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Mai számunkból; 

Ma este Tito és Nasszer Brloni szigetén 
folytatják tanácskozásaikat 

(2. oldal) 

Két kérdés a FÜRFA-hoz lemezhulladék ügyében 
(3. oldal) 

Az 
egymáshoz vezetnek 
(N. F.) Valamikor a középkorban hetek, sőt hó-

napok kellettek ahhoz, hogy a szomszédos országokat 
bejárja a vándor. A XX. században acélsínek és be-
tonutak szelik keresztül a határokat és fent a magas-
ban alumínium-madarak. A távolság mintha össze-
zsugorodott volna, vagy legalábbis az ember techni-
kája nőtte ki a szűk határokat. Ezzel együtt az ember 
nyugtalansága is megnőtt, vagy inkább érdeklődése a 
távolabbi vidékek, az idegen országok iránt. Annál 
keliemetlenebbül érintette az emberiséget az a sok 
korlátozás, ami még pár évvel ezelőtt érvényben volt 
és elzárta a népeket egymástól a gyanakodás szelleme, 
a háborúra készülődök hisztériás kiáltozásai miatt. 
Nincs természetesebb, mint, hogy ezek után felszaba-
dult örömmel fogadták az emberek a szabadabb köz-
lekedést elősegítő intézkedésedet; olyan örömmel, 
amely egyszersmind azokat a jogokat illeti, amelyek 
a mai kor emberének kijárnak. 

Ezek a gondolatok nem monopóliumai egyik or-
szág fiának sem, nem is sajátosan prágai, nizzai, 
belgrádi, vagy szegedi gondolatok. Mondjuk azt, hogy 
nemzetközi gondolatok, és önkéntelenül is ezek jut-
nak annak a szegedi embernek az eszébe, aki az utcá-
kon sétálva meglát egy-egy autóbuszt, amelynek fel-
irata hosszú, fél Európát átszelő körutazásokat idéz. 
Mert természetes, hogy az országok közötti szabadabb 
közlekedéssel, a vendégjárások felélénkülésével és — 
amint a Szovjetunióban mondják — a „turista-kor-
szak" beköszöntésével Szegeden is egyre több idegen 
fordul meg. Leggyakrabban, szinte menetrendszerű 
pontossággal kéthetenkint a franciák, akik a Le Tou-
rist kényelmes autocarjain Nizzából indulnak világot 
látni. És ugyancsak szinte kéthetenkint az angolok, 
akik úgy látszik, többfelé szét akarnak nézni, mivel 
jóformán csak az ebéd idejére maradnak a városban, 
aztán a csehszlovákok, akik viszont a jelek szerint 
valószínűleg alaposabb megfigyelésekre kívánnak 
szert tenni, hiszen egy teljes napot és két éjszakát itt 
időztek. 

Mi hozza ezeket a külföldieket Magyarországra, 
és mi hozza Szegedre? Feltehetőleg mindenekelőtt a 
magyar élet utáni kíváncsiság. Ha angolok és franciák 
jönnek a népi demokratikus országokba, őket nyilván 
egy olyan kíváncsiság is haj t ja , hogy szétnézzenek az 
éveken át sokat hangoztatott „vasfüggöny" mögött, 
azokban az országokban, amelyekről sok titokzatos és 
még több mondvacsinált hírt hallottak, és most már 
a saját szemükkel szeretnének meggyőződni arról, 
hogy mi a valóság. Elsősorban nyilván ez az érdeklő-
dés: az ország viszonya, népének életkörülményei utá-
ni érdeklődés vonzza Magyarországra is az idegene-
ket. Természetes, hogy itt azután érdeklődnek min-
den sajátosság, minden érdekesség után. Főként pe-
dig azok iránt, amiről eddig fogalmuk sem volt: tehát 
a puszta, a népviselet, a cigányok iránt. És csodálkoz-
nak, hogy sokkal civilizáltabb országot találnak, mini 
ahogy elképzelték. Egy francia tanár például főként a 
betyárok és Rózsa Sándor iránt érdeklődött melegen. 
Ez a romantika utáni vágyakozás eléggé jellemző. 
Ugyanakkor persze nagy érdeklődéssel szemlélik meg 
azt is, amit — gyakran elképzeléseik helyett — talál-
nak: a múzeumokat, régi épületeket, egy-egy szép tá-
jat, vagy ú j létesítményt. És megállapítják magukban, 
hogy nem az országban csalódtak, hanem az előítéle-
teikben, elképzeléseikben. S hogy a kérdés második 
részére is választ keressünk, pontosan arra, hogy Sze-
gedre mi vonzza őket, őszintén szólva elsősorban azt 
kell mondanunk, hogy az útirány. Nyugati turisták 
ugyanis Budapestről Belgrádba utaznak, természetes, 
hogy Szegeden át vezet az útjuk, s ha már itt van-
nak, itt is akarnak látni valamit. Hogy azonban ne 
becsüljük le önmagunkat, hozzátehetjük, hogy többet, 
vagy kevesebbet Szegedről is tudnak, persze főként a 
betyár-romantikáról. 

A második kérdés az, hogy milyen hasznot jelen-
tenek ezek a látogatások, főként minekünk. Egy bizo-
nyos erkölcsi hasznot már elöljárójában is elkönyvel-
hetünk magunknak. Valamennyire megismerkednek 
az országgal és népével és elviszik a hírünket. És er-
ről ne feledkezzünk meg, ezt tartsuk emlékezetünk-
ben, hogy minél jobb hírünket vihessék. Másrészt 
anyagi haszonról kell beszélni. Egy francia utazó-
társaság utasai néldául fejenként közel 50 ezer fran-
kot fizettek a 13 napos túrára. Egy-egy autóbusz kö-
zönsége így tehát Magyarországnak is jelent néhány 
tízezer forintot, vagy az ország számára ennél is ér-
tékesebbet: külföldi valutát. És ez egyáltalán nem le-
becsülendő haszon. 

Érdemes lenne gondolkodni azon is, hogy mivel 
tehetnénk még vonzóbbá a mi vidékünket a turisták 
számára. Persze — ha ezt a szempontot felvetjük — 
nem elsősorban a külföldiekre kell gondolni. A kül-
földiek ugyanis csak átutazóban járnak és legfeljebb egy-
két napot vesztegelnek itt, de a városnak és a környé-
kének komoly hasznot jelentene, ha az ország más 
részéből is több érdeklődő járna Szegedre. Es vannak 
i.tt szép tájak: a zsombói erdő a régi betyárcsárdával, 
a dorozsmai fürdő, a Tisza vidéke és még számtalan 
hely. Érdemes volna például Zsombón egy réri mintá-
jú csárdát berendezni; jól jövedelmezne. 

Anyagi és erkölcsi haszon, de az erkölcsiről még 
kevés szót ejtettünk. Talán ezt nem is lehet eléggé 
méltatni, hiszen a legnagyobb erkölcsi haszon maga 
az a tény, hogy a népek közelebb kerültek egymás-
hoz, megnyíltak a sorompók és az utak egymáshoz ve-
zetnek. Ez pedig a béke egyik gyümölcse. 

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1956. évi 
népgazdasági terv második negyedévének teljesítéséről 

A népgazdaság fejlődését, 
valamint a dolgozók anyagi 
helyzetének és kulturális 
színvonalának alakulását 

1956 második negyedévében 
az előzetes adatok szerint a 
következők jellemzik: 

Ipar — é p í t ő i p a r 
A szocialista ipar második 

negyedévi teljes termelési 
tervét 102.6 százalékra, első 
félévi tervét 102.2 százalék-
ra teljesítette. 

Az egyes minisztériumok, a 

helyi ipar vállalatai és a kis-
ipari szövetkezetek a máso-
dik negyedévi teljes terme-
lési tervüket a következő-
képpen teljesítették: 

Kohó- és Gépipari Minisztérium 
Szénbányászati Minisztérium 
Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium 
Könnyűipari Minisztérium 
Élelmiszeripari Minisztérium 
Építésügyi Minisztérium iparvállalatai 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium ipar-

vállalatai 
Országos Erdészeti Főigazgatóság ipar-

vállalatai 
Helyiipari vállalatok 
Kisipari szövetkezetek 

Terv teljesítés 
százaléka: 

104.2 
105 
101.3 
100.2 
102.8 
107 

107.7 

107.5 
102.8 
102.6 

Az állami építőipar — az egyes építőanyagoké (égetett 
előzetes számítások szerint — tégla, mész) nem volt kielé-
1956 második negyedévi ter- gítő. 
melési értéktervét mintegy 6 
százalékkal teljesítette túl és 
ezzel pótolta az első negyed-
évi elmaradást is. 

1956 második negyedévé-
ben a szocialista ipar terme-
lése 8.5 százalékkal, a minisz-
tériumi iparé 9.4 százalékkal, 
a helyi iparé 6.1 százalékkal, 
a kisipari szövetkezeteké 0.9 
százalékkal haladta meg az 
1955 második negyedévi ter-
melést. 

1956 első félévében a szo-
cialista ipar termelése 6.8 
százalékkal, a minisztériumi 
iparé 6.3 százalékkal volt 
több, mint 1955 első félévé-
ben. 

A termelés növekedését az 
ipar elsősorban a termelé-
kenység növelésével érte el. 
A szocialista iparban az egy 
főre jutó termelés a második 
negyedévben 6.1 százalékkal, 
az első félévben 4.9 százalék-
kal múlta felül a múlt év 
azonos időszakának termelé-
kenységi színvonalát. 

Az ipar egésze tekintetében 
elért jelentős eredményeken 
belül a negyedév folyamán 
a fejlődés nem minden te-
kintetben volt egyenletes. 

Az ipar 1956 második ne-
gyedévében terven felül ter-
melt szenet, villamosenergi-
át, acélnyersvasat, hengerelt 
acélt, vasöntvényt, lokomo-
bilt, vasúti személykocsit, fú-
rógépet, kerekes traktort, 
arató-cséplőgépet, motorke-
rékpárt, háztartási varrógé-
pet, foszfor-műtrágyát, fű-
részárut, pamut- és selyem-
szövetet, férfi öltönyt, női 
kabátot, : lunkaruhát, gyü-
mölcskonzervet, szapp.yit, 
stb. Ugyanakkor kokszból, 
acélöntvényből, autóbuszból, 
gőzmozdonyból, csúcseszter-
gából, kerékpárból, kőolaj-
ból, nitrogén-műtrágyából, 
gyapjúszövetből, bőr lábbeli-
ből, stb. nem teljesítették az 
iparvállalatok a termelési 
tervet. A termelésben fenn-
akadásokat okozott egyes 
anyagok hiánya és a vállala-
tok közötti nem megfelelő 
kooperáció. 

Az Ipar a negyedév folya-
mán a műszaki fejlesztés te-
rén ért el eredményeket: szé-
lesebb körben alkalmaztak 
egyes ú j technikai eljáráso-
kat, megkezdték egyes ú j 
termékek (pl. televíziós vevő-
készülékek) üzemszerű gyár-
tását. A műszaki fejlesztési 
tervben előírt feladatok egy 
részét azonban nem teljesí-
tette az ipar. 

Egyes ipari termékek (pa-
mut-, selyem-, len- és ken-
derszövet, stb.) minőségének 
javulása mellett, több ter-
mék minősége, különösen 

Mezőgazdaság 
A mezőgazdaság terméski-

látásait a csapadékos időjá-
rás általában kedvezően be-
folyásolta, bár a növényápo-
lási munkák elvégzését az 
esőzések megnehezítették. A 
gabonaneműek betakarítását 
a késői érés következtében a 
szokásosnál néhány héttel ké-
sőbb kezdhették meg. 

A hosszantartó esőzések 
következtében június végén 

mint 8.200 család lépett be, 
mintegy 63.000 kat. hold te-
rülettel. Ezenkívül számosan 
léptek be a már korábban 
alakult termelőszövetkezetek-
be is. 

Az állami gazdaságok a 
tavaszi vetést gyorsabban vé-
gezték el, nagyobb szántóte-
rületet műtrágyáztak, több 
istállótrágyát használtak fel, 
mint 1955 első felében. A nö-
vényápolás túlnyomó részét 
géppel végezték, a június 30-
ig végzett gépi kapálás ará-
nya az előző évi 27 százalék-
ról 50 százalékra nőtt. 

1956 június végén 4300 da-
rabbal több traktor, ezen be-
lül 70 százalékkal több uni-
verzális traktor, 3000 darab-
bal több traktoreke állt a 
mezőgazdaság rendelkezésé-
re, mint az előző év közepén. 
A gépállomások 1956 tava-
szán az előirányzottnál 
900.000 normálholddal több 
gépi munkát végeztek, és ez-
zel tavaszi idénytervüket 40 
százalékkal túlteljesítették. 

K ö z l e k e d é s 
1956 második negyedévé-

ben a közlekedés 13 százalék-
kal több árut és 4 százalékkal 
több utast szállított, mint 
1955 azonos időszakában; az 
áruszállítási tervet 111 száza-
lékra, a személyszállítási ter-
vet 103 százalékra teljesítette. 

A vasút a megnövekedeít 
szállítási igényeket általában 
fennakadás nélkül elégítette 
ki, csak a negyedév utolsó 
napjaiban volt nagyobb kocsi-

— elsősorban Békés, Hajdú hiány. A tehergépkocsikban 
és Szolnok megyében 
86.000 kat. holdat, ebből 
63.000 kat. hold szántót el-
öntött a belvíz. Az árvízvé-
delmi szervek és a lakosság 
sikeres erőfeszítéseket tettek 
a víz okozta károk elhárítá-
sára, illetőleg csökkentésére. 

A sertésállomány — a jú-
nius 25-én végrehajtott szám-
lálás adatai szerint — 6.7 
millió darab volt, ami a múlt 
évi rendkívül magas állo-
mánynál 7 százalékkal keve-
sebb. 

1956 első félévében a pa-
rasztság az állatbeadási ter-
vet túlteljesítette. A szerző-
déses és szabadfelvásárlás 
aránya jelentősen megnöve-
kedett a múlt év azonos idő-
szakához képest. 

1956 első félévében 327 ter-
melőszövetkezet, ebből 264 
mezőgazdasági termelőszö-
vetkezet alakult. Az ú j ter-
melőszövetkezetekbe több 

általában nagyobb volt a hi-
ány, 

A posta 1956 második ne-
gyedévi teljesítményi értéke 
4.3 százalékkal több volt, mint 
az elmúlt év azonos idősza-
kában. 

Á r u f o r g a l o m 
A kiskereskedelem 1956 

második negyedévi áruforgal-
mi tervét 101.3 százalékra tel-
jesítette és — változatlan 
árakon számítva — 8 száza-
lékkal több árut adott el, 
mint az elmúlt év azonos idő-
szakában. 

1956 második negyedévében 
mind élelmiszerekből, mind 
iparcikkekből általában na-
gyobb választók állt a fo-
gyasztók rendelkezésére, mint 
tavaly. 

Élelmiszerekből a kereske-
delem kb. 5 százalékkal többet 
adott el, mint 1955 második 

negyedévében. A negyedév 
végére általában megszűnt a 
húshiány. A lakosság a má-
sodik negyedévben az üzle-
tekben a tavalyinál közel egy-
harmadával több nyershúst 
vásárolt. 

A piacokön az árak az év 
első 5 hónapjában átlagosan 
mintegy 8—9 százalékkal ol-
csóbbak voltak a tavalyinál, 
főleg a zöldség- és gyümölcs-
félék ára csökkent. 

Ruházati cikkekiből a la-
kosság 1956 második ne-
gyedévében kb. 7 százalékkal 
vásárolt többet, mint tavaly. 
A konfekcióforgalom közel 
egyharmadával haladta meg 
a tavalyit. Méterárukból 
mintegy 8—10 százalékkaL 
kevesebbet, bőrlábbeliből 
mintegy 18—20 százalékkal 
többet adott el a kereskede-
lem, mint 1955 második ne-
gyedévében. Különösen női 
cipőkből és szandálokból je-
lentősen bővült a választék. 
A második negyedévben a la-
kosság kereken 2.5 millió pár 
szandált vásárolt és bár a 
nagykereskedelem készlete 
mintegy kétszerese volt a ta-
valyinak, nem minden tekin-
tetben volt elég a kereslet ki-
elégítésére. 

Az egyéb iparcikkekből —» 
mivel az áruellátás javult — 
a tavalyinál mintegy 15 szá-
zalékkal többet vásárolt a la-
kosság. A tartós fogyasztási 
cikkek eladásának növelésé-
hez hozzájárult a február kö-
zepén bevezetett részletvá-
sárlási akció is. amelynek 
keretében a lakosság 1956 
második negyedévében — az 
első negyedévéhez hasonlóan 
— mintegy 60 millió forint 
értékű árut. főleg rádiót e» 
csőbútort vásárolt. 

A jelentősen megjavult 
áruellátás mellett egyes cik-
kekből. köztük olyanokból is. 
amelyeknek árát leszállítot-
ták (több konfekciócikkből, 
pl. ballon- és vászonlötöny-
ből, különböző színű 800—900 
forintos, kamgarn öltönyből, 
nylon fehérneműből, vala-
mint egyes tejtermékekbői)., 
az árleszállítás után megnö-
vekedett keresletet nem tud-
ták teljes mértékben kielégí-
teni. Intézkedések történtek 
annak érdekében, hogy ezt 
a hiányosságot az ipar és a 
kereskedelem fokozatosan 
felszámolja. 

Mezőgazdasági kisgépekből 
kevesebb volt a forgalom. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Beadták 
az első új búzát 

Az első zsákok a mérlegre kerültek, a tsz el-
nöke, a begyűjtési hivatal, a tanács mezőgaz-
dasági osztálya és a Tisza-malom dolgozói vizs-
gálják, hogy milyen az idei termés. Szemmel 

láthatólag: kitűnő. 

fflt 

A kombájn vágja a szegedi Táncsics Tsz bú-
záját. Ez már az utolsó tábla, míg itt aratnak, 

az első szállítmány búzát már ... 

s.. viszik a Tisza-malomba, a begyűjlöhc'yie. 
Három kocsival több mint 70 zsák új búzát 

szállítanak be, ez az első beadás Szegeden. 



Ü E L M B G Y ü R O R S Z n O 

M i történt a külpolitikában ? 

Kedd, 1956. július 17. 

Ma este Tito és Nasszer Brioni szigetén 
tatja tanácskozásait folytt 

AZ A SZÍVELYES FOGADTATÁS, amelyben 
Nasszcr egyiptomi elnöknek jugoszláviai tartóz-
kodása kezdetétől része van, tegnap is folyta-
tódott Zágrábban, ahová az egyiptomi elnök a 
reggeli órákban érkezett meg. Ma megtekinti 
Ljubljanát és Bledet, majd az esti órákban 
Brioniba érkezik, ahol tovább folytatja tanács-
kozásait Tito elnökkel, majd a mai napon Pá-
rizsban tartózkodó, do holnapra ugyancsak 
Brioni-szigctére érkező Nehru indiai miniszter-
elnökkel. 

A PRAVDA tegnapi számában „Növekednek 
és erősödnek a béke, a demokrácia, és a szocia-
lizmus erői" címmel közölt cikkében foglalkozik 
a nemzetközi életnek az SZKP XX. kongresz-
szust követő felélénkülésével. Megállapítja, hogy 
amíg a nagy néptömegek — még a kapitalista 
országokban is — helyeselték a nemzetközi 
együttműködésnek és a békének a kongresszus 
által meghirdetett programját, a munkásosztály 
ellenségei szerte a világon arra összpontosították 
erőiket, hogy megakadályozzák e program vég-
rehajtását. Az Egyesült Államok külügyminisz-
tériuma — félredobva a diplomáciát — vezér-
karává vált azoknak n törekvéseknek, hogy 
megingassa a dolgozóknak a Szovjetunióba ve-
tett bizalmát és liogy zavart és viszályt kelt-
sen a nemzetközi kommunista- é» munkás-
mozgalom soraibnn: 

A cikk további része felhívja a figyelmet, 
hogy az amerikai külügyminisztérium nem egy 
korábban is megszokott propagandakampányt 
folytat, hanem olyan új politikai terv megvaló-
sítását tűzte ki, amelyhez az Egyesült Államok 
reakciós körei nagy reményt főznek. 

Az Egyesült Államok egyes körei — folytatja 
cikkében a Pravda — még mindig nem tudják 
megérteni, hogy a szocialista rendszernek a 
Szovjetunióban, Kínóban és a népi demokrati-
kus országokban való megszilárdítása törté-
nelmi törvényszerűség és még most sem mond-
tak le álmukról, hogy visszajönnek majd „a 
régi jó idők", amikor francia, angol, amerikai 
és német kapitalisták garázdálkodtak egy sor, 
ma szocializmust építő országban. 

Július 2e-án lesz 
a pécsi 

aulóbusz kirántfuiás 
Pécsre és Pécs környékére 

szervezett kétnapos társas-
utazást a TTIT és az IBUSZ. 

A Pravda cikke ezután rámutat arra, hogy az A kiránduló autóbusz július 
imperialisták ügynökei a szocialista demokrácia, j 28-án, szombaton reggel 6 
a bírálat és az önbírálat kibontakozását hasz- órakor indul Szegedről, 9 óra-
nálják fel, hogy mérges magvaikat elvessék. > kor Baján uzsonnáznak a ki-
Erre a célra használták Iel például azt a vitát, | rándulok, majd megtekintik a 
amely Magyarországon a Pelöji-körben folyt le. Bátaszók és Dombóvár kö-
Egyes elemek — folytatja cikkében a Pravda —, zötti alagutat és a bonyhádi 
amelyek szembenálltak a Magyar Dolgozók | szerpentin utat. Ebéd 12 óra-
Pártjának politikájával, az imperialista körök i kor Bonyhádon lesz, innen 
kívülről jövő befolyásának engedve vita ürü- j Pécs felé menet a viaduktot 
gyén megpróbálták pártellenes nézeteiket hir-
detni, ami jól jött a népi Magyarország ellen-
ségeinek. 

A szabad népek — állapítja meg a Pravda — 
az új álarcban is felismerik az ellenséget, lelep-
lezik és ártalmatlanná teszik azt. 

A cikk további része foglalkozik a poznani 
eseményekkel, amelyről megállapítja, hogy az 
ellenséges ügynökök kezemunkája, majd miután 
részletesen leírja az imperialista reakció politi-
kusainak és ideológusainak elképzeléseit, kifejti: 
e számításokra elkerülhetetlenül a legteljesebb 
kudarc vár. A béke és a szocializmus ügyéért 
folyó harcban megnyilvánuló nemzetközi szoli-
daritás eszméje — szögezi le a Pravda — meg-
hódította a dolgozók tömegeit, korunk nagy tör-
ténelmi erejévé terebélyesedik. Ezért vár ku-
darc a munkásosztály ellenségeinek próbálko-
zásaira, ezért nem sikerül aláásniok a proletár 
nemzetköziséget. 

,,A burzsoá ideológusok csalt gyártsák me-
séiket a kommunizmus ,válságáról', a kommu-
nista pártok soraiban állítólag megmutatkozó 
.zavarról' — írja befejezésül a Pravda. Mi nem 
szoktunk hallgatni az ellenség efféle ráolvasá-
saira. Az ellenség jóslatai mindig szétpattantak, 
mint a szappanbuborék. Ezek a kudarcot val-
lott jósok jöttek cs mentek, de a kommunista-
mozgalom, a marxizmus-leninizmus halhatatlan 
és életet teremtő eszméi győzedelmeskedtek cs 
győzedelmeskednek. így lesz a jövőben is. El-
lenségeinknek semmiféle ádáz, rágalmazó táma-
dása sem tudja megállítani az emberiség törté-
nelmi fejlődésének feltartóztathatatlan menetét 
a kommunizmus felé"i 

i 
ÍJjahh vállalatokat rendelnek 

a tanácsok irányítása alá 
A Minisztertanács határo-

zatot hozott, amelv szerint 
olyan vállalatokat, amelyek-
nek a tanácsok által történő 
irányítása egyszerűbb és gaz-
daságosabb és egyébként nép-
gazdasági érdekekkel nem el-
lenkezik. a minisztériumok 
irányítása alól a tanácsok alá 
kell rendelni. 

Azokat a fővárosi, a medvéi 

és a megyei jogú városi ta-
nács által irányított vállala-
tokat, amelyek esetében nem. 
szólnak érdekek e felsőbb 
irányítás mellett, a járási, a 
városi, a városi kerületi, 
illetve a községi tanács irá-
nyítása alá kell rendelni 

A vállalatokat fokozatosan 
adják a tanácsok illetve az 
alsóbb tanácsi szerveknek. 

(Folytatás az első oldalról.) 

mint 1955 második negyed-
évében. A negyedév folya-
mán sem tudták kielégíteni 
a keresletet nitrogénműtrá-
gyából és a legfontosabb épí-
tőanyagokból. 

A külkereskedelmi forga-
lom kedvezőbben alakult, 
mint a múlt év azonos idősza-
kában. 1956 második negyed-
évi behozatali tervét 105 2 
százalékra, kiviteli tervét 98.7 
százalékra teljesítette a kül-
kereskedelem. Több Ipari ter-
mék (tehergépkocsi, vasúti 
személykocsi, rádióműsorve-
vő. stb.) exporttervét elsősor-
ban az iparvállalatok elmara-
dása folytán nem teljesítet-
ték. 

Szociális 
és kulturális 
eredmények 

1956 második negyedévé-
ben összesen 4.500 lakás épí-
tése fejeződött be, ebből ma-
gánlakásépítkezés (magán-
erőből és állami támogatás-
sal) 3.500 volt, 13.2 százalékkal 
több. mint az előző év ha-
sonló időszakában. 

A bölcsődei helyek száma 
félév alatt 950-el. az óvodai 
helyek száma 1500-al nőtt. 
Az óvodába járó gyermekek 
száma 168.000. 6 százalékkal 
több. mint egy évvel koráb-
ban. 

A középiskolák nappali ta-
gozatain mintegy 4 százalék-
kal többen tettek érettségi 
vizsgát, mint az elmúlt év-
ben. 

1956 második negyedévében 
6.8 millió példányban adtak 
ki könyveket. 34 százalékkal 
többet, mint az elmúlt év 
azonos időszakában. 

Az év második negyedévé-
ben a színházakban és az 
Operában 3700 előadást tar-
tottak; a látogatóik száma 
közel 1,800.000 volt. 

A filmszínházak látogatói-
nak száma 1956 második ne-
gyedévében meghaladta a £2 

milliót. 19 százalékkal volt 
magasabb, mint az elmúlt év 
azonos időszakában. 

A rádióelőfizetők száma a 
negyedév alatt 21.000-rel nö-
vekedett. 

Budapest, 1956. július 17. 
Központi Statisztikai 

Hivatal 

Az Egyesült Államok 
acélt szállít 

a Szovjetuniónak 
A washingtoni Associated 

Press jelentése szerint az 
Egyesült Államok kormá-
nyának egyik szóvivője beje-
lentette: a kormány hozzá-
járult, hogy a Szovjetunióba 
1,100.000 dollár értékű acél-
lemezt exportáljanak. A ke-
reskedelemügyi minisztéri-
um szóvivője kijelentette, 
hogy a szállítmány körülbe-
lül 7.800 tonna olyan acélle-
mez lesz, amelyet gépkocsi-
karosszériák gyártásához 
szoktak használni. 

A szóvivő hangsúlyozta: 
1947 óta először történik, 
hogy engedélyt adtak acélle-
mez eladására „vasfüggöny" 
mögötti ország részére. 

nézik meg és délután 3 óra 
kor megérkeznek Pécsre. Ott 
délután 5-től 7-ig városnézés 
lesz. Vasárnap reggel 8 óra-
kor a pécsiek kedvelt fürdő-
helyére Sikondára mennek 
ki, ebéd után 2 órakor pedig 
Pécsen át felmennek a Me-
csekre. Szegedre délután 5 
órakor indul vissza az autó-
busz Mohácson és Baján ke-
resztül. Pécsett a TTIT ide-
genvezetőt ad a kirándulók 
mellé. 

Az útiköltség 145 forint, 
ebben a szállás díja is benne 
van, az élelmezésről azonban 
mindenkinek önállóan kell 
gondoskodni. Az ötven sze-
mélyes autóbuszra körülbelül 
még 10 jelentkezőt szívesen 
látnak. Jelentkezni a TTIT 
titkárságán (Horváth Mihály 
utca 3. II. emelet — telefon: 
20—14) lehet. 

A Szövetségi Tanécs és Nemzetiségi 
Tanács együttes ülése 

Moszkva: Moszkvában foly- a Szovjetunió Legfelső Tanácsé; 
tatja munkáját a Szovjetunió nak a parlamentekhez intézett le; 
Legfelső Tanácsúnak V. üléssza- szerelési felhívásáról. Ezt a kér; 
ka. A Szövetségi Tanács és a dést a Nemzetiségi Tanács és a 
Nemzetiségi Tanács hétfőn dél- ^ J ^ 
előtti ülésén Bobodzsan Gafurov s z a k e ) é A leszerelési felhívás 
küldött mondott előadói beszédet szövege a következő: 

I Szovjetunió leufelsS Tanácsának leszerelési felhívása 
a vllás perlemen jeihez 

Az általános leszerelési talános leszerelési egyez-
program valóraváltásának ményt, hanem a fegyveres 
feltételeit létrehozó rendkívül erűnek 1955-ben végrehajtott # 
fontos intézkedés, az. hogy 
minden állam külön-külön 
csökkentse fegyverzetét — 
hangzik a felhívásban —. Eb-
ben a nagyhatalmak hivatot-
tak az alapvető szerep betöl-
tésérc, hiszen ezek tartoznak 
a fő felelősséggel a világbéke 
fenntartásúért és megőrzésé-
ért. Éppen a legnagyobb fegy-
veres erőkkel rendelkező 
nagyhatalmaknak kell példát 
mutatniuk a fegyveres erők és 
a fegyverzet csökkentésében. 

A Szovjetunió, amely követ-
kezetesen folytatja a népek 
békéjét és biztonságát célzó 
politikáját, már hozzáfogott 
fegyveres erejének, fegyver-
zetének és katonai kiadásai-
nak csökkentéséhez. A Szov-
jetunió nem várta be az ál-

040.000 főnyi csökkentésén 
felül 1957. május l-ig ismét, 
s még nagyobb mértékben, 
1.200.000 fővel csökkenti fegy-
veres erejét. Ennek megfele-
lően csökkenti a fegyverzetet 
cs a haditechnikai felszerelést,' 
valamint a védelmi kiadáso-
kat. 

A Szovjet Szocialista Köz-
társaságok Szövetségének 
Legfelső Tanácsa azzal a fel-
hívással fordul a világ parla-
mentjeihez, hogy vizsgálják 
meg és támogassák a Szov-
jetunió ezen kezdeményezé-
sét cs a maguk részéről tegye-
nek hathatós lépéseket a fegy-
verkezési hajsza megszünte-
tésére, s méltóképpen járulja-
nak hozzá a népek békéjének 
megszilárdításához. 

Eden angol miniszterelnök 
szombaton Lancasbirc-bcn beszé-
det mondott. A nemzetközi hely-
zetről szólva kijelentette, hogy 
nem fenyeget háború, majd az 
angol gazdasági élet nehézségei-
ről beszélt, amelyeknek kiküszö-
bölése erdekében „fájdalmas és 
népszerűtlen intézkedésekre" 
van szükség. — „A legnagyobb 
terhet a fegyverkezés jelenti" — 
mondotta. 

Dél-Vietnam — mint a Szov-
jetunió és Anglia kormánya kö-
zött létrejött megállapodás alap-
ján a Szovjetunióban közzétet-
ték — megtagadta a genfi meg-

Moszkvába utazott az NDK 
kormányküldöttsége 

Berlin: Hétfőn reggel a Berlin- A Német Demokratikus Köz* 
scböncfcidi repülőtérről Moszk- társaság részéről a tárgyalásokon 
vába utazott a Német Demokra- részt vesznek: Oltó Grotewohl 
tikus Köztársaság kormúnykül- miniszterelnök, a küldöttség vc-
döttsége. zetője, Wolter Ulbricht, a mi-

A küldöttség vezetője Oltó niszterelnök első helyettese; 
Grotewohl, az NDK miniszterei- H a n s Loch• 0 t , ° Huschke, Paul 
nökc. A kormányküldöttséget S c h o h> T o t h a r Búlz> F n , z S e l b* 
több szakértő kíséri. maim, Willi Stopli miniszterei; 

nökhelyettesek és Johannea 
A tárgyalásokat, amelyekre a Künig," az NDK moszkvai nagy-

Német Demokratikus Köztársa- követe; 
súg küldöttsége a Szovjetunió 
fővárosába utazik a leszerelésre, 
az európai biztonsúg megterem-

Szovjet részről N. A. Bulga* 
nyin, N. Sz. Hruscsov, G. M; 
Malenkov, V. M. Mololov, M. G; lésére ós a békés, független, de- P e r v M U I. Brezsnyev, D. T; 

mokratikus Németország egy-
ségének megteremtésére irányuló 
erőfeszítéseknek szentelik. Ezen-
kívül a tárgyalások az NDK má-
sodik ötéves tervének céljait 

állapodások végrehajtását, j szolgálják, különös tekintettel a 
Ugyanakkor azt is közölte, liogy j Német Demokratikus Köztársa-
nincs szándékában megsérteni a s á« kormányának az élelszinvo-
jelenlcgi demarkációs vonalat. 

Szombaton délelőtt Ollenliauer 

nal további emelésére és a má-
sodik ötéves tervidőszakra ter-
vezett jelentűs társadalmi intéz-

zárószavaival végetért a Német. kedéseire. 
Szociáldemokrata Búrt kongresz- Július 16-án moszkvai idő 
sztisa. Egyidőbcn nyilvánosságra szerint 17 órakor a Kreml lton 
hoztak a párt új vezetőségének: megkezdőd lek a Német ücmo-
névsorút is. Az elnök ismét OI-1 kratikus Köztársaság kormány-
lenhauer lett. Néhány új tag is küldöttségének tárgyalásai 
van a párt 30 tagú elnökségében.! szovjet kormány vezetőivel. 

Sepilov és G. K. Zsuko* vese 
részt a tárgyalásokon. 

Kistelekiek Budapesten 
A budapesti 1. kerület fiataljai 

meghívták vendégszereplésre Kis-
telek úttörő-zenekarát Buda-
pestre. A vidéki pajtások egy 
bélre jönnek Budapestre, s több 
gyermekműsorban fellépnek. Be-
mutatkoznak az Erkel szabadtéri 
színpadon és a kerületi úttörő-
táborban is. Később ők látják 

a! majd vendégül a fővárosi tcsvér-
i csapat küldöttségét. 

R E M B R A N D T 
(1606—1669) 

A festő, aki már öreg volt és el-
hagyatott, tekintetét a tükörbe 

vetette. Egy darabig vaksiart néze-
gette, vizsgálgatta magát, majd be-
esett ajka lassan, fáradtan, lrónikus 
mosolyra húzódott. Megvénült, ma* 
gára maradt — állapította meg szo-
morúan. Az idő eljárt fölötte. Kereső 
kézzel ecsetje felé nyúlt s azt meg-
ragadva, a vászonra mázolt vele. Míg 
ráncos arcát, kopott barettjét és gör-
nyedt hátát takaró köpenyét festette, 
életére, a múltra, az elröppent évekre 
gondol t . . . 

Látta magát kis gyermekként atyja, 
az öreg molnár rajnaparti malmában 
játszadozni, idősebb, iparossá vált 
bátyjai körében, akik közül a legsze-
r e t e t t e b b e t oly kedvére valóan, 
aranysisakkal a fején örökített meg. 
Majd látta magát, alig tizennégy éves 
korában a híres leideni egyetemen, 
melyet a művészet, a számára min-
dent jelentő művészet kedvéért, nem-
soká elhagyott. Meghatottan gondolt 
első mesterére, a szerény tehetségű, 
de becsületes Swanenburgh-ra, aki a 
rajzolás és festés művészetének ábécé-
jére oktatgatta. Tanulmányait to-
vább fejlesztve Amsterdamban, Last-
man-nál sem maradt sokáig. Amikor 
úgy érezte, hogy az itáliai műveltségű 
hazai festőtől megtanulta mindazt, 
amire szüksége volt, búcsút mondott 
neki. Nem külföldre, hanem hazavá-
gyott szülővárosába, Leiden-be, ahol 
fiatal piktor barátjával, Jan Li-
vensszel együtt közös műteremben 
álmodozva és lelkesen indultak el a 
művészet rögös útján. 

Pályája kezdetben szépen ívelt fel-
felé. Gazdag témájú, főleg bibliai és 

mitológiai jeleneteket ábrázoló olaj-
képeit rézkarcainak hosszú sora egé-
szítette kl, melyeken koldusokat, csa-
vargókat, a társadalom elesettjeinek 
életét jelenítette meg. De maradandó 
emlékű képeket fesitett önmagáról, a 
családja tagjairól és édesanyjáról is, 
melyre melegen és szeretettel gon-
dolt. Művei a vagyonosodé holland 
polgárság körében egyre nagyobb ér-
deklődést keltettek. Leiden kapuin 
át nemcsak hírével, de személyesen 
is eljutott Amsterdamba, ahová hu-
szonöt éves korában, hogy az egyre 
szaporodó portré-megrendeléseknek 
eleget tegyen, letelepedett. Sikerült 
alkotásai: -Tulp doktor anatómiai 
leckéje« és »A hajóépítőmester és fe-
lesége" című képei, valamint más ér-
tékes munkája révén, hamarosan a 
beérkezett művészek sorába került.. 

Sorsában negy szerepet játszó két 
nő közül az egyik, az első, a 

kedves Saskia, a ftnomlelkű. művelt 
feleség, egyetlen fiának, a szőkefürtű 
Titusznak anyja került lelki szemei 
elé. Az a kilenc esztendő, melyet vele 
boldog házasságban töltött — elhányt 
három gyermekük gyásza mellett is 
— életének felejthetetlenül legszebb 
évei közé tartoznak. Róluk készített 
képei, öreg szívének legféltettebb al-
kotásai lettek. Emlékszik, hogy ez 
időben kapja és valósítja meg leg-
nagyobb feladatait. Udvari megbízás-
ból egy passióciklust fest és ebből 
eredő jövedelmén házat vesz, melyet 
gazdagon rendez be. A kis palota úr-
nője Saskia lett Többek között ek-
kor hozza létre munkásságónak egyik 
főművét, a híres, de egyben végze-
tessé vált "Éjjeli őrjárat" c. képét, 

mely a megrendelő lövésztársaság 
polgári gőgjének nem felelt meg. 
Több és más mert lenni, mint a kor 
szokványos csoportképei. E forrásból 
íaikadó bizalmatlanság révén, meg-
rendelőinek száma apadni kezdett. 
Mindez azonban csak előjátéka volt 
annak a csapásnak, mely 1642-ben, 

Saskia halálával érte. Ettől kezdve 
magára maradt. 

Keserűségében többet volt az utcán, 
minit otthon. Figyelte az embereket, 
tanulmányozta a természetet. Igye-
kezett mind mélyebbre hatolni az 
élet mélységéig. Sok más között ek-
kor készült kedvelt grafikai műve: a 
tág horizontra nyíló -Három fa - és a 
Jézus életéből vett jelenetet bemu-
tató, úgynevezett -Százforintos lap" 
c. rézkarcok. Vigasztalást a munká-
ban és tanítványai között keresett. 
Biblikus képeinek -Az emauszi va-
csora", -Az angyal megjelenik az 
alvó Józsefnek" stb. modelljeit min-
dig a környezetből válogatta. Elvisel-
hetetlen magányát szolgálója, egy bá-
jos parasztlányka, az édes kicsi Hen-
dricikje enyhítette, akit bár sosem 
vett el feleségül, mégis hű élettársa 
lett neki. a nálánál jóval idősebb fér-
finak. Két gyermekük közül csak az 
egyik, Kornélia maradt életben. 

Emlékszik, hogy a fiatal lány 
mellett újra megtöltődött erő-

vel és kedvvel. Témái közé fokozot-
tabban kerül be a hazai t á j szépsé-
gének ábrázolása és a környező vi-
dék paraszti népének mindennapi 
élete. De a lassan asszonnyá érő 
Heindrickje egészséges, derűt sugárzó 
alakja is sokszor látható ezután vász-
nain. Egyébként Hendrickjével és a 
felcseperedett Titusszal, ha szegényen 
is, de boldogan élnek. Kedveskéi 
nyitottak egy műkereskedést, mely-
ben ő lett a szakértő. Értékesítésre 

szánt munkáit ezentúl ide adta be a 
hitelezők hiéna karmai elől. Mara-
déktalan boldogságukat aláásták Pt 
ismételten felvett kölcsönök, mely 
végülis 1656-ban csődbe juttatta őket, 
A házat és az ingóságokat elárverez-
ték. A belvárosi otthonukból, a sze-
gény-negyedbe kellett költözniük, 
melynek valami haszna is volt: még 
közelebb került a szegény nép életé-
hez. mely munkásságának meghatá-
rozója lett. 

Emlékezetes hatású képeit, a - K ö r - ' 
mét vágó öregasszony--! -Jákob ál-
dásáé t , valamint -Saul és Dávid"-ot 
ez időben festette. Nem sokkal ez-
előtt, 1862-ben még meglévő barátai 
révén megbízáshoz jutott, s megfes-
tette -A posztóscéh elöljárói- c. ké-
pét; majd az amsterdami új város-
háza számóra készítette el élete leg-
nagyobb méretű munkáját, -Julius 
Civilis összeesküvése- c. művát. A 
képben a megrendelők ismát csalód-
tak és átdolgozásra akarták bírni, de 
ő szó nélkül hazavitte és földarabolta. 
Elveiből, eszményéből nem engedett. 
Szíve mire ideért, mindjobban elszo-
rult. Pár évvel ezelőtt halt meg 
Hendrickje és most, ez évben, 1863-
ban nősült meg és költözött el tőle 
fia, Titusz is . . . 

A festő, aki már öreg volt és el-
" hagyatott, tekintetét az elké-

szült képére vetette. Egy darabig vak-
sian nézegette, vizsgálgatta magát, 
majd beesett ajka lassan, fáradtan, 
ironikus mosolyra húzódott. Megvé-
nült, magára maradt — állapította 
meg szomorúan. Az idő eljárt fölötte. 
Kereső kézzel önarcképe felé nyúlt, 
s azt megragadva, a vászonra esett 
könnye. Míg ráncos arcát, kopott ba-
rettjét és görnyedt hátát takaró kö-
penyét szemlélgette, életére, a múltra, 
az elröppent évekre gendolt. 

Szeles! Zoltán 
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K é t k é r d é s a F Ü R F A - h o - z 

lemezhulladék ügyben 
Szegeden sokan foglal-

koznak az exportra ke-
rülő gyümölcsös-kosarak 
készítésével. A Szegedi 
Hangszerkészítő Válla-
latnál és a Seprűgyárnál 
külön kosárkészítő rész-
legek dolgoznak, s ha 
elegendő hulladék-anya-
got kapnának feldolgo-
zásra. még emelni tud-
nák a létszámot; ez kí-
vánatos is lenne. Az aka-
dály csupán az, hogy a 
Fűrészáru és Faanyag 
Nagykereskedelmi Vál-
lalat (FÜRFA) a szegedi 
vállalatoknak igen kevés 
anyagot biztosít a kosa-
rak készítéséhez. A Sze-
gedi Falemezgyár; igen 
helyesen, javasolta már, 
hogy a FÜRFA a buda-
pesti kosárkészítéssel 
foglalkozó vállalatnak 
kevesebb lemezhulladé-
kot adjon, mivel azt Sze-
geden fel tudják dolgoz-
ni. A javaslat szerint a 
Hangszerkészítő Válfalat 
és a Seprű gvár kosárké-
szítő üzemei 300—300 
mázsát, a budapesti KSZ 
pedig 150 mázsa hulla-
dékot kapna. A FÜRFA 
e javastlatra nem küldölt 
választ — minden bi-
zonnyal a felsőbb szer-
vek intézkedésére, a 
diszponálást a régihez 
hasonlóan a helyi adott-
ságok figyelembevétele 
nélkül intézte el. A bu-
dapesti üzemnek 300, a 
két szegedi üzemnek pe-
dig 150—150 mázsa hul-
ladékot juttatott. Nem 
értünk egyet ezzel az in-
tézkedéssel. Elsősorban 
azért, mert Budapesten 
van még két falemez-
gyár. melynek hulladéka 
feldolgozásra kerülhet a 

budapesti ksz-nél. A fu-
varköltség is figyelemre-
méltó Szeged és Buda-
pest között. És még egy 
dolog: a Hangszerkészítő 
Vállalat és a Seprűgyár 
munkásai saját maguk 
válogatják ki a hulladé-
kot. s igen kevés az a 
mennyiség — száraz le-
mez-hulladék —, amely 
alkalmas a budapesti 
ksz-nél kosárkészítésre. 
Szegeden a nedves hul-
ladékot is felhasználják, 
s célszerű lenne ha — az 
alkalmasabb — száraz 
hulladékot is itt dolgoz-
nák fel. A tervek szerint 
mintegy öt millió kosár-
ra van szüksége az or-
szágnak a gyümölcs ex-
portálásához. Ennyit nem 
tud elkészíteni a két sze-
gedi üzem, azonban az 
összes hulladék helyileg 
feldolgozható lenne. 

Szólnunk kell még a 
tervezés hibáiról is. A 
Szegedi Faleimezgvárban 
a hulladék-csökkentést 
tart ják egyik fő feladat-
nak. Ez helyes — nép-
gazdasági érdek. A ter-
vezésnél viszont tervet 
készítenek a keletkező 
hulladékmennyiség fel-
használására. s szinte 
kötelezik a Falemezgyá-
rat az előre eltervezett 
hulladékmennyiség le-
szállítására. Valami irt 
nincs rendben! Hogyan 
lehet csökkenteni a hul-
ladékot, ha kötelezik 
egy bizonyos mennyiség 
leszállítására a Szegedi 
Falemezgyárat. 

E két kérdésre kér-
nénk mielőbbi választ a 
FÜRFA-tól, és felettes 

szerveitől. 

Hazaérkezeit Romániából a magyar 

orvosküldöüség 
A temesvári tartomány te-

rületén nemrég rendezett 
••Orvosi Napok*-on részt vett 
magyar orvosküldöttség, mely 
hosszabb időt töltött Romá-
niában, vasárnap érkezeit 
vissza hazánkba. A magyar 
orvosküldöttségben részt vett 
Szegedről dr. Lantos György, 
a Városi Tanács egészség-
ügyi osztályának vezetője, dr. 
Korpássy Béla egyetemi ta-

nár, a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Kórbonctani In-
tézete igazgatója, dr. Szabó 
Dénes kórházi főorvos, ••Ki-
váló orvos*, dr. Bódis Lajos 
kórházi főorvos, dr Michailo-
vits Lehel, a deszki szanató-
rium igazgatója és Németh 
Ferenc, a Csongrád megyei 
Orvosegészségügyi Szakszer-
vezet titkára. 

Tegnap tartották meg Szegeden 
a készletrendezési ankétot 

Tegnap délután tartották meg 
az MTESZ, a Műszaki Bizományi 
Vállalat cs a Magyar Nemzeti 
Bank VI. Területi Irodája által 
kezdeményezett készletrendezési 
ankétot városunkban. Mintegy 
200 dolgozó képviselte Szeged 
és az Alföld nagyobb városainak 
üzemeit nbból a célból, hogy fel-
derítsék az üzemekben elfekvő 
készletek feltárásának, kicserélé-
sének és értékesítésének módjait. 

Különös érdekessége volt az 
ankétnak, hogy beszámoló he-
lyett n már korábban megtartott, 
hasonló célú értekezletek hozzá-
szólásainak lényegét magnetofon-
ról lejátszották a résztvevővők-
nek és ezeket a tanulságokat és 
észrevételeket egészítették ki az 
üzemek igazgatói, könyvelői, rak-
tárosai és anyagbeszerzési szak-
emberei. A vitát Gergely Sán-
dor elvtárs, a Műszaki Bizomá-
nyi Vállalat igazgatója foglalta 
össze; 

Ezzel az ankéttal kezdődött 
meg városunkban és az Alföld 
nagyobb üzemeiben az elfekvő 
készlelek rendezése. 

Reméljük, hogy eredményes 
lesz ez a készlctrcndezés és itt 
is sikerül felderíteni az eddig 
tétlenül beverő hasznos anyago-
kat és félkész árukat, és a Mű-
szaki Bizományi Vállalaton ke-
resztül sikerül majd ezeket be-
kapcsolni a népgazdaságunk 
vérkeringésébe. 

A készletrendezés keretén be-
lül eddig csupán Győrben és 
Pécsett 17 millió íorint értékű 
egyéb helyen hasznosítható 
anyagot tártak fel. Bizonyos, 
hogy városunkban és megyénk-
ben is hatalmas, eddig heverő 
értékeket tudunk a termelés szol-
gálatába állítani, 

A Mórahalmi Gépállomás 
befejezte az aratási 

A Mórahalmi Gépállomás 
kombájnjai és aratógépei 
már szombaton befejezték 
körzetükben az aratást. Ez 
azonban nem jelentette azt, 
hogy megálltak a munkában. 
Két kombájn vasárnap át-
ment a Szentesi Gépállo-
másra, hogy segítséget nyúj t -
son a termelőszövetkezetek 
gabonabetakarítésában. Teg-
nap pedig 12 egyéni gazda-
ságban kezdték meg az ár-
pa cséplését. 

Évzáró ünnepség 
a Természettudományi 

Karon 

A Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi 
Kara szombaton tartotta év-
záró ünnepségét az Auditó-
rium-Maximumban. A Kar 
részéről Budó Ágoston Koa-
suth-díjas egyetemi tanár, az 
MDP kari alapszervezet ré-
széről pedig Huhn Péter 
egyetemi docens búcsúztatta 
a végzett hallgatókat. Az ün-
nepi beszéd után Mezősi Jó-
zsef dékánhelyettes kiosztot-
ta az okleveleket. Kitünteté-
ses oklevelet kapott Erdélyi 
Lajos biológia-kémia és Fa-
bók Irén matematika-fizika 
szakos hallgató. Az ünnepsé-
gen került sor a pályadíjak 
és a jutalomkönyvek kiosz-
tására is. 

Megkezdik a gyufagyár 
évi karbantartását 

A Szegedi Gyufagyár dol-
gozói a második negyedév-
ben 368 ezer doboz gyufát 
készítettek terven felül, s 
több mint 100 köbméter fa-
anyagot takarítottak meg. A 
gyufagyáriak az éves t e r / 
túlteljesítésére is alaposan 
felkészülnek. 23-án megkez-
dik az üzem szokásos évi kar-
bantartását, ki javí t ják a gé-
peket, rendbehozzák a ka-
zánt. Az üzemkarbantartás 
ellenére a III. negyedévi terv 
maradéktalan teljesítését vál-
lalták a dolgozók. 

— <Jj hengerfúró-gépet 
kaptak a Szegedi XI. Autója-
vító Vállalat dolgozói a 
Szovjetuniótól. A gép nagy 
teljesítőképessége mellett 
igen pontos munkára képes. 

— Ü j fazonú seprőket kért 
a Külkereskedelmi Vállalat 
a Szegedi Seprúgyártól. A 
második félévben hozzá is 
kezdtek ehhez a munkához. 
Ipari seprűből kicsit és na-
gyot is készítenek. A nagy-
ból 30 ezer darabot szállíta-
nak el a negyedév végéig. 
Ezenkívül alumínium-kupak-
kal, piros lakk-nyéllel, hor-
dófigurával és ezüst faku-
pakkal díszítik a kisseprű-
ket. Ezek a fa j ták igen ked-
veltek külföldön. 

P á r t é I e t 

Egy párttitkár jegyzeteiből 
Nem sokszor ;Jórt még fa-

lun a Szegedi Textilművek 
pártbizottságának titkára, -Pé-
ter Szilveszter elvtárs hivata-
los ügyben. Nemrég azonban 
Tápéra látogatott el, s most 
feljegyzéseit lapozgatja. Az 
üzem egyik főművezetője, 
Karai György, akit egyébként 
az egyik legtehetségesebb ent-
bmfriek tartanak, feleségül 
vette egy 13 és fél hol-
das tápéi parasztembernek a 
leányát, s most azt bogozza 
az üzem párttitkára, 

kulák lány-e 
a főművezető felesége. Az 
üzemben már feljegyzéseket 
készített, mely szerint Karai 
György apósa, Pósa János 
1647-ben örökölte a földet 
anyjától. Addig egy budapesti 
kereskedő gyékényfelvásárló-
ja volt Tápén, s közben any-
ja földjét művelte. Anyja 
1930 óta özvegy, s Pósa Já-
nos hosszú ideig gyomorbe-
tegséggel kórházban feküdt, s 
így többször alkalmazottat 
tartottak a föld megművelé-
sére. 1930-tól 1945-ig öt alkal-
mazott dolgozott egymást 
váltva Pósáéknál. Nem volt 
olyan év, hogy egy alkalma-
zottnál többet — még nap-
számos sem volt — foglal-
koztattak. Földet vagy házat 
1930 óta nem vettek. 

A személyzeti osztályveze-
tővel együtt keresték fel a tá-
péi tanácsot, hogy tisztázzák 
Karai György főművezetőnek 
— aki egyébként munkás 
származású, hat éve dolgozik 
az üzemben, s mint munkás 
végezte el a technikumot — 
ügyét, akinek apósa még máig 
is kuláklistán szerepel Tá-
pén, s emiatt bizonyos 

elkedvetlenedó8 
mutatkozik az egyébként jól 
dolgozó Karai György mun-
kájában. 

Tápéra érkezve Tóth An-
tal tanácselnök elvtársat ke-
restük — olvassa Péter elv-
társ a feljegyzéseit. — A 
szobában, melynek a j ta já ra 
ki volt írva, hogy -tanácsel-
nök*, nem tudtunk bemenni. 
Az egyik tanácsi dolgozó el-
mondotta, hogy két szobán 
keresztül menve kopogjunk 
háromszor, akkor megnyílik 
a tanácselnök szobája. Fur-
csa, hogy a tanácselnök be-
zárkózik, s csak külön rejt-
jelre nyílik ki az ajtó. 

Amikor előadtuk jövetelünk 
célját, a tanácselnök arra hi-
vatkozott, hogy Karai György 
— jelenleg 27 éves — a fel-
szabadulás előtt a község 
KALOT-szervezetének titká-
ra volt. Pósa János ügyében 
pedig arogánsan léipett fel 
az elnök, s kijelentette: kulák 
volt, s marad. Arra a kérdé-
sünkre, hogy 1952-ben, ami-
kor mőg nem volt kulák, mi-
ért engedték meg, hogy har-

mincad magával l-es típusú 
tszcs-t alakítson, nem kap-
tunk választ. A későbbiekben 
elmondotta a tanácselnök, 
hogy népgyűlés döntött Karai 
György apósa ügyében is. Kü-
lönben is hét embert foglal-
koztatott . . . Egyszerre, vagy 
egymás után? . . . Ez nem tar-
tozik sem rám. ecm maguk-
ra — volt a tanácselnök fele-
lete. 

Így jönnek egymás után 
Péter elvtárs feljegyzései, s 
ezek mind arról tanúskodnak, 
hogy Tápén 

még nem értették meg, 
hogyan kell foglalkozni a pa-
rasztemberekkel. Minden fel-
jegyzés arról tanúskodik, 
hogy a tanácselnök bezárkóz-
va, fellegvárból intézi az 
ügyeket, s nem törődik azzal, 
hogy a XX. kongresszus után 
nemcsak egy üzemi pártbi-
zottság ti tkárának gondja az 
üzem egyik főművezetőjének 
mindennapos problémája, ha-
nem a tanácselnöknek is, egy 
dolgozó paraszt vívódása. 
Kióba volt a jóindulatú be-
széd. A tanácselnök haj tha-
tatlan maradt, elzárkózott a 
felvilágosítások megadása 
elől. Egyre csak azt hajto-
gatta, Pósa János kulák volt, 
s az marad. A Textilművek 
pártbizottságának titkára hiá-
ba hivatkozott arra. hogy a 
faluban "-népgyűlés* nem 
volt, hisz a körülbelül 1500 
család közül mindössze 180 
ember véleményét kérték ki. 
Az első csoportnál 20-an, a 
másodiknál 60-an, a harma-
diknál 100-an jelenték meg. 
Két csoport arról döntött sza-
vazás útján, hogy Pósa János 

nem kulák, a kulák listáról 
való törlés mellett szavaztak 
azok is, akik alkalmazottai 
voltak egytől egyig. 

A községi pártbizottság tit-
kárát kereste ezután Péter 
elvtárs. 

— A párt t i tkár elvtársat 
k e r e s e m . . . 

Én vagyok ez ie 
— felelte a tanácselnök . . . — 
Hogy hogy?! — A titkár be-
teg, a helyettese szabadságon 
van, ha valamit tudni akar-
nak, ón is megmondom . . . 

Nem jutottak dűlőre. Dolga 
végezetlenül érkezett Szeged-
re Péter elvtárs. Most itt ül 
asztala mellett, vívódik ma-
gában, lapozgatja jegyzeteit, 
nc-m tudja megnyugtatni Ka-
rai György főművezetőt, aki 
tettekkel bizonyította be népi 
demokrácián'hoz való h ű s ^ 
gc.t. Hiába mondja neki, hogy 

d o l g o z z o n nyugodtan. 

C tovább vivődik, s egyre job-
ban elkeseredik, mert Tápén 
még mindig nem tisztázódott 
ki a kulák ős ki nem. Pedig 
nagyon egyszerű lenne, az 
embereket kell megkérdezni, 
így jónéhányao megszabadul-
nának a gyötrelmes éjsza-
káktól Tápén is, Szegeden is. 

És most olvassuk el a fel-
jegyzés végét: 

— Tanácselnöknek, párt-
t i tkárnak úgy kell törődni 
munkások és parasztemberek 
sorsával, mintha saját édes-
anyjuk életéről lenne szó . . . 

Tanulságos-e följegyzés 
utolsó sora is, érdemes raj ta 
elgondolkodni Szegeden is, 
Tápén is. 

Förgeteg Szilveszter 

Auguszhjs 20 előli" a Seprűg>árban 
A Seprűgyárban azzal kezdő-

dött az augusztus 20-i verseny, 
hogy az üzem Cserzy Mihály ut-
cai ládarészlege eljuttatta ver-
senyfelhívását a központi üzem-
hez. A versenyfelhívásban ez 
állt: „Az augusztus 20-ig esedé-
kes tervünket 17-ig teljesítjük, a 
harmadik negyedévi tervet pe-
dig a határidő előtt 6 nappal 
fejezzük he. A minőséget 1.5 
százalékkal megemeljük ős 2 
százalékkal kevesebb anyagot 
használunk fel, mint eddig". — 
és hozzágondolták: csatlakozza-
tok és tegyetek túl rajtunk! 

A Sepríígyárban tettekkel vá-
laszoltak. Elekes Ilona kisseprő-
varró eppenhogy csak elmaradt 
a száz. százalékos minőségtől — 
és mellette Biaesi .lánosnő, meg 
Budai Éva hasonló eredmények-
kel dicsekedhet. Ugyanakkor 
mindhárman másfélszeresét ad-
ták, munkájuk mennyiségét il-
letően, az alapkövetelménynek. 

E d d i g ők h á r m a n ugTot tak az 
élre a versenyben, de mozgoló-

dik mindenki az üzemben, mert 
a termelési értekezleten elhang-
zott vállalás és a verseny sokra 
kötelez. 

— A Szegedi Kenderfonó-
gyárban 1647 dolgozó fejezte 
be a különböző szakmai tan-
folyamokat. Különösen von-
zotta az embereket az anyag-
takarékosságot szolgáló tan-
folyam, amelyen 1500-an vet-
tek részt. Az eredményes ta-
nulást közös üzemlátogatás-
sal fejezték be. Először for-
dult elő, az üzemi szakoktatás-
ban. hogy az adminisztratív 
dolgozók is megismerkedtek 
a gyártás technológiájával és 
a gépekkel. A tanfolyamok 
lezárásával a dolgozók nem 
tekintik befejezettnek a szak-
oktatást és maguk . kéjrték, 
hogy a közeljövőben az üzem 
vezetősége tegye lehetővé a 
Hódmezővásárhelyi Haris-
nyagyár meglátogatását ós 
tanulmányozását. 

— Az Országos Csemege 
Vállalat ma délelőtt 10 óra-
kor Szegeden tar t ja a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon-
ban az összes csemege-boltok 
vezetőinek országos értekez-
le té t 

Bizisten magamban raj ta 
voltam már azon, Ihogy azt 
mondjam: hozzátok a belé-
pési nyilatkozatot, én alá-
írom. Mégis így fordítottam 
a szót: „várjunk még egv ki-
csit maid az ősszel". Nem 
azér mondtam én ezt. mert 
húzódoztam a szövetkezettől. 

.Elintéztem én magamban 
már ezt az ügyet. Dehát ami-
kor apáméktól eljöttünk, 
akkor azt vágta a fejemhez: 
„a magad emberségéből úgy 
látom, nem tudsz megélni, 
futsz a termelőszövetkezetbe" 
— mert az apósomihoz való 
költözésben azt látta, hogy én 
már termelőszövetkezeti tag 
akarok lenni. Meg akar tam 
neki mutatni, hogy megélek 
én. elgazdálkodok én az ő 
gyámolítgatása nélkül is. Meg 
aztán az őszieket elvetettem 
már. magam akartam learat-
ni a magam vetését. Ezért 
válaszoltam azt. hogy majd 
az ősszel lépek be. 

Így is lett. De az őszt nem 
vártam meg. Igyekeztem az 
aratással és már júliusban 
aláírtam a feleségemmel 
együtt a belépési nyilatkoza-
tot. Egész biztos voltam ben-
ne. hogv helyesen tettem. A 
Kossuth (hat esztendeje ala-
kult. Az alakuláskor nem 
volt még egy pár lova sem 
annak a néhány embernek, 
aki a szövetkezetben kereste 
a boldogulásását. Most több 

A L M Á S I I S T V Á N : 

DESZKI TÖRTÉNET 
mint egymillió forintot ér 
a közösség vagyona. Szép 

•jószágállomány áll az istál-
lókban. Túl vannak a kezdés 
sok gondján-baján. Olyan szi-
lárd az ember lába alatt, az 
ilyen szövetkezet, mint a 
beton. 

Az őszt azért nem vártam 
meg. mert a feleségemmel 
együtt kiszámoltuk. iobb 
előbb aláírni, mint később. 
Hogyan is számoltunk . . . ? 
Hát úgy. hogy az asszony 
keres, mint alkalmazott ha-
vonta 900 forintot (tavaly fel-
emelték a fizetését). De ha 
munkaegységre dolgozik, ak-
kor 36—40 munkaegységet 
szerezhet. Egy-egy egvseg 
értéke az őszre legkevesebb 
40 forint lesz. Ez pedig azt 
jelenti, hogy a 900 forint he-
lyet 1500—1600 forintot hoz 
haza havonta. Szép különb-
ség. S ha én is szerzek a 
zárszámadásig néhány egysé-
get? Az tiszta haszon lesz. 

Július 10-én aztán mun-
kába indultam a termelőszö-
vetkezetbe. Az asszony öccsé-
vel. Andrással együtt men-
tünk el hazulról. András 
a növénytermelési brigád 

vezetője. Az úton biztatott, 
hogy ne nyugtalankodjak. 
Nem tudom, miért bátorítga-
tott. amikor nagyon, de na-
gyon nyugodtan ballagtam 
mellette. A szövetkezeti szék-
ház udvarán volt már né-
hány ember. Egyik a zsáko-
kat válogatta, a másik az el-
nökikel akart beszélni . . . De 
nem érdemes a szót szaporí-
tani. Néhány perces beszél-
getés után elindultam ki a 
határba a kombáin mellé zsá-
kolni. Ott dolgozott Gárgyán 
Imre meg Nagy Sándor is, 
akik már régi gyerekkori is-
merőseim. Egy kicsit furcsa 
volt a munka. Nem is éppen 
a zsákolás, hanem a körülmé-
nyei. Volt akivel az ember 
napközben szót válthatott, s 
a gép olyan gyorsan dolgo-
zott. hogy észre sem vettem, 
már este lett. 

— Na. hogy ízlett, István? 
— kérdezték napszállta kö-
rül. 

— A zsák itt se könnyebb, 
de h a ígv megy tovább is, 
beválik, — mondtam nekik 
nevetve. 

Odahaza este már várt a 
feleségem.. Ó korábban haza-
ért; Amint jókedvűen jóestét 

köszöntem, leolvashattam az 
arcáról, hogv mennyire örül. 
Később mondta el. milyen 
nagy aggodalommal, szoron-
gással gondolt rám egész 
nap. s milyen boldog volt, 
hogy látta ra j tam: nekem is 
tetszik a szövetkezetben a 
munka. Azóta már majdnem 
40 munkaegységet szereztem 
én is. közben pedig elvégez-
tem a betakarítást tavasszal 
^evetett földjeimen . . . S i t : 
van az ú j lakás. A szövetke-
zettől kaptuk. Ma költöztünk 
be, azért is van még egy kis 
rendetlenség a kamrában. 

Ha valaki most azt kér-
dezné tőlem, hogyan is állunk 
azzal az önállósággal, azt vá-
laszolnám: most vagyok iga-
zán a magam gazdája, n ma-
gam ura. Nem éltem én még 
a feleségemmel eddig soha 
úgy egy fedél alatt, hogy ne 
kelljen mással is megosztani 
a konyhát. Pedig már öt esz-
tendős házasok vagyunk. 
Most van külön lakásunk, a 
szövetkezetben meg olyan 
munkánik. amj holtunkig tisz-
tességes megélhetést ad, kü-
lönbet. mint akármilyen 
egyéni gazdaság. 

A családi békesség meg . i 

Némethékkel soha. de soha 
nem voltunk még olyan jó-
ban. mint most. A feleségem 
miatt nem emészt a gond 
azért, mert titokban mást 
akar ő is, meg én is. És az 
apámmal? Majd csak zöld-
ágra vergődünk. Én azt sze-
retném. ha mielőbb ő is tagja 
lenne a termelőszövetkezet-
nek. De egyelőre még köti 
az ebet a karóhoz. s nem na-
gyon tetszik neki. hogy en 
szövetkezeti tag lettem. De 
akármilyen nyakas is. előbb-
utóbb biztosan igazat ad ne-
kem. Lehet, hogy egy eszten-
dő múlva — amikor majd 
látja, hogy én mire mentem 
— meggondolja magát, s utá-
nunk jön. Akkor nemcsak a 
család élete lesz könnyebb, 
hanem még a békesség is na-
gyobb lesz közöttünk. 

Eddig tartott Bálint Ist-
ván elbeszélése. Mire 

a végére ért a szónak öreg 
este lett. A szuroksötét éjsza-
kában csak a csillagok hideg 
fénye vibrált az égen. Ne-
kem meg az járt az eszem-
ben: ahány ember, annyiféle 
kételyt, gondot hord magá-
val a termelőszövetkezettel 
szemben. Ezek a kételyek 
kinél előbb, kinél utóbb el-
oszlanak. s akkor mindig gya-
rapodik egy-egy szorgalmas, 
dolgos paraszttal a szövetke-
zeti tagok tábora. 

= Vége — 

/ 
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IDOJARASJBLtNTÉS 

Nyugat- és Közép-Európa felett 
óceáni eredetű hűvösebb levegő 
van uralmon, ezért ezen a terüle-
ten sokfelé esik az eső. Csendes, 
szárat és meleg Időjárás csak a 
földközi-tenger vidékén van. 

Várható Időjárás kedd estig: 
fe lhős idő. Több halyen zápor-
eső, mérsékelt nytggatt-északnyu-
gatl szét. A hőmérséklet alakulá-
sában nem lesz lényeges változás. 

Várható legmagasabb nappali 
hőmérséklet kedden 24—27 fok kö-
zött, nyugaton egyes helyeken 24 
fok alatt. 

MOZI 
Szabadság: Háromnegyed 6 és 

8: Bel-Aml. Színes osztrák—fran-
cia film. (Csak 16 éven felüliek-
nek). 

Vörös Csil lag: Háromnegyed 6 
és 8: Hőség próbá ja . — Színes 
szovjet film. 

Fáklya: Fél 7 és háromnegyed 
9. Bei-Ami. Színes osztrák—fran-
cia film. (Csak 16 éven felüliek-
nek.) 

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

POSTÁS M0VELÖDÉS1 OTTHON 
Este 7 óra: Nyári fertőzéses 

megbetegedések chnmel előadást 
ta r t dr. Vetró János . 

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

ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
fő. szerda és péntek délelőtt II-
lől délután 6-lg. Kutatószoba: 
egész héten nyitva, 10-től este 7-ig. 
Helyben o lvasás biztosítva. Az 
olvasóterem Július 12-től augusz-
tus 13-ig zárva. C.orkij könyvtár: 
Kölcsönzés hétköznaponklnt dél-
után 2 - 6 óráig. (Horváth Mihály 
litca 3. szám). Itjúságl könyvtar: 
Kölcsönzési szolgálata hétközna-
pontktnt délután 2 - 6 - l g . (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 nyllvá-
nos szolgálatot nem tart . Kutató-
szoba mindennap 8 órától 3 óráig 
nyitva. Kutatók részére kölcsönzés 
ezerdán és szombaton 10 órától 
12 óráig. Könyvvisszavétel ugyan-
ezen Időben. 

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

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

ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS 
1 SZOLGALAT 
7~ Szeged város területére 

' 1956. jú l ius 14-töl Júltua 21-ig 

18 h-tól reggel 6 h-lg — vasárnap 
nappal Is — kizárólag elsősegély 
és nehézcllés esetére tnspekciós 
dr. Farkas Dezső állami állator-
vos. Lakása: Deák Ferenc u. 22. 
Telefon: 43-17 . 

A RADIO MŰSORA 
Július 18, szerda 

Kossuth-rádló 
4.30 Hírek, 4.35 Zenés műsor . 5 

óra 30 Piackutatás . 6 Hírek. 6.05 
Falusi híradó. 7 Szabad Nép ve-
zércikke. hírek. 8.10 Operarészletek. 
9 Rádlócgyetem. 9.40 Népi zene. 10 
Hírek, lapszemle. 10.10 Óvodások 
műsora. 10.40 Pi l lantás a nagyvi-
lágba. 10.50 Ének. 11.10 Békekantá-
ta. 11.35 Fúvószene. 11.40 Gyer-
mekzene. 12 Hírek. 12.10 Pergő rit-
musok. 13 Falust hfradó. 13.15 
Lengyel Zenei Hét. 14.15 Kamara-
zene. 15 Hírek. 15.10 Tánciskola. 
I f júság i Rádió műsora . 15.35 
Sporthíradó. 15.55 Zeneka-l hang-
verseny. 16.45 Válasz hallgatóink-
nak. 16.57 Műsorismertetés. 17 Hí-
rek. 17.10 Szív küldi. 17.40 A Ba-
laton pa r t j án . Riportmüsor. 18 
Kodály kórusművészete. Szőnyl 
Erzsébet előadása. 18.55 Kommen. 
tár. 19 Válasz külpolitikai kérdé-
sekre. 19.10 Jutnlornmüsor. 19.40 
Szülők — nevelök — gyerekek. 20 
F.stl Híradó. 20.20 Jóestét, gyere-
kek! 20.27 Közvetítés az Ezerjó 
Étteremből. 21 Palotai Boris szer-
zői estje. 22 Hírek. 22.15 Tíz perc 
külpolitika. 22.25 Szimfónlkus ze-
ne. 23.40 Ring a c s ó n a k . . . 24 
Hírek. 0.10 Csárdások. 

Petőit-rádió 

7—11.57-lg azonos a Kossuth-
rádló műsorával . 11.57 Műsorzá-
rás. 14 Operaáriák. 14.15 Uttörő-
hír adó. 14.35 Operettrészletek. 15 
óra 10 irodalmi múzeumok a Ba-
laton pa r t j án . Előadás. 15.25 Ma-
gyar népi muzsika. 10 Országszer-
te — megyeszerte. 16.10 Ajándék-
hangverser.v. 17.10 Moszkvai Rá-
dió összeáll í tása. 17.40 Operettrész-
letek. 18 Gyermekrádió. 18.30 Rádió 
Nyári Szabadegyetem. !9 Zongora-
négyes. 19.35 Irodalmi Jegyzet. 19 
óra 40 Orosz nyelvtanfolyam. 20 
Lengyel Zenei Hét. 20.20 Sporthír-
adó. 20.40 Petrl Endre zongorázik. 
21 Tnnácslapok szemléje. 21.10 
Tánczene. 21.50 Az orvostudomány 
eredményeiből. 22 Vidám magyar 
népdalok. 22.30 Esti muzsika. 

FELHÍVÁS 

Felhívjuk Újszeged nagynyomá-
sú vízzel ellátott házal lakólnak 
figyelmét, hogy a víztorony pára-
lecsapódás munkálatai júl ius 
20-ával megkezdődnek. ' Mivel az 
üzemeltetés a torony kikapcsolá-
sával fog történni, ezért a víz-
szolgál tatásban az áramkimara-
dásból kifolyólag és egyéb okok-
ból nyomáscsökkcnések állnak elő 
rövidebb időszakokban. Ez ügyben 
bővebb felvilágosítást ad a Víz-
művek műszaki vezetője (telefon: 
43—36, 34-84) . 

Szegedi Vfz- és Csatorna-
művek Vezetősége 

Zenekara kirakatban 
Nagy tömeg az Édesség 

Bolt előtt. Közéjük furakodom: 
mi van? A látvány valóban 
nem mindennapi. Egy zenekar 
van a kirakatban. Igen, zene-
kar, nagynajú karmesterrel, 
sápadt és sovány zongoristával, 
kerekképű szaxofonossal, do-
bossal, flegma bőgőssel és vi-
gyorgó harmonikással. Játsza-
nak. A karmester vezényel, a 
dobos ritmikusan ütögeti a 
cintányért és a nagydobot, a 
bőgős szórakozottan rángatja a 
vonót, de azért néha kecsesen 
meghajol az összegyülekezett 
nagyérdemű közönség előtt, a 
szaxofonos kivörösödve fújja 
hangszerét. Es így tovább, ki-
ki a maga mestersége szerint. 
Szól a zene: „Az én apukám..." 
Mint egy valóságos zenekar-
ban. 

Mert ez a zenekar azért 
nem igazi. Tagjai bábuk csak, 
közönséges bábuk, kifestett arc-
cal és merev mosollyal. Mind-
egyikük egy-egy italféleséget 
propagál. Árammal működő 
szerkezet mozgatja őket, s a 
zenét gramofon szolgáltatja. 

A kirakat előtt álldogáló, de-
rűsen szemlélődő és nevetgélő 
közönség azt igazolja, hogy a 
kedves ötlet bevált, mert aki 
arra jár, feltéllen megnézi. 

S P O RÍ 

Labdarúgó válogatottunk első idei győzelme 
Magyarország — Lengyelország 4:1 (1:1) 

0 szalymazi Lenin Tsz egész évi gabonabeadási 
kötelezettségét teljesítette 

? i FALUSZKRTE MEG KEZDÖDÖTT A CSÉPLÉS 

Az elmúlt héten a szegcdi já-
rásban már több termelőszövet-
kezet adott új búzát, idei ke-
nyérgabonát a hazának, s egész 
évi gabonabeadási kötelezettsé-
gét a szalymazi Lenin Termelő-
szövetkezet teljesítette elsőnek. 

A szalymazi I^enin Termelőszö-
vetkezet tagjai szombaton reg-
gel egy tételben 46 mázsa 38 
kiló rozsot és 10 mázsa 50 kiló 
árpát vittek bc a községi ter-
ményraktárba. Szombaton reg-
gel a Lenin Tsz tagjai azt ígér-
ték, hogy vasárnap 10 órára a 
búzabeadási kötelezettségüknek 
is eleget tesznek. Nem rajtuk 
múlott, hogy ezt nz ígéretüket 
csak hétfőn délelőtt tudták tel-
jesíteni, de teljesítették. 

Mint Bujdosó Albert elvtárs, 
szatymazi levelezőnk írja, a Le-

nin Tsz tagjai erre az esztendő-
re már csak kevés tejjel ás szin-
tén nem nagy tételű hízottsertés 
beadási kötelezettség teljesítésé-
vel adósak az államnak. 

Abban, hogy a Lenin Tsz tag-
jai ilyen hamar teljesítették ga-
bonabeadási kötelezettségeiket, 
nagy szerepe van a Sándoríalvi 
Gépállomás derék kombájnosai-
nak is. A Sándorfalvi Gépállo-
más 2 kombájnnal és egy arató-
géppel segítette a gabonabetaka-
rítási munkában a szatymazi szö-
vetkezeteket 

Bujdosó elvtárs hfrt adott 
levelében arról is, hogy tegnap, 
hétfőn egész faluszerte, a terme-
lőszövetkezetekben és az egyéni 
gazdaságokban egyaránt, meg-
kezdődött a cséplés. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
Használt deszka eladó. Petőfite-

lep V. u. végén. Tápé felől, Belo-
valék. 4164 

100 kem Csepel-motor Jóállapot-
ban eladó. Bajcsy-Zs. u. 22. I I I . 
em. Kiss. 4193 

Könyvespolc dtó politúros, reka-
mié fölé, 180 cm széles, eladó. Osz 
u 33. 4197 

190x95-ös üvegaj tó 50-es béléses, 
tokkal együtt eladó. Gép u. 11. 

4190 
2 személyes sezlon eladó. Árva 

u 21. 4194 
Egyajtós használ t szekrény, mos-

dó, asztal, szék eladó. Tápéi sor 
44. szám. 4200 

Famegmunkálást , gyalulást , vá-
gás t géppel vállalok. Tápéi sor 
46. asztalos. 1401 

Négykerekű kézikocsi, erős drót-
kerítés, 130 cm magas , eladó. Pe-
tőiftelep 16. u. 862. 1402 

Fajt iszta farkaskutya, törzskönyv-
számmal és 3 hónapos kölyke el-
adók. Sztálin krt. 79. emelet. Kőr-
ffvéknél. 1403 

Eladó dió rekamié, aszta!, fall-
pole. használt , kétaj tós szekrény. 
Szent György tér 5. 4161 

Belvárosi 3 szobás családi ház 
kedvező feltételekkel olcsón el-
adó. Telefonérdeklődés: 26—17. 

4163 
Beadásra a lkalmas 140—180 kg 

hízotsertés eladó. Érd. : Pálli u. 
54. 

Egy rekamié. ágy, egy szobai 
asztal eladó. Rókusi ff. 200. Kál-
vária mögött . 

Elcserélném egyszoba. kamra, 
íáskamrás lakásom kisebbért is. 
Szlliéri sgt. 48. 

Bőrkabátját a lakít tassa bőrpuhí-
tó. vízhatlan festéssel Csordás 
bőrruhakészítőnél, Szent Miklós u. 
7. Felsőváros. 

Szegedi Gázmű férfi segédmun-
kásokat felvesz. 

Kőművesszakmunkást és segéd-
munkásokat felvesz a Szegedi Víz-
és Csatornamű Vállalat . Jelentke-
zés Szeged, Sztálin krt. 86. alatt 
a reggeli órákban. 

Csongrád megyei , Mezőgazdasági 
Gépjavító Vállalat (Hódmezővásár-
hely, Erzsébet ú t 6.) azonnali be-
lépéssel hegesztőket ős lakatoso-
kat vesz fel. 

Anyakönyvi hírek 
Júl ius 6-tdl—13-lg 

I. KEROLET 

Házasság 

Gombos Antal—Báló Ilona, Var-
ga István—Szigeti Lona, Domon-
kos Sándor—Ontér Piroska, Sár-
kány Zoltán—Keszég Ilona, Sza-
bics István—Németh Éva, Bunko-
czi Bertalan—Tácsi Vilma, Siklósi 
Gvörgy—Kiss Éva, Nóvák Antal— 
Gillty Sztojánka, Leipnikel Péter— 
Engl Erzsébet, Ablonczi László— 
Mihály Eszter, Balogh Ferenc—Ta-
kó Zsuzsanna, Matuszka J ó z s e f -
Vörös Mária, Forszt Ferenc—He-
gedűs Gizella. Nagy Ferenc—Pa-
lócz Etelka, Marosi Károly—Édel 
Melánia. 

Születések 

Benkóczl János és Márki Etelka 
Teréz, Adamov Alexander és Jan-
csikln Obrenka Angéla. Tóth Gyu-
la és Vártay Anna Márta, Csala 
András és Dlrner Irén Péter, dr. 
Bencze György és Fái Eva Kata-
lin. Hődör Antal és Komáromi Er-
zsébet Antal. Horváth Gyula és 
Erdei Jul ianna Éva. Makovlnszky 
Tibor és Kiss Erzsébet Tibor, End-
rédi József és Kispéter Margit Jó-
zsef, Sebők Géza és Lengyel Ilo-
na Zsuzsanna, dr. Draskóczi Ede 
és Eszes Ilona Ede. Fodor Imre és 
Abrahám-Tandari Ida István nevű 
gyermeke született. 

Elhaltak 

Gyevikl Pálné Berki Anna 71. 
Lengyel Jánosné Fekete Piroska 
67, Ruskó Kálmán 1 napos, Baráth 
Szilveszter 29. Szobácsi László 1 
napos. Horváth Éva 1 napos, Eszik 
László 6 napos. Juhász Ferenc 69. 
Korom Jánosné Jó já r t Etelka 79, 
Tcrlal Artúr 79 éves korában. 

II. KEROLET 
Házasság 

Rostás Péter—Jakab Mária, Be-
niczky György—Wűrc Anna, Dávid 
László—Ludvlg Margit . 

Elhaltak 

Bíró György 71. Erdős József 88, 
Valentin Mártonné Dékán Terézia 
76, Sáringer Ferencné Róvó Etelka 
77, Lippai József 78 éves korában. 

III. KEROLET 

Házasság 

Papp György—Molnár Jul ianna, 
Szilágyi Gábor—Fejes-Nagy Julian-
na. Borsi János—Szilágyi Erzsé-
bet, Fekete László—Zentai I lona. 

Születések 

Kálmán Vilmos és Szabó Viktó-
ria Anikó, Kispéter György és 
N a g y E d i t E d i t , d r . V a r g a E n d r e 
és dr. Pusztai Olga Endre. Mészá-
ros Péter és Hafra Mária Zoltán, 
Paragi József cs Koza Mária 
Gyöngyi, Bárkányi Márton és Si-
noros-Szabó Margit Ágnes, Har-
mat Imre és Rácz Mária László, 
Bata János és Berta Jolán Árpád, 
Ha ja s Miklós és Vass Márta Már-
ta, Bagosl Mihály és Komár An-
na Mihály, Barna Lajos és Dobai 
Mária Gyöngyi, Kiss József és Ju-
hász Irén Gábor, Bálint András 
és Molnár Veronika Ildikó, Kéri 
Vince és Rózsi Etelka László, Bi-
hari Ferenc és Nyerges Ilona Ist-
ván. Sári István és Martonosi Ilo-
na Ferenc, Szepesi Mihály és Tá-
borosl Veronika Mária. Sári Ferenc 
és Seres Mária Mária nevű gyer-
meke született . 

Elhaltak 

Csókás! Itlésné Pintér Jul ianna 
60. Pleskó Ferencné Gácsér Mária 
92. Gárgyán Jánosné Szécsi Mária 
70. Zsikó Szllveszterné Miklós Ág-
nes 43, Papp Mátyásné Pap Ilona 
SS, Csepregi Mihályné Bódl Ro-
zália 65 éves korában. 

A Népstadionban 48 ezer néző 
előtt Daniani jugoszláv játékve-
zező vezetésével az alábbi ösz-
szeállításban találkozott a két 
ország válogatott csapata: 

Magyarország: llku I. — Bu-
zánszky, Mátrai, Dalnoki — 
Szojka, Kolász — Budai, Kocsis, 
Szusza, (Mahos), Puskás, (Szu-
sza), Fenyvesi. 

Lengyelország: Szymkowiak — 
Mashclli, Korynt, Wozniak — 
Strykalski, Zientara — Jezierski, 
Uznanski, Kempny, Brychczy, 
Ciupa (Pobl). 

Az első percekben a magyar 
csapat támadott, a 10-ik perc-
ben mégis a lengyel csapat sze-
rezte meg a vezetést: Kempny 
vitte a labdát, senki nem tá-
madta meg, végül is a középcsa-
tár a jobbösszekötő helyéről, 17 
méterről ballábbal a bal alsó 
sarokba lőtt. 

Ezután is a lengyelek támad-
tak többet, a magyarok ellentá-
madásai erőtlenek voltak, s ke-
vés volt bennük az elgondolás. 
Meglehetősen váratlanul esett 
a magyar csapat egyenlítő gólja 
is: a 40-ik percben Mahos Ko-
csishoz perdítette a labdát, Ko-
csis észrevette, hogy a lengyel 
védelem a kiugrani készülő Ma-
hosra ügyel, váratlanul 17 mé-
terről ballal kapura lőtt és az 
éles lövcs a bal alsó sarokba vá-
gódott. A felidő utolsó percé-
ben Puskás a bokáján megsérült, 

s a második félidőben Szusza 
lett a balösszekötő, Mahos pe-
dig a középcsatár. 

Szünet után lendületes ma-
gyar támadásokkal kezdődött a 
játék, de az újabb magyar gól 
még 20 percet váratott magára. 
Ekkor Fenyvesi az alapvonalig 
vitte a labdát, onnan pontosan 
kapu elé tálalt és a bofutott Ko-
csis 3 méterről kopásból jobb 
külsővel a jobb felső sarokba to-
vábbította a labdát. 

Gól utón továbbra is veszé-
lyes támadásokat kezdett a ma-
gyar csapat, s a 79-ik percben 
újabb gólt ért el válogatottunk. 
Dalnoki Kocsisnak adta előre a 
labdát, Kocsis a mellette álló 
Szuszához játszott, Szusza pedig 
22 méterről lapos, nagyerejű lö-
vést küldött a jobb sarokba. 

A gól után a lengyelek szem-
mellóthatóan kifáradtak, s a 87. 
percben még egy gólt rúgtunk. 
Kocsis szöktette Budait, a jobb-
szélső lapos beadását a berohanó 
Mahos estében jobb lábbal mint-
egy 4—5 méterről a jobb alsó 
sarokba csúsztatta. 

Azok, akik azt remélték, hogy 
a magyar csapat játékában ezen 
a mérkőzésen döntő fordulat kö* 
vetkezik be, természetesen csa-
lódtak. A magyar válogatott 
együttes a Lengyelország elleni 
mérkőzésén sem tudta azt a já-
tékot nyújtani, amellyel annak* 
idején nagy sikereit aratta. Egy 
tekintetben azonban határozott 
és örvendetes fejlődés tapasztal* 
ható: játékosaink szinte kivétel 
nélkül igen nagy lelkesedéssel, 
erőbedobással küzdöttek, s fő* 
ként küzdőképességüknek kö-
szönhette csapatunk a győzelmet 
is. A magyar együttes támadó 
játéka csak a mérkőzés egyes 
időszakaiban volt kielégítő. A 
lengyel csapat az első perctől az 
utolsóig hatalmas lelkesedéssel 
játszott 

A magyar csapat legjobbjai: 
llku, Dalnoki és Fenyvesi vol-
tak. Szusza csak a második fél-
időben nyújtott átlagon felüli tel-
jesítményt 

A lengyel válogatottban Szym-
kowiak volt a csapat és a me-
zőny legjobb játékosa. 

MAGYARORSZAG B—LENGYELORSZÁG B. 6:3 (2:6) 

Rendkívül Jóiramú. érdekes küz- pat nagy érdeme. hogy 3 gólos 
delemnek lehetett t anú ja a közön- magyar vezetés után sem adta fel 
ség. Az első félidőben kiegyenlített a küzdelmet. Kl tudta használni a 
volt a Játék, a második félidőben magyar védelem pillanatnyi meg-
azonban erősen kidomborodott a jngásai t . 
magyar együttes nagyobb techni- G ó l i ö v ö . T l c h v ( 3 i i-esből) 
kai készsége. A játékosok fut ta t ták , , , l l e n y ' • " 
a labdát, s főleg a szélsőket fog- Molnár (2), Kertész, illetve 
lalkoztatták. A fiatal lengyel csa- Szarzynskl (2), Pilarskl . 

ISMÉT GYŐZÖTT CSONGRÁD M EGYE IFJÚSÁGI LABDARUGÓ 
VALOGA TOTTJA 

Csongrád megye— Kel et-Budapest 2:0 (1:0) 

Hódmezővásárhelyen 1500 néző 
előtt Sági Játékvezetésével já t -
szotta ú jabb mérkőzését a „Ma-
gyarország i f júsági válogatott lab-
darúgó ba jnokcsapa ta" címért a 
Csongrád megyei i f júsági labdarú-
gó válogatott . A mérkőzés nagy 
részében a fővárosi csapat táma-
dott többet, de a csongrádiak vé-
delme Jól zárt s a veszélyes ellen-
támadásaikból adódó helyzetet 
Jobban ki tudták használni , mint 
budapesti ellenfelük. A Csongrád 
megyeiek győzelme teljesen meg-
érdemelt. 

Góllővő: Károlyi és Kőszö. 

Jó: Tóth. Szántó. Molnár, illetve 
Bernát, Józsa és Kuzman. 

A negyedik csoportban még az 
alábbi eredmények születtek: Szol-
nok megye—Békés megye 1:1 (0:1), 
Nyugat-Budapest—Pest megye 5:1 
(1:1). 

A negyedik csoport állása 

1. Nyugat-Budapest 
2. Csongrád megye 
3. Kelet-Budapest 
4. Békés megye 
5—6. Pest megye 
5—6. Szolnok megye 

10:2 
9:1 
5:4 
6:7 
1:9 
1:9 

A MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT 

Szőregl Törekvés—Deszki Traktor 
2:0 (1:0) 

Kemény, de végig aportszerű 
küzdelmet vívott egymással a két 
csapat . A hazaiak körömszakad-
táig harcoltak s mint az eredmény 
is muta t ja . sikerült viszonylag 
tisztes eredményt elérniök a kitűnő 
képességű szőregi együttessel 
szemben. 

Szegedi Vörös Meteor—Szegedi 
Vörös Lobogd 2:1 (0:4) 

A Vörös Lobogó az első félidő-
ben lelkesebben és ötletesebben 
Játszott s megérdemelten Jutott 
vezetéshez. A második félidő ele-
jén szintén fölényben Játszott a 
Vörös Lobogó, de a Vörös Meteor 
erősíteni tudott s kevesebb helyze-

1 tét Jobban használta ki s így igaz-
ságosan szerezte meg a győzel-
met. 

Dorozsmai ESK— Szegedi Bástya 
1:0 (0:0) 

Gólnélküli első félidő után már-
már úgy látszott, hogy a Bástyá-
nak sikerül elhoznia az egyik pon-
tot Dorozsmáról, azonban a mér-
kőzés befejezése előtt pár perccel 
a hazai együttes megszerezte a 
győzelmet. A mutatott Játék alap-
ján a döntetlen eredmény közelebb 
j á r t volna az igazsághoz. 

IHAROS SÁNDOR UJ VILAGCSUCSJA 

Az országos atlétikai ba jnokság első nap ján Iharos Sándor 10 
ezer méteren és közben 6 mérföldön alaposan megjavítot ta a világ-
csúcsot. Iharos Ideje 28:42,8. A régi világcsúcsot Zatopek tartot ta 
28:54,2-s idővel. 

A megyei ba jnokság állása 

I. Törekvés 18 76:11 35 
2. Uj szeged J 8 31:22 28 
3. Szőreg 18 47:15 27 
4. Epitök 18 41:18 24 
5. Honvéd 18 46:23 22 
6. Dózsa 18 28:15 22 
7. Kinizsi 18 38:32 22 
8. Vörös Meteor 18 28:36 18 
9. Dorozsma 18 31:49 18 

10. Szpártákusz 18 33:29 17 
11. Vörös Lobogó 18 26:26 14 
12. Postás 18 19:30 14 
13. Bástya 18 26:36 12 
14. Fűtőház 18 11:35 7 
15. Vasas 18 13:64 4 
16. Deszk 18 8:61 4 

A TÉT - 50 LITER SOR 

Hata lmas érdeklődéssel kísért 
labdarúgó-mérkőzés színhelye 
volt az elmúlt héten a Textil-
művek spor tpá lyá ja . 

Az üzem dolgozói közül két 
vegyes csapat lépett a pályára, 
hogy megvívja „az évszázad 
legnagyobb mérkőzését" , ame-
lyen a tét 50 liter sör volt. Már 
a csapatösszeáll í tás is azzal a 
reménnyel kecsegtette a nézőket, 
hogy ezen a mérkőzésen a leg-
szigorúbban ragaszkodnak a 
sportszerűséghez. 

A Játékvezető btró Tóth elv-
társ, az üzem Igazgatója volt. 
A taccsbfrák. illetve partjelzők 
tisztét Vass és Nagy elvtársak 
látták el igen nagy körültekin-
téssel és áldozatkészséggel. 

Az ádázul tűző napon lendüle-
tes mérkőzés alakult ki. Mindkét 
csapat Játékosai nagy erővel 
bíztatták egymást a labdakerge-
tésben. A mérkőzés sportszerűsé-
gére Tóth elvtárs, mint bíró, igen 
lelkiismeretesen ügyelt, de az 
már szinte törvényszerű, hogy 
olyan bíró nincs, aki ellen ne 
merülne fel kifogás. Most is 
olyan hírek kaptak lábra, hogy 
Tóth elvtárs szemethúnyt egy 
„va lód i" gólhelyzet előtt, amikor 
is a labda a gólvonalon belülre 
gurult . Vass elvtárs, az egyik 
partjelző, legalábbis mindenre 
megesküszik, hogy ez így volt, 
hiszen mozdulatlanul egy hely-

ben állva, mitsem törődve a 
nap gyilkos sugaraival , őrködött 
csapata érdekei fölött. 

A Játék pedig folyt-folydogált. 
A csapatban kiváló teljesítményt 
elérő, a célt soha szem elöl nem 
tévesztő játékosok muta t ták be 
tudásukat . Különösen szép mun-
kát végzett Bodó elvtárs, aki 
már eddig is jó „ rombolása ié r t " 
vált népszerűvé. Most is latba 
vetette minden erejét . Szemtanúk 
hiteles szavai szerint egy csep-
pet sem kímélte magát , a me-
zőny legjobban futó játékosa 
volt. „Be tá jo l t a" a terepet és 
szaladt szigorúan egy i rányban. 
Hogy a labda esetleg a pálya 
másik oldalán gurult , nem ba j , 
ez nem olyan nagy dolog, fő a 
győzelem s utána az 50 liter sör. 

Nem volt itt semmi részrehaj-
lás. A két csapat egforma lelke-
sedésse, küzdeni akarással har-
colt a győzelemért. Egymás után 
születtek a bombaszerű gólok, A 
végeredmény a jobbik csapat Ja-
vára 9 gólos eredményt hozott, 
míg a gyengébben szereplők 
megelégedtek csak 8 góllal. 

A mérkőzés irama olyan remek 
volt, hogy remélni lehetett a Já-
ték idejének legalább 40 perccel 
való megtoldását , de a többség 
szomjúsága miatt a legújabb 
labdarúgó-törvények szerint 10 
perccel hamarabb vonult le a 
két csapat- a pályáról. 

Zatopek nyilatkozata Iharos világ-

rekordjáról 

Zatopek, akit a múlt hét kedd-
jén operáltak meg, kórházi ágyán 
értesült arról, hogy Iharos meg-
döntötte a 10 ezer méteres világ-
rekordját . A csehszlovák többszö-
rös olimpiát bajnok ezzel kap-
csolatban a következőket mon-
dotta: 

„Ezt a rekordomat már régóta 
veszély fenyegette és éppen ezért 
nem lep meg Iharos eredménye. 
Az új rekord nagy értékéi tulaj-
donképpen az lelentl, hogy olyan 
futó érte el Nurtnl óta, aki az 
1569 méteres világrekordot Is 
tartja. 

A nagyszerű időeredmény Jó elő-
jel a magyar futó számára a mel* 
bournei olimpiai játékok e lő t t " . 

Szombaton Bécsben játsszák l e 
a KK döntő első mérkőzését 

A Középeurópsl Kups döntő el-
ső mérkőzését szombaton délután 
Bécsben Játsszák le a Rapid és a 
Budapesti Vasas . A visszavágóra 
július 29-én Budapesten kerül sor . 

HAROMTU3A 

A Szegedi Ha ladás szombatra és 
vasárnapra kiírt országos három-
tusa versenye nevezések hiányában 
e lmaradt . 

A Sportfogadási Osztály közti, 
hogy a Július 22-i 30. fogadási 
heti tippszelvényről az l-es sz. 
Bp. Kinizsi—Szlován (Bratlslava) 
nemzetközi mérkőzést törölte. He-
lyette a 13-as sz. pótmérkőzés, a 
Bp. Gyárépftők—Pesterzs. Vasas 
nyári kupa mérkőzés lépett elő 
főmérközésnek. 

A Totó 12 találatos szelvénye: 
1, 2, tőrölve, 1, 2, 1. 1. 1, 2, t i 

1. 1, 1. 

Nemhivatalos totónyeremények 

A sportfogadások 1956. évi Jú-
lius 15-1, 29. heti fo rdulö j in 12 
találatot 68 pályázd ért el. A nye-
reményösszeg egyenként kb. 8070 

Jo r ln t . 
1348 pályázónak volt 11 talála-

ta. A nyereményösszeg egyenként 
kb. 407 Ft. 

A 10 találatos szelvények száma 
11.259. A nyereményősszeg egyen-
ként kb. 64 forint. 

Vigaszdíjra ezen a héten 365.852 
Ft ju t . 

A nyerő- és ellenőrzőszelvények 
összehasonlítása folyamatban van. 
fgy a közölt nyeremények csak tá-
jékoztató Jellegűek. 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi | á r á s 

dolgozóinak lap ja . 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Városi Tanács 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. f f . 

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

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

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dö 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Vállalat 
Rálelő* YWCtő. y i o c « 


