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Képes híradó 
Külföldiek Szegeden 

A Szegeden járt szovjet belkereskedelmi küldöttség meg-
tekintette a várost. 

A küldöttség tagjai ellátogattak a Szegedi Textilművekbe. 

Több kereskedelmi vállalatot látogattak meg a küldöttek, 
ahol több hasznos észrevételt tették. 

E hét keddjén Szegedre látogatott B. de Rougé, a Vöröske-
reszt Egyesületek Nemzetközi Ligájának főtitkára, ö is láto-

gatást tett a Szegedi Textilművekben. 

Átadták az első gabonát 
a csorvai Kiss Imre Tsz tagjai 

' A csorvai Kiss Imre Termelő-
Szövetkezet tagjai a szegedi já-
rásban az elsők között végeztek 
az aratással, s a cséplést is első-
nek kezdték meg. A termelőszö-
vetkezet szorgalmas tagjai az el-
ső kenyérgabonát, ami átment a 
cséplőgépen azonnal a begyűjtő-
helyre szállították. Csütörtökön 
délelőtt 22 mázsányi rozsot vit-
tek be első tételként a község 
tcrmcnyraktárába. A falu veze-

tői virágokkal köszöntötték a de-
rék szövetkezeti tagokat. Pilók 
Károly elvtárs a termelőszövet-
kezet elnöke a szívélyes kis ga-
bona átadási ünnepség alkalmá-
val az egész tagság nevében tett 
ígéretet arra, hogy a jövőben is 
hasonló szorgalommal teljesítik 
államunk iránti kötelezettségei-
ket. Saját részükről becsületbeli 
ügyüknek tartják az ország ke-
nyerének biztosítását, 

11 ezer hold másodvetés van már 
a szegedi járásban 

Nyugodtan mondhatjuk, eny-
nyi tarlóburganyát, silókukori-
cát, kölest, muhart még soha-
sem vetettek az utóbbi 10 év 
alatt a szegcdi járásban, mint 
amennyit az idén. A Szegedi 
Járási Tanács mezőgazdasági 
osztálya által készített, feszí-
tettnek mutatkozó másodve-
tési terv már az aratás elején 
kicsinynek s túlságosain lazá-
nak bizonyult. Eddig már — 
bár még odébb van az aratás 
teljes befejezése — egyedül 
csak az egyénileg dolgozó pa-
rasztok a járási tanácshoz be-
érkezett jelentések szerint 
mintegy 10 ezer hold őszi ka-
lászos után végezték el a má-
sodvetést. Elvetettek 3000 ka-
tasztrális holdnyi tarlóbur-
ganyát, 4 és félezer hold rö-
vid tenyészidejű kukaricát, 
silónak való csatornádét. Je-
lentős területeken vetettek 
kölest, muhart és más nö-
vényféleségeket. Különösen e 
kisteleki és a csengetoi ha-
tárban haladt jól ez a munka. 
Ezen a környéken csak na-

gyon elvétve lehet felszán-
tatlan, bevetetlen tarlót látni. 

A múlt esztendőben a járási 
tanács mezőgazdasági osztá-
lya csupán 80 mázsa másod-
vetésű kukorica vetőmagról 
gondoskodott. Azonban még 
ezt a kis mennyiséget sem ve-
tették el teljesen. Az idén vi-
szont 80 mázsa helyett 300 
mázsa kukorica vetőmagot 
kaptak a szegedi járás közsé-
gei s ez a készlet, mely majd-
nem a négyszerese volt a ta-
valyinak, gyorsan elfogyott. 
Termelőszövetkezeti tagok, 
egyéni gazdák egyaránt min-
denfelé keresik még most is 
a másodvetésre alkalmas ku-
korica, burgonya, köles vető-
magokat, szeretnének még 
többet vetni. 

Ezek a tények is világosan 
mutat ják: milyen nagymér-
tékiben növekedett az utóbbi 
időben a termelőszövetkeze-
tek és az egyénileg dolgozó 
parasztok munka-, termelési 
kedve. 

í g y nem lehet tsz-t szervezni 

A szegedi járás 17 községében 
már befejeződött az aratás 

A múlt heti és az utóbbi me* lassabban ért be a gabona; mint 
leg napok gyorsan beérlelték a a homokon. Pénteken reggel szá-
gabonát. A rozsok és a búzák mos helyen már a cséplés is 
hirtelen érése azonban nem oko- megkezdődött. Többek között 
zott különösebb munka összetör- csépelik már az árpát a gyálaréti 
lódást a szegedi járásban. Ahol Komszomol Termelőszövetkezet 
nem győzték a gépek szinte min- gazdaságában is. A korábbi rossz 
den kasza-, sarlóbiró ember, asz- időjáráshoz viszonyítva jó ter-
szony beállt a rendbe, s e szo- mésre számítanak a tsz tagjai, 
galmas fáradságot nem ismerő kombájnnal aratott árpájuk 12 
munka eredményeként már a mázsájával fizetett holdankint. 
szegedi járásban 17 község batá- A szegedi járás homokos terii-
róban és 21 termelőszövetkezet letein az árpa, a rozs és a búza 
birtokán befejeződött csütörtö- aratásán túl már csak a zab ara-
kön estére az aratás. Aratni való l á s a v a n hátra, ez azonban már 
zömmel már csak a tiszántúli 
részeken a mélyfekvésű kötött ta-

nem okoz komolyabb gondot 

lajokon van. Ezeken a területe- s e m a z egyéni gazdáknak, sem 
ken a korábbi esőzések miatt a termelőszövetkezet tagjainak. 

lói sikerült külpolitikai vilaesfet rendezett 
a Hazafias Népfront Békebizoitsága 

A nagy meleg ellenére is so-
kan jelentek meg július 11-én, 
szerdán este 6 órakor a Hazafias 
Népfront szegedi, Vörösmarty 
utcai helyiségének nagytermé-
ben, hogy részt vegyenek a Ha-
zafias Népfront Békebizottsága 
által rendezett aktuális nemzet-
közi kérdések vitaestjén. 

A bevezető előadást Petrovics 
István elvtárs, a Délmagyaror-
szág külpolitikai rovatvezetője 
tartotta. A legutóbbi négy hét 
eseményei alapján áttekintő ké-
pet rajzolt a jelenlegi nemzetkö-
zi helyzetről, rámutatva,, hogy 
a nemzetközi politikában tapasz-
talható kedvező helyzet a szov-
jet diplomácia nagyfokú aktivi-
tásának és kezdeményezőkészsé-
gének eredménye. 

Az előadást követően a meg-
jelentek kérdéseket tettek fel, 
amelyekre Búza László egyetemi 
tanár, akadémikus, a Szegedi 
Tudományegyetem nemzetközi 
jogi tanszékének vezetője vála-
szolt Válaszaiban Búza pro-
fesszor rávilágított az egyes 
nemzetközi események hátteré-
re és az események közötti ösz-
szefüggésekre — színesen, köz-
érthetően. 

A Hazafias Népfront Béke-
bizottságának szerdai vitaestje 
igen jól sikerült Ismét bebizo-
nyosodott, hogy szükség van 
ilyen vitaestekre a nemzetközi 
kérdések iránti érdeklődök rész-
letes tájékoztatására és egy-egy 
fonlosabb külpolitikai kérdés 
alaposabb áttekintésére is. Ép-
pen ezért az elkövetkező hóna-
pokban rendszeresen meg kell 
rendezni e vitaesteket 

Örömmel állapítottuk meg, 
hogy a felszólalók — kérdéseik 
felvetése során — nagyfokú kül-
politikai tájékozottságról tettek 

tette, hogy magasszínvonalú^ vi-
ta alakulhasson ki. 

A vitaest egyik felszólalója fel-
tette a kérdést: válaszolna-e a 
„Délmagyarország" a lap ha-
sábjain keresztül a dolgozók ál-
tal felvetett nemzetközi kérdé-
sekre? Feleletünk: olvasóink kí-
vánságára készséggel foglalko-
zunk — napi rendszeres külpoli-
tikai tájékoztatónkon túl is — 
olyan nemzetközi kérdésekkel, 
amelyekről olvasóink részletesen 
kívánnak tájékozódni 

(-cs-n) 

Dicséretes, hogy a Szege-
di Ruhagyár 28 népnevelő-
je vasárnap Sövényházára 
utazott azt gondolva, hogy 
az ottani tsz-tagokkal, nép-
nevelőkkel együtt megláto-
gatnak számos egyéni pa-
rasztot, s elbeszélgetnek ve-
lük a szövetkezésről. A 
munkások — akik kőzött 
számosan előző este 10 órá-
ig dolgoztak, de mégis vál-
lalták a szép feladatot — 
kora reggel megérkeztek a 
községbe, de a tanács veze-
tőit valósággal úgy ránci-
gálták ki az ágybői. 

Másutt kapva-kaptak vol-
na a segítségen, de nem így 
Sövényházán, ahol mind-
össze St elvtárs, dt népne-
velő csatlakozott a szegedi 
munkásokhoz, nem akadt 
annyi helyi ember, aki a 
községben otthonos lévén, 
kalauzolt volna egy-egy 
munkás népnevelőt. De 
nem csoda, hiszen maga a 
tanács v. b. elnökhelyette-
se se tartott a népnevelők-
kel, hanem a hűvösön vár-
ta az eredményeket. 

így nem lehet termelő-
szövetkezeti mozgalmat 
szervezni, de úgy sem, aho-

gyan Bakson vallják: 
párttitkár feladata ez. 
dorfalván viszont még min-
dig a légi nóta járja: 
„Majd ha be akarnak lép-
ni, belépnek. Akinek szük-
sége van rá, agitáljon a 
szövetkezet mellett". De kl 
agitáljon elsősorban. ha 
nem a termelőszövetkezeti 
tag, hiszen a tsz-tagok igen 
meggyőzően tódnak beszél-
getni egyénileg gazdálkodó 
paraszttársaikkal arról, 
hogy ők maguk is mennyit 
vívódtak, amíg a helyes út-
ra léptek, amíg az egyéni 
küszködést felcseréték a kö-
zös munkával. 

Az egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztok nézete 
egy beszélgetés ntán nem 
változi': meg. Ezért van 
szükség a rendszeres nép-
nevelő-munkára; arra, hogy 
a tsz-tagok, a község veze-
tői gyakran felkeressenek 
egy-egy egyéni parasztot, 
különböző oldalakról vilá-
gítsák meg előttük a szö-
vetkezés előnyeit. 

Ilyen agitáció nélkül nem 
fejlődhet számszerűen a 
szövetkezeti mozgalom! 

Megyei ifjúsági érdekvédelmi 
tanács alakult 

Hódmezővásárhelyen a na-
pokban megalakult a Csong-
rád megyei ifjúság érdekvé-
delmi tanácsa. A DISZ kez-
deményezésére alakult ta-
nácsban részt vesznek a szak-

szervezet, a Hazafias Nép-
front, a bíróság és a megyei 
tanács képviselői is. A tanács 
a megye ifjúságának érde-
keit érintő kérdésekbén in-
tézkedik. 

Csépelik a búsét 
a szegedi Dózsa Tsz-ben 

Pénteken reggel a szegedi Dó-
zsa Termelőszövetkezet szérűs-
kertjében is felzúgott az első 
cséplőgép. A termelőszövetkezet 
tagjai megkezdték gazdagnak 
Ígérkező búzatermésük cséplését. 

Tegnap, pénteken az újszegedi 
Szabadság Termelőszövetkezet 
tagjai is jelentették, hogy felké-
szültek a cséplésre, s ma reggel 
az árpa cséplésének megkezdé-
sével ők is hozzálátnak a nagy 
munkához. 

— A Juhász Gyula. Művelő-
dési Otthon Balettiskolájában 
megkezdődtek a beiratkozá-
sok az 1956/57-es tanévre. Je-
lentkezni lehet mindennap 
délelőtt 9—l-ig és délután 
2—7-ig az otthon irodájában 
(Vörösmarty u. 5.) 

— A szokásos vasárnapi 
mesedéleiőtt 10 órakor kez-
dődik a Juhász Gyula Műve-
lődési Otthonban. Előadásra 
kerül a -Két piciny csilla-
gocska- c&nű albán népmese, 
majd utána a Csodamaimocs-
ka című diafilm Ikerül bemu-
tatásra. Minden kispajtást 
szeretettel vár az otthon ve-
zetősége. 

— A VI. Megyei Képzőmű-
vészeti Kiállítás vasárnap 
délelőtt 11 órakor nyílik meg 
a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum képtárában. 
Megnyitó beszédet mond Tö-
rök István elvtárs, a Csongrád 
megyei Tanács elnökhelyet-
tese. 

Tervek és munkák 
az Elelmiszerkiskereskedelmi Vállalatnál 

Felkerestük a Szegedi Élel-
miszerkiskereskedelmi Vál-
lalat tervstatisztikai és üzem-
gazdasági csoportjának veze-
tőjét, Fodor Géza elvtársat, 
hogy felvilágosítást kérjünk 
a vállalat üzlethálózatának 
fejlesztéséről. 

— Ebben az évben — 
mondta Fodor Géza élvtárs 
— már nem épít új boltolxtt 
a vállalat, de több átalakítás 
és átszervezés máris folya-
matban van, illetőleg történik 
a közeljövőben. Ezetfc közül a 
legjelentősebb talán az 

önkiszolgáló bolt 
létesítése a Széchenyi tér és 
a Horváth Mihály utca sar-
kán lévő üzletünk átalakítá-
sával. Ez a munlka még az 
idén befejeződik és egy egé-
szen korszerű, modern üzle-
tet létesítünk itt. Ugyanakikor 
tizenegy boltot teljesen átépí-
tünk, közülük többnek az úí-

bizonyságot. Ez azután lehetővé, alakítását már be is fejeztük. 

így átalakítottuk n Petőfi su-
gárúti l-es számú, továbbá a 
21-es, 48-as, 97-es és 81-es 
számú boltjainlkat, most fo-
lyik a 92-es bolt átalakítása 
és rövidesen sorra Ikerül a Pe-
tőfitelepen a 46-os számú, a 
Hajós utcában a 93-as számú, 
a Puskás utcában a 3-as szá-
mú, továbbá a 100-as és a 
96-os számú bolt átalakítása. 

— Saját erőnkből, tehát 
nem beruházás segítségével 
új 

hentesüzletet 
létesítettünk a Szent Gellért 
utcában. A 113-as számú hús-
árudát pedig áthelyeztük a 
Kossuth Lajos sugarúira. 
Ugyanakkor megnyitottunk 
két új üzletet is a Marx téri 
bérházban. Terveinkben pe-
dig még több boltjavítás is 
szerepel. 

— A piacon fel szándéko-
zunk állítani négy sátrat, 
ahol tejet, tejtermékeket, 
esetleg tojást és gyümölcsöt 

árusítanánk. Ezek közül há-
rom a Marx-téri piacon, egy 
pedig a Szent István téri pia-
con lenne — sőt azt mond-
juk, hogy van, hiszen szeré-
nyebb formában megkezdte 
már működését, csak ezután 
építünk megfelelő sátrat hoz-
zá. Ugyanákkor a vasútállo-
más elől, az Indóház térről 
áthelyeztünk egy pavilont a 
Szent István téri piachoz. Ez 
szintén jelentős szerepet tölt 
itt majd be, úgyszólván 
mindenfélét árusít a piaci na-
pákon. Ezeknek a piaci el-
árusító helyeknek többék kö-
zött az a célja, hogy a piaci 
árakat egyes cikkekben csök-
tkentsék. így például amikor 
megkezdtük a tej árusítását, 
a piaci tejárak 4 forintról 3 
forintra csökkentek. Hasonló 
volt a helyzet a burgonyával 
is. Ugyanezért árusítottunk 
már a második negyedév fo-
lyamán zöldséget és gyümöU 
csőt is ándáinkbají, 
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Mi történt a külpolitikában ? 
Eden nyilatkozott a Ciprussal kapcsolatos 

angol tervekről 
NASSZER egyiptomi elnök, akit tegnap Bel-

grád díszpolgárává választottak, előreláthatólag 
nyolc napig marad Jugoszláviában. Jugoszlá-
viai tartózkodásának első napjai során tárgya-
lásokat folytat Tito elnökkel, az utolsó két na-
pon pedig Brioni-szigetére utazik, ahol Tito 
elnökkel és a július 17-én Jugoszláviába érkező 
Nehru indiai miniszterelnökkel folytat majd 
megbeszéléseket. 

Sokan felteszik a kérdést : mi a cilja Nassier 
és Nehru jugoszláviai utazásának és Tito elnök-
kel fohjtatandó tanácskozásainak? E r re a kér-
désre a következőket lehet felelni: a három 
államférfi Brioni-szigeti tárgyalásai során kö-
zös nevezőre kívánja hozni az időszerű, nagy 
jelentőségű nemzetközi kérdésekről alkotott vé-
leményét, közölni fogják egymással legutóbbi 
tapasztalataikat és megfigyeléseik eredményét, 
ismét leszögezik az aktív egymás mellett Hés 
elveit és egyes problémákkal kapcsolatban meg-
határozzák a közös politikát. Az A F P francia 
hírügynökség szerint várható, hogy Tito, Nehra 
és Nasszer törekedni fog arra, hogy közös 
politikát alakítson ki a leszerelésről és a gazdasági-
lag elmaradt államoknak az ENSZ álján nyúj-
tandó segítségről Az AFP — jugoszláv politikai 
körökkel együtt — nem tartja valószínének, 
hogy n hrioni találkozó eredményeként sem-
leges tömb jön fétre, Nasszer és Nehru elkép-
zeléseinek megfelelően. Ez már csak azért sem 
valószíné, mivel — mint ismeretes — Jugo-
szlávia külpolitikai programjónak első számú 
célja a tömbök megszüntetése és nem egy újabb, 
ezúttal „semleges" jeláfit viselő tömb megalakí-
tása. Bizonyos: a brioni megbeszélések eredmé-
nyei nagy hatással lesznek a közel-keleti és az 
észak-afrikai politikai helyzet további alaku-
lására. 

I t t emlí t jük meg, hogy Nehru indiai minisz-
terelnök pénteken hivatalos látogatásra Bonnha 
érkezett, ahol — várhatóan — 4 napot fog töl-
teni. Az indiai miniszterelnök a nyugatnémet 
fővárosban eltöltendő napolt során tárgyalni 
fog Adenauer kancellárral és von Brentano kül-
ügyminiszterrel. 

CSÜTÖRTÖKÖN Eden angol miniszterelnök 
az alsóház ülésén előállt kormánya Ciprusra 
vonatkozó terveivel. Mint mondotts, az angol 
kormány arra törekszik, hogy belső önkormány-
zatot adjon Ciprusnak. Lord Radcliffe, az angol 
fellebviteli bíróság egyik birója, a híres alkot-
mányjogi tudós tegnap már el is utazott Cip-
rusba, hogy az angol kormány megbízása alap-
ján a helyszínen dolgozza ki az új ciprusi alkot-
mánytervezetet, majd Londonba visszatérve 
azután megkezdi a ciprusi alkotmány részletes 
kidolgozását. Ennek során — mint Eden mon-
dotta — biztosítani fogják a sziget lakossága 
minden nemzetiségének jogait 

Az ellenzék soraiban nagy felzúdulás volt 

szívélyes, 
történtek. 

baráti légkörben 

Budapestre érkezett Ivica 
Gretics, a Jugoszláv Szövet-
ségi Népköztársaság külke-
reskedelmi bizottságának ál-
lamtitkár-helyettese a má jus 

hallható Eden azon k iön t é sé r e hogy az an- J J * ^ T ^ K 
gol kormány az uj alkotmuny eletbeleptetését a j e b o n y ol í tásáva l kapcsolatos 
„terroreselckmenyek megszüntetésétől" és - technikai kérdések megtár-
„rend helyrcalMtásátőr teszi függővé. Gailskell, gyalására. 
a Munkáspárt vezére felszólalásában azt mon- A _ , 
dotta, hogy fordított sorrendet ke.iene megva- O ^ R S B Í 
jósltain: eloszor b.ztosttam kellene a sziget la- é s Bognár József külkereske-
kossaganak ,ogait és ennek eredményeként a delmi miniszter fogadta és 
rend hehjrealhxa. megbeszéléseket folytattak a 

A torok kormány a legmesszebbmenőin el- két ország szélesebb alapo-
lenzi, hogy Ciprus szigete önrendelkezési jogot kon megvalósítandó gazdasá-
kapjon és azzal fenyegetőzik, hogy ha ez meg- gi együttműködésének kérdé-
történne, úgy Törökország azonnal kiválik a seiről. A megbeszélések a köl. 
nyugati szövetségekből. Ragaszkodik viszont csönös megértés jegyében és 
ahhoz, hogy az ú j alkotmányban a ciprusi tö-
rök kisebbség ugyanolyan jogokban részesül-
jön, mint a görög anyanyelvűek. 

A nyugati sajtóban nagy megütközéssel fo-
r d t á k Dulles szerdán, szokásos ben sajtóérto- f S X ^ S E T Z m Z Z Z 
kerieten a semleges orszagokrol te t k.jelente- B é g é n e k k é p v i s e l ő ; e csütörtö. 
seit Mmt mar közöltük, Dulles igyekezett meg- k ö n k ö z ö l t e , hogv kormánya , 
felemlíteni a semleges országokat, azt állítva, tói érkezett jelentések sze-
ne fogadjanak el szovjet segítséget, mert az r k v t a z angol hatóságok ka-
„erőszakos politikai célokat szolgál". tonai erőket vontak össze 

Az angol sajtó rámutat: az amerikai külügy- Adenben. 
miniszter néhány héttel ezelőtt arról beszélt, A jemeni kormány a nagy. 
hogy a semlegesség szerinte „erkölcstelenség", követség szóvivője szerint 
A Manchester Guardian cimü angol lap szerint tiltakozását fejezte k i az an-
Dulles szerdán igyekezett enyhíteni korábbi, a 9°} hatóságaik ilyen eljárása 
semlegesekre vonatkozó sídyos kijelentéseit. 
Svájccal kapcsolatban kijelentette, hogy ez az 
ország mégsem erkölcstelen, mert semlegessége 
különleges körülményeknek tulajdonítható. 
Amikor a tudósítók azt kérdezték, hogy melyik 
ázsiai országra gondolt, amikor a semleges ál-
lamok erkölcstelenségéről beszélt, Dulles hosz-
szat küníörjalazás után est felelte, hogy nem 
akar egyetlen országot sem nevén nevezni és 
hogy „csak nagyon kevés ilyen ország létezik, követe július 12-én fogadást 
fia egyáltalán létezik". adott a Kim Jr szen-vomDe 

Dulles és Radford, az amerikai vezérkari fő- kormányküldöttség moszkvai 

A fogadáson jelen voltak 

Kairó: Az arab tájékoztató 
ügynökség jelentése szerint 

ellen, amelyet éppen abban 
az időben tettek, amikor lé-
pések történtek a Jemen és 
Anglia közötti nézeteltérések 
rendezésére. 

* 

Moszkva: Li Szfin Csu. a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság moszkvai nagy-

gát, hogy szavazza meg a teljes négymilliárd 
14 millió dollár hitelkeretet a segélyprogram 
fedezésére, mert ha érvényben marad e segélyre 
vonatkozó csökkentési határozat, úgy ez „sze-
rencsétlenséget" idézhet elő a Nyugat számára. 

Eisenhower elnök a Republikánus Párt orsza- 13uICJQTIYITI, Hinscsov, NICLIGTI— 
gos bizottságának elnökével, Leonard W. Hal'- . Molotou Seniüm 
lel folytatott csütörtökön tanácskozásokat. UOV- Sepilov 
Hall az elnökkel folytatott tanácskozások után 
nyilatkozatában kijelentette, hogy Eisenhower 
személyesen vesz részt a párt San Francisco-i. 
augusztus 20-i konventjén, és repülőgéppel 
kívánja beutazni az országot, hogy választási 
beszédeket mondjon. Eisenhower szeretné — 
mondotta Hall —, ha újra Nixon lenne az al-
elnök-jelölt" 

A Szövetségi Tanács befejezte 
a nyugdíjtörvény ja vaslat vitáját 

Moszkva: A Szövetségi Ta-
nács pénteki ülésén befejezte 
az állami nyugdíj- törvény ja-
vaslat vi tá ját . A csütörtöki 
és pénteki ülésén a nyugdíj-
törvényjavaslat v i tá jában 23-
an szólaltak fel. 

A felszólalók rámutat tak, 
hogy az állami nyugdi jak-
ról szóló ú j törvényjavas-
lat teljes mértékben össz-
hangban áll a szovjet dol-

gozók érdekeivel. 
A küldöttek a törvényjavas-
lat elfogadása mellett fog-
lal tak állást, és számos mó-
dosítást, s kiegészítést ter-
jesztettek elő. 

Az ülésen Bulganyin, a mi-
nisztertanács elnöke mondott 
zárószót. 

A Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsának ötödik ülésszaka 
fo ly ta t ja munká já t . 

Gromiho beszéde az ENSZ leszerelési 
bizottságának csütörtöki ülésén 

Az MTI New York-i jelen-
tése szerint a leszerelési bi-
zottság csütörtökön délelölt 
Grorniko szovjet küldött ké-
relmére összeült, hogy köz-
lését meghallgassa. 

A szovjet küldött előadta a 
bizottságnak a szovjet lesze- I 
relési javaslatokat. A javas- , 
latok néihány fóbb pont ja : 
ünnepélyes nyilatkozat arról, 
hogy nem használnak a töm-
és hidrogénfegyvereket, a 
fegyverek feltétlen betiltása, 
megegyezés a tömegpusztító 
fegyverek használatának be-
tiltásáról, az atomfegyver-
készletek megsemmisítése é s 
gyártásuk beszüntetése, 
egyezmény az atomfegyve-
rekkel folytatott kísérletek 
haladéktalan beszüntetéséről. 

A szovjet javaslatban sze-
repel a fegyveres erők létszá-
mának csökkentése az Egye-
sült Államok, a Kínai Nép-
köztársaság és a Szovjetunió 
esetében 2'/,—2'/a millió, 
Anglia és Franciaország ese-
tében hétszázötvenezer, a 
többi országokra vonatkozóan 
pedig százötvenezer-kétszáz-
ezer főre. Ezzel — mint az 
A P tudósítója közli — a szov-
jet küldött elfogadta a nyu-
gati hatalmak által a fegyve-
res erők számára javasolt leg-
magasabb létszámot a lesze-
relés első szakaszaként. 

A szovjet küldött ismétel-
ten elutasította Eeisenhower 

légi ellenőrzési tervét. •, Gro-
rniko újból ünnepélyesen le-
szögezte, hogy a Szovjetunió 
kész feltétel nélkül lemon-
dani az atomfegyverekről, ha 
a többi állam hasonló kötele-
zettséget vállal. 

Dobi István üdvözlő 
távirata a francia 

köztársasági elnökhöz 
A július 14-i f rancia nem-

zeti ünnep alkalmából Dobi 
István az alábbi táviratot 
küldte René Coty francia 
köztársasági elnöknek: 

öexel lenciája René Coty 
Úrnak. 

a Francia Köztársaság és a 
Francia Unió elnökének. 

Párizs. 
Franciaország nemzeti ün-

nepe alkalmából fogadja Elnök 
úr a magyar nép és a ma-
gam nevében a francia nép 
boldogságára és felvirágzásá-
ra irányuló őszinte jókívánsá-
gaimat. 

Dobi István 
a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának 

elnöke 

Kim Ír Szen vezetésével a 
KNDK-kormáeyküldöttség 

tagjai. 
Szovjet részről ott voltak 

Mi 

és a 
politikai, valamint a társa-
dalmi élet több más képvise-
lője. 

I Német Szociáldemokrata 
Párt kongresszusa 

Berlin (MTI) A Német Szo-
ciáldemokrata Pár t kongresz-
szusa csütörtökön „a máso-
dik ipari forradalom", azaz 
az atomerő felfedezése és a 
fokozott automatizálás követ-
keztében jelentkező problé-
mákka l foglalkozott. 

A pártvezetés és a pár t ve-
zető bizottsága több határo-
zati javaslatot terjesztet t a 
kongresszus elé, kiegészíté-
sül a szerdán benyúj tot t 
atomtervhez. A kongresszus 
e javaslatokat határozat tá 
emelte. 

Berlin: A Német Szociál-
demokrata Pár t kongresszusa 
pénteki ülésén a párt parla-
menti csoportjának és kü-
lönböző bizottságainak jelen-
tését hallgatta meg. 

A bizottságok jelentéstétele 
után péntek délután sor ke-
rült a Párt ú j vezető szervei-
nek megválasztására. A nárt 
elnökévé ismét Erich Ollen-
hauert, alelnökévé Wilhelm 
Melliest választották. I 

Az SZKP Központi Bizottságának 
távirata az NSZP kongresszusához 

Önökkel ab* Moszkva: A Pravda pénteki 
száma közli az SZKP Köz-
ponti Bizottságának táviratát 
Erich Ollenhauerhez, a Né-
met Szociáldemokrata Pá r t 
elnökéhez és a Német Szo-
ciáldemokrata Pár t kongresz-
szusához. A távirat többek 
között a következőképpen 
hangzik: 

"Erich Ollenhauernek, a 
Német Szociáldemokrata Pár t 
elnökének, a Német Szociál-
demokrata Pár t kongresszu-
sának, München. 

Tisztelt Elvtársak, elnök-
sági tagok és kongresszusi 
küldöttek! 

A Szovjetunió Kommunis-
ta Pá r t j ának Központi Bi-
zottsága baráti üdvözletét 
küldi önöknek, a Német Szo-
ciáldemokrata Pár t összes 
tagjainak, a Német Szövet-
ségi Köztársaság munkásosz-
tályának és minden dolgozó-
jának és sikeres munká t kí-
ván kongresszusuknak a né-
met nép javára. 

A Német Szociáldemok-
ra ta Pár t , amely jelenleg ve-
zető szerepet tölt be a Német 
Szövetségi Köztársaság mun-
kásmozgalmában, nagy lehe-
tőségekkel rendelkezik az 
európai békéért, a reakció és 
a militarizmus erői elleni 
harcban. Ennek a lapján kife-
jezzük azt a reményünket , 
hogy az Önök kongresszusa, 
megvitatva »a német politika 
fordulóponton* című napi-
rendi pontot, elő fogja segí-
teni a háborús veszély kikü-
szöbölését, a béke és a népek 
közötti szolidaritás erősödé-
sét, Németország békés és de-
mokrat ikus alapokon való 
egyesítését. 

Egyetértünk 
ban, hogy 

most elérkezett a gyökeres 
fordulat ideje a német poli-
tikában, elérkezett az idő a 
népek közötti tartós béke és 
együttműködés megterem-
tésére. 

Németország munkásosztálya 
nagy szerepre hivatott a béke 
megvédésének szent ügyében, 

Különösen nagy jelentősé* 
get nyer a munkásosztálynak, 
pár t ja inak és szervezeteinek 
egysége. Ha a nyugatnémet és 
keletnémet munkások és 
pár t ja ik együttes erőfeszíté-
sekkel küzdenek a békéért és 
a demokráciáért, akkor két -
ségtelenül kiharcolhat ják ha-
zájuk egységének helyreállí-
tását és egész Németország 
fejlődését a szabtdság és a 
virágzás ú t j á r a terelhetik. 

Most megvannak a kedve-
ző feltételek a munkáspár tok 
közötti együttműködésre, a 
béke és a haladás érdekében. 
Megértve azt a veszélyt, 
amely az imperialista mono-
póliumok és a militaristák ré -
széről fenyegeti a népeket, 
mer t ezek poli t ikájukkal 
ú jabb nyomort és szenvedé-
seket zúdítanának a népekre, 

kötelességünk kihasználni 
a kedvező feltételeket és kí-
sérletet tenni arra, hogy 
megtalál juk a lehetőséget a 
közös harcra a háború el-
len, 

a béke és a népek közötti ba-
ráti kapcsolatok megszilárdí-
tásáért. 

A Szovjetunió Kommunista 
Pá r t j ának Központi 

Bizottsága*. 

Ü] mezőgazdasági szakkönyvek 
A Mezőgazdasági Kiadó 

ú jabb szakikönyveket jelente-
tett meg. Tóth Tibor—Éber-
ré nj/i Béla—Székely József: 
Szálastalkarmányök termesz, 
tése című 320 oldalas, 79 áb-
rával ellátott könyve 32 fo-
rintért kapható. Foglalkozik 
az évelő, az egy- és kétéves 
pillangósok, a keveréktakar-
mányok és az egyéb szálas-
takarmány-féleségek ter-
mesztési, maghozási kérdé-
seivel és a tartósítási e l járá-
sokkal, — Arany Sándor: A 
szikes talaj és javítása című 
408 oldalas, 52 táblával és 92 
ábrával ellátott könyve, 
amely tudományos alaposság-
gal veszi sorra a szikesedés 
feltételeit és részletesen is-
merteti a magyarországi szi-
kes talajok különböző típu-
sait. valamint a a szikjavítás 
gyakorlati lehetőségeit és 
legkorszerűbb eljárásait , 64 
forintért kapható. — Okáíyi 
Iván—Maiiga Pál: Gyümölcs-
termeléstan című könyve 378 
oldalon, 20 kiegészítő táblá-
val és 183 ábrával részletesen 
ismerteti a gvümölcstermő 
növények élettanát, másrészt 
a gyümölcstermelés általános 

kérdéseit. A szocialista nagy-
üzemi gyümölcstermelésben 
nélkülözhetetlen, a kertészeti 
és szőlészeti főiskola hallga-
tóinak készülő háromkötetes 
tankönyv második kötete, á r a 
62 forint. — Angeli Lambert 
—Bessenyei Zoltán—Borka 
Miklós—Csorba Zoltán—Ka-
czián Viktor—Koródi László 
—Tomcsányi Pál—Zatyká 
Ferenc: Zöldségtermesztés cí-
mű könyvének harmadik lei-
adása 408 oldalon, 8 táblával 
és 154 ábrával illusztrálva ki-
merítően foglalkozik a talat-
műveléssel. a trágyázással, a 
zöldnövények szaporításával, 
palántaneveléssel és öntözé-
sével, növényvédőszerek fel-
használásával, a különböző 
termeivények nevelésével; 
Ára 32.50 forint. — Szakátsy 
Gyula: Az almafák rendszeres 
termelésének biztosítása című 
könyve harmadik javított és 
bővített kiadása 100 oldalon 
« táblával és 8 ábrával kiegé-
szítve, a szerző kísérletei 
alapján részletesen leír ja 
azekat a módszereket, ame-
lyekkel az a lmafák rendsze-
res és gazdag termését bizto-
sítani lehet. Ara 5 forint. 

A rijekai hajógyárakban 
Splitből Trieszt felé tartunk. Elhagyjuk 

l'eraszlot, ezt a kis tengerparti városkát, 
ahová Nagy Péter hajdan elküldte em-
bereit, hogy megtanulják a tengerész 
mesterséget. — En kísérlem őket 

Rijeka nagy város cs tengeri kikötő. A gyárunk. 

JUGOSZLÁVIAI UTAZÁS 
Vassilij Zaharcsenko 

Tetszett nekik való-

második világháború előtt ketté volt 
vágva. Az olasz részt Fiúménak nevez-

Hijekában sok a viruló növény. A 
levegőben édeskés tengeri illat terjeng. 
A felmelegedett föld párájával hal- és 
rnoszatszag keveredik. A rijekaiak vidá-
mak és szívesek. 

A közelben van Opatija fürdővároska. 
Egy ideig itt élt Csehov, s itt írta egyik 
elbeszélését. 

Opatijában megnézhettük az országos 
hírű Zora műkedvelő együttes műsorát. 

zene és mozgás 

ték. Ma híd köti össze a hajógyárairól 
lilres jugoszláv város két részét. 

Megtekintettünk egy gyárat. A reggeli 
napsugarak beragyogták a környező he-
gyeket, s megcsillantak az épülő hajók 
s'ázán. Emilt ugyanis még csupasz, vas-
borltás nélküli vázak állnak. Amott 
nuír kész hajótesteket látunk. A még 
odébb sorahozó gőzhajók pedig nemso- Az előadás csupa tűz, 
kára már a tenger hullámait hasítják... volt. 

Sok ezer ember dolgozik itt. A mun-
kástanács elnöke végigvezet bennünket 
a műhelyeken. A gépeken óriási burkoló 
lemezek megmunkálása folyik. A lépte-
ink alatt meghajló, rugalmas pallón egy 
már majdnem kész turboelektro-motoros 
hajó fedélzetére hágunk. 

Jugoszláviában jártakor Nyikolaj 
Alekszandrovics Bulganyin és Nyikita 
Szergejcvics Hruscsov is meglátogatta 

lielséges délszláv népek művészete 
ban csodálatos. 

A már nyolcvan éve müliödö Zora-
együttcs Jugoszlávia egyik legnépszerűbb 

loppá olvad össze. Mindez ízléses, mű-
vészi megvilágítást kap. A rózsaszín, kék 
és zöld fényeit felejthetetlenné teszik a 
látványt. Mintha a mesék távoli világá-
ba. a „Kövirág" birodalmába jutottunk 
volna. 

— Bizony, itt kellett volna forgatni a 
„Kövirágot" — mondja valamelyik tár-
sunk. 

Leszállunk a kis vonatról, s bejárjuk a 
tánccsoport ja. A legutóbbi évek során folyosSkat. Valahol a mélyben 

.. . Az ifjak és a lányok beröppennek 
a színpadra. Egymás vállára teszik ke-
züket, s az eleven emberkoszorú szédítő 
fergába kezd. 

Másik lánc következik. A rövid feke-
te dolmányos és fekete nadrágos legé-
nyek madarakként keringenek a lányok 
körül... A vonószenekar népdalt ját-
szik. Egy lány énekel. 

Makedón kóló, horvát nemzeti tánc, 
ezeket a műhelyeket — mondja az elnök, szerb tánc követi egymást. A nagyon te-

Ausztriában, Olaszországban és Francia 
országban vendégszerepelt. 

A poszíojnai csepköbarlang 
A föld alá szivárgott víz soli millió év 

alatt rengeteg barlangot és üreget vájt a 
mészköbe. Így keletkezett az n földahfti 
útvesztő, amelynek talán sehol a sálágon 
nincs párja. Hosszúsága húsz kilométer. 
Neve: I'oszlojnai csepkőbarlang. 

.4 barlang torkához közeledünk. A 
föld mélyébe vivő síneken kesltenyvá-
gányú vasút parányi kocsija rohan ve-
lünk, s szemünk előtt gyönyörű, mesébe 
illő képek suhannak cl. Fejünk felett 
mészkő-jcgcsapok, — óriási sztalaktitok 
— csüngnek. Pengerlességű sztalagmitok 
nyúlnak feléjük a földről. Néhány szla-
laktit és sztalagmit egyetlen nagy osz-

víz morajlik. Néha egy-egy csepp ar-
cunkra hull. Lépteink tompán visszhang-
zónak. Kijutunk a legnagyobb földalatti 
terembe, amelyet az idevalósiak liang-
s'crsenyteremne.h neveztek el. A boltozat 
magassága nyolcvan méter. Minden 
irányba barlangmélyedések, jüggő- és 
egyéb folyosóit ágaznak szét. Az idegen-
vezető boljávnl az egyik mészkőoszlopra 
koppint. A boltozat visszaveri a hangot. 
í gy érezzük, hogy egy óriási orgona 
közepén állunk. 

... Itt néha zenekar játszik — mondja 
az idegenvezető, s egy nagy dobogóra 
mutat. Elképzelhetjük, milyen hatást kelt 
a zene ezekben a visszhangos, tágas föld-
alatti termekben. 

(Folytatjuk.) 
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APROSÁGOK — RÖVIDEN 

Örömmel látom, hogy ké- der-Lenszövő Vállalatnál 
mindenütt mechanizálás fo-
lyik. Pályadíjak vannak ki-
tűzve a festő mechanizálásá-
ra, például ezer forint a 
massza csövön való eljutta-
tására. Az igazgató naponta 
megkérdezi a problémáinkat 

szül a Párizsi Áruház kira-
kata, de akkor lenne az örö-
möm teljes, ha egy fényes 
áruházat látnék ott, hiszen 
papírt tárolni, vagy levéltá-
rat elhelyezni másutt is le-
hetne. Helyeslem, hogy spor-
tolnak fiaink, de azt nem he- és valóban segít is. A dolgo-
lyeslem, hogy hat órakor zókat védőrácsok védik a gé-
már nem engedik be a dol- péknél. Itt valóban legfőbb 
gozókat fürödni a SZUE-ba érték az ember, úgy látom. 
Nálunk, az Üjszegedi Ken- Pécsi László 

MIRE FORDÍTJÁK A KÖZSÉGFEJLESZTESI ADOT? 

Lapjukban megjelent „Mi-
re fordítják a községfejlesz-
tési adót" című közléshez 
többen szeretnénk néhány 
felvilágosítást kapni. Szük-
séges, hogy szeretett váro-
sunkat fejlesszük, mégpedig 
minél gyorsabban, pótolva a 
múlt bűneit. De szeretnénk 

li? Ugyanilyen vita tárgyát 
képezi a kéményseprési, a 
víz- és csatornázási, vala-
mint a házi szemét-fuvarozá-
si díj is. Kérjük a szerkesz-
tőséget, hogy lapjukban kö-
zöljék az ezekre vonatkozó 
rendelkezéseket. (Felhívjuk a 
tanács figyelmét erre a le-
vélre és válaszukat bármikor 

lapunkban! A 

Bakos János 

tudni, hogy a kivetett köz 
ségfejlesztési adó megosztha- t i ^ 1 4 f t l r 
tó-e a ház összes lakói kö- K 0 Z"1 J U K 

zött, vagy csak kizárólag az szerk.) 
Ingatlan-tulajdonost terhe- Több külvárosi érdeklődő 

TÖBB UDVARIASSÁGOT AZ ITALBOLTOKBAN 
Engedjék meg, hogy önö- ember egy pohár sört meg-

kön keresztül panaszomat a iszik és tízforintossal mer 
Szegedi Vendéglátó Vállalat- fizetni, öt-tíz perces dorgató-
tal szemben elmondhassam, riumot kell végighallgatnia, 
A Fáklya-mozi mellett lévő ilyenképpen: „Jaj, meg kell 
italboltban lassú étf figyel- bolondulni, már megint vál-
metlen a kiszolgálás. A pos- tani kell egy pohár sör miatt, 
tával szemben lévő italbolt- stb." Remélem, hogy ezek a 
ban a sörben szemetet talál- hibák megszűnnek, ha figyel-
tam — ez előfordulhat — és meztetik a személyzetet, 
mikor szóvá tettem, a felelet h o g y a vállalat érdekében 
m e S ^ é f i f S e g i s ^ r udvariassággal szolgálják ki 
guk, amit nem látnak". A 4- a közönségét, 
es számú italboltban, ha az 

K l £ AZ ÜT? 

1953-ban a Gyálarét köz- rajta? Ez az út keresi a gaz-
ség területén lévő lúdvári ha- dájét. Joggal teszik fel a kér-
tárőrséghez három méter dést az arra járók, hogyan 
széles makadám-utat vezet- lehet engedni, hogy egy nem 
tek Röszkéről. De mióta el- is kevés pénzáldozattal ké-
készült az út, nem gondozza szített műút 6—7 év alatt 
senki. Már többen felvetet- tönkremenjen. Kéri a lakos-
ték, hogy kié ez a műút. Az ság, hogy keressék meg az út 
Útfenntartó Vállalatnak, tényleges gazdáját és vessék 
vagy a tanácsnak, vagy ki- fel a felelősség kérdését, 
nek kéne rendet teremteni Gyuris József 

DÖNTSENEK VÉGRE 

Egyik lakótársam lakásom ként még 6 gyermek van az 
alatt tartott disznót. Most két udvarban és a disznóól épí-
hónap után minden engedély tése egészségügyi szempont-
nélkül az udvar közepén épí- Ml sem engedhető meg. 

. . . , ,, Szüntessék meg az erre ille-
tett ólat. Az udvar egyéb- t é k e s s z e r v e k | z t a z e g é s z _ 
ként is zárt és szűk. Laká- scgtelen állapotot. 
som udvari, innen vagyok Horváth Antalné 
kénytelen levegőzni. Egyéb- Jósika utca 9. 

NÉHÁNY PERC A ROZSAFA-VENDÉGLÖBEN 
' Az elmúlt hetekben ünne- kinek a zsebébe megy és 
pélyes keretek között adta át hogy miért történt az áreme-
a Vendéglátó Vállalat a kül- lés? 
területek egyik legszebb ven-
déglőjét, a Rózsafa-vendég-
lőt, a felsővárosi dolgozók-
nak, hogyha a szomjazok 
megkívánnak egy pohár sört, 
ne kelljen nagy fáradsággal 
bevándorolni a Kálmán ut-
cára, vagy egész a Belváros-
ba. Ez nagyszerű ötlet volt 
és köszönetet mondunk 
mindazoknak a szerveknek, 
akik sürgették a vendéglő 
megnyitását. Ezzel szemben 
nem jár hála és köszönet an-
nak, aki felemelte a pohár 
sör fogyasztói árát. 

Pénteken délután egyik 
barátommal bementem a Ró-
zsafába egy-egy pohár sört 
elfogyasztani. Meg is kaptuk, 
de nagy meglepetésünkre 
1.50 helyett, l.GO-ért. Bará-
tommal összenéztünk, hát ez 
meg milyen intézkedés? Ki-
fizettük azt a tíz-tíz fillér kü-
lönbözetet is és távoztunk. 

Ügy tudjuk, a belkereske-
delmi miniszter elvtársnak 
nem volt olyan rendelete, 
hogy 6£y pohár világos sör 
árát Szegeden, a Rózsafa-
vendéglőben feli kell emelni 
tíz fillérrel. Hiszen Budapes-
ten, Pécsett, Szombathelyen 
és a Balatonnál és az ország 
bármely részén, de még a 
legeldugottabb kis faluban is 
talpon állva, pult mellett, 
zene nélkül és fényűzés-
mentesen elfogyasztott vilá-
gos sör egy forint és ötven 
fillér. Ezen csodálkozom és 
állítom, hogy amíg ezen nem 
változtatnak, nagyon sokan 
bosszankodnak, nem azért a 
tíz fillérért, — bár azt is tud-
ja a dolgozó ember, hogy sok 
kicsi sokra megy —, hanem 
azért, mert nem tudja, hogy 

Gilicze Antal 

A Szegedi Ecsetgyár 
pártvezetősége 

levelet írt szerkesztőségünk-
höz a Délmagyarország június 
27-i számában megjelent Meg-
kezdték az ifjúsági vízitelep tég-
lajegyeinek árusítását. — Köve-
tésre méltó eredmények és egy 
elítélendő módszer — című cikk 
miatt. Kifogásolja a cikknek az 
Ecsetgyárral szembeni kritiká-
ját, és azt mondja, hogy a cikk 
írója bizonyára nem ismeri a 
párt- és DISZ-bizottság irányel-
veit és az ezzel kapcsolatosan 
kiadott körlevelet Idézünk a 
levélből: „Az Ecsetgyár párt-
vezetősége semmiben sem tért 
el a kiadott irányelvektől és a 
megadott szempontok alapján 
végezte az ezzel kapcsolatos mun-
káját . . : A felajánlások gyűjté-
se így történt és a mai napig 
senki fizetéséből erre a célra le-
vonás nem történt". — Idézünk 
a cikkből: „Az Ecsetgyárban 
például a dolgozók megkérdezé-
se nélkül kívánták terjeszteni a 
téglajegyeket, magyarán, a dol-
gozók „nyakába sózni", a tég-
lajegy értékét fizetésükből le-
vonatni". — Kétségtelen, hogy 
a cikk nem állítja azt, hogy le-
vonás tőrtént volna, bár a levél 
ez ellen is tiltakozik. Az is két-
ségtelen, hogy a cikk erősen bí-
rálja az ecsetgyári vezetőket. Az 
ccsetgyári pártvezetőség levele 
nem tartja igaznak azt az állí-
tást, hogy „a dolgozók megkér-
dezése nélkül" kívánták terjesz-
teni a jegyeket és azt állítja, 
hogy „népnevelő- és bizalmi ér-
tekezleten ismertettük a vízi-
sporttelep építésének jelentősé-
gét". Értesülésünk szerint va-
lóban beszéltek a dolgozókkal, 
sőt a népnevelőknek előre meg-
jelölték azt az összeget, amely-
nek erejéig egy-egy dolgozót 

JHit iszunk CL nifCLCO LL ? 
Elérkezett a meleg, az em- kezesére. Eninek egy részét - az üvegek töltése és a t a r t * 

berek sűrűbben megszomjaz- a hordós bort - a Csongrád- lomnak legkevesebb 20 sza* 
nak Megszomjaznak és gyak- Békés megyei Borforgalmi za oka benne marad az uve-
rabban betérnek a vendéglők- Vállalattól, a többit pedig, a gekben. Az is elofordul, hogy 
be egy-egy pohár sörre, palackozott borokat a bada- I néha ^ egy-egy vendéglátó he 
fröccsre, hűsítő italra. De né- csonyi, a szekszárdi és a bu-
ha bosszankodva lépnek ki a 
vendéglő ajtaján, mert épp az 
hiányzik, amit inni szerettek 
volna. Ezért felkerestük a 
Szálloda- és Vendéglátó Vál-
lalat vezetőjét, Bérezi elvtár-
sat, hogy számoljon be olva-

dapesti pincészetekből kap-
juk. A választók árban, mi-
nőségben és ízben egyaránt 
gazdagabb, mint például ta-
valy. 

— A Szeszforgalrnd Válla-
lat azonban minőségi likőrök-

sóinknak Szeged nyári italéi- bői, olyan keresett áruból, 
láltásáről és az ezzel fcapcso- mint például a tojás- és cso-

koládé-likőr, nem látja el 
megfelelően vállalatunkat 

latos problémákról. 

Sörgondok 
— Egyetlen probléma — 

kezdte Bérezi elvtárs beszá-
molóját •— a sör nem megfe-
lelő ütemű szállítása. Több-
ször előfordult például, hogy 
a vasárnapi ellátmányt csak 
vasárnap délután kapjuk 
meg. És rendszerint éppen 
akkor vannak kisebb-nagyobb 
késések, hiányok, amikor 
legnagyobb lenne az igény. 
Ez a világos sör problémája, 
amelyből különben közei 9 

lyen kifogy a szódavíz. Ennek 
nem kis mértékben az idei 
szeszélyes nyár az Oka. Sze-
szélyes a nyár, szeszé-
szélyes a szomjúság is, a 
melegebb napokon sokkal 
több ital fogy. Márpedig a 
melegen több italfélét, így 
például a sört sem lehet 
hosszabb ideig tárolni, az 
időjárást előre kiszámolni pe-
dig — főként a szomjúság 
szempontjából! — vajmi ba-
jos lenne. Egyéb hűsítő ita-
lokkal nincsen problémánk, 

Kérjük a szeszélyes idöjá-
Szcszíorgalnü Vállalatot, ! r á s következtében szeszélyes 
hogy gondoljon a "megrög- m ó d o n szomjas emberek ne-
jötí*. szegedi likőrkedvelőkre ! -«• 

Való igaz, liogy a likőr nem 
nyári idcnycikk és a kániku-
lában kevésbé oltja a szom-
jat, mint például a sör, vagy 
a bor. De azért kérjük a 

és lássa el a keresett minő-
ségi likőrökkel is megfelelő 
mennyiségben Szegedet. 

Saeeaélyee eaomjúeág 

vében, hogy a szódásüvegek 
töltésére fordítsanak nagyobb 
gondot a szikvízgyárban. Vol-
na még egy kérésünk is, de ez 
inkább esak óhaj, hogy ne le-
gyen olyan szeszélyes az idő. 
Azt már nem is merjük re-• • • • • ^ • i - A szódavíz — folytatja . . — 

ezer hektó a keretünk. Hogy Bérezi elvtárs kérdésünkre ; hegy a meteorológusok 
14 válaszolva — szintén nagyon kiszámítják: mikor várható 

sok problémát okoz. Megfe- i nagyobb szomjúság! 
lelő lenne a szódavíz, de rossz t (n é m e t h) 

ki a hibás ebben? Szerintem 
a Kőbányai Sörgyárak és a 
MÁV. 

Kérjük Szeged szomjas em-
berei nevében a Kőbányai 
Sörgyárakat és a MAV-ot, 
hogy a kánikula idején, ami-
kor sűrűn kiszáradnak a tor-
kok, idejében juttassák cl 
Szegedre a világos sőrt. 

Roeea-e a barna eör ? 

— A közel kilencezer hek-
tóból csupán néhány száz 
hektó a barna sör, az a meny-
nyiség, amelyet át kell vermi 

i I'I " * J " - 1 . . . i De sajnos, meg kell mondani, meg kell győzni, a m i n t t u d o m á s t | , . 
szereztünk róla. A cikk bírálatá-
nak hangja éles, ez az előre ki-
jelölés azonban éppen az, amit 
kifogásol. A cikk adatát egyéb-
ként a Városi DISZ-bizottság — 
illetőleg annak titkára — szol-
gáltatta. A DISZ-bizottság titká-
ra tudomásunkra hozta, ecset-
gyári munkásoktól nyert értesü-
lések alapján javasolta, hogy 
feltétlenül tegyük szóvá az 
esete t-

— 100 forint erejéig meg-

hogy ez is nagyon nehezen 
fogy eL Az emberek nem sze-
retik a barna sört, azt mond-
ják, hogy melasz-íze van. A 
szakemberek ezzel szemben 
azt állítják, hogy a barna sör 
jó és a fogyasztókban van a 
hiba, akik azért idgenkednek 
az idén is a barna sörtől, mert 
tavaly valóban rossz volt. 

Pedig vannak Szegeden, 
akik kedvelik a barna sört. 
Ezek az emberek azt szeret-
nék, ha a sörválaszték is ál-
landó volna, vagyis, ha be-
térnek egy vendéglőbe, egy-bírságolta a Szakszervezetek / a r á n t I e f f y e n o t t b a r n a vJ_ 

(A szerkesztőség megjegyzése: 
Olvasóink kérésére közöljük ezeket 
a leveleket és kérjük az illetékese-
ket, hogy a javaslatok a lapján 
vizsgálatuk eredményéről és elha-
tározásukról értesítsék szerkesztő-
ségünket.) 

Megyei Tanácsa munkavé-
delmi felügyelője Szabados 
Béla technikust, a Délma-
gyarországi Rostkikészitő 
Vállalat műszaki vezetőjét, 
mert a karbantartó műhely-
ben a dolgozókat áramütés fe-
nyegette, nem tartotta meg 
rendszeresen a havi bizton-
sági szemléket, nem minden 
dolgozó részesült balesetelhá-
rítási oktatásban és az okta-
tásról hiányos igazolásokat 
adott ki, valamint a baleseti 
statisztika havi ellenőrzését 
is elmulasztotta és az elek-
tromos berendezések karban-
tartására sem fordított meg-
felelő gondot, 

lágos sör. A barna sörnek 
azonban tényleg nincs az a 
zamatos íze, amely pár éve 
volt. Kérjük tehát a szakem-
bereket, hogy ne magyaráza-
tokkal javítsák, hanem szak-
szerűen nézzenek utána, ho-
gyan lehetne ízletese bbé 
tenni. 

Borválaeaték 
— A borválaszltékunk je-

lentősen javult — folytatja 
beszámolóját Bérezd elvtárs 
— és körülbelül két és fél-
szeresére nőtt borellátmá-
nyunk mennyisége is. Tehát 
körülbelül ezer hektóliter 
bor áll a szomj azók rendel-

Válaszolnak az illetékesek 
A "Délmagyarország" 1956. lás kivétel nélkül minden vál-

június 14-i számában "Fehér lalatunknál jelentkezett. Épp 
folt Szeged térképén, nyílt ezért a daruval rendelkező 
levél az Erdészeti Főigazga- vállalatoktól nem állt mó-
tósághoz" cím alatt a Szegedi dunikban darut irányítani. 
Falemezgyár röbktér helyze- Amint pesti vállalatainknál 
tével foglalkozik- A cikkben egy kissé javult a helyzet, 
közöltekről a Faipari Főosz- azonnal átirányítottuk Sze" 
tálynak is tudomása van. A gedre az autódarut. így 1955, 
cikkben közöltekkel teljesen évben a Hároei Falemezmű" 
egyetértünk. vek daruja három héten, a 

Tápékoztatásul közöljük, Furnir- és Lemezművek da" 
hogy üzemeink rönkellátása ruja öt héten keresztül segí" 
az erdőgazdaságok szállításai- tette a szegediek munkáját. 
tói függ. Tekintettel arra, 
hogy a múlt évi őszi munkák 
elhúzódása miatt, majd az év 
eleji szigorú tél, s az ezt kö-

Sőt már ez évben is — a cikk 
megjelenése előtt — szintén 
a Furnir- és Lemezművek 
autódaruja három héten át 

vető vagonkorlátozások miatt dolgozott a szegedi rönk téren, 
erdőgazdaságaink képtelenek Jelenleg pedig a Budapesti 
voltak ütemesen szállítani. Fűrészek Janvarecz daruja 
Az első félévre betervezett segíti a rönktérrendezés 
rönk, továbbá a múlt év ne- munkáját. Ez addig ott is ma* 
gyedi'k negyedévi elmaradás raő, amíg a rönktéren meg* 
a második negyedévben ke- felelő rend nem lesz. 
rült leszállításra. Sőt, több A rönktér gépesítése terén 
erdőgazdaságunk még a má- tekintettel arra, hogy a fű-
sodik negyedévre is végzett részüzem áttelepítésre kerül, 
előszállítást, ami indokolt is, helytelen volna beruházást 
mivel a második negyedév 
végén és a harmadik negyed-
évben csak az erdészet törzs-
dolgozóira lehet számítani. 
Tehát a nagymérvű rönkzú-
dulás miatt a rönktéri rendet 
nem lehetett betartani. Főosz-
tályunk már korábban is fog-
lalkozott a Szegedi Falemez-
gyár megsegítésével, azonban 
a fenti okok miatt rönikzúdu-

végezni. Az előző évek ta-
pasztalatai alapján főosztá-
lyom az "Április 4" Gépgyár-
tól már 1955-ben egy autó-
darut rendelt a Szegedi Fale-
mezgyár részére, azonban az 
"Április 4« Gépgyár a daru 
szállítását különböző okok 
miatt 1957-re igazolta vissza. 

S t r ó b l K á l m á n 
főosztályvezető 

(4) Hallottam én egyszer 
félfülle! azt is, hogy két ta-
got megbüntettek, mert nem 
vett részt a munkában. Nem 
az volt a baj. nem azért kap-
ták a büntetést, mert sürgős 
dolgukat kellett intteniök, 
hanem, mert amint penzhez 
jutottak, nekiálltak inni. nem 
dolgoztak, a munka maradt, 
s a többiek károsodtak. Va-
lahogy másképp történt ez az 
egész büntetés, mint ahogyan 
nekem ezelőtt az ilyesféle 
dologról beszéltek. Magam-
ban igazat adtam a vezető-
ségnek és az lett a vélemé-
nyem, hogyha már valaki 
egyszer termelőszövetkezeti 
tag. akkor dolgozzék ember-
ségesen, s ne csináljon má-
soknak bajt. 

Addig-addig jártam én az 
asszony elé, addig-addig fi-
gyeltem, mi is történik a 
megbeszéléseken, míg egvszer 
azon kaptam rajta magam, 
hogy majdnem mindenben 
igazat adok a szövetkezet ve-
zetőinek, s egyre jobban meg-
becsülöm azokat az embere-
ket, akik a napi munka utén 
azon törik esténként a fejü-
ket. hogyan lehetne jobbá, 
könnyebbé tenni a munkát a 
mások hasznára. Ha a fele-
ségem reggel azt mondta. 

P.LMÁSI ISTVÁN: 

D E S Z K I T O M T É N E T 
vetkezet székházához. Ezért 
tudtam aztán én meg. hogv 
ha több is a gond a nagygaz-
daságban, mint nálunk a né-
hány hold földön, nagyobb 
azért a haszon is és csak 
könyebben él a szövetkezeti 
tagság. Van idejük moziba 
menni, többször rendeznek a 
nagyobb ünnepeken házimu-

kezdik ócsárolni az egyéni 
gazdaságot, s egész estén át 
azt duruzsolják a fülembe: 
gyáva ember vagy te. ha nem 
mered a jobbat választani 
Nem így történt. Nem szólt 
nekem ilyesmiről senki sem-
mit. Hagytak nyugodtan tár-
salogni, táncolni, mulatni. 

Jó hajnal felé vetődtünk ha-
latságokat. ahol megemlékez- za. És amire nem gondoltam. 
nek a legjobban dolgozó ta-
gokról. Szóval, megbecsülik 
itt az embert. 

Az ünnepségre meghívtak 
minket is. Vagyis hát a fe-
leségemet, s annak mondták, 
szóljon nekem, engem is szí-
vesen látnak. Egyszer-kétszer 
visszautasítottuk a meghívást, 
de tavaly, augusztus huszadi-
kán már mi is elmentünk. 
Mondhatom, nagyon jól érez-
tem magam. Senki sem érez-
tette velem, hogy én idegen 
vagybk. Ügy komáztak velem, 
mintha én is réges-régen szö-
vetkezeti tag lennék. Még 
csak azt sem mondták, hogy 
..na István, állj közénk te is". 

odahaza rontották el a kedve-
met. Alighogy lepihentünk, 
apám már kopogott az ajtón. 
Mindig koránkelő ember volt, 
de most különösen korán ki-
vetette az ágy. Azzal kívánt 
jóreggelt. hogy mi lesz. hi-- — — — — — 

szen a hasunkra süt a nap.~ dott 
Keserű szájízzel kászolódtam 
fel, s szembe jutóit, hogy va-
jon most, még a reggel előtt 
melyik szövetkezeti tagot biz-
tatják, hogy induljon már 
munkába. Hát ennyit ér az 
én önállóságom? 

Apám odaki. az udvaron a 

nát dobtam a tehenek elé. 
akkor állt meg az ajtóban, s 
gunyorosan azt mondta: „aki 
éjjel legénykedik, az legény-
kedjék a munkában is. Meg 
hát miért kellett nekem a 
szövetkezetiekkel olyan nagv 
puszipajtásságba kerülnöm, 
hogy most már mulatni is 
hozzájuk járok. Erre aztán 
szép csendesen azt mondtam: 
„ehhez apámnak semmi kö-
ze, odamegyek, ahova én aka-
rok, mert a magam embere 
vagyok". De bizony láttam 
rajta, meg éreztem is bévül, 
hogy most nem jól szóltam. 
Kifordult az ajtón, káromko-

egy darabig, s azt haj-

rossz sem, ha az ember hébe-
hóba elmegy a termelőszövet-
kezetbe a mulatságra. De bi-
zony megint nem értettünk 
egyet. Mert nem az volt az 
ő baja, hogy én vigadni vol-
tam (voltam azelőtt is. s ak-
kor nem csapott ilyen nagy 
patáliát), hanem hát, hogy a 
termelőszövetkezeti emberek-
kel barátkoztam. 

Az otthoni összezördülés 
után, miért, miért nem, sok-
kal józanabb fejjel hasonlí-
tottam össze a szövetkezeti 
gazdaságot, meg az egyéni 
gazdaságot, mint azelőtt. Ami 
a termelőszövetkezetről alko-
tott véleményemet illeti, az 
egyre jobban kezdett külön-
bözni az apám véleményétől, 
ö továbbra is azt hajtogatta, 
Deszken ő teszi be a szövet-
kezetben az aitót utolsónak. 

togatta: azért neveljen az Ami nála azt jelentette, hogy 
emberfia gyereket, hogy az-
tán még ő parancsolgasson a 
háznál és ne becsülje sem-
mire se az apját. Ügy tett, 
mintha én parancsoltam vol-
na valamit neki. Felhánytor-
gatta, hop nélküle nem le-

majd ha mindenki szövetke-
zeti tag lesz. ő csak akkor 
megy a közös gazdaságba. Én 
meg . . . ? Most már gondo-
sabban számba vettem, hol is 
jövedelmezőbb, hasznosabb a 
munka, s akárhogy szémol-

szekér körül foglalatoskodott, l e t tem volna semmi, még t?- tam is. mindig az lett a dolog 
Magas, szikár ember az öreg. tő sem lenne a fejem felett. 

ritkán van harapós kedvében, s N e m s z ó b t a m "©ki aznap 
hogy este olyan tíz óra felé Nagyon jól esett nekem ez. olyankor nemigen szól senki- C R y a r v a s z o t s e m - Hagytam, 
jön haza, én úgy intéztem a Én előre elgondoltam: ha nek semmit, csak magában h o R y e l s zál l jon a mérge. Csak 
dolgom a földön, hogv már most elmegyek, egész bizto- dúl-fúl. Most se szólt jóidéig, egy jó hét múlva mondtam 
kilenc órára odaérjek a sző- san közrefognak majd és el- Csak mikor az istállóban szé- neki: nincs abban semmi 

vége, hogy a közösben. A fe-
leségemet is többször meg-
megkérdeztem, mi újság a 
Kossuthban s most már azt 
is tudtam, melyik nan mit 
csinál a tagság. 

(Folytatása következik.) 
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R Ö E T S l S I L I C 
Mezőgazdasági ás háztartási gé-

pek Javítását, valamint vlllanyhe-
gesztést soronklvül vállalom. Fe-
kete-motorüzem. Liget utca 22. Te-
lefon: 48-06 (Postás Kultúrotthon-
nal szemben). 

Kertes magánház lakásátadással 
eladó. Hernyós u. 4. 4061 

Kertes magánház lakásátadással, 
gazdálkodónak ls alkalmas, eladó. 
Hernyós u. 6. 4062 

Bfisendorfer zongora eladó. Szaty-
maz, Petőfi u. 2. Kopasz. 4063 

Baktóban egy gyflmölcsöskert el-
adó. Vásárhelyi sgt. 73. 4062 

Fehér, tél festettháló és gerenda 
eladó. Puskás u. 26/b. 4081 

30 db nagyméretű dudacserép, 1 
db üvegajtó tokkal eladó. UJ-Pe-
töfltclep 56. u. 1318. 4090 

Eladó házhely kis lakás építésé-
hez elegendő téglamennyiséggel. 
Vajda u. l/b. sz. Érd. Vajda u. 
13/b. szám alatt. 4084 
Eladók 2 m gerendák, 1 férfi szö-

vet öltöny, 1 férfikerékpár és egy 
pár 43-as boxcslzma. Katona u. 
77. szám. 4092 
Magányos asszony bútorozott szo-

bét keres kevés bútorral. Szeged. 
Sándor u. 20/b. 4089 

Jazzdobfelszerelés eladó. Kistelek, 
Rákóczi u. 25. Magyar Mihály fod-
rász. 4023 

Szép szoba, konyha házfelügye-
lőt lakásom (vtz. villany, gáz 
bent) elcserélném 2 szoba, Jószág-
tartásosért, megegyezés szerint. 
Érd.: Moszkvai krt. 34. fldszt. 4100 

Gyermek mellé Idős asszonyt ke-
resek azonnali belépéssel. Jelent-
kezni szombat délután. Bus, Haj-
nóczy u. 15. I I . em. 3. lépcső. 

4065 
Eladó 3 db mennyezetgerenda. 5 

méteres, 24x24-es. Érd.: vasárnap, 
Öthatom u. 19/a. sz. 4111 

4 szék, 2 asztal. 1 szekrény, I 
kályha eladó. Oroszlán u. 4. Bo-
kor. 4096 

Jóálfapotban lévő fehér, mély 
gyermekkocsi eladó. Érd.: du. 5-
től. Márkus, Csaba u. 36. 4080 

3+1 Telefunken rádió olcsón el-
idó. Újszeged, Csanádi u. 20. em. 

4101 
2 szobás magánház lakáscserével 

olcsón eladó. Petőfitelep 37. u. 
1056. 4110 

Jókarban lévő használt konyha-
berendezés eladó. Tisza L. u. 14. 
1. I. 4112 

Slnger varrógép eladó. Kálmány 
Lajos u. 4. Délelőtt 12-ig. 4091 

Egy Jókarban lévő triciklit ve-
•zek. Vasasszentpéter u. 10. szám. 
Dankó. <068 

Veranda ablakkeretek 180x180 cm 
üvegezve, 125 kcm Csepel motor-
kerékpár eladó. Újszeged, Fürj ti. 
134. 4059 

Eladó Dorozsmán félház lakását-
adással vagy szegedivel elcserélhe-
tő. villamoshoz közel. Mátyás ki-
rály u. 2. Szíjgyártó. 4096 
Kétszoba, konyha, mellékhelyiség-

ből álló házamat elcserélném szo-
ba. konyha. mellékhelylségfl, Jó-
karban lévő házért, megegyezés 
szerint. Fodortelep. Iglól u. 1. 

4032 
Eladó beköltözhető magánház. 

Petőfitelep I. u. 16. 4066 
Magánház eladó. v(z. villany 

bent. Petőfitelep V. u. 185 . 4078 
Kifogástalan fehér. zománcos 

sparhelt 1500 Ft eladó. Lengyel u 
30. szám. 402? 

Elcserélném szoba, konyhás la-
kásomat nagyobbért. Újszeged. 
Népkertsor 3. (fekete ajtó). 4053 

Egy Jókarban lévő 125-ös motor-
kerékpár eladó. Sült György. At-
győ, Csergötelep 1. szám. 4028 

125-ös Jókarban lévő Iló motor-
kerékpár eladó. Megtekinthető 
szombat du. és vasárnap egész 

Római krt. 35. sz. alatt. 3967 
Kombináltszekrény, diófestett, el-

adó. Rom u. 9. Szűcs. 4058 
Háromszobás, kertes magánház 

lakásátadással , továbbá 2 pár női 
fekete félcipő, 36 és 38-as, eladó. 
Szekeres u. 35. 4071 

Szekeres u. 18. szémú ház, ma-
gasföldszlntes. 2x1 szobás, lakás-
átadással . horogfák eladók. Hajna! 
u. 45. 4099 

109-as Sachs motorkerékpár kifo-
gástalan állapotban eladó. Feltá-
madás u. 19. 4095 

Fél keményfa háló. 110-es leszá-
moló óra eladó. Munkácsy u. l/b. 
második csengő. 4094 

175 kcm Zettka motorkerékpár el-
adó. Veresács u. 15. 4051 

Eladó Maros u. 1. számú telek, 
kétszemélyes kripta. Zárda u. 8. 

4039 
Félház és fsanyag eladó. Párizsi 

krt. 5. Érd.: 3 óra után. 4054 
Eladó egy Pannónia, kisebbre 

cserélhető. Bata Imre. Rőszke, Ta-
nya 782. 4057 

Szép világos, festett hálószoba-
bútor eladó. Szőreg, Aradi u. 10. 

4060 
Eladó rekamié és egy konyhabú-

tor. Vár u. 4. II . em. 1. 4069 
Használt ajtók, ablakok, épület-

fák és cserép eladó. Cserepes sor 
32. 4067 

Jóállapotban lévő 250 kcm Jawa 
motor eladó. Dr. Halmágyi. Kis-
telek. 4122 

Anyakoca tartásra kiadó vagy 
disznóólat bérelnék. Szt. István 
térhez közel. Clm: Sztálin sétány, 
6. udvar. este. 4035 

Eladó karospad, ágy, asztalok, 
kútágas és gém. Boszorkánysziget 
u. 42. 4102 

Betegtoló kocsi és fél háló eladó. 
Kálvária sor 8. 4088 

Egy db 15 m hossz 35x35 geren-
da és cserép eladó. Rózsa Mátyás. 
Forráskút, 23. szám. 4077 

nap. 

Bőtejü tehén felelősséggel eladó. 
Hattyas sor 19. 4077 

Egyszoba, konyha, hallos laká-
som — WC. gáz bent — elcserél-
ném 2 szobás, komfortosra. Lenin 
u. 6. II . 9. 4085 

Kifogástalan sezlon. 6 ú j ezüst 
leveseskanál, merőkanállal eladó. 
Táncsics M u. 3/a. II. 4063 

Egy 125 kcm Csepel első-hátsó 
teleszkópos Jóállapotban lévő mo-
torkerékpár eladó. Szeged, Damja-
nich u. 17. 4109 

500-as motorkerékpár sürgősen 
eladó. Érd.: Derzsi, Csongrádi sgt. 
4. szám. 4108 

Kis magánház eladó, azonnali la-
kásátadással. Kormányos u. 16/a. 

4121 
Slnger vlllanymeghajtásos varró-

gép, kifogástalan, eladó. Megtekint-
hető Szántó műszerésznél, Kiss 
Menyhért u. 4073 

Családi kertes magánház teljes 
átadással eladó. Katona J . u. 36,b. 

3847 
125-ös új teleszkópos Danuvla és 

kitűnő állapotú lemezvillás Csepel 
motorkerékpár sürgősen eladó. Tol-
buchln sgt. 46. 4119 

200-as DKW motorkerékpár kifo-
gástalan állapotban eladó. Arában 
200 kg-os sertést átveszek januári 
szállításra. Szt. István tér 5. Meg-
tekinthető du. 3-tól, vasárnap egész 
nap. 4103 

Hatos Buksi kőlőgép, ú j , eladó. 
Hajnóczy u. 5. müstoppoló. 4107 

Magánház 2 szobás melléképü-
letekkel, gyümölcsöskerttel, eladó. 
Kecskéstelcp, Apatlnt u. 12. 4105 

Házfelügyelői lakásom elcserél-
ném szoba, konyhás lakásért. Ró-
kus és Kálváia tér környéki is le-
het. Szentháromság u. 19. 4116 

Jólelkű nő kerestetik beteghez, 
éjjelre. Gutenberg u. 20. fldszt. 6. 
Popper. 4097 

Elcserélném szoba, konyha, spel-
zos, kertes Jószágtartásos lakáso-
mat hasonlóért. Csendes u. 23. 4104 

Elcserélném szolnoki belvárosi 
egyszobás lakásomat hasontó sze-
gcdiért a Gőzfürdő közelében. Érd. 
Sátor. Vidra u. 2. I. I. 4113 

Félház sürgősen eladó. Sziliért 
sgt. 56. 

Etadók gerendák, tallcska, szín-
ajtók. oszlopok, deszkák, kamra-
ablak. Retek u. 51. 

Egy új férfikerékpár ás egy új 
rézágy eladó. Vásárhely sgt . 6. 

Magánház lakásátadással eladó, 
vagy félházért elcserélhető. UJ-Pe-
tőfitelep 51. u. 1177. 

Nílust élő krokodil, fekete és fe-
hér majmok csak !6-áig láthatók 
Szegeden a Marx téren reggel 8 
órától este 9 óráig. Félóránként 
magyarázat , bemutatás. Belépődíj 
2 forint. • ' 4049 

Kisebb süldők eladók. Damjanich 
u. 11. 4140 

Házrész cserelakással eladó. Ho-
mok u. 6. szám. 4147 

36 basszusos tangóharmonika új 
állapotban eladó. Alföldi u. 22. 

4126 
Egy ÚJ gyümőlcsszállftó kocsi és 

agy vllágvevö rádió eladó. Újsze-
ged. Kendergyári út 13. 4142 

Eladó kertes családi magánház, 
gazdálkodónak !s alkalmas, eset-
leg cserélek hasonlóért, szegedi-
ért vagy petőf(telepiért. Tápé, Fel-
szabadulás u. 15. 4125 

Használt tetőcserép eladó. Feltá-
madás u. 7/a. 4130 

Korda sor 29. számú megosztha-
tó ház egészben vagy részben la-
kási tadással eladó. 4137 

Különbejératú, bútorozott szobá-
ba rendes férfi társat keres. At-
tila u. 9. 4124 

Eladó magánház, beköltözhető. 
Petőfi telep V. u. 189. szám. 4132 

Rugés kocsi ülés eladó. Szenthá-
romság u. 17. emelet. 4150 

Bejárónőt minden napra felve-
szek. Szent István tér 2. 4154 

Különálló magánház, szoba, kony-
ha. speiz. fáskamra. Jószágtartásos.! 
elcserélném szoba, konyha, speiz, 
(áskamra. jószágtartásos lakásért. 
Vasárnap. Homok u. 4. 4127 

Ajtó tokkal, motorkerékpár el-, 
adó. Szilágyi u. 8/b. 4159 

7—8 méteres épületfa és egyéb 
bontási anyag eladó. Sándor U.M7. 
Molnár. 4157 

Lajta u. 6. számú ház (huszár-
laktanya mögött) lakrészátadással, 
esetleg lakáscserével eladó. 4156 

Ház, föld kétszárnyú ajtó eladó. 
Kolozsvári tér 5. szám. 4129 

Beköltözhető szoba, konyhás la-
kással 411 négyszögöles kertes ház 
sürgősen eladó. Jakab L. u. 19. 

4130 
Egy kis magánház lakással, vil-

lamosmegállónál eladó. Felsőtisza-
part 28/a. 415! 

Horogfa, cseréptéc eladó. Do-
rozsma, Tisza u. 1. Érd.: vasár-
nap 8—12-ig. 4160 

Kettőszobás, összkomfortos laká-, 
som elcserélném egyszobás, össz-
komfortosra. Tiszai. Munkácsy uJ 
l/b. 4148 

UJ gáztűzhely elköltözés miatt 

da, horogfa. Szabadkai út 50. sz. 
4134 

Hunor méhcsaládok eladók. Móra 
u. 33/a. Megtekinthető vasárnap. 
Kiszonibor. Tanya 73/b. 4141 

Vennék használt. márkás fértt 
karórát. Sztálin krt. 79. hétfőtől. 
Telefon: 22-96. 4168 

Üzletberendezés, polcos, rekeszes 
eladó. Bolyai J . u. 19. 4153 

Kettőajtós Jégszekrény, 2 db mo-
dern politúros ágy, 5 db párná-
zott szék, gyermekasztal, mély 
gyermekkocsi eladó. Szt. László u. 
12/b. 4144 

Ebédlőkredene márványlappal el-
adó. Kossuth L. sg t . 36. udvarban. 

Elcserélném Klauzál téri egy 
nagy szoba, előszoba, fásplncés 
lakásomat magánházért vagy két-
szoba. fürdőszobás lakásért. Érd.: 
Széchenyi tér 2/a. házfelügyelőnél, 
vasárnap estig. 4152 

Zongorát, kereszthúrosat bérbe 
vennék. Cím: Morovtcz, Hattyú u. 
10. 4146 

Egy kétszemélyes heverő eladó. 
Árva u. 21.. udvar. 4128 

Üres szobát keres nyugdíjas asz-
szony. ördöghné, Római krt. 4/a. 

4135 
Elcserélném udvart, szoba, kony-

hás, mellékhelyiségekből álló. Jó-
szágtartásos lakásom hasonló eme-
letiért, ráfizetek. Nemestakács u. 
22., udvari épület. 4139 

Eladó 125-ös Prior Sachs motor-
kerékpár Jóállapotban. Erd.: hét-
főtől, Jóslka u. 26. Várnai. 4136 

Elcserélném kétszobás, első eme-
leti lakásomat kétszobás, összkom-
fortosért. Érd.: Kossuth L. sgt. 8. 
I. 2. Erdei, vasárnap 10—12-ig. 

Magánház lakásátadással eladó. 
Petőfitelep 4. u. 144. 

Beköltözhető magánház sürgősen 
eladó, kétszobás, összkomfortos. 
Sziliért sgt. 34. 

Beköltözhető, kertes ház eladó. 
Hobiártbasa u. 25/a. Érd.: Brüsz-
szeli krt. 13. 

Hálószobához vagy komblnált-
szobához panel, dió és Jávor fur-
nér eladó. Petőfitelep 34. u. 1007. 
Fodor-telepi villamossal. 

Kétszobás, kertes családi ház Fo-
dor-telepi villamostól 20 percre, el-
adó. Petőfitelep 34. u. 1007. 

Szatymazi u. 28. ház első fele el-
adó vagy elcserélhető. Érd.: dél-
után 3-tól. 1-et csengetni. 

Bőrkabátját alakíttassa bőrpuhí-
tó, yfzhatlan festéssel Csordás 
börruhakészftőnél, Szent Miklós u. 
7. Felsőváros. 

180—200 kg hfzottsertés, nagymé-
retű zománc fürdőkád eladó. Tá-
péi u. 5. 

Szentháromság u. 22. ház fele — 
földszint — eladó. Érd.: Oroszlán 
u. 4. I I . 9. 

Eladó fél magánház, kettőszobás 
lakásátadással. Nyfl u. 2. 

Tánctanítás kezdők részére. Be-
iratkozás I. hó 17-től mindennap 
du. 5-től. „November 7" Kultúr-
ház, Újszeged. 

Nagy gyakorlattal blrö, kereske-
kcdelml levelezésben Jártas gyors-
ts gépfrónöt felvesz szegedi ipar-
vállalat. Ajánlatot önéletrajzzal 
Postafiók 57. címre. 

Eladó magánház, lakásátadással, 
gazdálkodónak is alkalmas Kemes 
u. 10/a. Felsőviros. 

Ozletberendezés, polcos, rekeszes, 
fűszer- vagy zöldségesüzletnek al-
kalmas, építkezéshez gerendák, ház 
kis gyümölcsössel, azonnali beköl-
tözéssel eladó. Rókusi ff. 222. Ri-
gó u. végén. 

Szegedi Pedagógiai Főiskola. Áp-
rilis 4 útja 6. asztalos és szoba-
festő szakmunkást, valamint férfi 
takarítót keres állandó alkalma-
zásra. Jelentkezés Július 16-án 8 
órakor a személyzeti előadónál. 

Férfi anyagmozgatót felveszünk. 
Jelentkezés de. 8—10-ig Szegedi 
Ecsetgyár. 

Gyakorlattal rendelkező tetőfedőt 
felvesz a Szegedi Kenderfonógyár. 
Jelentkezés munkakönyvvel a sze-
mélyzeti osztályon. 

Sándor utcában családi ház nagy 
szőlő és gyümölcsöskerttel, kétszo-
bás cserelakással eladő. Megbízott: 
Csomik. 
Eladó Pusztamérgesen, mflút mel-

lett tanyaépülettel. 6 kh. szőlő, 
^gyümölcsös, erdő, szántó. Érd.: 
Pusztamérges, II . ker. 33. Fekete 
Antal. 

Elcserélném egyszoba, konyha, 
előszóba, magánházszerü. jószág-
tartásos lakásom * Makkosházi u. 2.' 
Külső-Csongrádi sgt . sarok, ha-
sonlóért. Kenderg\jár környékén, 
lószégtartás nem íoiirtos. 

Megbízható. Jó! főző bejárónőt 
felveszek. Takaréktár u. 3. I. em. 
1 1 . 

Régi dióháló újonnan politúroz-
va 3860 Ft. kétszemélyes rekamié 
olcsón eladő. Tavasz u. 4. emelet 
4. ajtó. 

Eladó Petőfitelep VI. u. 303. sz. 
ház. beköltőzhetö. 

Eladó kis magánház Petőfitele-
pen. 12. u. 767. Érd.: 13. u. 787. 

Egy szoba, konyhás magánház 
nagy telekkel eladó. Zöldfa u. 9. 

Eladó ház kétszobás lakással, 
csak lakáscserével. Nyfl u. 7. 

Kifogástalan állapotban lévő Iro-
dai írógép eladó. Érd.: Dugonics 
téri trafikban. 

Alfa tejszeparátor 70 literes kö-
pülő szerkezettel, kifogástalan ál-

l apo tban eladó. Műszaki Bizomá-
nyi Vállalat, Bajcsy-Zs. u. 22. 

Ház sürgősen eladó lakásátadás-
sal. Petőíltelep 56. u. 1303 

.R é , v a l U- 8 \ . , „ J 1 ! 3 ? 350 kcm BMW oldalkocsis motor-Eladó épület faanyag, kis geren kerékpár eladó. Ilona u. 10. 
Biliárdasztalt kölcsönbe vennénk. 

Érd.: Sztálin krt. 61. Csongrád me-
gyei Tatarozó és Épftő Vállalat. 
Régi típusú kis fúszerdarálót meg-

vételre keres a Délalföldi Mg. In-
tézet, Újszeged. Alsóklkötösor 5. 

Eladó prima állapotban lévő 100-
as Mátra-motor tartalék alkatré-
szekkel. Érd.: Gsz u. 12. Kormos. 

MOLNARTANULÖT, fűtőket és 
segédmunkásokat felvesz a Szegedi 
Malom. Jelentkezés Vértanúk tere 
6. szám. 

A R A D I O M C S O R A 

Július 15, vasárnap 
Kossuth-rádid 

4.30 Hfrek, 4.35 Zenés műsor, 5 
Falurádió, 5.30 Előadás, 6 Hírek. 
6.05 Falusi híradó. 7 Szabad Nép 
vezércikke, hírek. 8.10 Nyelvműve-
lő előadás. 8.15 Egy falu — egy 
nóta. 8.55 Hangversenykalauz. 9 
Zenés fejtörő. 10 Versek. 10.10 If-
júsági Rádió műsora. II Könnyű 
zene. 11.30 Világjáró mikrofon. 12 
Hfrek. 12.15 Jó ebédhez szól a 
nóta. 13 Hangverseny. 13.30 Rá-
diólexikon. 14.15 Szimfónikus ze-
ne. 15 Hfrek. 15.30 Egy hét a 
külpolitikában. 15.45 Szív küldi. 16 
óra 15 „Nem hullanak le a csilla-
gok". 17 Hirek. 17.25 Kincses Ka-
lendárium. 18.20 Moszkvai Rádió 
összeállítása. 19 Közvetítés labda-
rúgó-mérkőzésekről.. 20 Esti Hír-
adó. 20.20 Sporthírek. 20.30 „Ma-
nón Lescaut". Elbeszélés. 21.52 
Variáció balalajkára. 22 Hirek, 22 
óra 10 Sporthíradó. 22.30 Régi me-
lódiák. 23 Zenekari hangverseny. 
24 Hirek. 0.10 Magyar nóták. 

Petőfi-rádió 

8 Dalok. 9 Operettrészletek. 9.30 
Lemezesláda. 10.10 Szív küldi. 11 
Oratórium. 13 A világirodalom hu-
mora. 13.36 Művészlemezek. 14 
Emil és a detektívek. 14.40 Palest-
rlna műveiből. 15 Rejtvényrádió. 16 
óra 25 Tánczene. 17.25 Könnyű ze-
ne. 17.40 Ének. 18.15 Verses-zenés 
Jelenet. 18.40 Versek. 19 Könnyű 
zene. 19.25 „Varsó—Berlin—Prá-
ga" . 20.20 Irodalmi múzeumok a 
Balaton part ján. 20.45 Tánczene. 
21.30 Operettmuzsika. 22 Magyar 
nóták. 

1956. július 14, szombat 

1D0JARASJELENTÉS 

A brit-szigetek és Skandinávia 
kivételével, ahol többfelé vannak 
esők, Európa legnagyobb részén 
szárazabbra fordult az Időjárás és 
fokozódik a meleg. 

Várható Időjárás szombaton es-
tig: Főkép nyugaton felhőátvonulá-
sok. Legfeljebb néhány helyen ki-
sebb eső. Mérsékelt déli szél. A 
meleg fokozódik. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szombaton: 28—31 fok 
között. 

M O Z I 

Szabadság: Háromnegyed 6 és 8: 
Bei-Ami. — Színes osztrák—fran-
cia film. (Csak 16 éven felüliek-
nek). 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Légből kapott zenekar. — 
Színes, zenés csehszlovák film. 

Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 
9: Bei-Ami. — Színes o s z t r á k -
francia film. (Csak 16 éven felü-
lieknek). 

Késonjővők csak a lifradó utáni 
szünetben mehetnek be a néző-
térre. i«i-d 

ALLATORVOS1 INSPEKCIOS 
SZOLGALAT 

Szeged várói területére 

1956. Július 14-től Július 21-ig 
18 h-tól reggel 6 h-lg — vasárnap 
nappal is — kizárólag elsősegély 
és nehézellés esetére inspekciós 
dr. Farkas Dezső állami állator-
vos. Lakása: Deák Ferenc u. 22. 
Telefon: 43—17. 

FAJDALOMTÓL megtört szívvel 
tudatjuk, hogy édesapánk, Llppay 
József nyug. MAV. főmozdonyveze-
tő meghalt. Temetése Július 14-én, 
szombaton du. fél 3 órakor a bel-
várost temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetünket fejezzük kl a sze-

gedi pártbizottsági kiküldötteknek, 
a DAV. vezetőségének, dolgozói-
nak. a DAV. dalárdájának, a sze-
gedi Vasas bizottságának, munka-
társainak, az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat vezetőségének, 
munkatársainak, a Kútvölgy köz-
ség lakosságának, rokonoknak, jó-
barátoknak, ismerősöknek, s mind. 
azoknak, kik felejthetetlen drága 
fiunk. Széli László temetésén részt 
vettek, s fájdalmunkat virágado-
mányaikkal és részvétükkel eny-
híteni igyekeztek. 

Édesapja, édesanyja, testvérei 
és a gyászoló család 

SPORT 

Az országos női sakkbajnokság Szegeden 
A hatodik forduló után a jelen- Nemessánylné. SInka 4.5, Hönsch 

legi eredmény a kővetkező: Kinta, 4 (1), Baros 3.5, Brádt és Llska 3. 

Jobbkéz felól Flnta Erzsébet országos magyar bajnok, szemben Dus-
nokl Istvánná (Szeged). 

(Liebmann felvétel. Fény. Szöv.) 

A verseny eddigi nagy érdekessé- az élen haladnak. A verseny küz-
ge Nemessányiné (Szeged) kiváló delmeit nagy komolyság Jellemzi, 
szereplése. A többi között nagyon ez megmutatkozott abban, hogy 32 
értékes csütörtöki győzelme Bráth Játszmából hét végződött döntet-
Borbála mester ellen. Egyébként az lenül. A verseny az egyetemi diák-
élen álló Finta. Sinka és Hönsch klubban naponta folyik délután 4-
mesterek tudásuknak megfelelően tői 9-ig. 

SZOMBATI SPORTMŰSOR 

Labdarúgás 

Bástya pálya: 4 órakor Szegedi 
Építők—Szegedi Vasas tartalékbal-
noki mérkőzés. 6 órakor Szegedi 
Építők—Szegedi Vasas megyei baj-
noki mérkőzés. 

Haladás pálya: Fél 6 órakor 
Honvéd—Szpártákusz úttörö bajno-
ki mérkőzés. 

Dózsa pálya: 4 órakor Szegedi 
Szpártákusz—Szegedi Postás tar-
talékbajnoki mérkőzés, 6 órakor 
Szegedi Szpártákusz—Szegedi Pos-
tás megyei bajnoki mérkőzés. 

Kinizsi pálya: Fél 5 órakor Ki-
nizsi—Honvéd' tartalékbajnoki mér-

kőzés. fél 7 órakor Szegedi Kini-
zsi—Szegedi Honvéd megyei baj-
noki mérkőzés. 

Újszegedi VL pálya: 4 órakor 
Újszegedi Vörös Lobogó—Szegedi 
Fűtőház tartalékbajnoki mérkőzés, 
6 órakor Újszegedi Vörös Lobogó 
—Szegedi Fűtőházö megyei bajnoki 
mérkőzés. 

DSZAS 

Szombaton délután 5 órakor az 
újszegedi versenyuszodában ren-
dezik meg Csongrád megye if júsá-
gi úszóbajnokságának első napi 
küzdelmeit. 

VASÁRNAPI SPORTMŰSOR 

Labdarúgás 

Bástya pálya: Fél "5 órakor Sze-
,(g«di 'Vörös Meteor—Szegedi > Vörös 

Lobogó ta r ta léwajnoki . negyed 7 
jórakor Szegedi Vörös Meteor—Sze-
gedi Vörös Lobogó megyei bajno-
ki mérkőzés. 

Dorozsma: Fél 5 órakor Dorozs-
mai ESK—Szegedi Bástya tartalék-
bajnoki mérkőzés, negyed 7 órákor 

'.Dorozsmai ESK—Szegedi Bástya 
megyei bajnoki mérkőzés. 

Deszk: Fél 5 órakor Deszki Trak-
tor—Szőregi Törekvés tartalékbaj-
noki mérkőzés, fél 7 órakor Deszki 
Traktor—Szőregi Törekvés megyei 
bajnoki mérkőzés. 

Ady tér: 8 órakor Bőrösök—Vö-

USZAS 

Vasárnap délelőtt 10 és délután 
6 órai kezdettel rendezik meg as 
újszegedi versenyuszodában Csong-
rád megye ifjúsági úszóbajnoksá-
gának második napi küzdelmeit. 

Élénk röplabda-élet Sándorfalván 

Sándorfahrán Igen kedvelt sport-
ág a röplabdázás. Sok Jó Játékos-
sal rendelkezik a falusi sportkör. 
Mind a férfi, mind a női csapatuk 
a megyei bajnokságban szerepel és 
indulnak a Magyar Népköztársasá-
gi Kupa küzdelmeiben is. 

Többnapos játékvezetői edzőtábor 
Szegeden 

Augusztus 16—17—18-án Szege-
den. a Törekvés sporttelepen edző-
táboron vesznek részt a szegedi 
labdarúgó Játékvezetők. A Játék-
vezetők részére budapesti előadók 
filmvetítéssel egybekötött előadáso. 
kat tartanak majd. 

Ma négy szegedi Játékvezető uta-
zott el városunkból edzőtanfolyam-
ra. Mindez örvendetes a Játékve-
zetés színvonalának várható emel-
kedése szempontjából. 

A MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT 
Szegedi Törekvés—Szegedi Dózsa 

1:0 (0:0) 

Nagyiramú, végig élvezetes mér-
kőzést vívott a két csapat. A Tö-
rekvés többet támadott, de a Dó-
zsa-védelem nagyszerűen állt a lá-
bán. A vasútas-csapat két kapufát 
Is rúgott (illetve fejelt), a mérkő-
zés egyetlen gólja azonban hatal-
mas védelmi hibából született: 
Gyimesi viszonylag gyenge szabad-
rúgását mind a védelem, mind Kol-
lár kapus elnézte (azt hitték, mellé 
megy), s az a kapufán Irányt 
változtatva, begurult a hálóba. 
Tárkány játékvezető kitűnően ve-
zette a mérkőzést. Jól segítették 
munkájában Bálint és Spttzer part-
jelzők is. 

A vfvók pontversenyének átláss 

A tavaszi forduló után a vfvók 
vidéki Béke Kupa pontversenyének 
állása: 

pont 
424 

rös Lobogó úttörő bajnoki mérkő-
zés. 

Újszegedi VL pálya: 9 órakor Ki-
nizsi—Újszegedi Vörös Lobogó út-
törS". baj noki mérkőzés. 

Dózsa pátya: 8 órakor D ó z s a -
Tápé úttörő bajnoki mérkőzés. 10 
órakor Dózsa—Kinizsi úttörőbajno-
ki mérkőzés. 

Petőfitelepi Szikra pálya: Fét. . 9 
őrakor Bástya—Szikra úttörö baj-
noki mérkőzés. 

KÉZILABDA 

Vasárnap fél 12 őrakor az Épf-
lők pályán Szeged város férfi vá-
logatottjával Játszik barátságos 
kispályás mérkőzést a Marttűi Vö-
rös Lobogó OB l-es csapata. 

RÖPLABDA 

Vasárnap Szegeden az alábbi 
Magyar Népköztársasági Kupa-
mérkőzéseket játsszák le: 

Újszegedi ligeti pálya: Szegedi 
Vörös Lobogó—Bp. Beloiannisz nőt 
mérkőzés. 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi Járás 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Városi Tanács 
Szerkesztőség:-Szeged. Lenin u. l f . 

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 dU 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető: Vincze OrOrgt 

1. Szolnoki Törekvés 
2. Salgótarjáni Vasas 
3. Diósgyőri Vasas 
4. Győri Vasas 
5. Győri Épftők 
6. Pécsi Haladás 
7. Miskolci V. Meteor 
8. Szegedi Haladás 
9. Pécsi Dózsa 

10. Debreceni Haladás 

283 
274 
227 
151 
125 
95 
80 
74 
65 

Összeállították a lengyelek elleni 
magyar labdarúgó-válogatott 

csapatot 

A magyar labdarúgó-válogatott 
pénteken délelőtt a Megyeri úti 
Dózsa-stadionban edzést tartott. Az 
edzés után Bukovi Márton szövet-
ségi kapitány közölte a vasárnap 
pályára lépő magyar labdarúgó-
válogatott összeállítását, amely a 
következő: 

llku I. — Buzánszky, Mátrai, 
Dalnoki — Szojka, Kotász — Bu-
dai, Kocsis, Szusza, Puskás, Feny-
vesi. 

Tartalék: Mészáros. Hegyi, Pel-
ler, Orosz és Machos. 

Bukovi Márton az összeállítás 
Indokolásaként többek között így 
nyilatkozott: 

A válogatott csapat kialakítási-
nál figyelembe kellett vennünk, 
hogy a labdatúgó KK küzdelmei 
miatt a Bp. Vörös Lobogó és a 
Bp. Vasas játékosaira nem számít-
hatunk. Ennek ellenére, úgy hi-
szem, sikerült a legjobb formában 
lévő együttest összehoznunk, 
amelyben — eltérően az eddigiek-
től — több ú j játékos Is szerepel, 
így bizalommal gondoltunk Mát-
rai, Dalnoki, Szusza beállítására 
is, hiszen az utóbbi időben vala-
mennyien kitűnő formát árultak el. 

Czlbor sérülése miatt, — aki pil-
lanatnyilag a legjobb Formában lé-
vő balszélső —, minden vita nél-
kül Fenyvesire esett a választá-
sunk. A Kinizsi balszélsője már 
nem újonc a magyar válogatott-
ban s így remélhetőleg, nem okoz 
csalódást 


