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Őszintén és bátran 
1 Néhány napja a Széchenyi téri sétányon 
hallottam az alábbi biztató szavakat: 
••Eredj csak el a «DéLmagyarország« szer-
kesztőségébe, ott legalább intézkednek és 
megírják az újságba*. Mint újságírót, 
örömmel tölt el ez a néhány szó, amelyből 
kitűnik a növekvő bizalom a lap iránt, az a 
bizalom, amely nemcsak az előfizetők, a 
szerkesztőségbe érkezett levelek számának 
növekedésében nyilvánul meg. Látni ebből 
a nagyobb bizalmat, a kommunista újság, 
a pártlap, ezen keresztül a párt Iránt. Nö-
vekszik ez a bizalom, bár a szerkesztőség, 
a >• Délmagyarország* még most sem t.ud 
minden igényt kielégíteni, minden problé-
mát megoldani, vagy olyan segítséget nyúj-
tani, amely elősegíti a panaszos ügyének 
végleges rendezését. Többször hibát véte-
nek a szerkesztőség munkatársai is írásaik-
ban, vagy egyes panaszok kivizsgálásánál. 
A Szegedi Cipőgyár vezetői »Sok kicsi 
sokra megy*, a Pamutszövőipari Vállalat 
kiskundorozsmai telepének vezetői: ~Ahol 
••nem lehet újítani«, Csábrági László sza-
kaszvezető ••Megtagadhatja-e a nyolc M.-
gyerek édesapját?« című cikkünk hibáit 
bírálták jogosan. Ezek mellett azonban az 
elismerő szavakból látjuk, mennyire he-
lyeslik olvasóink, ha egy-egy ügyben hatá-
rozottan fellép a szerkesztőség nemritkán 
állami, vagy egyéb szervekkel szemben a 
dolgozók jogos panasza elintézéséért. 

Miért ostromolják a dolgozók egyre töb-
ben leveleikkel és panaszaikkal a szerkesz-
tőséget? Elsősorban a XX. kongresszus ha-
tásaként. Az olvasók látják, s tapasztalják, 
hogy bátrabban írhatnak, vitatkozhatnak, 
őszintén megmondhatják, ami a szívükön 
fekszik. Látják, hogy a párt támogatja az 
igazmondást, az őszinteséget, mindazt, 
ami a munkásosztály, a parasztság érde-
keinek, céljainak megfelelő. Helyesen te-
szik dolgozóink, ha jószándékúan rámutat-
nak egyes szervek, vagy vezetők, vagy 
azok munkatársai tevékenységének hiá-
nyosságaira, mert ezzel segítenek a hibák 
megszüntetésében. Segítenek megakadá-
lyozni, hogy a kicsiny hibákból súlyosabb 
következményekkel járó bajok keletkezze-
n e k Egyre többen ismerik fel, hogy a tár-
sadalomnak ártunk, ha elhallgatjuk azokat 
a hibákat, amelyéket látunk. Ez a felisme-
rés egyik indító oka annak, hogy többen 
keresiik fel a szerkesztőséget leveleikkel. 

A másik, és ez szomorú valóság, azért 
fordulnak többen a szerkesztőséghez, mert 
egyes hivatalokban, vállalatoknál bürokra-
tikusán, közömbösen intézik ügyes-bajos 
dolgaikat. Ilyenkor születik az elhatározás; 
a segítő tanács, hogy . . .eredj csak el a 
Délmagyarország szerkesztőségébe, ott 
majd intézkednek. . .* Sajnos, arra is van 
példa, hogy a tanács egyes osztályvezetői, 
ahelyett, hogy maguk tennének meg min-
dent, azt mondják ügyfelüknek, menjen, 
próbálja meg a Délmagyarországnál, hátha 
el tudják intézni. Mit gondol az a dolgozó, 
akinek ügyét ilyen könnyen terelik el ma-
guktól felelős emberek? Gondolhatják, hogy 
nem akar ják elintézni ügyes-bajos dolgai-
kat, s akkor is ez a látszat, ha ra j tuk kívül 
álló okokból, az a sokat emlegetett - fe l -
sőbb szerv* miatt, helyesebben a bürokrá-
cia miatt, nem tudnak intézkedni. Akkor 
is ilyen gondolatai támadhatnak a pana-
szosnak, ha nem kap részletes, mindenre 
kiterjedő felvilágosítást. 

De ne kalandozzunk más területre, ma-
radjunk saját házunk táján. A szerkesztő-
ségbe érkezett levelek, panaszok csak egy 
hányadát teszik ki a több száz levélnek, 
amit munkások, parasztok, értelmiségiek 
írnak. Jórészük csak alkalomadtán keresi 
fel lapunkat problémáival, többen vannak 
azonban olyanok, akik rendszeresen, mint 
a szerkesztőség külső munkatársai í r ják 
meg mindazt, amit tapasztalnak. Sokan 
vannak, akik ha üzemükben, termelőszö-
vetkezetükben sikereket érnek el munka-
társaik. szükségét érzik annak, hogy meg-
ír ják néhány egyszerű, keresetlen szóval 
mindezt a szerkesztőségnek. Nem nagy je-
lentőségű, országos kérdésekről számolnak 
be a lapnak, de szívügyüknek érzik, hogy 
a maguk, üzemük apróbb kis eredményeit 
is közöljék. Ilyen levelezőink közé tarto-
zik Pálfi Lajos a Vasöntödéből, Kovács Mi-
hály a 2. Postától és sokan mások. Közülük 
kerülnek ki többen azok is, akiknek szem-
mel láthatóan rosszulesik, ha hibát látnak 
és a hiányosságokat kénytelenek megírni. 
De megírják, hogy a z elvtársi bírlat segít-
ségével megszüntethessék ezeket a hiá-
nyosságokat. Igaz, hosszú időn keresztül és 
sajnos még ma is nemritkán még úgy hang-
zik el a hibák felvetése a dicsérő szavak 
mellett, hogy -vannak még hibák is«. Rit-
kán szánták rá magukat levelezőink, hogy 
konkrétan meg is írják, mik ezek a hibák, 
kik ezekért a felelősek. Ritkán írták meg, 
mert bizony az általános megjegyzésekért 

is finoman és néha nem is olyan finoman 
értésére adták a levél írójának: -Nem kel-
lett volna mindjárt a Délmagyarországhoz 
szaladni*. Ilyen panasszal fordult hozzánk 
Misán György levelezőnk is. De ma már le-
vélíróink szabadabban, mögöttük érezve a 
pártot, bírálhatnák. Sajnos, még mindig 
nem elég bátran, de írnak, egyre többen 
emelik fel szavukat a hibák láttán. 

Azt mondjuk, egyre szabadabban és 
őszintén írják meg problémáikat, panaszai-
kat a dolgozók. De míg szaporodnak a bí-
ráló levelek a szerkesztőségben, addig so-
kasodnák a névtelen levelek is. Legtöbb 
esetben hasznos dolgokat vetnek fel, még-
sem ír ják alá nevüket. A Közlekedési Vál-
lalatra panaszkodnak egy levélben, -tápéi 
dolgozók aláírással*. Jogos kérést vetnek 
fel levelükben. Vagy egy másik levélíró, 
aki méltatlankodik, hogy panaszára nem 
adtak kielégítő választ. Azt panaszolta — 
mint sokan mások már előtte —, hogy fi-
gyelmetlenek a vezetők, a jegykezelők, ha-
marabb indítják el a villamost, mielőtt az 
utasok felszállnának. Erre kitérő választ 
adtak a villamosvasúttól, s leírják; - . . . s o k 
esetben előfordul, hogy az utazó-közönség 
nom a megállóhelynél vár ja a z érkező ko-
csit, s a vezető a megállónál nem látja az 
utast, elindítja a kocsit. ..* Arra kérik a 
panaszost, hogy a z utazó-közönség körében 
tudatosítsa, hogy a megállóhelynél vára-
kozzanak az érkező kocsira, s akkor hasonló 
kellemetlenségek nem fordulnak elő. Ké-
rik, hogy a választ szíveskedjen tudomá-
sul venni. Jogosan méltatlankodik-e a le-
vél írója az ilyen válasz miatt? Igen, jogo-
san. Mitől félt mégis, miért nem merte alá-
írni? A Vízügyi Igazgatóság alkalmazot-
tainak helytelen magatartásáról, visszaélé-
seiről írnak Algyőről, két levelet is. í r ják, 
hogy a dolgozó parasztok közül többet ki-
hallgattak, de meg a szerkesztőséggel kö-
zölnek néhány ténybeli adatot. Panaszkod-
nak, de nem ír ják alá nevüket, csak any-
nyit, -algyői munkások*. Másik levélírónk 
arról ír, hogy a kereskedelmi felügyelőség-
nek volna mit csinálni, de senki nem tudja, 
hogy mit csinál. Szeretné, ha ellenőrző 
mérlegek lennének a boltoíkban egyes he-
lyeken. Vagy ha figyelemmel kísérnék, hogy 
a volt Sándor-söröző lángos-sütője milyen 
-bűvész*, hogy még a papírnál is véko-
nyabb lángost tud sütni. S felveti, hogy 
egy állami vállalatnak -nem illik« 300 szá-
zalékot keresni egy lángoson. Vagy hogy a 
jeget, mint írja, 100 százalékos felárral vi-
szik a kapuig. Vagy ki ellenőrzi a magán-
étkezdéket. ahol nincs árlap, ahol a meny-
nyiséggel is, minőséggel is sok baj van. S 
azt írja, koppantsanak a fejükre az elv-
társak az ilyeneknek, s mint közli, legalább 
harminc tételt tudna ilyet felsorolni. S azt 
írja, ha ezeket túlzásnak találná a szer-
kesztőség, bármikor meg is győződhet e té-
nyek valóságáról. Mi nem túlzásnak, ha-
nem jogos kritikának tart juk, aimit min-
denkor bárki megírhat és felvethet, ehhez 
joga van és az illetékeseknek sürgősen in-
tézkedni kell: Igaz és jogos bírálatokat vet-
nek fel a levél írói, a -G. J. és társai*. A 
név és cím itt is elmaradt. A szegedi ját-
szóterek hiányos felszereléséről ír jogos bí-
rálatot -egy kétgyermekes anya* aláírással 
egyik olvasónk, egy másik viszont -éber 
megfigyelő* aláírással közli, hogyan élnek 
vissza egyesek a rendelkezésükre bocsátott 
gépkocsival. A Belsped dolgozói a XX. 
kongresszusra hivatkozva vetik fel, hogyan 
basáskodik egy vezető a Belspednél. S pa-
naszukra kérnek orvoslást. Csak annyit ír-
nak a levél alá, hogy - a Belsped vállalat 
dolgozói*. Az Arany János utca 2. szám 
alatti ház lakói közül veti fel valaki leve-
lében, hogy azt ígérték tavaly, hogy nem 
tudják a földszintre is beszereltetni a gázt, 
mert nincs rá keret. De majd az első ne-
gyedévben megcsinálják. S felteszik a kér-
dést — mivel az első negyedév elmúlott —, 
1956-ra, vagy 1957-re gondolták az illetéke-
sek? A levél írója úgy írta alá, hogy - a 
földszinti lakók*. A KIK alkalmazottaira 
panaszkodik egy levélírónk, a házmes-
terre és a lakatosra, aki tűzhelyét javította 
nála. ö sem jelöli meg magát, hogy tud-
nánk intézkedni, jogos panaszát orvosolni. 

Miért nem ír ják alá leveleiket még min-
dig sokan? Azért, mert még mindig nem 
oldódott fel az a nyomasztó légkör, amely-
ben előbb, vagy utóbb pórul jár a bíráló. 
Nem oldódott fel még az a légkör, amikor 
a bírálónak kisebb-nagyobb nyomatékkal 
azt tanácsolták, hogy - n e teregessék ki a 
szennyest*, vagy úgy válaszoltak nekik: 
- . . . állna csak maga az én helyemen, majd 
meglátnánk, mit tud*. Vagy mikor nem 
volt ritka az olyan ravasz kérdés, amely 
szintén a hallgatásra igyekezett rábimi a 
bírálót, amely így hangzott: -És mit tett 
maga annafc érdekében, hogy a helyzet ja-

II Néphüzlársaság Eínü'ii Tanácsának ülése 
Az Elnöki Tanács határozatot hozott, amelyben érvény-

teleníti azokat a magyar állampolgárságtól megfosztó ha-
tározatokat, amelyeket a faji és politikai megkülönbözte-
tés Jegyében az 1939. évi XIII. törvény alapján hoztak. 

Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet hozott egyes 
bűntettek szabálysértéssé minősítéséről. A törvényerejű 
rendelet egyes vagyon elleni bűncselekményeket, amelyek-
nek értékhatára nem haladja meg a 200 forintot, valamint 
más kisebb jelentőségű ügyeket — az eddigi jogszabályok-
tól eltérően — szabálysértéssé minősíti. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkot-
mány 12. paragrafusa (2) bekezdése alapján az országgyű-
lést 1956. július 30-án, hétfőn délelőtt II órára összehívja. 

A röszkeí Lenin Tsz-ből ís 
megérkezett az első gabonaszállíímány 

Bensőséges ünnepség szín-
helye volt szombaton délelőtt 
a röszkei terményraklár épü-
lete. A röszkei Lenin Terme-
lőszövetkezet tagjai hozták 
zászlódíszbe öltöztetett, vonta-
tón az első idei búzájukat, az 
ú j kenyérnek valót, hogy á t -
adják az államnak. A gabo-
naszállító vontatót a termelő-
szövetkezet tagjai közül töb-
ben elkísérték. A kísérőknek 

] szép kis ünnepségben volt ré-
! szűk. Szűcs András elvtárs, a 
j községi tanács végrehajtó bi-
" zottságának elnöke köszöntöt-

te őket. A helyi tanács nevé-

Fonfos tudnivalók 
az őszi gabona ve ésről 

Az idevonatkozó felsőbb. ren-
delkezések alapján a Szegedi 
Városi Tanács mezőgazdasági 
osztálya közli a dolgozó parasz-
tokkal, hogy az idei őszi gabona 
vetési tervek elkészítésekor sen-
kinek sem kell bejönni a vetés-
területek meghatározása végett. 
Minden dolgozó parasztnak any-
nyi kenyérgabonát kell vetni, 
amennyit a múlt esztendei vetés-
tervekben meghatároztak. Azok-
nak a gazdáknak, akiknek idő-
közben megváltozott a földterü-
letük nagysága a birtokukban 
beállt változásokat az illetékes 
kerületi tanácsoknál viszont már 
most, még a cséplés megkezdése 
elölt be kell jelenteni. Szüksé-
ges ez azért, hogy a jövő eszten-
dőre szóló gabona és egyéb be-
adási kötelezettséget a begyűj-
tési hivatal a reális helyzetnek 
megfelelően tudja megállapítani. 

— Megkezdte a mélyszán-
tást a Deszki Gépállomás hat 
traktora a helybeli Kossuth 
Termelőszövetkezet egyik, 
körülbelül 50 holdas tábláján. 

— Az ének- és zenekarve-
zetők július 21 és 22-én vizs-
gáznak a Szegedi Zeneművé-
szeti Szakiskolában. A vizs-
gáztatás kiterjed Csongrád 
megye valamennyi ének- és 
zenekarvezetőjére. 

— A könyvsorjegyeket au-
gusztus 15-ig lehet beváltani 
a Könyvterjesztő Vállalat 
Lenin utcai 205-ös számú 
könyvesboltjában. 

ben köszönetet mondott a Le-
nin Termelőszövetkezet de-
rék tagjainak, akik úgy cse-
lekedtek. amint Ígérték; a 
szérűből egyenest a begyűjtő-
helyre szállították az állam-
nak iáró gabonát. A község 
kommunistái nevében Kal-
már István elvtárs, párttitkár 
mondott köszönetet a Lenin 
Termelőszövetkezet tagjai-
nak. Tanács Vince elvtárs a 
tsz elnöke válaszolt az üdvöz-
lő szavakra. A többi között 
azt mondta: fogyasszák majd 
ebből az ú j búzából készült 
kenyeret olyan jó egészséggel 
üzemi dolgozóink, mint ami-
lyen jó szívvél adták a tsz 
tagjai. 

Jól halad a cséplés 
a szegedi Dózsa Tsz 

szerűiében 
Mint a Délmagyarország szom-

bati száma közölte a szegedi 
Dózsa Termelőszövetkezet szé-
rűskertjében pénteken reggel 
megkezdődölt a cséplés. A csép-
lőbrigád szorgalmas tagjai már 
az első napon messzi túlteljesí-
tették a normát. Az előírt 75 má-
zsa gabona helyett estig mintegy 
110 mázsát tettek zsákokba. 

A cséplésscl egyidőben jól 
halad a Dózsa Tsz gazdaságában 
a larlóliántás is. összesen 69 ka-
tasztrális holdon, mint a Tsz me-
zőgazdásza jelentette, szombaton 
este véget ért a tarlóhántá* 
munkája is. 

Pontonhíd épül 
a Tiszán 

A tápéi dolgozó parasztoknak 
különösen, akiknek a tápéi ré-
ten van a földjük — nagyon ré-
gi kívánságuk volt, hogy kapja-
nak egy pontonhidat, melyen 
keresztül gyorsan kijutnak föld-
jeikre. Kifelé menet és hazafelé 
jövet ne kelljen nekik gyakran 
3—4 óra hosszát is várni a komp-
ra. A tápéi gazdák régi kércse 
most teljesül. Hétfőn megkezdő-
dik az új pontonhíd építése, il-
letve összeállítása. A hídhoz 
szükséges alkatrészek szállítása 
már korábban megkezdődött. A 
hídon egyirányú közlekedés lesz 
majd. Ez azonban nem akadá-
lyozza a forgalom gyors lebo-
nyolítását. 

Gyors ütemben folytatódik 
az ifjúsági üdülő- és vízi-sporttelep építés* 

A Városi Tanács VKG osztá-
lyán szombaton megbeszélést 
tartottak a szegcdi ifjúsági üdü-
lő- és vízi-sporttelep építésének 
ügyében. A műszaki szakembe-
reken kívül részt vett a megbe-
szélésen Eperjesi Júlia elvtársnő, 
a városi párt-végrehajtóbizottság 
osztályvezetője, Ivuszin Miklós 
elvtárs, a városi DISZ-bizottság 
titkára, Tombácz Imre elvtárs, a 
Városi Tanács v. b. elnökhelyet-
tese és Bárdos Miklós elvtárs, a 
Városi Tanács v. b. VKG osztá-
lyának vezetője. Az értekezleten 
a következőket állapították meg: 

Miután a szegedi honvédségi 
alakulatok ígéretük ellenére — 
az árvíz sújtotta vidéken való 
távollétük miatt — nem végezték 
el a próbacölöpök leverését, 
ezért külön vállalatot kellett ke-

resrii e sürgős munkálatok vég-
rehajtására. A Vízmű Építő Vál-
lalat a napokban az üdülő terü-
letén leverte a próbacülöpöket. é» 
az egész építkezés alapjaihoz 
szükséges cölöpök leverését el-
vállalta. Hétfőn kerül sor a mun-
kahely átadásra a Csongrád me-
gyei Építőipari Vállalatnak; 
ugyanakkor a próbaterhelés 
adatait, a terveket átadja a 
Tervező Iroda, hogy a munkála-
tokat mihamarabb megkezdhes-
sék. A városi DISZ-bizottság a 
földegyengetés, cserjeirtás tár-
sadalmi munkáját már a napok-
ban megszervezi. Tehát a szege-
di fiatalok a Haladás-pályával 
szemben létesítendő üdülő- és 
vízi-sporttelepének építkezései 
most már gyors ütemben folyta-
tódnak; 

Megjutalmazzák a legjobb 
ifjúsági cséplőbrigádokat 

A DISZ Központi Vezető-
sége, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium, az Állami Gazda-
ságok Minisztériuma és a 
MEDOSZ országos elnöksége 
az idén is megjutalmazza a 
cséplési verseny legjobbjait. 
Az állami gazdaságok legjobb 
ifjúsági cséplőbrigádja 15 000 
forint értékű jutalomban ré-
szesül. A második—ötödik 
helyezett ifjúsági brigád 

10.000—10.000 forint értékű 
jutalmat kap. 

A gépállomások legjobb if-
júsági cséplőbrigádjai ugyan-
csak 15.000 forint, a második 
—ötödik helyezett 10.000— 
10.000 forint értékű tárgyju-
talmat kap. 

A jutalmak között karórák, 
fényképezőgépek, rádiók, 
hangszerek stb. szerepelnek. 

vuljom?* Nem oldódott fel az a légkör, 
amikor mindenféle kifogásokat emeltek a 
bírálókkal szemben, belekapaszkodva, ha 
abból valami nélkülözte a tárgyilagosságot, 
s miinden eszközzel be akarták bizonyítani, 
hogy a bírálónak nincs igaza. Igen köny-
nyen rásütötték a bírálóra, hogy terjeszti 
a pletykát, felforgató munkát végez, zül-
leszti a kollektívát. Ha pedig nem szóltak, 
akkor rövidesen közölték a dolgozóval, 
hogy átszervezés miatt más munkakörben 
kell dolgoznia, s nemritkán 3—100 forint-
tal kevesebbet keresett ú j beosztásában. 

A jövőben bátrabban kell fellépni a kri-
tika elfojtói ellen, mert még mindig nem 
kapituláltak. Nem térhetünk napirendre az 
ilyen jelenségek láttán. Minden egyes párt-
szerv kötelessége, hogy alaposan vizsgálja 
meg az ilyen típusú ügyeket és vonja fele-
lősségre a kritika elfojtóit. Tovább kell fej-
lesztenünk a bátor bírálatot, A kritika fej-

lesztésének egyik biztos záloga az, ha a 
gyakorlatban megvalósítjuk a bírálók ész-
revételeit. 

Segítsenek az eddigieknél még jobban 
feltárni a hiányosságokat olvasóink, leve-
lezőnk, segítsenek leleplezni azokat, akik a 
kritikát elfojtják. í r j ák meg problémáikat 
őszintén és bátran, í r ják meg mindazt, ami 
személy szerint foglalkoztatja őket és mun-
katársaikat. Számoljanak be eredményeik-
ről, de ne hallgassák el és személyre való 
tekintet nélkül vessék fel a hiányosságokat. 
Ettől ls függ, hogy lapunk, a Délmagyar-
ország milyen mértékben segíti olvasóit 
mindennapi munkájukban és helyes tájé-
kozódásukban. Az olvasók írásaival javít-
hat juk lapunk munkáját , hogy az eddigi-
nél jobban, sokoldalúbban, helyesebben 
tükrözze és vesse fel a szocialista építés és 
dolgozóink legégetőbb problémáit. 
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Mi történt q külpolitikában ? 
Elénk vita mellett folytatja tanácskozásait 

az ENSZ leszerelési bizottsága 

Vasárnap. 1956. júHus 15. 

NASSZER egyiptomi elnök, aki w mint is* 
meretes — a jugoszláv fővárosban tartózkodik; 
pénteken Tito elnök ebéd-vendége volt. Tito 
elnök pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
az egyiptomi nép kiemelkedő helyet foglal el 
Afrika népei között és mindinkább jelentős té-' 
nyezövé válik a nemzetközi politikában — „Biz-
tosítani szeretném önt arról — fordult Tito 
Nasszer fcló —, hogy a jugoszláv kormány a 
maga részéről minden erőfeszítést megtesz an-
nak érdekében, hogy országaink együttműkö-
dését politikai, gazdasági, kulturális és kölcsö-
nös kapcsolataink egyéb területein tovább/e/* 
lessze" • 

Pénteken délután Nasszer látogatást tett a 
vicsai „Borisz Kidrics" nukleáris kutatóintézet-
ben. Este kíséretével együtt végigsétált a Belg-
rád központjában lévő Terazijén, majd betért 
egy kávéházba, ahol a lakosság szívélyesen 
üdvözölte őt* 

SZOMBATI SZAMUNKBAN hírt adtunk ar-
ról, hogy az angol kormány Ciprus-szigetére 
küldte lord Radcliffe jogtudóst, hogy a hely-
színen dolgozza ki a ciprusi alkotmányterveze-
tet Az Associated Press amerikai hírügynökség 
szerint a ciprusi görög vezetők sorra kijelentet-
ték: nem hajlandók tárgyalni Radcliffe lorddal. 
— „Menjen a Seychelles-szigetekre és tárgyal-
jon ott, mert ott van Makariosz érsek" — mon-
dotta Dervisz, Nicosia polgármestere. A cip-
rusi görögök egy másik vezetője a Radcliffe-féle 
új alkotmánytervezetet „egyszerű fogásnak" ne-, 
vezte. 

AZ ENSZ leszerelési bizottsága pénteken 
folytatta tanácskozásait, melynek során Brilej 
jugoszláv küldött szólalt fel elsőnek, üdvözölte 
a Szovjetunió határozatát, amellyel elfogadta az 
öt nagyhatalom fegyveres erőinek létszámára 
vonatkozó nyugati indítványt, majd megindo-
kolta korábban beterjesztett határozati javas-
latát, melynek alapján lehetőséget lát meg-
egyezés létrehozására. 

James Wadsworth, az Egyesült Államok he-
Lettes küldötte szólalt fel ezután és elutasította 
Krisna ilenon indiai küldött csütörtökön elő-
terjesztett javaslatát Krisna Menőn javaslatá-
ban az atomfegyverkísérletek beszüntetését 

kérte. Az amerikai küldött szerint erről addig 
nem lehet szó, amíg megállapodás nem szüle-
tett az atomfegyver gyártásának ellenőrzött 
leállításáról. Wadsworth egyetértett Jules Moch 
francia küldött korábbi érvelésével, aki azt 
mondotta, hogy „a kellő elővigyázatosság mel-
lett végrehajtott atomkísérletek nem jelentenek 
veszélyt az emberiségre". Nutting angol küldött 
ehhez hozzátette, hogy az atomkísérletek tel-
jes leállítása önmagában nem lenne elegendő 
az atomfegyverkezési verseny megszüntetésé-
hez. Kijelentette azonban; hogy hajlandó rész-
letintézlsedésekben is megállapodást létesíteni 
és dtész elfogadni a jugoszláv határozati javas-
latot, amelyben az atomkísérletek korlátozása 
is szerepel. 

Gromiko felszólalásában támogatta az indiai 
javaslatot, majd kijelentette, hogy a Szovjet-
unió az atomfegyver-kísérletek beszüntetését 
mindenfajta feltételektől függetlenül kívánja. 

NEHRU indiai miniszterelnök — mint már 
közöltük — Bonnban folytat tárgyalásokat a 
nyugatnémet kormány tagjaival négynapos ott-
tartózkodása alatt. Az indiai miniszterelnök pén-
teken már tárgyalt Adenauerrel. Bár nem nyi-
latkoztak tárgyalásaikról, a DPA nyugatnémet 
hírügynökség jelentése tudni véli, hogy több 
nemzetközi kérdés szerepelt megbeszéléseik 
napirendjén. A két államférfi szombaton foly-
tatta tanácskozásait Nehru a továbbiakban 
megbeszéléseket kíván folytatni Ollenhauerrel 
és több más nyugatnémet vezetőpolitikussal is. 

Adenauer egyébként pénteken — 400 vendég 
jelenlétében — vacsorát adot Nehru tiszteletére. 
A nyugatnémet kancellár pohárköszöntöjében 
megköszönte Nehrunak, hogy megértést tanúsít 
a német kérdés iránt, majd azt mondotta, hogy 
;,a Német Szövetségi Köztársaság külpolitikája 
— Indiához hasonlóan — a világbéke fenntar-
tására irányul. Németország áldatlan kettésza-
kításának megszüntetésére nem fogunk erőszak-
hoz folyamodni" - i fejezte be pohárköszöntőjét 
Adenauer. 

Nehru válaszában többek között hangsú-
lyozta, hogy a békés megoldások útja a helyes 
út. Ennek azonban szerinte az az előfeltétele, 
hogy csökkenjen a népek egymástól való fé-
lelme. 

Fogadás 
a Francia Köztársaság 

nemzeti ünnepe 
alkalmából 

Jean Paul Boncour, a Fran-
cia Köztársaság budapesti 
rendkívüli követe és megha-
talmazott minisztere a Fran-
cia Köztársaság nemzeti ün-
nepe alkalmából szombaton 
este fogadást adott. 

A fogadáson megjelent a 
párt és a kormány vezetői kö-
zül Hegedűs András, Rákosi 
Mátyás, Bata István, vala-
mint Rónai Sándor, az or-
szággyűlés elnöke, Kristóf 
István, a Népköztársaság El-
nöki Tanácsának titkára, Bol-
doczíki János külügyminiszter, 
a Minisztertanács több tagja, 
a politikai, gazdasági és kul-
turális élet sok vezető szemé-
lyisége. a Külügyminiszté-
rium, a Külkereskedelmi Mi-
nisztérium. a Honvédelmi 
Minisztérium több vezető 
munkatársa. 

Jelen voltak a fogadáson a 
budapesti diplomáciai képvi-
seletek vezetői és tagjai. 

„•Tfie^il a, ialeit' 

A Nemzetiségi Tanács jóváhagyta 
a nyugdíjtörvényt 

Moszkva: A Szovjetunió 
Legfelső Tanácsának 5. ülés-
szaka folytatta munkáját . 
Július 14-én délelőtt ülést 
tartott a Nemzetiségi Ta-
nács. 

A küldöttek egyhangúlag 
jóváhagyták az állami 
nyugdíjtörvényt. Jóvá-
hagyták a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnöksé-
gének a negyedik és az 
ötödik ülésszak között ho-
zott törvényerejű rendele-
teit is. t 
Ezután az elnöklő V. T. La-

cisz, a Nemzetiségi Tanács 
elnöke előterjesztette D. T. 
Sepilov küldöttnek azt a ké-
rését, hogy mentsék fel őt a 
Nemzetiségi Tanács külügyi 

bizottságának elnöki tisztsé-
ge alól, minthogy kinevezték 
a Szovjetunió külügyminisz-
terévé. 

A Nemzetiségi Tanács ele-
get tett D. T. Sepilov küldött 
kérésének. 

A Nemzetiségi Tanács kül-
ügyi bizottságának elnöké-
vé egyhangúlag P. A. Mu-
hitdlnov küldöttet válasz-
tották meg. 
Ezzel a Nemzetiségi Ta-

nács ülése véget ért. A Szov-
jetunió Legfelső Tanácsának 
ülésszaka hétfőn, július 16-
án folytatja munkájá t . Dél-
előtt 9 órakor együttes ülést 
tar t a Szövetségi Tanács és a 
Nemzetiségi Tanács. 

A szovjet kormány 
javaslata 

"A Szovjetunió külügymi-
nisztériuma július 12-én 23 
európai országnak — köztük 
hazánknak is — és az Egye-
sült Államoknak — moszkvai 
diplomáciai képviseletük út-
ján — megküldte a szovjet 
kormánv nyilatkozatát „Az 
atomenergia békés felhaszná-
lásában való általános euró-
pai együtbmiFködésről". 

A szovjet kormány indítvá-
nyozza: az európai államaik — 
és valamennyi más állam, 
amelynek ez szándéka — mű-
ködjön közre az atomenergia 
békés felhasználásában, illet-
ve az e célra alakított regio-
nális szervezet felállításában. 

címmel rendezi meg új, nagyon 
sikeresnek Ígérkező előadását az 
Országos Filharmónia Szegedi 

'Kirendeltsége július 19-én, csü-
törtökön este fél 9 órakor az új-
szegedi szabadtéri színpadon — 
kedvezőtlen idő esetén szomba-
ton este. A nagyszabású előadás 
műsorában fellép Lakatos Gab-
riella, Pásztor Vera, Szarvas Ja-
nina, Vashegyi Ernő, ösi Já-
nos és Havas Ferenc. Ezenkívül 
szerepel még Góra Klára; Eck 
Imre, Végvári Zsuzsa, Keresztes 
Imre, Szántó Bálint és Balogh 
Ágoston, közreműködik a MÁV 
Filharmónikus Zenekar, vezé-
nyel: Hollai Béla. Konferál: 
Ember György, 

Előadásra kerül Weiner: Cson-
gor és Tünde (koreográfus köl-
temény 1 felvonásban, 5 kép-
ben). Kabalevszkij: Komédiások 
(balett 1 felvonásban), Gersh-
win: Porgy and Bess (Táncjá-
ték 1 képben). Ezenkívül sze-
repel még: Debussy: Egy faun 
délutánja, Csónakban, De Fallá: 
Tűztánc, Bartók: Magyar ké-
pek, Weiner: Két csikós és 
Saint-Saens: Haláltánc című 
műve; 

Amerikai kémeket lepleztek le 
a Belügyminisztérium államvédelmi 

szervei 
A Belügyminisztérium ál-

lamvédelmi szervei amerikai 
kémeket tettek ártalmatlan-
ná, akik több hónapon ke-
resztül kémtevékenységet 
folytattak a Magyar Népköz-
társaság ellen. Kémtevékeny-
ségük során katonai objek-
tumokról, ipari üzemekről 
szereztek be és küldtek ki 
adatokat megbízóiknak. 

A kémbandát Tarló Gyula 
volt horthysta katonatiszt 
szervezte. Tarló az amerikai-
ak részére végzett kémkedés 
miatt 1949-ben már el volt 
ítélve, de 1953-ban amnesz-
tiával kiszabadult. Ezután 
munkahelyéről nagyobb 
pénzösszeget elsikkasztott és 
a felelősségrevonás elől 1954-
ben Nyugatra szökött. Kint 
újból kapcsolatba lépett az 
amerikai hírszerő szervekkel 
és azok megbízásából Buda-
pesten kémközpontot szerve-
zett. 

Az államvédelmi szervek a 
kémbanda tagjait őrizetbe 
vették. Így Halmai Sándor 
többszörösen büntetett buda-
pesti lakost, akit a Nyugaton 
tartózkodó hazaáruló testvé-
re — Halmai József — javas-
latára 1956 elején vontak be 
a kémtevékenységbe. 

Halmai Sándor, Tarló Gyu-
la megbízásából, a kémtevé-
kenységbe bevonta Huszár 
Attila budapesti lakost. 

Tarló Gyula a kémbanda 
tagjaival Magyarországon 
élő feleségén és turistáknak 
álcázott futárokon keresztül 
tartotta a kapcsolatot. Ré-
szükre írásos kémutasításo-
kat küldött, kémtevékenysé-
güket különböző csempész-
árukkal fizette meg. 

Tarló megbízta Johann 
Feldbacher 26 éves osztrák 
állampolgárságú, salzburgi 
lakost, hogy turistának álcáz-
va utazzon Magyarországra 
és kémkapcsolatainak dupla-
fenekű bőröndben elrejtve, 
kémutasításokat tartalmazó 
leveleket és csempészárut 
juttasson el. Nevezettet a 
kémutasítások átadásakor az 
államvédelmi szervek őrizet-
be vették. 

Az őrizetbe vett kémbanda 
tagjainál írásos kémutasítá-
sokat, katonai objektumok-
ról, fontos ipari üzemekről 
szóló adatokat és vázlatokat 
foglaltak le. A kémbanda 
ügyében a vizsgálat folya-
matban van. 

— Készletrendezési napot 
és ankétot tart július 16-án 
és június 25-én az MTESZ he-
lyiségében az MTESZ, a Mű-
szaki Bizományi Vállalat és 
a Magyar Nemzeti 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. 

Szombaton délelőtt felavatták 
a Keleti Főcsatornát 

A teljes hosszában elké-
szült Keleti Főcsatornát 
szombaton délben ünnepélye-
sen adták át rendeltetésének 
Bakonszeg község határában, 
ott, ahol a Tisza vize a Kék-
Kálióba ömlik. Már a kora 
délelőtti órákban itt gyüle-
keztek a Keleti Főcsatorna 
építői. A berettyóújfalui és a 
püspökladányi járás közsé-
geiből teherautókkal, szeke-
rekkel jöttek a környék la-
kosai, hogy tanúi legyenek 
a nagy eseménynek. 

Erdei Ferenc, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese ünne-
pi beszédében többek között 
a következőket mondotta: 

— A Keleti Főcsatorna 
megnyitása kiemelkedő fon-
tosságú az egész tiszalöki 
rendszer megvalósítása út-

ján. A tiszalöki vízrendszeí 
több mint 200.000 hold öntö-
zését teszi lehetővé, s egy-
idejűleg a Tiszalöki Erőmű 
három turbinaegységgel 55 
millió kilowattóra energiát 
fog termelni. Az öntözött te-
rület bővítése azt jelenti; 
hogy Magyarország termő-
területét 2—3 százalékkal nö-
veljük. Mindehhez hozzáve-
het jük a hajózás adta szállí-
tási könnyebbségeket, vala-
mint a terület általános víz-
ellátásának megjavulását 
Ezt áz országrészt aszályos, 
vízben szűkölködő, s emiatt 
sok sok tekintetben elmaradt 
területből virágzó tá j já vál-
toztatjuk. 

Ezután Bebrits Lajos köz-
lekedés- és postaügyi minisz-
ter mondott beszédet i 

Áz IBUSZ igazgatósága közli 
A rendkívül nagymérték-

ben megnövekedett külföldi 
forgalom miatt a külföldre 
szóló menetjegyeket az uta-
zás megkezdése előtt legalább 
4—5 nappal előbb ajánlatos 
megrendelni, hogy ezáltal a 
jegykiadásra ne kelljen vára-
kozni. Az IBUSZ egyben ar-
ra is felhívja az utazóközön-
ség figyelmét, hogy a bel-
földi forgalomban kiadott, 
egy hónapig érvényes jegy-

füzetéket és menettérti szel-
vényeket. valamint a csopor-
tos utazásokra kiadott szállí-
tólajstromokat az utazás meg-
kezdése előtt a pályaudvaron 
is le kell bélyegeztetni. Aa 
utazás megszakítása esetén a 
jegyet az utazás folytatása-
kor ugyanígy, az oda-vissza 
útra kiadott jegyeket a visz-
szautazás megkezdése előtt is 
le kell bélyegeztetni a pálya-
udvaron. 

NEMZETKÖZI SZEMLE 
A brioni találkozó 

Brioni — festői szépségű 
sziget az Adriai-tengerben. 
Ez a kis jugoszláv sziget most 
ismét a nemzetközi érdeklő-
dés gyújtópontjába került. 
Itt találkozik a jövő héten 
három kontinens, három or-
szágának államfője — Tito, 
Nehru és Nasszer elnök. A 
július 18-án kezdődő tanács-
kozásaiknak már hetek óta 
nagy figyelmet szentel a vi-
lágsajtó. Ezt a megkülönböz-
tetett érdeklődést Jugoszlá-
viának, Indiának és Egyip-
tomnak a nemzetközi életben 
betöltött különleges szerepe 
magyarázza. S noha egyálta-
lán nem megvetendő az a 
tény, hogy Tito nyári rezi-
denciájának kerékasztalánál 
összeülő államelnökök több 
mint 400 millió embert kép-
viselnek, mégsem lehet tár-
gyalásaik jelentősegét pusz-
tán országaik lélekszámával, 
vagy akár gazdasági és kato-
nai erejével mérni. 

A találkozó Igazi jelentősé-
ge abban áll. hogy Brionin 
olyan országok államfői ta-
nácskoznak, amelyek az el-
múlt években történelmi ér-
demeket szereztek a béke, a 
nemzeti függetlenség és a 
nemzetközi biztonság politi-
ká jának diadalra juttatásá-
ban. Külpolitikájukat az a 
törekvés vezette és vezeti, 
hogy a Szovjetunióval, a né-
pi Kínával és más békeszere-

tő országokkal karöltve a vi-
lágnak mind szélesebb tér-
ségeire terjesszék ki a béke 
övezetét. 

Békés egymás mellett élés 
és aktív együttműködés min-
den országgal — ez Jugoszlá-
via következetes külpolitiká-
ja. A Szovjetunióval és a töb-
bi szocialista országokkal va-
ló baráti kapcsolatok kiala-
kítása tovább erősítette Jugo-
szlávia nemzetközi helyzetét 
és tekintélyét. Ennélfogva 
ma még eredményesebben 
közreműködhet a különböző 
rendszerű államok közötti 
megértés kia lakításában. 

A találkozó másik két rész-
vevője hasonlóképpen nagy 
szerepet játszik a nemzetközi 
porondon a békés egymás 
mellett élés politikájának 
gyakorlati megvalósításá-
ban. Ezért van az, hogy Neh-
ru szavára messze India ha-
tárain túl is felfigyelnek, 
Nasszer pedig az arab világ-
ban örvend rendkívüli tekin-
télynek. 

A találkozónak további 
súlyt ad az, hogy a tárgyaló-
felek között számos külpoli-
tikai kérdés megítélésében 
igen szoros az összhang. 
Ilyen például a népi Kína el-
ismerésének és ENSZ-tagsá-
gának kérdése, vagy a tajva-
ni probléma. Mindhárman 
elítélik a bagdadi paktumot 
és általában a katonai tömb-

politikát. Erőteljesen szorgal-
mazzák az általános nemzet-
közi leszerelést és az atom-
fegyverek betiltását. Síkra-
szállnak azért, hogy a Kelet 
és a Nyugat kapcsolatait a 
hidegháború helyett a békés 
gazdasági versengés szilárd 
alapjára helyezzék. Teljes a 
nézet-azonosság közöttük a 
kolonializmus egyöntetű el-
ítélésében is. 

Megfigyelők szerint a há-
rom államférfi e kérdéseket 
azoknak az ú j lehetőségek-
nek a szempontjából fogja 
megvizsgálni, amelyeket a 

Szovjetunió és a Kínai Nép-
köztársaság legutóbbi kezde-
ményezései teremtettek. Jól 
értesült körök lehetségesnek 
tar t ják, hogy Brionin ú j kez-
deményezés történik a né-
met kérdés megoldásának 
előmozdítására is. 

Mindezek alapján teljesen 
indokolt a „Tribüné des "Na-
tions" című francia lapnak 
az a várakozása, hogy „azok 
a kezdeményezések, ame-
lyekben a Brioni-i tanácsko-
zásokon megállapodnak 
majd, kétségen kívül nemzet-
közi légkör további enyhíté-
sét segítik elő". 

Lépés előre 
A helyes irányba tett lépés 

haladást jelent akkor is, ha 
vonakodva és bizonytalanul 
is tették meg. Ebben az érte-
lemben komoly jelentősége 
van a Német Szociáldemok-
rata Párt pénteken befejező-
dött müncheni kongresszusá-
nak. 

E kongresszus fontosságát 
a jelenlegi nyugatnémet po-
litikai életben nem csupán az 
határozza meg, hogy a Né-
met Szociáldemokrata Párt 
a bonni parlament legna-
gyobb ellenzéki par t ja . Va-
lódi jelentősege abban ju-
tott kifejezésre, hogy a hatá-
rozott politikai irányválto-
zást követelő mozgalom, 
amely a párt alsóbb szerve-
zeteiből indult ki, most első 
ízben éreztette észrevehető 
hatását a párt politikai vona-
lának kialakításában. 

A kongresszusi küldöttek 
négynapos tanácskozásának 

éles hátteret adott Adenauer 
hidegháborús politikájának 
nyilvánvaló csődje, az az ál-
talánossá váló felismerés, 
hogy a szövetségi kancellár 
politikája csupán a két né-
met állam közötti szakadás 
elmélyítésérc alkalmas, es 
nem pedig az ország ú j ra -
egyesítésére. Érthető tehát, 
hogy a kongresszus helyen-
ként rendkívül éles vitája 
akörül csúcsosodott ki, hogy 

— a „ Wochcnpost" című 
nyugatnémet lap szavaival él-
ve — a párt „Konrád őfelsége 
hűséges cll. '.izéké legyen-e 
továbbra is, vagypedig az 
Adenaucr-rendszer ellen irá-
nyuló valódi ellenzék kikris-
tályosodás! köznontja". 

A különböző alapszerveze-
tekből érkezett 94 határozati 
javaslat többségéből ki tűnt: 
a szociáldemokrata párt ta-
gok zöme követeli, hogy 
most, amikor a párt felkészül 

a közelgő választási harcra, 
legyen vége a félmegoldások 
politikájának és hirdessék 
meg az Adenaucr-koalíció el-
leni következetes harcot. Ez 
a követelés hangot kapott 
még Ollenhaucr pártelnök 
beszámolójának jellemző cí-
mében is: „A német politika 
fordulópontján". 

A kongresszus vitáját ösz-
szegezve megállapítható, 
hogy a párttömegek gyökeres 
változásokat követelő irány-
zatának és a pártvezetőseg 
„mérséklő" hatásának komp-
romisszuma jut kifejezésre a 
kongresszus végső mérlegé-
ben. 

Komoly előrelépést jelent 
a kongresszusnak az az állás-
foglalása, miszerint „a szo-
ciáldemokrata pártnak az a 
célja, hogy megváltoztassa az 
elhibázott kül- és katonai 
politikát, rcvizió alá vegye a 
fennálló szerződéses kötele-
zettségeket és megszüntesse 
a hadkötelezettséget". 

Ez a program, ha választá-
si megfontolásokból is szüle-
tett, ha nem is teljesen kö-
vetkezetes, mégis tükrözi a 
tömegek akaratát és ennyi-
ben ú j lehetőségeket nyit az 
adenauer! „atlanti vonal" 
megváltoztatására. Ugyan-
csak reális szemléletre mu-
tat a kongresszusnak az az 
állásfoglalása, hogy „a jelen 
idők legfontosabb követelmé-
nye az általános, nemzetközi-
leg ellenőrzött leszerelés" és 
hogv „a német kérdés meg-
oldása csakis a nemzetközi 
enyhülés viszonyai között 
képzelhető el". Ennek a he-
lyes állásfoglalásnak logikus 

folytatása a kongresszusnak 
az a követelése, hogy a bon-
ni kormány szorgalmazza a 
teljesen normális kapcsola-
tok megteremtését a Szovjet-
unióval és vegye fel a kap-
csolatokat a népi demokrati-
kus országokkal. 

Másfelől viszont rendkívül 
sajnálatos, hogy bár számos 
küldött követelte a két né-
met állam közötti kapcsola-
tok felvételét, a pártvezető-
ségnek sikerült „jégretenni' ' 
azokat a számára kellemet-
len javaslatokat, amelyek a 
Német Demokratikus Köz-
társaság kormányával való 
közvetlen tárgyalásokat sür-
gették. Pedig teljesen nyil-
vánvaló, hogy a két német 
állam közötti közeledés, a 
német egység megteremtésé-
nek egyetlen járható út ja . 

A müncheni kongresszus 
vitája mindamellett megmu-
tatta. hogy a pártvezetőség a 
jövőben nehezen állhat el-
len ennek a realitásnak, mert 
— mint a „Die Welt" című te-
kintélyes hamburgi lap meg-
ír ja —, az egyszerű párttagok 
mind erőteljesebben követe-
lik, hogy „a szociáldemokrá-
cia ismét tér jen vissza Kari 
Marx és Friedrich Engels ta-
nításaihoz. A baloldal javas-
latai arra irányulnak, hogy 
térjenek vissza a régi köve-
telésekhez. amelyek szerint 
a nagyüzemeket a társada-
lom tulajdonába kell adni. 
Ezek a kívánságok pedig 
összefüggnek azzal a követe-
léssel. amely a Grotewohl-
kormánnyal való tárgyalásos 
kért száll síkra", i 
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Ha segítik a fiatalokat — jobbkedvűen, szívesen dolgoznak 
ógg. új. magyar (őlgá 

A múlt években kézlegyin-
tés volt a felelet a Köztiszta-
sági Vállalatnál, ha a dísze-
sekről érdeklődtünk: jobb ar-
ról nem beszélni. Ma Tóth 
János elvtárs, a pártt i tkár, 
Sándor elvtárs, az ü. b.-el-
nök, ördögh elvtárs, az igaz-
gató, a portás, a személyze-
tis, a csoportvezető, az utca-
seprő — mind azt mondja: 
Mozgolódnak a fiatalok, 

van mór DISZ-élet nálunk". 
Jelentős dolog ez, érdemes 
írni róhL 

Kezdjük a szórakozásnál. 
Mert mit szeretnek legjob-
ban a fiatalok? Táncolni, da-
lolni, sportolni, szórakozni. 
Még a munkában is ezen jár 
az eszük. Az év elejétől Nyá-
ri Zoltán — januárban vá-
lasztották meg — DISZ-tit-
kár és az egész vezetőség irá-
nyításával elérték, hogy a 
fiatalok rendszeresen bejár-
tak a kultúrterembe ping-

pongozni, sakkozni, rádiót 
hallgatni. 

Amikor kitavaszodott 
az idő, röplabda-pályát épí-
tettek az üzem udvarán. Az 
üzemben a DISZ-szervezet 
kezdeményezte és indította 
meg a gyűjtést az árvízkáro-
sultak javára. A Petőfi-kör 
előadásairól egyetlen ifi sem 
hiányzott. A májusban meg-
tartott vizsgán számosan 
kaptak könyvet jó tanulás 
jutalmául. Kollektíven részt 
vettek a szegedi ifjúsági üdü-
lő- és vizi-sporttelep előké-
szítésében. Segítettek a dí-
szesek a móravárosi párt-
szervezetnek a sajtóterjesz-
tésben, továbbá a kerületi 
DISZ-szervezet létrehozásá-
ban. 

Szóval pezsdült az élet. A 
szórakozási lehetőség megte-
remtése jórészt magával hoz-
ta azt is, hogy a Köztisztasá-
gi Vállalat fiataljai szívesen 

részt vesznek népnevelő-
munkában. 

Hogyan születtek meg ezek 
az eredmények? A diszesek 
kérték a szakszervezetet: mi-
vel szervezetüknek nincs 
pénze, adjon segítséget, hogy 
vásárolhassanak ping-pong-
ütőket, labdákat, hálót. Ké-
résük teljesült. A fiatalok az 
igazgató elvtárshoz fordul-
tak: szeretnének elmenni 
Pécsre, részt venni az ottani 
ifjúsági napon, megnézni a 
várost, a Mecseket. Mintegy 
harmincan — volt köztük 
idősebb munkás is — 

el is mentek Pécsre. 
Elment Ország Laci. a kis 
Terhes, Kószó András, a 
„csöngős" gyerekek, akik 
életükben sem jártak még 
ilyen messzi az országban. 
Az üzem adta a fiataloknak 
a teherautót. Reggel indul-
tak és este — igaz, nagyon 
fáradtan — élménydúsan 
tértek vissza Szegedre. 

Jogos, vagy nem jogos 
S s eset a következő: a 

Konzervgyár vezetői elhatá-
rozták, hogy a minőség javí-
tásában érdekeltté teszik a 
dolgozókat. Elkészítettek két 
rendelkezést a borsóidény 
megkezdése után, amely sze-
rint a borsófőzők és a steri-
lizálók is felelősek a minő-
ségért. Amennyiben romlás 
következne be, a borsófőzők-
tBl 20. a sterilizálóktól pedig 
25 százalékot vonnak le a ha-
vi béralapból. A sterilizálók-
nál bevezették a darabbére-
zést, a borsófőzőknél viszont 
maradt minden a régiben. 
Mindezeket a dolgozókkal 
július 12-én, illetve 15-én kö-
zölték. i 

A júniusi termelésnél zök-
kenők mutatkoztak a kon-
zervborsónál, minőségi rom-
lás keletkezett. A vállalat ve-
zető szakemberei, a főmér-
nök, a gyártásvezető, a labo-
ratórium egyik dolgozója ja-
vasolta, hogy a főzők fizeté-
séből 20, a sterilizálóktól pe-
dig 12.5 százalékot vonjanak 
le. Ezt a fizetés előtti napok-
ban írásban közölték a dol-
gozókkal és 

aaan nyomban levonták 
M összeget 

kttöl mennyit, 90-tól 220 fo-
rintig. Ez ellen a dolgozók 
nyomban tiltakoztak. Elmon-
dották, hogy ők a technoló-
giai utasítást betartották, ar-
ra hivatkoztak, hogy 21 nap 
alatt elkövettek egyszer, 
vagy kétszer kisebb hibát és 
ez semmiesetre sem indokol-
ja az ilyen nagyarányú le-
vonást. Torma Károly sze-

rint a műszaki vezetők kér-
ték, hogy például a főzési 
időt csökkentsék, mert az V-
ös borsó nagyságnál megre-
pedezik a készítmény és így 
nem lesz elsőosztályú. A jó-
indulat vezette őt is, amikor 
e kívánságnak eleget tett, de 
amikor négy és félóra után 
megtudta, hogy emiatt opá-
losodás keletkezik, újból a 
korábbi technológiai utasítá-
sokat tartotta be. 

Ma nehéz lenne eldönteni, 
hogy a műszaki vezetők fi-
gyelmeztették-e a főzőket, 
vagy sem, az azonban bizo-
nyos, hogy 

olesó népszerűségre 
törekedtek 

*— még ma is ezt teszik —, 
nem mondták meg, amikor a 
hibát észrevették, hogy ezért 
büntetést kell fizetni. Ami-
kor pedig felelősségre vonás-
ra került a sor, tiltakozás 
nélkül helyeselték, hogy a fő-
zők és a sterilizálók alapbé-
réből is „kártérítés" címén 
levonjanak. 

Az üzem vezetői jelenleg is 
jogosnak ta r t ják a levonást, 
bár szerintünk a munkabér-
ből csak a fizetési előleget, a 
tévesen kifizetett összeget és 
a megállapított kártérítést 
vonhatják le. Az üzem veze-
tői tiltakoznak az ellen, hogy 
ők kártérítésre kötelezték a fizetésére. Az egyeztető bi 
dolgozókat, egyszerűen minő- z o t tság, későbbiekben pedig 
ség-megtérítést emlegetnek. a z illetékesek majd fényt de-
A konzervgyáriak esetében r f tenek erre, ha kérik a dol-
azonban világos, hogy itt kár- g o z ó k . A z a z o n b a n bizonyos, 
megtérítésről van sző. E kár- h o g y a vállalat vezetői meg-
megtérítés összege pedig, ha gondolatlanul, jogtalanul 
meghaladja a kárt okozo v o n t á k le az értesítést köve-

százalékát, akkor egyetemle-
gesen nem lehet elmarasztal-
ni az összes főzőt és sterili-
zálót. Kötelezni lehet azon-
ban havi alapbérük 15 szá-
zalékáig a kár megfizetésére, 
de többre nem. A konzerv-
gyári vezetők nem vették fi-
gyelembe azt sem, hogy a 
kár megállapításának és be-
haj tásának összegét megálla-
pítsák és azt a dolgozóval 
írásban közöljék. A fizetési 
napon ugyan közölték a le-
vonás összegét, de ez sza-
bálytalan, hisz a kártérítési 
összeget csak a határozat 
kézbesítését követő 

két hónap eltelte után 

vonhatják le, még akkor Is, 
ha a dolgozó nem fordul az 
egyeztető bizottsághoz, tehát 
tudomásul veszi a határoza-
tot. 

Annak azonban semmi 
alapja nincs, hogy 20 száza-
lék levonásra kötelezzék pél-
dául a főzőket. A rendelke-
zések szerint selejt-, vagy 
kármegtérítés címén a dolgo-
zó alapbérének 15 százalékát 
lehet levonni, s a többit még 
ha a kár nagyobb is, meg-
fizetettnek kell tekinteni. 

Ma még nem lehet eldön-
teni, terheli-e a főzőket és a 
sterilizálókat felelősség, kö-
telezhetők-e kártérítés meg-

egyik dolgozó alapbérének 15 

Szerdán hirdetnek ítéletet a kisteleki 
földműves szövetkezeti visszaélésben 

Közöltük már, hogy a sze- Értesülésünk szerint július 
gedí járásbíróság megkezdte 18-án, szerdán hirdetnek íté-
Kiss Lajos és 12 társa föld-
művesszövetkezeti sikkasz-
tási bűnügyének helyszíni 
tárgyalását Kisteleken. Az 
ítélethirdetésre pénteken 
nem került sor, mert újabb 
tanúk kihallgatását rendelte 
el a bíróság. 

Tápéi hírek 
A tápéi Hazafias Népfront-

bizottság ma délelőtt 10 óra-
kor gyűlést tart a tanácsháza 
nagytermében. A gyűlésen a 
Szovjetunió és a szovjet me-
zőgazdaság életéből, eredmé-
nyeiről hallhatnak majd igen 
éniekesnek ígérkező előadást 
a gyűlés részvevői, 

Nagy báli mulatság lesz 
ma 8 órai kezdettel Tápén a 
Révész-féle helyiségben. A 

bálát a Tápéi önkéntes Tűz-
oltó Testület tagjai rendezik. 
A hangulatosnak ígérkező ze-
nét a mulatsághoz a MAHART 
zenekara szolgáltatja majd. 
jjJ Csendes Pálné 

letet az említett bűnügyben. 

tő napon a dolgozóktól a 
meghatározott összeget, nem 
tartották be a törvényességet, 
figyelmen kívül hagyták a 
Munka Törvénykönyve ren-
delkezéseit. A dolgozók jog-
gal kérik, hogy a törvényes-
séget mindkét részről tartsák 
be. 

A kirándulás közelebb 
hozta egymáshoz az idősebb 
dolgozókat és a díszeseket. A 
pártt i tkár elmondta, hogy a 
kirándulás óta a termelési 
értekezleten is bátrabban 
felszólalnak az ifik, jobban 
megértik egymást az idősebb 
dolgozókkal, lelkesebben 
végzik valamennyien mun-
kájukat. „Megtért" például 
Molnár Mihály és Pásztor 
János. Molnár még az év 
elején arról mesélt, hogy 
DISZ-tagkönyvének egyik 
lapjába sodorta a cigarettát. 
Most már mindketten lelkes 
sportolók, kitűnő kerékpáro-
sok, eredményesen vettek 
részt a Bástya-szpartakiádon. 
Az utóbbi időben a zömben 
DISZ-tagokból álló labdarú-
gó-csapat is két döntetlent 
és két győzelmet ért már el. 
Az üzem dolgozói örülnek 
annak, hogy a csapat tagjai 
pontosan megjelennek az ed-
zéseken, és a kollektíva egy-
re jobban összekovácsolódik. 
Kovács Lászlót, Kecskeméti 
Ilonát, Eizerle Istvánt, Gyo-
vai Józsefet úgy ismerik, 
mint a leglelkesebb DISZ-
tagokat az üzemben, Nagy-
iván Mihályt pedig mint a 
szervezet egyik legodaadóbb 
mozgatóját. És hangsúlyoz-
zák, hogy az élüzem cím el-
nyaréséhez nagyon sok kö-
zük van a díszeseknek. 

Világos: ha azt lát ják a 
fiatalok, hogv törődnek ve-
lük, ha azt lát ják, hogy az 
igazgató, az ü. b.-elnök, a 
pártszervezet segíti őket, 

nagyobb kedvvel-
szívesen dolgoznak. 
Megkérdeztük a pártt i tkár 

elvtársat, hogy a DISZ-szer-
vezet mennyiben segíti a párt-
szervezet munkáját . Ezt vá-
laszolta: „Azelőtt sok ener-
giát fordítottunk arra, hogy 
életet ver jünk a DISZ-be. 
Most a taglétszám is emelke-
dett, a tagsági díjat is ponto-
sabban fizetik az ifik. Két-
hetenként vezetőségi ülést 
tartanak, a DISZ-titkár részt 
vesz a pártvezetőség ülésein 
és ha valamilyen probléma 
adódik a munkahelyen, már 
tud intézkedni. Például a 
háziszemét gyorsabb elhordá-
sát a fiatalok megváltozása 
segítette elő. Egyszóval keve-
sebb gondunk van velük és 
azt tapasztaljuk, hogy szá-
míthatunk üzemünk dísze-
seire". 

A DISZ-szervezet legutób-
bi vezetőségi ülésén a jövőről 
tárgyaltak. Arról, hogy a 
szervezeti életbe, a megmoz-
dulásokba még jobban be-
vonják a különböző munka-
területen dolgozó fiatalokat 
is. Mert bizony eddig főleg 
az adminisztrációs munká-
ban dolgozó ifik tevékeny-
kedtek. Nagyon alaposan elő 
akar ják készíteni a jövő évi 
Petőfi-kört, színjátszó cso-
portot szerveznek. 

Bátran mondhat juk: a Köz-
tisztasági Vállalat díszesei jó 
úton haladnak, a párt cél-
kitűzéseit, a jobb munkát se-
gítik elő. 
m m m u s m a m M. T. 

Nem tévedés: egy ú j 
magyar folyóról írunk. 
Igaz, nem a vad termé-
szet, nem a geológiai 
erők hozták létre, hanem 
az emberi tudás, az em-
beri szorgalom. Tegnap 
adták át a teljes hosszá-
ban elkészült Keleti Fő-
csatornát rendeltetésé-
nek. A 98 kilométer hosz-
szú, 40 méter szélességű 
ú j -folyó" a Tiszát köti 
össze a Berettyóval, Ti-
szalök, Tiszavasvári, 
Hajdúnánás, Hajdúbö-
szörmény, Balmazújvá-
ros, Hajdúszoboszló, 
Hajdűszovát, Kaba, Te-
tőtlen és Földes községek 
mellett elhaladva Ba-
konszegnél torkollik a 
Kék-Kálióba, azon ke-
resztül a Berettyóba. Hu-
szonkét városnak és fa-
lunak, 90 tsz-nek és 10 
állami gazdaságnak adja 
eletető vizét. Ott csillog 
a csatorna vize végig az 
istenverte hortobágyi szi-
ken, majd lejebb, délre 
is eljutott a terméke-
nyebb határokba. Oíí 
csillog a víz, ahol azelőtt 
csak haszontalan giz-gaz 
éktelenkedett a termé-
ketlen kőkemény tala-
jon. A csatorna vize nem-
csak Hajdúban változtat-
ja meg »a természet 
rendjét", — eljut a víz 
Szolnok, Békés és Csong-
rád megyébe is. Ha a 
Keleti Főcsatorna és a 
belelő elágazó 85 kilo-
méter hosszú Nyugati 
Főcsatorna építése befe-
jeződik, hazánknak ezen 
a legszárazabb vidékén 
összesen 200 ezer holdon 
válik biztonságossá a 
mezőgazdasági termelés. 
A fő- és mellékcsatorná-
kon összesen mintegy 
430 kilométer hosszúság-
ban hajók, dereglyék és 
pontonok is közlekedhet-
nek majd. A tiszalöki ön-
tözőrendszer felett 110 
olyan híd épül, amely 
alatt a kisebbfajta hajók 
is elférnek. S ráadásul a 
Tiszalöki Duzzasztómű-
vel együtt épülő erőmű 
évente 55 miliő kilowatt-

óra elektromos energiá-
val gazdagítja m a j az or-
szágot, s magasfeszült-
ségű távvezetékkel küldi 
innen a fényt a gépállo-
másokra, az üzemekbe, 
a kis falusi házakba. 

A Keleti Főcsatorna 
teljes mértékben mező-
gazdaságunk fellendíté-
sét szolgálja, megépítése 
a munkás-paraszt össze-
fogás gyönyörű bizonyí-
téka. Munkások, műsza-
kiak százai, ezrei dolgoz-
nak itt a testvéri orszá-
gokból, a Szovjetunióból 
és a Német Demokra-
tikus Köztársaságból ér-
kezett kiváló gépek se-
gítették és segítik az 
építkezést tovább. Mert 
a munka nem áll meg. 
A csatorna teljes széles-
ségében még nem készült 
el, ezt a munkát 1957 
vegére fejezik be. A ti-
szalöki első vízlépcső 
után megkezdjük majd 
Tiszaburánál a második, 
Csongrádnál pedig a har-
madik tiszai vízilépcső, 
duzzasztómű, erőmű és 
öntözőrendszer építését 
is. A Tisza e hatalmas 
méretű csatornázása 
út ján kereken egymil-
lió holdról — hazánk 
egész szántóterületének 
több mint 10 százaléká-
ról — véglegcsen elűz-
zük az aszály fenyegető 
rémét, dúsabb termésre 
szorítjuk a földeket, 
évenként 200 millió kilo-
wattóra villanyencrgiá-
val gazdagítjuk népgaz-
daságunkat, elsőrendű 
ha.jóúttá tesszük a Tisza 
egész magyarországi sza-
kaszát. Csupán az öntö-
zés révén évi egymilli-
árd forinttal gyarapszik 
majd népünk jövedel-
me, jóléte. 

Nagyszerű tervek ezek, 
de éppen a szombati 
avatóünnepség is bizo-
nyíték reá, hogy pontról 
pontra meg is valósul-
nak a párt útmutatása 
nyomán a munkások, 
mérnökök és dolgozó pa-
rasztok erejével és ösz-
szefogásával. 

Banditatámadás 
a Budapest—Szombathelyi 

utasszállító repülőgépen 
1956. július 13-án, pénte- I dik, hogy a gép utasai és szé-

ken délután 14.53 perckor a j mélyzete mielőbb visszatér-
menetrend szerint közlekedő j hesseneik hazájukba. Lépése-

ket tesz annak érdekében, 
hogy a repülőgép visszatér-
jen állomáshelyére és a tá-
madókat, a gaztett elkövetőit 
felelősségre vonják. 

budapest—szombathelyi utas- ' 
szállító repülőgépen bűnös 
személyek aljas támadást in-
téztek a repülőgép személy-
zete és utasai ellen. 

Kényszer alkalmazásával 
átvették a repülőgép vezeté-
sét és eltérve a menetirány- Bn . • -
tói, azt Nyugat-Németország- 8 0 a g y a s t b c ' R y 6 R y i n t ó ' 
ba vitték z e t létesül Mórahalmon. Az 

A magyar közvéleményt I intézet főorvosának Rózsa 
mélységes felháborodással ' Józsefet, a deszki csont tbc. 
tölti el az aljas támadás híre. 1 szanatórium orvosát nevez-
A magyar kormány intézke- ték ki 

A MAGYAR ALLAMI 
NÉPI EGYÜTTES 42 elő-
adást tartott sikerrel Lon-
donban. Egyhetes olaszor-
szági tartózkodásra utazik 
most Londonból, közben részt 
vesz a genovai nemzetközi 
táncfesztivákaij ^ 

(5) 'Á legnagyobb gondom: 
mi lesz az önállóságommal, 
meg a parancsszóra való 
munká.val. még megmarad' . 
De már ebben sem néztem 
olyan vakon a világba, mint 
azelőtt. Elgondoltam: mi is 
az én önállóságom most? Ki 
is parancsol nekem tulajdon-
képpen? Hát itt van egyiknek 
az apám. Vele lakom, s ő 
csaknem úgv parancsol, mint 
tíz esztendővel ezelőtt, le-
génykoromban. Sokszor 
mondta már nekem, ha vala-
miben nem értettem vele 
egyet: te gyerek vagy. ehhez 
nem értesz, tedd úgy. aho-
gyan én mondom, úgy lesz 
az jól. Az igaz. a legtöbbször 
jól beszélt és sokat segített 
eligazodni a gazdálkodás 
csinjában-binjában. De nem 
vált be mindig a szava, s ne-
kem olyankor is engedelmes-
kednem kellett. 

Miért nem is vettem észre 
korábban, hogy tulai donkép-
peri parancsszóra dolgozom 
én most is. az apai háznál? 
Hát egész biztos azért nem, 
mert ^z apám munkába iga-
zító szavát megszoktam már, 
s idő kellett ahhoz, hogv rá-
jöjjek: akármennyire is mon-
dom én. hogy önálló vagyok, 
csak nem vagyok mindenben 

A LMÁSI ISTVÁN: 

S D E S X K . I T Ö R T É N E T 
független ember. S ez tulaj-
donképpen nem is rossz. Így 
is van rendjén. 

Aztán meg ha nem számí-
tom apám útbaigazító sza-
vait. parancsait, akkor is 
akad nekem parancsnokom 
elég. A legfőbb parancsnok 
nem is öregedő szüléim, ha-
nem a munka. Ez még apám-
nak is parancsol. Tavasszal 
fél hatkor, nyáron fél ötkor, 
négykor talpon kell állni 
mindig. 14 hold föld nagy úr, 
ezer tennivalót ád tavasztól 
őszig, nap mint nap. Egyszer 
szántani, máskor vetni kell. 
alighogy befejezi az ember a 
kukoricavetést, az őszi gabo-
nák fogasolását. hengerezését. 
már itt van a kapálás. Kezibe 
veszi a paraszt a kapát má-
jus derekán, aztán nem fogy 
ki a kapáinivalóból aratásig. 
De közben a szénát is le kell 
kaszáDni. a szénagyűjités is 
vár ja az embert, a kukorica 
fattyazásával re lehet késle-
kedni. S az a r a t á s . . . ? Hete-
kig nincs nyugta az ember-
nek; Látástól vakulásig húz-

za a kaszát.-szántja a tarlót, 
hordja a gabo-aikereszteke:. 
Nagy megkönnyebbülés az, 
amikor elcsépel. Akikor lenne 
egy kis nyugalma, de a ház 
körül mindig talál elfoglalt-
ságot. ösz közeledtével aztán, 
ha száz keze lenne az ember-
nek. akkor sem győzne min-
dent idejében. A krumplisze-
dés. a sar.iúszéna-kaszálás, 
gyűjtés, a napraforgó betaka-
rítása. a kuikoricatörés, a szár-
vágás, a cuikorrépaásás. hor-
dás. az őszi szántás, aztán a 
vetés annyi, de annyi munkát 
ad. hogy ember legyen a tal-
pán. aki decemberig nem 
fogy le 6—8 kilót az ember-
telen hajszában. Csak a nagy-
ja munkát emlitettem. Akkor 
még ott van a házkörüli jó-
szág. a malacok, disznók, te-
henek. lovak. Ezeket rendben 
tartani, etetni, itatni, gondoz-
ni hogyan is lehetne máskép-
pen. mint a latástól-vakulásig 
tartó munkával! Bizony, ret-
tenetes úr minden kisparaszti 
gazdaságban a munka. Miért 
is lenne különben annyi sér . 

ves ember a falun a parasz-
tok között? Miért öregedné-
nek meg legtöbb háznál olyan 
korán az asszonyok? Miért Is 
ne olvasna több könyvet, 
miért ne szórakozna gyak-
rabban P paraszt? 

És hát a szövetkezetiben. -. ? 
Ott is a munka parancsol. H a 
szántani, vetni, kapálni kell, 
ott sem várhat a föld. De 
amint én hallottam, láttam, 
egy embernek sem parancsol 
a munka sem naphosszat 
annyifélét, mint a kisgazda-
ságban. Aki az állatokkal 
foglalatoskodik, az reggeltől 
estélig csak azokat gondozza. 
Aki meg a mezőn dolgozik, 
kapál, kaszál vagy szánt 
egész nap. az este, a földről 
hazatérve letehetj a munka 
gondját. Nem fogadják éhség-
től sivalkodó malacok, etetés-
re váró tehenek, nyugodtan 
beszélgethet társaival, olvas-
hat könyvet, vagy akár a mo-
ziba is elmehet. 

Aztán meg ott vannak a 
gépek. A Kossuthban is trak-
tor szántott • gabona alá. 

traktor húzta a vetőgépeket, 
kombájn és aratógép aratott. 
A búzához alig nyúltak hozzá 
kézzel. Csak kevesebb jut így 
a munka nehezéből az em-
bernek. Hogy időnként még-
is megmondják, ki mit csinál-
jon. az múlhatatlan. Hiszen, 
ha egy ilyen 500 holdnál na-
gyobb gazdaságban mindenki 
a maga feje után menne, 
ugyan nézhetné, hogy mire is 
megy az esztendő végén. Ogy 
összegabalyodnának a dolgok, 
hogy az isten se tudna eliga-
zodni rajtuk. Rend a lelke 
mindennek. A rend kedvéért 
meg ésszerűen be kell osztani 
az emberek munkáját . 

Ilyesfajta gondolatok jár-
tak már ekkor a fejemben, s 
amikor tavaly ősszel az asz-
szonv azt mondta: szóltak a 
szülei, hogy költözzünk át 
hozzájuk, nagyobb férőhely 
van. Én nem ellenkeztem. Az 
idén januárban aztán fogtuk 
magunkat és Némethékhez 
mentünk lakni. Közben a 
szövetkezetből üzentek, meg 
az elnökkel. Török Imrével is 
beszélgettem, s megkérdezte, 
nincs-e kedvem beállni tag-
nak a Kossuthba. Hívott is. 
ho®c menjek közéjük. 

(Vége következik) 



OELMÜGYBRORSZITG Vasárnap, 1956. július 15. 

| I H | | < | I I I I I I 

J ' f i 
liiiillliinii 

! í n 
IHIIIIHHIMIIIIIIIIII 

m i i i g i 

l i i i i l l i 

I R O D A L M I 
i i i i i i l i i i l i l i t n i i i i i i i i l i i i i i i t l h h i i i n 

M E L L E K L E T 

1 K 
T r a m , tram, tra- tra- tra! 
' Pergett a kisdob és a 

tűzfalak árnyékában a szél 
beletúrt Ferkó szőke hajába. 
Igen magas volt a tűzfal, 
még mngasabb a másik, s 
árnyéka olyan volt, mint a 
lila tinta, melyet egy hara-
gos és gyermektelen háziúr 
Öntött volna ki. Fcrkó gyako-
rolta az Amuri partizánok 
dalát : — Tra. tram, t rarara. 

- E L B E S Z É L É S -
te meg apja. Az inget felhúz-
ta és kedvtelenül keresgélt 
valami ennivalót. Volt túró, 
meg kenyér. Hamar megette 
és ment. — Biztosan a kocs-
mába, vagy Döme bácsihoz, 
snapszlizni. 

— Gyere, elvisszük a desz-
kákat — adta ki apja az uta-
sítást. 

— Az ember sohasem talál-
ja ki, mi lesz — gondolta 

TJ tizekkel játizik 
a izemtm 

Ügy érzem: vidám robbanások 
készülődnek valahol bennem; 
szemem tüzelikel játszik, nyári 
hajnaloknál is fényesebben. 

Ügy érzem: reám vár ai élet, 
hogy éltessem daloló vérrel 
ét okos szóval... Most úgy érzem-
ki nagyon ég, az sosem ég el. 

közben csak kétszer rúgott 
odébb egy követ, aztán meg- Várnak a fák, kanyargós utcák, 
fegyelmezte magát. — Ni vár minden felnövekvő házfal, 
csak, Sréter Már ült a és minden szép, gydrhöző ember 
küszöbön és fogta nagy böl- szivének nyíló ajtajával. 
csen a t rombitáját . 

Tízig semmi különös ese- yem vagyok döngő gladiátor, 
mény nem történt. Már fent d e m é g í í m i n d e n t e n n i ; z g a l . 

Kotta is állt előtte, mely Ferkó, persze, móst Jut eszé-
egv falbavert szegen lógott, be, a deszkákat kell elvinni, 

ültek a főtéri deszka-emelvé-
nyen, s már a harmadik szá-
mot játszották, mikor észre-
vette Ferkó, hogy a sűrű em-
t '-rtömeg megett valami zűr-
zavar keletkezik. Egy részeg 

vágyak ét erük ringatóznak 
bölcsőiben jó izmaimnak. 

Ügy érzem: 
TlCTTl lehet olyan 

[gáncs, 

A M A I J U G O S Z L Á V L Í R Á B Ó L 

GV1DO TART ALJA: 

N Y A K É K 
Gyöngyszem: nyakán minden cseppje 

dolgos verejtéknek —: 
irigan dalol a menyecske, 

s száll a dal az égnek. 

Színeik kápráznak a gyöngyön 
forró verőfényben — 

repül a dal hegyen, völgyön, 
a munka tüzében. 

Vigan dalol a menyecske, 
arca bíbor-pompa — 

nyakán fényes, napsütötte 
gyöngy-nyaíkékéi hordja. 

abból dobolt. Készülődött a amit egv napon Apja hozott embert tuszkoltak odébb, aki mel'J feltartóztat, sárba buktat; 
bemutatóra. haza vaiahonnan. Négy teljes elesett, felkelt, megint el- a B°nd> » hnL a rossz magának 

A bemutató a város főte- szép szál deszka. Bent lapul- esett, mint akinek minden szent öröklétet csak hazudhat. 
rén lesz holnap, amikoris K l e m szívesen cipelte ap- csontja összetört valahol. n , . . , .. 
piindenünnen, még a puszták I N ja után a rá ju tó egy Ekkor meglátta az ember ! f J erzem: "ettesat az etet... 
lakói közül is. aki úttörő, nak a fáskamrában. fejét , nem volt kalapja se, - ™ P*™* ez, csak legyen pátosz! 
összegyülekezik vasárnap. Fs' szálat, de tekintve, hogy erő- az apja. 
nem lehet az, hogy a kisdo-
bos ne tudja elejétől végig 
á kottát. Ferkó pergetté a do-
bot, s észre sem vette, hogy 
az apja megjött. Hája j , bár-
csak feleszmélt volna a rozo-
ga kapu nyikorgására. A ka-
pu is összesküdött ellene. 

— Trsmrara , rarara. 
— Széthasítom azt a dobot 

egyszer, eredj, takarítsd fel 
áz udvart! — kiáltott az apja 
s megállt a gyerek mellett. 
Ferkó szótlanul emelte le a 
szegről a kottáját , s vitte a 
dobot, magához szorítva. 
Nem nézett apjára egyszer-
iem. Aztán seperte az ud-
vart. Közben gondolkozott. 
Azt képzelik a felnőttek, egy 
tizeijegy éves gyerek csak 
ügy leng a világban, mint va-
lami falevél. Á, dehogy, min-
dent lát és mindent hall, 
szomjasan belélegzi az egész 
elérhető világot. Ferkó így 
morfondírozott seprés köz-
ben. 

—- Marhaság ez, minek.- se-
perni, mikor nincs mit? in-
kább ne költené el a kerese--
tct. Milyen szép., puhája van-
Gurkó apjának, áz fs rakódó. 

sen alkonyodott és letértek a 
mellékutakra, mégis csak na-
gyobb keserűség nélkül ér-
keztek el Szabó Mátyáshoz, 
aki asztalos volt. J á r t már itt 
Ferkó. tavaly is hoztak ide 
fát, akkor gyertyánfát. 

Ledobták a deszkákat a 
műhelyben. Az apja intett, 
hogy vár jon kint. 

Nemsokára kilépett apja, s 
jókedvűen fütyörészve lép-
kedett ki előtte a kapun. 

— Ferkó, most hazamész, 
rak já l tüzet, tegyél fel for-
ralni vizet és tisztogasd meg 
a serpenyőt. Krumpli t , meg 
sült húst eszünk. Ma nagy 
vacsorát csapunk. 

Ferkó gyanakodva, öröm 
és kétségek közt ment haza. 
Ugyan mi lehet ez? Igaz, ap-
ját néha megszállta a szent-
iélek, s eszébe jutott a jó is, 
de rendszerint semmi sem 
lett belőle. 

Tüzet rakott , a lábast Is 
megsúrolta hamuval, de 
akárhogy -forrt js a,yíA-.buz-

Megértik majd, akik megérzik: J 
a hétköznap is hány csodát hoz. — Trrramtat ra , prrr , pr r r , 

t rara. Pergett a dob Ferkó 
keze alatt. Az apja. 

A szél beletúrt szőke üstö-
kébe s ezernyi szempár néz-
te az úttörő-zenekart, főleg 
a kisdobost, aki taktusra, el-
sőrangúan dobolt. Az amuri Ügy érzem: vidám robbanások 
partizánok dalát játszották s készülődnek valahol bennem; _ 
Ferkó egyre a szögverte lyu- szemem tüzekkel játszik, nyári 
kat nézte a kottán. Az apja. hajnaloknál is fényesebben. 

Járok az utcán, zajok futnak, 
türelmetlen autók loholnak, 
lüktető ember-forgataggal 
siet a ma és jön a holnap, 

Falfehéren, de nyugodt, 
felemelt arccal dobolt, per-
gette a verőket. Ekkor az ap-
ja ránézett és megállt. Nézte 
a gyereket, már félig józanul 
állt, nézte, aztán elfordítot-
ta fejét , elment. A tömeg ú j -
ra arc nélküli ezerszemű va-
lamivé válf, Tramtramtrrra , 
Dobolt a kisdobos, és az em-
berek olykor rámutat tak. 

— Ez aztán a gyerek! Ez 
aztán dobos, büszke is lehet 
r á az apja — mondták töb-
ben is. 

Ferkó dobolt, egyre csüg-

András Sándor 

Oh&gjeUni 
a Jtepedi lükÓA 

DOBR1SA CESZARICS: 

AZ ELrüLEJíEíT SZÓ 
A kedves ajakról egy szó. 
Mely elfeledve, félretéve. 
Nagy csendben alszik már sok éve — 
Váratlanul toppan elébed. 
Mint pillanatnyi szép emléked, 

Magányos álmod megzavarja. 
Lánggal lobog egv pillanatra — 
A másik perc eltörli köddé 
És nem tér vissza soha többé. 

Fordította: BACSKI GYÖRGY 

(jBel-o&tni 
(Francia—osztrák ssines film) 

A „Vörös is fekete' után még azokban sem kelthet hiányt 
újra egy film, amelynek érzetet, akik a könyv elolvasása 

forgatókönyve híres regényből után ültek be a moziba, — Lótás 
készült. Talán éppen ez a baj. Daquin és Roger Vailland fon 
A regény, — regény és a film — gatókönyve nem torzítja, nem 
film: kél külön műfaj, mindkét- enyhíti a regény mondanivaló' 

de hírt' ad a^ srtnlláz* életéről t5nek megvan a maga ábrázolás- ját, mégis a film — sem mint 
is Tájékoztatja az olvasókat "ui(lbeli sajátossága, mindkettő fjlm, sem mint a regény meg" 
a Színházi Fesztivál szegedi különböző eszközökkel dolgozik, jelenítője — nem nyúftja azt; 
sikerein kívül az ú j színlhézi s ebből egyenesen következik, amit vártunk tőle. Sok helyen 
évad műsortervéről és a most hoSV regényből filmet csinálni igen vontatott, 

Az ú j szám — a színház 
nyári szünetére való tekin-
tettel — ezúttal is főként 
filmeseményekkel foglalkozik. 

a figurák nem 
következő évadra szerződött ( t e r m é s z e t e s e n j ó t l j v g y kicsit elég árnyaltak, tetteik nincsenek 

gedőbb szívvel, a fejét is for- ú j művészekről. Érdekes nyi- lehetetlen. Nemcsak azért, mint előkészítve, s ezért aztán a szí" 
gát ja , kereste, -hogy ug \an latkozaiot olvashatunk a nép- amiért azt sokan füstik,, hogy neszek úgy mozognak ezekben a 

. .. tt merre lehet apja. Nincs ebéd, szerű Gérard Philipetől. . a ugyanis: a flM terjedelmi okok szerepekben, mintha szűk rufiá" 
8 . * t 4 " í ' harágü9ni fog. Meg kellett „Vörös ós fekete" főszereplő- miatt á regénynek csak egy ká.- ban lennének, s a cselekmény 
apja, -mert a kocsma iavot vólna'4ta»fe A-húst ugyan ®1-* jétől a szov j e t f i t a i ^ r t á s r ó l . n y a d á t tudja visszaüti, hanein zökkenve, darabosan halad elő" 
aztán megette a maíadék tű- ^ I ^ J ^ ^ s ^ t leh<Mlen> 7" * kívülről látjuk, 

távol 
e s e t t . . F e r k ó í S l t l z i é - : t ü z e l t , 

egy helyen vannak, az ő ap- w ^ Y & ^ l e f í valami * deszkákból. Gérard Philipet egyébként a a M ^ ^ y é s ) ü m ^ m ü f ^ j í ü h o ^ ' é ^ V ü ^ e k h ~ o ^ n 
jának pedig még rendes ci- K l s k rumphra való. Kereste közeljövőben másik nagy hak -^felelően, különböző cse- hatnak emberen belül, hc™an 
„ x ; — i — . . — i 1 Kuat. a z apját , s meg is találta. ixah„M,<v a - . . _ . . . _ »» 

Nem sírt, csak szomorúan Egy tölgyfa alatt állt, távol a 
feküdt és talán el is alszik tömegtől, egyedül. Ha já t fé-
szerencsésen, ha eszébe nem sülte tíz u j ja l és csüggedten 
jut, hogy ugyan merre lehet nézte az emelvényt. 
a kisdob? Ferkó szíve nagyott dob-

fi lmjében is lá that juk ..Az \ekménnyel kápcs csak ,-„.,;„ formálják a jellemet, valamint 
ördög szepsége^ cfmu o l a s z - megeleventteni V i ^ fl hogyan H miért késztetnek 

S C S S ^ S t o ? a f ő k ö n y v hű marad a re- újabb megbatározott cselekvésre, 
lap Figyelemreméltó riport gény c,e[ekménVéhc:- és lépés- ezzel adós maradt a film majd" 

B _ . foglalkozik a filmeknek az TgLlépésre követi azt — nem nem minden szerep esetében és 
Riadtan ugrott ki az ágy- bant. Áz~apja szomorú. Per- if júság nevelésében betöltött íöhet Utre í° alk°'á', hiszen ez alól nem kivétel a főszerep, 

ból és a sötétben tapogatva 
kereste a szekrény al jában, 
némi ruhaféle alatt a rejtző 
dobot. Megvolt. 

Már azt hitte, hogy az ap-
ja ezt i s . . . Szégyenkezve 
búj t vissza és csakhamar el-
aludt. 

Megvirradt. Csodálkozva 
nézte az üres ágyat. 

Üres, miért is üres? A 
deszka — jutott eszébe — a 
deszka az oka. Nem olcsó a 
deszka, s inni lehet a resti-
ben is. Ma van vasárnap. 

Felugrott és műnkhöz lá-
tott. 

Megmosakodott, aztán elő-
szedte a szalmazsák alól a pré-
selni letett nadrágot és a pi-

gette a dobot, pergette, 
— Ne fél j Apám, majd 

megtanulok főzni, minek ne-
kem ez a dob, minek nekem 
ez a nyakkendő, segítek ne-
ked mindenben, ha már Anya 
nincsen. Biztos, hogy a kocs-

pője sincs. Azért is gyakorol, 
holnap ne szóljon rá Szab-
Iyai tanár úr, ne őrá muto-
gasson folyton a kis pálcájá-
val — morfondírozott magá-
ban seprés közben s dudo-
rászta a partizánokat, meg a 
többi műsorszámot, üteme-
sen, ahogy majd dobol, kot-
ta szerint. A végén annyira 
belement a dallam ütemébe, 
hogy egyszerre csak ott állt 
az udvar közepén és a nagy 
nyírfaseprűt táncoltatta, s 
még fütyült is hozzá. 
• p \ e hamar észebkapott és 

^ buzgón takarította to-
vább az udvart. Nem szereti 
az apja, ha áll. Mindig ten-
ni kell valamit. Azt sem sze-
reti, hogy bogarakat gyűjt , 
azt sem, hogy neki van az 
osztályban a legszebb rajza, 
Szegelni, seperni, meszelni, 
tyúkólat takarítani, segíteni 
a teherautónál, ezt szereti. 

— Nem jó az, ha az ember 
fia többet tud az apjánál — ros nyakkendőt. Szépen la-
ezt mondja. Ki érti ezt? Hát pultak, mintha egy szabó tet- nyomult, s menetközben szó-
tud ő többet? Az ő apja, ha te volna le eléje, olyan volt. rakozottan kotorászott zse-
nem inna, hát csuda volna. Hajá t levizezte, de hátul a bében. Papír akadt u j ja i kö-
Olyan magas, erős, és szép a forgója egyre felállt, evvel zé, egy húszas. Akkor rend-
nézése, ha jókedvében van. sokat bajlódott, de csak ha- ben a dolog. 
Ilyenkor elviszi a t iszapartra ragosan áll mégis, — hadd Irányt változtatva elhagv-

álljon! Szomorkásán zárta az ta a teret, s ment az isme-
ajtót, a kulcsot feltette a rőshöz, akitől vasárnap is le-
szemöldökfa peremére. het húst venni. 

Ekkor harangoztak hetet. 

szerepéről, egy másik színes 
riport pedig a szegedi mozik 

minden műfajnak megvannak a 
maga törvényei, ezeket pedig 

legrégibb jegyszedőjéről em- . . . . , , 
létezik meg A műsoron kö- h ' a t s z a m n e m l e h e U 

vetkező filmek részletes is-
mertetése mellett ezúttal is 
gazdag kulturális hírrovatot. 

a ..bei-ami" szerepe sem. 
Természetesen van a filmnek 

néhány kiváló részlete, ilyen 
például a bál-jelenet, pontosait" 

A Maupassant regényből fran- han a francia négyei jelenetej 
cia-osztrák közös produkcióban flI '«a".rf? >ál k°mP°™h 

cs filmszerű jelenetnek sodrása mát is elhagyod, Apám, de m ű s o r t > filmhíreket, kereszt- készGh Bei-Ami című film éke- vók> ne^rsak ol egtJ„ figurÁ. 
f á j a szívem. Tramrara . 
P r r r r r r . Vége a számnak. 

Ferkó egyenesen odané-
zett, az apja elkapta 

ezt a nézést, a gyerek csak 
pontként látszott az emelvé-
nyen, de szőke hajáról ráis-
mert. Akár az anyja, olyan 
szőke. 

Intett neki. A gyerek is 
felemelte kezét, sokáig len 
gette. 

Az apja ekkor közelebb 

rejtvényt és bőséges kép- sen példázza az előbb elmon- hat jellemezte, mutatta be szel-
anyagot találunk a Szegedi dottakat. A film nagy egészében lemesen, leleplczően, hanem 

hűen követi a regény eselekmé- «= szituáción keresztül azt 
A legközelebbi szánj augusz- ® . . , . az életformát is, amelyben ezek 
tus közepére jelenik meg. riyét - ox a néhány kxhagyas emben,k élneh

 J
A, fgész 

filmnek ilyennek kellelt volna 
lennie, mint ahogy a regény is 
ilyen az első oldaltól az utolsóigi 
Nem arról van szó, hogy a film 
<•sapnivalóan rossz, de éppen egy 
ilyen jelenet mutatta meg, hogy 
a film egésze mennyire elmarad 

Páskándi Cérna 

EPIGR4MMÁK 

FORDÍTÁS NEKI NEM SIKERÜLT 

E gyűjteményből megtudod, x . ^ t a ^ l S Z.-nek ragyogó jól ""él, mint amit nyújtania kellett 
az élet mily larkan futott. 1 B ' —»— 

bárkákat nézni s közben e l 
meséli, hogy suhanc korában 
mint „búvárkodtak" a pa j tá -
sokkal a varsák körül. Egy-
szer majdnem belefojtotta 
őket tettenéréskor egy ha-
lászgazda, de nem lett belő-
le semmi, mert már akkor is 
olyan erős volt, hogy lerázta 
magáról. Ilyenkor érezte 
Ferkó, hogy a vére bizsereg. 
Kimenni a vízre, messze er-
dőkbe, neki a világnak, 
mindent legyőzni! 

— Az ő apja miért iszik? 
Mert meghalt Anya? Másnak 
is meghalt, ö seper, mosogat, 
főzni is tud kicsit, s ha 
kell, százszor is felsepri ezt 
az udvart, de miért ne lehet-
ne neki is dobolni? — Egé-
szen elkábult az erős, kúsza 
gondolatokban, abbahagyta 
a seprést, bevitte a vén szer-
számot a kamrába, s ment a 
konyhába. 

Az ap ja mosakodott, majd 
felvette legjobb nadrágjá t és 
egy inget, ami nem volt tisz-
ta. Elébb megnézte az Inget, 
akkor jött Ferkó. 

—« Ezt is kimoshattad vol-
na. nagy vagy már — íedd-

Vltte a dobot, kottát, vit-
te, de előre tudta, hogy 

az iskolát nvolckor nyit ják, 
mert csak félkilenkor van a 
gyülekezés. De azért egyene-
sen az tékola felé ment. út-

KONCZ ANTAL 

(GOETHE) 

A TOLVAJ ÉS AZ ALKALOM 

Alkalom szüli a tolvajt, igazad 
van! 

Dehát a jó tolvaj alkalmat nem 
szül vajon-e?! 

meg)-, mert irtóztatóan hazu-
dili. É L végül még egy kérdés: a 

Füllentett 6 is néhány rímben kivágások problémája. A 
valamicskét, de, mert csak filmnek olyan előzetes híre jött, 

Mégegyszer visszaintett a 
gyereknek, s némi büszke-
séggal hallgatta a zenét, ami UGYANARRÓL 
egészen emberesen recsegett 
a fák között. A dobot tisztán Adj kölcsön, s örülj, ha nem 
kihallotta belőle. adom meg, mert úgy lesz okod 

Vincze András nem adni máskor legalább! 

füllentett, nem honorált ák, 
KÜLÖNBSÉGEK 

Prométeusz is lopott, tüzet, s 
mindenki dicséri, 

Ez meg egy félkiló almát, s sze-
gényt mindenki leköpte, 

KÖLCSÖNPÉNZ 

Tőa^naLi aew eqy hdümatcjúp^ml 
— Felszállsz a Napba és én hol keresselek, 
Meg se születtél és máris temesselek, 
Tavasz-hirnök, hajnal-lánya, harmatcsöppem, 
Eleted az én szívemről hová röppen? 

— Te vagy a kert éltetője, élet-nedve, 
Virágoknak vérpezsdítő tarka-kedve, 
Friss hajtások bizalmasa, biztos vára. 
Nálad nélkül kóró lesz a rózsa szára! 

— Nálad nélkül testem árva, törődött agg, 
Lelkem tikkadt sivó-homok, só-sivatag: 
Sorvaszt az irigy hő, őröl a fogas fagy; 
De frissül szivem, kivirul, ha velem vagy! 

— Szívborzoló éjszakáknak értő-titka, 
Örömet, bút együttőrző titkok nyitja 
Csillagocska, kicsi lány, meghalsz, ha Napba 

[szállsz, 
Maradj velem harmatcsöppem, te drága társ! 

A piruló virágokból legyen gyümölcs, 
Fény életednek áldott forrásából tölts 
Poharamba titkot-oldó nehéz italt, 
Ne félj, ki most téged a karjaiba tart 

Dús kertet varázsol a parázs-homokra, 
S mindig lobogni fog lelke csipkebokra! 

A szivemről az életed hová röppen? 
— Maradi velem szerelmesem, harmatcsöppem! Hát a verébbel fogni dobot!? 

hogy igen erotikus részletek van-
nak benne. Az a film, amit film-
színházainkban vetítenek, erről 
nem tanúskodik, tehát ezeket a 
jeleneteket kivágták bizonyos 
triegfontolások miatt. Ez két kér" 
dést vet fel. Az egyik az, hogy 
a film néhol bántóan darabossá 
válik a kivágások miatt, egyik 

», _, ,, ,„, kép után olyan következik, ame-Nagyhegyesen elfogadtam a köl- ^ ^ flz ^ 
csön-huszast a íólkeresö rossz , ... » , . ; , ,, ezaltal a film művészi értekét a pennavaKarcstoi. T - » ' I « /-,, , . , T- , ,_. Kivágások erősen rontják. Mas-Ulcsón megúszta! Egy húszasért . , !, 

- " - - részről, talán nem kellene min-
dent kivágni egy filmből, ami 
erótikus, főleg akkor, amikor 

ÜJ-MALTHUSZISTAKRA egy ilyen kritikai realista alko-
Azt javasoljátok, kevesebbet tásró1 van s">> ah°l a- erotika 
öleljen az ember? nem öncélú dolog. Ezek a kivá-

Bölcs e tanács! Bár megszívlelte gott jelenetek nem nevelnének 
volna a p á t o k ! . e r k ö l c s t e l e n s é g r e , hanem csak 

TANDÍJAMRÓL jobban jellemeznék a figurákat, 
és végeredményképpen a magyar 

halhatatlan maradott! 

Borsos tandíjat kell érte fizet- . . . , 
nem, hogy lássák a vizsgán: nézo ls van annWra UMt, mxnt 
mitse tudok. 

DOBBAL - VEREBET 
Dobbal verebet; lehetetlen? 

a nyugati, ahol a film vagy 
csonkítatlanul, vagy jávai kisebb 
csonkításokkal került a közön-
ség elé. 

András Sándor. I 
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Szülőkről - szülőknek 
n f t u K T i R i r c s m 

fivek 5la diákotthonban rek; hogy van „valakije": Ezért kel történi összeütközés jelzi 
élek 100-110 gimnáziumi tanuló búsul anyuka — sóhajt egyet ezeknek a szerencsétleneknek 
között és így — nevelőmunkám közben L. fiúnk — és nem is fiatal éveit és fogékony lelküle-
Kőzepette — számos alkalmam gondolt a másodszori férjhezme- tét, amikor szeretetre, jó szóra, 
nyílik megfigyelni a gondjaimra netelre. Egyszer azután kérője melegségre vágyakoznak, és lát-
bízott 15—18 évesek magatartá- akadt, akihez másfélévi huza- nak helyettük gyűlölködést, ci-
6át, viselkedését, érzelmi világát vona után, a férfi meg nem szű- vakodást, durvaságot és bruta-
és különféle kérdésekben vallott nő könyörgésére, mégis csak litást abban a kis közösségben, 
felfogását. Természetesen a leg- hozzáment Ez a „férfi" pedig, amelyet általában családnak ne-
több fiatal nehezen nyilatkozik, aki a fiút egyáltalán észre sem veznek. Milyen érzelmekkel és 
húzódik és bizalmatlan olyan- vette, pedig ő szeretettel köze- az élet nagy kérdéseivel szem-
kor, amidőn a nevelő, látva ha- ledett feléje, három hónap után ben milyen felfogással fognak ők 
nyatló tanulmányi eredményét, egyszerűen faképnél hagyta az u t a t keresni a nagy világban? 
töprengéseit és lehangoltságát, édesanyát, „összeállt" valakivel Hogyan legyenek belőlük apái-
négyszemközti beszélgetésre hív- és az édesanya mindezek tetejé- kat, anyáikat tisztelő fiatalok? 
ja magához. A hosszas és eset- be még komolyan beteg is. — Miként szeressék és becsüljék 
leg többszöri eszmecserék azu- A fiú nem tud napirendre térni meg az iszákos, ötlegeket oszto-
tán lassan célhoz vezetnek. Meg- a történtek felett, nem érti, g a tó, családját elhagyó és kicsal 
nyílnak az ajkak és ömlik a pa- hogy miért kellett édesanyját, pongó életet élő, rossz példát 
naszáradat, a sok keserűséget akit végtelenül szeret és tisztel, nyújtó családapát? 
feltáró szózuhatag. Talán sokszor egy jött-mentnek még szeren-
jói is esik kitálalni, hiszen ez csétlenebbé tenni. Látszik, hogy S o k - s o k k é r d é s vetődik 
megkönnyebbülést jelent még minden gondolatát ez a kérdés f c l ilyenkor és marad felelet nél-
akkor is, ha az a valaki, akihez foglalkoztatja az egyébként is k ü ! , m e r t a feldúlt családi ottho-
közlékenyek voltunk, nem tud tépelődő, csendes, komoly és n o k l c u s z a össze-vjsszaságát ne-
ugyan segíteni, de másképpen értékes fiúnak. h é z é s megoldhatatlan feladat 

tekint reánk és megértőbben k<* , . . . , máról-holnapra helyreigazítani, 
zeli problémáinkat. *"S m é g l e h e l l t a számos, Erdekeit édesapák és édes-

. , , , , ,, , , a fentiekhez hasonló, igen seo- anyák, akik szerződést kötöttek 
Legnehezebben beszélnek ezek m o r ú é , t a n u l s á g o s e s e t e t W í K > . é l e t r tekintsetek szenvedő 

t. fiuk szüléikről és pedtg akkor, r a k o i t a t n L A z o n b a n m á r a l k é t í é g e k k 5 x 5 l t v e r g ő d 6 ha azok nem ugy elnek egymás d j g elmondottalcból i , kitűnik, „ekeitekre és szeretetben úgy 
mellett, ahogyan egy családapá- h o p y e z e k a g o n d t e r b e l t f i ú k a z é , j e t e k b é k é b e n á s m e I . 
nak és anyának kellene elme. flelbffl m á r i g ^ s o k a l ^ ^ ^ fol { ^ 
\együnk hát bonckes a á né- ^ ^ F.Zck a benyomások, sú- sebzett lelkű áldozatokká vál-
hány olyan tipikus esetet, amely , v o g k ú e n é , m é n y e k p e . j a n a k b a n e m d c r ű S i kiegyensú-

éleL-helyrehozhatatlan k á r t t e ^ ' f f ? * 
könny és álmatlan éjszaka, tateW e m b e r e k k é nevelődjenek! 

N. E. — fejét szomorúan le-
hajtva — arról beszél, hogy u 
édesapja évekkel ezelőtt elhagy 
ta a családot ét már az ötödik 
„nővel" él együtt. Ezzel úton-
útfélen kérkedik is. Hozzátarto-
zóiról egyáltalán nem gondosko-
dik, s így az otthoniak igen ne-
hezen élnek, mert hiányzik a 
férfi kéz a juttatott föld meg-
munkálásához. A fiút néha keresi 
az apja, egyszer-kétszer írogat is 
neki, de ő bújik előle, mert meg-
veti, nem akarja látni! — Le-
het-e ezen csodálkozni? Egyál-
talán nem! Sőt a fiú magatar-
tása teljesen érthető! 

S. A. az érettségi ballagásra 
szerette volna szüleit meghívni, 
de ez komoly akadályba ütkö-
zött, mert külön élnek, ö mind-
kettőjüket szereti és úgy gon-
dolta, hogy életének ennél a 
kedves és megható mozzanatokat 
nyújtó megállójánál talán össze-
hozhatná őket, és a szeretet, a 
megbékélés jegyében együtt ün-
nepelhetnének. De nem merte 
megtenni, mert attól tartott, 
hogy szülei még itt is egymás-
nak mennek! Igy hát hozzám for-
dult tanácsért. Bizony igen kíno-
san tudtam magam is a helyes vá-
laszt megadni. Szegény fiú! 
Mennyit szenved és gyötrődik 
szüleinek gyűlölködése miatt, 

Miért sírsz f i am? — 
kérdezem K. M.-tőL Bátyám írt 
i— feleli — éspedig megint na-
gyon szomorú sorokat Apuka 
ismét a nagykéssel támadt anyu-
kára és a testvéreimre, akik alig 
tudtak kimenekülni előle a szo-
bából. Persze újból csak ivott, 
költekezett, szórta a pénzt a ze-
nészeknek, törte a poharakat, 
székeket pedig tízen vagyunk 
testvérek, igen népes a család és 
ő hányszor megfogadta már, 
hogy többet nem fog inni. Ügy 
félek — mondja megremegve —, 
hogy egyszer megsebzi, vagy 
jaj! megöli édesanyámat; de 
akkor én is . -.: Egy 15 éves ser-
dülő ifjú életének jelzőkkel elég-
gé el nem látható tragédiája ez. 

És itt utalnom kell' a Szabad 
Nép egyik májusi számában 
megjelent cikkére, amely arról 
szól, hogy egyik-másik üzemben 
egyesek, többszöri ismétléssel 
mámorosan, dülöngélve, vagyis 
ittasan próbálnak dolgozni, ami 
által mérhetetlen károkat okoz-
hatnak gépeken, felszerelésen, 
de saját magukon is. A cikk, 
6ajnos egyszerűen csak leközölte 
a tényeket, de nem jelölte meg 
az orvoslás módját. A magam 
részéről azt ajánlanám, hogy 
vegyék számba ezeket a megrög-
zött iszákosokat, helyezzék őket 
megfigyelés alá, majd pedig — 
miután az eljárás a legtöbb 
esetben teljes eredményt hoz, 
h— fogják őket alkoholelvonó kú-
rára. Megéri, mert garázdálkodó 

nyx 
sikertelen felelet és a felnőttek- Devich Andor 

József Attila Kör Szegeden . 
( K városi párt-végiehajtóbizoltság halározaiának margójáro) 

h 
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július 6-1, száma közli a vá-
rosi páíjl-Vb. határozatát a 
József Atti la Kör létrehozá-
sáról , Ezzel kapcsolatosan 
szeretnék néhány gondolatot 
fe lvetni . 

A XX. kongresszus az egész 
világon, így hazánkban is 
jelentős változásokat hozott. 
Egész sor kérdésben közgaz-
dászok, írók, kri t ikusak, filo-
zófusok, történészek, jogá-
szok, pár t - és állami funkcio-
náriusok hasznos revízió alá 
vették korábbi helytelen ál-
láspont ja ikat . 

A XX. kongresszus u tán 
megfelelő a tmoszfér a terem-
tődött, ahol nem ledorongo-
lás, lekicsinylés, sőt tudatos 
rosszindulat é r te a jóhi-
szemű, becsületes b í rá-
lókat, hanem megértés, 
jóindulat és segítő szándék. 
Városban és falton, üzemek-
ben és termelőszövetkezetek-
ben, egyetemeiken, pártszer-
vezetekben szenvedélyes vi-
t ák folynak a különböző sors-
döntő kérdéseikről, az embe-
rek megítéléséről, egyes tudo-
mányszervezési problémák-
ról, a filozófiai és irodalmi 
f ron t jelenlegi helyzetéről 
stb. Igen sok kérdésben azon-
ban a személyi kultusz ma-
radványaképpen ma még tisz-

Egy új rendelet margójára 
Néhány nappal ezelőtt meg-

jelent egy ú j rendelet, amely 
nyári utazási kedvezményt 
biztosít a pedagógusoknak 
három utazásra, azzal a cél-
lal, hogy módjuk legyen job-
ban megismerni az országot. 
Ügy látszik, a rendelet meg-
fogalmazása sem volt eléggé 
precíz, mer t — amint kide-
rül t — ez is több problémára 
adott ckot. Mégtnkább a kivi-
telezése. Ez a következőkép-
pen történik: az igazgató — 
attól függően, hogy hány ké-
relmező van —< esetenként, 
vagy listaszerűen kiállít egy 
írást, melyben igazolja, hogy 
a megnevezett pedagógus, 

vagy pedagógusok az ő isko-
lá jában alkalmazottaié, sőt mi 
több, nem egyszerű alkalma-
zottak, hanem pedagógusok. 
Ez a lista elkerül a MÁV üz-
letvezetőséghez. Mondjuk a 
kérelmező pedagógus viszi 
magával. Az üzletvezetőség-
nél tudomására hozzák a pe-
dagógusnak, hogy előbb f i -
zessen be csekken (!) 2 forin-
t o t A ké t forint annak az 
utazási igazolványnak az ára , 
amelyet kiáll í tanak a pedagó-
gusnak, miután a postáról 
visszatér, kezében a csekk 
nyugtájával . Vajon nem len-
ne egyszerűbb ezt a két forin-

tot ott a helyszínen befizetni? 
Avagy a MÁV nem bízik al-
kalmazottadban? — Ez az iga-
zolás három utazásra jogo-
s í t ja fel a pedagógust. De 
mivel a rendelet nem eléggé 
világos, több pedagógus uta-
zásonkint fizetett be csekken 
két forintot az igazolványért. 
Elég gondja lesz a MÁV-nak 
a túlfizetéseket visszatéríteni 
ma jd . Mindezt a bonyodal-
ma t és amit még fal sem so-
roltunk, például azt, hogy 
Kiskunfélegyházáról Szeged-
r e kell bejönni az igazolásért 
stb. — el lehetett volna ke-
rülni némi előrelátással. 

QlÁaitagi aimq^emk&r 
Tegnap virágot akar- lya-esokrot választott. miközben megérkeztem, szál gyöngyvirág is van 

tam vásárolni. Bemen- — Megfelel? — kér- Csöngetésemre megjelent a közepén! Ez a csokor 

— Ö .se igen.n 
— Menyasszonyának 

lesz talán? 
— Igen -. i • vagyis 

majd, -. t nem — dadog-
tam vörösen, mint a rák. 

Mari és felvezetett a la- a kedvencem. Milyen 
kásukba. nagy varázsló vagy te! 

— Rögtőn főn a ma* Már kezdtem hinni 
ma. Egy kicsit korábban varázsló tudományom-
jöttél, mint ahogy ígér- ban, amikor nyílt az aj-
ted, de nem baj, gyere tó és megjelent ott a 
csak. néni, akitől a virágot 

Közben átnyújtottam vettem, Mari anyukája, 
A néni mosolyogva „gfcj a v;rágot. Láttam éppen olyan kedvesen 

becsomagolta a kis csok- rajt0t hogy egészen meg- mosolyogva, mint az 
rot és én gyorsan elsiet- lepödik. üzletben. •• 

odavitt az ezer színpom- tem~ EBV k\csit méS fú- _ Szentisten, Laci- — ö a Lacii — ma* 
pávai tarkáló virágtenger toltam a friss levegőn, hám, honnan tudtad, tátott be Mari. 
elé. Nem tudtam válasz- mű/<1 némi szorongással hogy ezek az én virága- — Már találkoztunk — 
tani, mert mind nagyon és nem kevesebb izga- hisz erről még sose mondta nevetve a néni. 
szép volt. lommal elindultam az én beszéltem veled? Nagy zavaromban 

— Egy nagyon, de na- Marikámék háza felé. _ Tudom én, hogy — rákvörösen — én is 
gyon szépet tessék kivá- — Először megyek milyen tetszik neked — megpróbáltam mosolyog-
lasztani! — könyörög- hozzájuk. Vajon, mit feleltem büszkén. ni, de azt hiszem, nem 
tem. fognak szólni a szülei — — Nini! — kiáltott fel sikerült. 

0 egy gyönyörű ibo- tűnődtem magamban, most újra — még egy Balázs Antal 

tem az egyik üzletbe, dezte mosolyogva. 
Egy nagyon kedves, ba-
rátságos arcú néni jött 
elém. 

— Mit tetszik paran-
csolni? — kérdezte. 

— Névnapra szerqtnék 
virágot venni — mond-
tam bátortalanul. 

— Tessék csak — 
mondta kedvesen — ét 

tázatlan, sőt dogmatikus ál-
láspontok uralkodnak. Ezért 
helyes ú jabb vi tafórum lét-
rehozása, ahol a keretek és 
formák megfelelőek, ahol tér 
nyílik alkotó, szabad elvi vi-
tára . A városi pár t -végrehaj-
tóbizoítság tehát nagyon he-
lyesen jár t el, amidőn a vá-
rosi DlSZ-végrehajtóbizott-
ság és a TTIT t i tkársága ja-
vaslatára elhatározta a József 
Attila Kör létrehozását. A 
kör célját abban határozta 
meg, hogy ú j abb városi vita-
fórumot teremtet t a munkás, 
paraszt, értelmiségi fiatalok 
és felnőttek részére nap ja ink 
aktuális kérdéseinek megvi-
tatására, helyes, pártos állás-
pont kialakítására. 

II. 
A József Attila Kör létre-

hozásával kapcsolatban sza-
bad legyen néhány megjegy-
zést tenni. 

1. A vita azt jelenti, hogy 
vélemények, nézetek, állás-
pontok küzdenek egymással 
szemben. A korátobi idők vi-
tái sok esetiben elsekélyesed-
tek, mer t egyes emberek vé-
leményei, nézetei, álláspont-
jai -megcáfolhatat lan arany-
igazságként* hangzottak el és 
ezek természetesen dogma-
ként nehezeditek minden gon-
dolkodó emberre. Aki aztán 
ezek ellen felszólalt, az - f e l -
ségsértést* követett el. Ter-
mészetesen a vitában lehet-
nek helytelen, megfontolat-
lan vélemények és álláspon-
tok, de ezeket érvekkel, tu -
dományos érvekkel kell meg-
dönteni és megcáfolni, nem 
pedig pusztán hatalmi szóval, 
esetleg adminisztratív eszkö-
zökkel, mer t ez nem éri el a 
kívánt célt. 

2. Igen gyakori, hogy egyes 
vitázók a célt és az igazságot. 
amiért küzdenek, nem lát-
ják egészen tisztán. Egyesek 
pedig nem aka r j ák látni. Nos, 
ez az igazság filozófiai és jogi 
terminológiára! élve, objek-
tív igazság, a dolgozó nép, a 
pár t igazsága. Gyakori jelen-
ség az is, hogy a vitázók más-
más elvi alapból indulnak ki, 
amidőn véleményüket vala-
milyen fórumon el k íván ják 
mondani. Előfordul olyan vita 
is. ahol egyesek idealista el-
mélet, metafizikus módszer 
segítségével, farmállogikai 
alapon vetnek fel kérdést és 
igyekeznek megoldani prob-
lémákat. Nekünk ma m á r 
más. magasabbfokú vitaala-
punk van Vitázni m a már 
alkotó módon, csakis m a r -
xista—leninista elvi alapon 
lehet. Aki a kérdéseket más 
úton és más elvi alapon pró-
bál ja felvetni és megoldani, 
az nyilvánvalóan zárt körben 
marad. Gyakori az is, hogy a 
vitamódszerek nem megfele-
lőek. Ez különösen a Petőfi-
köri vitákon fordult elő. 
Ezekben a vi tákban a felszó-
lalókat, a helyes marxista— 
leninista álláspontot kifej tő 
elvtársak hozzászólásait gú-
nyos nevetéssel, ordítozással 
kísérték. Ez méltatlan a leni-
nizmushoz. Az ilyen zavart-
keltő egyének egyszerűen fel-
rúg ják a viták tiszta, szabad 
légkörét, de súlyosan sért ik 
minden emberben meglévő 
méltóságérzetet is, nem is 
szólva arról, hogy a demok-
ratizmus alapvető elveit sem 
ta r t j ák be. 

3. Az előbb említett Petőfi 
Körnek súlyos hibája, hogy 
szinte kizárólag az értelmi-
ségnek a vitafóruma. Ezt a 
hibát a Józser Attila Körrel 
mi nem követtük el Szege-
den. Persze vigyázni kell a 
vitakérdések összeállításánál 
bizonyos sajátos helyzetre, 
profilra. Nyilvánvalóan bizo-
nyos szinteket nem lehet és 
nem szabad á t tömi , átugrani, 
mer t ezek meg nem értése 
súlyos hibákra, a viták ella-
posítására vezetne. Nagyon 
gondosan és nagyon mélyen 
á t kell gondolni a megvita-
tásra kerülő kérdéseket. He-
lyes lenne megítélésem sze-
rint, h a az értelmiség nagy 
elvi problémáin túlmenően az 
egyes vitakérdéseket úgy ál-
l í tanák össze, hogy pl. mű-
szaki, agrár, pedagógus, jo-
gász stb. értelmiség sa já t tu-
dományágán keresztül szól-
hatna hozzá a szegedi orszá-
gos problémákhoz. 

4. A József Attila-köri vi-
táknak a publicitását: min-
denképpen biztosítani kell. 
Az így lezajlott eredeti gon-
dolatokban bővelkedő vita a 
dolgozóinkat érdekli. A hely-
telen hozzászólásokat is leg-
alább vázlatosan ismertetni 
kell, de különösen alaposan 
és részletesen kell közölni a 
helyes marxista—leninista 
tudományos, pozitív tény-
anyaggal alátámasztott vá-
laszt. A vita tel jes anyagát 
pedig meg kellene küldeni 
sokszorosítva a szegedi 
könyvtáraknak, hogy ott min-
den érdeklődő ennek alapo-
san utána nézhessen. 

5. Helyesnek tar tanám, ha 
pl. széleskörű tanulmányozás 
után a Kör ti tkársága a meg-
vitatásra kerülő kérdésterve-
zetet a Délmagyarországban 
közzétenné, hogy a nyilvá-
nosságon keresztül folyja-
nak, a lakul janak a vitaté-
mák. Általában nem sikere-
sek az - íróasztal mögött k i -
izzadt aktuális témák*. Vitat-
kozzanak arról a munkás, 
paraszt, értelmiségi f ia ta l ja-
ink, ami őket valóban é r -
dekli, sőt izgatja. Ne kény-
szerítsümk r á j u k sablonosáj -
témákat , mer t ezzel is az el-
lenkező hatást é r j ü k el. Ter-
mészetesen nem azt mondom, 
hogy most m á r aztán bízzuk 
magunkat a szerencsés vélet-
lenekre, hiszen ezen a téren 
is irányításra, tudatosságra 
van szükség. De ez viszont 
ne nyomja el a kibontakozó-
ban lévő széleskörű demokra-
tizmust, • 

I ITT. 
Áz itt felvetett problémák 

korántsem ta r tanak teljes-
ségre igényt, csak gondolato-
kat vetnek fel. Biztos vagyok 
benne, hogy a József Attila 
Kör eléri a célját és váro-
sunk lakossága élni fog azzal 
a lehetőséggel, hogy -véle-
ményét szabadon elmondva, 
megismerje és hozzásegítse 
a pártot a helyes, a munkás-
osztály és egész dolgozó né-
pünk érdekeit szolgáló poli-
t ika kialakításához*. A ma-
gam részéről is őszinte öröm-
mel üdvözlöm ezt az ú j abb 
városi vitafórumot. 

Németi László 
tanársegéd, 

az Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar párttiitkára j 

Ljubljana és Zágráb 
Ljubljana több folyó partján épült, t a 

folyókon annyi a hid, hogy ezek helyen-
kint úgyszólván egymásba futnak. Ilyen 
összefutó hidakról kapta nevét a Három-
híd tér. 

Ljubljanában megtekintettük a tele-
vízió és a rádiólokáció eredményeit do-
kumentáló kiállítást. Ezen Franciaor-
szág, a Német Demokratikus Köztársa-
ság és Nyugat-Németország sok technikai 
újítása, valamint több újtípusú jugoszláv 
nagyfeszültségű berendezés látható... A 
szovjet technika legújabb vívmányai is 
megtekinthetők a kiállításon. 

Mérnökeink nemcsak különféle típusú, 

JUGOSZLÁVIAI UTAZÁS 
Vaszilij Zaharcsenko 

Zágrábba, az egyetemek és a parkok vá- állandóan felgyulladó „Csendet kérünk" 
rosába. Évszázados fasorok halkan zi- felhívásnak már sokkal kevésbé 
zegő avarában, kutak és szobrok közt sé- Szmiszlov tartózkodóan és mégis me-
téltünk, s elgyönyörködtünk az ősi város részen játszolt. Minden lépése tomboló 
építészeti szépségeiben. lelkesedést keltett, de hiszen ez a lelkes, 

De Zágráb ipari város is. Meg is lá- izgatott lárma érthető is: a jugoszláv 
togattuk néhány üzemét. Amikor Belgrád 
felé haladtunkban vissza-visszanéztünk, 
még sokáig láttuk a zágrábi gyárak füst-
jét . -. i 

s.. Nagyon szeretek sakkozni, ezért 
suk családban és munkahelyen méretű Ss márkájú televíziós vevőkészü- boldog voltam, hogy Belgrádban megnéz-
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sakkozók a szovjet mesterek után a világ 
legjobbjai közé tartoznak. 

Jugoszláviában a labdarúgás 
szerű. , 

Sajnos, nem láthattam a szovjet Szpár-
ták és a jugoszláv Partizán mérkőzését, 

I lékeket hoztak ide, hanem televíziós adó- hettem azt a nemzetközi versenyt, ame- mert ennek időpontjában éppen az or-
I . . . 1 i' s 11. - ii. • . . T T iiil • in; _' • . . . i. , . ... egyaránt, tűrhetetlen J . -

K. L. hosszas töprengés után, berendezést is. Igy a terembe lepő lato-
Vontatottan adja elő, hogy édes- , gatók képe tüstént megjelent a csarnok 
anyja mindig bánatos, lehangolt,' sarkaiban elhelyezett televíziós vevőké-
nincs kedve dolgozni és egyálta-1 szüléitek fénycsövén. 
Ián élni. Évekkel ezelőtt történt Ljubljanában nincs televízió, ezért a 
ugyanis, hogy az édesapa egy- televíziós központ munkája igen nagy 
Bzerűen eltűnt a család életéből, hatást keltett. 
Már régóta suttogták az embeti. Verőfényes, szép időben érkeztünk 

lyen két szovjet nagymester, Vaszilij 
Szmiszlov és Jefim Geller is részt vett. 

Hadd mondjam el, hogy a jugoszláv 
sakkszurkolók vérmérséklete igen heves. 
A hatalmas teremben nagy volt a zaj. A 
nézők majdnem úgy viselkedtek, mintha 
labdarúgó-mérkőzésen lettek volna... 
Minden lépésnek viharos hatása volt; az és izgalmas volt, 

szag déli részén jártunk, de még ott, 
délen is megérezhettük, mennyire szere-
tik a jugoszlávok ezt a sportot. Rijeká-
ban a mérkőzés tartamára úgyszólván 
megállt a forgalom. Mindenki a hang-
szórók körül szorongott, a tömeg eltor-
laszolta az utcákat. A játék nagyon gyors 

A szovjet turisták harminc napot töl-
töttek Jugoszláviában. Több mint három 
és fél ezer kilométernyi utat tettünk 
meg, s nem néhány tucat, hanem több 
száz, sőt talán több ezer emberrel talál-
koztunk. Lányok és fiúk, idős emberek 
és kisgyermekek üdvözöltek bennünket, 
Valamennyien barátságosan érdeklődtek 
életünkről, s készségesen beszéltek a ma-
guhéróL 

Amikor elhagytuk Jugoszlávlát, szí-
X'ünkben a legszebb emlékeket vittük 
haza a jugoszlávokról. Nem felejtjük el, 

is nép- koRV Oroszország és Jugoszlávia népei év-
századokig nemcsak barátságban éltek, 
de mindig segítették is egymást. Nem 
feledjük el, hogy szovjet katonák harcol-
tak Jugoszláviának a fasizmus uralma 
alól való felszabaditásásáért. Örökké em-
lékezni fogunk Jugoszlávia új életet építő 
és a népek barátságára és békéjére törek-
vő vidám, derűlátó és szorgalmas népére* 

Tiszta szívből kívánunk boldogságot a 
testvéri jugoszláv népnek! 

N ÉG E.)_ 
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Július 16, hétfő 

Kossuth-rádló 

IDOJARASJELENTÉS 

A Dunántúlon ráporok, zivatarok. 
Európa középső részel felett fo-

kozódott a felmelegedés. Közép-
Európában pénteken a déli órák-
ban már álfaiában 2S—28 fokot ért 
el a felmelegedés. Szombaton a 
hajnali órákban azonban a Brit-
szigetek és Franciaország területén 
ismét többleté voltak záporesők, 
zivatarok. 

Várható Időjárás vasárnap es-
tig: Nyugat felől növekvő felhő-
zet, több helyen, főként a Dunán-
túlon záporcsők, zivatarok. Időn-
kint élénkebb déll-délnyugatl szél. 
A meleg nyugaton kissé mérsék-
lődik, keleten változatlanul tovább 
tar t . 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet vasárnap nyugaton 2S 
- 2 8 , máshol 28-31 fok között. 

MOZI 
Szabadság: Fél 4. háromnegyed 

B és 8: Bcl-Ami. Színes osztrák 
—francia film. (Cssk 16 éven felü-
lieknek). Hétfőtől sz előadás kez-
dete háromnegyed 6 és 8. 

Vörös Csillag: Fél 4. háromne-
gyed 6 és 8: Légből kapott zene-
kar. — Színes, zenés csehszlovák 
tilm. Hétfőtől háromnegyed 6 és 
8: Hűség próbája. — Színes szov-
jet film. 

Fáklya: Fél 5. fél 7 és három-
negyed 9: Bcl-Ami. — Színes oszt-
rák—frsncla film. (Csak 16 éven 
felülieknek). Hétfőtől sz előadás 
kezdete fél 7 és háromnegyed 8. 

Ha délelőtt lét ll-kor matiné s 
Vörös Csillag-moziban: Én és a 
nagyapám. Magyar film; a Fák-
lya-mozlban: Császár pékje. — 
Színes csehszlovák film. 

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

POSTÁS KULTÚROTTHON 

Este 6 és 8: Riadó a cirkuszban. 
— Kalandos német film. 

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

ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
Tő. szerda és péntek délelőtt Il-
lői délután 6-lg. Kntntószoba: 
egész héten nyitva, 10-tö! este 7-ig. 
Helyben olvasás biztosítva. Az 
olvasóterem Július 12-től augusz-
tus 13-ig zárva. Gorkij könyvtár: 
Kölcsönzés hétköznap-mkint dél. 
után 2—6 óráig. (Horváth Mihály 
utca 3. szám). If júsági könyvtar: 
Kölcsönzési szolgálata hétközna-
pontkint délután 2 -6 - ig . (Horváth 
Mihály u. 3. szám). 

E g y e t e m i K ö n y v t á r : Jú-
lius 14-től szeptember 2-lg nyilvá-
nos szolgálatot nem tart . Olvasó-
terem hétfőn 2-től háromnegyed 
9-ig, keddtől szombatig: 10-töl há-
romnegyed 1-lg. Kölcsönzés: Hét-
főn 2-től háromnegyed 8-tg, kedd-
től—péntekig: 12-től háromnegyed 
6 ig, szombaton 10-től háromnegyed 
l-ig. Kutatószoba nyitva minden 
nap 8-tól 3 óráig. Kutatók részére 
kölcsönzés szerdán- és szombaton 
in órától 12 óráig. Könyvvisszavé-
tel ugyanezen időben. 

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

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

ÁLLATORVOSI INSPEKCIÖS 
SZOLGALAT 

Szeged város területér* 

1956. Július 14-től Július 21-ig 
18 h-tól reggel 6 h-ig — vasárnap 
nappal Is — kizárólag elsősegély 
és nehézellés esetére inspekclós 

dr. Farkos Dezső állami állator-
vos. Lakása: Deák Ferenc u. 22. 
Telefon: 43-17. 

özv. FINTA JÖZSEFNÉ temeté-
se a belvárost temetőben Július 16-
án II órakor lesz. 

4.30 lllrck, 4.35 Zenés műsor, 5 
Falurádió. 5.30 Előadás, 6 Hírek 6 
óra 05 Falusi híradó. 7 Szabad Ncp 
vezércikke, hirek. 8.10 Sporthírek. 
8.15 Zenekari hangverseny. 9 Gycr-
mekrádló, 9.20 Matyóföld dalaiból. 
9.40 Orgonaművek. 10 Hírek, lap-
szemle. 10.10 Óvodások műsora. 10 
óra 40 Szívesen hallgattuk. 12 Hi-
rek. 12.10 Operettrészletek. 13.15 
Könnyít zene. 14.15 AjándékmOsor 
gyermekeknek. 14.40 Uttörő-hiradó. 

SPORT 

Vasárnapi sportműsor 
Labdarúgás Pelőíilelepi Szikra pálya: Fél 9 

Bástya pálya: Fél 5 órakor Sze- ^ ^ 
gedi Vörös Meteor-Szegedi Vörös n 0 X l m e r K 0 " s -

Bp. Vaaaa—Partizán (Belgrád) | 
6:1 (3:1) 1 

80.000 néző, vezette Mackó (cseh* 
szlovák). 

Góllövök: Csordás (3), Szilágyi 
I., Bundzsák és Lelenka, illetve 
Markovics. 

KÉZILABDA 

Vasárnap léi 12 órakor az Épí-
tők pályán Szeged város iérli vá-

l.obogó tartalékbajnoki. negyed 7 
órakor Szegedi Vörös Meteor—Sze-
gedi Vörös Lobogó megyei bajno-
ki m'érkőzés. 

Dorozsma: Fél 5 órakor Dorozs-
mai ESK-Szegedi Bástya tnrtaték-
bajnoki mérkőzés negyed 7 órakor LÓtegó'ÖB*'l-M%i»paYa"' 
Dorozsmai ESK—Szegedi Bástya 
megyei bajnoki mérkőzés. RÖPLABDA 

Deszk: Fél 5 órakor Deszki Trak-
tor—Szőregi Törekvés tartalékbaj- Vasárnap Szegeden az 

, noki mérkőzés, fél 7 órakor Deszki Magyar Népköztársasági 
15 Hírek. 15.10 Zenés kalendárium, i Traktor—Szőregl Törekvés megyei mérkőzéseket Játsszák le: 
16 Ifjúsági műsor. 16.30 Válasz j bajnoki mérkőzés, 
hallgatóinknak. 16.45 Enck 17 Hl- i A dy tér: 8 órakor Bőrösök—Vö-
rek. 17.15 Kyoko Shlshido Tanaka i 'ós Lobogó úttörő bajnoki mérkö-

I zés. 
Újszegedi VL pálya: 9 órakor Ki-

nizsi—Újszeged! Vörös Lobogó út-
törő bajnoki mérkőzés. 

kell tárgyilagosan, á szabályod 
szellemében, ugyanakkor szigorúan 
bíráskodni úgy, hogy még a legfa-
natikusabb nézőt is elismerésre 
késztesse. 

Jó bíráskodásának eredménye az 
volt, hogy még akkor Is, amikor 
kisebb hibát vétett, így vélekedtek , „-,-. - „ . , „ , . , 9 1 
a nézők: a biró is tévedhet, hiszen II . és Mészáros, illetve Palotás (2) 
j sem gép. és Szolnok. 

iogatottjával Játszik barátságos A z EPITÖK JAVARA IGAZOLTAK A MULT HÉTEN FÉLBESZAKADT 
kispályás mérkőzést a Martfűt Vő- ~ 

Rapid—Bp. Vörös Lobogd 4:3 (3:1) 
Vezette: Vlcek (csehszlovák). 
Góllövők: Hanappi (2), Kőrner 

zongorázik. 17.35 Kórusok. 18 If-
júság hullámhosszán. 18.20 Enck. 
19 Az orvos szemével. 19.10 Tánc-
zene. 20 Esti Híradó. 20.20 Jóestét, 
gyerekekl 20.27 Operetlrészlelek 

alábbi 
Kupa-

UJszegedi ligeti pálya: 3 órakor 
Szegedi Vörös I.ohogó—Bp. Be-
loiannisz női mérkőzés. 

CSZAS 

Vasárnap délelőtt 10 és délután 
Dózsa pálya: 8 órakor Dózsa— 6 órai kezdettel rendezik meg az 

CP1T0K-POSTÁS MÉRKŐZÉST 

A Július 7-1 Szegedi P o s t i s - S z e - pályán elért l:0-ás eredménnyel 
gedl Epftök megyei bajnoki labda- az Építők Javára trták. A postás 
rúcó-mérkőzés félbeszakításával főrendezőjét szigorúan megdorgal-
kapcsolatban a felek meghallgatása t ik s figyelmeztették a Postás 
Irtán a következő határozatot hoz- SK-t s egyben valamennyi sport-
t i k . kört, hogy rendezögárdájat az elu-

Tek in tettel arra, hogy a rendező írásnak megfelelően karszalaggal 
Postás SK rendezögirdája nem lássák cl és oktassák ki a rende-
tudta a Játékvezetőt a sértegetőkkel zöket a közönséggel szembem_ fel-
szemben megvédeni s a renJet lépésre, a sértegetések megszunte-
helyreállltanl a mérkőzést a pá- térére, illetve megelőzesére. 

20.50 A máglya történetéből. 21.08 I Tápé úttörő bajnoki mérkőzés, 10 újszegedi versenyuszodában Csöng-
t .1 —z . , f • i A.V ,,'..) A.S . — ' Ái-nlrAe r)/,-F(- n f7,'nl-.eí Itőzáík.. a t J :(1 ,'•„.( aí /i cv AKn Itl a!/C u -l engyel Zenei Hét. 22 Hfrek. 22.15 
Tíz perc külpolitika. 23.20 Dalok. 
24 Hirek. 0.10 Népdalok. 

Petőfi-rádió 

7—II.57-ig azonos a Kossuth-
rádló műsorával. 11.57 Műsorzá-
rás. 14 Fúvószene. 14.15 Operarész-
ictek. 15.10 Könnyű muzsika. 16 
Országszerte — megyeszerte. 16.10 
Szovjet filmzene. 16.50 Díszlet a 
csillagos é g . . . 17 Régi katonada-
lok. 17.30 Innen — onnan. 17.50 
Gyermekjelenctek. 18.20 Mit olvas-
sunk? 18.40 Hidy Márta hegedül. 
19 10 Moszkvai Rádió összeállítása. 
19.10 Művésziem ezek. 20.40 Sport-
híradó. 21 Ozeml lapok szemléje. 
21.10 Fúvószene. 21.30 A gavallé-
rok. 22 „Felgördül a függöny". 

A MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT 

Szegedi Épftök-Szegedl Vasas 
8:0 (8:0) 

A 10 emberrel ktállő Vasas az 
első húsz percben Igen Jól állt a 
lábán, kitúnően védekezett cs ve-
szélyes támadásokkal közelítette 
meg az Építők kapuját . A Vasas-
csatárok erejéből azonban csak egy 

Július 17. kedd 
Kossuth-rádló 

4.80 Hírek, 4.35 Zenés műsor, 5 
óra 30 Külpolitikai kislexikon. 6 
Hirek. 6.05 Falusi híradó. 7 Szabad 
Nép vezércikke, hírek. 8.10 Szov-
jet népek dalai. 8.40 Indulók és 
dalok. 9 Gyermekrádió. 9.20 Szé-
les * Balaton. Zenés összeállítás 

órakor Dózsa—Kinizsi úttörőbajno- rád megye if júsági úszóbajnoksá-
ki mérkőzés. gának második napi küzdelmeit. 

JEGYZETEK EGY MÉRKŐZÉSRŐL 

„A szegedi megyei bajnokság sát. Ez olyan tény. ami miatt el 
ez évi legérdekesebb mérkőzését kell ismerni, hogy a Dózsa bal-
lát tuk" — hangoztatták többen is szerencsével veszítette el a két 
• csütörtökön lejátszott Szegedi Tö- pontot. (Legalábbis az egyiket!) 
rekvés—Szegedi Dózsa mérkőzés Van azonban az éremnek egy iésgólra telt." Később a Vasas-kiáf-
U a " ' ws a , , « , i m á s i k o l d a l a i s- A T 5 r e k v é s ' ó v a ' lítások folytán nyolc emberre csök-

Es valóban. Ez a mérkőzés ve- többet támadott s ha történetesen k e n t , ekkor már az Építők tet-
gig nagyiramú, izgalmas és szín- n e m nyeri meg a mérkőzést, ők szerint érte el góljait 
vonalas küzdelmet hozott. Különő- iS joggal panaszolták volna, hogy 
sen kiemelkedően Játszott a Dózsa a belszerencse miatt veszítették el 
védelme és fedezetpária. Mondta is az egyik pontot hiszen két kapu-
valaki, hogy a Dózsa-védelem fát is lőttek, illetve feieltek a csa-
nlyan kemény dió. amelybe még a (árok. Ilyen kéfes értékű tehát a 
Törekvés-csatárok foga Is beletörik, „balszerencsére" való hivatkozás. 
Valóban úgy is nézett kt, hogy a 
mérkőzés gól nélkül végződik, 

Szegedi Honvéd—Szegedi Kinizsi 
6:1 (1:0) 

A Honvéd teljesen megérdemelten 
győzte le színvonalas. sportszerű 

A „SZIKRA KUPAÉRT" 

Szerkesztőség—Gépterem 1:0 (0:0) 

Egyenlő erejű csapatok küzdelmé-
ből a Szerkesztőség csapata sze-
rencsével került kl győztesen. A 
második félidőben a Gépterem ka-
pusa rosszul dobta ki a labdát, az 
Markovits elé került s ő értékesí-
tette. 

Fegyelmi határozatok 

Tóth János (Postás) Játékost • 
Fegyelmi Bizottság szigorúan meg-
dorgálta. 

Tau András (Honvéd) Játékost a 
Játékvezető súlyos megsértéséért 
bárom hónapra, 1956. október 7-ig 
eltiltották a játéktól. 

Wéber Ferenc (Szpártákusz) Já-

., . .. , _ . Tanulságos két kiállítás történt a 
S ^ V Í ' m é r k ő z é s e m A Dózsa egyik hátvéd. 

mérkőzésen a meglepően gyengén tékost mint visszaesőt négy soron-
játszó Kinizsi együttesét. A gól-
arány talán kissé túlzott, kialaku-
lásában kapushibák Is közrejátszot-
tak. 

törte lel a védelme-alkotta kemény J e d u r y < n b e , é p e t t „ T 5 r e k v é s b a I . 
flmt- szélsőjének. A látékvezetö a hátvé-

Gyimesi ívelt be egy szabadni- det gondolkodás nélkül kiállította. 
Rást. A lövés nem a legiobban F.zután azonban érdekes dolog 
sikerült, a védők könnyen háríthat- történt. A sértett fél. a balszélső 
ták volna. Azonban azt hitték, odaszaladt a pályáról levonuló h i t . 
hogy a labda elkerüli a kaput, védhez, barátságosan megveregette 
ezért elengedték. Valahogy azonban annak vállát, mintegv kifejezésre 
a labda a kapufa előtt megperdült, juttatva: „Jót kitoltam veled ml?" sen és Jól Játszó Szpártákusz ilyen 

9ul0 A It Szellemi ötlusaversenvre n e k i m e n t ' kapufának és onnan A Játékvezető éles szeme azonban arányban Is meglrdemelten győzte 
r . T í , , szép nyugodtan begurult a hálóba, észrevette ezt a nem énnen a lec- . . . . . . V, , , ? , , . 

re k t - n sz em to l O I O ^ S z i m ó n n , K ° " á r n l é * " l a 6 d a v á r a t " sportszerűbb JeVnetot s k ^ U t o t t , , e a , a r , a , é k o s P o a , á s A 

k ö u j r ^ n Ie invok a" zö l í , n ""ányváltoztatása után Is há- a fölényeskedő csatárt is. Most 
nvok. 1 L J t r t a t o n i m ű ^ o r . | f "ha to t t volna, úgy. látszik azon- m a J d _a , e m , m I bizottság előtt 

Szegedi Szpártákusz—Szegedi Pos-
tás 4:1 (2:0) 

Jólramú mérkőzésen a lendülete-

ban, annyira meglepődött, hogy gondolkozhat 
Kiesi madár Novella 12 Hfrek 12' J m ( . ^ 5 v f l l t e n * n é z t e a l a b £ £ 
óra 10 Nepdatok 13 Falus, hfradó ; k i „ á m ( l h a t a t l i ) n m j i t A t a n u | s í ( í 
13 IS Operarészletek 14.15 Zenei e b b 5 , a 2 ; k a p u s n a k n e m S I a b a d 
< ' J s t o T l 5 H i r e k . 1 0 . 1 0 Lengyel Ze-, , ű d n l e e „ e l s o k a U a t 
nei HéL 15.40 Egyre messzebb.: 
Résziét Rvardovszkij elbeszélő köt 

raj ta: érdemes 

temétiyéből. 16 Daltanulás. 16.20 If-
júsági fejtörő. 16.40 Lengyel Zenei 
Hét. 16.57 Műsorismertetés. 17 Hi-
rek. 17.10 Operettrészletek. 18 A 
lakásfronton. Riport. 18.10 Szív 
küldi. 18.57 Kommentár. 19.02 
Szlnmfl: Rombadőlt fellegvár. 20 
Esti Híradó. 20.20 Jóestét. gyere-
kek! 22.12 Hírek. 22.28 Könnyű ze-
ne. 23 Enrlco Mainardl gordonka-
estje. 24 Hírek. 0.10 Burka Sándor 
tárogatózlk. 

PetőTl-rádló 
7—tl.S7-lg azonos a Kosstith-

rádiő műsorával. 11.57 Műsorzá-
rás. 14 Operettrészletek. 14.45 Nem-
zetközi kérdések. 15 Népek zenéje. 
16 Tallózás a mezőgazdasági la-
pokban 16.10 Fúvószene. 16.30 Vá-
lasz hallgatóinknak. 16.45 Zongora-
művek. 17.10 Moszkvai Rádió ösz-
szeállftása. 17.40 Tudományos hír-
adó. 18 Kl kit szeret? 18.30 Rádió-
egyetem. 19.10 Mozart operáiból. 
20.10 Énekkar. 20.30 Vonósnégyes, 
21 Tudományos lapok szemléje. 21 
óra 10 Tánczene. 21.40 Filmzene. 
22 Szimfónikus zene. 

HIRDETMÉNY 

A rókust vásártérnél lévő bl-
tangjószáglstállőban befogva tar-
tott 2 db gazdátlan lovat (egy db 
kanca és egy db cc. 2 éves csikó) 
I H Í ^ H 
nyilvános árverésen készpénz fize-
tés mellett eladatom. Igazolt tu-
lajdonosa a Jószágokat a Jelzett 
Időig a lenti helyen átveheti. 

V. b.-elnök 

lephet meg! 

nagyarányú győzelemben komoly 
érdeme van Szélnek, a Szpártákusz 
kőzépcsatárának, aki egymaga há-
rom gólt szerzett csapatának. 

Újszegedi Vörös Lobogó—Szegedi 
Fűtőház 2:0 (1:0) 

Kitűnő látékvezetést láttunk ezen 
a mérkőzésen Tárkánytól és két 
partjelzőiétől, Bálinttól és Spitzer-
től. Tárkánv mindent észrevett. 

Megérdemelt volt a Törekvés " 
győzelme vagy sem? — ezt vitatta N N H 
a mérkőzés után a szép számban megakadályozta^ hogy a mérkőzés szőtt megnyugtatóan. A Fűtőház a 
összegyűlt közönség. eldurvuljon. mérkőzés legnagyobb részében 

Sokaknak az volt a véleményük. Nem is sértegették ezen"a mér- n l g e „ e n f é l v o l t , k I , S M r e n . 
hogy a győzelem nem megérde- kőzésen a játékvezetőt, sőt több at- m , , ' " 5 , / 
melt. hiszen vitathatatlan potya- kalommal Is megtapsolták dőnté- c s e v e ' kiharcolhatta volna a dön-
göl döntötte el a mérkőzés sor- selt. Tárkány megmutatta, hogyan tetlent Is. 

• • • • • • • • • • P ^ A Vörös Lobogó — győzelme el-
mindent lefújt, ftéletei határozottak , „ „ . „ „ , , „ „ , t , 
voltak s erélyes közbelépésével l e n é r e ~ e z alkalommal sem Ját-

kővetkező bajnoki mérkőzésen való 
szerepléstől tiltották el. 

Megyeri István (Szpártákusz) Já-
tékost három bajnoki mérkőzéstől 
tiltották el. 

Sebők Károly (Szőregi Törekvés) 
Játékost a Fegyelmi Bizottság meg-
dorgálta. 

ATIOAZOLAS 

A Minősítő Bizottság hozzájá-
rult Ordögli Istvánnak a Szegedi 
Bástyából a Szegedi Vörös Meteor-
ba való átigazolásához. 

ATLÉTIKA 

A Szegedi TSB minősítő ver-
senyének Jobb eredményei: 400 m: 
Bárkányi (Sz. Törekvés) 51.8. 400 
m ifj.: Gyarmati (Sz. Törekvés) 
52.7. Magas: Kovács (Sz. Haladás) 
175. Távol Ifj: Vecsernyés (Sz. Vö-
rös Meteor) 641. Gerely: Guth (Sz. 
Haladás) 53.04. Kalapács: Trényi 
(Sz. Törekvés) 50.88. Gulyás (Nyír-
egyházi Törekvés) 49.72. Katona 
(Sz. Haladás) 46.73. Kalapács Ifj.: 
Somogyi (Sz. Törekvés) 42.40. 80 
m gát, női Ifj.: Harcos (Sz. Tö-
rekvés) 13.0. 

Gondviselésre Idős házaspárt vagy 
nőt vállalnék. Cfm: Állami Hirde-
tő. Makó 

Képesített vezetőkönyvelőt kere-
sünk Csanádpalotára. Jelentkezés 
Csongrád megyei Klszöv,, Hmv-
sárhely. Szántó Kovács János u. 
3. szám. x741 

Exakta-Warex 2-es Biotárral el-
adó. Petőfi Sándor sgt. 43. hétfő-
től. 4183 

Eladő 2 db hlzottsertés. Pálfi n. 
82. szám. 4055 

Udvari cserelakással beköltözhető 
ház eladó. Révai u. 5. 4Í78 

Gyermekszereté, Intelligens, kö-
zépkorú nőt keres dunántúli gyár-
telepre háztartásvezetésre dolgozó 
házaspár. Jelentkezés Tolbuchin 
sgt. 39. fldszt. I. 4165 

Telepítésre alkalmas főid őssze-
széki megállónál eladó. Szatymaz. 
Petőfi u. 2. 4064 

Két ágy. éjjeliszekrény eladó. UJ-
4174 

hó 15-én de. 11 órakor tartandó ' r eged , Csanádi u. 12. 
Eladó egy nagy kétajtós fehér 

szekrény. Kálmány L. u. 4. sz. 
özv. Domonkosné. 4158 

100-as behajtós Csepel motorke-
rékpár minden elfogadbató árért el-
adó. Kecskéstelep, Szondi u. 24. 

4166 
Kecskételepen 300 négyszögöl szép 

gyümölcsös-telek lebontható házzal 
eladó. Szabadkai út 19. Érd.: Fel-
hő u. 12. 4149 

A P H O H I P D E T F S Í L I ? 
Kétszoba, konyha, mellékhelyiség- / Állványok Hókkal, Remington író-

ból álló házáMat elcserélném szo- | gép. régi, 400 Ft. Merkus férfiké-

KOSZONETN Y1LVANI TAS 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
édesapánk. Csonka János temeté-
sén megjelenésükkel és virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetet. 

Gyászoló család 

A nagy érdeklődésre való tekintettel az 

U J I D O 
ára 1958. április 1-töl Jelentősen csökkent. 

A lap ú j ára 1 hóra 
negyedévre 
félévre 
1 évre 

6.— forint 
18.— forint 
38.— forint 
72,— forint 

A példányonkinti ár 3 forintról 1.50-re csökkent. 
Az ŰJ Idő előfizethető és példányonkint is kapható 
minden postahivatalban és postás kézbesítőknél. 

Szőregen, főútvonalon, Petőfi u. 
106. számú egyszobás, konyhás, 
mellékhelyiségekkel. villanyvilágí-
tással 250 négyszögöl kerttel csalá-
di ház szabadkézből azonnali be-

! költözéssel eladó. Érd.: a helyszí-
nen minden nap. 4175 

Eladó tetőcserép, darab tégla, 
rézágy, éjjeliszekrénnyel, magyaros 
bútor. Szentháromság u. 10. 4182 

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

4020 
Bejárónőt • délelőtti órákra 

azonnalra felveszek. Szenthárom, 
ság u. 4/a. I. 13. 4183 

ba. konyha, mellékhelyiségű, Jó 
karban lévő házért. megegyezés 
szerint. Fodortelep, Iglói u. 1. 

4032 
Ruhaszekrény és orvosi műszer-

asztal eladó. Menhely u. 6. Kálvá-
ria térnél. 4115 

Uj 125 kcm Csepel (Danuvia) 
motorkerékpár eladó. Hernyós u. 
3. szám. 4106 

Fodortelepen házhely éf egy vil-
lanyzongora-roncs eladó. Érd.: Tá-
péi sor 68. szám. Gyevl kitérőnél. 

4173 
Bontásból kikerült ajtók, ablakok, 

deszkaanyag eladó. Jósika u. 42. 
4186 

Hálószobabútor, világos színű, 
kifogástalan állapotban és ebédlő-
bútor eladó. Szűcs u. 19. 4180 

Oyalúpad, 5 t. fogasemeld, kézi 
mángorló és daráló, különféle fa-
anyagok. akácoszlopok, asztatok, 
stb. eladók. Szűcs u. 19. 4181 

Eladó egy Pannónia, kisebbre 
cserélhető. Bata Imre Röszke, Ta-
nya 782. 4057 

175 kcm Zettka motorkerékpár el-
adő. Veresács u. 15. 4151 

Gumljavftó, vulkanizáló tanulót 
felveszek (fiú vagy leány). Ke-
mény, Bajcsy-Zs. u. 11. 4162 

Eladó seprűkötőgép, csiszológép, 
csapágyas, vaskád. disznóvályú. 
Mura u. 7. tflzér-laktanya mögött. 

4170 
Rajok anyával 100 Ft kilónként 

eladók. Liszt u. 6. Teiner. 4171 
Eladó 350 kcm. JAP-motor. Pe-

tőfi Sándor sgt. 24. Hajdú. 4079 
Egy szétnyithatós asztal eladó. 

Jókai u. II. fldszt. 3. 4179 
Szép ovális asztal négy székkel 

eladó. Vadász u. 4/a. fldszt. 2. 
4176 

Egyszobás, összkomfortos, alápin-
cézett. kertes ház eladó. Bem tá 
bornok u. 17. 

rékpár 450 Ft eladó. Béke u. 5/ j . 
4167 

Méh törzscsaládok. Sachs motor-
kerékpár eladó. Kisfaludy u. 2. 

125 kem-es lemezvillás Zettka mo-
torkerékpár eladő. Érd.: Dorozsma. 
Árpád u. 31. 4169 

Három színben Jácinthagyma ki-
sebb és nagyobb mennyiségben el-
adó. Szőreg, Tolbuchin tér 17. 

4184 
Térd botláb bőrtokkal eladó Ju-

tányosán. Gyík u. 26/b. Felsővá-
ros. 4086 

Klskundorozsmán a Felszabadu-
lás u. 20. szám alatti ház, Suba-
sa-dülőben szőlő és Nagyszeg-
dülőben szántó eladó. Érd.: Kis-
kundorozsma, Felszabadulás u. 20. 
szám alatt. 4133 

Egyedülálló személyt gyümöl-
csösért. méhészetért vagy magán-
házért eltartok. Széki, V. Postahi-
vatal, Szeged. 4075 

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

Újszegeden 400 négyszögöl ház-
lyet keresek megvételre a Balfa-
sorban vagy környékén, nagyobb 
Is lehet. Kisipart Szövetkezet, 
Deszk, Irodában. 4052 

Csongrád megyei Mezőgazdasági 
Gépjavító Vállalat (Hódmezővásár-
hely, Erzsébet út 5.) azonnali be-
lépéssel hegesztőket és lakatosokat 
vesz fel. 

Féház sürgősen eladó. Szllléri 
sgt. 56. 

Bőrkabátját alakíttassa bőrpuhí-
tó. vízhatlan festéssel Csordás 
bőrruhakészftőné!. Szent Miklós u. 
7. Felsőváros. 

Nagy gyakorlattal biró, kereske-
delmi levelezésben jár tas gyors-
és géplrónőt felvesz szegedi ipar-
vállalat. Ajánlatot önéletrajzzal 

4177 pcstafiók 57. címre. 

lúliwá 16—2Ug. 12 N A P O S 
PAPLANVÁSÁR 
at Jlltatni Juidát&an 

Cloth paplan 178.— Ft 
Fél-broUát selyem 241.— Ft 
Brokát selyem 300.— Ft 
Pehclypaplan 888.— Ft 

A 12 napos vásár ideje alatt több száz paplan közül 
válogathat. Keresse fel az Állami Áruházat, Széche-
nyi tér és Lenin u. sarok. 

Szegedi Pedagógiai Főiskola, Ap* 
rllis 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. 

Szegedi Gázmű férfi segédmun-
kásokat felvesz. 

Ujszőregl kétszobás ház lakás-
cserével jutányosán eladó. Érd.: 
Szeged, Jósika u. 14. I. 3. vasár-
nap egész nap. hétköznap 6—8-ig 

A Földmüvesszövetkezet értesíti a 
selyemhernyó tenyésztőket, hogy a 
gnbóbeváltás folytatólag csak hét-
tő és pénteki napokon lesz reggel 
7—12-ig az alsóvárosi általános 
Iskolában. 

10/80-as slkkfltőgép, 8/80-as mo-
torikus sikkötőgép eladó vagy au-
tomata harisnyagépért elcserélhető. 
Békéscsaba. VI. ker. Turzó u. 1/4. 

Jól képzett, hosszabb szakmai 
gyakorlattal rendelkező villanysze-
relőket felveszünk. írásbeli Jelent-
kezést Szeged, postafiók 60. ké-
rünk. 1 

Köművcsszakmunkást és segéd-
munkásokat felvesz a Szegedi Vlz-
és Csatornámü Vállalat. Jelentke- • 
zés Szeged, Sztálin krt. 86. alatt 
a reggelt órákban. 

Diesel motorszerelöt és pálya-
munkásokat vesz fel a Szegedi 
Közlekedési Vállalat, Külsö-Pulcz 

u. 2. 
Motor, autó, aluminlumkartelek, 

tengelytellöltés. mindennemű önt-
vények speciális villany- és auto-
génhegesztése. Kazánok helyszínen 
is. Budapest, VIII . Orczy tér 2. 

Díszhalat, madarat most rendel-
jen! Neonhal 20 Ft. Gyöngyurámt 
20 Ft, Ovegsűgér 20 Ft. Rasbora 
25 Ft. Akváriumok 38 Ft-tól, kalit-
kák 37 Ft-tól. Eleségek, felszerelé-
sek. Postán garanciával szállít Ve-
res szaküzlet, Budapest. Dohány u. 
68. (Kérjen árjegyzéket.) 

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

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi | á rés 

dolgozóinak lapja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Váiosi Tanács 
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. II. 

Telefon: 35-35 é„ 40-80 
Kiadóhivatal; Szeged. Klauzál tér 3. 

Telefon: 31-16 és 35—C0. 
Terjesztik; a megyei Postahiva-
tal Hlrlsposztálya és a hírlapkéz-

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dfj 

II forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Felelős vezető; Vincze Györo 


