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Mielőbb fejezzük be 
az aratást 

(Cs. J.) A rádió, a sajtó arról ad naponta hírt: az 
ország nyugati, északi részein még most tart az aratás 
javában. Ezeken a vidékeken hűvösebb az időjárás és 
egy-két héttel később érik be a gabona. Itt nálunk dé-
len azonban már lejárt az aratás ideje. A szegedi já-
rás homokos területein egyéniek, termelőszövetkezetek 
egyaránt már napok óta készen vanak ezzel a munká-
val, sőt hétfőn mintegy 25 géppel a cséplés is elkezdő-
dött. A tiszántúli kötött talajokon viszont még közel 
6000 katasztrális hold gabona talpon van, vá r ja az 
aratógépeket, a kombájnokat s a kaszásokat. Eddig 
még ezeknek a tiszántúli búzáknak az aratásával sem 
voltunk elkésve, de holnap, vagy holnapután már kés-
ve lehetünk. Most az összes mezőgazdasági munkák kö-
zül a legfontosabb az aratás mielőbbi befejezése, an-
nál is inkább, mivel az időjárás kezd ismét esősebbre 
fordulni. A beérett gabona kalásza megduzzad az eső-
víztől, a napfény hatására új ra összeszárad, de a szeme-
ket tartó tokok már nyitva maradnak, a leggyengébb 
szél hatására is verődik, húllik a termés, ijesztően nö-
vekedhetik a szemveszteség. 

Az aratás gyors befejezésében a legfőbb feladat a 
gépállomásokra vár; Tapasztalható, hogy több helyen 
— miután a munka véget ért — leálltak az aratógépek, 
kombájnok s átcsoportosításuk lassan, vontatottan ha-
lad. Napok telnek el, míg cgy-cgy ilyen gép ismét mun-
kába kezd. Nincs most idő a tétovázásra. A gépállomá-
sok igazgatói, a főgépészek, a mezőgazdászok a felelő-
sek azért, hogy ha az egyik gép munkája ma elfogyott, 
legkésőbb, holnap már ott legyen, ahol szükség van még 
rá. 

Több felől, de különösen a Deszki Gépállomás kör-
zetéből gyakran érkeznek panaszok mostanában, hogy 
a gépállomások nem teljesítik, vagy csak késve teljesí-
tik a termelőszövetkezetekkel kötött aratási szerződé-
seikben vállalt kötelezettségeiket. Az újszentiváni Új 
Élet Tsz tagjai éppen hétfőn tették szóvá a járási fő-
agronómusnak, hogy búzájuk már túlérés előtt áll, de a 
náluk dolgozó deszki aratógép mégsem igyekszik a 
munkával. Délutánonkint már 6 órakor abbahagyja az 
aratást, s elmegy egyéni gazdák földjeire dolgozni. Nem 
helytelen az, hogy a gépállomás az egyénileg dolgőzó' 
parasztokat is segíti az aratási munkákban, ez azonban 
semmiesetre sem mehet a termelőszövetkezetekkel kö-
tött szerződések teljesítésének rovásóra. 

Több község határában, de különösen a tiszaszigeti 
körzetben az utóbbi esőzések hatására a gépi aratásra 
váró gabonaföldek jelentős része annyira felázott, hogy 
a ta laj nem bírja el a gépeket. Itt már nincs más hátra, 
minthogy kézi kaszákkal azonal megkezdjék az aratást. 
A tiszaszigeti Vörös Hajnal Tsz-nek is van ilyen fel-
ázott gabonatáblája, de a kézi aratáshoz — bármeny-
nyire szükség is lett volna erre — még mindig nem 
mertek hozzáfogni, mert ha kézzel aratnának, a gép-
állomás azonnal bejelentené kötbér igényét. Nincs már 
idő arra, hogy várakozzunk a föld megszáradására, arra, 
hogy hátha nem esik több eső, hanem a termelőszövet-
kezetek vezetői a gépállomások igazgatóságával közös 
megállapodás alapján bontsák fel az aratási szerződé-
seket, s ezt a későbbi viták, jogtalan követelőzések el-
kerülése végett jegyzőkönyvekben rögzítsék. 

Az országnak, államunknak, a dolgozó parasztok-
nak és termelőszövetkezeti tagoknak minden szem ga-
bonára szükségük van. Épp ezért most mór nem lehe-
tünk túlságosan válogatósak az aratási módszerekben. 
A legfontosabb az, hogy mielőbb keresztben, asztagban, 
illetve magtárban legyen a termés. Az aratás munkája a 
szegedi határban és az egész járásban is eddig nagy 
lendülettel haladt. Szinte napok alatt 10.000 holdakon 
fejeződött be az aratás. Sűrű keresztsorok váltották fel 
a szépen ringó búza-, rozs- s árpatáblákat. 

Meg kell azonban mondanunk, hogy ez a lendület, 
szorgalom nem tapasztalható most a cséplés kezdete-
tor. Sokszor csak akkor derül ki, hogy hiányos a csép-
lőgép felszerelése, amikor a gép már kint van a tett-
helyen, s kezdeni akarnák a munkát . A Dorozsmai Gép-
állomás egyik cséplője például a szükséges 6zíjtárcsák 

nélkül érkezett meg a tápéi Ady Endre Termelőszövet-
kezetbe. Egynapos késéssel hozták ki a hiányzó alkat-
részeket, de még ezután sem tudták elkezdeni a csép-
lést, mert kiderült, hogy a hozott alkatrészek nem jók 
ehhez a géphez, másikért kell menni. Pedig ha az indu-
lás előtt kicsit is körülnézték volna gépüket, okvetlen 
észrevették volna, hogy a cséplőgépről több meghajtó-
tárcsa hiányzik. 

Gépállomási dolgozók részéről most az aratás vé-
gén, a cséplés kezdetén, egész a befejezésig nagyon ala-
pos, s körültekintő munkára van szükség. Még a l e g -
kisebb lazaság, nemtörődömség is komoly kieséseket, 
károkat okozhat. Minden óra, jó idő nagyon drága. Lel-
kiismereti ügyünk, hogy jól gazdálkodjunk az idővel, 
s mielőbb biztos helyre tegyük az ország jövő évi ke-
nyerét. 

A Minisztertanács határozata 
a beruházások műszaki tervezésének és a típus-

tervezésnek egyszerűsítéséről 
A Minisztertanács határo-

zatot hozott, amely szerint 
a beruházások műszaki ter-
vezésének hároir.ütemű rend-
szerét meg kell szüntetni. A 
beruházásokat egy vagy kéc 
ütemben kell megtervezni, 
„műszaki tervdokumentáci-
ót" készíteni nem szabad. A 
kisebb, illetve az előkészí-
tés adataival kellőképpen 
meghatározható beruházá-
soknál az együtemű tervezést 
kell bevezetni. A tervezési 
feladat készítése nélkül kell 
a megvalósításhoz szükséges 
kivitelezési tervdokumentá-
ciót elkészíteni. 

Minden egyéb beruházás-
nál a kétütemű tervezést 
kell bevezetni: tervezési fel-

Intézkedik a határozat a 
típustervezés egyszerűsíté-
séről is. A típusterv készíté-
sére irányuló javaslatot a 
miniszter, illetve a megyei 
(fővárosi, megyei jogú vá-
rosi) tanács végrehajtó bi-
zottsága köteles — tervező 
szerv igénybevétele nélkül 
— kidolgoztatni és az orszá-
gos építésügyi hivatalhoz be-
nyújtani . • A típusterveket 
egy. vagy két ütemben kell 
elkészíteni és jóváhagyni. 
Olyan építményekre vagy 
szerkezetekre, amelyekre ér-
vényes típusterv van, állami 
beruházásoknál egyedi tervet 
készíteni nem szabad. Ha ez 
mégis megtörténik, a terve-
zőt és a beruházót felelős-
ségre kell vonni és kötelez-

adatot, majd ennek alapján ni az okozott kár megtéríté-
kivitelezési tervdokumentá- sére. A nem állami építke-
ciót kell készíteni. A hatá- zésekre a típustervek köte-
rozat megszabja a több éven lező használatára vonatkozó 
át megvalósuló beruházások- rendelkezések nem vonat-
nál követendő eljárást. koznak. 

Egyszerűsítetté!! a beruházások jóváhagyási 
eljárását 

A Minisztertanács határo- a miniszter erre igényt tart. 
zatot hozott a beruházások Az értékhatáron aluli beru-
jóváhagyási el járásának egy- házásokat általa'oan az ipar-
szerűsítéséről. E szerint a be- igazgatóságok vezetőire, il-
ruházások programjainak ós letve a vállalati igazgatókra 
tervezési feladatainak jóvá- kell bízni, a tanácsi beruhá-
hagyása általában a beruhá- zásoknál pedig a járási és a 
zó miniszter, illetve megbí- városi végrehajtó bizottsá-
zása alapján az iparigazga- gokra. 
tóság vezetőjének hatáskö-
rébe tartozik. A tanácsi be-
ruházások vonatkozásában 
a megyei (fővárosi, megyei 

A Minisztertanács a kisebb 
beruházások értékhatárát 
egymillió forintról 3 millió 
forintra emelte fel. A beru-

szükség lenne erre ahhoz: 
hogy a Micsurin Tsz tagjai 
még egy lépéssel előbb halad-
janak. 

( - t - b ) 

jogú .városi) tanácsok végre- házók maguk készíthetik el 
haj tó bizottságai jogosultak hárommillió forint alatti 
a beruházások programjának beruházásaik terveit, ha azok 
jóváhagyására, az esetek egy építési része nem haladja 
részében pedig a tervezési meg a másfélmillió forintot, 
feladat jóváhagyására Is. A A határozat egyszerűsítet-
tanács . ezt a hatáskörét a, te az. állami gazdasagok be-
beruházás szerint illetékes ruliázásainak rendjét és in-
miniszterrel egyetértésben tézkedik a sportberuházások-
gyakorolja — amennyiben ról is. 

Változások a baksi Micsurin Tsz-ben 
A baksi Micsurin Termelő- vezetői hébe-hóba részt vesz-

szövebkezetben tavaly még nek ugyan a tsz gyűlésein, 
igen rosszul ment a munka, rendezvényein. ezenkívül az-
Az emberek szinte mindennel tán egyebet sem tesznek. Még 
törődtek, csak a közös gaz- csak egy-két hasznos tanács-
daság gyarapításával nem. Az csal sem tudtak eddig szol-
ősszel ú j elnök. Gulyás Já - gálni az ú j paraszti élet helyi 
nos elvtárs --ette kezébe az úttörőinek, pedig igen komoly 
irányítást. Teendőit a mun-
kafegyelem rendbehozásával 
kezdte. 

Munkájának már a tavasz 
idején *--•» let* - - eredmé-
nye. A különböző munkák 
elvégzéséért felelősöket jelölt 
ki, akik aztán — többek kö-
zött Vég Ferenc, Pintér 
György. Bárkai Pál. Mosz-
hel Imre. Szakái Mária. Tóth 
Veronika és másak — egy-
mással versenyezve végezték 
munkájukat. 22 holdnyi he-
terózis kukoricájukat, 10 hold 
takarmány és cukorrépájukat 
és a többi tavaszi veteménye-
ket jó időben elvetették, s 
termésüke* megvédték a gaz-
tól, 

Nem késlekedtek most az 
aratással sem. A tsz gabonái-
nak nagy részét kombájnnal 
takarította be. Ezzel a szö-
vetkezet igen sok munkaidőt 
nyert. « 

A baksi Micsurin Tsz-ben 
nemcsák a növénytermelés-
ben, az állattenyésztésben is 
nagy változások történtek eb-
ben az esztendőben. Még né-
hány hónappal ezelőtt is a 
tehenek fejési átlaga 3 liter 
volt. Ma már tíz körül mo-
zog. Szépek, kövérek egész-
ségesek az állatok. Jónetí 
András, a szövetkezet juhá-
sza is u°vancsak büszke bir-
kaállományára. 

Nagy hiba azonban, hogy 
a Micsurin Tsz eredményei-
hez vajmi kevés köze van a 
községi tanácsnak. A tanács 

Az MDP Központi Vezetőségének üdvöz-
lete a Francia KP XtV. kongresszusának 

Francia Kommunista Párt XIV. kongresszusának 
PÁRIZS I 

Kedves Elvtársak! 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége forrd 

testvéri üdvözletét küldi a Francia Kommunista Párt XIV. kon-
gresszusának. 

A magyar kommunisták és a magyar dolgozó nép a leg-
nagyobb rokonszenvvel és együttérzéssel kíséri a Francia Kom; 
munista Párt harcát a francia dolgozó nép életkörülményeinek 
megjavításáért, a demokratikus szabadságjogok védelméért, o 
munkásosztály és a haladó erők egységéért, a társadalmi hala-
dósért. A Francia Kommunista I'árt a francia haladó hagyo-
mányok folytatójaként lankadatlanul küzd a gyarmati népek 
nemzeti függetlenségének elismeréséért, a népek közötti barát; 
ság elmélyítéséért, Európa és a világ békéjének megszilárdítá-
sáért. 

Elvtársak! a Magyar Dd ozók Pártja Központi Vezető-
sége és a magyar kommunisták biztosak abban, hogy a Fran-
cia Kommunista Párt, amely 33 éve harcol a francia munkás-
osztály és a dolgozó nép érdekeiért — jelen tanácskozásán a 
marxizmus—leninizmus szellemében olyan elhatározásokra jutg 
amelyek megnövelik befolyását a dolgozók körében, s újabb si-
kerek forrásává válnak a békéért, a demokráciáért, a szocia-
lizmusért vívott harcában. 

Ehhez a harchoz sok sikert kívánunk az elvtársaknak. 
Forró kommunista üdvözlettel: 

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA 
KÖZPONTI VEZETŐSÉGE 

Trópusi cipőkhöz pepita szövetet 
készit az Újszegedi Keuder-Leuszövő 

Az Újszegedi Kender-Len-
szövő Vállalat és a Tisza Ci-
pőgyár jól együttműködnek 
a külföldi megrendelők igé-
nyeinek gyors és pontos ki-
elégítésében is. Erre mutat, 
hogy most szinte rekordidő 
alatt készítenek el exportra 
10 000 pár pepita szövet fel-
sőrészű cipőt. A különleges 
lábbeliket trópusi vidékekre 
szállítják majd. 

Szegeden készítik el hoz-
zá a szövetet, a Tisza cipő-
gyárban pedig a cipőket. 
Tíz különféle minta közül 
választották ki a legmegfele-
lőbb piros-fekete pepita 
anyagot. Ez alig egy hete 
történt, s már el is szállí-
tották az első félezer négy-
zetméteres tételt a cipőgyár-
nak. 

Az újszegedi gyárban jól 
tudják, milyen fontos itt a 
gyorsaság. Hiszen a külföldi 
piacokon csak akkor va-

gyunk versenyképesek, ha a 
megrendelésnek a lehető 
legrövidebb időn belül eleget 
teszünk. Ez pedig iparunk 
jó hírnevén kívül természe-
tesen valutát jelent. Ezt tar-
tották szem előtt az üzem-
ben. amikor a fonalfestés, az 
Qrsózás, szövés és sok más 
művelel^idejét szinte percnyi 
pontossággal beütemezték. 
Így az anyag minden vára-
kozás, időkiesés nélkül foly-
ta t ja ú t já t egyik gépről a 
másikra. 

Amint az anyag lekerül a 
gépről, késedelem nélkül 
csomagolják és szállítják. 
Szerdáig a megrendelt ci-
pőkhöz szükséges mind a 
2000 négyzetméter szövetet el 
akar ják készíteni az üzem 
dolgozói. Így segítik elő a 
Tisza cipőgyár jó munkájá t 
is, ahonnan már a hét végére 
kész pepita cipőket akarnak 
szállítani külföldre. 

Fiatalok a traktoron 
Kaphatna-e másik épUIetet az MTH 600-as iskola? 

Népünk jövő évi kenyere- várják, hogy teljes iramban 
nek betalkarításából — épp kezdődhessék a cséplés. 
ugy, mint tavaly — az idén 
is komoly részt vállaltaik a 
szegedi MTH 600-as traktoros 
islkola tanulói. Az iskolának 
igen nagy és korszerű gép-

Ezek az eredmények is mu-
tatják: az iskola fiataljai 
megérdemelték a Miniszterla-
nácsnalk és a DISZ Központi 
Vezetőségének vörös vándor-

parkja van. A szorgalmas zászlaját, melyet a tavasszal 
fiatalok lelkes tanáraikkal és nyertek el., 
mestereikkel együtt már jóval Megérdemelné ez az iskola 
az aratás Kezdete előtt nagy az eddigi sikerek után azt is, 
igyekezettel készültek a mun- hogy olyan épületet kapjon, 
kára. melyben valamennyi részlege 

Igen nagy részük van ab- elférne, s azt is, hogy tovább 
ban, hogy a Ságvári telepi bővítsék gépparkját: Eddig 
Táncsics Tsz elsőnek fejez- ugyanis a tanulók jór ész ének 
hette be az aratást, s elsőnek 
teljesítette gabonabeadási kö-
telezettségét is. Derekas mun-
kát végeztek a tanulók a gyá-
laréti Komszomol, a szegedi 
Dózsa és a Felszabadulás 
Termelőszövetkezetben is. A 
rókusi, az alsóvárosi és a 
felsővárosi szérűskertekben 
már kint van az iskola 5 
cséplőgépe. Jól előkészítve 

majdnem 2 kilométeres távol-
ságról kellett bejárni az isko-
lába, s az egyik részlegtől a 
másikig való járkálás most is 
igen sok időt vesz el tanuló-
idejükből. Gondoskodhatná-
nak rajta az illetékesek, ho-
gyan lehetne segíteni ezeken 
a hiányosságokon, mert kell 
segíteni. 

SZILADI SÁNDOR 

Két kísérlet — hét üzem 
Április 30-án adtunk hírt azonban Újszegeden három, ez újszegedi vállalat igazga-

először arról, hogy az Üjsze- öt, illetve hat perces mán- tója, hogy befejezés előtt áll 
gedi Kender-Lenszövő Válla- gorlási időt kell betartani, a jelzőgép készítése. Jobb ké-

sőbb, mint soha — vallják a 
jutagyáriak, amikor örömmel 
veszik az iratok átküldését. 
De fogadkoznak, hogy ők ha-
marabb segítségére lesznek 

latnál "befejezés előtt áll a felvetődött egy ú j jelzőberen-
mángorlási időtartam-jelző dezés elkészítésének szüksé-
gép« készítése. Ekkor, — te- gessége. Készítettek egy tár-
hát közel három és fél hó- csát, mely húsz, perc alatt 
napja — a Szegedi Jutaáru- fordul egyszer körbe. Ezen 
gyárban elhatározták: átvesz- perennyi távolságokra lyuka- az újszegedi üzemnek, ha ar-
szük az újszegediek mángor- kat fúrtak, így a lyukakba ra mód és lehetőség adódik, 
lási időtartam-jelző gépének tett villával három-, vagy öt- Jelenleg a zsákfonalat benlo-
leírását. Jó hogy megcsinál- percenként működésbe hoz- nittal akar ják irezni, Várko-
ják, legalább nekünik nem nak egy csengőt, ami jelzi a nyi Bernát és Sugár István 
kell törni a fejünket. De so- mángorlóban a mángorlást kísérletei máris biztatóak, 
káig kellett várniok, míg idő befejeztét. Szívesen adják át tapaszt3-
végre értesítették őket, hogy A Jutaárugyárban, mivel lataikat már munka közben is 
most már átadják a gép le- csak egyféle mángorlási időt más üzemeknek, hisz így kö-
írását, s ők is bevezethetik, kell betartani, elegendő lesz zösen hamarabb jutnak majd 
hasznosíthatják. Mindez reg- olyan kerék elkészítése, célhoz. 
nap történt meg, amikoris a amely 16 perc alatt fordul Két üzem kísérletei közül 
Jutaárugyárban már Szotyori egyszer körbe, s fél fordula- említettünk meg néhányat, s 
M. László, a szövődé vezető- tönként jelzi a mángorlási ezek is azt bizonyítják: mód 
je is bejelentette, eígondolá- időt. és lehetőség van az üzemek 
sait egy ugyanilyen gép el- Azonos berendezés — jel- összefogásán*. Közös erőfeszí-
készítéséhez. zőkészülék segíti nemsokára téssel nagyon sok problémát 

Milyen is ez a gép? Kurali mindkét üzemben a munkát, oldhatnak meg akár a kisgé-
elvtárs elmondja, hogy a Különösen a jutaárugyárisk pesítés és mechanizálás, akár 

mángorló gépen eddig is volt örülnek az ú j készüléknek, a termelékenység növekedése, 
egy mángorlási időt jelző fo- csupán a kikísérletezési időt az anyagtakarékosság, vagy 
gaskerék, amely öt perc alatt sokalják, hisz már április 30- az önköltség csökkentése le-
fordult egyszer körbe. Mivel án úgy írta Pongrácz elvtárs, rületén, 
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Ml történi a külpolitikában ? 
Végetért az ENSZ leszerelési bizottságának 

ülésszaka 
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' MOSZKVÁBAN — mint arról már beszámol-
tunk — hétfőn megkezdődtek a szovjet és az 
NDK-kormány küldöttség közötti tárgyalások. Az 
elsőnek felszólaló Ottó Grotewohl nyilatkozatá-
ban köszönetet mondott a szovjet kormány 
meghívásáért, majd vázolta az NDK politikai 
és gazdasági helyzetét, valamint Németország 
békés és demokratikus újraegyesítésének kérdé-
sé L 

Bulganyin és Hruscsov felszólalásukban kife-
jezték meggyőződésüket, hogy a Szovjetunió és 
a Német Demokratikus Köztársaság kormány-
küldöttségének tárgyalásai a két állam testvéri 
kapcsolatának további megerősödéséhez vezet-
nek. 

A tárgyalások a szfvélycsség, a barátság és a 
kölcsönös teljes megértés jegyében folynak. A 
két kormányküldöttség eszmecserét folytat a 
Szovjetunió és az. NDK politikai és gazdasági 
együttműködésének további kiterjesztéséről és 
néhány, mindkét országot érdeklő általános 
nemzetközi kérdésről. 

NEHRU indiai miniszterelnök, aki Párizsból 
jövet ma Jugoszláviába érkezik és Brioni-szi-
getérc utazik, mint ismeretes, négy napig a bon-
ni kormány vendége volt A nyugatnémet fő-
városban a bonni kormány vezetőivel folytatott 
tárgyalásairól hétfőn délben Bonnban közös 
indiai—nyugatnémet nyilatkozatot tettek közzé. 
Nehru és Adenauer e közös nyilatkozatban ki-
fejezte reményét, hogy a világpolitika jelenlepi 
fejleményei a hidegháborús feszültség csökkené-
séhez fognak vezetni, és megállapítja, hogy az 
összes országok baráti és békés együttműködé-
sének alapja a nemzeti függetlenség, a szuveré-
nitás, a területi sérthetetlenség és más országok 
belügyeibe való be nem avatkozás elvének tisz-
tclctbentartása. 

A három oldal terjedelmű közös nyilatkozat 
érdekessége, hogy nem tesz említést arról, hogy 
a két kormányfőnek a Németország újraegyesí-
tése kérdésében elfoglalt álláspontja megegyez, 
ne. Más, Bonnban járt államférfiak — mutat rá 
az AFP francia hírügynökség — elfogadták 
Adenauer azon álláspontját, hogy egész Német-

A Külügyminisztérium tájékoztatója a bandita-
támadással Nyugat-Németországba vitt 

repülőgépről és utasairól 
ország nevében csak a bonni kormány illetékes. 
,.Adenauer és öt minisztere — állapítja meg a 
Times című angol lap — öt órás rajnai hajóki-
rándulásra vitte Nehrut, talán azt remélve, 
hogy a táj szépségei meglágyíthatják az indiai 
miniszterelnök szigorúan tárgyilagos értékelését 
a német probléma dolgában. Nehru óvatos nyi-
latkozatából azonban az vilaglott ki, hogy 
nem lát komoly ellenvetést a keletnémet kor-
mány elismerésével szemben és ezt valószínűleg 
rös'idcsen meg is teszi. Ez súlyos csapást fijg 
mérni a bonni kormány állandó erőfeszítéseire, 
amelyekkel diplomáciai elszigeteltségben igye-
kezett tartani a keletnémet kormányt". 

VÉGÉTÉRT az ENSZ leszerelési bizottságá-
nak ülésszaka. Ennek az ülésszaknak az volt a 
feladata, hogy felülvizsgálja az albizottság lon-
doni ülésszakán végzett munkát, amely, mint 
ismeretes, eredménytelen volt. Jules Moch, a 
francia küldöttség vezetőjének nyilatkozata sze-
rint a leszerelési bizottság most végétért ülés-
szaka hozott valamilyen eredményt, azt tudniillik, 
hogy közelebb hozta egymáshoz a szovjet és a 
nyugati álláspontokat, bár ezek között — mint 
mondotta — még most is tekintélyes ellentétek 
vannak. 

Az ENSZ leszerelési bkottségáoek utolsó ülé-' 
sén — amelyre hétfőn került sor — llenrv | 
Cabot-Lodge, az Egyesült Államok kiküldöttei | 
felszólalásában örömét fejezte ki, hogy a Szov-1 

jetunió hajlandó volt elfogadni a fegyveres erők \ 
létszámára vonatkozó javaslatot, de ugyanakkor 
arról is beszélt, hogy szovjet részről més „el-
fogadhatatlan feltételeket" támasztanak. A fran-
cia, angol és az amerikai delegátus elfogadta. 
Gromilto szovjet küldött pedig ellenezte a pe-
rui küldött azon javaslatát, hogy a leszerelési 
bizottság elé terjesztett szovjet, a három nvu-
hati hatalom és a jugoszláv delegátus javasla-
tát szavazás nélkül továbbítsák a leszerelési al-
bizottsághoz, hogy az foglalkozzék e javaslatok-
kal érdemben. A leszerelési bizottság végülis 
Gromiko ellenszavazata és a jugoszláv delegátus 
tartózkodása mellett tíz szavazattal elfogadta a 
perui javaslatot. •< V 

Orvosi jelentés 
dr. Petru Groza egészségi állapotáról 

Bukarest: Dr. Petru Groza, a rín az állapota súlyos. A hömér-
Román Népköztársaság nagy séklet 37.2 fok, a pulzus 108, 
nemzetgyűlése elnöksége elnöké- gyakori extrasistolékkal. A vér-
nek egészségi állapotáról július nyomát 170/70. A beteg meg-
16-án a következő orvosi jelen- kapja a megfelelő orvosi keze-
lést adták ki: lést". 

..Az elmúlt napokban a sztv- , Af Íe,e^st G- L"PU 

. . , , , , akadémikus, G. Iliescu profesz-
koszoruerrel kapcsolatos zavarok ^ D KoeppKch egyetemi 
fokozódtak és a szívkoszorúér n4r dr jr Froneseu egyetemi 

' keringési elégtelenségének jelen- tanár és dr. E. Caba egyetemi 
sége lépett fel. 1956. július 16- tanár írták alá. 

Végetért a Legfehő 
Tanács ülésszaka 

Moszkva: A Legfelső Tanács 
hétfőn Moszkvában végetért 
ülésszakán egyéb kérdések kö-

jzött megvizsgálták a Karéi-Finn 
•SZSZK Legfelső Tanácsának azt 
a kérését, hogy a Karéi-Finn 
Szovjet Szocialista Köztársaságot 
alakítsák át Karéi Autonom 
Szovjet Szocialista Köztársaság-
gá és csatolják hozzá az 
OSZSZSZK területéhez. 

Rubin Péter rendkívüli kö-
vet és meghatalmazott mi-
niszter a Külügyminisztérium 
szóvivője kedden délután is-
mertette azokat a lépéseket, 
amelyeket a magyar szervek 
a banditatámadással Nyugat-
Németországba vitt magyar 
utasszállító repülőgép ügyé-
ben tetteit, miután az eset 
tudomásukra jutott. 

Elmondotta, hogy a repü-
lőgépen 19 személy utazott: 
15 utas és négy főnyi sze-
mélyzet. Az utasok közül he-
ten egy bandának voltak tag-
jai, akik előre megbeszélték 
azt, hogy a repülőgépet ha-
talmukba kerítik és így 
Nyugat-Németországba szök-
nek. A banditák adott jelre 
megtámadták a repülőgép 
mit sem sejtő utasait és a 
személyzetet. 

A meglepett és a támadás-
ra fel nem készült embere-
ket véres verekedésben le-
gyűrték és a repülőgéppel 
a bajorországi Ingolstadt 
melletti Maehing repülőté-
ren szálltak le. 

Mint a nyugati lapok is is-
mertetik, a repülőgépen el-
keseredett harc folyt. A ban-
diták vasdorongokkal voltak 
felszerelve, az egyiknek re-
volvere is volt. Egyes jelen-
tések szerint még a ma-
chingi repülőtéren a gép le-
szállása után is folytatódott 
a harc. Ennek következtében 
az utasok jelentős része 
megsebesült. 

A Külügyminisztérium, 
amikor erről az eseményről 
értesült, különböző vonala-
kon azonnal megtette a szük-
séges lépéseket. Minthogy 
Nyugat-Németországban Ma-
gyarországnak nincs követ-
sége, a f rankfur t i magyar 
kirendeltséget kérte fel, hogy 
teremtsen kapcsolatot a re-
pülőgép Ingolstadtban lévő 
személyzetével és utasaival. 

A Külügyminisztérium 
egyik osztályvezetője Bécsbe 
utazót^ és felkereste az otta-
ni nyugatnémet nagykövetet, 
akinek jegyzéket nyújtott át. 
A jegyzékben a magyar kor-
mány kéri, hogy a nyugatné-
met hatóságok tegyék lehető-
vé az elhurcolt magyar ál-
lampolgárok hazatérését, va-

lamint a repülőgép visszaadá-
sát. 

A jegyzéket a bécsi nyugat-
német nagykövet vasárnap 
vette át és hétfőn adott arra 
választ. Eszerint a nyugatné-
met hatóságok visszaadják a 
repülőgépet és közlik, hogy a 
hazatérni akaró utasok v i s -
szajöhetnek. Szükség esetén 
beutazási engedélyt adnak 
magyar technikusoknak, hogy 
elvégezzék a repülőgép hely-
reállítását. 

Legújabb értesüléseink sze-
rint csütörtökön, vagy pénte-
ken fog hazaindulni a gép sze-
mélyzete és a hazatérő uta-
sok. Jelenleg úgy tudjuk, 
hogy tízen jönnek vissza, 
mégpedig négyein mentőautón, 
a többiek személygépkocsin. 
Tehát nem térnek vissza a 
héttagú bandának tagjai és az 
eddigi nemhivatalos és meg 
nem erősített értesülések sze-
rint további két személy. 
Ügy tudjuk, hogy a személy-
zet és az utasok, akiknek 
egészségi állapotáról eléggé 
pontos értesüléseket sikerült 
szereznünk, idejében kaptak 
üzeneteket, leveleket magyar-

országi hozzátartozóiktól, 
munkahelyeikről. 

Ami a nyugatnémet ható-
ságok eljárását illeti, úgy 
gondolom, egészében véve 
készségesnek mutatkoztak és 
segítségére jöttek a magyar 
hatóságoknak, bár nem két-
séges, ha a Külügyminiszté-
rium megbízott osztályvezető-
jét beengedik, akkor elősegí-
tették volna az ügy simább, 
gyorsabb lebonyolítását. 

Ugyanakkor csak elismerés-
sel lehet beszélni a 
gép személyzetéről és azok-
ról az utasokról, akik ön-
feláldozóan, igen nehéz kö-
rülmények között mindent 
megtettek, hogy visszaver* 
jék a banditák támadását. 
Az egyes nyugati rádiók 

azt a hírt terjesztik, hogy 
hét egyetemistáról van szó. 
Ezzel kapcsolatban Rubin 
Péter elmondotta, hogy a ban-
da vezére Pintér Károly volt, 
egyik legaktívabb tagja Po-
lyák György. A banda tag-
jainak foglalkozásáról még 
nem sikerült pontos adatokat, 
szerezni, dc nem hiszi, hogy 
hét diákról volna szó. 

Rövid külpolitikai hírek 
Moszkva: A Szovjetunió Mi-

nisztertanácsa V. A. Zorint, N. 
Sz. Patolicsevet és A. V. Zaha-
rovot külügyminiszterhelyettessé 
nevezte ki. 

V. A. Zorin, a Szovjetunió 
bonni nagykövete, akit a napok-
ban visszahívtak állomáshelyé-
ről, hétfőn búcsúlátogatást tett 
Adenauer kancellárnál, 

• 

öttagú jngoszláv mezőgazda-
sági küldöttség érkezett Ma-
gyarországra, hogy tanulmá-
nyozza a magyar gabonanemest-
tést és gabonatermesztést. A kül-
döttség vezetője Erbez Blazso, a 
mezőgazdasági szövetkezet alel-
nöke. A küldöttség hat napig 
tartózkodik Magyarországon. 

Londont Eisenhower elnök; 
aki vasárnap délután tért visz-
sza Washingtonba, az angol rá-
dió jelentése szerint, hétfőn dél. 

előtt tanácskozásokat folytatott 
Lewis L. Strauss tengernaggyal; 
az Egyesült Államok atomerőbi-
zottságának elnökével, valamint 
Dulles külügyminiszterrel, 

Pénteken este a francia tuni-
szi, Párizsban folytatott tárgya-
lásokat felfüggesztették; mert a 
tunisziak sérelmesnek találták 
Pineau francia külügyminiszter 
egyik legutóbbi beszédének Tu-
nisszal kapcsolatos kitételeit: 

„Nem vagyunk hajlandók 
folytatni a tárgyalásokat —> 
mondotta szombati rádióbeszé-
dében Habib Burgiba tuniszi 
miniszterelnök — addig, amíg 4 
francia küldöttség kitart az ál-
landó katonai megszállás elve 
mellett. Ha folytatni kell a hars 
cot, folytatjuk", 

A július 14-i ünnepségeken 
Franciaországban egyetlen hiva-
talos tuniszi személyiség sem je-
lent meg. 

HORVÁTORSZÁG egyik festőién szép vidé-
kén, Zágrábtól északnyugatra egy kis falu terül 
el — Kumrovec, amely belevész a lankás dom-
bok és a szőlőlugasok zöldjébe. 1892-ben itt 
született Joszip Broz, Frani Broz parasztember-
nek és feleségének, Máriának hetedik gyerme-
ke. Édesanyja 15 gyermeket szült, akik közül 7 
maradt életben. 

Joszip Broznak nehéz gyermekkora volt. A 
sokgyermekes család asztalán szűkiben volt a 
kenyér. Az anya takarékosan beosztotta a kuko-
ricalisztet, de a gyermekek így is gyakran éhe-
sen maradtak. Tito clnöle visszaemlékezik gyer-
mekkorának egyik eseményére. Egyik alkalom-
mal a szülők vendégségbe mentek és a gyere-
kek magukra maradtak. A padláson egy füstölt 
disznófej lógott, amelyet újévre tartogattak. Az 
éhes gyermekek enni akartak és sírtak. A kis 
Broz felmászott a padlásra és lehozta a disznó-
fejet. Egy forró vízzel telt lábasba rakta és egy 
kevés lisztet hintett bele, majd főzni kezdte. 
Amikor a disznólej megfőtt, a gyerekek mohón 
lakmározni kezdtek. Az étel azonban olyan zsí-
ros volt, hogy valamennyien megbetegedtek. A 
hazatérő szülőknek egyikük sem árulta el, hogy 
mi történt. Az édesanyjuk azonban megtudta. 
Nagyon elszomorodott, de most az egyszer nem 
büntette meg őket. 

Joszip Broz tizennyolc éves korában lakatos-
ként dolgozott Zágrábban. Nagyon szűkös kö-
rülmények között élt. Kinőtt hiskabátban és 
foltos nadrágban, egy kis tarisznyával a hóna 
alatt jött a városba és hosszú keresgélés után 
egy szegény lakatosmesternél kapott munkát. 
Napi keresete majdnem semmi! — két korona. 
Akárhogy is spórolt, új ruháról álmodozva, 
még sokáig kelheti viselnie a foltos kis kabátkát. 
Végül is vásárolt magának egy rend új ruhát. 
Nagyon boldog volt, hazavitte a ruhát a sötét 
kis szobájába és vigyázva letette az ágyra. Be-
zárta az ajtót és sietett a munkahelyére. Este, 
amikor fáradtan hazafelé tartott, az úf ruhára 
gondolt és már látta magát, amint rendesen fel-
öltözve sétál a város utcáin. De amikor kinyi-
totta a szobája ajtaját, nagy megdöbbenéssel 
látta, hogy a ruha eltűnt — valaki ellopta • .. 

Joszip továbbra is spórolt, dc most már köny-
vet vásárolt. Ez a könyv — Sinclair „Mocsár" 
című műve — sokáig hűséges barátja volt. A 
fárasztó munkanap után késő éjszakáig olvasott, 
s nagy tudásvággyal szívta magába a könyv 
minden szavát. Ettől az időtől kezdve a köny-
vel mindennél jobban megszerette. 

* 

Távol északon, az Adriai tengerpart mentén, 
ahol 4 tenger néhány helyen benyúl a sáklát 

Találkozások és emlékezések 
Irta: Vlagyimir Kolár 

jugoszláv újságíró 

partba, ott terül el Kralevica, egy tenger mel-
letti kisváros, alacsony házakkal és terjedelmes 
térrel. Az öböl mélyén egy hajógyár van, ahol 
Joszip Broz 1925-ben, mint lakatos dolgozott. 

Ebben a hajógyárban még mindig dolgozik 
néhány kovács, akik emlékeznek arra az időre, 
amikpr Joszip Broz megérkezett Kralevicába. 
Emlékeznek munkájára a gyár kovácsműhelyé-
ben. Fábián Polics egyike ezeknek a régi mun-
kásoknak. 

A fiatal Fábián Polics nagyon szerette a ze-
nél. Kereste a magányos helyeket, ellátogatott 
a fenyőerdöbe, és a tengerpartra a világítóto-
ronyhoz és ott hegedült. A fenyöerdöben gyak-
ran látott egy embert, ki az örökké zöld fák 
árnyékában könyveket olvasott és jegyezgetett, 
majd elgondolkozs-a nézett a távolba, az öböl 
felett emelkedő sziklás hegyekre. Ügy gondolta, 
hogy ez az ember akárcsak ö, szereti a csendet, 
az egyedüllétet. 

De azután találkozott vele szintén az erdő-
ben, amikor emberek csoportjai vették körül. A 
kovácsműhelyben azt hallotta, hogy ez az em-
ber szakszervezeti vezető, aki arra tanítja az 
embereket, hogyan kell harcolni a jogaikért. 
Fábián eleinte félszegen viselkedett, és csak 
messziről köszöntötte őket, megemelve viseltes 
sapkáját. Néhány nap múlva azonban bátorsá-
got vett és csatlakozott hozzájuk. Figyelmesen 
hallgatta a szakszervezeti vezető szavát, amely-
ben röglön felfedezte a magávalragadó erőt. 
Ezentúl mindennap kijárt a fenyőerdöbe hege-
dűjével és türelmetlenül várta Brozt, s barátait. 
Egyik alkalommal, amikor Broz megjelent tár-
saival, Fábián a forradalmi dal zenéjével fo-
gadta őket, az Internacionálé akkordjaival. Hal-
kan játszott, de hirtelen erős vágya támadt, 
hogy a város utqáin „fortissimo" játsszon, hogy 
mindenki meghallja csodálatos énekét. 

— Türelem Fábián, eljön az az idő is — mon-
dotta neki Joszip Broz. 

Húsz év után meglátogatta a kralevicai hajó-
gyárat Joszip Broz-Tito, Jugoszlávia marsallja. 
A néptömegben egy öregasszony furakodott 
előre a marsall felé. Amikor már közel futott, 
a marsallt kísérő lisztek megkérdezték tőle: 

— Hová, nénike? 
— De hiszen ez a mi Brozunk, a mi régi ba-

rdtajik. Enge&nsk, hadd hönönumu ÖL 

Az öregasszony, aki üdvözölte Tito marsallt, 
Fábián Policsnak, a kovácsnak az édesanyja 
volt, annak a Fábiánnak, aki, mint mindig, 
most is szerényen szemlélte a látogatókat. A 
marsall észrevette öt és megismerte. Erősen szo-
rították meg egymás kezét és amikor Fábián 
távozni akart, Tito megkérdezte tőle: 

— Játszol-e még hegedűn, Fábián? 
— Játszom, most már nem titokban. •., — 

felelte a kovács, meghatódottan emlékezve a 
múltra. 

* 

Csernogorjában, a Durmitor-hegytömb lábai-
nál húzódik a dombos fennsík, amelyet benőtt 
a kegyetlen hegyi gaz. Rajta elszórtan, hegyi 
kunyhók. 1940 augusztusában, Jugoszlávia meg-
támadásának előestéjén az illegalitásban lévő 
Broz Joszip, akit a rendőrség üldözött, ezeknek 
a kunyhóknak egyikében tartott értekezletet a 
csernogorjai pártvezctőkkel. Ezen az értekezle-
ten a közelgő háború veszélyéről volt szó. 

Ezekben a napokban ezeknek a kunyhóknak 
különleges vendégei voltak. Senki a házigaidák 
közül nem tudta, hogy kiit ezek az emberek és 
miért jöttek ide. 

Az értekezlet kél napig tartott. A szűk helyi-
ségben összegyűlt negyven ember, a világ hely-
zetét vitatta meg, azokat az intézkedéseket, 
amelyeket foganatosítani kell, amikor fegyve-
res összetűzésre kerül a sor. 

A közeli halmokon őrség állt. Előttük széles 
fennsík terült el és könnyen észrevehették, ha 
valaki á könyökhöz közeledik. Egyik nap, szür-
kületben, amikor éppen Joszip Broz beszélt, a 
kunyhó előtt álló őrség a távolban az úton egy 
embercsoportot vett észre. Előbb munkából ha-
zatérő parasztoknak nézte őket. De amikor kö-
zelebb jöttek, csendöregyenruhákat és villogó 
szuronyokat látott. Az őrség közölte az értekez-
let részvevőivel, hogy csendörjárőr közeledik. 

Tito egy pillanatra félbeszakította beszédét és 
legyintett a kezével: 

— Semmi az egész. •. . Ha idejönnek — letar-
tóztatjuk őket. 

Nyugodtsága másokra is átragadt és a szo-
bában tovább folyt a munka, mintha mi sem 
történt volna. A csendőrök semmit sem gyaní-
tottak és elhaladtak a háx me&etL ^ 

A negyedik nap reggel két lovas vágtatott a 
Durmitor-hegy irányába. Az egyik Tito volt, 
Azon az úton haladtak, amelyen két évvel kés 

söbb Tito divízióját vezette. 
* 

Tito elnök belgrádi rezidenciájában gyakran 
éjjel is dolgozik. Ennek ellenére, mindig reg-
gel hat órakor kel. 

Gyakran a hajnali órákban sétál egy kicsit 
német juhászkutyájával a kert útjain, a víz-
medence mellett, és benéz a lovaihoz, amelyek 
a hegyi utakon a háború tüzében hordozták, 
Az elnök „az én nyugdíjasaimnak" nevezi őket, 

Egyszer ősszel, Tito Zágrábban tartózkodott, 
Egyik este magához hívta segédtisztjét, Zsezsel 
tábornokot: 

— Tudod mit, én úgy szeretnék sétálni egyet 
Zágrábban, úgy, mint annak idején, amikor még 
munkás voltam. Készülj, elmegyünk együtt. 
Majd én vezetlek léged. Bejárjuk azokat az uts 
cáltal, amelyeken az illegalitás alatt legtöbbször 
megfordultam. 

— Hiszen, ma szombat van, sok az ember az 
utcákon. Megismernek és minden oldalról ősz* 
szefutnak, — felelte a segédliszt. 

— Ne félj, nyugodtan fogunk sétálni. Senkit 
sem viszünk magunkkal. Nem akarom, hogy 
kísérjenek bennünket. 

Leereszkedtek a régi városrész keskeny ut-
cáin, fiatal fiúkkal és lányokkal találkoztak, 
Senki sem figyelt rájuk. Esőköpenyben voltak. 
Kisfiúk csoportja haladt el mellettük, akik isko-
lából jöttek hazafelé. Ok ismerték fel az el-
nököt. 

— Mindig a kisfiúk Ismernek meg először. 1 
— Ne lármázzatok, kérte a fiúkat a segédtiszti 

sétálni akarunk egy kicsit. 
A kisfiúk utánuk mentek, de nem tudták 

megőrizni a titkot. S már a lelkes és kíváncsi 
embereknek egész oszlopa kísérte őket. De nem 
hangoskodtak, nem csinállak „szenzációt". 

— Menjünk be a cukrászdába. Már régen 
nem voltam itt. A háború előtt, mint illegalistOi 
sűrűn látogattam a „Bléd" cukrászdái. 

A cukrászda előtt nagy néptömeg gyűlt össze, 
Felzúgott a taps. A marsall és a segédtisztje 
gyorsan bementek a cukrászdába. A ruhatáros• 
nő azt gondolta, hogy veszekedés volt az utcán 
és a kijárathoz sietett. Amikor visszament a 
helyére, megismerte a marsallt. 

A cukrászdában levő vendégek, mihelyt tu-
domást szereztek Tito megérkezéséről, úgy gon' 
doltdk, hogy kint találják az elnököt, rohantak 
kifelé és rá se néztek a cukrászdába belépő két 
emberre. Ok pedig leültek az egyik szabad asz-
talhoz, s derűsen nézték az utcára siető em-

kátékét, tok. Ti&t txerették yofga 
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p á r t é l é t 
H á r o m p á r t t i t k á r — a t a g - é s t a g j e l ö l t f e l Tételről 

Ez év februárban a városi 
párt-végrehajtóbizottíág több 
szegedi páríalapszervezetet fi-
gyelmeztetésben részesített, mert 
a párt ú j tagokkal és tagjelöltek-
kel való erősítését elhanyagolták. 
A végrehajtóbizottság bírálata 
óta javult a pártépítési munka 
az alapszervezetekben, Hallgas-

sunk meg három párttitkárt 
azokból az alapszervezetekből, 
Aamelyek február végén figyel-
meztetésben részesültek: 

mit tettek azóta 

Ládagyárban is valóban minden-
napos feladatként kezelik a tag-
és tagjelölt-felvétel nagy ügyét. 

Hogyan vélekedik erről a 
munkáról Rabi István elvtárs, 
az újszegedi Haladás Termelő-
szövetkezet párttitkára? 

„Annyira el vagyunk most 
merülve a munkában, hogy azt 
sem tudjuk, hol áll a fejünk — 
mondotta Rabi elvtárs, amikor 
felkerestük. — De a tag- cs tag-
jelölt-felvételről 

nem feledkezünk el. 

„Különösen a városi ügyész-
ségen és bíróságon volt elhanya-
golva a pártépítés — mondotta 
Notheisz János elvtárs, az igaz-
ságügyi pártszervezet titkára. — 
Három év alalt összesen két tag-
jelöltet vettünk jel februárt meg-
előzően. Azóta Benkő József bí-
ró már a pártnak tagja, Vass 
István ügyészt, a DISZ-titkárt 
tagjelöltnek vettük fel. Milasin 
László ügyészt — akit hibásan 

zártak ki a pártból — most tag-
jelölt lett. És ebben az évben 

m é g n é g y tag e iö l tet 

szeretnénk felvenni alapszerve-
zetünkbe. Régi bíróink becsüle-
ttsen, jól dolgoznak népi demo-
kráciánkban, és keressük kit le-
het közülük felvenni az élcsapat 
soraiba. Figyeljük a fiatalok fej-
lődését, hogy az új értelmiség 
soraiból is minél több párttag 
legyen majd". 

M. T. 

kodási miniszter első helyet-
tese tájékoztat ta a saj tó 
munkatársai t a minisztérium 
előtt álló feladatokról. El-
mondotta többele között, 
hogy nagyobb hatáskörrel ru-
házzák, fel a tanácsokat, mó-
dosítják a Minisztertanács-
nak 1953-ban kiadott lakás-

a 

m bSba kijavításáért? Mi is megkaptuk a figyelmeztető 
Jogos volt a bírálat — vála- levelet február végen és azóta 

szoba kérdésre Sípos Gyula elv- igyekeztünk a megelőző türhetet-
táis, a Ládagyár párttitkára. len helyzeten változtatni. Evek-

tHárom év alatt egy tagjelöltet ig nem vettek jel párttagol alap-
^ettűnk fel, azt is két évvel eze- szervezetünkben. Az utóbbi hó-
Aőtt. Itt van például Sánta Já- napokban négy tagjelöltre sza-
rkos 1. elvtárs. Még 1954-ben tag- vásott igennel alapszervezetünk 
jjtfölt lett. Sokszorosan kitünte- tagsága, s közülük Szécsi József, 
'.tett munkása az üzemnek. A az elnökhelyettes már meg is 
jpártoktatásban mindig pontosan ]iapta a tagjelölt könyvét. Szé-
'' részt vett. Amit rábízunk, el- csj elvtárs igazán jó munkás, 
(végzi, lehet rá számítani, a szeretik a szövetkezet dolgozói. ^ 
fUár _ törzsgárdájához tartozik. Fodor Istvánt, a tsz elnökét tag- rendelcltét és átszervezik 
Vsenki nem törődött vele: egysze- nak javasoltuk. A napokban szó- • • • 
Jrüen elfeledkeztek róla. Most a htott meg a DISZ-tilkár ismét, 
.márciusi taggyűlésen felvettük hogy szeretne tagjelölt lenni és 
bognak. Az öccse, Sánta István majd foglalkozunk kérésével, 
dl., aki ugyancsak kiváló dolgo- Most, ebben a nagy dologidőben 
fcó, áprilisban lett tagjelölt. He- is figyelem az embereket, hogy 
Sft-n szólaltak mellette felvételé- hi milyen kitartóan végzi mun-
méL 111 káját, ki áll helyt a nehezsegek-

A bírálat után tehát aránylag ben. A napokban is megszervez-
srövid idő alatt tűk. hogy 120 tag vegyen részt 

>. • u t. a kézi aratásban, mert az egyik 
volt lenetoseg arra, földünkre kombájnnal nem tud-

Viogy erősítsük pártunkat lelkes, '""k ráállni. Mondták, jönnek 
spdaadó pártmunkásokkal. Jelen- szívesen. A munkaban mutatko-
W öt pártonkiviilivei foglalkozik meg, hogy ki valhat ma]d 
d vezetőség. Figyelemmel kísér- parttagga", 

munkájukat, tevékenységű- Amit Rabi elvtárs mondott, 
hogy meggyőzően, alaposan. a*>ban általában igaza van, -

megbizonyosodjunk affelől, ki a méS sem egeszen. 
megfelelő arra a kitüntetésre, Könnyebb lenne a munkája, 
hogy a párt soraiba kerul/on. 
Szeretnénk egyik dolgozónkat e ha a vezetőségi tagokat jobban 
(havi taggyűlésünkön, egy másik bevonná a vezetésbe! És nagyon 

Módosítják a lakásrendeletet 
Kedden délelőtt Nezvál Fe- cumi több ezer lakóház 

renc, a város és községgazdál- rendbehozatalára elegendő. 
A lakásrendelet most ké-

szülő ú j jogszabályait, ame-
lyek jelenleg még a Minisz-
tertanács előtt vannak íóva-
hagyás végett — Gonda 
György a lakásgazdálkodási 
főigazgatóság vezetője ismer-
tette. A minisztérium java-
solta, hogy a lakáskiutalások-
ról ne egy személy, hanem a 
kerületi végrehajtó bizottság 
döntsön. Módosítják a laJcá-

íalusi lakóházakat építő gaz-
dasági irodát. 

Elmondotta ezután, hogv sak karbantartási kötelezeít-
az állam hatalmas összeget, ségét is. Hamarosan megjele-
évente mintegy 650 millió fo- nik az az új rendelkezés is, 
rintot fordít a laikóházaik ío- amely átszervezi az ingatlan-
tarozására és karbantartásán kezelő vállalatok munkáját. 

A lengyel főügyész nyilatkozata 
a poznani zavargások ügyében 

folytatott vizsgálatról 

Téli gondok a nyári hőségben 
az fiutóiaritó Vállalatnál 

Még most nyár van — igazi rezte meg hónapokig tartó hiva-
perzselő napsütés és jólesik a taljárással — hiszen ennek meg 
munka a hűvös szerelőcsarnok- kellett előznie a beruházás enge- \ 
ban. De egyszer télre és hidegre délyezését — s mikor az iratok i 
fordul az idő, t akkor vajon az Autóközlekedési Főigazgató- j 
ilyen nagy lesz,e a munkakedv ság illetékes osztálya elé kerültek l 
az Autójavító Vállalatnál. — visszautasítással végződött a 

Ez csupán a kerettől függ, dolog. És közben elkészültek a 
attól a szeszélyes kerettől, ami terveli is — a kazánház és az 
hol van, hol nincs — s néha egy- egész fűtőberendezés megépítésé-

'dolgozónkat pedig a jövő hónap- meg kell hánynia a Haladás Tsz' s'eTre van is meB nincs is. Mert hez - 33 ezer forintért. 
felvermi tagjelöltnek. pártvezetőségének, hogy kit ja- j h a vnn> illetve lesz keret — ak- 33 ezer forint fekszik a ter-

tPersze, hétszer mérjük le, ki vasolnak tagjelöltnek. Hisz Sza- kor lcs~ fatés ° naSV szerelő- vekben. Az. üzem vezetőiben és 
lOfl akire mindenkor számithat a bó Mihálvt is jelölték erre a cím- csarnokokban, de ha nem lesz: dolgozóiban pedig nö az aggoda-

r». »— ..-—í -i x- •»• • <-• —- x :x\ IcheUetükkel melegítik majd a lom: lesz-e fűtés a télen? 
kezüket az emberek és gémbere- És ha már nem lesz korszerű 
"dó ujjakkal, topogva szerelik az központi fűtés, lesz-e egyáltalán 
autóalkatrészeket némileg kielégítő kályhafűtés? 

Nem most, a meleg napokban A dolog most úgy fest, hogy 
teszik fel az üzemben ezt a mindkettőt elvitte a bürokráav, 
kérdést. Egy éve futnak az ak- 'nert a főigazgatóságon azt mond-
ták és levelek, oda, meg vissza. lák: ha meS letz a központi fü-
A vállalat, vezetősége engedé- tÉS> akkor nem érdemes most 
lyek és okiratok sorozatát sze- S00.0QQ forintot befektetni az 

itt amúgy sem tökéletesen meg-
felelő Heating-kályhákra — és ha 
nem lesz meg . -. akkor, maguk 
sem tudják mi lesz. 

Meg kell jegyezni, hogy ere-
detileg volt keret a központi fű-, 
tés megvalósítására és már ré-
gen megszületett az elhatározás 
is, csak a keret szűkült egyre, 
úgy annyira, hogy ma már se-
hol sincs. < 

Itt csak egy dolog bizonyos: 
jogosan kérnek sürgős döntést a 
vállalat dolgozói, mert akármi-
lyen kellemes a nyár, ősz és tél 
következik utána és az emberte-
len hidegben nem lehet precíz 
esztergályozást, lakatosmunkát éi 
szerelést végezni! 

jp/ipt. De lemérjük türelemmel és re, — aki egyébként nagy ón jól 
•nmm feledkezünk el az emberek- dolgozik a szövetkezetben! — 
trSL Igaz, nem könnyű a tag- és azonban 5 maga „visszalépett"!, 
jtagjéfpk-felvétel munkája, hisz mert nem adtak neki rőzsét Ez 
Jós üzemben főleg túlságosan fia- persze egyáltalán nem indok 
Halok, vagy már eléggé idős dol- arra, hogy eldobja magától a 
gozók vannak. De azért van le- párttagság nagyszerű lehetősé-

ihetöség az állandó pártépítésre", gét A példa figyelmeztető a Ha-
Sipoe,elvtárs szavaihoz nem ladás Termelőszövetkezetnek és 

IJkell sok kommentárt fűzni, — a más pártszervezeteknek is, . 

A Somogyi Könyvtár fejlesztésének tervei 
Az új igazgató nyilatkozata 

űülius.' elseje Óta ú j igazga-
t ó j a van a Somogyi Könyv-
tá rnak . Pontosabban: van 
igazgatója. Sokáig tar tó hu-
za-vona u tán — miközben a 
könyvtár igazgató nélkül 
működöt t — végre rendező- tárosi — minimum tanfolya-
-dött ez a probléma is. Most m o t . Másképp nem tud juk 
már lehetőség nyílik arra , megvalósítani azt a fe lada-
hogy tervszerű, következetes tot, hogy a Somogyi Könyv-
es céltudatos munkáva l meg- tár , amellett , hogy 
kezdődjék a korábbi hibák 
kijavítása, a könyvtár f e j -
lesztése, 
k — Tula jdonképpen korsze-

rűsítésről van elsősorban 

\ 
zettségét. Helyes az a ren- kell f iókhálózatunkat . Első-
delkezés, hogy a könyvtáro- sorban a fiókok berendezé-
soknak egyetemet, főiskolát sét kell megjavítani . Van 
végzetteknek kell lenniük, s olyan f iókunk, ahol nincs 
ha nem könyvtárszakesak, ülőhely, nincs pad, az érdek-
el kell végezniök a könyv- lődők tehát még le sem ül-

hetnek, nem kielégítő a vi-
lágítás több helyen, 

sőt olyan fiók is van, 
amelynek nincs elzárható 
szekrénye. 

Amellett , hogy ezért a 
könyvállomány is veszede-
lembe van, ez a helyzet za-
v a r j a a fiókok jobb munká -

A könyvtár hal la t lanul érté- j á t P e d i g n a g y a z érdeklő-
kes anyaga miat t ugyanis d é s S o k helyen ronggyá ol-
fel tét lenül hivatott ilyen fel- Vassák könyveinket. 

Bezerédi elvtárs befejezé-

megörizzük közkönyvtári 
jellegét, méginkább tudo-
mányos könyvtárrá fe j -
lesszük. 

adatok ellátására, 
— Munkánkhoz megkap- sül e lmondja még, hogy leg-

szo — 
m o n d j a Bezerédi István, az 
ú j igazgató, aki t a Tudo-
mányegyetem rektori h ivata-
lától" helyeztek a könyvtár fe l .óbb szervek anya 
élére. - Az a módszer ^ f ^ ^ a ^ é t is Második öt- főbb fe ladatuk tovább erő-
ugyanis, amellyel a könyv- é v g s t e r v ü n k b e n nagyot f e j - síteni azt a szellemet, mely 
t á r konyvallomanyat korab- k ö n y v t á r . 1953-ban f o k o z z a a könyvtárosokban 
b a n rendbeszedték katalogi- m i n d ö s s z e kilencen 
zál ták, elavult. Ha valaki £ a k ö n y v t á r b a n . 
egy bizonyos t e r c k o r irodab- s

m á r „ d o l g o z ó n k v a n és 
^ l e l Ö i é S S t honzz" második ötéves te rvünk v é 

az olvasók i ránt i segítőkész-
séget a tá jékoztatással és a 
könyveilátásai kapcsolatban 

hogy a könyvtár minden 
szocia-

könyvtárként működ-
hessen. 

ismeri az irodalmat nozza, e g z a s z á m 2 2 _ r e e m e l - is, hogy a könyvtár 
katalógusaink h ibá ja miat t k e d i k A f o k o z ó d ó támogatás tekintetben valóban 
nem tudunk neki alapos bib- • . . j h i d é n l i s t a 
l iográfiát a jánlani . UJ rend- £ 2 ' ezer forintot 
szerre kell á t té rnünk, olyan- gonyve k ö l t s é g v e t é s ü n k . 
ra , amely az egesz anyagot ^ > p é n z U g y a k a r j u k 
témakörök szermt is at te- e l k - U e n l h o g y figyelembe 
kinthetove teszi. Persze ez ü k a s z e g e d i e k igényeit, 
nem egyszerű dolog. A leszünk arra 
könyvtár 220 ezer konyvenek v á s á r l á s a i n k n á l , h o g y 
átkatalógizalása ket ember- S z e g e d a m e l l e t t , hogy fon-

— Hamisított személyi 
igazolvány Cdéllításáiwtk köz-
reműködésével elkövetett 
bűntet t miat t 1500 forint 
pénzbüntetésre ítélte a bíró-
ság Mérten Miklós szegedi 
lakost, aki hosszú időn ke-
resztül Kövesdi Andor néven 
jelentette be magát, m a j d a 
nevezett születési anyakönyvi 
kivonatának felhasználásával 
váltotta k i személyi igazolvá-
nyát is, azzal a céllal, hogy 
egy -húsz év előtti, de már el-
évült bűncselekmény követ-
kezményei alól mentesüljön. 

Varsó: Marian Rybicki, a 
Lengyel Népköztársaság fő-
ügyésze válaszolt a Lengyel 
Távirat i Iroda munkatá rsá -
nak a poznani eseményekről 
feltett kérdéseire. 

Kérdés: Mióta folyta t ják a 
vizsgálatot, az 1956. június 
28-i poznani zavargások 
ügyében? 

Válasz: A poznani va jda-
sági ügyészi hivatal és a fő-
ügyészi hivatal felügyelete 
alat t a zavargásokat követő 
első napokban megkezdték a 
vizsgálatot. 

A vizsgálat célja, hogy 
minden oldalról megvilá-
gítsa a Poznanban történt 
t ragikus esemenyek összes 
körülményeit , valamin:, 
hogy felkutassa és bíróság 
elé állítsa a zavargások so-
rán elkövetett bűnök tet-
teseit. 
A vizsgálat soián a nyo-

mozó szervek Ázükféges 
megfontoltsággal és igazsá-
gossággal 

megkülönböztetik azokat a 
munkásokat , akik elége-
detlenségük hatására, mi-
vel nagyrészt indokolt kö-
veteléseiket nem elégítet-
ték ki, részt vettek a 
sz t rá jkban és a tüntetés-
ben, 

azoktól a kalandoroktól, bű-
nös elemektől és provokáto-
roktól, akiket a Lengyelor-
szágtól idegen és eUer.séges 
központok bú j t a t t ak fel. 

Kérdés: A bűnösök milyen 
kategóriái .ellen folytat tak 
el járást? Mennyi a letartóz-
ta tot tak száma? 

Válasz: A zavargások so-
rán és közvetlenül azok fel-
számolása u tán az állambiz-
tonsági szervek és a rendőr-
ség fogvatartot t néhányszáz 
személyt, akiknél fegyvere-, 
ket vagy a zavargások ide-
jén lopott tá rgyakat ta lá l tak 
vagy akiket azzal gyanúsí-
tottak, hogy támadást intéz-
tek az állami intézmények, 
a katonák, valamint az ál-
lambiztonsági szervek és a 
rendőrség beosztottjai ellen. 

Az összes fogvatar tot t sze-
mélyeket az ügyészek hall-
gatták ki. Azokban az ese-
tekben, ahol az ügyészek 
ügy talál ták, hogy nem volt 
a lap a letartóztatásra, azon-
nal szabadlábra helyezték a 
fogvatartot t szemelyeket. Az 
őrizetbevételt 323 esetben 
rendelték el. A fogvatar tot-
tak ügyében tovább folytat-
ják a vizsgálatot. Az őrizet-
bevettek között olyanok van-
nak, akiket az ál lami intéz-
mények, a katonák, az ál lam-
biztonsági szervek és a ren-
dőrség beosztottjai ellen el-
követett támadással gyanú-
sítanak. 

A letartóztatot tak közül 
hatvannégyen vannak olya-
nok, akik a zavargásokat 
a r ra használ ták fel, hogy 
betörést, lopást és tettleges 
bántalmazást kövessenek 
el. 

A letartóztatot tak között 33 
olyan bűnös van, aki a bör-
tönből szökött meg és részt-
vett a verekedésekben és 
fosztogatásokban. 

Kérdés: Melyik bíróság 
tárgyal ja ma jd a bűnösök 
ügyét? 

Válasz: A vizsgálat befeje-
zése után a poznani va jda -
sági ügyészi hivatal — a bűn-
tett nagyságától függően — 
a poznani vajdasági bíróság 
vagy a poznani városi kerü-
leti bíróság elé terjeszti a 
vádiratokat . A bíróságok a 
büntetőtörvénykönyvben elő-
írt rendes e l járás szerint 
vizsgálják meg az eseteket. 

Kérdés: ICiderítette-e már 
a nyomozás," hogy ki lövöldö-
zött először az állambizton-
sági szervek poznani va jda-
sági hivatalánál? 

Válasz: Ezt még nem sike-
rül t kideríteni. Egyébként 
nincs kétség afelől, hogy a 
hivatal épületénél a táma-
dók akkor kezdtek először 
lövöldözni, miután feltörték 
a Mlynska utcai börtönt és 
oda behatoltak, lefegyverez-
ték a börtönőrséget és fegy-
vereket raboltak. A lövöldö-
zés első áldozata az ál lam-
biztonsági szervek vajdasági 
hivata lának egyik beosztott-
ja volt, aki az épületbe kö-
veket dobáló támadókra vi-
zet öntött az ablakból, 

Kérdés: Felhasználtak-e a 
hivatal beosztottjai minden 
más eszközt, mielőtt fegyve-
reket használtak volna a tá-
madókkal szembén? 

Válasz: A hivatal beosz-
tot t ja i csak akkor használ-
tak élesfegyvereket, miután 
a támadók több irányból lö-
völdözni kezdtek az épület-
re és megpróbálták azt fel-
gyújtani , csakis azután, ami-
kor az épület védelmezői kö-
zül az első személyt megöl-
ték és megsebesítették. 

Kérdés: Megállapították-e 
véglegesen a poznani ésemé-
nyek során megölt szemé-
lyek számát? 

Válasz: Az 1958. június 28-
án Poznanban megölt sze-
mélyek száma — beleértve 
azokat is, akik belehaltak 
sebeikbe — 38-ról, az első 
közleményben megjelölt 
számról 53-ra emelkedett . 
Közöttük van kilenc katona 
és az állambiztonsági szervek 
beosztottja. A halottak kö-
zött nincs asszony. A legfia-
talabb, s ez különösen f á j -
da lmas veszteség, egy 13 
éves f iú volt, aki valószínű-
leg kíváncsiságból marad t a 
harc kellős közepén, s ak i t 
golyótalálat ér t és ölt meg. 
(A főügyész á tad ta a P A P 
képviselőjének a pozrtani 
események halálos áldozatai-
nak névjegyzékét.) 

Kérdés: Mennyi a sérültek 
száma és milyen jelenlegi 
egészségi ál lapotuk? 

Válasz: A zavargások köz-
ben több mint háromszázan 
sebesültek meg. Legtöbbjük 
már hazament, miután meg-
kapta az első orvosi keze-
lést. Jelenleg még mindig 
177-en vannak kórházban. 
Közülük 21 a lengyel hadse-
reg katonája , 13 az állambiz-
tonsági szervek beosztottja 
és 5 rendőr. 

Termeifiszövetkezeti tanácskozás 
a Földművelésügyi Minisztériumba^ 

Öltőt is igénybe vesz. Ezért 
úgv fogunk ehhez a munka -
hoz, hogy a régi rendszer 
szerinti katalogizálást meg-
szünte t jük . 

Az ú j könyveket már ú j 
módon vezetjük b e a 
könyvtár ál lományába, és 
ezzel párhuzamosan meg-
kezdjük a régi anyag ú j -
rendszerű feldolgozását is. 
— Ehhez persze az kell, 

hogy állandóan növeljük a 
könyvtárosok szakmai ' kép-

tos kulturál is központ, tex-
tilipari város is, és mezőgaz-
dasága ' sem jelentéktelen. 
Olyan könyveket Is vásáro-
lunk majd , természetesen; 
amelyekből 

nincs elég k íná la tunk a 
keresethez képest. Ez el-
sősorban az i f júsági iro-
dalomra, mindenekelőtt a 
kalandregényekre vonat-
kozik. 
— Feltét lenül fej lesztem 

így jár, aki versenypályának 
nézi az utcát. A Bajcsy-Zsi-
linszky és a Kiss Menyhért 
utca sarkán egy rabomobilba 

szaladt az ú j Pannónia. 
felvétel. — fény . Siöv.) 

Kedden délelőtt a Földmű-
velésügyi Minisztérium ta-
nácstermében értekezletre 
gyűltek össze a megyei taná-
csok mezőgazdasági igazgató-
ságainak termelőszövetkezeti 
osztályvezetői és agropropa-
gandistái. hogy értékel jék a 
szövetkezeti mozgalom első 
félévi tapas-falatai t és meg-
beszéljék a további feladato-
kat. 

Márczis Antal, a Földműve-
lésügyi Minisztérium ter-

melőszövetkezeti főosztályá-
nak vezetője beszédében fog-
lalkozott a termelőszövetkeze-
tek munkájával . Megállapí-
totta: az idén jobban gazdál-
kodnak, mint az elmúlt esz-
tendőben. gabona-termésátla-
guk is magasabb lesz. mint az 
egyéni gazdálkodóké. 

Ezután a soronlévő mező-
gazdasági munkákkal foglal-
kozott, m a j d vázolta a ter-
melőszövetkezeti osztályveze-
tőik közvetlen feladatait . 

— A Len-Kenderipari Igaz-
gatóságtól nyer t értesülé-
sünk a lap ján közöljük, hogy 
a Szegedi Ju taá rugyár új í tó-
mozgalma ismét — a máso-
dik negyedévben is — első 
lett, s az új í tási előadó má-
sodszor nyerte el a Len-Ken-
deripari Igazgatóság vándor-
zászlaját. 

— Az Üjszegcdi Kepder-
Lenszövő Vállalatnál első íz-
ben alkalmazták a PVC-t a 
végek összeragasztésára. A 
kikészítésre kerülő a n j a g v é -

geket nem kell most már 
összevarrni, 120 fokos PVC-
vel könnyen ragasztható. 

— A LJUBLJANAI RA-
DIÖ TÁNCZENEKARA ma 
este fél 9 órakor kezdi meg 
nagyszabású műsorát az ú j -
szegedi Szabadtéri Színpa-
don. Az Országos Filharmó-
nia szegcdi kirendeltségénél 
korábban megváltott jegyek 
ma estére érvényesek. Rossz 
idő esetén az előadási 20-án 
tartják meg. 

1 
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AZ AUTÓBUSZ UTASAI 3Ci a g^azcLáfa . . ? 
FEL KETTŐ ELŐTT néhány 

perccel gyors, mégsem tlá'.rji 
léptekkel középmagas, szemüvs-
gcs fiatalember jelent meg a 
vendéglő ajtajában, felnézett a 
toronyórára, és a jóllakottság 
nyugalmával elindult az épület 
milgölt úlrakészen álló autóbusz 
jelé. A sofőr már fönt várako-
zott az iilcsen, csak néhány utas 
és a kalauz tereferélt az autó 
mellett. A fiatalember, miután 
n kocsi oldalára akasztott táblí". 
szemügyre véve meggyőződött 
arról, hogy ez a busz juttatja el 
utazása céljához, felszállt és he-
lyet keresett magánalt. Arány-
lag kevés utas volt, tehát kedve 
szerint választhatott a bőrülések 
között. Ai ablali mellett, a kocsi 
közepétől kissé hátrább telepe-
dett In, ahol a keréli rázása, 
vagy az autó [arának dobolása 
nem k'ocogtatja össze a régi kö-
vasutáh fölölt az utas fogait, és 
ahonnan útitársait és a vidéket 
egyaránt kényelmesen szemügy-
re veheti. Sötétkék télikabátját 
közben eligazította az ülésen, s 
azzal átadta magát az utazás 
hangulatának. 

Röviden végigszemlélte útilár-
tait. ' 
' Mögötte, a túlsó oldalon öreg 
cigány ült, azzal szemben idő-
sebb, kupeckodú parasztember. 
I Igyancsalt a másik oldalon a 
fiatalember szomszédságában 
balti csomagokkal megpakolt — 
mint később kiderült: lakoda-
lomba tartó — gazda telepedett 
mpg. A zöm előtte foglalt he-
lyet:, mindjárt a következő pa-
don középkorét, beteges házas-
pár: fakó vöröshajú férfi, vá-
nyadt ritkás bajusszal, katona-
köpenyből alakított télikabátban, 
és alacsony, egészségtelenül kö-
vér felesége, nagy berlinerken-
dőkkel átkötve. Előttük pedig 
két idősebb kofa terpeszkedett 
el. Túloldalt rövidtélikabátos, 
megtermett férfi ült egy városia-
sai öltözött parasztlegénnyel, 
legelői pedig báránybőrbekecses 
piacozó fiatalasszony. 

Az indulás pillanatéiban. még 
ketten szálltak fel a , kalauzzal: 
csinos fiatal leány, valószínűleg 
hazautazó . egy<Hemi, ..hallgató, 
akinek modernvonaléi öltözete 
mögött nem volt könnyű felde-
ríteni a lestalkatnak azt a fejlett-
ségét, alnely a földi munka kö-
vetkezménye; és — magánosan 

elegáns öltözetű, .bizonytalan 
foglalkozásból feltehetőleg köny-
nyrdén élő, nyugdíjas kinézésű 
éiricmher. Aztán már csak a ka-
lauz jött, kinek puha arcán drót-
keretes — egyik szára helyén fe-
kete madzaggal pótolt — szem-
üveg trónolt. 

Az időmarta, kiselejtezését 
megért autóbusz hörögve neki-
vágott a város forgatagának. 

HOSSZÚNAK TÜNÖ negyed-
óra után, amikor már a sima„ 
nemzetközi műúton haladt a be-
teg jármű, kellemetlen illat kezd-
te ingerelni utasait. Lassan hal-
vány köddé fejlődött ez a szag; 
s. ekkor mindenki felfigyelt rá. 
— Valami ég — jegyezte meg a 
rövidtélikabátos férfi, akiről köz-
ben kiderüli, hogy tanácselnök. 

— A fűtőtestből jön... — ál-
lapította meg a nyugdíjas külse-
jű, elegáns öregúr. 

— Á, csak a festék — nyug-
tatta utasait a kalauz. — Bizo-
nyára uiisyon felmelegedett a 
fűtőtest. 

i De ekkor már jól látható és 
köhöglelő füst terjengett a ko-
csiban. — Kellemetlen — gondol-
ta a fiatalember —, de a körül-
ményekhez képest elviselhető. 

Az egyetemista lány rokon-
szenvvel pillantott felé a hall-
gatásáért. mert ü maga úgy érez-
te, lealacsonyítja magát azzal, 
ha véleményt nyilvánít. Ehelyett 
később enyhén fintorogva zseb-
kendőt tartott az orra elé. 

— De itt csákugyán ég válá-
> mii — szólalt meg ekkor a ci-

gány.' ' 
' A kupec — kezdeményező ter-
mészet lévén — mindjárt javas-
latol is tett: 

— Nyissák ki az ajtót! 
Erre már az egyik kofa is fel-

figyelt és tömören tolmácsolta 
a feldagadt hírt a mellette ülő-

.nek: 
• — Hallod: valami ég! — Es 
elkezdtek össze-vissza kiabálni: 

— Álljunk meg! Álljunk meg! 
A kalauz tanácstalanul körül-

tekintett a hangzavarban, s 
megnyugtatásképp bizonytalanul 
ismét kijelentette: 

— Csak a fűtőtest.. % 
Azonban mégis megnyomta a 

csengő gombját a többfelöli „de 
ég" és „csak álljunk meg" kiál-
tásokra. 

A kocsi, amilyen gyorsan csak 
tudott, leállt, és kinyílt az ajtó. 

— Mi van? Mi van? — kér-
dezte a bekecses asszony a zök-
kenéstől felriadva. 

— Semmi, csals ég valami — 
vetette oda a mögötte ülő fiatal-
ember. 

A katonaköpenyes ebben a 
pillanatban fölrettent. 

— Hallod anyja! Tűz van... 
meneküljünk! — S már föl is 
ugrott, hogy kirohanjon. De hir-
telen visszafordult. Mert azért a 
feleségét se akarta cserben hagy-
ni, aki riadtan kapkodott utána: 

— Mi? Mi? Mi? 
— Tűz! — szólt rá izgalomtól 

reszkető hangon az ember. — 
Gyerünk ..» 

— Ö, hál már itt te hagyják 
nyugton a szegény beteget... a 
kórházban meg fölrobbant a ha-
zán ... — jajgatott az asszony, 
amint batyuikkal menekültek 
kijeié. 

De a kalauz útjukat állta. 
— Ne szálljanak ki, mindjárt 

indul a kocsi! 
— De tűz v a n l ö k t e fél-

re az ember a kalauzt. 
— Mondom, hogy csak a fű-

tőtest! — veszekedett az, mérge-
sen erőltetve tompa hangját, 

-De.-., 
A kocsi — most már nyitott 

ajtóval — újra elindult. A férfi 
kétségbeesve tekintett körül. De 
miltor látta, hogy mindenki nyu-
godtan ül a helyén, bosszús szé-
gyenkezéssel visszatuszkolla az 
asszonyt. 

A FRISS, FAGYOS LEVEGŐ 
pár perc alatt eloszlatta a kelle-
metlen füstöt, a hó tiszta illatát 
hozva helyébe. A kocsiban hi-
deg lett. s most már emiatt zú-
golódtak az utasok, míg újra 
meg nem állította a kalauz a 
buszt, hogy a sofőr egy gomb-
nyörtiássnl becsukja az ajtót. 

Igen ám, csak most, mikor 
már néhány kilométert • megtett 
az autóbusz, megint érezni lehe-
tett a kellemetlen szagot. Így 
hát kezdődött minden elölről. Az 
utasoknak az a része, melybe a 
kevésbé kényesek tartoznak, is-
mét az ajtó kinyitását követelte. 

A lakodalomba készülő gazda, 
ki eddig nénuin, s némi bölcs 
derűvel figyelte a fejleményc-
l:el, megigazította csomagjait, s 
átszólt a fiatalembernek: 

— Látja: ilyenek az emberek. 
Nem férnek össze. Egyik felé-
nek büdös a meleg, a másiknak 
meg hideg a tiszta levegő. De 
még saját magukkal sc tudnak 
kijönni, mert egyik pillanatban 
azt követelik, hogy nyissák ki 
az ajtót, aztán meg azért rimán-
kodnak, hogy csukják be ... 
Hogy aztán újra kinyittassák! 

A fiatalember elmosolyodott 
az öreg filozófiáján, amely tet-
szett is nelii valamelyest, mert 
ö szintén az olyan emberek kö-
ze tartozott, akik közömbössé 
képesek tenni magukat a pilla-
natnyilag javíthatatlan körülmé-
nyekkel szemben, miközben 
megértően mosolyognak maguk-
ban a többiek nyugtalanságán. 
Hirtelen még idézet is jutott 
eszébe Az ember tragédiájából: 
„Vedd komédiának, s legott ne-
vetni fogsz". — Nem rossz — 
mondta félhangon —, nem 
rossz :. > 

Ezalatt már kétszer is kinyitot-
ták, majd ismét becsukták az 
ajtós, azzal a változatossággal, 
hogy már meg sem állt emiatt a 
busz, s a kalauz, beleunva az 
ellentétes kívánságokba, ügyet 
sem vetett az utasokra. Fásult 
lemondással ült az ajtó mögött, 
szemközt velük, s talán éppen 
azon tűnődött, hogy vajon mi-
ként is tehetne itt, ennyi ember 
közölt igazságot, ha még otthon, 
á családjában sem sikerül. He-
lyelte, a nyugdíjashinézésű öreg-
úr vette át készségesen, minden 
felszólítás nélkül a döntőbíró 
szerepét, ék tolmácsolta időről-
időre a többség, pontosabban a 
nagyobb hangerő véleményét a 
sofőrnek. Emiatt ott helyezke-
dett el a soförfülkébe nyíló, for-
gatható kis pléhablaknál, a fia-
tal lány szomszédságéiban. 

LASSANKENT A KÖZÖM-
BÖSEK csoportja került több-
ségbe, akik már beletörődtek a 
három lehetőségbe: vagy rossz 

a levegő, j ez kellemetlen, vagy 
hideg, s ez sem jobb, s végül 
mindenképpen fölöslegesen izgat-
ják magukat, ha ezzel törődnek. 
Ezért inkább saját gondjaikkal 
foglalkoztak, ezekről beszélgettek 
útitársaikkal. 

Ekkor már csak a katonaköpe-
nyes és a felesége, meg a két 
hója szavazott váltakozva kettő-
kettő arányban, hol az ajlónyí-
lás. hol a becsukás mellett.. > 

Eközben megállóhoz ért a 
busz. Néhányan fölszálltak. Név-
napról jöhettek valahonnét han-
gos jókedvvel. Beszélgetésük el-
nyomta az elégedetlenkedők vi-
táját, s a következő megállóig 
már csupán egyszer került sor 
ajtónyitásra. Ott pedig m 'g 
nagyobb tömeg szállt a kocsiba, 
hogy amikor tovább indult a 
busz, már zsúfolásig tele volt, 
még a padok között is álltak. 
Ezért már senki sem figyelte a 
négy utas óhajait, sem a kelle-
metlen szagol. De az is lehet, 
hogy ekkorra megszűnt a füst, 
és hogy igaza volt a kalauznak, 
tényleg csupán a [estéket pörköl-
te a fűtőtest melege. 

Így azután a négy ember is 
beletörődött lassanként abba, 
hogy engedniük kell, mivel úgy-
sem hallgat már rájuk senki. A 
hét kofa a piaci árak értékelésé-
be kezdett, a házaspár pedig 

visszahúzódott betegsége ma-
gányába. 

A nyugdíjaskinézésű férfi, 
megunva népszerűtlenné vált 
döntőbírói szerepét, az egyete-
mista lánynak kezdett öregura-
san udvarolgatni. Az felsübbsé-
ges és megértő mosollyal fogad-
ta a bókokat, arcát persze enyhe 
közömbösséggel fátyolozva, mi-
közben nagyon is izgatta képze-
letét a meglett korú férfi szerel-
mcskedése. De azért még egy ér-
deklődő búcsiípillantást a fiatal-
ember felé is bocsátott. 

A LAKODALOMBA UTAZÓ 
gazda ekkor újból álkukucskédt 
az álldogálók között, s amint 
észrevette a fiatalembert, meg-
szólalt. 

— Na látja, mindjárt nem ug-
rálnak az emberek, ha látják, 
hogy úgyis hiába! 

— Nono! — válaszolt amaz. — 
Talán inkább, ha észreveszik, 
hogy rajluk kívül még sokan 
vannak a világon, s mindenkit 
más gond foglal el?! 

— Mindegy az — felelte visz-
sza a lakodalmas —, mindenkép-
pen csak arra kell rájönniük, 
liogy nem egyedül Sk a császá-
rok. 

S az autóbusz nyugodtan dö-
cögött tovább. 

Németh Ferenc 

Néhány évvel ezelőtt 
Szegeden is megjelenlek az 
oszlopokra szerelt csinos 
kis szemétgyűjtő fémdoboz-
kák a belvárosi utcákban, 
a közterek bejáratánál és 
egyik-másik tisztántartott 
sétányon. A kis dobozkák-
ból bőven került a Széche-
nyi térre is. s ez nagyon jó, 
mert a dobozkák igen tet-
szetősek, s ami a jő: a cél-
nak kitűnően megjelelnek. 
Az viszont nem tetszetős, 
hogy az új dobozkák mel-
le>f otlhogyták a Széchenyi 
téren a xizelőtti, ormótlan 
szemétgyűjtő kosarakat is, 
melyek teljesen hasznave-
hetetlenek méteres öntött-
vas valóságukkal, mert a 
beléjük dobolt papír, vagy 
egyéb hulladék kihullik az 
idürágla, feneketlen kosa-
rakból. 

A Köztisztasági Vállalat 

azt mondja, hogy a már 
célszerűtlen vízclőtti ,3—4 
szemétgyűjtő kosár nem az 
övé, teliát nem is távolít-
hatja el onnan, hogy eset-
leg kijavítva olyan kelyen 
állítsák fel őket, ahová 
még nem jutottak a csinos 
kis dobozkákból. 

így hát nem marad más 
hátra, mint, hogy a kiszol-
gált szemétgyűjtő kosarak 
gazdája, vagy gazdái 
minél előbb távolítsák el a 
kosarakat. A modern do-
bozkák mellett úgy sincs 
semmi keresnivalójuk. Csak 
bosszantják az embereket 
és megnevettetik a külföl-
di és a hazai vendégeket, 
akik sehol másutt nem lát-
nak már ilyen órmótlanj 
vízelötti tárgyakat, csak 
Szegeden, a Széchenyi té-
ren. 

L. P. 

Á felvétel utolsó napja 
Lálogafás a szegedi Pedagógiai Fiiskolán 

A FŐISKOLA Április 4 úti 
épületében, a bejárati lépcsőház-
ban nagy felirat üdvözli a felvé-
teli vizsgára érkezeit hallgató-
jelölteket. A ház különben olyan 
ezen a napon, mint a megboly-
gatott méhkas. Mindenütt a fo-
lyosókon emberek — jegyzeteket 
tanulmányozó vizsgázók. Ki ál-
lamvizsgára vár — mint gya-
korlóéves tanár,. — ki pedig a jel-
vételi bizottság hívó szavára fi-
gyel, mármint arra, hogy szólít-
sák'ncvét. 

A szegedi Pedagógiai Fpisko-
hin'— amint Géabcr elvtárstól, 
a tanulmányi osztály vezetőjétől 
értesültünk — ebben az évben 
ismét több százan jelentkeztek az 
új tanévben induló magyar-tör-
ténelem, magyar-ének, magyar-
nemzetiségi, matematika-lizika, 
matematika-kémia, földfajz-
raji és biológiai-földrajz szakra. 
Ez az érdeklődés igen örvende-
tes cs nyilván alapja is egyben 
az új tanév jó munkájának. 

A FELVÉTELI VIZSGÁK 
utolsó napja volt. A tornaterem-
ben a magyar, történelem és 
nemzetiségi szakra jelentkezettek 
utolsó csoportja dolgozta ki az 
írásbeli tételeket. Az irodalmá-
rok Arany János költői pályájá-
nak a szabadságharc bukáséiig 
terjedő időszakáról, ugyanazok 
nyelvészetből „Én és a helyes-
írás" címmel írtak dolgozatot. A 
történészek a „Dózsa-féle pa-
rasztlázadás jelentősége" című 
tételt dolgozták ki. A nemzeti-
ségi szakosok pedig — románok 
és szlovákok — anyanyelvükön 
írtak egy-egy témáról dolgozatot. 
Az írásbelizők között találtunk 
békéscsabaiakat, budapestieket, 
székesfehérváriakat, győrieket, 
debrecenieket, stb. 

A főiskola gyakorlóiskolájának 
második emeletén székelő rajz-
tanszék termeiben is teljes erő-
vel folynak a felvételi vizsgák. 
Itt a felvételi két részből áll: 
gyakorlati rajzból és egy elmé-
leti dolgozat megírásából. Két 
nagyobb rajzteremben dolgoz-
nak a jelöltek. Egy-egy markáns 
vonású szoborfejröl kell vázlat-
rajzot készíteniük. A fej megvi-
lágítása igen jó, — még jobban 
kidomborodnak áz éles vonások. 
Ezzel is könnyítik a munkát. 

Míg a diákok a rajztáblák 
fölé hajolnak, beszélgetünk Ma-
jor Jenővel, a tanszék munka-
társával. Major elvtárs kiemeli, 
hogy milyen nagy fontosságú 
iskolai oktatásunkban a rajztaní-

tás. Sokat jelent a politechnikai 
és esztétikai nevelésben is. Ná-
lunk — Magyarországon — saj-
nos még sok kívánnivaló van 
ezen a területen, hiszen az álta-
lános iskolákban rajzot tanító 
nevelői: nyolcvan százaléka nem 
szakképzett rajztanár. 

Különben a felvételi vizsgán 
itt az egész tanszemélyzet: 
Winkler László elvtárs, tanszék-
vezető és Kopasz Márta munka-
társ tanácsokkal segítik, köny-
nyítik a vizsgázóit munkáját. 

A gyakorlóiskola épületének 
rtiásik szárnyában, a második 
emeleten vizsgáztatja a magyar-
ének szakra jelentkezetteket a 
felvételi bizottság: dr. Szcghy 
Endre tanszékvezető főiskolai ta-
nár az elnök, Benkő László és 
Pósa Péter tanszékvezető főis-
kolai tanárok, bizottsági tagok. 
Bizony nem könnyű a felvételi 
vizsga: a jelöltek az írásbeli dol-
gozat megírása és a zefngoragya-
korlat után jelennek meg a szó-
beli felvételi vizsga-bizottsága 
előtt. Itt először zeneelméleti és 
gyakorlati, majd nyelvészeti és 
irodalmi tudásukról kell számot 
adniok. 

A JÓL VIZSGÁZÓ jelöllek 
mellett akadnak azért furcsa ese-
tek is. Az egyik jelentkező fel-
vételi-aktaanyagához érdekes 
írást mellékelt az illetékes járási 
DISZ-bizottság titkára. A levél 
szerint a jelölt a zene-elmélet-
ben gyenge, de a „gyakorlatára 
nem lehet szavakat mondani, 
olyan gyakorlattal rendelkezik 
mindennemű hangnemen". „Épp 
ezért — írja a járási titkár — 
kérjük az elvtársakat, hogy eze-
ket a javaslatokat vegyék figye-
lembe és javaslatunkat a leg-
messzebbmenőkig támogassák..." 
Sajnos a jelölt a bizottság előtt 
távolról sem tett tanulságot leg-
messzebbmenő képességeiről, 
mert írt egy igen gyenge dolgo-
zatot, produkált egy elég gyen-
ge gyakorlati bemutatót, majd 
belezavarodott a mondatelem-
zésbe, stb., stb. Egyszóval: más-
kor jobban meg kell fontolnia 
egy járási DISZ-bizottságnak, 
hogy kinek, milyen képességű 
embernek ügyében kéri a leg-
messzebbmenő támogatást. 

Persze ez csak egyedi, elszi-
getelt jelenség. A jelöltek több-
ségének felelete alapos, jó felké-
szültségről tanúskodott. S re-
méljük, a kezdeti eredmény jel-
lemzi majd a felvételt nyert 
hallgatók további munkáját, ta-
nulmányi eredményeit is. 

A Tudomány világától 
AZ ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ROVATA 

Méhpusztító darazsak 

— A Magyar Írók Szövet-
sége szegedi csoportjának 
csütörtökön tartott taggyűlé-
sén megválasztották az ötta-
gú vezetőséget. A vezetőség 
tagjai : Dér Endre. Madácsy 
László Németh Ferenc, Petro-
vácz István és Somfai László. 

— A Móra Ferenc Művelő-
dési Otthon színjátszó cso-
portja július 21 és 22-én este 
8 órai kezdettel adja elő a 
"Cigány*, című 3 felvonásos 
népszínművet Komoly Péter 
átdolgozásában. Jegyek elő-
vételben kaphatók Munkácsy 
utca 6. szám alatt 

A méhek rossz idő, vagy 
kevés mpzlegelő. esetén tár-
saiktól igyekeznek elszedni a 
njézet. Az egymás közötti 
harcban legyöngülve még 
könnyebben esnek áldozalul 
. ellenségeiknek,. Főlég erdő 
közelében„ veszedelmes , a . f a -
odvakbán fészkelő. nagytestű . 
lódSíáás. Kópés Sorbán öldös-
ni a m é h é k e ! Kögy a" méh 
mézgyomrához, vagy a kap-
tár méztartalmához jusson. 

Szegeden két darázsféle-
ségtől kell t a r tanunk: r i tkáb-
ban a n é m e t d a r á z s t ó i . 
Főleg kukacokkal, nyüvekkel 
táplál ja fiasítását. A heréket 
és a mézhiány miat t egymás-
sal hadakozó és így legyöngült 
méheket elhordja. A kaptár 
közelében, mint biztos táplál-
kozási helyre vissza-visszatér 
és állandóan apaszt ja a kap-
tár lakóinak számát. Hatal-
mas futball- labdányi, kerek 
földalatti fészkét — melyet 
főleg homokos ta la jba épít — 
estefelé, amikor dermedt álla-
potban pihennek a darazsak, 
feltétlenül ássuk ki és semmi-
sítsük meg. 

Sokkal veszedelmesebb 
gyilkos, az úgyancsak fekete 
alapszínű, sárga rajzolatú 
méhfarkas . (Lásd a második 
képet). Csakhogy míg a né-
met darázs felső szárnyai pi-
henő állapotban hosszában 
összehajthatők, a méhfarkas 
mind a négy szárnya pihené-
sekór ls teljesen a test fölé 
borul. A ket tő rajzolata, alak-
ja is különbözik egymástól, 
amit féloldalt, repülő állapot-
ban fel tüntetet t ra jz ds elárul 
az alapos szemlélőnek. A 
méhfarkas élete különösen 
érdékes: nősténye a rövid 
párzási idő után egyedül ma-
rad, fészket kapa r fiasítása 
számára, petéit lerakja , és 
sorsukra bízza. Maga a darázs 
téléin elpusztul, d e lárvái a 
legnagyobb hideget is kibír-
ják. A fészek kamrákra ága-
zik. 3—4 méhhel megtelik a 

1 kamra, amikor is egy-egy pe-
tét r ak hozzájuk a darázs, 
m a j d betemeti. Alattomossá-
gára jellemző, hogy együtt 
lakmározik a méhekkel a vi-
rágok nektár jából . Amikor 
pedig a virágportól és nektár -
tól nehézröptű méh útrakél, a 
nőstény utánaröpül, utóiéri, 
fu l lánkjával a levegőben meg-
bénít ja . és a tehetetlen méhet 
hát tal lefelé, fe j je l hátranéző 
állapotban, röptében magával 
cipeli. Alkalmas helyen erős 
szájrészeivel szétrágja, méz-
gyemrának nek tá r j á t felnya-
logatja. A megölt méhek má-
sik részét pedig költőfészkébe 
cipeli, 

Ebben az évben feltűnő sok 
méhfarkas található Szeged 
utcáin. Űton-útfélen sok a ki* 
nyúj to t t nyelvvel elpusztult 
méh, s ez a méhfarkas műve. 
Az egy-két éve készült, vagy 
javított úttesteken, ahol a kő-
kockák között még elég f r iss 
és laza a. föld, a kövezet közé 
is be tud ja ásni fészikét. A 
begyepesedő szakaszokon a 
növényzet gyökere alkalmat* 
lanná teszi a fészeképítésre az 
ilyen úttestet. 

A Bocskai utca 100 méte r 
hosszú, két évvel ezelőtt kö-
vezett úttestén például ha r -
minc fészket figyeltem meg. 

Számoljunk egy -kicsit, mi-
lyen kár t tehetnek a méhes-
ben a belvárosi rövid utcán 
felnevelkedő méhfarkasok, 
Egy fészekben átlagosan tíz 
kamra van, a megfigyelt u t -
cában összesen 300. Egy k a m -
ra három-négy méhet ta r ta l -
maz. Ez m á r legalább 900 
méh. Egy nőstény naponta 
átlagosan nyolc méhet fo -
gyaszt, négy hónapig él, te-
há t 960 méhet pusztít el. Har-
minc fészekről lévén szó, 
máris 28.800 méhről kell be-
szélnünk. Egy generációt szá-
mítva pedig egy százméteres 
útszakasz méhfarkasa i kerek 
40.000 méhet fa lnak fel. Ha a 
méhfarkas fejlődését valami 
kedvezőtlen körülmény meg 
nem gátolná, a 2.5 kilométerre 
is elröpülő darázs hamarosan 
tönkretenné a méhészetet. 

A kövezett úttestek begye-
pesedése. kátránnyal , aszfalt-
tal való beöntése meggyorsít-
ja a méhfarkas kipusztulását. 
Ezzel az eljárással, tehát a 
méhészetnek is hasznot ha j -
tunk. 

Timár Lajos 

— ..MESÉL A BALETT" 
ClMMEL csütörtökön este fél 9 

órakor kerül bemutatásra az 
Országos Filharmónia szegedi 
kirendeltségének legiíjabb mű-
sora. A műsorban fellép Lakatos 
Gabriella, Pásztor Vera, Szarvas 
Jcmina, Vashegyi Ernő, ösi Já-
nos, Havas Ferenc, valamint 
Góra Klára, Eck Imre, Végvári 
Zsuzsa, Keresztes Imre, Szántó 
Bálint és Balogh Ágoston. Műso-
ron Weiner, Kabalevszkij, 
Gershwin, Bartók, Debussy, De 
Fallá és Saint-Saens műveiből. 
Közreműködik a MÁV Filhamó-
nikus zenekar, vezényel: Ilollay 
Béla, konferál: Ember György, 

jBOÍSZ idő esetén az előadást 
szombat estére halasztják cl 
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Szerda, 1956. július 18. 0élm9gy&r9rszíi? 

Hősi erőfeszítésről 
tanúskodnak népgazdaságunk sabb emelésének ígéretét is ma-
idei, második negyedévi tervje- gában hordozza, 
lentésének számai. Az ipar 102.6 A n e g y e d é v i tervjelentés 
szazaiékos tervteljesítese, a me- e g y ú t t a l a z ú j a b b f e l a d a t o k a t i s 
zőgazdasag biztató termeskilóta- j e l z i . M e r t > a m i k o r W s z ú i d ő 
sai a munkásosztály, a dolgozo u t á „ a r r ó , s z á m o l h a t u n k b 
parasztsag és az ertelnmég ál- l l o g y , Szénbányászati Minisz-
dozatot, faradsagot nem kimelo t 6 r i u m 1 0 5 s z á z E d é k r a teljesítet-
munkaja győzelmet hirdeti. t e m á s o d i k n e g v e d é v i t e r v é t a z . 

A kemeny, hosszú tél nehez- z a l i s s z á m a t k e l I v e t n ü n k h o g y 
ségei, a jeges arv.z milliós sőt u g v a n a k k o r k o k s z b ó J a c é l ö n t . 
milliárdos ertekeket martalékul v é n y b ő l ) a u t ó b u s z b ó I g ő z m o z . 
ejtő pusztítása, a íöldrengesek d o n y b ó l j k e r é k p á r b ó l ) b a j b ó l , 
okozta károk, a tízezer^ holdakat n i t r o g é n műtrágyából, gyapjú-
tönkretevő tavaszi, nyan esoze- s z ö v e t b ő I > bőrlábbeliből stb. nem 
sek mind-mind súlyos csapast teljesítették az iparvállalatok a 
jelentettek és gáncsot vetettek né- termelési tervet. Hasonló pro-
pünk jövőt építő törekvéseinek. .b l é m á k v a n n a k a minőséget il-
A munkasok es a dolgozó p«- l c t 5 c n i s M e r t a m í „ ^ 
rasztok azonban diadalmaskod- s e l y e m a ] p n é s a k e n d e r s z ö . 
tak a nehezsegeken; diadalmas- V R t minősége javult, több ter-
kodtak az anyaghiany, a válla- m ó k rainősége, különösen egyes 
latok közötti nem meglelek é p í t ő a n y a g o k é ) ( m i n t például az 
egyultmuicodes es a bürokrácia ,..gc(eU t é g l á é 

és mészé) nem volt 
veszelyes buktatom 1S. Mcgmu- k i c l é g í l ő . Az életszínvonal emei-
tatták erejüket a lermelekenyseg k e d é s é n c k s z á m a i mellett ko-
jelentos növclcsében es a biztató m o l y megoldandó gondot takar 
termesben. Bebizonyítottak, hogy a z a z a d a t ; s a t e r v j e i e n l é s b S 1 ) 
megbirkóznak az elemek ereje- b o g y a höksSdeí férőhelyek 
vei és legyőzik a bürokrácia s . á m a f é l -v a h n g M _ e [ n - n 
okozta ahadalyokat is. - , , . .. , , ... 

A munkások, a parasztok kö- D o ,P o z < ' népünk a harmadik 
rös erőfeszítése tovább mélyítet- negyedevben j o v á b b folytat* 
te a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetségét is. A 
munkásosztály nehéz munkája 
tette lehetővé az idei árleszállí-
tást egész népünk — benne a . . . . . , . . . . , 
dolgozó parasztság - életszínvo- m a s o d l , k Mgyedevbea elert ercd-
nalának további emelését. Mél- ^ n y e k e t tartjak a munkasok, a 
tó kiegészítője volt ennek az a dolgozó parasztok, az ertelm.se-
gyümölcsöző erőfeszítés, amit a j l a n e I ? , . a„ t P r v ^ e s U é „ s 

tervjelentés így említ: „1956 I. P ^ l e m a i t ,s fakúszó-
félévében a parasztság az állat- *>?!* é.s szmlén 

beadási tervet túlteljesítette". v a b b Különösen a mi-
Ebből a szövetségestársi hűség- n d s p 8 e t ^ jelentős fel-
bői fakadhatott az az eredmé- a d a t me»>"ónk ép.toanyagipar. 
nyünk; amit a második ne- u z e m e l r e t 
gyedévben értünk elt -„A ne- A harmadik negyedév! terv 
gyedév végére általában meg- sikeres teljesítése tovább segfti 
szűnt a húshiány. A lakosság a az életszínvonal omelkedését, fo-
második negyedévben az iizle- kozatosan lehetővé teszi, hogy 
tekben a tavalyinál közel egy- minél több család bölcsődei 
harmadával több nyershúst vá- gondja oldódjék meg, minél több 
sárolt"i család asztalára kerüljön az ed-

Csak pár mozzanat mindez diginél is nagyobb darab kenyér 
új tervjelentésünkből, azonban és a vasárpapok után a Jiétköz-
nagyon bíztató jel mindegyik, napokon is hús, s az egyre ja-
hiszen népünk hűségét, hősi vuló minőségő termékekből 
erőfeszítését bizonyítja és szebben, ízlésesebben, olcsóbban 
egyúttal életszínvonalunk gyor- ruházkodjék egész népünkj 

hajf, áit&Mfiek kedaz mindiq ja..." 
Képek az űjszegedi úitörőláborból 

erőfeszítését, amelynek 
eredményei ae elmúlt hónapok-
ban láthatóan jelentkeztek. Az 
eddigi eredmények arra bíztat-
nak bennünket, hogy nemcsak a 

üt éve zeng már minden nyá-
ron vidáman az úttörő-induló 
az újszegedi Kossuth Lajos út-
törő-táborban, hogy jelét adja 
úttörőink jókedvének, vidámsá-
gának és boldog nyarának. Min-
den év júliusának az elején fel-
kerül a zászló a villaszerű, nagy 
sárga épület zászlórúdjára, és 
csupán augusztus végén veszik 
le onnét, amikor az iskolakezdés 
miatt befejeződik a tábor. 

Kétszáznegyven úttörő él most 
is itt tábori életet. Lányok és 
fiúk, aprók és nagyobbacskák, 
vegyesen. Mindannyian az I. ke-
rület iskoláiból valók. Többség-
ben olyan tanulók, akiknek az 
édesanyjuk és édesapjuk is dol-
gozik. A táborba-jövetel 

kiválasztat útjáss 

történt. A jelentkezés alapján ide 
inkább azok kerültek, akik ta-
nulásukkal, vagy példamutató 
magatartásukkal ezt kiérdemel-
ték. A Városi Tanács oktatási 
osztálya sokat áldoz a táborra. 
Az ellátásukhoz körülbelül 50 
ezer forint hozzájárulást ad. A 
fürdési-strandolási költségeket 
— kb. 7000 forint — hiánytala-
nul fedezi. Elég szép összeget 
juttat kirándulási célokra is. A 
múlt napokban ugyancsak pár 
ezer forint értékű konyhafelsze-

relést küldött és az új játékbe-
szerzés összege is meghaladta a 
kilenc ezer forintot. Így valóban 
nem szenved a tábor semmiben 
sem hiányt. 

Borsos László tanár elvtárs a 
tábor parancsnoka. Már több év 
óta folytatja ezt a nyári „mes-
terséget", és dicséretére legyen 
mondva, munkáját 

Igen Jól látja el. 

Tud szervezni és rendet tartani. 
Ragyogó tiszta az udvar. A te-
rebélyes diófa és cseresznyefa 
alatt, mint egy díszszázad sora-
koznak az egyforma nyugágyak. 
A pancsoló-medencének csillog a 
vize, és prizmaszerűen törik 
meg a napsugarakat a zuhanyo-
zók vizsugarai. Ízléses „Tábori 
Híradó" függ a falon, melyen 
Borka Gizella cikke arról ad 
számot, hogy mi újság van a 
nagyvilágban. Az egyszerű be-
rendezésű szobákból árad a jól-
eső hűvös, az ebédlő-verandán 
pedig a fehér térítőkön csillog-
nak a kancsók és a poharak, 
amint az ebédhez terítenek. Va-
kítóan tűz künn a Tiszára a nap, 
de itt oly meghitt és barátságos 
az élet, mintha a csend birodal-
mába tévedt volna az ember. 

A tábor munkaterv alapján 
dolgozik. Sok-sok minden van 

ebben a tervben, de mégsem érzi 
rajta az ember a „kötelező vég-
rehajtás" jellegét. Mert, ugyan 
melyik kis úttörő bánkódik azon, 
hogy a délelőtti jürdéshez az 
uszodában „tervezés miatt" van, 
délután pedig kötelező „szerve-
zett" pihenés, majd következik 
a szakköri foglalkozás. Mert, 

ki ne dolgozna szívesen 

a repülömodellező-, ezermester-, 
biológia-, kézimunka-, vagy ép-
pen a színjátszó-szakkörben? A 
délelőtti futkározás, fürdőzés 
után jól esik a szakköri munka, 
Különösen, ha olyan szép fény-
képtartól is lehet készíteni, mint 
amilyet az ezermester-szakkör-
ben Bernátsky Feri és Feriter 
Frici is készített. 

Szép lehetőség nyílik a sporto-
lásra is. Közel vannak a fulbsll-
pályák. Lehet kézilabdázni cs 
röplabdázni. Érdekes a tábori 
olimpia is, melynek keretében a 
tábor legjobb magasugrója, fu-
tója, stb. címért versenyezhetnek 
egymással a táborbeliek. Ugyan-
így az őrsök és rajok is. Dicsé-
rendő, hogy ezt a szervezést 

a saegedi TSB is támogatja 

azzal, hogy okleveleket és érme-
ket ad a nyerteseknek. 

Mi újság villamosvasűtéknál? 

Gondolatok 
az „Egy pohár víz" körül 

r 'A szabadtéri játékok felúj í -
tása előtt a Madách Színház 
kamaraegyüttesének péntek 
esti vendégjátéka az űjsze-
gedi szabadtéri színpadon 
igen alkalmas arra. hogy né-
hány elvi és gyakorlati szem-
pont megvitatásra kerüljön. 

Seribe vígjátéka tóén szel-
lemes és mulatságos —' 
felúj í tása mindig ' közönség-
sikerrel jár t —1 a Madách 
Színház színészei ál talában 
jól játszanak, mégis azt kell 
mondanunk. hogy a da rab 
szabadtéren nem érvényesült 
úgy és nem aratot t olyan 
osztatlan nagy s i k e r t minha 
ugyanezt a darabot a színé-
szek kamaraszíniházban adták 
volna elő. A vígjáték kevés 
szereplője, a cselekmény szá-
lainaik többnyire inkább ér-
telmi, mint érzelmi síkon 
való bonyolítása, a nagy szen-
vedélyek helyett inkább a 
f inomabb érzésárnyalatok áb-
rázolása. mind olyan elem, 
ami inkább az int imebb ha-
tású kamaraszínháznak felel 
meg. A szabadtéri előadásban 
más írói. színészi, zenei és 
képzőművészeti erények ér-
vényesülnek. mint a zárt 
színpadon. A zárt színpadon 
a dialógusban robog a cselek, 
mény — és ilyen Seribe da-
rab ja is — a szabadtéri játék-
ban n látható cselekmény 
szinte felszívja a dialógust. 
Szabadtéren a színészi játéi!; 
hangsúlya a diakcióról és a 
mimikáról a gesztusra tolódik 
át, a színpad képhatásra tö-
rekszik, míg a szabadtéri já-
tékban a térhatás érvényesül. 

Ezek olyan alapelvek, ame-
lyek mind írói. mind színészi, 
díszlettervezői és rendezői vi-
szonylatban erősen befolyá-
solják a színház alkotóművé-
szeinek munkájá t . 

Az „Egy pohár víz" kitűnő 
kamaradarab, de szabadtéri 
előadásra nem annyira alkal-
mas. mint egy olyan darab, 
amely nagy tömeghatásokra 
és * eeeovedélyek erős össze. 

csapására épül fel. A hatal-
mas szabad térben a színpad-
tól legtávolabb ülő néző f i -
gyelmét csak az ilyen da rab 
tud ja végig lekötni. Díszlet-
ben a térszerű kiképzés, a 
plasztikus díszlet az uralkodó 
a szabadtéren. A királyi kas-
tély belső terméhez tel jesen 
stílustalan volt a festett f á -
kat ábrázoló kuliszákkal va-
ló lezárás. Hogy mennyire a 
gesztus és a mozgás érvénye-
sül elsősorban a szabadtéren, 
azt mi sem bizonyítja job-
ban. mint az a körülmény, 
Ihogy a darab szellemes for -
dulatai és „bemondásai" mel-
lett főleg — a darab termé-
szetéből kifolyóan csak elvét-
ve előforduló — gesztus és 
színészi mozgás aratot t első-
sorban s ike r t 

A fényküszüb a szabadtéren 
a zárt színház függönyének 
a feladatát tölti be. Az ú j -
szegedi szabadtéri színpad 
íényküszöbje ezt a feladatot 
nem a legteljesebb mér tékben 
oldja meg. Kétszeresére kel-
lene emelni a körték számát 
és akkor elérhető lesz. hogy 
a körtéket a szünetben be-
kapcsolva, a közönség ne lás-
sa a színpadot és annak eset-
leges átépítését. 

A két mikrofon is kevés-
nek bizonyult. A szín padtér-
nek vannak olyan pontjai, 
alhol a színész beszédét a 
(hangerősítő nem tud ja kellő-
képpen felerősíteni. 

Az is jó volna, ha a felvo-
náskezdést a jelenlegi meg-
oldásnál kellemesebb hang-
hatással tudnák jelezni. 

Végezetül: feltétlenül meg 
kellene valósítani azt. hogv a 
szabadtéri színpad nézőteréről 
a nézők ne egy. hanem leg-
alább két kapun keresztül tá-
v elhassanak. A hatalmas tö-
meg egy kapun keresztül 
csak igen lassan és tolongva 
tud haladni. Büfét is leg-
alább ínég egyet kellene fel-
állítani. 
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Kezdem azzal, amit min-
denki tud : ha mindaz az 
átok megfogant volna, amit 
m á r a szegedi villamosokra 
szórtai ' , akkor tízszer annyi 
f iáker lenne Szegeden, mié t 
amennyi van. De az átkok 
nem fogantak meg, úgy lát-
szik, legalább ugyanannyi 
dicséret is elhangzott, mer t 
mégis jobb villamoson men-
ni, mint gyalog. Villamoson 
— és autóbuszon, hiszen a 
városi autóbuszok is a Vil-
lamosvasút „fennhatósága" 
alá tartoznak. A szidalmazó-
ka t és dicsérőket feltehető-
leg egyaránt érdekli az, 
hogy mi ú j ság a Villamos-
vasútnál , mire költik a pénzt, 
mit terveznek? 

I rtitoMOrtacsl* . . w é s f i é n f l o T l " 
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Ezekre a kérdőjelekre Hei-
mann Pál, a villamosvasút 
főmérnöke válaszol. Elsőként 
azt idézzük fel válaszából, 
amit a megvalósítottakról 
mond. Tehát : százezer forin-
tos beruházással két vizsgá-
lóakna létesül. Ez olyasva-
lami, mint az üzemi rendelő: 
a villamoskocsikat a m u n k a 
végeztével megnézik és meg-
gyógyítják. Még nagyobb be-
ruházással , közel milliós 
költséggel épül a műhely 
bővített része. A költség egy 
részét szociális létesítmé-
nyekre fordí t ják , fér f i és női 
öltöző, és mosdó, va lamint 
étkező helyiség épül. Ami az 
utazóközönséget ennél is 
jobban érdekelhet i : ké t kor-
szerű iker-kocsit kap a vil-
lamosvasút Budapestről, ezelí 
l á t j ák m a j d el az újszegedi 
forgalmat . Tegyük hozzá — 
nehogy túlságosan elbízzák 
magukat az utasok — a két 
korszerű kocsit két régi ko-
csiból ú j í t j á k fel. Egyik már 
ú tban is van, a másik körül-
belül egy hónap múlva ér-
kezik meg. Jel lemzésükre 
csak annyit , hogy 70—70 ló-
erős motor juk és kényelmes 
bőrüléseik vannak. Az újsze-
gedi vi l lamosjárat tal kap-
csolatban mejegyzendő, hogy 
rövidesen sor kerül a Tisza 
híd vágányainak javításaira 
is, egyébként pedig a fővo-
nalon 600 méter betanal-
jas vágánycserét terveznek. 

Kevés az e s e m é n v - k e v é s az n ' a s 

negyedévben Ismét élüze-
mek lehetnek, mer t ma jd az 
augusztusi ünnepi vásár al-
kalmával sok ember ül vil-
lamosra. 

l é ú ton loMian m e a v a Nesz 

A vállalat az autóbusz 
közlekedés fejlesztése érde-
kében — mint mondani szo-
kás — „mindent megtesz". 
Más szóval minden igyeke-
zetével azon van, hogy ja-
vul jon az autóbusz közleke-
dés. De van egy komoly 
akadályuk: az utak állapo-
ta. Azt szeretnék, ha a ta-
nács is többet tenne az u tak 
karbantar tása érdekében. 
Nagyon rossz például a Pe-
tőfi telepi ú t is. Jó volna 
tehát, ha a közeljövőben 
nemcsak helyi foltozással ja-
ví tanák az u takat , hanem 
azokon a nyomvonalakon, 
ahol autóbusz jár, korszerű, 
8—9 tonnás kocsik teherbí-
rására a lkalmas u taka t épí-
tenének. Nem közömbös, 
hogy az ú j kocsik milyen 
rúgó, gumi és általános 
anyagkopással közlekednek 
és, hogy egy közel 300 ezer 
for int ér tékű autóbusz meny-

nyivel hamarább megy tőnk-
re a rossz utak miatt . 

Egyébként — immár más-
fél hónapja — hat autóbusz 
járat van Szegeden. A 6-os — 
az ú j j á ra t — Mihálytelekre 
közlekedik. 

L a l i i s t a b u s M é n d t I s ! 

És még valamit, amitől 
nem lesz több az autóbusz, 
de feltehetőleg jobb lesz az 
autóbusz forgalom. Épül egy 
vasvázas autóbusz tároló 
szín, hogy ne a szabad ég 
alat t kel l jen pihentetni és 
javí tani a kocsikat, esőben, 
hóban, szélben egyaránt . De 
elég-e ez? Idézzük csak fel 
a telet: é j jelente az Anna 
kút i végállomásnál teleltek 
a buszok berregő motorral — 
nehogy befagyjanak —, mi-
vel nem volt megfelelő, fagy-
mentes garázs. Ez most sincs 
és egyelőre nem is lesz. Pe-
dig takarékossági és minden 
más szempontból szükség 
volna rá. 

Lám, lám, há t így va-
gyunk — még az autóbuszok-
nak is lakásproblémája van 
Szegeden! 
Cfetifttf&lilfc. (németh) 

A rajok, a fiúk és a lányok " 
a terv szerint — azonos időben* 
más-más foglalkozást űznek. Ti' 
zenegy óra felé jár most az ido. 
Az egyik rajnál Szécsi József 
tanár elvtárs beszélget a pajtá-
sokkal arról, hogy mit jelképez 
a vörös nyakkendő. A kisebbek-
nek Páger Lajos táborvezetöhe-
lyeltes mesél. Csupa figyelem és 
várakozás látszik a pajtások ar« 
cári és szemén. Érdekes a mese* 
az „Aranyszőrű bárány" törté* 
nete. 

Egy másik csoport játszik. 
Igen iígalmas a „Fogjátok meg 
az egeret" játék. Vagy hatan is 
körülállják a táblát, amelyiken 
a kis kockákban a játékegerek 
állnak. Folbcrti Béla a macska* 
Culor Antal, Balogh Feri, Ko-
vács István és Bán Attila az 
„egértulajdonos". Perdül a hoc. 
ka. Négy pont. Négyet lép Bán 
Attila egere. Kevés. A macska 
„tulajdonos" kockája szerencsé-
sebben fordul. Hat Végül is gyöt 
a macska. Egy egér sem jutott 
el az éléskamráig. 

A másik asztalnál sakkoinahi 
Borbély Ferenc pajtás igen szó-
pen játszik. Ha nem vigyáz az 
ellenfele, bizony egy-kettőre 
megkapja a mattot. A másik te* 
remben ping-pong-labda pattog. 
Az őrsök között folyik a ver-
seny. Igen sportszerűen és udva-
riasan. ing^jn, i 

A tábor leghangosabb „vidé-
ke" az üdülő előtti rét. A Uh 
raj első és második csapata tat-
szik egymással fulballmérkőzésb* 
I.őkös Lacit épp kiállította a bí-
ró, mert durva volt. Amint mond-
ják, Varga Mihály góljával az 
első csapat pillanatnyilag 1:0 
arányban vezet. Valóban csak 
pillanatnyilag, mert Széesy ta* 
nár elvtárs — a játékvezető — 
most 11-est ítélt. Bernátsky Imre 
pedig olyan „dugót" rúgott be-
lőle, hogy a Haladás csapata is 
megirigyelhetné. így az ered-
mény: 1:1. 

A városi partfürdő felől fel-
tűnik a lányok csapata. Jönnek 
hazafelé. Pár perc múlva mar 
üti az óra a delet. A kövezetlen 
úton autó veri a porti jj 

Boaaák e s ebédet 

a központi konyháról Nemeeb 
kára odaülnek az asztalhoz a,s 
éhes gyerekek, hogy délután is* 
még még megelégedettebben fog* 
hassanak hozzá kedves tenniva* 
lójukhoz: a játékhoz. 

Szép az élet és vidám a nyár 
a Kossuth úttörőtáborban. J6 
úttörőnek, jó fiatalnak lenni! 

A vállalat ebben az évben 
még nem tudta elérni az él-
üzem szintet. Miért? Nyil-
vánvalóan azért, mer t kevés 
volt az utas. És miért u ta -
zott kevés ember? Bizonyára 
azért, mer t kevesebb ese-
mény volt Szegeden, keve-
sebb olyan közérdekű ese-
mény történt, amely nagy 
közönséget mozgat meg. De 
remélik* hogy a ha rmadik 

Ezzel a címmel ez év má jus 
27-én cikk jelent meg lapunk-
ban arról, hogy hanyagság 
miat t sok tízezer forintos 
kár keletkezett a volt Szőregi 
Petróleumfinomító épületei-
ben. A szóbanforgó épülete-
ket közel másfél évtizede 
nem javították. A házak fö-
dele részb°n a háború alatt , 
részben azóta megrongáló-
dott, a csapadék befolyt s jó-
részt emiatt a szobák meny-
nyezete. padlózata mállani, 
rothadni kezdett. A valami-
kor modern, kényelmes össz-
komfortos lakásokat többnyi-
re lakhatat lanná tette a pusz-
tulás. 

„Azt mondják, a Belügymi-
nisztérium emberei, (akik 
hosszabb ideig használták a 
házakat) sem óvtálk eléggé 
az épületeket, ahol laktak, 
vagy dolgoztak — hangzik a 
cikk. — A károk helyrehozá-
sa legalább 200 ezer forintba 
kerül... Mindezért elsősor-
ban az Aruraiktározási Hiva-
tal és az AFORT a felelős. 
Az utóbbi években ugyanis 
ezék a szervek voltak a szó-
ban forgó épületek tulajdo-
nosai". 

Köztudomású. mennyire 
égető probléma hazánkban a 
lakáshiány. Szőregen nyolc 
2 szobás, összkomfortos lakás 
enyhítené gondja inka t Cik-
künk megjelenése óta másfél 
hónappal forgattuk előre a 
naptár lapjait . Am az épüle-
tek további pusztulásának 
megelőzésére — néhány levél 
leírásán és iktatásán, vagy 
j ó v á h a g y á s é n ' - - "T A - , s e m m i 

«Pusztulás* 
— Egy c i k k nyomában —• 

intézkedés nem történt. Azóta 
is befolyik az eső. rothad a 
Parkett és hul l a vakolat. 

Tudomására hoztuk a kár 
anyagi terheit viselő dolgozó 
népinek, hogy a szóbanforgó 
épületeket az ÁFORT Szó reg 
község rendelkezésére bocsá-
totta. telékkönyvileg átadta. 
Az átadás megtörtént 1956 
február 7-én. A pusztulást a 
szőregi tanács sem állította 
meg. (Az ÁRHIV nem is rea-
gált az újságcikkre.) 

Mint az ÁFORT igazgatója, 
valamint a Vegyipari és 
Energiaügyi Minisztérium 
Kereskedelmi Igazgatóságá-
nak főosztályvezetőié közölte: 
„Folyó év II. hó 7-én meg-
állapodás történt a (szőregi 
Szerk.) tanáccsal, mely szerint 
az AFORT a tetőszigetelési 
munkálatok felújítási keret-
ben történő finanszírozását 
(magyarul: a tetőjavítás költ-
ségének kifizetését) vállalja. 
A munkák elvégzéséhez szük-
séges 'kapacitást (kőművese-
ket) pedia a tanács biztosítja. 

Az AFORT február 13-án a 
szükség-s bitument már le is 
száUította Szőregre és a II. 
hó 7-t jegyzőkönyvet (átadási 
jegyzőköny. Szerk.) a VEM 
Kereskedelmi Igazgatósága f . 
évi március 2-i levelében zá-
radékolta. mely szerint teljes 
joghatályúim vált az a kötele-
zettség. hogy a munkálatok 
elvégzéséhez szükséges finan-
szírozásról az ÁFORT gon-
doskodjék." 

Pénz tehát rendelkezésére 
áll március 2-a óta a szőregi 
tanácsnak a tetőjavításhoz, 
ami a-beázás t megszüntetné 

és a szobák falainak, padló-
zatainak kiszáradását lehető-
vé tenné. Miért nem gátol-
ták hét meg máig sem a pusz-
tulást? 

— Azért — mondja Bérezi 
elvtárs, a szőregi tanács meg-
bízottja —. mert nincsen ki-
vitelező vállalat. A nrnnkát 
sem a szegedi építő vállala-
tok. sem a szőregi kisipari 
szövetkezet dolgozói nem 
vállalták el. 

— És a végrehaj tó bizott-
ság tett valamit, hogy lega-
lább a víz befolyása mielöbo 
megszűnjék? 

— A v. b. minden héten 
foglalkozik a finomító épüle-
teivel. Ez nekünk f á j ó pon-
tunk . : : 

— Magénkisioaros nincs a 
községben? 

— De van. Vannak. Mi 
azonban erre nem gondoltunk 
még, tekintve, hogy állami 
vállalat maszekkel nem dol-
goztathat. 

Bérezi elvtársnak és az 
újságírónak e rövid párbeszé-
de alapján nehezen hihető, 
hogy a szőregi tanácsnak nem 
lett volna módja — akár a 
szegedi járási, vagy a megvei 
tanács segítségével — lega-
lább a nagyértékű épüle tes 
további beázását megállítani. 

Ezt az is bizonyítja hogy a 
szőregi tanács július 12-én 
közölte; talált a községben 
szakembereket, akik meg-ja-
ví t ják a petróleumfinomító 
lakóépületeinek tetőzetét* 
Nem találhatták volna meg 
estleg már előbb ezeket a 
szakembereket? 

^ Z ^ J T V A K . 
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IDÖJARASJELfcNTÉS 
Európában egyrészt az óceánról, 

másrészt az Északi Jeges-tenger 
felni érkeznek htdeg légtömegek. 
Hatásukra a meleg levegő egyre 
délebbre lnizódik vissza. A nap-
pali hőmérséklet Olaszország, a 
Balkán, Ukrajna és a Kaukázus 
környékének kivételével alig éri el 
a 21) fokot. 

Várható Időjárás szerda estig: 
Nyugaton kevesebb felhő. keve-
sebb eső. A nappali hőmérséklet 
emelkedik. Keleten erősen felhős 
idő, sok helyen eső. zivatarok. A 
nappali hőmérséklet csökken. Fő-
ként keleten élénk északi szel. 

Várható legmagasabb nappalt 
hőmérséklet szerdán: nyugaton 19 
—22, keleten 17-20 fok között. 

M O Z I 

Szabadság: Ftáromnegved 6 és 
8: Bel-Aml. Színes osztrák—fran-
cia film. (Csak 16 éven felöllek-

• nek.) Ma utol jára. Csütörtöktől: 
Halálugrás. — Nyugat-német film. 

Vörös Csillag: Háromnegyed 6 
és 8: Hűség próbája . — Színes 
szovjet film. (Ma utol jára) . Csü-
törtöktől 5 és 8: Félelem bére. — 
Olasz—francia film. 

Fáklva: Fél 7 és háromnegyed 
9: Bel-Aml. Színes osztrák—fran-
cia film. (Csak 16 éven felüliek-
nek.) Ma utol jára. Csütörtöktől: 
Srudcrl kisasszony. Német—svéd 
film. 

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

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

ponti könyvtára: Kölcsönzés hét-
fő. szerein és péntek délelőtt II-
tői délután 6-ig. Kutatószoba: 
egcsz héten nyitva, 10-iöl este 7-ig. 
Melyben olvasás biztosítva. Az 
olvasóterem Július 12-tűl augusz-
tus 13-ig zárva. Gorkij könyvtár: 
Kölcsönzés hétköznaponklnt dél-
után 2 - 6 óráig. (Horváth Mihály 
utca 3. szám). I f júsági könyvtar: 
Kölcsönzési szolgálata hétközna-
pontkint délután 2 -6 - ig . (Horváth 
Mihály Mi. 3. szám). 

E g y e t e m i K ö n y v t á r : Jú-
lius 14-től szeptember 2-ig nyilvá-
nos szolgálatot nem tart . Kutató-
szoba mindennap 8 órától 3 óráig 
nyílva. Kutatók részére kölcsönzés 
szerdán és szombaton 10 órától 
12 óráig. Könyvvisszavétel ugyan-
ezen 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, 
csütörtökön, szombaton du. 2—6 
óráig. Kölcsönzés mindenki ré-
szére. 

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

ALLATORVOSI INSPEKCIÖS 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

1956. Július 14-től Július 21-ig 

18 li tói reggel 6 h-ig — vasárnap 
nappal is — kizárólag elsősegély 
és nehézellés esetére inspekciús 
dr. Farkas Dezső állami állator-
vos. Lakása: Deák Ferenc u. "2 
Telefon: 43-17. 

FELHÍVÁS 

Felhívjuk Újszeged nagynyomá-
sú vízzel ellátolt házai lakóinak 
figyelmét, hogy a víztorony pára-
lecsapódás mnnkálmaf Július 
20-ával megkezdődnek. Mivel az 
üzemeltetés a torony kikapcsolá-
sával fog iörténni, ezért a víz-
szolgáltatásban az áramkimara-
dásból kifolyólag és egyéb okok-
ból nyomáscsökkenések állnak elő 
rövidebb időszakokban. Ez ügyben 
bővebb felvilágosítást ad a Víz-
müvek műszaki vezetője (lelefon: 
43—36, 34-84) . 

Szegedi Víz- és Csatorna-
müvek Vezetősége 

A JíADIO MŰSORA ' 
Július 19, csütörtök 

Kossuth-rádió 
4.30 Hírek. 4.35 Zené; műsor. 5 

óra 30 Székesfeliérvárl képeslap. 6 
Hírek. 6.05 Falusi híradó. 7 S z a -
bad Nép vezércikke, hírek. 8.10 Ze-
nekar. 8.40 Hangverseny. 9.20 
Gyermekrádió. 9.40 A magyar nép-
dalgyűj tés fél évszázada. Előadás. 
10 Hírek, lapszemle. 10.10 Rádió 
Nyári Szabadegyetem. 10.40 Pro 
Arte Antiqua-cgyűttes Játszik. 11 
Válgpz hallgatóinknak. 11.15 Fn-
vóslndulök. 11.23 Mit olvassunk? 
12 Hírek. 12.10 Madrigálok. 12.30 
Erkel operáiból. 13 Falusi híradó. 
13.15 Népi zene. 14.15 Gyermekúj-
ság. 14.50 Úttörő mikrofonnal az 
országban. ' 15 Hírek. 15.10 Versek. 
15.30 Kamarazene. !6 Moszkva! Rá-
dió összeállttá**. 16.30 Szív küldi, 
16.57 Műsorismertetés. 17 Hfrek. 17 
óra 10 Könnyű zene. 17.40 Beetho-
ven: C-moll szonáta. 18 Mit ta-
pasztaltunk a Duna Cipőgyárban? 
18.15 Lengyel Zenei Hét. 19 Kom-
mentár . 19.05 Jegyezzék meg ezt 
a d a l t . . . 19 17 Verdi: A truba-
dúr. 20 Esti Híradó. 20.20 Jóestét, 
gyerekek! 22.05 Hírek. 22.20 Dél-
amerikai szerenád. 23.23 Zenekar. 
23.35 Közvetílés Helsinkiből a Si-
belius-fesztivál megnyitásáról. 24 
lllrek. 0.10 Népdalok." 

Petöfl-rádló 

7—11.57-lg azonos a Kossuth-rá-
dió műsorával . 11.37 Műsorzárás. 
14 Zenakari hangverseny. 15.10 
Egy falu — egy nóta. 15.40 Kó-
rus. 16 Országszerte — megye-
szerte. 16.10 Délszláv népballadák. 
16.30 Jugoszláv népzene. 16.90 Ka-
inarazene 17.43 Beszélgetés az 
acélgyártás új módszereiről. 18 
Hnngszerszólók. 18.30 /Magyaror-
szág népe cseh trók szemével. Elő-
adás. 19 Filmzene-szvit. 19.30 Leá-
nyok, asszonyok . . . 19.45 Tánc-
zene. 20.25 A világ" vége. Jgkni 
Mór novelláját rádióra alkalmazta 
Szirmai Ottó. 21 Külföldi lapok ha-
sábjairól. 21.10 Olasz és osztrák 
népdalok. 21.40 Sporthíradó. 22 
Zenekari hangverseny. 

HAf.Al.OZAS. özv Náray Ká-
rolyné elhalt, temetése 19-én 14 
órakor az alsóvárosi temető ha-
lottasházából. 

APRÓHIRDETÉSEK 
Nílusi élő krokodil, fekete és fe-

hér majmok Szegeden a Marx té-
ren közkívánatra meghosszabbítva 
18-áig láthatók reggel 8 órától 
este 9 óráig. Félóránként magya-
rázat, bemutatás, belépődíj 2 Ft, 
kisgyermekek 1 forintot fizetnek. 

1107 
Kereszthúros zongora, hálószoba-

bútor . vitrin, gyermek sportkocsi, 
nagy asztal eladó. Füredi u. 5/b. 

4191 
Két ágy, éjjeliszekrény eladó. 

Újszeged, Csanádi u. 12. 1424 
Eladó 400 db hódfarkú cserép, e 

hó végén fialó hasas koca. Új-
szeged. Déryné u. 45. - 4192 

Magánház Rókusi ff. 237. ösz u. 
végén eladó. Érd.: Teréz u. 11. 

1406 
Valódi minlum por-festék eladó, 

Pásztor u. 40. 4199 
Márkás zsebóra és egy vas nytll-

ketrec eladó. Csongrádi sgt. 8/a. 
1414 

Eladó Újszegeden h íz lakáscse-
rével. 10 hónapos süldő, rádtó, 
férllkerékpár. Műhely u. 35. 1409 

2 személyes sezlon eladó. Árva 
u. 21. 4194 

Szobát keres 2 hétre értelmiségi 
férfi. Mecskel. Tolbuchin sgt. 43. 

1412 
Szombaton éjjel elvesztettem 

Jobblábas barna cipőmet, becsü-
letes megtalálója jutalom ellené-
ben adja le Osz u. 11. szám alá. 

1421 
Eladó szekrény, asztal, tükör, 

ágy. konyhaszekrény, rekamié, elő-
szobaszekrény, 3x5 méteres válasz-

- fal. Hajnóczy u. 15. emelet, hár-
mas lépcső. 1420 

Bécsi rövid kereszthúros zongo-
ra eladó. Veresács u. 4. 1417 

100-as SHB Sachs kitűnő álla-
potban eladó. E-d.: délután 4 - 3 -
ig. Tolbuchin sgt. 22. 1404 

Méhcsaládok, ra jkaptárak, kiépí. 
I- l és mülépkeretek, felszerelések 
< áó'.é Hárs, Berzsenyi u. l/a. 

4187 
""c.i'ó egy pár Jókarban lévő 

-vező. kn-indny, lapát, guruló-
é i lábtartók és egyéb csónak 

belsőrész. Szeged. Rohoncl u. 10. 
1405 

Kétszemélyes finom rekamié, ágy-
neműtartós, dióháló nagyon olcsón 
eladó. Tavasz u. 4. emelet 4. 1411 

Hibátlan Kálfav mélykocsi igé-
nyesnek, kitűnő Continenthal tás-
k-a írógép, konyhabútor, előszoba-
fnl eladó. Veresács u. 25. délután 
5-től. 1410 

Azonnali belépéssel alkalmazunk 
szakképzett könyvelöt. Írásbeli 
ajánlatok az Asotthalmi Föld-
művesszövetkezet Igazgatósága ci-
t rére küldendők. 

Csongrád megyei Mezőgazdasági 
Gépjavító Vállalat (Hódmezővásár-
hely, F.rzsébet út 5.) azonnali be-
lépéssel hegesztőket és lakatoso-
kat vesz fel. 

Eladók gerendák, szinajtók. fa-
anyagok, 42-es fekete férficjpS. 
Retek u. Sl. 

Aszokhordókat minden nagyság-
ben magas áron vásárolunk. MÉH 
Vállalat Szeged, Szt. István tér 
12. szám. 

Szandlaufer-kocsl eladó. Csong-
rádi sgt . 8/a.. középső csengő. 

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

Körmös traktorra vizsgázott ve-
zetőt keresünk. Jelentkezés Csong-
rád megyei Erdőgazdaság UJs' :• 
ged. Ráday ti. 5. mindennap 7— 
9-ig. 

Sándor utcában családi ház nagy 
szőlő- és gyümölcsöskerttel, két-
szobás cserelakással eladó. Meg-
bízott: Csemlk. 

Ház sJlrgŐspn eladő lakásátadás-
sal. Petőfitelep 56. u. 1303. 

Beadásra alkalmas 140—150 kg 
hízottsértés eladó. Érd.: Pálll u. 
54. szám. 

Szegedi Gázmű férfi segédmun-
kásokat felvesz. 

A SZEGEDI Terményíorgalml 
Vállalat értesíti a dolgozó paraszt-
ságot. hogy a gabonacsépléshez a 
cséplés! kölcsönzsákok a Bocskai 
utcai terménvraktárban átvehetők 
reggel 7 órától délután 4-lg. To-
vábbá a beadásra kerülő kenyér-
gabonát a szegedi malmokban 
vesszük át reggel 7 órától délután 
6 óráig. A takarmánygabonát a 
Szövetkezeti úti termény-raktárunk-
ban vesszük át reggel 7 órától 
délután 4 óráig. 

Domaszéki napló 
SZOROSABB KAPCSO-
LATOT A GÉPÁLLO-
MÁS ÉS A TANÁCS 
KÖZÖTT 

A domaszéki tanács kör-
zetében a Mórahalmi Gépál-
lomás dolgozói végzik a gé-
pi munká t ; a cséplést is. A 
munkák előrehaladása nem-
csak a gépállomás, hanem a 
tanács ügye is. Fontos lenne 
tehát, hogy a ké t szerv kö-
zött szoros legyen az együtt-
működés. Ez azonban még 
hiányzik a mi munkánkból . 
A tanács vezetői azt már 
tud ják — hallomásból —, 
hogy a domaszéki körzetben 
hat gép csépel majd, kettő 
ta lán a termelőszövetkezet-
ben, de hogy végül is mi-
ként lesz, ezt még a tanács-
nál senki sem tud ja ponto-
san. A cséplést ál talánosan 
18-ig szeretnék megkezdeni, 
de hogy sikerül-e, még nem 
biztos — éppen a rossz 
együttműködés miatt . A gép-
állomás mezőgazdászai, ve-
zetői néha a tanácshoz is lá-
togassanak el. 

INSTRUKTOROK LA-
TOGATASI-CSÜCSA A 
DOMASZÉKI ItAKOCZI 
TSZ-BEN 

A múlt héten szerdán a 
Rákóczi Termelőszövetkezet 
egyik gabonatábláján, ahol a 
kombájn aratot t , valóságos 
„látogatási csúcs" született. 
Azt természetesnek, sőt kí-
vánatosnak t a r t juk , hogy a 
környező egyéni gazdák kö-
zül sokan megnézzek, tnnül-

.mányozzák a kombájn mun-
kájá t , de az már kissé feles-
leges, hogy a megyétől és a 
járási tanácstól alig pár óra 
alat t 8 instruktor érkezett a 
kombájnhoz. Csak annak 

örülünk, hogy a sok ins t ruk-
tor közül nem látogatta meg 
mindegyik a tanácsot is, mer t 
így csak a tsz aratóit tar tot-
ták fel a munkában. 

46 DOMASZÉKI KÖZÉP-
PARASZT KAPOTT 
ELÉGTÉTELT 

A domaszéki párt-végre-
hajtóbizottság irányításával 
befejeződött a domaszéki 
körzetben lakó, korábban 
helytelenül ku láknak bélyeg-
zett középparasztok ügyei-
nek felülvizsgálása. 46 kö-
zépparaszt kapott elégtételt, 
a falu vezető kommunistái a 
széles közvélemény meghall-
gatásával igazságot tet tek 
ügyeikben. Ezeknek a kö-
zépparasztoknak korábban 
komoly tekintélyük volt a 
fa luban. Rehabil i tálásuk az 
egész lakosság jó hangula tá t 
váltot ta ki. Az emberek sze-
mében nagymértékben meg-
nőtt a pár t tekintélye, szo-
rosabbra fűződik kapcsolata 
a becsületes parasztokkal. A 
párt-végrehajtóbizottság igaz-
ságos döntését nem egy kö-
zépparaszt könnyezve fogad-
ta, szinte egyhangúan tet tek 
ígéretet arra , hogy ezért a 
elöntésért nem lesznek hálát-
lanok, jó hazafiakhoz illő 
munkáva l já ru lnak hozzá 
szocialista építésünkhöz és 
a béke védelméhez. 

Kéri Antal 

HIRDETMÉNY 
A Szeged-rókusi vásártérnél lévő 

bitangjószágistállóban befogva tar-
tott kettő db gazdátlan lovat (I db 
cca. 3—4 éves kanca és 1 db cca. 
2 éves méncsikó) f évi júl ius hó 
23-án de. 10 órákor a jelzett helyen 
tar tandó nyilvános árverésen kész-
pénzfizetés mellett eladatom. Iga-
zolt tulajdonosa a jószágokat az 
árverés időpontjáig a fenti helyen 
átveheti. Felhívom a vásárolni 
szándékozókat, hogy a közölt idő-
pontban és helyen megtartandó ár-
verésen jelenjenek meg. 

V. h.-elnök 

SPORT 

Jól sikerült a falusi szpártákiád 
járási versenyének 
második fordulója 

A falusi szpártákiád járási ver-
senyének második fordulóját az 

I elmúlt vasárnap rendezték meg 
Szegeden a felsöt 'szaparti Hala-
dás-stadionban. A második ver-
senynapon a röplabda- és torna-
csapatok mérték össze erejüket és 
tudásukat. 

A röplabda-versenyre Algyö, Mó-
rahalom, Forráskút, Kislelek, Sán-
dorfatva, Szatyniaz és Pusztamér-
ges községek csapata nevezett be. 
Körmérkőzésekkel döntötték el a 

.versenyt. Első lelt Sándorfalva 
csapata, amelynek tagjai igen lel-* 
kesen készütek a szpártákiád-ver-
senyekre. 2. Mórahalom. 3. Szaty-
niaz. 4. Forráskút, 3t Algyö, 6. 
Pusztamérges. 

A női röplabda-versenyre Al-
gvő, Kistelek. .Mórahalom. Sándor-
falva és Szatymaz községek leá-
ny ai neveztek be. A versenyt Mó-
rahalcm női röplabda-csapata 
nyerte és igen nagy küzdelmet 
vívott a második helyezett Sán-
dorfalva csapatával. 3. Szatymaz, 
4. Kistelek, 5. Algyő. 

A szápártákiád második verseny-
számára. a tornaversenyre Ba-
lástya férfi és női csapata és 
Pusztamérges női csapata nevezett 
be. 

A versenyt Nemes Imre, 3 Sze-
gedi Tornaszövetség elnöke vezet-
te. A falusi fiatalok nagy sikerrel • 
mutatták be az igen nehéz torna-
számdknt s teljesítményüknek kü-
lönös értéket ad az a körülmény, 
hogy községeinkben a íorna-sport 
üzéséhez viszonylag kevés lehető-
ség van. 

Dicséretre méltó és komoly fi-
gyelmet érdemel Pusztamérges .női 
tornászcsapatának munkája . A tor-
na-szakosztály dr. Zalányi Sá-
muel körzeti orvos kezdeményezé-
sére alakult meg Pusztamérgesen. 
ö nagy lelkesedéssel toborozla 
össze a !4 főből álló női torna-
csapatot és szabadidejében lelki-
ismeretesen foglalkozott velük. A 
pusztamérgesi lányok mindössze 
két hónapja tornásznak, és máris 
igen szén és tar ta lmas gyakorla-
tokat mutattak be. A lelkes csa-
pat tagja i — Márton Magda. Nagy 
Katalin. Komár Valéria. Zsolnai 
Éva. Szabó Judit. Balog Jud;t, 
Csizmadia Ilpna — rendszeres ed-
zéssel készültek a szpártákiid-ver-
'•enyre. Minden dicséretet rnegér-

. demetnek a falusi viszonylatban 
í gyermekcipőben járó tornasport 
j úttörőt és lelkes vezetőjük, dr. Za-_ 
i tányi Sámuel. aki elmondotta," 
j hogy sem megfelelő tornatermük, 
' sem pedig tornaszerük nincsen és 

[rv igen mostoha körülmények kö-
zött teremtették meg Pusztamér-
gesen a tornasport alapját . Kért 
az illetékes sportvezetőket, hogy a 
Jövőben minél több versenyt szer-
vezzenek a falusi sportolók számá-
ra. hogy ezzel Is lehetőséget kap-
janak tudásuk fejlesztésére. 

A tornaversenyt kővetően a Sze-
gedi Tornaszövetség vezetői meg-
beszélték a falusi tornászokkal 
egy-egy tornaszám, illetve gyakor-
lat helyes kivitelezését. A falust 
tornászok nagy tetszéssel nézték 
végig Tokody I.ászlónak, a Sze-
gedi Haladás, továbbá Vass Ist-
vánnak, a Budapesti Vasas torná-
szának bemutatóját . A városi tor-
nászok átadták tapasztalataikat a 
falu fiataljainak és ígéretet tettek, 
hogy a jövőben részt vesznek a 
községekben folyó edzéseken és 
minden szaksegítséget megadnak a 
falusi sportolók részére. 

összefoglalva a falusi szpártá-
kiád versenyeinek eredményét, meg 
kell állapítani, hogy az sikereiben 
gazdag volt és a célnak megfele-
lően elősegítette a falu sportkul-
túra fejlődését. A szpártákiádra 
330 férfi és 137 nö nevezett be. 
Ezen a téren is fejlődés tapasz-
talható, mert a múlt évi járás i 

lelkes munkatásainak, de nem' 
utolsósorban a falust sportkörök 
vezetőnek köszönhető. A ialusl 
szpártákiád Járási verseny vég-
ei edményének megállapítása fo-
lyamatban van. 

.... ».,,.x„ „ . „ j , , . . . „ni fx-íí x . Sok sikert kívánunk falusi ver* 
rn „ő y , f l Z J senyzőkiknek. sportolóinknak a 
60 no vett részt. m ? á r t á k r á d versenyekhez! 

Ez a siker részben a JTSB elnö-
kének, Bosnyákovics Dezsőnek és Tokody Bela 

KITŰNŐ EREDMÉNYEKET HOZOTT A MEGYEI IFJÚSÁGI 
ÚSZÓBAJNOKSÁG 

Szombaton és vasárnap az új-
szegedi versenyuszodában rendez-
ték meg Csongrád megye If júsági 
úszóbajnokságát . A versenyen 
Szeged város legjobb if júsági ver-
senyzőin kfvül szentesi és hódme-
zővásárhélyi veisenyzők is indul-
tak. A bajnokság során több ki-
emelkedő eredmény született és 
teljes mértékben igazolta Szeged 
egyre erősödő és fejlődő úszó-
sport ját . Az első versenynapon 
Büky Anikó (Kinizsi) a 100 mé-
teres gyorsúszásban megjavította 
a megyei csúcsot Hiúsági és fel-
nőtt korosztályban. Ugyancsak új 
megyei csúcsot ért el a Bástya 
férfi és nöi csapata a 4x100 ni ve-
gyes-. illetve 4x100 m gyorsváltó-
ban. Ezeken az. eredményeken kí-
vül említésre méltó Benkü Ferenc 
(Törekvés). Rácz Béla és Szcndrei 
Sándor (Bástya) teljesítménye. 

Az első nap eredményei: 
100 m ifj. férfi gyors: 1. Szalay 

(Sz. Bástya) L04.3. 2. Lantos (Sz. 
Bástya) 1:06. 3. Gcra (Szentesi 
Szpártákusz) 1:07.6. 

400 m ifj . férfi gyors: 1. Benkő 
(Sz. Törekvés) 5:19.8. 2. Nagy 
(Hnlí . Szpártákusz) 5:26.2. 3. Szo-
boszlai (Sz. Kinizsi) 5:44. 

too m ifj. férfi mell: 1. Rácz. 
(Sz.. Bástya) 1:22.1, 2. Gyuricza 
(Szentesi Szpártákusz) 1:23, 3. 
Kmetykó (Hmv. Szpártákusz) 
1:25.5. 

200 m ifj. férfi vegyes: I. Szcnd-
rei (Sz. Bástya) 2:46.8. 2. G e a 
(Szentesi Szpártákusz) 2:51, 3. 
Mnsonyi (Szentesi Spártákusz) 
3:01.5. 

4x100 m ifj. férfi vegyes váltó: 
1. Szegedi Bástya (Szalay. Rácz, 
Szendrei. Lantos 5:09,1. ÚJ megyei 
csúcs (régi: 5:15 Sz. Bástya), 2. 
Sz. Törekvés 5:20.4. 3. Szentesi 
Szpártákusz 5:29. 

Kísérő számok: 
50 m úttörő fin pillangó: I. Gyé-

mánt II. (Sz. Kinizsi) 36.5, 2. 
F.szenyi (Sz. Törekvés) 37.2, 3. 
Kasza (Sz. Kinizsi) 39.8. 

50 m úttörő fiú hát: t. Pokorny 
(Sz. Kinizsi) 40.1. 2. Tiszai (Sz. 
Törekvés) 43.5, 3. Darvas (Sz. Dó-
z-i) 43.7. . 

Nők: 
100 m if j . nöi gyors: 1. Büky 

(Sz. Kinizsi) 1:17.2, ú j megyei 
csúcs (régi: Kiss II. Sz. Báslya. 
1:17.8), 2. Horváth (Hmv. Szpár-
tákusz) !:18.2. 3. Kiss II. (Sz. 
Bástya) 1:19.9. 

100 m ifj . női mell: 1. Engcl-
haltcr (Hmv. Báslya) 1:33.9, 2. 
ördögi) (Sz. Kinizsi) 1:33, 3. 
Fenyvesi (Sz. Vöröslobogó) 1:43.8. 

4x100 m if j . nöi gyors váltó: 1. 
Sz. Báslya 5:53.3, ú j megyei csúcs 
(légi: 6:11.9, Sz. Bástya), 2. Sz. 
Kinizsi 6:00.2. 

Kísérő számok: 
50 m úttörö leány hát: t. Varga 

(Sz. Törekvés) 42.2, 2. Láng (Sz. 
Haladás) 48.1, 3. Tölgyesi (Sz. 
Haladás) 48.4. 

50 m úttörö leány mell: 1. Kiss 
(Sz. Bástya) 46.6. 2. Klspéter (Sz. 
Bástya) 43.9. 3. I tatala (Sz. Bás-
tya) 49. 

A verseny második napjának 
eredményeit holnapi számunkban 
Ismertetjük. 

HOL VOLT A TIZENEGYEDIK? 

Néhány héttel ezelőtt megbí-
ráltuk a Szegedi Vasas labdarú-
gó-csapatát, illetve a csapat ve-
zetőjét, amiért két játékost egy-
más után két mérkőzésen — tar-
talékbajnoki és megyei bajnoki 
mérkőzésen — szerepeltetelt. 

Az elmúlt vasárnap a Szegedi 
Épttők elleni mérkőzésükön a 
Szegedi Vasas labdarúgói csak 
tizen futottak kl a pályára. Nyil-
ván „megszívlelték" bírálatun-
kat és nem akartak a tartalék-
csapatból kölcsönözni első -csa-
patuk számára játékost. De hol 
volt az első csapat tizenegyedik 
játékosa, hiszen feltételezhetően 

az eredeti terv szerint tizenegyen 
szándékoztak kiállni ezen a mér-
kőzésen is. Talán nem Jelent 
meg a kijelölt időpontban? 

Ugy érezzük, valami baj van 
a Szegedi Vasas labdarúgó-
szakosztályában a nevelés körül. 
Ezt az érzésünket alátámaszt ja 
az a körülmény Is, hogy a mér-
kőzés folyamán az amúgy is 
hiányosan kiálló csapatbó még 
két játékost kellett kiállítania a 
iátékvezetönek sportszerűtlenség-
ért. 

Igy nem lehet eredményt elér-
ni! Illetve lehet: 8:0 arányban 
vereséget lehet szenvedni az el-
lenféltől. 

CjifMktnek- felhőbe k 
dflmnt-finoM falat a 

Szombaton Bécsben lesz 

a KK-döntő első mérkőzése 

A Bp.' Vasas labdarúgó-csapata 
szorgalmasan, lelkesen készül a 
l a b d a r ú g ó Középeurópai Kupa 
döntőjére. Nemcsak a piros-kék 
együttes hfvei. hanem az egész 
magyar sporttársadalom nagy ér-
deklődéssel figyeli az előkészüle-
teket és a döntő két mérkőzésén 
jó szereplést vár a magyar csa-
pattól. Szombaton. 21-én Bécsben 
kerül sorra a döntő első mérkő-
zésére. A visszavágó július 28-án 
lesz Budapesten. t 

Gólzápor az úttörőknél 

A Szegedi Haladás úttörö lab-
darúgó-csapata úttörő bajnoki 
mérkőzésen 10:0 arányban legyőzte 
a Szegedi Postás úttörőit. A lelkes 
úttörők Igen ötletesen játszottak s 
nem egy szépen kibontakozó tá-
madásukból a „nagyok" is tanul-
hattak. 

S A K K 

Az országos női bajnokság kö-
zépdöntője befejezéshez közeledik. 
A döntőbe jutást Jelentő első hat 
helyért nagy harc folyik, bár Fin-
ta. Sinka, Brádt és Ilönschtöl az 
első négy helyezést elvitatni alig 
lehet. A döntőbejutáshoz nagy 
esélye van még Nemessányiné, 
Liskáné és Barossnénak is. A ver-
senyzők küzdőszellemére Jellemző, 
hogy öt órai Játékidő alatt sem 
fejeződik be több Játszma s úgy-
nevezett megegyezéses döntetlen 
még nem fordult elő. 

A budapesti versenyzők közül . 
Finta Erzsébet és Sinka Brigitta 
igen komoly játékerőt képviselnek, 
minketten sikerrel állnak meg he-
lyüket nemzetközi versenyeken is. 
A szegediek közül Nemessányir.é 
igen jól kezdett, szakított eddigi 
bátortalan játékmódjával , s a bo-
nyodalmakban igen Jól tájékozó-
dott. Az utolsó fordutókban igen 
erős ellenfelekkel kell megküzde-
nie. A másik két versenyző, Ko-
vács Emilia és Dusnokiné több 
Játszmában olyan hibákat követ-
tek el, ami csupán kimerültségük-
kel magyarázható. Kovács Emilia 
minőség előnyös nyert já tszmájá-
ban vezérét nézte ej. Dusnokiné 
pedig Sinka Brigiíta női mester 
ellen nyert állást ért el, vezére 
volt ellenfele bástyájával szem-
ben, de a nyert állást döntetlenre 
rontotta. 

Az országos vidéki egyéni baj -
nokságot az ÖTSB Debrecenben 
rendezi meg augusztus 4—18. kö-
zött. Makóról Rieger. Szegedről 
Dózsa, Ott és Tarnai kaptak meg-
hívást a versenyre. A vidéki egyé-
ni bajnokságot utoljára 1950-ben 
írta ki az OTSB. A bajnokság új-
bóli megrendezése azért is örven-
detes, mert az eddigi tapasztala-
tok azt mutatták, hogy a vidéki 
versenyzők még mindig nem ju-
tottak kellő versenyzési lehetőség-
hez. 

A szentesi TSB eisöosztályú mi-
nősítő versenye hétfőn megkezdő-
dött. Szegedről Dózsa és Boga in-
dultak, rajtuk kívül makói. hód-
mezővásárhelyi és szentesi ver-
senyzők vesznek részt a verse-
nyen. 
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Világos" Khl. Vd4, Bal , Bgl. 

Fc4, Fb2, gyalogok: a2, 12, h2, 
(9). 

Sötét: Kg8, Vd7. Ba8, Bf8, Hb8, 
He5, gyalogok: a7, b7, c7, d6, f7, 
g7, h7, (13). 

Fenti állásban világos indult és 
szép kombinációval győzött. Meg-
fejtésként hat lépést kell bekülde-
ni, de azoknak. akik ismerik a 
nyílt vonalak jelentőségét, nyilván 
nem okoz különösebb fejtörést a 
hat lépéses kombináció. 

A múlt heti feladvány megoldá-
sa : 1. Bxh5, gxh, 2. Hd5L exd, 3. 
Vh7tL Kxh7. 4. Bhöt. Kg8, 5, Bh8 
matt . (A mellékmegoldásokat is 
elfogadtuk.) . 

A július 4-i feladványt helyesen 
fejtették meg: Sáfár. Buza István, 
Újvárosi. Erdész. Buza József, 
Hencz. Horváth, Bottllk, Sebestyén, 
Dusnokiné. Békési. Fodor, Blahó, 
Szekeres,. .Bartók, Hampel, 

KOSSUTH-DÍJAS PROFESSZOR 
A SPORTPÁLYÁN 

Fenti cím alaft érdekes cikket 
közölt a Népsport "Július 17-i 
száma. A cikk szószerint így 
hangzik: 

Fodor Gábor, a szegedi egye-
tem Szerveskémia' Intézetének 
vezető professzora negyven éves, 
de még mindig rendszeresen 
sportol. Különösen a labdarú-
gást kedveli. Mint a .Szerveské-
mia csapatának középcsatára, 
részt vett például az egyetemi 
és a főiskolai dolgozók legutóbb 
megrendezett labdarúgó-bajnok-
ságán is. 

— Mindig örömmel megyek le 
az egyetemi sportpályára — 
mondta Fodor Gábor. — A lom-
bikok világát, a kutató munkát 
szívesen cserélem fel a sportpá-
lyával, hiszen a sportolás Jel-
üdülés. felfrissülést jelent szá-
momra is . . . 

Kiváló munkájáért Fodor pro-
fesszor egyébként már két izben 
kapott Kossuth-díjat. Nemrégiben 
Franciaországban és Csehszlová-
kiában is jár t . Mind a két or-
szágban tudományos értekezésen 
vett részt és előadásokat tar-
tott. Figyelemre méltó, hogy ala-
pos elfoglaltsága ellenére ts jut 
ideje a sportolásra. Gyakran lát-
ni az újszeged! teniszpályákon 
is és asztaliteniszezni is szokott; 
t ag ja a Szegedi Haladás vezető-
ségének. 

Felhívás a szegedi nöi kézilabda-

válogatott keret tagjaihoz 

A Pécsett megrendezésre kerülő 
hat város kispályás kézilabda-tor-
ná jára készülő nöi kézilabda-keret 
alábbi tagjai 1936. Július 20-án. 
pénteken este fél 7 órakor tartoz-
nak megjelenni a Pedagógiai Fő-
iskola udvarán (Április 4 útja 8.): 

Virág. Huszárné. Juhász, Gutl, 
Hetényiné, Berta, (Kinizsi), Csi-
kós. Abonyi, Papp-Takács, Suták 
(Építők), Bánhegyiné. Sebők, Sós, 
Horváth (Textil). Dobák, Tok, (Bő-
rös). Borbély (Haladás) . 

DÉLMAGYARORSZAG 
Szeged város és a szegedi fárás 

dolgozóinak lopja. 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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

Váiosl Tanács 
Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. II. 

Telefon: 3 5 - 35 é., 40-80 
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. 

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

besítő postahivatalok 
Előfizetés: postahivataloknál és 
kézbesítőknél. Havi előfizetési dU 

11 forint. 

Szegedi Nyomda Villalat 
Felelős vezető: Vincze G y ö r g j 


