tolmácsolták Nasszernek, el-
nökké választása alkalmából 
és egyben örömüket fejezték 
ki, hogy jelen lehettek azo-
kon az ünnepi eseményeken, 
amelyek új fejezetet nyitot-
tak Egyiptom történetélben. 

A z elnök a jókívánságokra 
válaszolva kijelentette: »Tte-
mélem, hogy 

az egyiptomi és a magyar 
nép kapcsolatai egyre in-
kább javulni és bővülni 
fognak. Az egyiptomi és a 
magyar nép őszintén a ba-
rátságot választja a kap-

| csolatok alapjául*. 
A két magyar újságíró el-

egyiptomi helyzetről min- Az amerikai képviselőház és a kommunista világ biztonságát", 
denkor a realitas hangjan szenátus hétfőn - a kongresz- A törvényjavaslatot aláírásra 
írnak majd*, 
A magyar újságírók meg-

köszönték az elnöknek, hogy 
fogadta őket és azt a remé-
nyüket fejezték ki, hogy 

Egyiptom és Magyarország 
a jövőben mind jobban ki-
építi majd politikai, gazda-
sági és kulturális kapcsola-
tait. : M ! I 
A z elnök ezekkel a sza-

vakkal búcsúzott: »Köszönöm 
a jókívánságokat, és kérem 
Önöket, hegy tolmácsolják a 
magyar népnek őszinte sze-
rencsekívánataimat* 

szus két háza egyeztető bizott- átküldték a Fehér Házba. 

KedvezménYesen vehetik Igénybe 
az állami fuvareszközöket 

a termelőszövetkezetek 
A Földművelésügyi Mi-

nisztérium közli: 
A termelőszövetkezetek —i 

amennyiben a saját és a gép-
állomási fuvareszközök nem 
lennének elégségesek — 65 

hetik igénybe az állami, köz-
úti fuvareszközöket. A be-
szerzés módjáról a megyei ta-
nácsok igazgatási osztályai és 
mezőgazdasági igazgatóságai 
értesítik az érdekelt termelő-
szövetkezeteket és adják meg 

vereséget szenvedett. Ered-
ményei még kiábrándítóbbak 
Burmában és Indiában. 
Mindkét ország megtagadta 
az amerikai „segélyt", mert 
az csökkenti semlegességü-
ket". 

Vajon kijózanftották-e 
ezek az események az Egye-
sült Államok uralkodó kö-
reit? Arra késztették-e őket, 
hogy felülvizsgálják viszo-
nyukat a külföldi országok-
hoz? Egyáltalán nem. A s 
1956—57. költségvetési év 
külföldi segélyprogramja, 
amelyet Eisenhower fejtett 
ki a kongresszushoz intézett 
üzenetében, még nyilvánva-
lóbban katonai színezetű. A 
kongresszustól követelt 4.9 
milliárd dollárból 3 milliár-
dot közvetlen katonai segély-
re, vagyis fegyverszállításra 
szánnak. A z úgynevezett 
mellékes katonai „segélyre" 
— repülőterek és stratégiai 
utak építésére, valamint a 
hadseregek felszerelésére, 
stb. — további 1 milliárd 130 
millió 700 ezer dollárt kí-
vánnak fordítani. Ez azt je-
lenti, hogy a katonai „se-
gélyre" folyósított összegek 
képezik a követelt összeg 85 
százalékát. 

A z elnök kongresszusi üze-
netének közzététele heves v i -
tákat váltott ki. A leghar-
ciasabb körök képviselői to-
vábbra is az állítólagos 
„szovjet veszélyre" hivatkoz-

követelik, hogy nak. s követelik, hogy a 
ténytől, hogy az Egye- ^ f a v a s l a t ó f H ^ £ 

veteléssel lépett fe l a közel-
múltban Gruenther tábor-
nok, a N A T O nemrég lekö-
szönt kardcsörtető főparancs-
noka. Természetesen akad-
tak olyan hangok is, ame-
lyek követelték, hogy vizs-
gálják felül az amerikai „se-
gély"-rendszert és „béké-
sebb" irányzatot adjanak 
neki. E. Stevenson, a demok-

Nem véletlen, hogy az 
Egyesült Államok a katonai 
„segélyre" teszi a tétet. 
Murphy külügyminisztériu-
mi tisztviselő meglehetősen 
cinikus kijelentése szerint az 
amerikai „segély a hideghá- r a t a párt vezére például „ú j 
ború municiója". A „segélyt" — — « 

százalékos kedvezménnyel ve- a szükséges felvilágosításokat. 

elfogadó országok militarizá-
lása, a különböző katonai 
tömbökbe való bevonása, s a 
hidegháború tüzének éleszt-
getése — íme az amerikai 
segélypolitika céljai. Ehhez 
még hozzá kell tenni, hogy 
az amerikai „segély" gyak-
ran a trójai faló szerepét töl-
ti be, minthogy lehetőséget 
nyújt a „segélyezett" orszá-
gok belügyeibe való beavat-
kozásra. 

Mostanában azonban az 
Egyesült Ál lamok jóval ne-
hezebben tudja megvalósíta-
ni terveit, mint korábban. 
Jó néhány ázsiai ország a 
független fejlődés útjára lé-
pett és többé nem kíván gya-
logos lenni a washingtoni stra-

;,Q, kék Jadran-tenger; Crnagora tüfa 
re" — mondja a régi crnagorai dal, A 
Jadran-tenger az Adriai-tenger.; 

S az Adriai-tenger csakugyan Crnagora 
tükre, Dalmácia tükre. 

Az itteni nép nagyon szereti a zenét; 
Emlékszem; autónk egyszer éppen egy 
útkanyarulatnál állt meg, s máris, hon-
nan, honnan nem, muzsikások kerültek 
elő. Hárman voltak. Az egyik egy nagy, majd néhány lépés 
foltozott bőrdobot vert A másik dudán nefritből faragott 
játszott. A duda tömlője 

citrom levét a kagyló puha testére, S 
azonmód bekapta az egészet 

A példa láttán mi is nekibátorod-
tunk;: ! 

A jugoszláv konyha más; mint a mi-
énk. A jugoszlávok alig esznek levest. A 
reszelt tésztával készített húslevest kis 
csészébe tálalják. Ellenben sok zöldség-
félét fogyasztanak. A káposzta nagyságú 

után kékes színű rozták, hogy felnevelik a kislányt; Ma- sa látá,1 n e ™ v á SÍ á k darabokra, hanem 
szfinxszel találjuk gukkal is vitték. egészben, levelesen teszik az asztalra. A 

úgy felfúvó- szemben magunkat Mindez a palota ma- — De mi legyen a neve? Valaki azt P a P r i k a n ?gy ° n , e r 6 s : h a c s a k eSy k i s 
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JUGOSZLÁVIAI UTAZÁS 
Vaszilij Zaharcsenko 

A kék fenger parfján 

dott, mintha a duda a zenésszel együtt radványa. Odébb még egy teljes fal áll. javasolta, hívják Vjazmának. S szovjet d a l a b k a t i s szájunkba veszünk, rémül-
lélegzett volna. A harmadik, egy fekete Moha és repkény nőtte be. Aztán egy fal- csapatok épp akkor szabadították fel a t e l í u g y é r e z z u k> m m t tüzet nyeltünk 
szemű, fekete hajú ifjú — fuvolázott lal körülvett térre érünk. Itt volt egykor fasiszta uralom alól ezt a várost A javas- v o ' n a " " " 
Pergett a dob, szólt a fuvola, hangosan a hatalmas palotaterem. Majd egy terecs- latból határozat lett . . ; S így találkoz- , ! ' h t l ) e n v a n Ivan Mestrovics, a vi-
rikoltozott a csodálatos duda.; : Szokat- kén az időszámításunk szerinti III. szá- haltunk most Szplitben ezzel a szép és !i '".hlm s z o b r a s z gyönyörű múzeuma, 
lan népi hangverseny volt zadból való oszlopokat és parányi mai kedves kislánnyal, aki egy orosz város- l a l a n f" ír>'etlen °'>ran i"£"szláv nagyvá-

rosban sem jártam, ahol nem láttunk az 
ő vésője alól kikerült emlékművet. Mes-
trovics ma idegenben él, de minden lcül-

Szplit tengerparti városba érünk. Pál- holtokat látunk:.: A múlt és a jelen ról kapta nevét 
mák mindenfelé. Vitorlások, motorosok egymásba szövődése csodálatossá teszi Valamennyien betérünk egy vendég-
farobiak szorosan a rakparthoz. A gőzö- SzP1;t képét lőbe, hogy megkóstoljuk a tengerparti l*" ' ""* VT Ti T " V T ' " 1 

sök kirakodása is itt folyik. Amott halász- Niko Popovics, jugoszláv barátom este konyhák főztét f o I d o n k e s z u I t a l k o t a s A t hazaküldi. 
bárkák kötnek ki, s máris közvetlenül megismertet bennünket ismerőseivel. Első fogásként sült polip kerül az , , , , , , . 
előttünk vergődnek, csapkodnak farkuk- Vjazma — mutatkozik be az egyik asztalra. Ezen a partvidéken a polip liét-
kal a narancsvörös és kék halak, köztük kislány. _ _ _ köznapi eledel. Megkóstoltuk a polipsül-
hatabnas, a mieinknél tán tízszerte na- — Vjazma? Hisz az egy szovjet város. tet_ I7 ] e t t e z a nekünk szokatlan étel: 
gyobb rákok, langusztok, polipok és loli- s— Ügy is van — mosolyog a kislány, olyan íze volt, mint a sült velőnek . . ; 
gók. Az Adria bőkezű ajándékozó; — Az orosz Vjazma tiszteletére neveznek Második fogásnak langusztot, harmadik-

Szplit óvárosának nagy része Diocletia- fey engem; nak pedig egészen szokatlan ételt: ka-
nus római császár régi palotájának he- — Ennek története van — magyaráz- menicát kaptunk. Ez a kamenica amo- t Í T t j s m a ott]i0n, a nép megbecsülésé-
lyén épült. A palotának kevés nyoma za Niko —, mégpedig a következő: a Ü'an nagy kagylófajta, vagy ötször ak- tői övezve dolgozik..; 
maradt. Már csak rajzok után alkotha- partizánok felszabadítottak egy falut, s ko ra> mint az cssztriga. Nos, ki kóstolja 
lünk képet erről az óriási épületről. De valamelyik égő kunyhóban egy másfél- meg először? 
amikor a város utcáit rójuk, váratlanul éves kislányt találtak. Anyját a fasiszták — így esszük ezt — szólt tengerész művész nem élhet népétől távol, 
régi márványoszlopokra bukkanunk^ meggyilkolták:; o A partizánok elhatá- szomszédunk, Azzal rácsöpögtetett egy (Folytatjuk.) 

trovics munkái Szergej Konyenkov szov-
jet szobrász alkotásaira emlékeztetnek 
bennünket. Mindkét mester igen me-
rész; ez teszi rokonná őket. Életük is 
nagyon hasonló: Szergej Konyenkov is 
sok évet töltött Amerikában. De haza-

— Hazajön majd Mestrovics is — 
mondják jugoszláv útitársaim. — Nagy 

politikát" követelt ebben 
kérdésben és azt tanácsolta, 
hogy kisebb mértékben tá-
maszkodjanak a katonai 
paktumokra. 

Ezek a vélemények nem 
maradtak észrevétlenek. Á 
képviselőház külügyi bizott-
sága, sőt maga a képviselő-
ház azt javasolta, hogy egy-
milliárd dollárral csökkent-
sék a kormány által követelt 
összeget. Ez elég ritka jelen-
ség az amerikai kongresszu-
si tagok részéről, akik min-
dig készségesen szentesítik a 
militarizálásra és a fegyver-
kezési hajszára irányuló tör-
vényjavaslatokat. A z Egye-
sült Ál lamok kormánya 
mindezek ellenére keresztül 
akarja hajszolni a kongresz-
szusban a 4.9 milliárd dollár 
összegű segélyprogramot. 

Ezek az események akkor 
történnek, amikor a Szovjet-
unió jelentősen csökkenti 
fegyveres erőinek létszámát, 
amikor minden országban, 
így az Egyesült Államokban 
is egyre többen helyeslik a 
szovjet kormány békés lépé-
sét. 

Bárhogy is végződjenek a 
kongresszus jelenlegi vitái, 
egy világos: a katonai se-
gélyprogram csökkentésére 
tett javaslatot a közvéle-
mény hatása váltotta ki. A 
katonai segélyrogram azon-
ban még • az 1 milliárdos 
csökkentés esetén is kétsze-
rese a jelenlegi költségvetési 
év katonai kiadásainak, 
í gy tehát a kongresszusi ta-
gok is elégedettek lehetnek, 
hiszen „védelmezték" az adó-
fizetők érdekeit, és a fegy-
vergyárosok is jóllaknak, 
profitjuk ugyanis a jövőben 
is biztosítottnak ígérkezik. 
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Rászánta magát az írásra 
Kovács Mihály, a „Viharsarok* vezető szerkesztője 

^Szemellenzős újságírás?* cím alatt a „Viharsarok" július 
10-i számában megtámadta a „Délmagyarország"-ban július 
6-án megjelent tudósítást, amely a szegedi párttitkári érte-
kezletről adott Ihű képet. Elképzeljük szinte oblomovi küsz-
ködését önmagával, mire rászánta magát a cselekvésre, 
és mielőtt cikkét megírta, felkiáltott: az a titkári értekezlet 
szemellenzős doktrinerek gyűlésének volna nevezhető, ha 
a tudósítónak lenne igaza. 

íme az ember, aki íróasztalán könyökölve, újságcikkek-
ből értesül hosszú hónapok óta az élet eseményeiről s amikor 
olyasmit olvas, amit eddig nem olvasott, feliháborodik, majd 
végül eldönti magában, hogy fellép a dogmatizmus ellen. 

De miért mondja Kovács Mihály: „nem lehet igaz, hogy 
az érteSkezlet valamennyi részvevője elítélné Molnár Erik 
elvtárs cikkéi", amikor a szóban lévő titkári értekezleten ott 
sem volt, tehát halvány fogalma sincs az ott elhangzottakról, 
az ottani hangulatról? Csak egy dolog lehetséges: elkép-
zelte — nem tapasztalta, (hanem elképzelte — a „Délma-
gyarország" tudósításában foglaltaik ellenkezőjét, hogy aztán 
saját feltevéséből kiindulva elmondhasson olyan eseteket, 
amelyek mindenki által nagyon jól ismertek, s amelyeket 
ma már mindenki elítél. Ez az a bizonyos kozmikus locsogás, 
amelynek a valósághoz a világon semmi köze nincs. 

A szegedi munkások a tudósítás — igaz, nem éppen 
precíz megfogalmazása — olvasásakor egyáltalán nem ju-
tottak arra a következtetésre, mintha a titkári értekezlet 
Molnár Erik elvtárs „Igazságszolgáltatásunk és a szocialista 
törvényesség" című cikkének többi részévei sem értett volna 
egyet Nagyon jól tudta mindenki, hogy a párttitkárok — 
több mint kétszáz vezető és felelős kommunista, akiket 
azért mégsem lehet mindenestől szemellenzősök tömegének 
nevezni — a cikknek csupán azt a részét nem fogadták ei, 
amely azt mondja, hogy az izgatás általában nem fog a 
politikai bűncselekmények körébe tartozni. Joguk van éh-
hez a pórtíitkárofcnák? Igen, joguk van, hiszen ők mégis-
csak jobban ismerik az emberek véleményét, mint Kovács' 
Mihály elvtárs, akiről a legjobb szándékkal sem lehet el-
mondani, hogy ott él, ahol a szocializmus építése legjobban 
zajlik, lükteti 

A m Kovács Mihály = hogy, hogynem =- mégis így be-
szél: „Állítják, hogy a munkások józan tömegei MoVnAr Erik 
cikkének eme részével is tökéletesen egyetértenek." S hogy 
,igazát" bebizonyítsa, ilyen példákat hoz fel : „Egy munkás 
aoosszantó anyagellátási zavarok miatt eUcáromkodja ma-
gát és szidja — mondjuk — a Tervhivatalt. A munkás fel-
tétlenül jószándékú és becsületes." De hált ki állítja ennek 
az ellenkezőjét? K i mondta Kovács Mihálynak, hogy ez is 
izgatás a munkásosztály államhatalma ellen? Függetlenül a 
BHÖ-től, a gyakorlatban ezt még a legnagyobb törvénysér-
tések idején sem vették izgatásnak. A munkásnak, és min-
den becsületes állampolgárnak mindig joga volt szidni a 
hibákat, ostorozni az egyes szervekben előforduló fogyaté-
kosságokat. Sőt a párt őszintén, becsületesen igényelte az 
ilyen kritikát ós mindent elkövetett, hogy bátorítsa; 

A z esetek többségében a tisztességes dolgozókat még 
akkor sem ítélték el, ha nyilvánvalóan államrendszerünk 
ellen izgattak. Kovács Mihálynak emlékeznie kell — hiszen 
akkor is ő volt a szerkesztő —• a következő esetre. A szi-
kéncsi Engels Termelőszövetkezet egyik tagja — sok gyer-
mekes családanya — 1952. őszén, a kölcsönjegyzés alkalmá-
val elkeseredett hangon szidalmazta a kormányt, az államot. 
Ezt meghallotta a „Viharsarok" egyik munkatársa és más-
nap közzétett egy cikket, amelyben kuláiknak, alávaló osz-
tályellenségnek bélyegezte az asszonyt. Cikkének az volt a 
csattanója: börtönbe vele! A dolog vége az lett, — igen 
helyesen — hogy az újságírót menesztették, az asszonynak 
pedig semmi baja sem történt. Persze történtek durva túl-
kapások is, de a X X . kongresszus után éppen ezért fogott 
hozzá a párt és a kormány teljes határozottsággal a törvé-
nyesség megszilárdításához. 

Nem a dolgozó emberek .izgatáséban" látta tehát a ve-
szélyességet a szegedi titkári értekertet, hanem a volt tőkés 
elemek, kulákok, csendőrök, stb. izgatásában és adott eset-
ben ezek ellen követelt továbbra is szigorú megtorlást. S ez-
zel egyetért mindenki, aki saját bőrén tapasztalta, mit jelent 
a kizsákmányolás és védelmezője: a bikacsök. a kardlap;, 
a puskagolyó; Ezzel egyetért mindenki, akinek drága ez a 
rendszer, amelyben az ember valóban emberré tudott nö-
vekedni. Ezért történt az, hogy az értekezlet valamennyi 
felszólalója '— utalva a poznani eseményekre is — azzal 
kezdte szenvedélyes hangú hozzászólását, hogy nem ért egyet 
Molnár Erik elvtárs cikkének már említett részével. A végén 
pedig hangos és általános helyeslés közben megbízták a 
,X)élmagyarország"-ot, hogy közölje az elhangzottakat. Nem 
a X X ; kongresszus előtt betanult szöveget szajkóztak ott 
tehát az elvtársak, hanem — mint az üzemek, hivatalok, 
tsz-ek, intézmények dolgozóinak képviselői — azt mondották 
ed, amit osztályhelyzetükből eredően természetesen éreztek; 

Joga van mindenkinek, Kovács Mihály elvtársnak is 
polemizálni a titkári értekezleten elhangzottakkal. De be-
fejezésül engedtessék meg egy kérdés. Milyen jogon gya-
nakszik az újságíróra, milyen jogon állítja, hogy a tudósító 
pxmtatlanuíL, felületesen és szemellenzősen, nem p>edig a 
tényeknek megfelelően számolt be a helyzetről? 

NAGY ISTVÁN 

ö f v e n gabona irányvonalot indít 

a MÁV szegedi igazgatósága 
A M Á V Szegedi Igazgató-

sága is felkészült az idei ga-
bonaszállítások gyors, zavar-
talan lebonyolítására. A 
szállíttató vállalatokkal 
együtt a termésbecslések 
alapján megállapították, 
hogy ez csaknem olyan nagy 
feladatot jelent, mint a ta-
valyi bő gabonatermés ide-
jén. 

Az Igazgatóság kereske-
delmi osztálya minél több 
irányvonat összeállításával 
akarja elősegíteni, hogy az 
új gabona a legrövidebb idő 
alatt rendeltetési helyére ke-
rüljön. A harmadik negyed-
évben legalább 50 olyan vo-
natot indítanak, amely min-
den más szállítmányt meg-
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Mikor az indiai kereskede-
lem számára szecskavágóké-
seket kezdtek gyártani a Sze-
gedi Kértszerszámgyárban, az 
ördög se hitte volna, hogy 
annyi gondot, annyi műszaki 
problémát okoz ez az egy-
szerű szerszám. Közben de-
rült ki, hogy igen kényes 
munkadarab — talán azért, 
mert Indiába készül — és 

kényetek a minőségre 

az indiai kereskedők is. Így 
mindjárt bokrostól mutatkoz-
tak a bajok. Ügy kellett for-
málni a késeket, ahogy az 
indiaiak akarják — és nem 
úgy, ahogy az anyag saját 
akaratából formálódik —, 
úgy kellett csiszolni a kések 
két oldalát is, és nem úgy, 
ahogy korábban a kevésbé 
igényes munkadarabokat! És 
edzeni, köszörülni, de még 
csomagolni is a külföldi igény 
és ízlés szerint kellett, meg 
kell ma is, 

ha kulturáltan akarunk 
kereskedni 

a külföldiekkel. 
Szóval, ez nem ment olyan 

egyszerűen, s még ma sem 
roegy teljesen úgy, ahogy 
kellene —v de tisztulnak a 
rengeteg töprengést okoeó 
műszaki problémák és sz em-
berek kezdik érezni azt a kü-
lönös felelősséget, hogy öle 
is a magyar ipar hírnevét 
képviselik külföldöm munká-
juk eredményével. 

Az export egyszerűen fel-
forgatta az üzemet, megbil-
lent az egyensúly — a ková-
csoló és szerelőmunkáról a 
lemezmunkára kellett áttérni, 
mert az üzeni termelésének 
négyötödét a külföldre ké-
szülő árucikkek teszik ki. 
Egész műhelyeket kellett át-
szervezni és amellett meg 
kellett küzdeni az új cikk 
műszaki problémáival is —, 
de sürgősen, nagyon sürgő-
sen, mert a kezdetben kidol-
gozott technológia 

sehogysem bizonyult 
csalhatatlannak, 

és a selejt egyre szaporodott. 
Egyrészt ez a sürgősség és 

a károk szaporodása, más-
részt az üzem műszaki és f i-
zikai dolgozóinak aktív ér-

mozzanat következett. A 
munkafolyamat így fizikai-
lag igen nehéz volt — ráadá-
sul haladatlan is! Mindenki 
előtt világossá vált, hogy va-
lamilyen célgépet kell szer-
keszteni, ami majd több kést 
élez egyszerre és legalább há-
romszoros teljesítményt 
nyújt a kézi élezővel szem-
ben. A közös felismerést kö-
zös tevékenység követte: Fal-
kenstein, Láng és Veres elv-
társak ügyes kis 

gépet szerkesztettek 

egy régi köszörűgépből — s 
ha az első próbák nem hoz-
ták is a várt eredményt, az 
elgondolás ésszerű volt és an-
nak alapján a kollektív hoz-
záértésből megszülethetett a 

léséről és egészségűi megóvásá-
ról. Érthető, hogy a termelési 
érdekeknek és ennek a szép tö-
rekvésnek a találkozása 

növelte a dolgozók 
felelősségét. 

S ha már a felelősségnél tar-
tunk, illusztráljuk még egy 
példával: Rónyai László és 
Dosztál András szerszámlakato-
sok megbízást kaptak, még ko-
rábban, művezetőjüktől egy ké-
zi élező szerkezet megépítésére, 
s mivel ők munka közben lát-
ták ennek a szerszámnak a töké-
letlenségét és voltak sejtéseik 
az új, jobb megoldásra — asze-
rint építették meg a szerszámot. 
Nem hódították meg egyből a 
legfejlettebb technikát, de új 
megoldásukkal 

minden tekintetben megfe- a k f e k é ^ z é s é " 
lelő szerkezet foloslegesso tettek egy lenye-

ges mozdulatot. Bennük élt, 
És ez izgalmakkal Járt A h a m 5 t t l l d n a i felelősséggé 

-intoend- - ^em akerm* á t a d j á k m l m k a t á r 8 ^ k n a k i ^ 
kérdést mmden órában fel- (5k ^ k s o h a g e m é l e ' s i t e t t c k 
adták m a g u M a z e r ^ r e k s z e c s k a ^ g 6 k é s ( j k e l _ m u n k a _ 

végleges igenlő t f í f ^ i . 

megoldása 

tokkal expttríképetebbé 

született a 
válasz — maga a célgép. 

De izgalmas dolog maga az 
edzés is — s még az előbbi 
problémánál is izgalmasabb 
volt annak a feladatnak a 
megoldása, ami szintén em-
bereket (kímélt meg nehéz f i -
zikai munkától, s egyúttal 

tette,- illetve teszi az üzem ter-
mékeit; s ha továbbra is ezen az 
úton haladnak; az azelőtt gyak-
ran keserű szájízzel emlegetett 
flzem dolgozói, végre fel tudnak 

egy komoly balesetforrást zárkózni a derékhadhoz — és ta-
lán ebben a hónapban már elő 

is kiküszöbölt. 
Edzés után rideg maradna 

az anyag, ha nem eresztenék 
egy 350 fokos sós oldatba. 
Ebbe az oldatba egyszerre I e n n i ; n d ; a i a k 

egy kereten 32 darab szecska- e I 3 t t t g y n r 6 j ^ 
vagókést szokás belehelyezni 
<— s ha ezt negyven ötször kell 
egy nap egy dolgozónak meg-
ismételnie kért erővel 1— szin-
tén az emberi teljesítőképes-
ség határáig jutunk. A meg-
oldásra az volt az első javas-
lat, hogy valami csigasorral 
kell kiküszöbölni a megeről-
tető munkát, de ez nem ígér-
kezett elég biztonságosnak, 
mert ha a forró oldatba zu-
hant volna véletlenül a keret, 
az ott dolgozó emberek sú-
lyos égési sebeiket szenvedtek 
volna. 

Az edzők megelégedésére & 
főmérnök és más vállalatok ta-
pasztalatai alapján egy hét múl-
va ezt a műveletet már játszva; 

tudják állítani azt a húszezer 
darab szecskavágó-kést is, ami 
határozott céljuk; feladatuk; s 
amire majd büszkék szeretnének 

és magyarok 

i. 

deklodese és szakmaismerete ydraulikus emelők segítségével 
különös izgalmat kölcsönzött , , , , 

műszaki l e h e t elvegezni; 
De még mindig nem elég vi-

a fel-felbukkanó 
problémák megoldásának, 
nemcsak a főmérnököt, meg lágos; miért is voltak olyan iz-
a művezetőket —, az egysze- _ a l m a 5 a k e z e k a feladatok, 
rű szerszámlakatosokat ss ° , , , , ,. 
fogva tartotta az a felelős- Mondhatnank, hogy a termeles 
ségteljes gondolat, hogy a hatalmas erővel követelte ezek-
gyártást teljesen tökéletessé n ek a megoldását és a többiekét 

is; amiről most nem beszélünk 
i— de ez a dolognak csak az 
egyik oldala lenne. Az izgalmat 
főleg az adta ezekhez a felada-

emberekről 

kell tenni. 

Dehát mik is ezek a prob-
lémák és mi lett a megoldá-
súk? 

Kézzel kellett élesíteni a 
szecskavágökéseket! Ebből tokhoz; hogy 

fl Hazafias Népfront 

Békebizottságának 

vitaestje 
Ma este 6 órakor rendezi 

meg aktuális nemzetközi kér-
désekkel kapcsolatos vita-
estjét a Hazafias Népfront 
Békebizottsága Vörösmarty 
utca 7. sz. alatti helyiségé-
ben. Vitavezető: Búza László 
egyetemi tanár, akadémikus, 
a Szegedi Tudományegyetem 
nemzetközi jogi tanszékének 
vezetője. A vitaindító elő-
adást Petrovics István, la-
punk külpolitikai rovatának 
vezetője tartja-

TÁVÍRAT 
A kenyér- és takar-

mánygabona aratását jú-
lius 9-én befejeztük. 

Asotthalxni 
Állami Gazdaság 

- Megkezdték a Baross 
i József utca kövezetének ki-

pedig két nagyon hátrányos volt bennük szó m erejük kimé,, j a v í t á s á t ^ útépítők a régi, 

már-már használhatatlan 
kockaköveket felszedték, s a 
járdával együtt újjáépítik az 
útburkolatot is, 

előzve jut el a városokba, 
malmokba. 

A legfontosabb szállíttató 
vállalatoknak — mint a 
Terményforgalmi Vállalat — 
javasolták, hogy létesítsenek 
diszpécser-szolgálatot. A 
diszpécser mindig pontosan 
tudná, hogy mikor és milyen 
mennyiségű gabonát szállíta-
nak, s így még több irány-
vonatot is indíthatnának. A 
M Á V telefont bocsát rendel-
kezésére és minden más 
szükséges segítséget megad a 
diszpécsereknek a zavartalan 
munkához. Ezeket a felada-
tokat a jövő héten közös ér-
tekezleten tárgyalják majd 
meg a vállalatokkal, v 

Vigyázat: áremelés ! 
T Tgü gondolom; nem 

felesleges megírnom 
a következőket; már azért 
se, mert az árleszállítás 
után a párt és a kormány 
a sajtó — így a Délma-
gyarország is — jelhívta a 
lakosság figyelmét a bur-
kolt árdrágítás leleplezésé-
re. Körülbelül három he-
tei hogy a feleségemi — a 
Lenin utcai jjfői modell" 
ruhaüzletben (Ruházati 
Bolt 3. sz. fiókja) három-
részes női nyári ruhát vá-
sárolt 180 forintért. Teg-
napelőtt — hétfőn — meg-
lepődve tapasztaltuk, hogy 
ugyanaz a ruha 200 forint-
éri van kitéve a kirakatba. 
Nyilvánvaló, hogy itt 11 
százalékos áremelkedés tör-
tént. Ki az, aki felemelte, 
vagy felemeltette az árat? 
Vagy talán azért lett drá-
gább, mert hamar elkap-
kodták?" Ezeket irta szer-
kesztőségünkhöz címzeit 
levelében Danyi Dezső és 
jogosan vár választ. 

Szerkesztőségünk meg-
vizsgálta a beérkezett le-
vél alapján a panasztA 
Ruházati Bolt vezetője 

szerint azért volt olcsóbb 
a ruha előbbi mert a válla 
poros volt f/J. A ruhát a 
Nagykereskedelmi Válla-
lattól kapta és ő nem tud-
ja miért lett drágább, Fel-
kerestük előbb a RÖVI- . 
Kü?-öt, onnan a Textil-
nagykereskedelmihez uta-
sítottak, onnan vissza a 
RÖVIKÖT-höZi végül a 
SZETEX-nél Fekete Lász-
ló elvtárs elmondta, hogy 
ők szállítottak a Ruházati 
Boltnak is ilyen ruhát. 
Ugyanakkor emlékeztetett 
a következőkre: mi a 
REX-től kaptuk és úgy 
tudom, a Ruházati Bolt 
vásárolt közvetlenül is on-
nan ilyen ruhát. Nálunk az 
ár nem változott, nincs 
áremelés! 

Hát akkori hogy lett 
dtágább 20 forinttal mégis 
a ruha? Erre várunk sür-
gősen választ a Textilnagy-
kereskedelmi Vállalat ve-
zetőjétől, a REX vezetőjé-
től és a Ruházati Bolt ve-
zetőjétől. Kinek az utasítá-
sára emelték fel a 180 fo-
rintos ruha árát 200 fo-
rintra?! 1 ö 

F=HÍREKM 
<— Készletrendezési napot 

és ankétot tart július 16-án 
és július 25-ón az MTESZ he-
lyiségében az MTESZ, a Mű-
szaki Bizományi Vállalat és 
a Magyar Nemzett Bank VI. 
Területi Irodája. Július 16-án 
14 órakor az elfekvő készle-
tek keletkezésének megaka-
dályozása címmel Gergely 
Sándor tart előadást. Július 
25-én készletrendezési napot 
tartanak. 

— A mai magyar irodalom 
helyzetét Erdei Sándor elv-
társ ismerteti a városi Somo-
gyi Könyvtárban tartandó 
könyvtáros tájértekezleten, 
július 12-én és 13-án. A táj-
értekezleten részt vesznek a 
környező megyék megyei, já-
rási és városi könyvtárainak 
vezetői, községi és üzemi 
könyvtárak vezetői, valamint 
a népművelési osztályok kép-
viselői. 

— A Magyar írók Szövet-
sége szegedi csoportja csü-
törtökön este 6 órakor tartja 
vezetőségválasztó taggyűlését 
a T T I T Horváth Mihály ut-
cai klubjában. A taggyűlésen 
újraválasztják a Tiszatáj 
szerkesztőségét és az írócso-
port vezetőségét, a tagság ja-
vaslatai alapján. Az írócso-
port jelenlegi vezetősége ez-
úton is felkéri a csoport vala-
mennyi tagját, hogy a tag-
gyűlésen feltétlenül jelenjen 
meg. 

— Gyapjú-mackók készül-
nek rövidesen nagyobb tö-
megben is a Nivó KSZ-ben. 
Különböző színben és méret-
ben a mintadarabokat a szö-
vetkezet vezetői már elküld-
ték a kereskedelemnek. 

— 11 dolgozó kapott rend-
kívüli segélyt ebben az évben 
a Szegedi Hangszerkészítő 
Vállalatnál. 

— Többen sikeresen vizs-
gáztak a Szeged 2. Posta dol-
gozói közül a szakmai tanfo-
lyamon. Körmendi Kálmán, 
Székely György és Bubori Já-
nos jeles eredményt értek el. 

— Az »-If júsági üdülő- és 
vízisport-telep- bejárata elé 
szánt nagyméretű szobrot 
már készíti Tápai Antal 
szobrászművész. A készülő 
két és félméter magas nagy-
ságban ábrázolt férfi sportoló 
egyik jellegzetes szimbóluma 
és hirdetője lesz a szegedi ví-
zisportnak. 

— »Mi a személyi kultusz 
és miért küzdünk ellene?* 
címmel előadásit tart Móricz 
Béláné, a Hazafias Népfront 
városi bizottságának titkára 
csütörtökön este fél 8 órákor 
a Juhász Gyula Művelődési 
Otthonban. 

'— Befejeződött a szabó, 
varró tanfolyam a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon-
ban. Ma délután 5-től 7-ig ki-
állításon mutatják be a tan-
folyam részvevői azokat a 
munkadarabokat, melyeket a 
tanfolyamon készítettek. 

— A Juhász Gyula Műve-
lődési Otthon vezetősége el-
határozta, hogy gyermekek 
és felnőttek bekapcsolásával 
megalakítja a báb-szakkört. 
A szakkörbe jelentkezni le-
het mindennap délelőtt 9-től 
1 óráig és délután 4-től 8-ig a 
művelődési otthon irodájában. 

Uj gép a Ruhagyárban 

A terítőgéppel befejezték a kísérleti munkákat a szegedi 
Ruhagyárban. Most átszerelés alatt van a gép, a jövő hét 
elején újra munkához kezd. A terítők megerőltető munkája 
a gép üzembehelyezésével jóval könnyebbé válik. Ügy szá-
molják az üzemben, hogy a dolgozók munkájának meg-
könnyítésén kívül évente hozzávetőlegesen félmillió forint 
anyagmegtakarítás is jelentkezik, mert az eddigi 6—7 mé-
teres terítés helyett egyszerre 15—20 méteres terítést is 

végezhetnek 
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seimagyhrorsziig Szerda;, 1956, július 11. 

A technika dönti el 
az aratás sikerét 

Az aratás, a gabonafélék 
betakarítása a mezőgazdasá-
gi munka egyik legfontosabb 
szakasza. Ez biztosítja a nép 
kenyerét, meg a jövő évi ve-
tőmagot. Az aratás dönti el 
elsősorban, milyen jövedel-
mük lesz a termelőszövetke-
zeti tagoknak, milyen mér-
tékben fejleszthető állatállo-
mányunk és nem utolsósor-
ban az is, hogyan fejlődik to-
vább a mezőgazdaság szocia-
lista szektora. Érthető, hogy 

az egyénileg dolgozó pa-
rasztok most, az aratás 
alatt fokozott figyelemmel 
fordulnak a termelőszövet-
kezetek felé. 

Ha látják, hogy ott, ahol 
kombájn segít, 24 óra alatt 
nemcsak a kaszálást és csép-
lést, hanem még a tarlóhán-
tást és másodvetést is el-
végzik — amihez egy egyéni-
leg dolgozó parasztnak nyolc 
napra, sőt nemegyszer 14 
napra van szüksége — b i z o -
nyára mélyen elgondolkod-
nak azon, hogy saját érde-
kük lépést tartani a fejlődés-
sel. 

Az aratásnál a legjobb 
módszer a gépek kapacitásá-
nak teljes kihasználására, az 
önköltség és a szemveszteség 
jelentős csökkentésére a 
gondosan megszervezett, fo-
lyamatos munka. A Német 
Demokratikus Köztársaság-
ban már tavaly is kiváló 
eredményeket értek el a fo-
lyamatos munkával. A leg-
több helyen tízórás műszak-
ban dolgoztak. Ahol nem volt 
kombájn, éjszaka folyt a 
cséplés és a tarlóhántást is 
főleg éjszaka végezték, úgy-
hogy 

olyan táblákon, ahol előző 
nap még gabona állt, reg-
gel már elvethették a má-
sodterményt. 

Idén is így folyik a munka. 
A folyamatos munkához 
nem feltétlenül szükséges a 
kombájn, kévekötő arató-
géppel is meglehet valósíta-
ni. Lássuk, hogy szervezték 
meg az NDK-ban a mun-
kát? 

A folyamatos münka nem-
csak a termelőszövetkezetek-
ben és állami gazdaságokban, 
hanem az állandó munkakö-
zösségekben is lehetséges 
Lényege a jó szervezés. A 
gépállomások dolgozói és a 
termelőszövetkezeti tagok, il-
letve az egyénileg dolgozó 
parasztok munkaközösségei 

jó előre pontosan meghatá-
rozták a munka minden 
mozzanatát, 

például: ki dolgozik az első, 
illetve a második műszak-
ban, melyik tehergépkocsik 
és lófogatos járművek szál-
lítják el a gabonát az átve-
vőhelyekre, illetve raktárak-

ba, melyek a szalmát és 
pelyvát. Igen fontos, hogy a 
traktoros-brigád és a nö-
vénytermesztő brigád, illetve 
az állandó munkaközösség 
munkája jól össze legyen 
hangolva. Arról is idejében 
gondoskodtak, hogy kedve-
zőtlen időjárás esetén a le-
aratott gabonát malátagyá-
rakban, cukorgyárakban, 
vagy másutt meg tudják 
szárítani. 

A tavalyi tapasztalatok azt 
mutatták, hogy 

a szalmagyűjtőnek és a 
szalmaprésnek közvetlenül 
követnie kell a kombájnt. 

Tavaly ugyanis tekintettel 
voltak arra, hogy egyes he-
lyeken nem volt elég száraz 
a szalma. Az elfekvő szalma 
azonban ahelyett, hogy szá-
radt volna, még jobban fel-
szívta a föld nedvességét, s 
ez még jobban megnehezítet-
te a szalmagyűj tők és szalma-
prések munkáját. Ilyenkor a 
munka folyamatossága meg-
szakadt. Idén a nedves szal-
mát is rögtön felszedik és 
légaknás kazlakba rakják, 
hogy gyorsabban száradjon. 
A szalmagyűjtőt és szalma-
prést egyes helyeken a hán-
tóeke követi, másutt éjszaka 
folyik ez a munka, úgyhogy 
a hajnali órákban már el le-
het vetni a másodterményt. 

Ahol az aratáshoz csak 
kévekötő aratógép áll ren-
delkezésre, a kévesorokat 
úgy kell felállítani, hogy a 
hántőeke és vetőgép zavarta-
lanul dolgozhassák. 

A gabonát az éjszak folya-
mán előre meghatározott 
cséplőhelyeken csépelik. 

Itt is pontosan meghatároz-
ták előre, milyen járművek 
viszik - a gabonakévéket a 
cséplőhelyre, melyek szállít-
ják a gabonát az átvevőhe-
lyekre és raktárakba, stb. 
Kévekötő aratógéppel és jó 
szervezéssel el lehet érni, 
hogy 24 óra alatt a gabona a 
raktárba, a másodnövény pe-
dig a földbe kerüljön. 

Persze, az NDK-ban is 
akadnak még, akik úgy gon-
dolkodnak: minden eszten-
dőben learattunk, majd csak 
megleszünk idén is a régi 
módszerrel. Ezzel saját ma-
gukat, és az egész nép-
gazdaságot megkárosítják, 
mert nagyobb a szemveszte-
ség és nem vethetnek idejé-
ben másodterményeket, ame-
lyek jó takarmányalapot biz-
tosítanak az állatállomány-
nak. A parasztság zöme 
azonban tisztában van azzal: 
a mezőgazdasági technika 
fejlődése, a rendelkezésre ál-
ló gépek kapacitásának ki-
használása nagy előnyt je-
lent saját érdekünk és az 
egész ország szempontjából. 

K A R C O I L A T 

Egy ügyintézés hiteles története 
sok párbeszéddel 

A „magasan szervezett" ügyintézés nagy szatirikus meg-
rí jelenítésénék lehetőségeit áldozom fel azzal, hogy az 

alábbi néhány sorban tömörítem a történetet mégis meg-
teszem ezt abban a reményben, hogy talán Ikerül némi egy-
szerűsítésre sor ebben a szállítási komédiában, melyet még 
egyetemi végzettséggel is csak nehezen lehet felfogni, — bár 
a Mávtrans szerint még senki sem kifogásolta „ügyintézé-
sének" ilyetén módját. 

íme az „eset". Egy könyvállványt kívántam Pestre jut-
i tatni a háztól-házig vállalat útján. Részemről beható érdek-
' lődés előzte meg a hozzáértőknél, hogy miként megy ez? 

Lígy, hogy az ember első nav bemegy a Mávtrans városi 
iroaajábá (munka- vagy ebédidejéből): ott kitöltenek vagy 
háromféle szállítási űrlapot (több másolatban), majd meg-
kérdik, hogy magán vagy közületi ügylet lesz-e? Miután „ma-
gánügylet" volt, ezt a tényt rávezették feltűnő helyre a 
szállítólevélre és egyben előre kérték a szállítási előleget, 
— jelen esetben 20 forintot — utólagos elszámolásra. 

— Ja kérem, — mondta az ügyintéző — a vasút magán-
felékkel szemben kell, hogy biztosítsa előre a várható költ-
séget. (Legalább kétszerannyi( kérnek, mint amibe kerül.) 

t— No jó — mondtam —, a különbözetet kiküldik vagy 
érte jöhetek személyesen? 

— (5, azt nem nálunk intézik, hanem a Tisza teher-
pályaudvaron, — (A Tisza. p. u. 3 kilométerre van munka-
helyemtől és csak munka- vagy ebédidőmből intézhetem ott 
is az ügyet!) 

S ezzel minden rendben van as kérdeztem remény-
kedve? 

—t Nem kérem, mi csak a Nyugatl-ig szállítunk, onnan 
egy másfJc vállalat viszi tovább az árut házhoz. Az termé-
szetesen külön számláz, stb. 

—i Az előre beszedett összegből nem lehetne ezt a költ-
séget is levonni? 

t- Nem, mert Pest már egy másik igazgatóság területén 
van, 

— Na és mi lesz akkor, ha közben én, a feladó is el-
utazom Szegedről, — mondjuk á Riviérára? 

— Hát kérem az már a posta dolga, hogyan kézbesíti ki 
önnek a visszajáró pénzt, mert ha nem tetszik személyesen 
elmenni érte, akkor postán küldjük el. 

Ezek után érzékeny búcsút vettünk. Másnap jönnek a 
kocsival az állványért. Az árukísérővel előszedjük az összes 
ez ügyben szereplő iratólcat és egyeztetjük, majd ő sorrá le-
pecsételi mindegyiket, utána eszmecserét folytatunk az „ügy-
intézés" firkáiról a következőképpen: Az árulásérő: — 
Mondtuk mi annakidején, hogy ez így nagyon bonyolult, nem 
lesz jó, de letorkolták bennünket, hogy „ott fenn jobban tud-
ják, hogyan kell ennek lenni, mint maguk." Így a dolog ma-
radt „annyiban"-,.! 

Harmadnap tehát elmentem a Tisza p. u.-ra (munka-
időben), ott újabb fuvarleveleket állítottak ki, valahogy így: 

„Megállapított súly 15 kg, díjszabás 20 kg után, a 20 
forintból visszajár 9 forint. Figyelmeztetés: a fuvarlevél má-
sodpéldány elfogadásával a feladó elismeri a fuvarlevélben 
foglalt adatok helyességét." — A fuvarlevelet elfogadtam, 
elismertem, csakhogy szabaduljak már a Mávtranstól, útköz-
ben azonban eszembejutótt, hogy karai az örömem, mert 
Pesten várhatom a kiszállítási fuvarlevelet és az ezzel járó 
költségeiket. 

Hát röviden ennyi az én történetem. Nem lehetne vala-
hogy egyszerűsíteni?! 

A 46.766 számú fuvarlevél 
' •* boldogtalan tulajdonosa 

Vita után 

J ó l s i k e r ü l t e k a középiskolai levelező 
okfafás tanulóinak évvégi vizsgái 

A dolgozók gimnáziuma 
mellett a felnőtteknek a kö-
zépiskolai levelező oktatás is 
lehetőséget nyújt a továbbta-
nulásra. A szegedi középisko-
lai levelező oktatásban közel 
150 dolgozó vett részt ebben 
az iskolai évben. A tanulók 
nagyabb, részt honvédtisztek-
ből és B. M. dolgozókból, va-
lamint a MÁV, a posta, a ta-
nácsok és nagyobb vállalatok 
dolgozóiból kerültek ki. 

A levelező oktatásban eb-
ben az évben is igen nagy 
volt a lemorzsolódás. A dol-
gozók év közben döbbentek 
rá a tanulás nehézségére. Az 
első osztályba beiratkozott 
143 tanuló, de ebből mind-
össze 65 tanuló jutott el az 
évvégi vizsgáig. 

A tanulmányi eredmény át-
laga 3.13, ami jónak mond-
ható a levelező tagozaton. A 
végzettek közül kitűnő rendű 
4, jeles rendű 20, jó rendű 21. 
15 tanulót utasítottak javító-
vizsgára. 

A levelező tagozat dolgozói 
közül többen igen szép ered-
ményt értek el a vizsgákon. 
Így: Komócsin Mihályné pos-
tafelügyelő, Vigh Rudolfné 
házkezelő, Gescheck Miklós-
né előadó, Gaál Györgyné, a 
Kossuth Zsuzsanna ápolónő-
képző vezetője és Répássy 
Zoltán repülő technikus. 

A tanfolyam megbízott ve-
zetője Tihanyi Nándor, a 
Rdanóti Gimnázium igazgató. 

helyettese volt, aki munkáját 
gondosan és jól végezte el. 

KSzel ezer hold másodvetés Kisteleken 

Kisteleken ma valószínű 
befejeződik a gabonaaratás a 
zab kivételével: Az őszi árpa 
és a rozs helyére mintegy 
1000 holdon másodnövényt 
vetettek. Sisák István (Tanya 
160.) félhold burgonyát, Sisák 
Pál (Tanya 166.) egy hold 
burgonyát és egy hold kölest, 
Papp Ferenc bárom hold má-
sodnövényt, Simon Antal 
másfél hold kukoricát. Les-

pár Imre (Tanya 138.) másfél 
hold burgonyát. Risóczki Ist-
ván (Tanya 539.) fé l hold 
burgonyát vetett. Rajtuk kí-
vül közel ötszáz egyéni ter-
melő vetette be földjét má-
sodjára. 

De nemcsak elvetettek Kis-
teleken, hanem a kedvező 
időjárás hatására a legtöbb 
helyen már ki is kelt a má-
sodvetés, sőt egyes helyeken 
kapálják is. 

A z elmúlt hetek kora es-
" téltől késő hajnalokig 

tartó írószövetségi vitái ered-
ményeképpen holnap új ve-
zetőséget választanak a sze-
gedi írók a Magyar Írók Szö-
vetsége szegedi csoportja 
élére, s ugyanakkor újravá-
lasztják a "-Tiszatáj* szer-
kesztőségét is. A mostani 
taggyűlést megelőző tisztító 
viták voltak hivatottak arra, 
hogy a széles közvélemény 
előtt — a vezetőséggel és a 
szerkesztőséggel egyetemben 
— ki-ki számot vessen nem 
is. a közelmúlt, a múlt év végi 
és ez év eleji tévedéseivel, hi-
báival, hanem messzebb la-
pozva: számot vessen a ko-
rábbi esztendők lakkozásai-
val, az egyformás í t ássál, a 
hurrázással, a téves és nern 
egyszer bűnös tájékoztatás-
sal, melyben részesültek, s 
mely akarva-akaratlanul 
szemellenző közé fogta a bát-
rabb írói látásmódot és zsi-
lipekkel zárta el a felelősség-
teljes írói szókimondást. 

Ám ki hiszi egy pillanatig 
is, hogy csak a hibák soro-
zata jellemezte a szegedi írók 
munkáit, hogy nem voltak ér-
demleges útkeresések, erőfe-
szítések, komoly próbálkozá-
sokban született írások — ha 
nem is tiszta arculatú mű-
vek —, melyeket nem kell 
szégyelni a közvélemény előtt 
és fordítva sem, mert őszinte-
ségükkel a nép és a párt kö-
zös ügyét segítették nemcsak 
láttatni, hanem küzdeni is 
érte. Mint ahogy a magyar 
nép lelkesedésével és akara-
tával találkozó több mint tíz-
esztendős országépítő mun-
kának voltak ellenzői, vissza-
húzói, kénytelen-kelletlen vi-
selői, úgy most is akadnak, 
akik. irodalmi életünk prob-
lémáit tisztázó sürgős vitáin, 
kat és teendőinket kárörven-
dő fintorral-vigyorral magya-
rázzák. A mi dolgainkat sen-
ki nem fogja helyettünk elvé-
gezni, mint ahogy elkövetett 
hibáinkból is mi tanultunk 
elsősorban. 

kJ yilvánvaló, hogy nem 
könnyű vallani arról, 

ami tévedés, ami hiba, amin 
nem gondolkoztunk el hama-
rabb, csak a Szovjetunió 
Kommunista Pártja X X . 
kongresszusa után. Pedig 
azok az írói jelzések, ame-
lyek 1953 júniusa után első-
sorban Benjámin László köl-
tészetében, de egész irodalmi 
életünkben is jelentkeztek, 
komoly figyelmeztetések le-
hettek volna a provincializ-
musba gubózott szegedi írók 
számára is, akik úgy vigyáz-

tak a régi, kényelmes, ^vona-
las*, egyértelműen pozitív 
jelenségeket tükröző és szaj-
kózó írásaik "-hitelére*, hogy 
hovatovább akadályozóivá 
váltak az egészséges kritikai 
szellem ég írásművek létre-
jöttének, valamint azok tol-
mácsolásánál?. Ezt bizonyítja 
az Irodalmi Újság októberi 
szegedi matinéjának hideg, 
ellenséges fogadtatása, majd 
az azt követő decemberi és a 
későbbi szegedi szektás kam-
pány, melyben mindaz a lel-
kiismeretes igazságkeresés 
elítéltetett, melyet Benjá-
min, Aczél, Kónya, Csoóri 
és a többiek képviseltek sze-
gedi szereplésük alkalmá-
ból is. 

C bben a szektás aktiéban 
nekem is részem volt, 

holott fel kellett volna emel-
nem a szavam úgyis, mint 
költőnek, és úgyis, mint a 
»-Tiszatáj* szerkesztőbizott-
sági és az Írószövetség veze-
tőségi tagjának. Ehelyett ágál-
tam én is a tiszavirág-életfl 
szektás >-sifcerek*-ért, me-
lyekben — mondjuk kii őszin-
tén — nemigen hangosan osz-
toztak a széles tömegek, akik-
re apelláltunk. Hiába minden 
igaznak és őszintének vélt 
szándók, be kell ezt vallani, 
ha f á j is. 

S hogy ma a termékeny és 
hasznos viták után elérkez-
tünk a vezetőségválasztásig, 
az egyes egyedül a XX. 
kongresszus szellemének kö-
szönhető, mely hazánkban —< 
és Szegeden is! — megmoz-
gatta az elméket, hogy mind 
lelkiismeretesebb gondolko-
zásmódra és cselekvésre 
szoktassa az írókat is, akik a 
szocializmust építő magyar 
nép és az egyetemes emberi-
ség lelkiismereteként akar-
nak élni és alkotni. 

C okat hangoztatott az a 
J 'tétel, hogy az irodalom 

közügy. Ez igaz. Á m az is 
igaz, hogy az írók szervezeti 
életét is az íróknak kell ve-
zetni, nem pedig olyanoknak 
— Szegedről szólva — a k i k 
eddig ügyintézkedtek, szóno-
koltak, de akik sose voltak és 
sose lesznek írók. A szegedi 
írók és költők kerüljenek hát 
egyszer s mindenkorra saját 
ügyük vezetésébe 1— és ez 
most rajtuk múlik! —, hogy 
saját akaratuk és lelkiismere-
tük szerint együtt és egyen-
ként — hozzásegítsék a pár-
tot minden területen a he-
lyes, a munkásosztály és dol-
gozó népünk érdekeit szol-
gáló politika kialakításához, 

11 L i Ll: li i v[ Lődi Ferenc 

A Ikonyodott. s . Csak 
egy-egy szekér verte 

fel időnként a deszki főutca 
porát. A naphosszat lenge-
dező levegő megállt, mintha 
csak igazolni akarná azt a 
paraszti mondást, miszerint a 
tisztességes szél estére eláll. 
A közelgő nyárvégi este ál-
mosító melege rátelepedett a 
falura, melyben szokatlan, 
méla csend honolt. 

Tudom jól: a látszat csal. 
Mert bármilyen mérhetetlen-
nek látszik a nyugalom, az 
emberek bensejét vad tusák 
rázzák. A nyugtalanság, az 
emberi vívódás legfőbb oka 
ebben a faluban is a termelő-
szövetkezet. Mint a tanács-
házán elmondták, a Kossuth 
kitűnő termést aratott, az 
esztendő gazdag jövedelmet 
ígér a szövetkezetieknek. 
Ezek aztán mondogatják is a 
kívülállóknak: gyertek kö-
zénk, velünk együtt többre 
mentek, jobban boldogultok, 
lássátok be, sohasem értek 
utói már bennünket. A mi föl-
dünket gép segíti művelni, s 
ezzel az erővel az egyes em-
ber sohasem veheti fel a ver-
senyt. Szó ami szó, sok igaz-
ság van ebben. Dehát kétszer 
is meggondolja magát az em-
ber, míg azt mondja a hívó 
szóra: igazatok van, veletek 
tartok, A nagyobb termés, a 

U L M Á S I I S T V Á N : 

O l E S ^ K I T Ö R T E N E T 
A Mezőgazdasági Kiadd most Jelentetett meg nltve az egyes tsz-ek megszületését, fe j lődd életét, 

egy kötetet azokből az Irodalmi riportokból, ame- a termelőszövetkezetek hétköznapjait. Almás! István: 
, , . , , , , , , , , , . Deszki történet című riportja is, amit folytatások-
lyekben az országot Járd újságírók mutatnak útat b a n i s m e r t e t [ l n k m e c ofvasóinkkkl, ebben a kötet-
a magyar falu szocialista átalakulásához, megje le - ben jelent meg. 

busásabb jövedelem nem cso-
daszer, ami egycsapásra el-
oszlatja a kételyeket a közös 
iránt. Ha így lenne, már tíz-
és tízezrekkel lenne eresebb 
a közös gazdálkodás útját 
taposó parasztok tábora. A 
mostaninál sokkal, de sok-
kal egyszerűbb volna az új 
termelőszövetkezetek szerve-
zése, a régiek taglétszámá-
nak, földjének, jószágállomá-
nyának növelése. 

Míg ezeket a gondolatokat 
forgatom a fejemben, elérem 
a Vörös Hadsereg utcában a 
Kossuth Termelőszövetkezet 
székházát. Befordulok a ka-
pun, hogy választ keressek 
iménti gondolataimra. Miért 
is nem olyan egyszerű a pa-
rasztnak otthagyni a régit — 
vagy ahogy mondják: a sa-
játot — a közösért még ak-
kor Bem, ha a közös többet, 

szebbet ígér? Azzal az elha-
tározással fordulok be a ka-
pun, hogy a régebbi szövet-
kezeti tagokat szólaltatom 
meg. Beszéljenek a belépés 
előtti vívódásról azok, akik 
legyűrték már a belépés előtti 
gondokat. Az ő nyelvüket 
jobban megoldja az a tudat, 
hogy életüknek olyan szaka-
száról szólnak, amelyik a 
múlté, s az egykori aggodal-
maik, az egyéni paraszt aggo-
dalmainak elmondása nem 
fenyeget azzal a veszéllyel, 
hogy akivel beszélnek meg-
cáfolja, sőt talán rossz néven 
veszi aggályaikat, ellenveté-
seiket. Ezért aztán, gondo-
lom, bátrabban ejtik a szót, 
hisz tetteikkel, az aláírással, 
a szövetkezetbe való belépés-
sel saját maguk cáfoltait rá 
régebbi elképzeléseikre, i 

A szövetkezeti székház 
" ajtajai azonban zárva 

vannak. Hiába jónapotozok 
egy darabig, sehol nincs egy 
lélek sem, csak az udvar 
eléggé elhanyagolt díszbok-
rai sütkéreznek a leáldozó 
nap sárgás sugaraiban. Való-
sággal megrezzenek, amikor 
a hátam mögül valaki meg-
kérdi: 

— Ki az? Ki t tetszik ke-
resni? — Kit tetszik? Kit tet-
szik? Hát már itt is így kér-
dezik a házba betoppanó ide-
gent? — gondolom, de hangos 
szóval csak ezt mondom: 

— Az, elnököt. 
— Nincs itthon. A pénztá-

rossal együtt elment az éj-
jel Pestre, a mezőgazdasági 
kiállításra, hogy átvegye az 
ősziárpa-termésért a díjat. 

Akkor valamelyik veze-

tőségi taggal vagy könyvelő-
vel szeretnék beszélni, aki el-
igazítana a termelőszövetke-
zetben. 

— A vezetőség tagjai még 
kint vannak a földéken, de a 
könyvelő az én vagyok. Jöj-
jön beljebb. 

Az ízlésesen berendezett 
lakásban aztán megismerke-
dem i f jú Bálint Istvánnal, a 
könyvelő férjével, aki miután, 
megtudja, mi járatban vagyok, 
azt mondja: 

— Könnyen segíthetek én a 
maga gondján. Én most let-
tem tag a nyáron. Elmondom 
én szívesen, mi volt a gon-
dom esztendőkön keresztül, 
csak írja le. 

Bálint István harminc év 
körüli, vékonydongájú ember. 
Magabiztosan, de olyan nyu-
galommal beszél, olyan csen-
desen ejti ki a szót, mint aki-
nek az a leghatározottabb vé-
leménye, hogy ideges ember 
nincsen, csak bolond. Amit 
mond, szinte változtatás nél-
kül papírra kívánkozik. Fel-< 
szólításának, vagy ha úgy tet-
szik, kérésének eleget teszek, 
s az alábbiakban hűséges 
krónikás módjára tovább 
adom, amit elmondott. j 

i> (Folytatása következfic) . ' 
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Amiről sokan beszélnek 

Á poznani provokáció 
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MÉLYEN MEGRENDÍTET-
TEK bennünket, szegedieket 
is a poznani eseményekről 
több mint egy hete hozzánk 
eljutott (hírek. Azóta összeiö-

hidegvérüket és nem lőttek. Másság elégedetlenségét arra, 
Csak később ijesztésként lőt- hogy a poznani vásárra akár 
tek a levegőbe néhányat. S kiállítóként, akár látogató-
ekkor minden oldalról a ként összesereglett nagyszá-
szembe lévő ablakokról és mú idegen előtt megmutassa 

veteléken. sot családi- és ba- tetőkről valamint kapukból a a lengyel kormány állítólagos 
ráíi körökben is sok szó esik banditák tüzet nyitottak a népszerűtlenségét. Tény hogy 
arról, mi okozhatta a poznani biztonsági apparátus épületé- a munkások nem tüntették a 

re. szocializmus ellen. Ezt a fel-
MIKOR A LÖVÖLDftZÉ- íeSVverzett provokátorok egy 

SEK MEGKEZDŐDTEK, csoportja telte olyképpen, 
azok a munkások —« mint hogy az első pillanatban úgy 
ahogy a Politika tudósítója tűnhetett, mintha a tüntetők 
írja — „akik reggel elsőnek 
vonultaik fel, lényegében már 
hazatértek otthonukba. A ké-
sőbbi jövevények, a már 
szemlátomást jól szervezett 
provokátorok, valóságos har-
cot kezdtek a milícia és a ka-

eseményeket. Az Írószövet-
ség szegedi csoportja pénteki 
vitaestjén is szóba kerültek 
ezek a kérdések; Az egyik 
hozzászóló különböző hírfor-
rásokra, a varsói rádióra, s 
más népi demokratikus or-
szágok újságjaira hivatkozva 
ügy magyarázta a dolgáé, 
azért dördültek el fegyverek 
is, mert Lengyelországban f i -
gyelmen kívül hagyták a 
munkások igényeit, s a noz-
naniak kérését tolmácsoló 
küldöttséget letartóztatták. 
Hasonló híresztelésről hallot-
tak a Szegedi Kenderfonó-
gyárban is néhányan, azért azt 
kérték, írjunk a poznani ese-
ményekről bővebben. 

M I A VALÓSÁG? Már a 
Lengyel Távirati Iroda jelen-
téséből is kitűnik. — amely-
ből első ízben értesültünk ar-
ró l mi is történt Poznanban, 
>— hogy ellenséges ügynökök 
provokáltak zavargásokat, tá-
madtak meg egyes középüle-
teket. A Szabad Nép keddi 
száma közli a Trybuna Ludu, 
a Lengyel Munkáspárt köz-
ponti lapjának egyik cikkét, 
amely vázolja a poznani 
események nemzetközi hátte-
rét és nemzetközi szerteága-
zását. 

Egy korábbi cikke kOlön-
tudósítójának tollából foglal-
kozik az események lefolyá-
sával A tudósító leírja, ho-
gyan alakult ki a munkás-
menet, a poznani vajdaság 
legnagyobb gyárából a Sztá-
linról elnevezett vasgyárból 
elindulva. Majd leírja, hogy 
a -. -. , néhány irodából erővel 
ráncigálták ki a dolgozókat. 
A villanytelep, gázgyár, fő-
posta és a vasúti gócpont dol-
gozói nem engedték a rábe-
szélésnek és a nyomásnak, 
mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy ne legyen 
fennakadás az üzemeltetés-
ben. A munkásság manifesz-
tációja ösztönszerű volt, de 
ezen a manifesztáción belül 
egy idegen szervezet tevé-
kenykedett. Az volt a célja, 
hogy a munkásság manifesz-
tációját provokációvá változ-
tassa." 

tömegei mögöttük állnának. 
Az a tény azonban, hogy az 
utcákon elhangzott első lövé-
sek pillanatában a tüntetők 
visszavonultaik, világosan mu-
tatja: olyan politikai provo-
kációról volt szó, amelyben 

tonaság ellen. ...A letartóz- életükkel fizettek olyanok is, 
tátották meglehetősen nagy 
része néhány héttel ezelőtt 
még börtönben ült. A nemrég 
gyakorolt messzemenő am-
nesztia következtében bünte-
tésük letöltése előtt kerültek 
szabadlábra -.. * 

A munkások hamar felis-
merték, miről van szó és nem 
sikerült a provokátoroknak: 
az a kísérlete, hogy folytassák 
a népi hatakwn elleni táma-
dást a munkástüntetés leple 
alatti A munkások ezután 
már nem vonultak ki többet 
az utcára, elszakadtak a pro-
vokátoroktól Másnap reggel 
a munkáság számos csoportja 
megjelent munkahelyén, 
megindult az irodák, hivata-
lok, üzemek normális élete is. 

A Politika című jugoszláv 
lap tudósítója így ír a poz-
nani zavargásokról: ^Ahhoz, 
hogy a poznani zavargások 
szervezettek voltak, szinte 
semmi kétség nem fér. A szo-
cializmus ellenségeinek egy 
csoportja felhasználta a mun-

akiknek semxmi közüik az ösz-
szeesküvéshez..." És végül 
megállapítja a tudósító, hogy: 
„Már most bizonysággal és 
nyugodt lelkiismerettel meg-
állapíthat jvSk. hogy a rend-
zavarások csak azok malmára 
hajthatják a vizet, akik nyíl-
tan, vagy titokban ellenzik, a 
gyorsabb és erélyesebb len-
gyelországi demokratizálási 
folyamatot." 

A LENGYEL DOLGOZÓK 
teljes mértékben tisztában 
vannak azzal, hogy a provo-
kátorok intézték a támadáso-
kat a népi hatalom intézmé-
nyei ellen. Ma már megértik, 
hogy egy tevékeny, megátal-
kodott ellenséges csoport 
szervezne a népi hatalom in-
tézményei ellen irányuló tá-
madásokat. A munkások fái-
dalommal beszélnek a tragi-
kus provokációról amely ép-
pen akkor zajlott He. amikor 
minden erőfeszítés az élet de-
mokratizáláséra. a munkás-
osztály javára történik. 

Hasznos tanulmányút 
A M A G Y A R HIDROLÓ-

GIAI TÁRSASÁG szegedi 
csoportja és a Magyar Föld-
rajzi Társaság szegedi osztá-
lya kétnapos tanulmányutat 
rendezett Szarvasra. 

Első nap a Szarvasra tartó 
út mentén Kopáncsnál a hód-
mezővásárhelyi öntözőrend-
szer főcsatornáját és a nyolc-
szögű elosztózsilipet szemlél-
ték meg a tanulmányút rész-
vevői. Orosházára érkezve a 
népi demokrácia egyik jelen-
tős kultúrberuházását, a gim-
názium új épületét szemlél-
ték meg az igazgató vezetése 
mellett. 

A további úton a nagyszé-
nása 92 fokos hőforrást te-
kintettük meg. Sajnos Alföl-
dünknek ez a kincse felhasz-
nálatlanul folyik el, sőt a 
szétömlő forró víztömegek a 
kút körül széles körben mind-
jobban elposványosítják a le-
gelőt. 

A K IRÁNDULÓ TÁRSA-
SÁG — amelyben vízügyi 
szakembereken kívül, a föld-
rajznak, a geológiának és 
egyéb szaktudományoknak 
számos jeles képviselője is 
jelen volt — déltájban érke-

zett meg Szarvasra. Ebéd 
után a Tessedik Sámuel Mú-
zeumban az igazgató, Palov 
József ismertette Tessedik 
munkásságát. Békés megye 
nagyarányú erdősítésének és 
a különböző értékes fanemek-
nek, közte elsősorban az Al-
föld legértékesebb fájának, 
az akácnak elterjesztését néki 
köszönhetjük. 

Másnap Alföldünk, sőt 
Európa egyik legszebb park-
ját, a szarvasi Arborétumot 
tekintette meg a társaság. Itt 
Missák Jenő bácsi, a parií-
nak évtizedek óta gondozója 
és egyik tervezője, vezette 
végig a társaságot a 74 hol-
das parkon keresztül Köz-
ben megismertette a hallga-
tóságát a parik alapításának 
és fejlődésének történetével. 
A mintegy 60 évvel ezelőtt lé-
tesített parkban a hazai fa és 
bokorcserjéken kívül úgy-
szólván a világ összes fafaj-
tái képviselve vannak. Az 
amerikai óriás mamutfenyő-
kön kívül láthatták a tanul-
mányút részvevői a japán és 
kínai parkok ritkaságait, az 
óceániai szigetvilág különös 
alakú és fejlődésfl egyedeit a 
64 m kerület-szélességre nö-

vő kókuszfenyőt és számos 
értékes faíéleséget. Az alföldi 
viszonyok között is eredeti 
szépségükben fejlődő fák, pá-
ratlan, szép csoportosításban 
a természetvédelem alatt álló 
park minden egyes pontján 
megkapó képet tárnak elénk, 

DÉLUTÁN BÉKÉSSZENT-! 
ANDRÁSON a nagyszabású 
duzzasztóművet és a hajózó-
zsilipet tekintettük meg. A 
Körös csatornázásának ez a 
hatalmas alkotása képet 
nyújtott a látogatóknak or-
ról, hogy milyen lehet az első 
ötéves tervünk egyik büszke-
sége, a Tiszalöki Duzzasz-
tómű. 

Késő este érkezteik: ha-
za Szegedre a tanulmányút 
részvevői. Egyhangú volt a 
megállapítás, hogy ft Rétna-
pos út alatt meggyőződtek ar-
ról is, hogy Alföldünkön a 
szélsőséges, klimatikus viszo-
nyok ellenére az emberek 
szorgalma, tudása és mun-
kája a legmegkapóbb alkotá-
sokat, páratlanul szép üdülő-
helyeket, értékes vízügyi be-
rendezéseket hozhat létre, 

Dévény István 

Készülődés az új tanévre 

tyyejnktk. a fátíkb&Ltbait 

E BÉKÉSEN HALADÓ 
MENETET senki sem támad-
ta meg. senki sem tartóztatta 
f e l Hogy mennyire békésen 
haladó menet volt ez, erről 
tanúskodik a Politika című 
jugoszláv lap július 1-i szá-
mában Leon Davicsó poznani 
külön tudósítása, amelyben a 
Cikkíró arról számol be, hogy: 
„A PAP hírügynökség tudósí-
tója a munkások közé keve-
redett, de hamarosan kilépett 
a sorból és fűágyáson helyez-
kedett el, hogy fényképfelvé-
telt készítsen. Erre több tün-
tető megszidta, miért tapos a 
fűre." E békés menetet itt-ott 
államellenes felkiáltásokkal 
zavarták meg. s később a 
provokátorok dühösen, viha-
rosan, ellenségesen követel-
ték a népi hatalom megdönté-
sét, „hadd lássa külföld", stb. 
jelszavakkal. A munkások 
egy része ekkor már kezdte 
felismerni hogy közöttük 
idegen elemek működnek. 
Ezek dobtak be provokatív 
jellegű hazugságokat, neveze-
tesen azt. hogy a gyár mun-
kásküldöttséget letartóztat-
ták. Azt hangoztatták, menje-
nek kiszabadítani a munkás-
küldöttséget, s eközben már 
felfegyverzett verekedő ele-
mek kísérletet tettek arra, 
hogy megtámadják a postát, 
a rádióállomást, a pályaud-
vart. Ezek előre elkészített 
terv szerint cselekedték. Tá-
madást intéztek a járásbíró-
ság, az ügyészség és a börtön 
ellen, ahoí csakis bűnöző ele-
meket tartanak fogva. A 
provokátorok itt kimutatták 
a foguk fehérjét. Bírósági ak-
tákat égettek e l bűnözőket 
szabadítottak ki a börtönbőL 
A szabadon bocsátottak egy 
része mindjárt fegyvert raga-
dott és csatlakozott a provo-
kátorokhoz. és velük együtt 
a közbiztonsági szolgálat épü-
letének megtámadására in-
dultaik; A biztonsági appará-
tusban dolgozók megtartották 

Bár kormányzatunk mesz-
szemenőkig biztosította az 
idei évben a pedagógusok 
szünidejét, a vakáció elején 
mégis szükségessé vált olyan 
tanfolyamok megszervezése, 
melyek megismertetik a pe-
dagógusokat az új tanév fon-
tos feladataival. A Városi 
Tanács oktatási osztálya se-
gítségével Szegeden a kisis-
kolai — körzeti igazgatók és 
tanyai tanítók részére ren-
deztek július 1-én kéthetes 
tanfolyamot. A tanfolyamon 
50 igazgató és 100 nevelő vesz 
részit Bács, Békés és Csong-
rád megyéből, valamint Sze-
gedről Igen sok közöttük a 
fiatal nevelő. 

A tanfolyamon a meghí-
vott pedagógusok főként az 
új rendtartással és a tanterv-
vel foglalkoznak. Ugyanak-
kor a problémákat tantár-
gyanként is megbeszélik és 
útmutatást kapnak a tanterv-
ben lefektetett feladatok meg-
oldásához. Az előadások té-
mái között szerepelnek a ha-
zafias, az erkölcsi és a poli-

technikai nevelés kérdésed is. 
Az igazgatói tanfolyamon pe-
dig ezeken kívül a helyes 
óraelemzéssel, a pedagógiai 
irányítás kérdéseivel és a ká-
dernevelés gyakorlati vonat-
kozásaival is foglalkoznak, 
Az előadásokat értékes kon-
zultációk követik, ahol főíeg 
a gyakorlati problémák fel-
vetése ád értékes eredménye-, 
ke l 

A napi munka után a tan-
folyam vezetősége a részve-
vők szórakozásáról is gondos-
kodik. Ugyanakkor szaksze-
rűen vezetett városnéző sé-
tákkal megismertetik a tan-
folyam hallgatóival Szeged 
város nevezetességeit is. 
__A tanfolyam vezetője Gulá-

csi Sándor elvtárs. Az előadók 
között szerepel Bakonyi P á l 
a Központi Pedagógus To-
vábbképző Intézet pedagó-
giád tanszékének vezetője, 
ezenkívül több vidéki gya-
korló iskolai vezetőtanár és 
szegedi pedagógus. 

A Lenin utcai játék-
bolt előtt kíváncsi gyer-
meksereg nézi ámulva a 
kirakatban lévő renge-
teg játékot. A gyerekek 
mellé azonban odaáll-
nak a felnőttek is, hiszen 
még őket is érdekli, hogy 
mi minden található a 
„játékbirodalomban"t 

Egy fiatal mama vir-
gonc kisfiút sétáltat, 
sportkocsiban. Az ajtó 
előtt megáll, megparan-
csolja a lurkónak^ hogy 
jó legyen, aztán bemegy 
valami játékot venni. A 
gyerek egy ideig rende-^ 

Babái vásárolnak a kis úttörők, s egy néni 
is megfigyeli ízlésüket, hogy aszerint vá-

laszthasson unokájának 

nak. A boltban télen, 
nyáron ilyen nagy a for-
galom, míg régen, áltál-
lábán csak húsvét, vagy 
karácsony előtt nőtt meg 
a vásárlóközönség szá-
ma. Most minden gyer-
mek hozzájuthat a játé-
kokhoz, melyek igen 
tartós és szép kivitelben 
készülnek. A PVC- és 
műanyagból készült ba-
bafejek, a gumibabák, 
paprikajancsik törhetet-
lenek. Ezekből válogat a 
Paprikafeldolgozó Vál-
lalat bölcsődéjének óvó-
nője is. Hiába, a kis 
paprikások már is a pap-

sen csücsül, majd megunja a vá- fák körül a nagy kaucsuk-babát, rikafancsikat kedvelik! Kis ágyj 
rakozást, s érdeklődve fordul a mely „pont olyan", mint egy építőkocka, labda is kerül a cso-
járdán hosszú sorba kirakott élő gyerek, lehet bátran fürdet- magba. Az óvónő elmondja, 
gyermekkocsik felé. Bizonyára ni, öltöztetni. Akinek pedig jó hogy kimondhatatlan az öröm 
felismerte, hogy ezek a furcsa volt az évvégi bizonyítványa, a kicsinyek között, amikor a 
jószágok éppen olyanok, mint meg is érdemli az ajándékot, me- játékok megérkeznek, 
az ő kocsija, mert felállt és lyet az anyukák és a nagyma- Valóságos élményt nyújt még 
szépen átmászott egy másikba, mák már jóelőre megígértek. csak végignézni is a sok játékot, 
A mama amint kilépett, hirtelen Délelőtt, délután jönnek a Ha kisebb volnék, én is beleka-
észre sem vette a változást, » vevők. Bolgár vendégek vásá- paszkodnék a mama szoknyája-
csak a kívülállók általános de- rolnak magyar ajándékot a szó- ba, hogy „anyu, gyere be, ve-
rültségére látta, hogy fiacskája fiai kislányoknak és fiúknak, gyél nekem sírós babát". Még 
becsapta- Egy Romániába utazó néni har talán toporzékolnék is. 

A boltban nagyon nehéz a vá- talmas alvóbabát visz rokoná- Balázs Juha 

lasztás a sok érdekesség között. — 
Sürögnek-forognak a gyermekek, 
annyi a kívánságuk, hogy azt 
nem is lehet teljesíteni! A ke-
rékpárok a legközkedveltebbek, 
kisfiúk, kislányok valamennyien 
azt akarnak. Érdekes, hogy a 
lányok nagyon kedvelik a fiú-
játékokat. Tank, puska, játék-
katona, mozgó teknősbéka, vagy 
hordárbácsi kell a két és féléves 
Nagy Jutkának is. 

Nagy az érdeklődés a gyerme-
kek körében a vízipisztoly és a 
léggömb iránt. Sajnos ezeket 
nem lehet kapni, sokan bizony 
lógó órral mennek ki a boltból. 

Az iskolás kislányokat főleg 
baba érdekli. Érdeklődve áll-

A Földművelésügyi Minisztérium felhívása 

a lucernamag kártevőinek irtására 

Az elmúlt héten az agrár-
tudományi egyetem rovartani 
tanszékének 5 tagja bejárta 
az ország különböző részein a 
lucernásokat. Valamennyiük 
egyöntetű megállapítása az 
volt, hogy a rovarfogó gépe-
ket nem használják eléggé. 

A szakemberek felhívják a 
lucemamagtarmesztők figyel-
mét, hogy a magfógás bizto-
sítása érdekében az elkövet-
kező két-három héten járas-

Az idei júliusba hajló 
tél meglehetősen kétel-
kedővé tett az időjárás 
minden megnyilvánulá-
sával szemben és arra 
késztetett, hogy a kü-
lönféle köz- és magán-
meteorológiai jelentése-
ket ne vegyem egyköny-
nyen készpénznek. Ép-
pen ezért a beavatottak-
ra jellemző titokzatos 
mosolygással hűtöttem 
le barátomat, amikor az 
első két-három mele-
gebb nap után lelken-
dezve újságolta, hogy 
nyár van. 

— Lassan a testtel, — 
intettem le, — január-
ban volt ennél melegebb 
is és mégsem volt nyár, 

Ezt követően egyre 
több előjel mutatott ar-
ra, hogy mégiscsak lesz 
valami a nyárból. A 
szomszédomék — egyéb-
ként nagy szerelemben 
élő házaspár — éktelen 
jajgatására lettem figyel-
met m minap- Később 

Itt a nyár 
értesültem, hogy a fele-
ség a szüleinél töltötte 
az éjszakát. Már-már 
csalódtam a hűségről al-
kotott elméletemben, 
amikor kiderült, hogy 
annyira leégtek a stran-
don, hogy — egy ágyuk 
lévén — nem mertek 
egymás mellé feküdni. 
Nyár van! De én most 
sem dőltem be: 

— Ugyan kérem, már 
miért volna nyár? Azért, 
mert valalá lesült a 
strandon? Emlékszem 
rá, ötvenkettöben de-
cemberben pecsenyeszí-
nüre sültem Galyatetőn. 

Egyszóval nem hit-
tem. Pia a rádió mete-
orológiai jelentéseit hall-
ván feleségem fefkiáltottt 

— Harminckét fok 
meleg, ez már kánikula! 
— én nyugodt marad-
tam és megmagyaráztam 
neki: 

— Ha a meteorológiai 
intézet harminckét fokot 
mond, akkor biztos, hogy 
harminckét fok lesz. Csu-
pán azt nem lehet előre 
tudni: plusz, vagy mí-
nusz? 

Aztán különös dolgo-
kat észleltem magamon. 
Mentem nyugodtan az 
utcán egyszerű szürke 
szövetruhámban és iz-
zadtam. Gyöngyözött a 
homlokom, az ingem át-
nedvesedett, tarkómon 
tapadt a haj a víztől. 
Nem tudtam mire vélni 

#• jMertj áwsws 

még gondolni se mer-
tem, hogy nyár van. 
Inkább valami betegsé-
get sejdítettem kóros ve-
rejtékezésem mögött. El 
is mentem az orvosom-
hoz, aki értetlenül állt 
betegségemmel szemben, 
s kifordított tenyérrel 
csupán annyit mondott: 

— Vegye le ezt a szö-
vetruhát, járjon ingujj-
ban és vászonnadrágban. 

— Hogyisne, — gon-
doltam magamban —, 
hogy megfázzak. Ez is 
csak azért tanácsol ilyet, 
mert úgy látszik a tüdő-
gyulladást az orvosi tu-
domány mai állása mel-
lett könnyebben tudják 
gyógyítani, mint az iz-
zadást, ^Ji T 

Es továbbra is szövet-
ruhában jártam. 

Múlt szombaton az-
tán váratlan dolog tör-
tént. Betértem a posta 
melletti Italboltba, hogy 
szokásos téli italomat — 
a pohár világost — el-
fogyasszam. Emlékszem, 
egész télen milyen kitar-
tó szorgalommal ittam a 
jeges sört, vacogva, 
reszketve és dermedten, 
de mindig alaposan fel-
üdülve tőle. Most is fel 
akartam üdülni, de sör 
helyett a pénztárosnő je-
ges nyugalma hűtött le: 

— Sör nincs! 

Ez a két szó — mint-
hogy a szegedi nyarak 
történetének alapos is-
merője vagyok — egy-
csapásra meggyőzött ar-
ról, hogy valóban itt a 
nyár. Hazamentem, szö-
vetruhámat a naftalin-
ba vágtam, s ingujjban 
indultam szokásos esti 
sétámra. 

sák a rovarfogókat. Á rovar-
fogók járatása ebben az év-
ben különösen azért fontos, 
mert a lucemabimbó-guba-
csok rajzása elhúzódik. 

Első feladat, hogy mind az 
állami gazdaságok, mind a 
tanácsok, illetve azok illeté-
kes szervei szorgalmazzák a 
rovarfogást. 

Ahol most van virágzásban 
a lucerna, vagy éppen virá-
gozni kezd, azt ajánlatos mag-
nak meghagyni, még akkor 
is, ha eredetileg ott nem ter-
veztek magfogást, illetőleg 
akkora területen nem is akar* 
ita'k magot fogni. 

Itt az utolsó alkalom nz 
idei magfogáshoz, itt a meg-
felelő időjárás, a termelők 
válasszák ki tehát a legjobb 
területeket és minden erővel 
irtsák a magkártevőkeit. 

— A Magyar Képzőművé-
szek és Iparművészek Szö-
vetsége átszervezte a megyei 
munkacsoportokat, taglétszá-
mát emelte, s kidolgozta az 
új működési szabályzatot. Az 
újjászervezett munkacsoport 
vasárnap délelőtt 9 órakor 
tartja alakuló értekezletét 
Hódmezővásárhelyen a TT1T 
klubhelyiségében (Szántó 
Kovács utca). Az értekezleten 
ismertetik a működési sza-

I bályzatot, majd eat követi az 
első félévi munka beszámo-

i lója és a második félévi mun-
Gueszky István j katerar; ismertetése^ 
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IDÖJARASJELENTÉS 

Európa nyugati részén, Hollandia 
és Németország északi vidékeit 
kivéve, nyárias meleg és száraz az 
idő. A felmelegedés a déli órákban 
hétfőn Párizsban 31, Berlinben 22, 
Prágában 21, Bécsben 24 fokot ért 
el. Kelet-Európában azonban a 
Moszkva feletti ciklon liatására 
továbbra Is változékony az időjá-
rás. 

Várható Idójárás szerdán estig: 
Nyugaton erősebben, keleten gyen-
gébben felhős Idő, a Dunántúlon 
néhány helyen záporeső. Mérsé-
kelt szél. A meleg tovább t a r t 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szerdán 27—29 fok 
között. 

M O Z I 

Szabadság: Háromnegyed 6 és 
8: A papa, a mama, a feleségem, 
meg én. — Francia v íg já ték (ma 
utol jára) . Csütörtöktől Bei-Ami. -
Színes osztrák—francia f i lm. Csak 
16 éven felülieknek). 

Vörös Csil lag: Háromnegyed 6 
és 8: Szibériai rapszódia. — Szí-
nes szov jet f i lm (ma uto l jára ) . 

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 

10-12 óráig. du. 2 szombaton de. 
—6 óráig . 

Á L L A T O R V O S I I N S P E K C I Ö S 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1556. Július hó 7-től Július hó 
14-ig 18 h-tól reggel 6 h-ig, — 
vasárnap nappal Is — kizárólag el-
sősegély és nehézellés esetére ins-
pekciós dr. Tiboldi Béla állami ál-
latorvos. Lakása: Maros u. 42. Te-
lefon: 35—51. 

A RADIO MŰSORA 

, r Július 12, csütörtök 
Kossuth-rádió 

4.30 Hírek. 4.35 Zenés műsor. 5 
óra 30 Am íg az újság az olvasó-
hoz Jut. 6 Hírek. 6.05 Falusi hír-
adó. 7 Szabad Nép vezércikke, hí-
rek. 8.10 Keleti népek dalai. 8.40 
Szimfónikus zenekar. 9.20 Gyer-
mekrádió. 9.40 Négykezes zongo-
ramuzsika. 10 Hírek, lapszemle. 10 
óra 10 Rádió nyári szabadegyete-
me. 10.40 Szabó Zsuzsa zongorá-
zik. 11 Válasz hallgatóinknak. 11 
óra 15 Magya r és szovjet fúvós-
indulók. 11.30 Részlet Veres Péter _ , - , : . . , , Z-.KÍ.O i uiuiiiuK, íi.űu iceszier vi 

Csutortoktol: Légből kapott zene- r é n é b 6 , , 2 H ( r e k , 2_ 1 0 B o l á r 

kar. - Szmes, zenes csehszlovák k ó ® , „ 4 é n e k e ) n e k . í 2 . 3 0 Részletek 
f i lm. 

Fáklya: Fél 7 éa háromnegyed 
9: A 45-Bs körzet nem válaszol . — 
Színes szov je t f i lm (ma utol jára) . 
Csütörtöktől: Bei-Ami. Színes oszt-
rák—francia f i lm. Csak 16 éven 
felülieknek. 

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

K Ö N Y V T A R A K 

S o m o g y i K ö n y v t á r : Köz-
ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
fő, szerda és péntek délelőtt I l -
lői délután 6-ig. Olvasóterem és 
kutatószoba: egész héten nyitva, 
10-től este 7-ig. A z olvasóterem Jú-
lius 12-től augusztus 13-lg zárva. 
Gorkij könyvtára: Kölcsönzés hét-
köznaponkint délután 2—6 óráig. 
(Horváth Mihály ut:a 3. szám) . 
I f júsági könyvtár: Kölcsönzést 
szolgálata hétköznaponklnt dél-
után 2—6-ig. (Horváth Mihály u. 
3. s zám) . 

E g y e t e m i K ö n y v t á r : Ol-
vasóterem hétfőn 2-töl háromne-
gyed 9-ig, keddtől szombatig: 10-
től háromnegyed 9-ig. vasárnap: 
9-től háromnegyed' l - ig . Kölcsön-
zés: hétfőn 2-t51 háromnegyed 8-
ig, keddtől péntekig: 12-től három-
negyed 6-ig. szombaton 10-től 
háromnegyed l - i g . Kutatőszoba 
délelőtt 10-től este 6-ig. 

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

német vígoperákból. 13 Falusi hír-
adó. 13.15 Zenekar. 14.15 Gyermek-
újság. 14.50 Úttörő-mikrofonnal az 
országban. 15 Hírek. 15.10 A próba 
éve. Erich Loest regényét ismerteti 
Sztrókayné. 15.30 Hanglemezek, 16 
Moszkvai Rádió összeállítása, 16.30 
Szív küldi. 16.57 Műsorismertetés. 
17 Hírek. 17.10 Rátonyi Róbert 
énekel, 17.43 Zenekar. 18 Szezon 
o konzervgyárban. Riportműsor. 18 
óra 15 Népdalok, 18.45 Kommentár. 
18.50 Válasz külpolitikai kérdések-
re. 19 Dráma: Danton halála. 20 
Esti Híradó. 20.20 Jóestét, gyere-
kek! 20.25 A rádiódráma folytatá-
aa, 22 Hírek. 22.15 Magyar dalok. 
22.40 Miért szép? Juhász Ferenc: 
Rezl bordal. 23 Polka. Verses-ze-
nés összeállítás. 23.15 Éj i muzsika. 
24 Hírek, 0.10 Fátyol József kla-
rinétozik. 

Petőfl-rádló 
7—fl.57-lg azonos a Kossúth-

rádiő műsorával. 11.57 Műsorzá-
rás. 14 Bizet operáiból. 14.30 Ope-
rettrészletek. 15.10 E g y falu — egy 
nóta. 15.40 Gyermekrádió. 16 Or-
szágszerte — megyeszerte. 16.10 
Első akácok. I f júság i rádiójáték. 
16.50 Beethoven vonósnégyeseiből. 
17.20 Szimfónikus költemény. 17.45 
Ujabb viták a Mars növényzetéről. 
Előadás. 18 Vidáip kórusok. 18.20 
A hivatali bürokráciáról. 19 Film-
zene. 19.30 Leányok, asszonyok . . . 
19.45 Tánczene. 20.35 Marci. Iro-
dalmi történet. 21 Külföldi sa j tó 
hasábjairól. 21.10 Lengyel , bolgár 
és román népi muzsika. 21.40 
Sporthíradó. 22 Zenekari hangver-
seny. 

Pár thír 

1956. július hú 12-én, csütörr 
tökön du. 5 órakor a Pártokta-
tók Házában pártnapi előadás 
lesz a Néptömegek történelmi 
szerepe és a személyi kultusz 
kérdései" címmel. Pártnapi elő 
adókon kívül kérjük a pártaktí-
vák megjelenését is. Előadó 
Balogh István elvtárs, a városi 
párt-Vb. titkára. 

Agit.-prop. osztály 

S P O R T 

Nílusi élő krokodil, fekete és fe-
hér majmok csak 16-áig láthatók 
Szegeden a Marx téren reggel 8 
órától este 9 óráig. Félóránként 
magyarázat , bemutatás. Belépődíj 
2 Ft. 4049 

Erős, kétszárnyas tölgylakapu ol-
csón eladó. Maros u .11. Felső 
csengő. 4046 

Kötést, előrajzolást. hímzést, 
szoknyaplisszét vál lalok. Udvary 
Margi t kézimunkaüzlet, K igyó u. 
8. szám. 4033 

Eladó Kállay-Iéle mély gyermek-
kocsi 240 Ft, egy sportkocsi 220 
Ft. Bajcs-Zs. u. 16. Erd.: reggel 
7-től este 7-ig. Gergely cipészmű-
hely. 4037 

Kitűnő állapotban lévő 100-as 
D K W motorkei ékpár és príma 
80-as Hohner tangóharmontka el-
adó. Csongrádi sgt . 10/a. 4030 
Farkas kölyökkutyák eladók. Csa-

ba n. 46. szám. 4045 
Sashegyiné készít fürdőruhát, 

'melltartőt. melltartós kombinét. 
Szt. László u. 8. 4036 

100 kcm túra Csepel eladó. Sze-
ged. Rákóczi u. 22. 4013 

Ház eladó Hobiártbasa u. 41. 
alatt kedvezményes áron. Érd.: Bi-
tó Zoltán Szeged, Római krt. 23. 

4020 

Kifogástalan szép rekamié olcsón 
eladó. Gogo ly u. 23. f ldszt. 3. 4040 

Egy jókarban lévő 125-ös motor-
kerékpár eladó. Süli György , Al-
győ, Csergötelep 1. szám. 4028 

Panofix szőrmebélés eladó. BaJ-
csy-Zs. u. 13. Nőiszabó üzlet. 4029 

Kétszemélyes ágy sodronnyal és 
éjjeliszekrénnyel eladó. Ara 350 Ft. 
Attila u. 5. udvar. 4042 

Fél keményfa háló eladö. Mun-
kácsy u. 1/b. második csengő. 4044 

Jóállapotú Singer varrógép el-
adó. Megtekinthető Boross J. u. 
7. Gajdácsné. 4043 

3 db afrik matracpárna eladó. 

Dugonics tér 2. emelet, 4. 4-től. 
4048 

Kőműves munkát vállalok, v agy 
egyéb munkát. Mathiász kőműves. 
Kereszt u. 13. 4038 

Eladók épületgerendák, ablakok. 
Petőfitelep I I . u. 25. 4017 

Bőrkabátját már most festesse, 
javíttassa Csordás bőrruhakészltő-
ré l . Szent Miklós u. Y. Fe lsöv i -
ros. 4016 

2 db süldő eladó. Tápéi sor 22. 
4024 

Fejőskecske, mázsa, falióra, für-
dókád. Rapid kötőgép, sötétkék 
férf iöltöny eladó. Nemestakács u. 
48. ' 4047 

Kifogástalan fehér, mély gyér-
mekkocsi eladó. Kormányos u. 23. 

4041 
125-ös Jókarban lévő I lő motor-

kerékpár eladó. Megtekinthető 
szombaton du. és vasárnap egész 
nap. Római krt. 35. szám alatt. 

3987 
Állványok, fiókkal, Remington 

frógép régi. Merkúr és Dürkopp 
férfikerékpár eladó. Béke u. 5/a. 

4019 
Remek párevezős csónak eladó: 

„Suhanó" , Szabadság csónakház. 
Telefon: 40—56. 4031 

Bejárónőt a reggel i órákra felve-
szek. Béke u. 2/b. legfe lső csengő. 

4050 
Cseh export férfikerékpár eladó. 

Hajnal u. 30,1). 4034 
Iparvál lalat keres adminisztratív 

munkára nyugdíjas férfiakat helyi 
és vidéki munkahelyre, szeptembe-
ri belépésre. Önéletrajzokat 114-es 
postafiókra kérjük. 

Gyümölcsös, permetezőgép, fakád 
eladó. Bercsényi u. 4. 

350 kcm B M W oldalkocsis mo-
torkerékpár eladó, t lona n. 10. 

Eladó kétszobás ház. Va jda u. 
40. Lakáscserével. 

Aratást egyesség szerint vál lalok. 
Cím: Újszeged, Felsőkikötősor 12. 
és Retek u. 27. 

Melegágy i keretek hegesztését, 
készítését, üstök, permetezők lá-
tását szakszerűen végzem. Ugyan-
itt vörösréz üst eladó. Csúcs réz-
műves, Vásárhelyi sgt. 12. 

Biliárd-asztalt kölcsönbe ven-
nénk. Érd.: Sztálin krt. 61. Csong-
rád megyei Tatarozó és Építő Vál-
lalat. 

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

A Minisztertanács 
határozata az 1956—57 . 

évi szerződéses 
serféshízlalásrői 

A Minisztertanács határo-
zatot hozott arról, hogy a 
szerződéses sertéshizlalási ak-
ciót az érvényben levő fel-
tételek mellett ebben a gaz-
dasági évben is folytatni kell. 
A szerződéses sertéshizlalási 
akció a parasztság számára 
igen előnyös, emellett bizton-
ságosabbá teszi az ország 
hús- és zsíreUátását. 

A szerződéses hizlalásnál a 
termelő kétféle kedvezmény-
re tarthat számot: takar-
mánybeadási kedvezmény , 
mellett alacsonyabb átvételi 
árért vaant takarmánybeadási i 
leedvezmény nélkül maaasabb 
átvételi árért értékesítheti a 
sertést. Takarmánybeadási 
kedvezmény igénybevétele 
nélkül 126—140 kiíós sertés 
után kilónként 18 forint. 141 
—160 kilós sertés után 20 fo-
rint, 160 kilogrammon feliili 
után 22 forint jár. Takar-
mánybeadási kedvezmény 
igénybevételekor az árak a 
következőképpen alakulnak: 
a súlycsoportnak megfelelően 
kilónként 16, 17.50. és 19 fo-
rint és ezen kívül a tsz-ek 
130—230, az egyéni termelők 
100—180 kiló takarmánybe-
adási kedvezményt kapnak. 
Szerződést lehet kötni a 90— 
110 kilós bacon-sertésekre is, 
takarmánybeadási kedvez-
mény nélkül. A fenti árakon 

felül a tsz-ek és az egyéni 
termelők falkásítási prémiu-
mot is tka-pnak. ha legalább öt 
sertést adnék át a szerződés-
ben meghatározott időpont-
ban. 5—20 darab sertés át-
adása esetén kilónként 80 fi l-
lér. 20-nál több sertés átadá-
sa esetén kilónként egy forint 
a prémium. 

A hizlalási szerződéseket a 
megyei állatforgalmi vállala-
tok járási kirendeltségei és 
községi felvásárlói kötik meg. 

Egy csapat se essen kl az NB I-foől! 
— Bukovi Márfon nyilatkozata — 

A FÜLÖP-SZIGETEK kö-
zépső részén a múlt hét vé-
gén hirtelen trópusi vihar tá-
madt, amelynek 39 szemcíy 
esett áldozatul. A viharban 
további 11 személy eltűnt. 

HÉTFŐN ÉLETBELÉ-
PETT a francia kormánynak 
az a rendelete, amelynek ér-
telmében 15—20 százalékkal 
felemelik a. cigarettafélék és 
a dohány árát. 

A SZINGALÉZ NYELVET 
tette meg az ország hivatalos 
nyelvévé az angol helyett a 
ceyloni felsőház. 

Bukovi Mártonnak. az űj szö-
vetségi kapitánynak érdekes nyilat-
kozatát közli a Népszava tegnapi 
száma. Bukovi Márton nyilatkoza-
ta kiterjed a magyar labdarúgás 
egész területére s méltán tart szá-
mot a legnagyobb érdeklődésre. A 
közvélemény régen várta már ezt 
a nyilatkozatot, amely a labdarú-
gó-sport orvoslásra váró legége-
tőbb problémáinak a legközelebbi 
lövőben történő orvoslását helyezi 
kilátásba. Nem lesz érdektelen, ha 
a nyilatkozat főbb részletelt az 
alábbiakban kivonatosan ismertet-
jük. 

Az új szövetségi kapitány a 
korszerűsítési feladatokat elsősor-
ban a szervezésben lát ja. Erről az 
alábbiakat mondotta: 

— Az NB I . létszámának 12-rc 
csökkentése nem vált be. Feszült 
Idegállapotba hozta csaknem va-
lamennyi játékost. Ez okozza a 
bajnoki mérkőzések szinte tűrhe-
tetlen légkörét. Amellett a ki-
eséstől va ló rettegés a játékot 
magát is megrontotta. 

Minden csapat zárt védelemre ren-
dezkedett be, ezzel megöl ik a já-
ték szépségét, megakadályozzák a 
kl asszisj átékosok kibontakozását. 
Emiatt törpült el híres támadó-
játékunk! 

Elsősorban azt szeretném, hogy 
16-ra emeljük fel az NB I . lét-
számát. 

Tagadom, hogy ez a magasabb lét-
szám akadályozná a nemzetközi 
műsor lebonyolítását. A válogatott 
mérkőzések számát úgyis bizonyos 
fokig csökkenteni kell, mert ez 
egyeseket túlerőltet, a többséget pe-
dig tétlenségre szorítva, v isszafe j -
leszti. A sportkörök nemzetközi ta-
lálkozóinak számát viszont nem 
kell csökkenteni, csak éppen sport-
naptárukat kell közösen megál la-
pítanunk. Ha a műsor előre elké-
szül, edzőinknek módjukban áll 
úgy irányítani az edzési munkát, 
hogy esetleges hétközi mérkőzések, 
valamint a sorozatos mérkőzések 
felkészülten érjék Játékosainkat 

Arra a kérdésre, hogy miként 
képzeli el a létszámemelést, Buko-
vi Márton í gy válaszolt : 

— Az t szeretném, ha 

ebben az évben egy csapat aem 
esne ki és mindjárt négy jutna 
fel . 

Természetesen az NB I I -bő l sem 
esne ki ezúttal senki. 

A z edzö-nyllatkozatánalc további 
részében nagy teret szentelt az 
őszi-tavaszi idény visszaállítása 
problémájának, amit igen fontos-
nak t a r t 

— A Jugoszlávok máris vissza-
tértek, a csehszlovákok a j ö v ö év-
ben térnek vissza az iskolaévhez 
igazodó bajnoki időbeosztásra. 
Ennek helyességét múltunk igazol-
ta. Bennünket nem kényszerítenek 
az éghaj lat i viszonyok más meg-
oldásra. 

Pihenőre, kiegészítő sportolásra 
és alapozó edzésre nálunk a 
nyár alkalmas s nem a tél. A te-
let arra kell felhasználnunk, 
hogy az ősszel elért j ó formát 
„átmentsük" tavaszra. Ekkor 
kell a sportkörök külföldi tú-
ráinak zömét lebonyolítani, ami-
re minden NB l-es csapatnak 
szüksége van. 

és a határ megszabása lesz a kintve — évtizedeken át csak 
feladatunk. Nyáron már nem egyetlen egy , november vég i , v a gy 
annyira hosszabblélegzetű túrák- december elej i , igen ritkán évi két 
ra gondolok, inkább csak nagyobb mérkőzést játszottakl Ezekre aztán 
nemzetkőzi klubkötelezettségeink alaposan felkészültek. Külföldért 
(KK, Európabajnoki Torna ) tel je-
sítésére. 

Bukovi Márton nyilatkozata ez-
után a je lenjeg i edzésrendszer 
sz ínvonalával , ' a válogatott csa-
pat visszaesésének okaival ' fog la l -
kozik s megje lö l i az ezen a téren 
mutatkozó legsürgősebb feladato-
kat. A nyilatkozat í gy végződ ik : 

— Legnagyobb hibának a válo-
gatott csapat túlszerepeltetését lá-
tom. Gondoljunk csak az ango-
lokra, akiknek a legnagyobb a ta-
pasztalatuk a futballban. Mit csi-
náltak? Nemzeti értéknek tekintet-
ték válogatott jukat, amelyet gondo-
san óvtak. Odahaza — az évi há-
rom „ In te r British Championship" 
mérkőzéstől, tehát a skót, angol, 
walesi, Ír körmérkőzésektől elte-

rendszerint csak a kupadöntő utá-
ni héten vál lalnak két. v a g y leg-
fe l jebb három túramérkőzést. Na-
gyon jó l tudják, hogy 

a válogatott csapat hírnevére v i -
gyázni kell, mert klubcsapataik 
is, sőt az egész futballsport is 
ebben profitál a legtöbbet. 

Klubcsapataik viszont, fő leg a ba j -
nokság befejezése után, de még 
év közben, hétköznapokon is a 
klubközi nemzetközi mérkőzések 
tömegét bonyol í t ják le. A most so-
ron következő őszi-tavaszi idény 
rendkívül nagy programot fr e lő 
válogatottunknak. Ezt igyekszünk 
a lehető leg jobban megoldani . A 
jövőben azonban csökkentenünk 
kell ezt a megterhelést! 

A közeljövőben Csehszlovákiába, augusztusban 
Rómába utazik a Szegedi Haladás 

A bajnokság nyári szünetében 
több NB l-es labdarúgó-csapat 
játszik barátságos nemzektözi mér-
kőzést. A kiterjedt nemzetközi mű-
sor keretében a tervek szerint a 
közeli jövőben Csehszlováklába 
utazik a Szegedi Haladás labda-

tusban Rómában sorra kerülő 
egyetemi labdarúgó-tornán, ame-
lyen hír szerint Róma, London, 
Párizs és más városok főiskolás 
labdarúgó-válogatott ja is ott lesz. 

De nemcsak a Szegedi Haladás 
útazik külföldre, hanem külföldi 

rúgó-csapata, ahol több mérkőzést csapat is jön Szegedre. í g y előre-
játszik csehszlovák klubcsapatok- l á t h a t ő l a g augusztus 1-én a Di-

V z ó van arről ls. hogy a Szege- " a m ó Tirana látogat e! Sze-
di Haladás részt vesz az augusz- gedre. 

Júl sikerült a Falusi Szpártákiád versenyeinek 
első napja 

A Falust Szpártákiád járási baj-
nokságának első versenynapját si-
keresen rendezte meg a JTSB a 
Szegedi Haladás sporttelepén. Ti-
zenhárom község f iatal jainak lel-
kes sport vetélkedése igen j ó ered-
ményeket hozott. 

A l győ , Balástya. Gyálarét, Kis-
kundorozsma, Kübekháza, Móra-
halom, Pusztamérges, Röszke, 
Sándorfalva, Szatymaz, Tiszaszi-
get, Ujszentiván és Ol lés sportolói 
atlétikában és kerékpározásban 
mérték össze tudásukat. 

Minden dicséretet megérdemel József (Balástya) 929 cm. 3. Ko-
A l g yő , Sándorfalva, Kiskundorozs- vács Lász ló ( A l g y ő ) 909 cm. 
ma és Balástya sportköreinek ve- Sűlydobás, női: I. Bodő Anns' 
zetősége, amiért a sok nehézséget (U jszent iván) 775 cm. 2. Tóth Er-
legyőzve, fegyelmezett , lelkes csa- zsébet (Sándor fa lva ) 743 cm. 3. 
patokat vonultatott fel a verseny Huszár Mária (Pusztamérges ) 680 
első napján. Járásunk községeiben cm. 
a múltban ismeretlen volt a sport, Gránátdobás, fér f i : ! . Pa lo tás 
a testnevelés és most a falusi f ia- József (Balástya) 71 m. 2. Gonda 
talok közül egyre többen talál ják József ( A l g y ő ) 64.80 m. 3. Ba logh 
m e g szórakozásukat a testet-lel- Pál (Kübekháza) 60 m. 
ket felüdítő Játékokban, versenyek- Grán'átdobás, női: 1. Huszár Má -
ben. ria (Pusztamérges ) 42.50 m. 2. 

A Falust Szpártákiád versenyei- Bodó Anna (Ujszent iván) 42 m. 3. 
re 150 férf i és 69 női versenyző Muhari Etelka (Balástya) 38 m. 

(Mőrahalom) ' 4.0! m. 2. Bozókf 
Ágnes ( A l g yő ) 3.91 m. 3. Péter 
Vi lma (Kiskundorozsma) 3.80 m. 

Magasugrás, fér f i : 1. Varga Je-
nő (Sándor fa lva ) 165 cm. 2. Fe-
kete Flórián (Balástya ) 155 cm. 
3. V igh Lász ló (Sándor fa lva ) 150 
cm. 

Magasugrás, női: L Pál inkó 
Aranka ( A l g y ő ) 125 cm. 2. Muhari 
Etelka (Balástya) 125 cm. 3. Pe-
ták Klára 120 cm. 

Súlydobás, fér f i : 1. Varga Jenő 
(Sándor fa lva ) 992 cm. 2. Palotás 

Ezeken a túrákon formájuk meg-
őrzése mellett, megismerhetik 
külföldiek játékmodorát, 
rendszerbeli, akár technikai v a g y 
taktikái je l legű is az, sőt az ed-
zésvezetés tekintetében is széle-
sedik látkókörük. Ez minden ed-
ző, játékos, sportkör és az egész 
magyar sport közös érdeke. Eddig 
a téli tétlenkedés következtében 
szétestek a csapatok. Ezekben a 
hetekben fordultak elő a sport-
szerűtlenségek. Ezzel szemben a 
téli külföldi útak arra i s .k ivá lóan 
alkalmasak, hogy a csapatok ösz-
.szeforrjanak. Persze lényeges, 
hogy ez a téli program ne le-
gyen túlzsúfolt, ne legyen fá-
rasztó. Az illetékes szerveknek biz-
tosltaniok kell minden csapat ré-
szére megfe le lő ellenfeleket, ne-
künk pedig a sportbéli el lenőrzés 

nevezett be. Részletes eredmények: 
100 m síkfutás, férf i : 1. Kulcsár 

Gábor (Röszke) 12.1. 2. Dékány 
Tibor (Sándorfa lva ) 12.8. 3. Len-
gye l Oszkár (Kübekháza) 13.7. 

100 m síkfutás, női: 1. Bozókl 
Ágnes ( A l g y ő ) 14.5. 2. Tódor 
Magda (Mórahalom) 14.9. 3. Peták 
Klára (Kiskundorozsma) 15.1. 

400 m futás, férf i : 1. Kulcsár 
Gábor (Röszke) 57.3. 2. Szabados 
Lász ló (Sándor fa lva ) 59. 3. Tóth 
Gedeon (Kiskundorozsma) 1:23. 

400 m futás, női: 1. Bodó Anna 
(Ujszent iván) 1:18. 2. Móra Mária 

„ (Kiskundorozsma) 1:19.6. 3. Vir-
akár gonc Klára (Ujszent iván) 1:20.2. 

800 m futás, fér f i : 1. Tóth Ge-
deon (Kiskundorozsma) 2:22.4. 2. 
•Nagy Imre (Ujszent iván) 2:26.8. 
3. Táborosl Ferenc (Sándor fa lva ) 
2:28.4. 

Kerékpár, f ér f i : 1. Kiss Lajos' 
(Kübekháza) . 2. Tóth T ivadar 
(Kiskundorozsma). 3. Visnyei Fe-
renc (Ol lés ) . 

Kerékpár, női: I . Varga Pető 
Etelka (Gyálarét ) . 2. Boros Györ-
gyi (Sándor fa lva ) . 3. Juhász Má -
ria (Kübekháza) . 

Kerékpár férf i csapatversenyben 
1. Kübekháza; női csapatverseny-
ben 1. Kübekháza. 

A versenybizottság kisebb hibák-
tól eltekintve kitűnően látta el fe l -
adatát. A Falusi Szpártákiád má-
sodik, befe jező versenynapját jú-
lius 15-én rendezik meg. Ez alka-
lommal a torna- és a röplabda-
versenyek kerülnek lebonyolításra. 

A z első versenynap után a 
pontverseny állása: 1. Sándorfal-
va 69. 2. Kübekháza 63. 3. Kiskun-
dorozsma 55. 4. A l g y ő 46. 5. Ba-

Távolugrás, férf i : 1. Fekete FIő- lástya 42. 6. Ujszent iván 37, 7. 
rián íBalás iya ) 5.57 m. 2. Miních Pusztamérges 16. 8. Röszke 14. 9. 
József (Balás lya ) 5.50 m. 3. Sza- Mórahalom 14. 10 Ollés I I . 11. 
bados László (Sándorfa lva ) 5.18 Gyálarét 9. 12. Tiszasziget 5. 13. 
m. Szatymaz 4 ponttal. 

Távolugrás, női: 1. Tódor Magda Tokody Béla 

S A E K 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Járás 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Az MDP Csongrád 
megye Bizottsága, az M D P Szeged 
Városi B izo t tság ) és a szegedi 

Várost Tanács 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. 11. 

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

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

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dfl 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vál la lat 
Felelős vezető: Vincze György 

A z országos női bajnokság kö-
zépdöntőjében már az első fordu-
lókban nagy küzdelmet vívnak nőj 
versenyzőink a döntó'bejutást je-
lentő első hat helyért. Erre a leg-
nagyobb esélye a három női mes-
ternek, Finta Erzsébet. Sinka Bri-
gitta és Brádt Borbálának van. 
Tavaly Finta Erzsébet lett az első 
nemcsak a szegedi középdöntőn, 
hanem a döntőn is. Ebben az év-
ben viszont Sinka Brigitta szere-
pelt legjobban, aki a tavasszal 
megrendezett Vera Menchik verse-
nyen nagy fölénnyel győzött a bu-
dapesti éljátékosok előtt. 

A z országos Törekvés bajnokság 
első fordulóján a szegedi Törekvés 
szép sikert ért el a budapesti Tö-
rekvés-Postás ellen. A Jenei mes-
terrel megerősített s fő leg első-
osztályú versenyzőkből álló buda-
pesti "csapat ellen a szegediek jól 
megálltak helyüket. Rieger szép 
játszmában döntetlent ért el Je-
nei mester ellen. Mák. Kocziha és 
t f j . Szente döntetlenül végeztek, 
Papp László és Eperjessi győztek s 
így a mérkőzés 4:3 arányban vég-
ződött, egy játszma azonban füg-
gőben maradt, ebben a pesti ver-
senyző áll Jobban. 

Befejeződött a szegedi csapatok 
Béke Kupa-versenye. Húsz csapat 
közül a Haladás I. és a Törekvés 
I. csapata jutott a döntőbe. A két 
csapat küzdelméből a Haladás ke-
rült ki győztesen, nagy küzdelem 

után 3:1 lett a végeredmény s ez-
zel ismét a Haladás I. lett a ku-
pa védője . A kupaverseny az idén 
is nagy tömegeket mozgatott meg, 
ebben az évben nyolc csapattal 
több vett részt, mint tavaly. 

V i lágos : K g i . Vc2, Bd6, Bhl , F f l , 
Fb2, Hc3, gya logok: a3, b4, e3, f2, 
g2, g5, (13). 

Sötét: Kg8, Vc7. Ba8, Bf8. Fc8, 
Hc6, Hh5, gya logok: a7, b7, c4, e6, 
f7, g6 (13). 

Fenti állásban v i lágos indult s 
igen szép kombinációval győzött . 
Megfejtésként öt lépést kell bekül-
deni, a helyes megoldásért fejtőink 
öt pontot kapnak. 

A múlt heti fe ladvány megoldá-
sa: i. Vf6t . Kg'8, 2. Vg7 tü , K'xg7, 
3. HÍ6t, Kh8, 4. hxgt , Kxg7, 5. 
Bh7 matt. 

F E G Y E L M I H A T Á R O Z A T O K 

Papdi Lajos (Törekvés Postás) 
játékost a játékvezetővel szemben 
tiszteletlenségért két soronkövetke-
ző bajnoki mérkőzéstől eltiltották. 

Ugyancsak két bajnoki mérkőzé-
sen va ló szerepléstől tiltották el 
Kálmán La jos (Törekvés Postás) 
játékost durva játék miatt. Kálmán 
Lajos büntetésének végrehajtását 
azonban hat havi próbaidőre fel-
függesztették. 

Törők István (Vörös Meteor ) já-
tékost durva játékért három baj-
noki mérkőzésen va ló szerepléstől 
tiltották el. Súlyosbító körülmény-
nek vették, hogy Török már több-
szőr vol t büntetve. 

Bálint La jos (Vörös Lobogó ) já-
tékost a játékvezetővel szembeni 
tiszteletlenségért két soronkövetke-
ző bajnoki mérkőzéstől tiltották el. 

Bózsó Antal (Szpártákusz) játé-
kost a játékvezető megsértéséért a 
Fegyelmi Bizottság négy soronkö-
vetkezö bajnoki mérkőzéstől tiltot-
ta el. 

Sebők ! I . Jenő (Szőregi Törek-
vés) Játékost az ellenfél játékosá-
nak tettleges bántalmazásáért hat 
hónapra, 1956. december 31-ig min-
den sporttevékenységtől eltiltották. 

CSÜTÖRTÖKI S P O R T M Ű S O R 

Labdarúgás 

Csütörtökön délután fél 7 órai 
kezdettel játsszák le a Szegedi 
Dózsa—Szegedi Törekvés megyei 
bajnoki labdarúgó-mérkőzést a Dó-
zsa Hunyadi téri pályáján. Előtte 
fél 5 órakor a tartalékcsapatok 
mérkőznek. 

A Labdarúgó Társadalmi Szövet-
ség értekezlete 

Az elmúlt héten fontos értekez-
letet tartott a Labdarúgó Társa-
dalmi Szövetség. Kortes Mihály, a 
szövetség elnöke igen tartalmas 
beszámolóban hívta fel a sport-
körök képviselőinek f igye lmét az 
előttük álló komoly feladatokra. 

Kertes Mihály különösen a fe-
gyelem kérdését hangoztatta, s a 
kiállított játékosokról készült sta-
tisztika .alapján mutatott rá a fe-
gyelmezet lenség elharapódzásának 
súlyos következményeire. Mindez 
arra f igye lmeztet — mondotta a 
LTSZ elnöke —, hogy az eddigi-
nél sokkal nagyobb f igye lmet kell 
fordítani a játékosok nevelésére s 
a sportköri vezetőknek maguknak 
ls jobban meg kell ismerkedniök 
a szabályokkal. 

A beszámolót több hozzászólás 
egészítette ki. 

Változások a labdarúgó-keretekben 

A lengyelek ellen készülő labda-
rúgó-válogatott keretekben több 
változás történt. A gyengébb for-
mában lévő B'ozsik saját kérésére 
maradt ki a keretből. Rajna és 
Czibor pedig sérülést szenvedett 
vasárnap. Ennek megfele lően az 
A.-keret így alakult: ílku I., Mé-
száros (Szeged ) . Buzánszky, Mát-
rai, Dalnoki, Hegy i , Szojka, Ko-
tász, Pel ler, Budai. Szusza, Ko-
csis, Orosz, Puskás, Fenyvesi , 
Machos, 

A labdarúgó A . válogatott ma 
délután Budapesten a Sztálinvárosi 
Építőkkel játszik előkészületi mér-
kőzés t 


