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Közlemény
Közlemény a szegedi munkásküldöttség
a
szegedi
munkáshiildölfség
és a kormány közötti tárgyalásról
és a nagybudapesti
Amint már a Szegedi Néplap
hírül adta, a szegedi üzemek
munkástanácsainak
küldöttei
csütörtökön és pénteken tárgyalást folytattak a kormánnyal. A
küldöttséget Apró Antal miniszter fogadta. Az alábbiakban közöljük a szegedi munkásküldüllség közleményét a tárgyalásról:
A Kádár-kormány, mely jelen
pillanatban tárgyalófélnek tekinti a nagybudapesti munkástanácsot, Ígéretet tett, hogy annak
javaslatait minden kérdésben figyelembe veszi- A nagybudapesti munkástanács megszavazta, hogy egy hónapra előlegezi
a bizalmat a Kádár-kormánynak.
Szeged város népe küldöttségével a Kádár-kormány általában
egyetért, és kijelentette a kül-

döttségnek, hogy a közeljövő
ben
kormányprogramot tesz
közzé, amelynek szelleme hasonló Szeged város dolgozóinali
követeléséhez. A kormány —
egyetértésben a nagybudapesti
munkástanáccsal — a legsürgősebb feladatnak tekinti a rend
helyreállítását, a termelőmunka
megindítását. Felhívja a dolgozók figyelmét arra, hogy az erre vonatkozó kormányerejű rendelet szem előtt tartásával nagyon alaposan fontolják meg
azt, hogy a végleges munkástanácsokba olyanokat válasszanak
meg, akik sem jobb-, sem baloldali restaurációt nem akarnak
és akik hűek maradnak az október 23-i forradalom vívmányaihoz;

Szeged város népének az alábbi főbb
követeléseit terjesztettük a kormány elé,
i; A Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének 1956.
október 30-án kelt nyilatkozatában foglalt azon kitételt, hogy
;. a szovjet katonai egységeknek Magyarországon való további tartózkodása a helyzet
még fokozottabb kiéleződéséhez
szolgálhat alapul", tárgyilagosnak, és tényeken
alapulónak
tartjuk. Éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy a szovjet katonai egységeket, lehetőség szerint minél előbb vonják ki nemcsak Budapestről, hanem az
legész Magyarország területéről.
A KOBMÁNY VÁLASZA:
Egyetért a kormány azzal, hogy
a szovjet csapatok kivonása sürgős feladat. Ennek azonban két
részletben kell történnie. 1. A
rend helyreállásával egyidejűleg
azokat a szovjet csapatokat vonják ki, akik nem tartózkodtak
Magyarország területén. Létre
kell hozni egy magyar karhatalmat, amely képes a rend fenntartására;
A szovjet csapatok teljes
magyarországi kivonásával kapcsolatban a kormány tárgyalásokat kezd a Szovjetunióval és
a varsói szerződés tagállamaival.
2. Követeljük a független, szabad, semleges Magyarországot,
hogy különböző politikai és társadalmi rendszerekben élő népekkel kapcsolatainkat csak a
teljes egyenjogúság, az állami
függetlenség és szuverénitás, területeink
sérthetetlenségének
tiszteletbentartása és az egymás
belügyeibe való be nem avatkozás elveire építhessük.
VÁLASZ: A kormány egyetért azzal, liogv' Magyarország
független és szabad ország legyen, amely a különböző politikai és társadalmi rendszerekben
élő népekkel kapcsolatait a teljes egyenjogúság, az állami függetlenség és szuverénitás, területeink sérthetetlenségének tiszteletben tartásával és az egymás
belügveihe való be nem avatkozás elveire építhessük. A semlegesség kérdésével a kormánynak
az az úlláspontia, hogy a jelenlegi bonyolult bel- és külpolitikai helyzetben erre nem tud
határozott választ adni. ígéretet
tett. hogy a varsói egyezményt
aláíró államokkal ezzel kapcsolatban a közeljövőben tárgyalásokat kezd.
3. A demokratikus pártok
részvételével szabad választásokat követelünk. A Bákosi—C.erőönkénv ideje alatt összeállított
parlament nem a munkás-paraszt-értelmiség szabad választásán alapult. Ezért követeljük,
hogy a munkástanácsokból delegált, olyan ideiglenes parla-

ment alakuljon, amely hivatva
lesz a választásokat a fenti formában előkészíteni, és az új, demokratikus választáson alapuló
kormányt megválasztani.
VÁLASZ: A parlamenttel kapcsolatban a kormány álláspontja az, hogy új parlamentet kell
összehívni, mert a jelen parlament megbízatása a napokban
járt le, tehát tovább nem működhet. A kormány egyetért azzal, hogy létre kell hozni egy
olyan népi tanácsi testületet,
amely a nép széles rétegeit képviseli. Erről a közeljövőben nyilatkozatot tesz. Az erre vonatkozó terveket a kormány elő
Togja készíteni. Az általános és
titkos választások, valamint a
teljes kibontakozás tervén dolgozik a kormány. A politikai
kérdések megoldása másodrendű
feladat, ebben a pillanatban első
a gazdasági helyzet rendezése.
4. Mondja ki a jelenlegi
munkás-paraszt
kormán-;
ideiglenes voltát, addig is,
míg a demokratikusan választott kormány a nép széles tömegeire
támaszkodva
átveheti a vezetést.
VÁLASZ: A kormány az
Elnöki Tanács elnökének a
kezébe letette az esküt; ebből a szempontból tehát állandó kormány.
Ideiglenes
abból a szempontból, hogy
nincs valamennyi tárca betöltve, ez magyarázza tehát
az ideiglenes jellegét a választásokig.
5. Pártoktól, pártpolitikától, valamint a kormánytól
is független, szabad szakszervezetet követelünk, olyan
vezetőkkel az
élen, akik
mindenkivel szemben a munkásság érdekeit képviselik.
VÁLASZ: Ezzel a kormány
teljes
mértékben
egyetért.
6. Követeljük a munkásolrészére a sztrájkjog biztosi
tását.
VÁLASZ: A sztrájkjog
fennáll, de úgy kell közösen
dolgozni a kormánynak és
a munkástanácsoknak, hogy
sztrájkra ne kerülhessen sor.
7 Biztosítani kell minden
magyar állampolgárnak a
szabadszólást és a tárgyilagos bírálat jogát, valamint
a teljes és minden megkötés
nélküli
vallásgyakorlatot,
vallásszabadságot.
VÁLASZ: Ezzel teljes mértékben egyetért a kormány.
A közeljövőben nyilatkozií
fog a teljes és kötetlen szabad vallásgyakorlatról.
8. Igaz, tárgyilagos tájékoztatást, hírközlést, szabao
magyar sajtót követelünk.

amelyben legyen szava
»
pártoktól független dolgozó
népnek. Nem fogadjuk el a
magyar sajtónak egy párt
által való irányítását.
VÁLASZ: Teljes mértékben egyetért ezzel a követeléssel a kormány. Nincs
kifogása az ellen, hogy Szegeden egy független, demokratikus napilap
indu.jon. Közölte velünk a kormány azt is, hogy egy széles, átfogó demokratikus sajtótörvény fog megjelenni a
közeljövőben.
9. Állami vállalatokon, üzemeken, tanácsokon
belül
semmiféle pártszervezet ne
legyen.
A politikai pártok
részére eddig biztosított előjogok megszüntetését követeljük.
VÁLASZ:
Nem
érthet
egyet ezzel a követeléssel a
kormány, hogy az üzemen
belül pártszervezetek ne ls
gyenek. A kormánynak az a
véleménye, hogy minden demokratikus párt szervezkedhet üzemen belül, de a pár„szervezeteknek
semmilyen
beleszólása az üzem gazda •
sági életébe a jövőben nem
lehet. Természetesen a pártok szervezői és tagjai semmiféle előjogokat nem élvezhetnek azért, mert párttá
gok.
10. Az ideiglenes kormány
az igazságszolgáltatás területén a megbocsátás elvén
álljon és biztosítsa minden
esetben, minden magyar ál
lampolgár részére a nyilvános, törvényes bírósági tárgyalást: adjon jogot a védekezésre, a lakóhelyen illetékes biróság közbenjöttévei,
VÁLASZ: Teljes mértékben egyetért a kormány ezzel a követeléssel. Bár voltak helyi
túlkapások,
de
ezekkel a kormány
nem
azonosítja magát és minden
esetben igyekszik ezeket a
túlkapásokat helyrehozni. A
kormánynak az az
álláspontja, hogy senki nem von •
ható felelősségre az elmúlt
hetek fegyveres felkelésében
való részvételért.
Véleményük az, hogy csak olyan
személyeket vonnak felelősségre, akik népellenes cselekedeteket, közönséges bűnözéseket, rablásokat, fosztogatásokat,
gyilkosságokat
hajtottak végre.
11. Követeljük a deportálások megszüntetését, az eddig
deportáltak szabadon bocsátását. valamint a további törvénytelen
letartóztatások
megszüntetését.
VÁLASZ: A kormánv ebben a kérdésben nyilatkozott.
Alhol erre kísérletek történtek. a helvi parancsnokságok
részéről és ez tudomásukra
iutott. ott azonnal intézkedtek. A leghatározottabb ígéretet tette a kormámv arra.

hogv a jövőben ilven nem fog
előfordulni
12. Követeljük, hogv a karhatalmi szervek felvétele a
munkástanácsok
javaslata
alapján történjék és a már
felvettek személyét a munkástanácsok vizsgálhassák felül. A volt államvédelmi szervek tagjai (tisztek, tiszthelyettesek) sem a karhatalmi,
sem katonai és más alakulatoknak sem rendes, sem titkos tagiai ne lehessenek.
VÁLASZ: A kormánv öszszeköttetésbe lén a szegedi
polgárőrség helyzetével kapcsolatban a szovjet parancsnoksággal. Ismételten intézkednek arról, (hogy a polgárőrség megtisztuljon azoktól a
személyektől, akiket 'Szeged
dolgozói nem akarnak a fegyveres testületben látni. A
jövőben a polgárőrségbe csak
úgy lehet úi tagokat felvenni,
ha a munkástanácsok javasolják őket. Apró Antal vállalta. hogv
személvszerint
leküldi Szegedre azoknak a
neveit, akiknek
leszerelését
Szeged dolgozói követelik.
13. Követeljük az üzemek.
vállalatok önállóságát a munkástanácsok
vezetésével
olvan hatáskörrel, amelv leginkább megfelel a munkásvezetés elveinek.
14. A munkástanácsok jogköréről hozott kormányhatározat végrehajtásának ellenőrzését és következetes továbbvitelét követeljük.
.
VÁLASZ
A
13—14-es
pontra. Ezzel kapcsolatban
a
Magyar Népköztársaság
törvényerejű rendelete az
irányadó. Ennek a törvény-,
erejű rendeletnek a kiegészítése résziben már megtörtént,
a további kiegészítések meglesznek. Apró Antal miniszter kijelentette, hogv mindazoknál a vállalatoknál
és
intézményeiknél,
amelveknél
a törvényerejű rendelet érteimében munkástanácsok nem
szervezhetők.
a
jelenlegi
munkástanácsok továbbra ls
működhetnek, h a a dolgozók
ezeknek működését
szükségesnek látják. Kéri. hogv a
dolgozók a munkástanácsok
ú t j á n minél több javaslatot
terjesszenek elő a kormánynak.
15. Szeged népe támogatja
az egyetem azon követelését,
hogv az egvetem autonómiáját a d j á k vissza.
VÁLASZ: Ezzel a követeléssel teljes mértékben egyetért és erről a közeljövőben
nyilatkozatot tesz a kormánv.

A jugoszláv kormány
megtagadta
a beutazási
engedélyt
egy amerikai
lapkiadótól
London: A londoni rádió
Washingtoni
jelentésében idézi
az ottani jugoszláv nagykövetség szóvivőjének nyilatkozatát,
amely szerint kormánya megtagadta a beutazási engedélyt William Randolph Hearst-től, több,
amerikai napilap és folyóirat kiadótulajdonosától, aki azon a
címen kívánt Jugoszláviába utaz-

ni. hogy az amerikai szenátusnak egyik, a külföldi segélyprogrammal
foglalkozó hizo'tsága
megbízásából ténymegállapításokat végezzen, nemcsak ebben az
országban, hanem más európai
országokban is. Iiearst a jelentés
szerint már látogatást tett Dániába, most pedig Nyugat-Németországban tartózkodik,

tárgyasról
A szegedi üzemek munkástanácsainak küldötted tárgyalást folytattak a nagybudapesti munkástanáccsal is.
A szegedi munkásküldöttség
erről a tárgyalásról szóló közleményét az alábbiakban ismertetjük:
November 22-ig a nagybudapesti munkástanácsot nem
ismerte el tárgyalófélnek a
•kormány. November 23-ára
virradó éjjeli tárgyalás eredményeként a nagybudapesti
munkástanácsot elismerte a
kormány. A nagybudapesti
munkástanácsnak a célkitűzése az, hogy ne csak NagyBudapest, hanem az egész ország területén a munkástanácsok irányítását a kezébe vegye. Ezt nyíltan és konkrétan Ikii is fejezték a kormány
előtt, melyet elfogadtak, viszont nem mint
országos
munkástanácsot.
A nagybudapesti munkástanácsot
csütörtökön és
pénteken felhatalmazták a
vidéki
munkástanácsok
küldöttei és megerősítették
abban, hogy teljes egészében képviseljék a vidéki
munkástanácsok ügyeit is.
A nagybudapesti munkástanács megkezdi kapcsolatainak kiépítését a vidékkel és
ugyanakkor felhívta a budapesti és vidéki üzemeket,
hogy november 24-én a munkát vegyék fel. Ezzel az intézkedéssel a kormány előtt
is nyíltan kifejezte azt, hogy
egyhónapos bizalmat előlegez a kormánynak a kibontakozásra. Ha a kormány ez
alatt az egy hónap alatt a
jogos követeléseket teljesíti
— amelyeket elfogadhatóan
még nem lehet teljesíteni,
azokat későbbi tárgyalásokon
beszélik meg —, akkor a
nagybudapesti
munkástanács elismeri a kormányt és
megerősíti. Amennyiben a
megszabott határidő alatt a
kormány nem t u d j a biztosítani a kibontakozást és nem
tud helyes
intézkedéseket
hozni, kijelentette a munkástanács, hogy a kormánytól
megvonja az előlegezett bizalmat.

Feladatként kaptuk
azt,
hogy először is az ipari üzemekben válasszuk meg a
párttól és a kormánytól független. szabad szakszervezeti
vezetőséget, majd ezek küldötteiből a városi, megyei
és központi vezetőségeket. A
nagybudapesti munkástanács
az így újonnan megválasztott szakszervezeteknek, amíg
azok teljesen lábra nem állnak, mindenben segítséget
nyújt. Amikor m á r önállóan
működni tudnak és teljes
egészében a munkások érdekeit és követeléseit az október 23-án kezdődött forradalom szellemében teljesíteni
tudják, akkor a nagybudapesti munkástanács teljes egészében visszaadja a szakszervezeteiknek a maguk területén az irányítást.

A nagybudapesti munkástanács élesen elhatárolja magát mindenféle ellenforradalmi tevékenységtől, elítéli mind a jobb-, mind a
baloldali restaurációt és
küzd ellenük.
Eddig végzett munkájában
a tanács a budapesti szovjet
városi parancsnokságtól több
segítséget kapott, mint a kormánytól. Arra kéri a nagybu-

A munkástanácsokról szóló
törvényerejű rendelet
azon
pontjával, mely szerint a vállalatok igazgatóit a felsőbb
szervek nevezik ki a munkástanácsok
jóváhagyásával,
nem ért egyet a nagybudapesti munkástanács. Ezt a
kormány tudomásul vette és
maga Kádár János ígéretet
tett arra, hogy ennek a szellemében a korábban hozott
törvényt ki fogják javítani.

dapesti munkástanács a vidéki szovjet városi parancsnokságokat, hogy vidéken is
támogassák a
munkástanácsokat.
A
nagybudapesti
munkástanács elnöksége ígéretet tett arra vonatkozóan,
hogy
érintkezésbe
lépnek
Grebenyik budapesti városi
szovjet parancsnokkal azért,
hogy a szegedi városi szovjet
parancsnoksággal
közöljék
azokat az irányelveket, amelyek a Szeged területén lévő
munkástanácsokat is érdeklik.
A nagybudapesti munkás,
tanácsinak is az a kívánsága,
hogy a legszélesebb demokratizmus alapján történjenek
meg a vidéki munkástanácsok végleges megválasztásai.
Vegyék Szegeden is kezükbe
a végleges munkástanácsok a
város gazdasági, politikai és
kulturális életének irányítását. Amikor a végleges szegedi munkástanács megalakul, azonnal fel kell vennie a
kapcsolatot a nagybudapesti
munkástanáccsal és
itt, Szegeden is azoknak az
irányelveknek kell érvényt
szerezni,
amelyeket
a
nagybudapesti
munkástanács a kormánnyal együtt
dolgoz ki.

A Budapesten járt
munkástanács-küldöttek beszámolnak
tárgyalásaikról Szeged üzemeiben,
intézményeiben
A szegedi munkástanácsok
18 tagú küldöttsége budapesti
tárgyalásairól szombaton délelőtt megbeszélést tartott a
városháza kistanácstermében.
A megbeszélésen részt vett
dr.« Pcrbiró József professzor,
a városi munkás-paraszt tanács régrehajtó bizottságá-

nak első elnökhelyettese. A
küldöttség tagjai elhatározták, hogy a jövő hét első
napjaiban beszámolót tartanak Szeged üzemeiben, intézményeiben a kormánryal
és a nagybudapesti munkástanáccsal folytatott tárgyalásaikról.

Tito üzenetet
intézett
a török köztársasági
elnökhöz
a balkáni paktum
felélesztése
érdekéhen
Belgrád (AFP). Diplomáadott azon óhajának, hogy
ciai körök úgy tudják, hogv
mielőbb csökkenjék a cipTito marsall
nemrégibea
rusi iigy-okozta török—
üzenetet Intézett a
török
görög feszültség s hogy
élesszék fel
a
balkáni
köztársasági elnökhöz.
Az
paktumot.
okmány
tartalmát
eddig
nem fedték fel.
Diplomáciai
megfigyelők
A jugoszláv államfő üze- szerint nem kétséges, hogy
netében állítólag hangot a jugoszláv marsall elsősor-

—

ban az ankarai paktum politikai és katonai vonatkozásainak felélesztésére gondolt, amikor azt javasolta a
törököknek, hogy
töltsék
meg ismét tartalommal a
több mint egy éve gyakorlatban holt
a akarat egyezményt.

A Külügy minisztérium
Az Amerikai Egyesült Államok
követségének.
B u d a p e s t
„A Magyar Népköztársaság
Külügyminisztériuma tiszteletét
fejezi ki az Amerikai Egyesült
Államok kövotségének. és vnn
szerencséje, közölni az alábbiakat:!
Illetékes mugyar hatóságoktól
kapott, és ellenőrzött értesülések
alapján
megállapítást nyert,
liogy az amerikai követség Szabadság tér 12. számú épületében
két rádióadó-vevő állomás működik, amelyek segítségével rádiókapcsolat jön létre az amerikai követség és külföld között.

I A külpolitika

közli

A megjelölt rádióadó-vevő ál-1 általánosan elfogadott nemzetlomások megfelelő magyar szer- közi normáknak és szokásoknak
veknél nincsenek regisztrálva. A a budapesti követség által törrádióadás és vétel külfölddel a tént megsértése ellen, és követeli
magyar hatóságok
engedélye nz amerikai követség épületében
nélkiil történik. A külügyminisz- törvényellenesen működő rádiólérium a tcnyre külön felhívja az
adó-vevő állomások működéséAmerikai Egyesült Államok kövétségénél: figyelmét és kijelent nek azonnali megszüntetését. A
hogy az amerikai követség épü- külügyminisztérium erre a köletében törvényellenesen műkö- vetelésére az amerikai követségdő rádióadó-vevő állomások a től sürgős választ vár.
Magyar Népköztársaság szuveA Magjav Népköztársaság
rén jogainak megsértését jelen- külügyminisztériuma
megratik.
gadja nz alkalmat, bogy az
A külügyminisztérium határo- Amerikai Egyesült Államok közott tiltakozását fejezi ki a fenn- vetségét nagyrabecsüléséről bizálló magyar törvényeknek és nz tosítsa".

Szobafestők és kőművesek a Móra Ferenc Múzeumban

Kibővítik
A

muzeális

A több milliós forintos múzeumi és
könwtárbővítébi
munkálatok mér régen befejeződtek. Az éDület-szárnvépítéssei
előállott, a talajsüllyedés okozta belső falrepedések azonban továbbra is
ott éktelenkedtek a régi épület boltozutain. a munkaszobákban. a kiállítási termekben. és ijesztgetve hullatták
a meszet és a hontokot a dolgozók és a múzeum-látogatóit
nyakába. A veszedelmes falrepedések
megszüntetésére
még ez év
szeptemberében
több mint húszezer forint felújítási hitelt kapott a Móra
Ferenc Múzeum, s ezt. az Ö3Zszeget. a ieggazdaságossabban
fel is használja napjainkban
dr. Bálint Alajos igazgató.
Festők, kőművesek — öszszesen hatan — dolgoznak a
lépcsőházi és a más boltozatok vasékelésén, a kiállítási
lennek, a folvosők és a munkaszobák falrepedéseinek az
eltüntetésén.

a fehértói
éltettek

általános

Mivel minden festési és
kőműves munka
kisebb-nagyobb szél felséggel iár. a nwZeurn vezetősége és valamennyi múzeumi dolgozó a
javítási munkálatokkal egvidőben — összekötve a kellemest a hasznossal — általános karbantartást, ápolást végez a nagvértékű
múzeumi
tárgvak
birodalmában. Az

kiállítást
Uaibantatiás-a
ápolási munkák mellett töbr
bek között kiegészítik a fehértói madárkiállítást az ország egvik legnagyobb állondójeUegű kiállítását az időközi gyűjtésekkel, p még hiányzó madárfaiok kiállításával.
A kiállítási termek látogatása a belső munkák befejezéséig szünetel.

Üzemi muntásljizomágolíai
lavőso nak Kelel-ftfemelországiian
A Keletnémet Szocialista
Egységpárt központi vezetősége munkásbizottságok megszervezését javasolja a szociális üzemekben. A párt
multheti 29. ülésén hozott
határozat hangoztatja, hogy
szükségesnek látszik olyari
szerv létesítése, amely a vállalatigazgatás egy részét magára vállalja.
A határozat hangsúlyozza

hírei

töviden

A bukaresti rádió jelentése szerint, pénteken éjjel
visszaérkezett Magyarországról Bukarestbe Ohivu Stoica
román miniszterelnök és Valentin Széf Stcriopol helyettes külkereskedelmi miniszter.
A küldöttség másik része,
amelvhez többek között Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt központi bizottságának első titkára is tartozik,
továbbra is Magyarországon
maradt.

Hz angol-francia egységek
megkezdték kivonulásukat
Port Szaidból
Egyiptom

kártérítést követel a területét
támadásért

ért

AZ ENSZ-KÖZGYÜLÉS pénteki ülésén ismét a középkeleti kérdésről, azon belül ls Egyiptomról folyt a vita. Az
ENSZ-közgyűlés előtt 2 határozati javaslat fekszik. Az elsőt öt más állammal együtt Jugoszlávia terjesztette elő. E
határozati javaslat helyesli Haimmarskjöld eddigi fáradozását a közép-keleti rend helyreállítása érdekében és kéri az
ENSZ-főtitkárt, hogy továbbra is folytassa ez irányú tevékenységét és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a
Szuezi-csatornán a forgalom minél előbb meginduljon. A
másik határozati javaslat, amelyet 22 ázsiai és afrikai orTel Aviv (AFP) A péntek szág terjesztett a közgyűlés elé. követeli, hogy az angol, a
esti telavivi saitó szerint, az francia és az izraeli csapatok haladék nélkül vonuljanak ki
Izraeli Kommunista Párt fel Egyiptombői. A két javaslat feletti szavazásra valószínűleg
készült arra. hoav
..illegali- szombaton este került sor.
tásba vonul, ha a kormány
Az ülés során felszólalt Pineau farneia külügyminiszter
törvényen
kívül helyezné a
is, akinek felszólalását híreink között közöljük.
pártot/'
HA FELTENNÉNK A KÉRDÉST, hogy kik azok, akik
A koalíciós kormánv több ellenziik az angol, a francia és az izraeli csapatok Egyippártja
ugvanis
követelte, tomból történő kivonását, akkor azt kellene felelnünk, hogy
hogv foganatosítsanak szigo- többe!; között az angol Konzervatív Párt vezetősége. Ez tűrú rendszabályokat az izraeli nik ki az Associated Press nevű amerikai hírügynökség
kommunisták
ellen,
mert
azok a harcok alatt nemcsak egyik jelentéséből is, amely közölte, hegy a Konzervatív
támogatták a Szovjetunió ál- Párt képviselőcsoportjának mintegy 50 tagja szerdán este
láspontját. hanem még Egyip- tudomására hozta a betegszabadságra induló Eden minisztom támogatását is megszer- terelnöknek, hogy szembehelyezkedik a brit csapatok Egyiptomból történő kivonásával. Követelik — közli tovább az
vezték.
Associated Press —, hogy Nagy-Britannia előbb kapjon sziIzraelben minden pillanat- lárd biztosítékot arra nézve, hogy az ENSZ hatékonyan
ban várják a kommunista meg tudja védeni a közép-keleti békét és tisztázni tudja a
párt betiltását.
helyzetet a Szuezi-csatorna körül. A brit csapatok kivo»
nása csak a biztosítékot követően történjék meg. A képviDecember 4-én jugoszláv selők megfenyegették Edent, hogy ellenkező esetben meggazdasági küldöttség utazik vonják tőle támogatásukat a parlamentben.
Romániába, ihogv megtárgyalMIKÖZBEN folynak az Egyiptomról szóló viták az
ja a két ország közötti gazda- ENSZ-közgyűlésen. híre érkezett, hogy Sir Charles Keightsági forgalom 1957-re elő- j i e y tábornok, az angol—francia haderők közép-keleti főirányzandó kontingenseit.
hadiszállásának parancsnoka pénteken Ciprusból Port*
Szaidba érkezett, hogy kiadja a haderők kivonásáról szóió
A Pravda november 23-i. parancsot. A tábornok kijelentette, hogy egy zászlóalj
haladéktalanul* megkezdi kivonulását, a szövetpénteki száma cikket közöl. -majdnem
amelvben foglalkozik a ma- < s e g e 9 h a d c r 5 k t ö b t ) i egységei pedig rögtön megkezdik Idameiyoen togiaiKozik a ma v o n u l á s u k a t i : l m i . n t ^ E NSZ-csapatoik megérkeznek.
gyarországi eseményekkel és
Mértékadó izraeli körök pénteken kijelentették, hogy 50
Tito jugoszláv elnök novem- kilométeres szakaszon máris megkezdődött az izraeli csapatok kivonása a Sinai-félszigetről.
ber 11-i nulai beszédével.
ZSIVKO MILICS, a belgrádi rádió kairói tudósítója
•
A francia kormánv pénte- szerint az egyiptomi kormány követeli, folytassanak vizsgáken rendkívüli minisztertaná- latot, és az ENSZ szervei által lefolytatott vizsgalat alapján
cson foglalkozott az algériai büntessék meg azokat, akik az egyiptomi szuverénitás «; a
kérdéssel. A (randa kormánv lakosság ellen elkövetett bűncselekményekben felelősek.
Az egyiptomi kormány követeli az Egyiptom elle a
eznlkalommal azzal vádolta a
tuniszi kormányt,
hogy tá- agresszióban részt vett három országtól, fizessék meg a?,
mogatja az algériai felkelő- okozott kórc-kat és kártalanítsák azokat a családokat, a m t j lyefcnek hozzátartozói az agresszió során meghaltak, vagy
ket.
megsebesültek.
Az egyiptomi kormány különleges bizottságok feláUílaCsou En-laj kínai miniszterelnök
aki néhány
napra s i t rendelte el minden tartományban, azzal a felada.
Kambodzsába utazott megér- | ht 'fW állapítsák meg azokat a károkat, amelyeket az ag
okoztak.
, kezesekor
. Népköztársaság
. . . . kijelentette:
-,A leg,KI. i' szerok
egvik
, Külön bizottságoltat pedig azzal a feladattal bízott mag
j' nai
I
f
"bb célja a béke biztosítása, a kormány, keszitsenek jelentést a port-sza-idi helyzetről
i
mondotta Csou
Időközben amíg
amío aa ItptHácoVArinál.- rru^a
Időközben,
kérdések nom
nem oldódnak
meg
a/
E
a
n-W — békére van szük egyiptomi kormány sürgős intézkedéseket foganatosí'r:
sége. hogy megteremtse nem- károsultak megsegítésére. Az agresszió áldozatai számára X'
millió font összegű különleges hitelt nyitott a kormány.
zeti iparát.

azt is, hogy a vállalatok szecialista
építése. ..és ,.a . termeié.K,.,
K(.nvwp V
OKn/ ls
S 1K HK
kenység
akkor
X
t e é f e sfokozása
ha a csak
mínkások
teneiscges, na d muiiivason
olyan jogokat kapnak, ame| lyek biztosítják együttmükö
désüket e feladatok végrehajtásában. A munkásbizottságok feladatai közé sorolják a
tervek elkészítését, a vállalat termelési
kérdéseinek
megoldását, a jutalmak szétosztását, a vállalat munkájának megbírálását, a személyi kérdésekben való döntést. A vállalat igazgatója is j New York:
(Associate 11 lő objektivitással megvizs- jelentette, elismeréssel akar
a munkásbizottságoknak szá
Prrss)
Pineau
az
ENSZ köz- gélni a problémákat és meg- adózni az ENSZ-nek a nemmoljon be a termelés és az j
gvűlésén kijelentette: Fran- i követelni, hogy tiszteletben zetközi haderő létr oz i - . igazgatás problémáiról.
ciaország azért lépett akció tartsák javaslatait.
val kapcsolatos elk pzek-e
Megvitatás végett csak a iránt,
A központi vezetőség ja- i ba Egyiptomban, hogy elhatását
„noha sajnálatát fejezi ki
Nagy Imre volt miniszterelnök és néhány társa — mint vaslaia szerint az ű j munkás- hárítsa a szovjet interven- politikai válságok
ciót, „amely végül is egy vi- és nem azok okát terjesztik
amiatt a tény miatt, hogy
ismeretes — november 4-én a budapesti jugoszláv nagykö- I bizottságok
feladata az i:--. lágháború kitörését eredmé- elénk.
ez a haderő csak Egyipvetségen menedékjogot kért és kapott, mely november 22-én
I hogy megvalósítsák az újí- [ nyezte volna".
tomban tud akciót kifejA jelenlegi konfliktusokmegszűnt.
Pineau szerint az izraeli i ban nehéz különbséget tenteni és Magyarország i
Nagy Imre és társai már több mint két hete & magyar i lók és feltalálók elképzelé- hadsereg a Sinai-féls/.igeter. j ni
nem".
a kiengesztelés és az inkormány engedélyét kérték, hogy a Magyar Népköztársa- seit. hoev gondoskodjanak a „a Szovjetunióból származó 1 tervenció között" — f e j t e t t ;
Az ENSZ képtelen azoság területéről egy másik szocialista ország területére tá- munkamódszerek javításáról, i nagymennyiségű katonai fel- ki Pineau.
nos magatartást
tanúsítani
vozhassanak.
Pineau leszögezte, hogy c?. azon hatalmak iránt, amea
termelés
költségeinek
csökj
«
A Román Népköztársaság kormányának beleegyezése
évben két olyan
esemény lyeknek birtokában atomalapján Nagy Imre és társai november 23-án a Román Nép- kentéséről és a rentabilitás
„Ha visszatekintünk az történt, amely erős megráz- bomba van és ameiyek ezek
köztársaság területére távoztak.
ENSZ-ben
megvitatott
fö
biztosításáról.
kódtatást okozott az ENSZ- bevetésével fenyegetnek
kérdésekre, megállapíthat- i nek: a magyarországi és az azon hatalmak iránt, amejuk, hogy az ENSZ a ieg- j egyiptomi esemény Hangoz- lyeknek nincs birtokukban
több előterjesztett prob- tatta, hogy
atombomba.
lémát nem tudta megöl- i az egyiptomi izraeli—fran„Az ENSZ-nek el kell hacia—angol akciónak „egy • tároznia azt, hegy döntése 1 1
dani".
„E kudarcok fő okai két -1 általán semmi köze sem ; érvényre juttatja mindenütt,
1% TCin szavakkal, nem meg-tanulsággal gazdagítottak: liogy | aggályoskodó beteg kérdéseire ségtelenül a következők:
volt a Szovjetunió ma vagy beletörődik abba, hogv
IX győző,
cáfolhatatlan munkád több, mint életed biz- { nem adott volna olyan részletes,
Az a tény, hogy a Szov- | gyarországl akciójához."
sehol sem juttatja érvényérvekkel bizonyított be losilika, több mint a mindenna- minden fölösleges kétséget el- jetunió visszaélt
Pineau a továbbiakban ki- re" — mondotta Pineau.
vétójogánekem valamit az a hatvan- pi kenyered, még egyéni hiva- oszlató választ.
val
éves öregember, akit lakásom tásodnál is sokkal több: az egész
Azóta sokat gondoltam az or- i A közgyűlés képtelen kelablakán <í; naponta többször lá-társadalom élete és boldogsága. vosokra. .4; ö munkájuk csak '
tok elsietni az utrán. De nem is
i
gen. önkéntelenül erre a folytonosságot ismeri. Eddig j
különleges módon hozott tudokellelt gondolnom azok- is tudtuk azt, hogy számukra keUjabb I&gköri zavaron
másomra valamit. Egyszerűen
ban a napokban, ami- vés ünnep és szórakozás jut. Dc
mindennap feltűnő jóságos arA szegedi Asztalos Kisipari I ivet leciobban keresnek a vá.4 második világháború
ra. meluet betegágyamnál olyan kor mindenki letelte a szerszá- most, amikor egy nemzet sávja
Szövetkezet
minden tagia | rósban.
óta,
104~>
után
most
törjót megismertem, valamiről most mot, amikor úgyszólván meg- élet-halál harcát, olt c harcban j
dolgozik. A lakosság részére 1i Üveges János, a szövetketént
m e g e l s ő ízben,
hogy
tanúskodott nekem, szónclkül állt nz élet. A vihar, a félelmek a szó igaz értelmében — az elet j
készítenek
szebbnél szebb | zet munkástanácsának elnöhadipfiólák idegen
beszélt, vallott. Igen, vallott. idején jó volt látnom az öreg harcosai, a beteg emberi test és i német
bútorokat.
i ke a munka szervezésével
ország
fölött
repültek
vaMert van idő, amikor nincs arvnsl. amint l:is műszeres tás- lélek áldozatos doktorai.
• kapcso'atban
elmondotta.
dászgépeken.
A
filrstenfcldA
lakossáe
ellátását
tekin|
szükség a közvetlen eszmecseré- kájával feltűnt, amint az életI
hogv
még
nem
dolgoznak
brucki repülőtérről korszerű
tik fő feladatnak. E célnak rendes munkaidőben.
re ahhoz, hogy valakiről a leg- ígéretével bekopogott súlyos beti egy orvost akartam | amerikai gyártmányú légVan
l megfelelően igyekszenek kl- anyagjuk és megrendelésük
lényegesebb dologban véleményt
csak
dicsérni,
azt
az
löltéses
gépekkel
1400
kilo: alakítani a
szövetkezet ui Ls. Azt szeretnék, ha minél
formáljunk: arról, hogy milyen teg szomszédom ajtaján. Kívánáldozatos életű öregemméteres utat tettek meg
j alapszabályzatát is.
Ennek előbb télies munkaidőt dolember, hogy milyen áldozatos csi voltam, mit mond, mit tesz bert, aki nem szóval, hanem
Nyugat-Európa
fölött
és
az orvos. Szokatlan jóérzéssel
munkára képes.
egvik pontja követeli a szó- gozhatnának. Elmondta, hogv
Listabonba
szálllak.
Rövihatott ráin nyugalma és bölcs egyszerű tetteivel vallolt példát
vetkezetek
autonómiájának j náluk eddig is darabbérbe
desen Athénba is elröpülAz elmúlt napokban, amikor tanácsa, a tudás és emberség emberségről és hivatásról, de
biztosítását. Ezzol azt szeret- dolgoztak a szövetkezet tagnek nz amerikai kiképzést
a munka országszerte állt, na- szavaként. Egy beteget vissza- nem tudom elkerülni, hogy az
kapott új német légihaderő
nék elérni, hogv a jövőben iai. ezután is kitartanak a
gyon
sokan
elgondolkoztak adni az életnek, a munkának, ö példája ne jordilsa tekintetem
pilótái.
ők
maguk helvileg határoz- darabbér mellett. Csak azokazon, hogy mit is jelent alkotó, enyhíteni testi fájdalmát, de a az orvosokra és mindazokra,
zák meg. mit akarnak gyár- ban a munkakörökben fizetPersze
a
virágnak
megtiltevékeny,
dolgozó embernek
lelkieket is, mert ö látta: a lé- akik nélkül nincs élet, akik ketani.
A szegedi Asztalos nek órabért, ahol nem lehet
tani nem lehet... Akinek
tenni.' Ezek a napok egy nagy
másképp díiazni a munkát.
lek is beteg. Igen, látta, látnia mencék előtt, vagy autók volánszárnyadl adlak, az röpül
KSZ dolgozói olyan cikkeÍJ.
kellett, mert különben ez a szük- jánál vitézül őrséget állnak éleket akarnak készíteni, amely(K)
i szavú, jóságos öregember az | tünkért.
NÉPLAP
2 v . a r n . i p , 1J56. november 25.
ből legnagyobb a hiánv. amc- S Z E G E D I

Pineau felszólalása

az E N S Z k ö z g y ű l é s é n

Nagy Imre és társai
Romániába távoztak

a% bW'O&bfw tanítóit

...

Az Asztalos

1

É"

KSz mit d?n tatája
dolgozik

LAKÁST,

LAKÁST

f

Pesten is, Szegeden
Esik a hó és betakarja a
pesti romokat.
Tél
lesz.
hideg, lassan-lassan keményen koppan a föld. S
most. hogv az ilső hó leesett. arra gondol az ember:
a rommálőtt pesti házak helyén felépülő úi épületek látnak-e még valamit az úi tél
fehér havából? A hailéktalanná vált családok
széles
ablakok mögül, meleg kályhák mellől
gvönvörködhetnek-e még a mostani tél hóesésében? Lesz-e munkáskéz,
amely meleg tetőt húz fázó
gyermekek és felnőttek fölé.
és lesz-e anvag. amiből fel
lelhet rakni az úi falakat, s ki
lehet feszíteni a meredek tetőket?
S a régente is hajléktalanoknak hoz-e tisztességes lakásokat a népforradalombán
megizmosodott emberség és
gondoskodás?

S z á z épitámunkás
megy Budapestre
Építő szakemberekkel történt beszélgetés alapián próbálunk felelgetni a kérdésekre. Hogv télen felépülnek-e
a rommá lőtt házak, ez csupán a főváros szépségének a
kérdése. Talán nem — vagy
talán nem mindegyik. Nem is
ez a fődolog, hanem az. hogv
tisztességes lakásba
költözhessen minden
hajléktalan.
Lehet, hogv a sürgető helyzetben nem is érünk maid rá
újakat építeni.
Olcsóbb és
gyorsabb megoldásokra van
most szükség!
Mindenesetre Pestre építő
kezek kellenek! Lerombolt falakat. kiszakadt aitókat. meglyuggatott tetőket kell helyrehozni! S a főváros jelenlegi
helyzete megyénkből is kéri.
követeli a gyakorlott, építőmunkásokat:
Mintegy száz szegedi, szentesi. csongrádi és makói építő
jelentkezett eddig budapesti
munkavállalásra.
Szentes
egymaga több mint negyven
építőmunkást küld a bajbajutott fővárosiak megsegítésére.
Ez a száztagú munkáscsopart. az építő szakma valamennyi ágából verbuválódott
és ez a létszám még nem végleges. Mihelyst élelmezésük
és szállásuk biztosítva lesz.
útnak indulnak, s utánuk ha
kell. s ha lesz mód életfeltétételeik biztosítására úiabb
és újabb csoportok: kívánnák
medvénkből Budapestre menni. hogv a hóval belepett romos házakat, lakhatóvá varázsolják.
A munkások azt kérdezgetik egymástól: lesz-e anyag?
Az élénkülő vasúti forgalom,
a külföldről étkező segélvszerelvénvek és a munka általános megkezdése erre igennel felelnek S a mi népünk,
mint most. a történelmi napokban is megmutatta, csodaszámba menő dolgokra képes.
Az ország-híres csongrádmegvei építők pedig szívük
minden rezdülésével
együtt
éreznek országunk baibaiutott dolgozóival.

De nem megy el
mindenki...
Itthon is kell a munkáskéz,
és itthon is marad építő, mert
a súlvos fővárosi lakáshelyzetet nemcsak direkt
módon
lehet gyógyítani, hanem „másod! agos kezeléssel" a helyi
lakásviszonyok generális enyhítésével is.
Jelenleg a tanácstól, a K1Ktől és a Tatarozó Vállalattól
körülbelül 1 millió 600 ezer
forint értékű lakásátalakítási
megbízást kapott a Csongrád
megyéi Építőipari Vállalat,
s már meg is kezdte az átalakítási
munkálatok tervd ,kumentációjának felülvizsgálását. Most. itthon is háttérbe szorulnak a hosszantartó és ideiglenesen, vaev véglegesen is nélkülözhető építkezések — amilyen a tervezett szeiedi (luxus-) vízisporctelep. aSZUE kabinsora, vagv
a Szervestrágva Gyűjtő Vállalat építkezése.
Ma egyetlen törvény érvényesülhet az építésben: a
szükség. A szegedi úi bérházak építése folytatódik —
bár előreláthatólag épüleíSZEGEDI
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is! lem csökken i vásárlási fáz - áru bőven van

I elemek hiánva miatt bizonvos : luk el. Azt várnánk ugyanis,
Nyolc-tíz
nappal ezelőtt neki.' Volt az Állami Áru| időre ezt. a munkát is le kell liogy minden üzem, intézmény már kezdett alábbhagyni a házban olyan vevő is, aki
j és szervezet felelősségteljesen kö- vásárlási láz. Egyre rövidebmaid állítani.
30 H l ó m o s ó s z a p p a n t
rezidenciáján
és bek lettek a sorok az áruháMiriden erőt és anvagot az rülnézzen
olcsón és gvorsan eszközölhe- mondjon le azokról a helyisé- zak előtt. Már-már meg is
volna, ha újabb kért, persze ennyit nem katő célszerű lakásatalakítások- j gekről, amelyeket nélkülözni tud, szűntek
és amelyek lakásnak gyorsan, és sztrájk nem követi az elsőt. A pott. Nem azért, mintha nem
ra! — ez most a ielszó.
kis költséggel átalakíthatók.
sztrájk már elmúlt, a szegedi lett volna, de az áruházi dolTáisadalmi ellenőrzési!
S a tanácstól, amely elvben üzemekben is indul, mozdul gozók előtt is világos, hogy
I és gyakorlatban komolyan tá- az élet, termelnek. A vásár- ma nagyon sok lelkiismeretSokszor kongtak már üre- mogatja és szorgalmazza ezt a lási láz azonban még eléggé len ember spekulál a dolgosen nagv jelszavak — s ez. is mozgalmat, azt várnánk, hogy makacsul tartja magát.
zók bőrére. E 30 kiló szappan
csak Drooaganda-ielszó lenne, szintén hozzon nyilvánosságra
árának a kamatját is valóÉlelmiszereket ugyan töb- színű, hogy a munkások fizetha nem vennék számításba, olyanféle határozatot, miszerint
hogv
megvalósítása
nem mondjuk helyet ad a volt be- bet nemigen halmoznak az ték volna meg. Szappanból a
megy könnyen, hogv még ma gyűjtési oszály szobáiban vala- emberek. Látják, nem érde- megfelelő készlet ellenére is
sem akarják megérteni egyes milyen rokonszervezetnok, amely mes. Ha este letakarítják az egy vevőnek csak két darab
intézmények és szervek, hogv esetleg lakásnak felszabadítható élelmiszerüzletek
polcait, mosószappant és két darab
az irodai kénvelmeskedés ma épületben székel.
reggelre ügyes kezelt újra pipereszappant szolgálnak ki
vételt a hajléktalanok ellen.
Nyilt kérdést intézünk a Nem- megrakják azokat friss áru- egyszerre.
Dc úgy gondoljuk, ezt az zeti Színházhoz: vajon jó helyen val. Most inkább az
Szerdán az üzletek előtt a
ügyet nem is lehet egyedül a van díszletraktára és a diszletelegtöbb sorbanálló a piacozó
:i
feltételezett jóindulatra bízni. 7Ő részlege a Virág-cukrászda
ídoic - l»eve'
parasztságból adódott. Sokan
Társadalmi ellenőrzés kell — és felett?
tűzhelyeket,
kerékpárokat,
egy olyan társadalmi képviselet
Az építőkhöz: a Kelemen ut- árusító üzleteket rohamozzák rádiókat szerettek volna venéletrehívása,
amely szakmai, cai Építő Klub helyén néhány
szociális és humanista szempon- család kaphalna-e becsületes ott- a vevők. Vesznek mindent, ni. Tűzhelyből, mint a keresami olcsó és aimi
drága kedők mondják, pár hét alatt
tokat figyelembe véve el tudja hont?
dönteni: melyik szervezet tud
egyaránt.
Bútort,
rádiót,
szőEgyelőre csak ezt a két-három
l ö b b f o q y o ' f el,
összébb húzódni, vagy lakásokat j lehetőséget exponáljuk, de ha- nyeget, kalapot, ami csak
eredeti rendeltetésének vissza- marosan a társadalmi ellenőrzésm'nt máskor egy negyedév
van.
adni?
re és körültekintésre appelálva
Erről győződtünk meg kör- alatt. Az Állami ÁruházIlyen tekintetben egyes vál- folytatni fogjuk az ilyen kérdélalatok és szervezetek már meg- sek feltevését, mert semmilyen utunkon, melyet Szeged üz- nak több mint félévre való
tették az első kötelező lépéseket, szempont nem lehet most dön- leteiben tettünk. Az Állami kerékpárkészlete volt, jelenleg egy darab sincs. A pótlás
több helyiséget bocsátottak ille- tőbb
a lakásgazdálkodásban,
szállításon
tékes szervek rendelkezésére la- mint az, hogy az olcsón vissza- Áruházban Dózsa Pál kartárs nagyobbrészt a
múlik. Edény már szintén semondta
el,
hogy
az
egyik
kás céljaira:
szerezhető helyiségeket gyorsan
sincs. Most minden elkel
A Magyar Szocialista Mun- a hajléktalanok otthonává va- nagypénzű vevőnek 2 ezer fo- hol
— mondja a Valéria téri Vaskáspárt ideiglenes szegedi intéző- rázsoljuk !
rintért adtak el 20, vagy 25 és Edónybolt vezetője. Eke,
bizottsága bárom volt MDP-székközönséges kalapot. Mikor borona, szőlőprés, ami eddig
házat már felajánlott lakásokSzerény javaslat —
megkérdeztek tőle, mit akar nemigen kellett, most ugyannak, de ezzel az ügyet nem tedolgozóknak
csak fogy. A megyében lévő
kinti befejezettnek, újabb hatáe rengeteg fejrevalóval, há- összes eladó vetőgépnek gazrozatokat készít elő egyéb pártLakás kell a DÁV, a MÁV, a nyavetien felelte: kell kérem. dája került már. A szegedi
helyiségek megosztására, vagy Posta, és ki tudja hány egyéb
Mi is azt mondjuk, úgy kell vasüzletekben szerdán kapátadására.
intézmény dolgozóinak is. HonA Vöröskereszt, a DISZ és a nan, miből? A cikkíró azt monjárási népfront-bizottság szintén daná erre a kérdésre, hogy: tárlemondott korábbi helyiségeiről gyilagosan nézzék meg az egyes ;
és a Hazafias Népfront Városi intézmények dolgozói, hogy hol:
Bizottságával költöznek össze, lehet összébbhúzódni, hogy fon- :
így felszabadni a Dózsa György tos-e két előszoba az igazgató
Fővárosunk
lakossága I tézmények stb. a dolgozók
utcai emeletes épület is. Az irodája előtt, hogy mi lesz a szesok nehéz megpróbáltatást
Pénzadományait gyűjtsék
élt át az elmúlt hetekben.
egyetemi
pártbizottság
volt mélyzeti osztályok helyiségeivel,
össze és az összeget a „Vákülönösen
székháza, és az MSZT-székház és tárgyaljanak ezekről a veze- í A közelgő tél
rosi Tanács v. b. egészségszükségessé
tette,
hogy
emeleti részei szintén a lakás- tőséggel.
ügyi osztálya letéti számla
hiány enyhítésére szolgálnak.
Szeged,"
elnevezésű
Végül engedelmet kérünk min-; mindazok, akik ezekben a/
időkben kedvezőbb körül675 403—623. számú csekkA Csongrádmegyei Építőipari denkitől, akit a lakáskérdésben
mények között élnek, a leszámlára fizessék be. MaVállalat szintén példamutató lé- igazságosan vagy igazságtalanul
hetőséghez mérten segítségánosok pénzadományaikat
péseket telt: a Madách utcában érintettünk. Reméljük, hogy felget
nyújtsanak
számukra.
a Bérház II. emelet 206
két-három, a Tolbuchin sugár- ismerik cikkünkben az igazi,
Az egész országban megszámú szobájában fizetheuton két lakásnak alkalmas épü- szenvedélyes szándékot, és véindult
a
dolgozók
mozgaltik be. A város területén
letrészt adott át, részlegeinek gül igaz emberséggel véget vetma, hogy enyhítsék BudaBudapest
megsegítésére
összevonásával.
nek az irodai kényehneskedéspest lakosságának jelenlesemmilyen
más
módon
Ugyanakkor valami nyugtala- nek és a helyiségekkel történő
gi nehézségeit.
pénzbeli adományok nem
nítja a cikkírót, mégpedig az, oktalan reprezentációnak.
Ezért a Szegedi Városi
gyűjthetők.
Most esik a hó, eláll, s majd
hogy ezek az önkéntes felajánMunkás-Paraszt
Tanács
Budapest
lakosságának
lások még mindig nagyon szór- újra esik, hideg lesz. Lakás
végrehajtó bizottsága kümegsegítésénél számítunk
ványosak, és csak néhány poli- kell Pesten, Szegeden, mindé-(
lön bizottságot szervezett,
a szegedi dolgozók önzetlen
tikai szervezet részéről hangzot- nütt!
melynek feladata, hogy a
áldozatkészségérc.
szegedi dolgozók részéről
már eddig is kinyilvánított
SZEGED VAROS
segítés különféle formáit
r
MUNKÁS-PARASZT
összefogja.
TANÁCS VÉGREHAJMegkezdtük a ruha- és
TÓ BIZOTTSÁGA
A mindennapi élet nagy vagyunk győződve arról, hogy
pénzadományok gyűjtését.
csatájának: a beszerzési gon- a közélet más helyein is
A Budapestnek szánt rudoknak, a mindennapi ke- megállták a helyüket a dolhaadományokat a Magyar
— Ismét lesz egyetemi lap. A
nyérért való hajszának is gozók, más helyeken is dolVöröskereszt szegedi szervezeténél
(Móra Ferenc Szegedi Tudományegyetem Rektori
meg voltak a hősei, akük az goztak a munka hősei —, de
sétány 7. sz. alatt) minden Hivatala a korábban a Szegedi
emberiesség és a lelkiismere- egy ilyen forgalmas, szinte
üzlet
hétköznap fél 9 és 16 óra Tudományegyetem és Orvostudotesség fegyverével vívták a állandóan túlzsúfolt
napi forgalmát lebonyolítani
mányi
Egyetem
szerkesztésében
között lehet átadni.
harcot mindannyiunkért.
Pénzbeli
adományok megjelent „Szegedi E g y e t e m " elNem tudunk így szó nélkül közmegelégedésre, a szív és
gyűjtésével ugyancsak elő mű hetilap újbóli megjelentetésére
elmenni az áldozatos munka emberszeretet hangján, nem
kívánjuk segíteni a főváro- igényt tart. Az egyetemi ú j s á g
mellett, amelyet a Marx tér kis dolog . : . s ezért mindannyiunk köszönete és megsi dolgozók veszteségeinek új elnevezéséről és a szerkesztősarkén lévő 29. sz. Népbolt becsülése
jár.
enyhítését. Kérjük, hogy a bizottság összetételéről a közeljödolgozói fejtettek ki a vásárvállalatok, hivatalok, in- vőben döntenek.
Dr. Lakatos Emil
lóközönség érdekében. Meg

Segítsük Budapest lakosságát

kodták a tavasszal és nyáron
használatos
mezőgazdasági
szerszámokat is.
A Bajcsy-Zsilinszky utcai
Bútorcsarnok már szinte kong
az ürességtől. Fotelek, más
kárpitozott bútorok, csőbútorok, mindenféle stílben elkeltek már. Mint az üzlet vezetője elmondja, nagyobbrészt
falura, tanyára vitték a kárpitozott bútorokat is, pedig
ezek nemigen voltak használatosak eddig a parasztság
otthonaiban.
Mint egy nagy
folyam,
hömpölyög most a pénz befelé
az áruházaik pénztáraiba. A
dolgozó parasztok és mindenki, aki csak teheti, halmoz mindent, csak egyet nem:
a pénzt. Pedig alighanem sok
családban
boí

lesi

ebből

nemsokára, mert áru a legtöbb üzletben — különösen
textilféleségek — jelenleg is
van. Ezután is lesz bőven.
Az áruház szerda éiiel kapott egy nagy teherautó rakomány fehérneműt, flanellféleséget és egyebeket. Előbb
küldtek 700 pár cipőt. Az áruház raktáraiban
moccanni
sem lehet a rengeteg szebbnél-szebb árutól. Sok portékát leüld az Üjszegedi Kender
és a Ruhagyár. Az _ eladók
persze ügyesen gazdálkodnak
a készletekkel. Egy-egy fontos közszükségleti ciikkfélcségből senkinek sem adnak
nagyon sokat. Kevésbé fogyós
anyagokból viszont mindenki
vehet, amennyi csak jólesik.
Egyes olcsó finom áruk forgalombahozását akkorra tervezik, amikor a gyárakban a
munkások fizetést kapnak,
hogy a jó és olcsó holmikból
nekik is jusson.
A bútorüzletben is megtudtuk, hogy több megyei bútorüzemben máris készülnek az
új bútorok. A makói bútorüzemből pedig — ha nem lenne még néhány apróbb akadálya — máris megtölthetnék
a kiürült csarnokot.
A Mikszáth Kálmán utcai
földművesszövetkezeti
vasáru boltban hallottiít, hogy
igen fogyós anyag lett most
egyszeriben a permetezőgép
is. de
solt

sző'ő'
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kellene még ültetni ahhoz,
hogy mindegyikkel
legyen
mit permetezni, ami még
raktáron van.
A nagy vásárlási hullám
idején minden elismerésünk
a fáradhatatlan kereskedelmi
dolgozóké.
Közülük sokan
nappal az üzletekben dolgoznak megállás nélkül, éjszaka
pedig teherautókra ülnek, s
mennek a különböző közelebbi, távolabbi áruraktárakba,
hogy reggelre, mire az első
sorbanálló megjelenik a redőny előtt, ismét tömve legyenek a polcok.

Az igaz tanok néhány hamis nagypapja, több
csalafinta középpapja és a viharvert, a megtépázott
nyáj i
számos
tagja
konzíliumot
tartott mifelénk Babilonban, i
hogy megtanácskozza a földis,
nek, a köznek és a nyájnak no meg számos nyájbeli
egyaránt hasznos nyájszapo- aki közeiről érezte magán a
szélzúgásokat.
rítást sürgető
kérdéseket.
... tehát erősödni
kell,
— A kiváltságos
nyájnak ha—már
vihar volt, bár nélnőni, erősödni és szaporodni küle
is majd csak meglettünk
kell, ha felették is előle az
majd csak egyenesbe
igaz tanoktól és a nyájtól el- volna,
volna — folytatja
bitangolt főpapok az
életet... kerültünk
beszédét fondorkodva a ha— kezdi a hegyibeszédet az mis
nagypap, majd így fűzi
önmagát szónokul
kiválaszmondandóját:
tott egyik hamis
nagypap, tovább
aki hosszú ideig pirosarcúra
— A mostani idők viharát
hízhatta magát, mert nem le- úgy kell tekinteni,
hogy a
gelt együtt a sovány
füvön viharcsinálás nem a nyájbelisem a nyájbeliekkel, sem a ek lelkét fekszi meg,
mivel
kivülmaradókkal és a kire- megtévesztette
a szeplőtelekesztettekkel. A hamis nagy- neket a báránybőrbe
bújt
pap láthatóan
föpapellenes, keselyűhad és a
sorainkban
bár korábban igen-igen meg- elburjánzott
dinasztikus
áztatta magát az
áldozati nagypapiság. Le a nagypapifüstökben és a mirhafelhők- sággal! Le vele! —
mondja
ben; csengettyűzött,
korholt, szinte tajtékozva, majd a haáldott és átkozott, ahogy ép- tás kedvéért néhány másodpen kívánta a főpapi
áldo- percig lehányja a szemét.
zati bemutató, vagy a felhorA következő
szavak
már
kanó nyáj összeszorulása, ha ismét a nyelve hegyén vanvihart-jelző szeleket zúgattak nak, de a "le vele-" kimondáaz igaz tanokkal és önmaguk- sa után mintha
egy
kicsit
kal is összekeveredett
kívül- megcsuklana a szónok, mivel
maradók
és
kirekesztettek, népes rokonságát
elejétől

rögtön azzal kezdi, ami a
bibliában is meg vagyon Írva, csak egy kicsit másképpen.
— A szó is, a kezek
is
Ézsaué, egyiksem
Jákobé.
Nem is lehetnek azok, amíg
nem a legigazabb
nyájbeliek
lesznek a nyáj és a kívülmaradottak, valamint
a Ittrekesztettek lelkiismeretei
mifelénk
Babilonban
is —
mondja fennhangon ez a valaki és arra az
egyszerű
nyájbelire gondol, aki a vihar
kellős közepén
nyájterelésre
szólított Babilonban a minden nyájak ősapja — Mózes
— mifelénki szobránál, amikor még a hamis nagypapok
sehol se voltak.

„A vzá is, a kezek is ízsaué .. /
-
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fogva egytől egyig
nagypappá emelte a forgandó idő, a
szarvának is tapsolva
örülő
és egyformásított nyájnak
a
zsírosabb rétek felé való lesése, no meg a közszerencse,
hogy minden
nagypap-rokonsága tömény nyájvezetői rátermettséget, villámló
észjárást szívott magába az idők
legelején, azaz a
legutolsó
társadalmi formációban való
nyájtcrelési
veszedelemben,
amikoris a mostani
hamis
nagypapok nem voltak
még
hamisak és nem váltak ki a
nyájból, hanem együtt törtek
be a főispánok kövér legelőire. A szónok csuklása csupán eddig tartott — amíg
mindezt végiggondolta a hallgatóság, az igaz tanok
több
csalafinta középpapja
és a
viharvert, a megtépázott nyáj
számos tagja —, majd hangot
váltva szólt a
viharelöttlség
felduzzasztott
nyájtáboriról,
a viharverök
érdeméről,
a
viharba keveredettek
felemás
mivoltáról, majd a tegnapi-

ság szilajságát példázta néhány értetlen és történetietlen adomába kötve.
A hallgatóság mintha csalatkoznék, amikor a régi-svádájú szónoki hamis nagypap
leül. Az igaz tanok
szerinti
inai és a holnapi nyájszaoorítás módozatairól nem tudott
meg többet a csalafinta
középpapság
és a
viharvert
nyáj, mint eleddig. Hacsak azt
nem, hogy hogyan nem kell
ma szónokolni a nyájszaporításról, mivel a nyáj
többet
— Vezetőnek őt és a hozzá
tud a vihar igazi okáról, mint
hasonlókat
kell
megtalálni
a celebráló nagypap.
nekünk — mondja ez a valaA nyájbeliek
mozgolódnak, ki —, hogy Jákobé lehessen
többen otthagyják a
konzí- a szó is, a kéz is, amely köliumot. mint akik nem
kí- zös akarattá tereli majd öszvánnak azonosulni. Az első sze a viharvart, a
megtépáhozzászóló igy lett tehát egy zott nyájat a
kivülmaradóksemmit sem tanult
nyájbeli, kal és a
kirekesztettekkel
aki többszörösen hivatkozik a j együtt, hogy föl ne falhassáik
szónok fényes tételeire, s meg- többé előlük az életet.
ismétli a jövőbeni kövér rétek
LÖDl FERENC
reményére
gondolva
mindazt, ami az üres hordóból is
kikongatható. Végül a nyájVasárnap, 1956. november CS 1
ból felemelkedik
valaki,
s

HIREK
Nem változik
lényegesen
az időjárás
Várható Időjárás vasárnap estig: Továbbra
is felhős idő, néhány
helyen havazás. A hőmérséklet alig változik. Várható nappali
hőmérséklet délben 2—
4, este 0—plusz 1 fok
kőzött.

Meddig közlekednek a

villamosok

Folvő hó 26-tól áramkorlátoKözponti-megál. 6.36
17.24
zás miatt a villamosforgalmat az
Újszeged
6/;8
17.36
alábbiak szerint tudjuk biztosítani:
7. vonal:
első
utolsó
Somogyi u.
6.20
16.40
1. vonal:
kocsi: kocsi:
Dorozsma
7.00
17.20
Rókusról
6.12
17.40 indulnak. Napközben az egyes
Szeged pu.
6.32
18.00 vonalon 8, a 2-es vonalon 12, a
4-cs vonalon 12, az 5-ös vonalon
2. vonal:
12, a 7-es vonalon pedig 20 perPetöfitelep
6.36
17.36 cenként indulnak, de csak egyes
Vágóhíd
6.36
17.36 kocsik. Kivételt képez a 7-es voMérei-kitérő
6.24
17.24 nal, ahol dupla kocsik indulnak.
Az autóbuszforgalom 6.30-tól
4. vonal:
minden órában az Anna-forrásKözponti-megál. 6.24
17.24 tói 8.30-ig Tápé, Szőreg, MihályFodortelep
6.42
17.42 telek felé, 8.30-tól 17.30-ig minden két órában indul, Tápé, Sző5. vonal:
reg, Mihálytelek felé közlekedik.

1956. november 25. vasárnap
m o z i
S z a b a d s á g Filmszínház: Visszaélés. — Argentin film. Az előadások
kezdete fél 5, fél 7
Vörös Csillag és Fáklya Filmszínház a mai napon megkezdi előadásalt
ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS
SZOLGALAT
Szeged város területére
1956. november hő 24-től
december hó 1-lg este 18 órától reggel 6 óráig kizárólag
elsősegély
és nehézellés esetére
Inspekciós
dr. Tiboldi Béla állami állatorvos.
Lakása: Maros u. 42. Telefon: 3551. Fuvarról az állattartó köteles
gondoskodni.
A Juhász Gyula Művelődért Otthon könyvtárában kölcsönzés naponta de. 10 órától du. 4 óráig.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazon rokonoknak, Jóbarátoknak és ismerősöknek, kik szeretett
j ő férjem, Bóka J á n o s
temetésén
részt vettek. Ezúton mondunk köszönetet.

Kárpótolják
mustbeadási kötelezettségeiket
teljesítő gazdákat
A dolgozó parasztság körében még ma is gyakran
felmerül a kérdés: vajon
valóban igaz lenne az, hogy
a kormányzat teljesen,
s
örökre megszünteti a rosszemlékű begyűjtési rendszert?
Sokan szinte nem is merik
hinni ezt, pedig ez így van,
igaz valóság. Kormányunk
az utóbbi időben már arról
is bocsátott ki rendeletet,
hogy kárpótolják azoKat a
gazdákat, akik az ősz folyamán teljesítették borbeadási
kötelezettségeiket. A beadott
szőlőért, mustért
fizessék
meg a termelöknek a szabad
felvásárlási á r a k a t A Csong-

rád-Békésmegyei Borforgalmi
Vállalat dolgozói már nagyobbrészt végre is hajtották
ezt a kormányintézkedést.
A vállalat saját működési
területén az elmúlt napok
során mintegy három és fél
millió forintot fizetett ki &
bortermelő gazdáknak árki
egyenlítés címén. Például az
a gazda, aki a beadásba 20
cukorfokos mustot vagy ilyen
minőségnek megfelelő szőlőt vitt a korábban kifizetett
3 forint 20 filléres literenkénti árhoz, most még 3 forintot kap, s fizetnek azoknak, akik még nem kapták
meg ezt az árkülönbözetet.

Gyászoló család
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindazon rokonokak. Ismerősöknek. Jólnrátoknak. kik felejthetetlen Jó férjem temetésén koszorúés vlrágadomniryülkkal f á j d a l m u n kat enyhítették, ezúton
mondunk
hálás köszönetet.
8zv. Domonkos Sándorné
és c s a l á d j a

NYILATKOZAT
A Szegcdi Néplap november 2-1-1 száma hírei között
megrótta a Dugonics téri újságárust, amiért egyes újságpéldányokat félretett. Kötelességünknek tartjuk a nyilvánossággal közölni, hogy az
újságárus
kérésünkre,
az
Egyetemi Könyvtár és a Tudományegyetem részérc tett
félre egyes, hamar elfogyó
fővárosi lapokból néhány példányt, minthogy a lapterjesztés jelenlegi módszerei mellett a könyvtár másként nem
tudná biztosítani folyóiratolvasótermének szükségletét.
Véleményünk
szerint
a
könyvtári példányok félretétcle a lapok széleskörű olvasottságát szolgálja.
Egyetemi Könyvtár

Nővé vedlett
világháborús

pilóta

Egész Angliában nagy feltűnést keltett
egy
második
világháborúból ismert angol
pilóta esete.
Róbert Cowel, a Royal Air
Force (királyi
légierő)
egy
pilótája, aki valamikor
Spitfire-eken száguldozott és lövöldözött, két évvel
ezelőtt
nővé változott. Róbert, azaz
most
már
Roberta
Cowel
1954-ben,
36
éves
korában
jött
ra
arra,
hogy voltaképpen nő. Azóta
egy nagy műtéten és néhány
kisebb plasztikus
kiigazításon esett át s teljesen nővé
vedlett. Haja vállát
borítja,
•megrövidített orra fitos, megkurtított szája
karminpiros,
körme vérvörös, s állítólag
nem tud megszabadulni
a
kérők rajától. Roberta azonban nem hajlandó
férjhez
menni, sőt igyekszik repülő
pályafutásán tovább haladni.
Az első nagy műtét
után
ugyanis a Royal Air Force alkalmatlanná nyilvánította
a
repülésre, de nemrégen egy
felülvizsgálaton,
amit férfias
konoksággal kiharcolt,
újra
kimondták,
hogy
alkalmas.
A legújabb sugárhajtású repülőkön végez most kísérletező munkát.
Valószínűleg ő az egyetlen
nópilófa a világon, aki
sugárhajtású repülőt vezet.
1
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Anyakönyvi hírek
I. KERCLET
Házasság
SzentkUral
Béla—Orbán Márfa,
Fekete István—Mucsl Márta,
dr.
Görgényl Gyula—Banner
Piroska,
Szörényi Zoltán—Kószó Róza, Kurunczl János—Cserha Margit, Araesi Dezső—Nagy Magdolna, Papp
István—Csikós Ilona. Barát László
—Miklós Ibolya. Kaszap László—
Várad! Máriával kötött
házasságoL

Rostás
—Ordögh Margit A n d r á s ,
Jenő,
Terézia
Miklós—Rostás
Gyömbér Imre—Llppei Margit Margit, Asztalos
JánQB—Jana
Ilona
András. László
Llásztó—Harsány!
Margit Béla. Kis í i r t - F r a n k Etelka Eva, Szatmári
József—Molnár
Mária Z s u z s a n n a .
J ó l á r t György
Lakatos Edit György. F a r k a s Vince—Fodor Erzsébet Mária, Czene
J ó z s e f - G á l i Mária
József,
Vida
Károly—Horváth Ilama Ilona. Bessenyei István—Slmoa Amália István,
Bozsányl
Gyula—Vékony
Etelka
Születések
Tibor. Csiszár G é z a - r F a r a g ó Ilona
Szávai Sándor—Csendes Erzsébet j Hona,
Heiler
Isttván—Mészáros
Katalin. Huszár Jenő—Imre Ilona Mária Ágnes, Varga Endre—SzatAntal,
Bárkányi
István—Eperjesi mári Erzsébet Attila. Kálmán BéMária Mária, Tanács Antal—Nagy la—Frank Piroska Z s u z s a n n a , VarErzsébet István, Kecskés Imre— ga Mihály—Hegedűs Erzsébet ErBata Mária Mária. Forral Sámuel zsébet. dr. Arany László—Horváth
—Pozsonyi Margit Sámuel, Márkus Zsuzsanna Andrea. Kádár János—
György—Kollár
Ilona—Gyöngyi, Horváth Ilona Margit, D u d á s JóMeleg J á n o s - Flórián Gizella Já- zsef—Sallal Ida József. N a g y Pénos, Zsiga Árpád—Farkas Mária ter—Bodó Klára Erzsébet. KomóIlona. Oltyán József—Halász Irén csin István—Szekeres Ilona ZsuJózsef.
Coinbos
Mihály—Keller zsanna, Nagy Ambrus—Molnár MáMagdolna Mihály, Combos Mihály ria Mária,
Goda
István—Fodor
— Keller Magdolna István, Komá- Irén Irén,
M.
Kovács
József—
romi László—Török Anna László, Nemes Berta J u d i t . S z ú n y o g KálMiletln
Emil—Gyuris
Magdolna mán—Joch Mária Katalin. Csiszár
Katalin, Krasznavölgyl János—Re- Mihály—Katona
Katalin
Mihály,
hus Julianna László. Hári József Ábrahám József—Matus Mária Má—Slezák Ilona Ágnes, Dezső Fe- ria, Pálinkás Mihály—Gombos Má-.
renc— Pamok Piroska
Dóra, Tóth rla Ágnes,
Pajor
Gyula—Gémes
Kása János—Bárány Anna Anna, Krisztina
Mária nevű
gyermeke
Erményl
Lajos—Balla
Valéria született.
László, Gazdagh János—Ball AnHalálozás
na Zoltán, Bajza
Frigyes—Timár
Ilona László. Nemes Béla—GuglaBíró Sándor 5 hó. Tóth I g n á c
va Mária György. Thébesz Antal
—Kálló Ilona Károly. Kalló Antal 47. Koszó Éva 81. Rácz Lajosné
- K á v a l Erzsébet Katalin,
Varga Savanya Anna 72, Horpáczl Macska
Sándor—Dobó Margit Ágnes, Lakó J á n o s 74. Llndner Mór 79, Bóka
Józsefné Csányi
látván—Simonyi
Madezsda János, J á n o s 81, Papp
Kovács A n t a l - S z a k á i Klára Zsolt, Hermina 72. Jokity Miklósné ZsiGombos Béla—Kupó Anna Ibolya, kó Julianna 55. Csáki A n d r á s 67,
Klspéter
Rozália
Kovács Géza—Nagy Ida Gazriella, Papdi Istvánné
Oszlács
Papp István—Tóth Rozália Rózsa, 73. Dudás József 0 nap.
Dabis Miklós—Forral Hona Edit, Béla 16. CsepregI Bálint 18, MáelLaudisz
Sándor—Simon
Aranka rat Ferenc 35 éves korában
Sándor, Király István—Herceg Ro- húnyt.
zália István, Péter
János—Simon
Erzsébet Erzsébet. Fehér J ó z s e f Simon Anna László. Szalai Péter
—Molnár Mária Mária nevü gyermeke született.

Közöljük

Elhaltak:
H a d o b á n s István I napos. Varró
Aladár 75 éves. Kiss József 83
éves. Majorczkl Mihálv 2 éves, Ungi I.ászióné Rabb Mária 80 éves.
Dudás J á n o s n é Berta Erzsébet 50
éves, Törköly Mátyás 82 éves, Bökönyl J á n o s 35 éves. Kamasz József 55 éves. Combos Mihály 2
napos, Combos István 2 napos,
UJtalussy Mihályné Ucsnay Anna
34 éves. Csányi Mária 4
napos.
Körmendi
Ferenc 32 éves,
Tóth
Jánosné Kiss Ilona 69 éves, Sánha Julianna 48 éves. Dékány Mlhályné Rostás Julianna 74 éves.
Petrás Lajos 58
éves.
Surányi
Zsuzsanna 5 napos, ö k r ö s Mária
52 éves. Szabó Ferenc 54 éves.
Pintér J á n o s n é
Nagy
Anna
45
éves korában húnyt el.
III.

KERÜLET

Házasság
Kiss
Ferenc—Szélpál
Rozália,
Kis Tibor—Bujdosó Mária, Szekeres Imre—Nagy
Mária,
Németh
András—Mucsi
Erzsébet.
Császár
Imre—Juhász Ilonával kötött
házasságot.
Születés
F a r a g ó Mihály—Nagy
Veronika
Mihály. Kádár Német A n t a l - V e n ner Jolán István. Solvmósl István

—

S P O I T ^ -

A melbournei olimpiai játékok
szombati napja
Nyele aranyérem sorsa d&lt el ezen a napon
Szombaton már harmadik ! eredményénél 26 cm-el jobbat (USA) 362.5 kg.
2.
Habutgyinov
(szovjet)
napjába lépett a melbournei dobva, szerezte meg az érté372.5 kg (125, 110, 137).
olimpia. A műsoron 9 sport- kes 5. helyet.
3. Kim Csang-IIo
(koreai)
ág versenyszámai szerepel100 m síkfutás: olimpiai bajtek. A legtöbb sportágban nok: Bobby Morrow (amerikai) 370 kg. (107.5, 112.5, 150 kg.)
4. Onuma (japán) 367.5 kg.
folytatódnak a már megkez- 10.5 mp.
5. Tamraz (iráni) 365 kg.
dett versenvek és ú j sportág2. Baker (amerikai) 10.5 mp.
6. Zcbulkowski (lengyel) 360
ként a labdarúgás is jelentkezett.
3. Hogan (ausztráliai) 10.6 mp. kilogramm.
»
Eredmények
4. Murchison (amerikai) 10.8
A férfi-tőrcsapat olimpiai baj*
400 m. gátfutás: olimpiai mp.
nokság
döntő' körmérkőzése
bajnok: Glenn Davis (USA)
5. Germar (német) 10.9 mp. szombaton került sorra. Francia*
50.1 mp.
6. Agostini (trinidadi) 10.9 mp. ország, Olaszország, Magyaror*
Ü j olimpiai csúcs (régi MevMindvégig szoros volt a küz- szág és az Egyesült Államok vá*
őre (USA) 50.8 mp 1952.
2. Southern (USA) 50.8 mp. delem az első helyért. A győztes logalottja küzdött az olimpiai
3. Culbreath (USA) 51.6 mp. személyének megállapítását a bajnoki címért.
A magyarok első mérkőzésü4. Litujev (szovjet) 51.7 mp. zsűri csak 10 perces tanácskozás
után mondta ki. A jelentések kön 8:8 arányban végeztek az
A 400 méteres gátfutás szerint a sajtópáholyból úgy lát- olaszokkal és jobb találatará*
olimpiai bajnoka 21 éves. 183 ták, hogy Morrow legalább egy nyukkal Olaszország csapata sze*
centiméter magas és 76 kg méterrel megelőzte Baltért, ez rezte meg a győzelmet. A máso*
súlyú. Pályafutása igen érde- azonban a kihirdetett időered- dik mérkőzésen sem kísérte sze*
kes. 110 méteres. 120 yardos ményből egyáltalán nem tűnik rencse a magyar vívókat: 11:5
arányban vereséget szenvedtek a
gátfutó és távolugró volt kez- ki.
•
franciáktól.
detben és csak az idén tért
A 100 méteres síkfutás olimát edzője tanácsára a 400 méEREDMÉNYEK:
teres gátfutásra. Egymás után piai bajnoka 21 éves 1.85 m maérte el a jobbnál iobb ered- gas, 76 kg súlyú. Olimpiai győFranciaország—Egyesült
Ál*
ményeket és 49.5 mp-es vilamok 10:6.
zelmével
bebizonyította,
hogy
a
lágcsúccsal óriási szenzációt
Olaszország—Magyarország
keltett a nemzektözi atlétikai világ legjobb sprinterei közé tar- 8:8 (59:63).
életben. A szakértők az olim- tozik. Jelenleg egyetemi hallgató.
Olaszország—Egyesült
Álla*
piai cím esélyesének tartották
mok 9:7.
•
és az atlétikai pályafutásáFranciaország—Magyarország
Férfi-távolugrás: olimpiai bajnak elején álló Glenn Davis
11:5.
bebizonyította, hogy nem ok nok: Gregory Bell (USA) 7.83
Az első helyért Olaszországéi
méter.
nélkül bíztak •benne.
2. Benett (amerikai) 7.68 m. Franciaország, a harmadikért
Magyarország és az Egyesült Ál*
3. Valkama (finn) 7.48 m.
A 400 méteres gátfutás
lamok versenyzői
• vívnak.
4.
Bondarenko
(szovjet)
7.44
döntőjével
párhuzamosan
folytak a kalapácsvetés küz- méter.
Az 50 kilométeres gyaloglás
5. Olowu (nigériai) 7.36 m.
delmei is.
részvevői négy és fél órás küz*
6. Kropidlowski (lengyel) 7.30 delmet
Kalapácsvetés:
olimpiai
vívtak egymással.
bajnok:
Harold
Connelly méter.
Olimpiai
bajnok: Norman
(USA) 63.19 m. Oj olimpiai
Bell voh mindvégig a legbizcsúcs (régi Csermáik József tosabb és teljesen megérdemel- Read (újzeelandi) 4:30:42.8 óra
2. Maszkinszkov (szovjet),
60.34 m. 19.52.)
ten szerezte meg az olimpiai
3. J. Ljungren (svéd),
2. Krivonosaov (szovjet) aranyérmet. Hazai eredmények
63.03 m.
után meglepetés a lengyel ugró
4. Pamich (olasz),
3. Samothszvetov (szovjet) gyöngébb teljesítménye,
5. Róka Antal 4:50.090,
•
62.56 m.
6. Smith (ausztráliai).
4. Hall (USA) 61.96 m.
Az új távolugró olimpiai bajAz olimpiai bajnok Read an5. Csermák (magyar) 60.70 nok indián származású amerikai
gol születésű 25 éves. Két éwcl
méter.
1.73 méter magas 68 kg. 19526. Kacsics (jugoszláv) 60.38 beii kezdett sportolni, katona ko- czelótj vándorolt ki hazájából
Új-Zeelandba. Korábban brit
méter.
rában is, mindjárt a távolugrást
bajnok és csúcstartó
Mint ahogy azt előre vártik, választotta kedvenc sportjának. ifjúsági
Az olimpiai játékokra való
az amerikai és a szovlet ver- Ebben az évben már 7.16 mé- volt.
többhónapos ed:
senyzők döntötték el egymás tert ugrott. 1935-ben 7.93 m volt felkészülésként
között az első helyek sorsát. a legjobb eredménye. Az olim- zést tartott Ausztráliában.
Az olimpiai bainoki címért piai válogató-versenyen 7.82 m-s
Connelly és Krivonoszov ví- eredményt ért el, s a továbbiak- Értekezletet f a r t a nehézatlétlkal
vott nagv harcot, ez a két ban elért 8.08 méteres teljesítszövetség
versenyző, aki a közelmúlt- ménnyel igen közeljutott Jcsse
ban egymástól hóöítgatták el Owens világrekordjához.
A szegedi társadalmi
nehézatléa világrekordot.
tikai szövetség vezetői,
birkózók
•
és súlyemelők ma. v a s á r n a p délAz első három dobás után
előtt
11
órai
kezdettel
az
AlföldlLabdarugómérkőzés is volt étteremben (Széchenyi tér) értekezKrivonoszov látszott biztosszombaton
délután
Mclbourncnak 63. majd 63.03 méteres
letet tartanak. Ezen m e g t á r g y a l j á k
eredmény volt a legiobb do- ban. Húszezer néző előtt, 30 fok a közeljövő tennivalóit és azt Is,
hogy
az edzések mikor kezdődnek
melegben
került
sor
a
Szovjetbása. Ugyanekkor Connelly
A Szegedi
H a l a d á s és
a
60.92 m és 62.65 m. Az éles unió—Németország találkozóra. meg.
Szegedi Törekés birkózói
egyébpárharc az utolsó hárorn doként
már
tartottak
edzést,
s
hamaSzovjetunió—Németország
rosan a súlyemelőknél is lesznke
básnál fokozódni látszott a
2 : 1 (1:0).
edzések.
szovjet versenyző azonban
nagv izgalmában mindhárom
Hamarosan
megalakulnak
>
Szombaton két súlyemelőbnjszakszövetségek. Szegeden a jövő
dobásnál kilépett és az ameri- nokság sorsa dőlt el.
héten
több
sportágban
megalakítkai versenyzőnek 16 cm-el siKönnyűsúlyú súlyemelésben ják az ú j szakszövetségeket. A
került őt túlszárnyalnia.
részletek
megbeszélése
végett
A magyar Csermák József olimpiai bajnok: Igor Bybak sportvezetők utaznak néhány na(szovjet),
380
kg.
(110.
120,
150,
pon belül a fővárosba, ahol az
hazai formáját igazolva az
1952-ben bajnokságot nyert új olimpiai csúcs.) régi: Kono OTSB-ben t á r g y a l n a k m a j d .

hirdetőinkkel9

HOGY
A »SZEGEDI NÉPLAPÉBA
TÉSEKET NAPONTA FELVESZÜNK
SZOMBATON
8-10-IG

HIRDE8—12-IG,

HIRDETÉSI
DIJAK:
Apróhirdetések:
10 szóig köznap 10 forint, ünnepnap 20 forint, további szódíj köznap 1 forint, ünnepnap 2 forint
Köszönetnyilvánítás:
10 szóig köznap 30 forint,
ünnepnap 40 forint, további szódíj köznap
3 forint, ünnepnap 4 forint
Gyászhírek
és házassági hirek:
10 szóig köznap
30 forint, ünnepnap 40 forint, további szódíj
k ö z n a p 3 forint, ünnepnap 4 forint
Nyílttéri hírek: 10 szóig köznap 40 forint, ünnepnap 50 forint, további szódíj köznap 4 forint,
ünnepnap 5 forint
»
Keretes hirdetések:
hasábmilliméterenként köznap
2.50 forint, ünnepnap 3 forint
KIADÓHIVATAL
Szeged, Klauzál tér 3.

APRÓHIRDETÉSEK
Egy 150 kg hlzottsertés
eladó.
Szeged, Csillag tér 14.
161
Lemezt veszek. 15 m" válaszfal
eladó.
Sztankovics
Dorozsma,
Deák Ferenc u. 2.
168
Motorkerékpár generálozott, nagy
Rossy-festmény
eladó.
Újszeged,
Rózsa Ferenc s g t . 13. Nádudvari.
167
Festett hálószobabútor eladó. Érd.
délelőtt. József Attila krt. 20, II.
15. szám.
166
Egy 130-140 kg hízó eladó. Zárda u. 1. szám.
164
200 kg körüli zstrsertés
eladó.
Csendes u. 6.
Miskolci 1 szoba, összkomfortos
lakásomat elcserélem
szegediért.
Érd.
Szeged,
Cserepessor
5/2.
Konkoly.
163
Egy 120—130 kg sertés eladó.
Petőfitelep
XI. u. 660.
szám.
Busék.
160
Fiatal fejőstehén eladó. Csonka
u. 16. Alsóváros.
159
Jójárt Ferenc névre szóló Igazolványaim
elveszett.
Kérem
a
megtalálót. Jutalom ellenében adja le. Hattyú u. 1/b.
158
Planinót
és
rekamiét
vennék,
Ajánlatokat
169-es
postafiókba
írásban kérek
112
Egy 180—200 kg-os sertés eladó.
Petőfi Sándor s g t . 37/b. Orbánéknál.
121

SZEGEDI NÉPLAP. — A Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi lapja. — Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.
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Szegedi Nyomda Vállalat
Felelős vezető: a vállalat munkástanácsa

Kőzelflalő disznó eladó, vagy elcserélem htzóért. Sándor u. 29.
130
Zongora, kisméretű,
tanulónak
alkalmas, eladó. Bajcsy-Zs. u. 11.
szabóüzlet.
105
Magas j u t a l m a t adok annak, aki
nyomra vezet
vagy
visszahozza
elveszett kutyámat. Középnagyságú, négycentis sima fekete szőrű,
rövid farkú, az
orránál
őszes.
Négus névre hallgaL
Kossuth u .
9/a.
148
Rádió eladó. Rakovszky zongoráhangolónál. Jóslka u. 31.
Kovács szakmunkást és takarítónőt felvesz a Szegedi Belsped Vállalat. Jelentkezés: Bajcsy-Zs. u.
22. szám alatt.
A Szegedi Köztisztaság! Vállalat
hóeltnkarftó munkásokat felvesz.
Bőrkabátját testessé,
javíttassa
vízhatlan bőrpuhító festéssel Csordás börruhakészítönél. Szt. Miklós
u. 7.
Felhívjuk bérlőinket, hogy a f ü r dőldényre- bérelt kabinokban, illetőleg a Parttürdőn salát kabinjaikban elhelyezett ingóságaikat sürgősen szállítsák el.
mert
azok
megőrzéséért a Fürdő Vállalat felelősséget nem
vállal.
Szegedi
Fürdő Vállalat.
Államilag engedélyezett harmonik a t a n á r kezdőket.
haladókat tar.ft. Luczay, József Attila krt. 23.
11 em.
Egy Ikarusz mély gyermekkocsi
Igényesnek eladó. Móra u. 40.
74
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