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Visszaállítják a vasutasok
régi kedvezményeit

HÍREI

Erősödik a bizalom

Divat manapság a lekicsinylő legyintés,
a gúnyos arcfintor minden ésszerű, megfontolt beszédre. Szomorú, hogy Szegeden
is akadnak — még a munkások között is —
olyanok, akik hitelt adtak mindenféle
rosszindulatú fecsegésnek, olyan egyéneknek, akik mindig hadilábon álltak a szocializmus rendjével, a normális és erkölcsös élettel, s akiknek nincs és soha nem
is volt szilárd elvük, meggyőződésük. Csoda-e, ha ezek a népbolondítók a magyar
munkás-paraszt kormány elnökének legutóbbi beszédei után is tovább uszítanak?
Csoda-e, ha az ellenforradalom tedjes vereségének hallatára, a rend és a normális
élet kibontakozásának hírére, különösen
pedig a Magyar Szocialista Munkáspárt
szervezésének láttán az eddiginél is nagyobb badarságokat, rémhíreket hordanak
össze. Még mindig azzal próbálnak érvényesülni a dolgozók között, hogy "hazafiatlanságnak", "bűnnek- minősítik, ha valaki
egyetért a kormány célkitűzéseivel. A nép
ellenségeinek nem kenyerük a termelőmunka zavartalan menete, a volt kizsákmányolóknak és szekértolóifcnak egyáltalán nem üzlet a népi hatalom megszilárdulása, az emberek nyugodalma, biztonsága
és békessége.
Márpedig Kádár János éppen arról szólott, hogy a demokráciánali ls megvan a
maga törvényes rendje, s a fejetlenség, a
zűrzavar ennek a rendnek kibékíthetetlen
ellenlábasa. Érthető, hogy miért. A zavaros helyzetben, a félelemmel telített légkörben senki más nem érzi jól magát, csak
a rémhírterjesztő, az anarchista, a közönséges bűnöző. A jÓ6zándékú, a tisztességes
dolgozó embereknek az a vágyuk, óhajuk,
törekvésük, hogy minél előbb ráléphessenek a fájdalmas nemzeti katasztrófából kivezető útra, az a kívánságuk, hogy megmaradjon a népi demok-ácia és sokkal kevesebb gonddal, megelégedettebben, a magyar sajátosságoknak megfelelően építhessék fel a szocialista társadalmat.
Bármennyire erőlködnek, hazudoznak a
különféle ellenséges elemek, Szegeden is
egyre szaporodik azoknak a száma, akik
felismerik, hogy a munkás-paraszt kormány egyáltalán nem árulta el a népet, a
hazát, hanem éppen ellenkezőleg: megmentette szabadságát, függetlenségét és
békéjét. Mert bizony nagyon sokan feltették november 4 óta a kérdést, ha másnak
nem is, de önmaguknak: Volt-e más megoldás a szocializmus vívmányainak megóvására, a munkásosztály hatalmának megvédelmezésére, mint a szovjet hadsereg
segítségül hívása? Akik feltették ezt a
kérdést önmaguknak, túlnyomó részt arra
a következtetésre jutottak, hogy más megoldás nem volt, vagyis az adott kényszerítő
helyzetben helyesen járt el a kormány,
amikor a Szovjetunió segítségéért folyamodott. Rendkívül népszerűtlen és felelősségteljes lépés volt ez, de a kormány vállalta, mert vállalnia kellett. Azok pedig,
akik elítélik és valamiféle "árulásnak"
minősítik ezt a lépést — akár beismerik
ezt, akár nem —, az ellenforradalom győzelmét. a haladó szellemű emiberek lemészárlását, a földesurak és a tőkések újbóli
hatalomra jutását áhítoztak. Az ilyenektől
ered természetesen annak mániákus ismétlése is, hogy "nem ismerjük el a Kádárkormányt". De mivel Kádár János kormánya ettől függetlenül létezik, eredményesen dolgozik és a nép érdekeivel megegyező rendeleteket, törvényeket alkot,
egyre nevetségesebbé válnak az ilyen csökönyös "politikusok". Csökönyösségük erősen hasonlít ahhoz az idealista ostobasághoz, amikor az imperialista'körök sokáig
nem akarták elismerni a hatszázmilliós
népi Kínát. Vannak persze óvatosabbak is
Szegeden. Ezek — egzisztenciális, vagy
egyéb meggondolásból — "tudomásul veszik" a munkás-paraszt kormányt, tehát
valamivel reálisabban gondolkodnak. Mindenesetre az ő magatartásuk sem változtat
azon a tényen, hogy hazánkban a munkásparaszt kormány határozott
intézkedései
nyomán napról napra szilárdul a rend és
a dolgozók zöme már megértette, hogy
munka nélkül egy lépést sem tudunk előre
menni.
A munkájuk után élő emberekben tehát erősödik a bizalom a kormány iránt,

Egyetértenek a miniszterelnökkel abban,
hogy ha egyáltalán félni kell valakinek
ebben a hazában, akkor semmiesetre sem
a tisztességes dolgozók, a népi demokrácia
hívei féljenek, hanem féljenek a fasiszták,
az uszítók és egyéb népellenes bűnözők.
Már halljuk a zavaros elemek lármáját,
hogy "ime, fenyegetőzik a kormány". Nos,
az eféle demagógia helyett minden bizonynyal jobban hisznek az igaz hazafiak Kádár János szavainak: "Kormányunk november 4-i felihívásában tett ünnepélyes
ígéretet, mely szerint egyetlen dolgozónak
sem eshet bántódása amiatt, mert az október 23-án kezdődött tömegmegmozdulásokban részt vett, betartjuk és mindenkivel betartatjuk". Már csak azért is jobban
megnyugtat ez a határozott kijelentés,
mert Kádár elvtárs maga is vasmunkás,
évekig szenvedett Rákosiék börtönében,
tehát tudja, milyen drága népünknek a
szocialista demokrácia következetes megvalósítása.
Mi a céljuk azoknak, akik rémhírterjesztéssel, megfélemlítéssel és egyéb aljas módon a munka halogatását szeretnék elérni? Aki gondolkodik, hamarosan rájön
erre. Az a céljuk, amit a kormányelnök
mondott november 26-i rádióbeszédében,
hogy "gazdaságilag a lehető legnagyobb
kárt okozzák az országnak, hogy a gazdasági nehézségek nyomán újabb támadást
intézhessenek népi demokratikus rendünk
ellen". Másképpen kifejezve:
koldussá
tenni a népet, hogy aztán tele szájjal kiabálhassák, hogy a nyomorúságért a kommunisták a felelősek. Cinikus és embertelen módszer ez, de közismert, hogy a nép
ellenségei szerint a cél szentesíti az eszközöket. Az ellenforradalmi "áfiumnak"
az a leghatásosabb ellenszere, ha a szegedi
üzemele munkásai — hasonlóan a járás
parasztságához — kivétel nélkül kézbe veszik a szerszámot, összefognak és szembefordulnak azokkal, akik a zavarosban szeretnének halászni, népszerűséget kicsikarni és pozíciókba jutni.

Határozottan beszélt a miniszterelnök,
mert meggyőződött arról, hogy a magyar
nép ellenségeivel nem lehet másként beszélni. Leszögezte azonban, hogy a kormány nem játszik a népnek tett ígéreteivel. Mihelyt a rend helyreáll, mihelyt megszilárdul a népi demokrácia állama, akkor
megerősítik a kormányt a kommunisták és
a pártonkívüliek legjobbjaival. D e előbb
semmiesetre sem. A Nagy Imre-kormány
rövid szereplése intő példa arra, hogyan
lehet kilövöldözni a kommunistákat, ha
nincs senki, aki határozottan megállítsa az
ellenség diktálta követelések áradatát. Ráfoghatnak a munkás-paraszt kormányra
most minden rosszat — ahogyan azt a lefizetett nyugati hírügynökségek meg is
teszik —, de azt még a legvadabb uszító
setm merte kétségbe vonni, hogy Kádár
János kormánya a magyar nép szolgálatában áll és semmiesetre sem az imperialisták szájaíze szerint cselekszik. Van egy
régi igazság: amíg a tőkés országok képviselői szidnak, gyaláznak minket, addig
biztosaik lehetünk abban, hogy a szocializmus útján haladunk. Elég baj volt az. és
sokakat gondolkodóba is ejtett, hegy Nagy
Imre kormányát mindennap jobban dicsérték az imperialista zsoldban álló rádiók és újságok. És valóban: alig telt el
egy hét, Mindszenrty bíboros máris fellépett,
megfenyegette a szocializmus híveit és a
magántulajdon szentségét kezdte emlegetni.

Szalámi, épületfa, gyufa,
konzerv, húsáru...
I SZEGEDI ÜZEMEK BUDjcPESfCRf
Naponként olvashatjuk az újságokból, hallhatjuk a rádión
keresztül, hogy az egész ország népg megmozdult, segít Budapest romos házait felépítem, a kiégett üzleteket rendbehozni,
áruval megrakni, a főváros dolgozóit élelemmel ellátni. Jóleső
érzés budapesti ember szájából hallani: van élelmiszer bőven.
Büszkék vagyunk, hiszen mi is tettünk ezért valamit. A szegedi munluisok által készített kolbász ízesíti a budapesti ember
kenyerét, szegedi seprűvel takarítanak az asszonyok, a Szegedi
Gyufagyár készítményeitől lobban magasra a tűz a pesti kályhákban. Nincs olyan nap, hogy Szegedről ne induljon élelemmel megrakott autó a főváros felé.
A SZALÁMIGYÁR volt az
első üzem, amely Budapest segítségére sietett. Október végén
szalámival és a kolbásszal megrakott autók napokig úton voltak, míg eljutottak az ország
szívébe. A közlekedés megjavulása után hetenkint kétszer-háromszor indulnak el a gépkocsik, s hetenként 100—120 mázsa kolbászt, szalámit szállítanak a fővárosba;
A SZEGEDI GÖZFORÉSZBEN naponta tíz órán keresztül
a főváros részére épületfút gyártanak. Az Országos Erdészeti
Főigazgatóság
rendelésére a
helyreállítási kormánybizottság
részére fenyő- és nyárfa gömbfából épületanyagot: lécet, sárlécet, gerendát készítenek. Nagy

A KONZERVGYÁR két és
fél vagon konzervárut szállított
a fővárosba. Az üzemanyaglakarékosságot figyelembe véve
úgy határoztak, hogy a főváros*
hoz közelebb fekvő konzervgyászükség van erre, hiszen sok rak látják el a várost konzerv*
száz budapesti dolgozó lakás áruval
nélkül maradt, s a korai tél
A SZEGEDI VÁGÖHIDRÖL
gyors építkezést diktál. Sajnos
vagon, tegnap
a 7—8 vagon épületfaanyag kedden egy
még Szegeden van, a vasút nem két teherautó és négy vagon
élelmiszert küldtek a főváros
szállította e l
lakosságának. A tegnapi szállí*
A GYUFAGYÁRBAN a bu- tásban sertésfej, sertésmáj, nyelv,
dapesti FUSZÉRT részére két tüdő, szív és zsírszalonna volt:
és félmillió doboz gyufát tárol- Már eddig több száz mázsa
tak. Ezt a nagymennyiségű gyu- zsírt, zsírszalonnát, szalonnát és
fát november 21-én cl is szállí- sertésbelsőséget küldtek a fővá*
tották Szegedről.
Azóta már rosba. Volt olyan nap, hogy
több mint egymillió doboz gyufa húsz autó indult cl áruval megvár szállításra. Ezzel a Szegedi rakodva a vágóhidról. Ezeket
Gyufagyár teljesítette ez évi az árukat a budapesti scrtcs-vá*
budapesti szerződését. A gyufa- góhídra és konzervgyárba szál*
gyár dolgozói elhatározták, hogy lítótták, mint nnyersanyagot, de
erejükhöz mérten segítenek a az áru zömét nngy vásárcsarbudapesti dolgozókon: élelmi- nokba és a MESZDV részére
szert és ruhaneműt gyűjtenek. szállították.

A kormány

határozata

a novemberi bérek rendezéséről
A forradalmi munkás-paraszt kormány az 1956. november hónapra folyósítandó
munkabéreket az alábbiakban szabályozza:
A forradalmi esemé• nyekre való tekintettel
a kormány engedélyezi, hogy
mindazon dolgozók részére,
akik 1956. november 20-ig
bezárólag a munkát felvették, vagy munkakészségüket
igazolták, a november 1-től
20-ig terjedő időre az alábbiak szerinti bér ikerüljön kifizetésre. A kormány egyidejűleg elrendeli, hogy azoknak, akik november 20 után
a munkát akár egyénileg,
kár közös határozat alapján
megszüntették, vagy esetleg
a jövőben
beszüntetik, a
sztrájk időtartamára munkabér nem fizethető.
o a) Az élelmiszeripar (a
' • sütőipart kivéve) a vtliany-, gáz- és vízszolgáltató,
illetve termelő vállalatok, a
posta, a hírközlés és rádió,
valamint a
nevelőintézetek
és a nyugdíjintézet dolgozoi
részére, akik Budapesten november 4 és 10 között a harcok idején munkát végeztek,
a vállalati munkástanácsok,
illetve az intézmények vezetői a munka alapján törvényes rendelkezések szerint
fizetendő béren és pótlékon
felül a kérdéses napokra eső
túlóramentes
keresetnek
megfelelő jutalmat folyósítsanak. A jutalom költségként
számolandó el.
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Szilárd meggyőződésünk, hogy hazánk és
népünk — ha sokat Ls szenvedett az elmúlt hetekben — nem pusztul el, hanem
egyre jobban magára talál és egyre növekvő bizalommal eltakarítja a romokat,
és megkezdi az életet, a kultúrát, a felemelkedést jelentő építő munkát. Szükség
van most minden párttagra, pártonkívülire. aki már tisztán látja a jövendőt, hogy
segítsenek hitet, erőt önteni azokba, akik
még jelen-pillanatban is a nemzethalált
b) A munkástanácsok jogovárják, s nem látnak lehetőséget a kibon- sultak az a) pont szerinti jutakozásra. Jó szóval, emberséggel, őszinte- talmat folyósítani azoknak a
séggel, politikai tisztánlátással ismét öntu- dolgozóknak is, akik a hardatra lehet ébreszteni az embereket és hát- cok alatt nem az a) pont alá
térbe lehet szorítani azokat, akik a romo- tartozó
ipari
üzemekben
kon, az emberek kétségbeesésén akartak munkát végeztek (pl. kazánhatalomra jutni.
fűtők stb.),

•

Elhatározásukat
közölték a
többi szegcdi üzemmel, s m»
már a legtöbb üzem csatiako-i
zott felhívásukhoz.

c) A sütőipari, budapesti
kereskedelmi és
egészségügyi dolgozók jutalmazásáról a kormány korábban Intézkedett.
a) November 1-től 20-ig
• bezárólag a tényleges
munkát végző dolgozóknak
kifizetendő a törvényes rendelkezések szerint számfejthető munkabér — amennyiben az biztosítja a b) pont
szerinti keresetet.
b) Mindazoknak, akik a
munkát november 20-ig bezárólag felvették, vagy munkakészségüket igazolták, de
munkát nem végeztek, november 1-töl 20-ig terjedő
időre kifizethető az előző átlagkereset (lásd az 5. pontot)
szerinti egy napra eső résznek és a november 1—20. közötti munkanapok szorzata.
Amennyiben az a) pont szerinti bérek számfejtése akadályba ütközik, a munkát
végző dolgozók bére is elszámolható jelen b) pont szerint.
A a) November
21-től
^ " 30-ig bezárólag, tekintettel arra, hogy a dolgozók
egy része önhibáján kívül
nem dolgozhatja le a munkaidőt, a kormány hozzájárul
ahhoz, hogy a bérek a következőképpen kerüljenek kifizetésre:
A ledolgozott
órákra a
tényleges teljesítmény szerinti bér, vagy az 5. pont
szerinti átlag órabér fizetendő. A ledolgozott órák és
az eddigi munkarend szerinti
napi órák közötti különbözetre elszámolható az 5. pont
szerinti átlag órabér 80 százaléka. Azoknak, akiknél a
80 százalék alkalmazása a
havi összkeresetet 800 forint
alá csökkentené, a 800 forint
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havi összkeresetet kell a végelszámolásnál
biztosítani;
Azoknak, akiknek keresete
az 5. pont szerinti átlagbér
alapján 800 forint alatt van,
az átlagbér csökkentése nélkül fizetendő ki.
b) Az a) pont szerinti rendelkezés alkalmazandó azokra is, akik közlekedési akadályok, anyag- és energiahiány stb. miatt a munkástanács döntése alapján nem
dolgozhatnak.
C a) A 3. és a 4. pont alkaimazásanál előző átlagkeresetnek az 1956. szeptember havi, az 1956. harmadik negyedévi kereset, vagy
idényjellegű vállalatoknál a
novemberihez hasonló természetű időszak
keresete
alapján kiszámított túlóra,
illetve prémiummentes napi,
illetve órakereset tekintendő. A szakminisztérium határozza meg, hogy az említett lehetőségek közül melyiket melyik vállalatnál kell
alkalmazni.
b) A havi 350 óra munkára
kötelezett gépjárművezetőknél és a vasúti utazóforgalmi
személyzetnél az a).pont szerinti átlagkereset kiszámításánál a túlóradíj és kilométerpénz is figyelembe veendő.
c) Az alkalmazottak átlag
napi keresetének kiszámításánál a havi keresetet a
munkanapok számával kell
elosztani.
/ Mindazok a vállalatok. amelyeknél október 24 és november 20 között folyamatos termelés voit,
azonban a havi, illetve a negyedévi
prémium-feltételeket mégsem teljesítik, jogosultak a száz százaiékos terv(Folytatás a 2, oldalon)
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VOROSILOV TÁVI RÁTA TlTO ELNÖKHÖZ

Moszkva (TASZSZ). Moszkvában « kSvetkerő táviratot hozták nyilvánosságra:
Joszip Broz-Tito elvtárs nak,
Népköztársaság elnökének*

a

Jugoszláv

Szövetségi

BELGRÁD.
A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nemzeti ünnepe
— a köztársaság napja — alkalmából szívélyes üdvözletemet és
köszöntésemet küldöm Önnek Elnök Elvtárs ét Jugoszlávia
népéinél; a Szovjetunió
népei, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége és a magam nevében. További sikereket kívánok a szocializmusnak az Önök országában folyó építésében,
országaink barátságának és együttműködésének szilárdításában.
Moszkva, Kreml, 1956. november 28.
K. J. VOROSILOV.
a Szovjetunió Legfelső Tanácsa
Elnökségének elnöke
A SZOVJETUNIÓ
LESZERELESI
JAVASLATÁT
ÁTADTÁK A NEMET
SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG
MOSZKVAI KÉPVISELŐJÉNEK

FRANCIAORSZÁG
OLAJAT KAP
A SZOVJETUNIÓTÓL
ÉS ROMÁNIÁTÓL
Párizs (DPA). Maurice Lemaire, a francia ipari és kereskedelmi minisztérium államtitkára csütörtökre virradóra a
parlamentben bejelentette, bogy
Franciaország a Szovjetuniótól
és Romániától kap olajat.

- Bonn (DPA). A Szovjetunió
legújabb leszerelési javaslatát
átadták Harisnak, a Német Szövetségi Köztársaság moszkvai
nagykövetének. A nagykövetet
Lemaire a kormány határozanéhány nappal ezelőtt a tzov- tát azzal indokolta, bogy a „benjfe.t külügyminisztériumba híret- zinnek nincs szaga."*
ték, ahol átnyújtották neki BulA VOLT LENGYEL
ganyin ismert javaslatát,
ZAVARÓÁLLOMÁSOKAT
Rlh'IDESEN BEKAPCSOLJÁK
NEllRU KÖZVETÍT
A RENDES RÁDIÓADÁSBA
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK
ÉS KÍNA IWZOTTí
Varsó (PAP). A 19 volt lengyel zavaróállomást rövidesen
Kalkutta (DPA). Csou En-laj bekapcsolják a rendea lengyel
Indiába való érkezésével kap- rádióadásba. A volt zavaróállocsolatban Üj-Dclbi diplomáciai mások bekapcsolásával a LenJiörei úgy nyilatkoztak, hogy gyel Népköztársaság területén,
Nchru a küszöbönálló megbe- de as ország határain túl is jól
széléseken, valamint
későbbi vehető lesz a lengyel rádió máwashingtoni látogatásakor Eisen- sodik adása.
howerrel megkísérli az EgyeA jövő évben a bosszú bullásült Államok és Kína közötti
viszony megjavítását.
Neliru mon adott
vétele is
washingtoni látogatása után is- megjavul.
mét találkozni fog Csou En-laj
A 19 zavaróállomás adójának
miniszterelnökkel,
így tcliát
meg van adva minden lehető- bekapcsolása a középhullámú
ség, hogy Nehru hatásosan köz- vételt 80 százalékkal megjavítja.
vetítsen Peking és Washington
között.
ÁRLESZÁLLÍTÁS
CSEHSZLOVÁKIÁBAN
j SZOVJET TILTAKOZÁS
Prága (Reuter). A csehszlovák
BECSBEN
kormány közölte, hogy decemBérs (DPA), I.apin szovjet ber 3-tól több mint 200 különnagykövet szerdán
felkereste bözó élelmiszer- és háztartási
Figl osztrák köliigyminiszlert cilth árát leszállítja 4-4 és fél
és tiltakozott n
burgenlnndi
Hnhonc községnél osztrák kato- százalékkal. Az árleszállítást az
nák állal történt lövöldözés el- 1953 óta az ipari és mezőgazdalen, amelynek során egy szov- sági termelésben mutatkozó áljet katona meghalt. A szovjet landó fejlődés tette lehetővé.
nagykövet a
külügyminiszter
előtt hangsúlyozta, hogy a MaÚJRAKEZDŐDHET
gyarországon tartózkodó szovjet
ÁZ EGYIPTOMI
csapatok paraiesot kaptak az
ELLENSÉGESKEDÉS
osztrák-halár szigorú megfigyelésére. Sajnálkozását fejezte ki,
A kairói rádió beolvasta az
hogy a három szovjet katona
akaratán kívül megsértette az egyiptomi kormány jelentését,
osztrák határt — közli a DPA amely -„figyelmezteti a világ
oszlrúk távirati iroda.
közvéleményét az egyiptomi ellenségeskedések újrakezdésének
A BORBA NEW YORK-I
veszélyére, miután az angolok,
TUDÓSÍTÓJA MENEDÉKfranciák és izraeliek visszautaJOGOT KERT AMERIKÁTÓL
sították nz egyiptomi terület kiNew York (Reuter). Jasa ürítését. As egyiptomi kormány
Levi, a Borba New York-i tu- — közli a jelentés — egyedül
dósítója szerdán este közölte, a brit kormányt tartja felelőshogy kivált a lap szerkesztősé- nek az agresszióirt is hangsúgéből és menedékjogot kért nz.
Egyesült Államok kormányától. lyozza, hogy az izraeli—arab
Elhatározásának oka Gyilasz háború jő uszltója Nagy-Britanletartóztatása, — mondotta.

A kormány
határozata
a novemberi bérek
rendezéséről
(Folytatás az 1. oldalról) \ szeg esak az előírt bérfizetési
napokon kerülhet kifizetésre.
teljesítésre betervezett préA kormány felhatalmiumkeretet
igénybevenni
• mazza a
vállalati
és ebből a rendszeresen pré- munkástanácsokat, intézmémiumban részesíthető dol- nyeket, hivatalok vezetőit,
gozók
részére prémiumot hogy a forradalmi, illetve a
fizetni.
harci események idején őr%
ségszolgálatot teljesítő dolgo7 A fenti 1—6. pontban zók járandóságát a helyi kö• • foglaltak
értelemsze- rülmények figyelembevételérűen vonatkoznak a vállala- vel méltányos alapon rendeztok, hivatalok, intézmények zék.
alkalmazottaira és a havidíjas munkásokra is.
44 A kormány utasítja
" • a minisztériumok veA 3—7. pont szerint
zetőit, gondoskodjanak sür• kiszámított november gősen jelen rendelet végrehavi összkeresetböl levonan- hajtásáról, és
utasítja a
dó a pénzügyminiszter ko- pénzügyminisztert, hogy a
rábbi rendeletei szerint no- rendelet betartását a Mavember hónapra kifizetett gyar Nemzeti Bank útján
előleg ós végre kell hajtani ellenőriztesse.
az egyébként szokásos levoA rendelet helyi végrehajnásokat is (adó stb.).
tásáról a vállalati munkásA novemberi Végel- tanácsok, illetve hivatalok,
• számolás alapján fen- intézmények vezetői gondostiek szerint folyósítandó ősz- kodjanak:
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Milyen bánásmódban
részesülnek
a Nyugatról visszatérő
és az cdafelé tartó

novem-

A Magyar Távirati Iroda
munkatársa felkereste a Zala megyei rendőrkapitányság
vezetőjét
és megkérdezte,
milyen bánásmódban részesülnek azok a fiatalok, akik
Nyugatról visszatérnek és
akiket a határisörnyéken el
fognak, mielőtt még kiszöknének? Banka Pál, a megye,
rendőrkapitányság
vezetője
a következő felvilágosítást
adta:
A megtévesztett és megfélemlített fiatalok — különösen sok 15—18 éves diák —
tömege vágott neki a nagyvilágnak azzal, hogy a nyugati országok valamelyikében találjon magának ú j ott
hont, sokan, nagyon sokan
belátták, hogy rosszul, meggondolatlanul
cselekedtek,
amikor elszöktek a szülőt
háztól és egyre többen tér
nek vissza.
Ezeket a fiatalokat eddig
egy-két napig itt-tartottuk
s utána gépkocsin, vagy
vonaton
hazaszállítottuk
azokkal együtt, akiket a

határon, vagy a határ
környékén fogtak el a rendőri cs határőrszervek.
— Természetesen a legnagyobb jóindulattal és emberséggel bánunk minden fia
tallal, orvosok megvizsgálják
őket, mert a sok gyaloglástói
többen betegen térnek viszsza. Megfelelő és elegendő
élelmet, meleg, tiszta szállást
biztosítunk részükre.
Hogy még jobb bánásmódot
nyújthassunk, egy átmenő
szállást, úgynevezett hazatelepítési központot létesítettünk Zalaegerszegen a Petőfi
ifjúsági klubban, ahol még
szórakozási
lehetőséget is
biztosítottunk részükre.
Itt rendőrtisztek foglalkoznak, beszélgetnek a fiatalokkal, s az arra rászorulók orvosi
kezelésben
részesülnek,
majd pedig 48 óra mulvá a
Budapesti Gyermekvédő Intézetbe szállítjuk őket, ahol
a szülők átvehetik gyermekeiket.

Megkezdte
tevékenységét
a magyar
értelmiség
forradalmi
tanácsa
Mint az már országszerte ismeretes, az elmúlt héten a magyar értelmiség szervezetcinek,
a fontos értelmiségi intézményeknek és az egyetemeknek
képviselői megalakították a magyar értelmiség forradalmi tanácsát. A magyar értelmiség forradalmi tanácsának alapító nyilatkozata kimondja, hogy az október 23-án kitört forradalom lényegileg haladó, hazafias jellegű mozgalom a szocializmus
alapján. A forradalom szellemi
előkészítésében jelentős szerepet
vitt értelmiségnek az új szakaszban legfontosabb feladata,
hogy hozzájáruljon a forradalom
eddigi vívmányainak biztosításához,
tovább fejlesztéséhez,
rendjének
megszilárdításához.
„Most egész társadalmi, gazdasági, politikai életünket kell
új alapra helyeznünk — mondja a többi között a nyilatkozat.
— Ebben a munkában újból
jelentős szerep vár a magyar
értelmiség szervezeteire és szaki

embereire, az állami, gazdasági
és a kulturális élet minden területén";
A magyar értelmiség forradalmi tanácsának ideiglenes elnöksége — az alapító nyilatkozat szellemében — levelet intézett a Nagybudapesti Központi
Munkástanácshoz. A levélben
megállapílja: „Az egész forradalmi munkásság országos képviseletének megválasztásáig e tanácsot ismeri el a munkásság
képviselőjének. A magyar nemzet forradalmi egységében változatlanul a munkásságot tartja
a forradalom vívmányait megőrizni képes legfőbb tömegerőnek. Az értelmiség tehát a legszorosabb
egységben
kíván
együttműködni a munkássággal
a nagy nemzeti kérdések megoldásúban":
A tanács szerdai ülésén beható vita után határozatot hozott jövő munkájára, terveire,
a szervezeti és működési kérdésekre vonatkozóan.;

I
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egindultak az őszi esőzések: Idegölő egyhangúsággal hullanak az apró cseppek a kalapokra.
nedves kendőkre. Ezerszer inkább a nyár záporát! — az elől el lehet menekülni —. de ez a monoton cseDerézgetés. ez fogvatart. Engedi íáínl az
embereket az
utcán, még az esernyőket sem véteti elő. mégis vizessé tesz
és végigfolyik az arcon, mint az akaratlanul
előtörő
könnyek.
Ebben az esőben járom én is a szegedi utcákat. Felhajtom a kabátgallért és nézem a sorbanállókat, a villamosra
felszállókat, találgatom, ki hová siet. kinek miért kéli az
utcán tartózkodni és miért nem megv haza. ahol a meleg
kálvha mellett olvashatna, vaav levelet írhatna barátjának,
akiről már egv hónapia nem tud semmit.
Nézem a boltókat. figyelem az emberek nevetését, szomorú tekintetét, s keresek valamit. Olyan mesebeli kék madarat. amely elvinné ezt az őszi rosszkedvet, amelv felrázna
és felvidítana, amelv megbabonázná a sárga ceruzámat,
hogv írlak, szépen és igazan az asztalfiókomfban őrzött
fehér papírlapokra. Mindent megnézek, mindent megkísérelek. hogv lássak, hogy a szertefolyó gondolataim egvinánvba terelődjenek és ez az egviránv megnyugtató és kellemes
legven nekem is. másoknak is.
Nem törődöm az őszi esővel. Megállok beszélgetni
ismerőseimmel, kérdezősködöm, meghallgatom élményeiket,
terveiket, s igyekszem összeilleszteni az emberi akar-tólhalokat. mert ezt mindig szerettem csinálni. A rosszkedv
azonban nem múlik, inkább egyre erősebben belémcsimpaszkodik. belémivódlk. Igyekszem gyorsabban 1árni. maid
egész lassan, maidnem szaladok, maid ráérősen szemlélem
a kirakatokat — semmi eredmény. Fáradtan és kimerülten
térek vissza a szobámba és most már az ablakon keresztül
figyelem az esőt. az őszt Most már tudom, hogv nem ís vagyok oly rosszkedvű, csak elhagyom magam, szinte örülök
az agyatbénító semmire gondolásnak. Viaskodni kezdek
a hangulatommal és érzem, hogy ez már harc. amelv elűzi
j a rosszkedvet, mert a harcnak nincsen múltja és lövőié,
csaik izgalmas jelene.
Felveszem a kabátomat. Ismét kimegyek az utcára,
s nem érdekel az eső. az őszi rosszkedv — megyek a munkám után. sietek, mert sok a tennivaló.-:.
fapor)

Visszaállítják a vasutasok
régi kedvezményeit"
A Vasutasok Szabad Szakszervezetének kezedeménvezésére a Magvar Államvasutaknál is eltörölték n normarendszert. A dolgozóik fizetett évi szabadságát a szolgálati évek számától függően
12 nantól 30 napig terjedő
Időtartamban
állapították
m e g Megkezdték a Bebrits
Laios minisztersége alatt jogtalanul elbocsátott dolgozók
ügyének felülvizsgálását.
A vezérigazgatósággal történt tárgyalások eredményeként viszaállítlák a vasutasok réei kedvezményeit. ígv
a lövőben a pályafenntartási
dolgozók részére kl lcell osz-

tani az üzemi célra fel nem
használható talpfát. A tényleges dolgozók részére útból
évi 12 szabad iegvet és korlátlan mennviségű önköltségi
iegvet kell biztosítani. A családtagok évi hat szabadieavet.
12 önköltségi és korlátlan
számú alacsonyabb kocsiosztálvú fél Iegvet kapnak:
Ezenkívül számos fontos
intézkedést, hoztál; egves kérdésekben pedig még folvnal;
a fárgvalások a vezérigazgatósággal és a kormánnval. A
tárgyalások eredményeiről a
szalazervezet
rendszeresen
tájékoztatni íogia a vasutas
dolgozókat.

Annához, aki útra készült...
fi
Anna azt mondta pénH j V í teken este a szülei4
nek, hogy másnap
reggel 6 órára kell neki bemenni az iskolába, ahol büntetésből havat fog lapátolni
az udvaron, mert előző nap
a fiúkkal vívott hógolyócsatában bevert egy ablakot.
Anna még sohasem hazudott,
nem is kételkedtek szavában
a szülők, csak egy kicsit később költötték fel reggel, nem.
fél hatkor, hanem 6 előtt 10
perccel. A 15 éves Anna lélekszakadva, szokatlan kap
kodással öltözködött, az ijedelmes sietségben nem is
reggelizett, hanem elrohant
a
szülőknek
szemlesütve
adott hirtelen csókokkal és
egy alig hallható „isten hozzád" köszönéssel.

désről lehullott a titokzatos
ság.

A

Szabad Európa Rádió
híresztelése helyett,
s a Szegeden is széthintett hazugság, a milliomos
svéd és amerikai anyák helyett mégiscsal; jobb volt
megölelni az elhagyásra itélt
édesanyákat, ugye lányok?
Ugye Anna? Hiszen te jól tudod, hogy édesapád a német
fasiszták ölték meg Budapesten 1944-ben, édesanyád
meg hamarosan
utána-halt
bánatában. így lettél te a
nagynénid forrón szereteH
lánya, s így lett ő neked
édesanyád, a férje pedig be
csiiletes, kenyérkereső édesapád, akit úgy megszerettél,
hogy még a mesterségét
magadénak
választottad.
A Nagyállomáson Mária, Ezért lettél a Gépipari TechEdit és egy másik osztály- nikum első osztályos növentársa azzal fogadta Annát, déke.
hogy az ő lustasága miait
Kedves Anna. az újságíró
maradtak le a 6.10-es vonatról, s itthagyta őket a három szemszögéből nézve a „nagy
fiú is, akikkel együtt kellett témához", a te esetedhez,
volna szökniök Szentgotthár- helyesebben a ti eseteitekhez
don túlra, ahol milliomos én nem ragasztok semmi
Bevallom, nasvéd és amerikai anyák vár- hangzatosat.
gyon nagy sírhatnékok szoják őket tárt karokkal, hogy rongattál; a torkom, amikor
örökbefogadhassák mindany- meghallottam, hogy 15 évednyiokat. Annára haragudtak del te is el akartad hagyni
a társai, de azért karonfog- ezt a szakadék szélére sodort
Iák és a legközelebbi vonatot kis hazát.
Miért? Miért?
várva le- s föl sétáltak vele Miért? — lüktetett agyam
a hideg porronon. A „baj" ban a kérdés, hiszen még
ott kezdődött, hogy Máriáv-i keveset éltél ahhoz, hogy úgy
ráköszönt az egyik szolgálat- ítélj a múltról, a jelenről és
tevő vasutas, aki jól ismerte a magyar jövendőről ahoMáriát, mivel Mária apja is gyan ítélni akartál. Nem gonvasutas. A szolgálattevő is- doltad, hogy 1956. október
merős beinvitálta az irodába 23-át, a fiatal csemetét cs«k
a lányokat, hogy a vonat! n- a hazai talajon lehet igazi
dulásig melegedjenek. Köz- Magyarországgá lombosítani - '
ben egy telefonhívás értesí- A véres rögű szülőföld élni
tette Mária apját a lányok kötelezi az élőt, — az anyai
korareggeli vonatvárásáről, test melegével pedig betas a titokzatos útrakészülő- karja a holtakat Ezt bizo-

nyítja ezer esztendős meg hogy áll még a francia Idemaradásunk Európa kellős genlégió és uz életveszélyes
közepén. A nemzeti múlt a belga bányái; sora,
ahol
nemzet jövőjéért is kötelez mindig van „munkalehetőAnna!
ség" a fiatal fiúk számára.
ól tudom, Anna: az Máris toborozzák ő k e t Paa
elmúlt 12 esztendő ristól Tokióig kígyózik
lánykereskedelml üzlethálóországvezetésében
sok kivetnivaló, sok elítélen- zat megannyi formája. Csupa
dő van. A bűnös politikusok, adás-vétel, csupa bizonytaRákosi, Gerő és klikkjeik lanság leselkedik az idegenegyáltalán nem a nemzeti ből szakadtak részére. Ezt
öntudatra, az igazságra és az akartad, Anna? Nagyon keigazságtevésre tanították a vesen állnak meg a hazar:
magyar népet. Ez nem is volt kívüli talajon a saját lábuérdekük. Ellenben elposvá- kon: az élet sehol sem tejfel,
nyosították a magyar gazda- habár — mi tagadás — a
sági és szellemi életet az nyugati országok legtöbbjéerőltetett gyárkolosszusok el- ben a konjunktúra miatt malenére is. S mindezt csak di- gasabb az életszínvonal, mint
cséret és a mellette való mc a mi kis hazánkéban Voit,
solygás illethette, — bírálat van és még egy darabig lesz
nem. Így tanultuk, így tanít- is. A mi dolgainkat nekünk,
tatták az óvodától az egye- magyaroknak kell rendeztemig. S mi tagadás, sokan nünk, fiataloknak és idősebhittük is, amit leírtunk, amit beknek egyaránt, mert nem
csináltunk, — s ez a tragé- végzi el azokat helyeltünk
senki más. Kell még nélküdia, egy nemzet tragédiája.
lözni, lesznek még sovány
A tanáraid szemébe hiába esztendők,
mindenből
nézel kérdőn, Anna Nem ők lesz elég —amíg
még a szabada felelősek a hazug tanköny- ságból is.
vekért, az általuk tanítótnna, a mostani matakért. A magyar szellemi
gyar valóság minden
élet e nagyszerű derékhadé
idegszálunkkal, minba mindenki beletörölhette a
lábát, aki a félelem bérért den porcikánkkal ide köt benvakkantott. A tanáraid csak nünket, mert itt születtünk
most egyenesítették kl a ge- e kicsi, zilált rengetegben,
rincüket. Anna. Hallgass rá- ahol manapság valami új, va
juk. Ök nagyszerű ember- lami nagyszerű is lehet — és
voltukban sosem tanácsolják lesz is! —, ha mindannyian
a haza felcserélését az isme- akarjuk. Anna. az ország neretlen
idegenért.
Minden héz. súlyos időket élt át, s
anya, minden nemzet első- clerőtlenedett. Most nekünk
sorban a saját gyermekeit kell őt táplálnunk a húsunkszereti és csal; azután a má- ból és a vérünkből. Az érte
, való forró szeretetben és
sikét.
nő.
gyüA tragikus mostani Ma- munkálkodásban
mölcsözik és érik majd a jögyarország fiaiért, lányaiért vendő
is. történelmünk újabo
nagyon is mulandó az a hiresztendeje, amely ma
telen táplált szimpátia.amelv- ezer
nagyon kemény helytállásra
ről a kétes értékű hírharan • kötelez
mai magok mostanság olyan lelke- gyarokat,bennünket,
téged is, Anna.
sedve zengedeznek. A nyugati híradásokból tudjuk,
Lődi Ferenc
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Üzemi társadalmi
a lakásügyek
gyors

bizottság'segíti
elintézését

Szüntessük be az önkényes lakásfoglalásokat
Égető dolog ez Szegeden és
megoldása — báirmennyire
sok is a jóakarat, a szándék
—s máró] holnapra, sajnos,
nem történhet meg. Tudjuk
és nagyon fáj, hogy városunkban nem is kevesen nem
megfelelő körülmények között élnek ée nem olyan a
lakásuk, amilyennek lenni
'kellene.
Cjra és ú j r a hangoztatnunk kell, hogy a lakáshelyzet javításáért sürgősen cselekedni kell.
Meggyőződtünk arról, hogy
a tanács végrehajtó bizottsága és elnöksége nagy fontosságot
tulajdonít annak,
hogy a lakáshelyzet megoldása megfelelőképpen előre
haladjon. Több olyan intézkedés van folyamatban a
volt MDP-pérthelyiséigekkel,
a
tömegszervezeteikkel, a
laktanyákkal, egyes közületekkel kapcsolatban, amelyek azt célozzák, hogy akiknek
rendkívül szükséges,
hamarosan lakást tudjanak
átüti. Lapunkban be is számolunk majd ezekről.
Az egyes, lakás céljaira
átadott épületeknél bizonyos
átalakítások is szükségesek,
hogy megfelelő otthonná vál-'
janak. Intézkedés
történt
azért, hogy
meglegyen a
szükséges építőanyag, késedelem nélkül történhessen az
átalakítás. Tudjuk és tagadhatatlan, hogy nehéz várni
azoknak,
akiknek lakásra
van szükségük. Am az átalakításokat, a törvényes kiuta-

lásokat meg kell várni. S Ismételjük, hogy
ezeket a
munkákat a lehető leg,gyorsabbá kell tenni.
Tudjuk azt is, hogy nem
ígérgetés, hanem lakás és
lakás kell. A tanács végrehajtó bizottsága, illetve
elnöksége is ezek szerint
cselekszik.
őszintén meg . kell mondani, hogy Szegeden sajnálatos módon egyes helyeken
önkényes
lakáselfoglalások
történtek. A Jókai utcai volt
MDP-helyiséget bét
arra
igen rászoruló
családnak
törvényesen kiutalták. Ezek
a családok beköltöztek. Ám
ugyanekkor többen önkényesen akartak
beköltözni
ugyanezekbe a helyiségekbe.
Ilyen önkényes lakásfoglalási kísérlet történt a Vöröskereszt helyiségeinél is.
Az önkényes lakáselfoglalás nem helyes, elítélendő,
mert a törvényes utat itt is
meg kell tartani.
Az önkényes lakásfoglalás
azt is magával
hordozza,
hogy esetleg olyan ember is
lakáshoz jut, akinél volna
sokkal rászorulóbb. A KIK
egyik dolgozója a Tolbuchin
sugárút és a Dugonics tér
sarkán lévő házban, ahol átalakítási munkákat folytattak, egy olyan másik dolgozó
rovására jutott lakáshoz, aki
ott lakott, s az átalakítást
éppen az ő érdekében is végezték. Pedig a KIK dolgozója nőtlen és »majd meg
fog nősülni*.

A tanács végrehajtó bizottsága, illetve elnöksége
felülvizsgálja az önkényes
lakáselfoglalásokat. A lakáskérdésekben sem lehet önkényeskedni, meg keli tartani a törvényességet a rend
érdekében. A zűrzavar itt
sem vezet jóra és csak akadályokat gördít a lakáshelyzet megoldást kereső útjába.
A tanács végrehajtó bizottságának elnöksége intézkedett ezért, hogy a lakásügyek igazságos és gyors
intézkedését
háromtagú
üzemi társadalmi bizottság is segítse.
Közöljük, hogy Csányi Ferenc lakásügyi előadó — akiről
számos
jogos panasz
hangzott el —, nem dolgozik a tanácsapparátuslban.
A Szegedi Néplap november 23-i, pénteki számálban:
"Sürgős
intézkedést
egy
munkáscsalád
ügyében!*
címmel cikket közölt. Megírtuk, hogy Széchenyi Kálmán és felesége három gyerekkel él egy egyszobás lakásban, amely nem emberhez méltó. »A padló rothadt,
szimpla az ablak és a hideg
szél kegyetlenül befúj*. Lapunk ebben a sürgős esetben
haladéktalan
intézkedést
kért a tanács végrehajtó bizottságától. Az illetékesek
közöitók velünk, hogy az
egyszerű munkásember: Széchenyi Kálmán és családja
hamarosan megfelelő, emberhez méltó otthont kap.

Uj alapszervezetek a szegedi
járásban
60 alapszervezet alakult eddig — Szilárd
pártszervezetek a termelőszövetkezetekben
A becsületes kommunisták, akiket nem önző
egyéni érdek vezetett a pártba, többségükben
elsőkként jelentkeztek a Magyar
Szocialista
Munkáspártba és kezdettől fogva részt is vettek a további szervező munkában. A szegedi
járásban eddig 60 alapszervezet alakult meg
és minden községben létrehozták már az ideiglenes intézőbizottságot.
Járásunk községeiben az MDP volt tagságának 40—50 százaléka ragaszkodik az új párthoz — s még többen is ragaszkodnának, de
maga az újonnan szervezkedő párttagság akadályozza meg, hogy soraikba kétes meggyőződésű, vagy akár korábban, akár az elmúlt egy
hónapban súlyosan kompromittált személyek
kerüljenek az alapszervezetekbe.
Többen távol tartják magukat a párttól —
többen pedig most lépnek be először szocialista
pártba. Azok a kommunisták, akiket évekkel
vagy hónapokkal ezelőtt igazságtalanul és embertelenül megfosztottak tagsági könyvüktől,
most szinte mindannyian visszatérhetnek
és
visszatérnek a munkáspártba. És jelentkeznek
felvételre pártonkívüliek is. Akik eddig a régi
hibák miatt tartották távol magukat a párttól,
most bizalommal és tenniakarással kérik fel1
vételüket:

LESZ-E E L É G C I P Ő
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Mozaikok a magyar katonai karhatolmi egység életébó
TERMÉSZETES
emberi
óhat Szegeden is a rend. a
nyugalom, a félelem nélküli
élet Ehhez iárulnak thozzá
Szegeden a magvar katonai
karhatalmi egységek. Tagjai
fökénnen katonatisztek és elszántak arra. hogv a magvar
haza és néne érdekében cselekedjenek.
A magvar katonai karhatalmi parancsnokságon kérdéseinkre elmondották, hogv
legfőbb feladatuknak tartiák
a város nyugalmának elősegítését. — a nyugalomra vigyáznak: n dolgos hétköznanok békességére. Napoal és
éjszaka, hidegben és esőben
az egész városban járőrszolgálatot teljesítenek a karhatalmi egységek tagiai. Nemcsak a Belvárosban, hanem
a város Deremén is. sót Dorozsmára. Kisteleikre. Algyőre is kilátogatnak
a járőrök.
*
EGYRE
MEGNYUGTATÓBB. örvendetesebb a járőrök lelentése. Tegnaora virradóra is arról szólt, hogv
Szegeden általában rend és
nyugalom van,
Korábban
eseménydúsabb
volt a iárőrök jelentése. Megtörtént. hogv éjszaka a járőr a tiszaoarton egv asszonyt
látott, aki éDDen az örvénylő
vízbe akarta vetni
magát.
Megakadályozták ezt. Kiderült. hogv az asszony a Ruhagyárban dolgozik, több gyermeke van. Igv mondotta ő el
lényegében, hogv miért akart
az élettől megválni: .Sztrájkoltunk. nem volt Dénzem,
kitartásom Évek óta nagyon
keveset kerestem. Elborult sz
agyam. igv jutottam a tiszaDartra : . : Dolgozni akarok.-'
A iárőr megrendülten hallgatta a szavakat, s a Darancsnokságon nagyon széDen elbeszélgettek az édesanyával.
Kérték a ruhagyári vezetőket,
hogv adjanak az asszonynak
segélyt. S annak a szegény
asszonynak szomorú példája
azt is mutatjj^ hogy az élethez kell a munka.
*

A MAGYAR JÁRŐRÖK
joggal érdemelték ki a bizalmat. A néoből valók — a néo
barátai. Belátogatnak az üzemekbe is. Egyáltalán
nem
azért, hogv valamiféle narancsot mondjanak, hanem azért,
hogy szót váltsanak a munká-

sakkal. kicseréljék gondolataikat. Hasznosaik ezek a beszélgetések
A Szegedi Vasöntöde munkásai elmondották a katonai
karhatalmi
Darancsnaksagnak. hogv ők dolgoznának,
de nincs anyag. Nincs gépkocsijuk sem. « gyorsan nem
is tudnak azt biztosítani. A
magvar katonai
karhatalmi
parancsnokság
segített és
adott génkocsit, hogv anyagot
hozzanak Hódmezővásárhelyről a Vasöntödébe: dolgozhassanak és keressenek az
emberek,

SZEGEDEN?

Ahol a cipőt készítik, elosztják, eladják és még
„Hogy viszik; hogy hordják,
mintha csak ingyen adnák", —
ez a vásári vevőcsábító szólam
jut eszembe, ha benézek egy-egy
cipőboltba. Alig győzik kielégíteni a sok vevőt. Vajon meddig
birják, vagy tudják majd kielégíteni, ha így tart a nagy felvásárlás? Ezzel a kérdéssel nyitok be néhány helyre.
Lenin utcai cipőbolt

Ok is a mbas nyulaknál

Egyes községekben több olyan becsületes dolgozó paraszt is felvételét kérte a
Mafeyar Szocialista Munkáspártba, aki
tiszta szándókkal tószt vett a korábbi községi nemzeti bizottságok munkájában is.
Az életképes járási termelőszövetkezetek
kommunistái szinte mindenütt együtt léptek be az ú j pártba.
Sokan még a várakozás álláspontján állnak, főként a járási értelmiségi dolgozók,
s elsősorban a pedagógusok közül. Még
nem döntöttek. Látni akarják, hogy milyen alapokon szerveződik újjá a párt és
milyen programot hirdet. Belépésüket leginkább attól teszik függővé, hogy az ú j
párt szakít-e a régi bürokratikus vonásokkal és a pártvezetés régi módszereivel,
hogy azok lesznek-e a párt vezetőd, akiknek az egész tagság bizalmat szavaz és
hogy a párt önmagáért vagy az egész népéit akar-e tevékenykedni.
Ezek a kérdések minden becsülete® meggyőződésű kommunistát foglalkoztatnak —
s ezekre a kérdésekre majd maga a szilárd párttagság fogja megadni a pozitív
választ.

Vesznek-e sok cipőt? — teszem fel a kérdést. Megütközve
néznek rám, vajon nem látom,
hogy zsúfolásig van az üzlet?
Intek, hogy értem, látom, csak
szokásból tettem fel a kérdést
Ahogy körülnézek a foghíjas
polcokon, nem kell hogy válaszoljanak. Látom, nagy kelete
van a cipőnek. Ősszel ennek a
szezonja van, de most nemcsak
egyszerű szezon jellegű vásárlásról van szó. Van, aló három
párat is vesz, olyan is akad, aki
nem nézi, hányas lábra való,
csak csomagoltalja. A pénzétől
menekül és cipőt raktároz. Most
aztán jóllehet, rájuk penészedik
majd ez a néhány pár, ha nem
ápolgatják, fényesítgetik,
míg
olyan nem lesz otthon a szekrény aljún a cipő, mint a „Salamon tükre".

tak. Az elmúlt héten érkezett
Szegedre a Martfűi Tisza Cipőgyárból egy 25 ezer párás szállítmány utolsó részlete. Ila nem
is bőven, de még mindig tudnak utánpótlást adni az üzletekbe. De mi lesz ezután?
Tegnap jártunk Budapesten; — mondja Alexin Mihály,
a vállalat igazgatója —. Szerződést kötöttünk a Duna Cipőgyárral, Divatcipőgyárral, a Bőrtex, s az Ifjúsági Cipőgyárral. E
héten már megyünk is a cipőkért, azok a gépkocsik szállítják
Szegedre az árut, amelyek élelmiszert visznek Budapestre. Pótolni tudjuk a hiányzó számokat, sőt új fazonú cipők is érkeznek majd. A gumiáruval
sem lesz baj, hócipőt és gumicsizmát a Nagytétényi Gumigyártól kapjuk. Nem kell megvárnunk, míg a budapesti elosztóból szállítanak, egyenesen a
gyárhoz megyünk a cipőkért.
Egy kiutalásról beszél ezután
Alexin Mihály igazgató. Ezen
az szerepel, hogy 15 ezer pár
exportra készült cipőt kap a
Szegedi
Cipőnagykercskedelmi
Vállalat, közvetlen a Szegedi
Cipőgyárból. Azt is elintézte Budapesten, hogy az elkövetkező
napokban és hetekben n Szegedi
Cipőgyár termékeit csak itt, a
Szegedi
Cipőnagykereskedelmi
Vállalat veszi át cs továbbítja.
Na és, hány párat készít naponta a

Nyomára akadtak egv 15 csöves rádió-vevő
készüléknek
is. amelv a magyar hadsereg
tulajdona volt. Most ez a készülék ott van a parancsnokság épületében;
S most. miután megszűnt
a szesztilalom, a járőr több
részegemberre Ls talált. Többen garázdálkodni próbáltak;
ezt megakadályozták. Volt
olyan részeg is. hogv a hideg
éjszakában az utcán feküdt.
A iárőr gondoskodott arról,
hogv hazakerüljön.
TerméFoghíjasak a polcok, de vajon
szetesen elsők között ügyelnek arra —• a magvar rend- lesz-e elég cipő? Menjünk toőrség tasiai mellett —. hogv vább; #
nc történjék éjszaka rablás
Cfpőnaaykereskedelml
Vállalat
AZ OKTÓBER 23-1 esemé- fosztogatás.
Szegedi Cipőgyár?
nyek után sok magvar kato. : : A városra ráborult a
A dúsan megrakott raktár
nai holmit elhurcoltak. Ezek
Ezzel a kérdéssel nyitni; be a
összeszedését is elvégeztek sötét. Ujabb járőrök indulnak megcsappant Annyi utánpótlás
nem érkezett, amennyit vásárol- Cipőgyárba. Jelenleg félgőzzel
már. illetve végzik most is. az éjszakába.

Egy• korai, de éppen idejében való „szózat"
MÉG A HÖNAP ELEJÉN.
november
első
naDiaiban
röDDent szárnvra fekete halálmadár-szárnyakon
Mindszentv József bíboros rádióbeszéde.
amelvet
szózatul
szánt a magvar népnek. Nos,
ennek a „szózat"-nak az elhangzásáról és a Szeged Né De
hasábiain való
kommentár
nélküli megjelenéséről summás. nyomdafestéket nem tűrő véleményt hangoztatott a
nénnelk szinte valamennyi rétege. hiszen benne volt abban
a
..szózat"-ban a brillíáns.
ködösítő stílustól kezdve a
leglényegesebb mondanivaló:
a magvar szocialista alaook
teljes felszámolása.
Nem a sajnálkozás beszél
belőlünk, amikor kijelentjük. hogv Mindszentv bíooros mindenkéDDer
ügyetlen
volt említett beszédében és
beszédével. Elfelejtette, hogv
október 23-án azért, kergette
el a néa a hatalom éléről a
Rákosi—Gerő-klikket éscinkosaikat. mert mer'okosodott és
nem azért, hogv úira rabszolga leaven a tőkések szorító markában. Korai volt a
tűzkörüli tánc. korai volt a
medve bőrére inni.
Mindszentv szóban forgó beszédében elöljáróban a semleges Ausztriának mond köszönetet.
mondván, hogv
Ausztria ..mostani vaiúdásunlc kapcsán tanúsított testvéri magatartását máris min-

den magvar a szívébe zárta".
Tudjuk, hogv az osztrák—•
magvar határ sokáia nvitva
volt. Ami a gvógvszerküldeménveket illeti, azzal imiinderíki egvetért. s ezt meg is
köszönhetjük Ausztriának, s
Ausztria közreműködésének;
Csakhogy a vöröskereszttel ellátott küldeményekben nemcsak
gyógyszerek,
hanem
egvéb sürgős „cikkek" is voltak: kékacél gvílkos fegyverek. s nyomukban az Ausztriában is tanvazó volt nyilasok és horthysta
bitangok
mozgósítása. Ha ezt a „küldeményt" is a „testvéri magatartás" címére küldve keil
megköszönni, ám köszönje
Mindszentv a maga nevében,
de ne köszöntesse azt. a magvar néDDel. akire ráfogta
azt. is. hogv nem a Rákosi—
Gerő-klikket zavarta el lés
törte össze végérvényesen a
néoellenes állam- és nártve,zetési módszereket. Ihanem a
rendszert, a szocialista rendszert söDörte el. Ezt nem tette
és nem tehette meg a néo.
mert önmaga ellen, a szocializmus nemes pszméie ellen
nem emelt és soha nem fog
fegyvert, emelni, bárhoev bemocskolták is eddiei vívmányainkat és eredményeinket
a rákosifita diktátorok.
MINDSZENTY
ÜGYETLEN politikus lévén. éDDen
ideiében rántotta le a leplet
szándékairól, és azok szándé-

kairól akik mögötte álltak,
s a szándákot nem is reitette
véka alá: „Jogállamban élő
osztálynélküli társadalom, a
demokratikus
vívmányokat
fejlesztő, a szociális érdekektől helvesen és igazságosan
magántu'aidon
korlátozott
alaDián álló. kizárólag kultúrnacionalista szellemű nemzet és ország akarunk lenni.
Ez akar lenni az egész néo".
Tehát
ioeállam. osztálynélküli társadalom, demokratikú* vívmányok, kultúrnacb
naliznn.us — s mindez az igazságosan korlátozott magántulajdon alaDián. Fából vaskarika. — és ezt ismét a nén
nevében tette és hangsúlyozta
Mindszentv. Az általa óhajtott jogállamra végiilis maga
emelte rá a koronát ..a szociális érdekéktől helvesen és
igazságosan korlátolt magántulajdon alanján." Talán néma
ért idézni beszédének ezt a
részét sem: ..Azt a magvar
nép természetesnek
találta,
hogv "agy-múltú és nasvértékű intézményeinkről gondoskodnunk kell Ugyanilyen
minőségben továbbá röviden
megemlítem az ország 6 és
félmillió katolikus hívőiének
tájékoztatására, hogv a bukott rendszer erőszakának és
csalárdságának minden nvomát egyházi vonalon felszámoljuk. Ez nálunk ősi hit- és
erkölcstanunkból és az egy-

margójára

házzal egvidös iogszabálvokból önként adódik".
NESZE NEKED ősi hit- és
erkölcstan! Jai-keserű lenne
a magyar népnek a Mjndgzentv-féle logállam. s ami
még mögötte van: az egyházi
földbirtokok után a gvárak.
a bankok és az „egvéb" javak átadása az egykori tulajdonosaknak. A katolikus hívők nevében beszélhet Mindszentv arról, hogv egvszer éá
mindenkorra megbukott az a
sztálinista elmélet, követelés,
nézet, vagv ahogv nevezzük,
amelv szerint, az emberi tudatot be leihet. vaav valaha
is be lehetett tervezni. Ennek
a nézetnek elvetésével minden ember egvetért világnézetre való tekintet nélkül.
Ám Mindszentv bíboros a
„bukott rendszer" megfogalmazásában nem a népre káros Rákosi—Gerő- .likkrend6zer és módszer-komplexum
elsöprését értette, hanem a
szocialista vívmányok teljes
megsemmisítését. S ezzel —
mi tagadás — envhén szólva
nem értett és nem ért egvet
a magvar néo. csomagolják
bár ezt a követelést, a legcsalafintább stílusba, vagv ..szúzat"-ba. A szocialista vívmányokat nem megsemmisíteni,
hanem igazan magáévá akaria tenni a magvar néa — immár saiát hasznára, saiat
boldogulására.

valami...

dolgozik a gyár és csak 500 pár
cipőt készít naponta. Ez azonban
nem kis szám. Ila elgondolom;
hogy csak ettől az egy gyártól
naponta 500 pár ripő jut el s
Szegedi
Cipőnagykereskedelmi
Vállalathoz, nem aggódom, hogy
nem lesz cipő Szegeden. Na és
az a 15 ezer pár exportra kés
szült cipő, amely most még a
Szegedi Cipőgyárban van, amit
néhány nap miilva a szegedi
üzletekben már vásárolni Ioj
bet?
Na és még valamit;:; Ez ia
ahhoz r kérdéshez tartozik)
lesz-e elég cipő Szegeden? Űj
cipőből a jelek szerim lesz. de
mi lesz a régiekkel? Ez a kér*
dós is foglalkoztatja Szeged la*
kosságát. A Cipőipari Szövetbe)
zet két javftórészlegéncl is érs
deklődtem, tudnának-e rinőlnT*
nalást vállalni. Igen, vállalunk)
van is anyagunk, de esak a jíü
vő liőnnp 15-re tudjuk olkészí*
Jeni. Addig pedig nem ülhet otthon a gyerek, mert nem min*
•len háznál van még a gyermek*
nek is két-liárom pár cipője. An
egvik családnál arról panasz*
kodtak, s ez elég furcsa panasz*
Volt, mikor azért vettünk újat)
mert megszorultunk, nem volt;
aki javítsa a régit. Miért tudja
rsak ilyen nagyon nehezen elkészíteni a einőjavítást a sző*
vetkezet? Korábban anyaghiánnyal bűzhödtek, most pedig
áramkorlátozás van, s ez rájuk
is kihat.
A kisiparosoknál talán gyorsabban elkészülhetnének ezek a
invílások. Mit mond erről egy
kisiparos?
T a m á s i Imre,
S z a p p a n o s utca 5[b
Kevés talpbőrt kaptunk, ebben a negyedévben még rsak
két kilót. Ez tíz pár cipő talpalására elég. Mit csinálhat egy
olyan kisiparos, aki rsak javításra van berendezkedve? A
harmadik negyedévre sem kaptak még három kilót sem. Tíz
kiló hulladékot juttattak nekik,
de ebből is csolc öt kiló volt
talphulladék- Ezzel pedig nem
sok cipőt javítanak meg.
Ila ezeket a kisiparosokat jobban látjuk el anyaggal, Szeged
dolgozóinak jobb ellátását biztosítjuk. Adjanak több anyagot,
ezzel a dolgozókon segítenek.
Kell nekik más anyagféleség is;
A mikrópórusos talpú cipőt
például esak nagyrti kevesen
tudják javítani. A Cipőgyár is
nehezen tudja beszerezni a ragasztóanyagot, hát még egy kisiparos. Gumicementtel próbálkoznak, de ettől könnyen válik.
A eipő tulajdonosa a kisiparost
szidja, nem is jut eszébe, bogy
szegény, nem tehet róla. Segítsenek az illetékesek a kisiparosok jó anyagellátásában. Mindjárt kevesebb új ripőre lesz
szükség, ba az egyébként használható cipőket jól, és időben
meg tudják javítani Szegeden.
Számolva a nehézségekkel, az
úrnmhiúnnyal és anyaghiánnyal,
mégis mindent összevetve, a
címben feltelt kérdésre összegezve is azt válaszolhatjuk: lesz
elég cipő Szegeden.
(-P-)
Péntek, 1956. november 30.

Uj i n t é z k e d j e k k e l javít ják
S z e g e d e n az árué3látást
Halmos László, a Városi Tanács
kereskedelmi osztálya
áruforgalmi
csoportjának vezetője a Belkereskedelmi
Minisztériumban
személycsen tárgyalt Szeged áruellátásáról. Az Élelmiszeripari Igazgatóságon közölfék vele. hngy főleg
Budapesl folyamatos ellátásával törődnek. Igy ők nem tudják biztosítani Jelenleg Szegednek az
ÉDESIPARI

TERMEKEK

pótlását. A Városi Tanács kereskedelmi osztálya ezért most úgy
Intézkedik, hogy a
szaloncukrot,
nápolyit s az egyéb Szegeden is
előállítható
édességféléket
itt
gyártsák.
A tárgyalások folytán sikerűit a
szegedi közületek — üzemi konyhák. éttermek, bölcsödék, napköziotthonok. kórházak, stb. — részéIM EZER TOJÁST
biztosítani. Ezt a szállítmányt a
közeli napokban kapjuk incg. A
közületek s z á m á r a tojásport is utaltak ki a városnak, s kiderült, hogy
nagyobb mennyiségű
olcsóbb dohányféleság van raktáron, csak gépkocsit kell küldeni érte. Ez azonban gondot okoz. mert üzemanyagellátásunk rendkívül gyenge. A ta-

élelmiszeripari

üzemek

- Kenyérgyár, Vágóhíd. Szalámigyár - részére viszont sikerült beszerezni 6 vagon szenet. Ez azonban csupán a legközelebbi napokra elegendő. A ruhaipari
Igazgatóságról
érkezeti
hírek
szerint
megalakult a ..Ruvát". artjely a budapesti és környékbeli
gyárakból
összegyűjti a ruliaáruféleségeket és
elosztja az o r s z á g b a n . Most már
méteráru

és

konfekcio

nagy mennyiségben
Tan,
tudnak
szállítani Szegedre. Az elkövetkezendő
hetekben
több
kifogyott
Iparcikkeket — varrógépet stb. —
Is szállítanak városunkba.
Megtudtuk, hogy S a l g ó t a r j á n b a n jelenleg
66 v a g o n

tűzhely

vár elszállításra. Ha Időben
tudunk gépkocsit küldeni
Salgótarjánba, akkor rövidesen lehet kapni
tűzhelyet Szegeden. A Jövő héten
egyébként rádió- és kerékpárszállitmány is érkezik a városba.

Alku nélkül elkeli- mind...
Szerdán délelőtt a szegedi sertéspiacon
óriási volt a kínálat.
Hízott sertéseket hoztak leginkább.
Ötszázat, ezret, vagy talán még
ennél Is többit. Növendék állatokat is szállítót tak.
Vevíik azonban
nemigen
voltak.
Azt
még
csak kérdezgették Itt-ott, liogy
a
lilzókot mennyiért szerelnék adni,
dc számos gazdától még csak meg
sem tudakolták, liogy a malacokat
miért hozta. Némileg érthető Is ez.
A városi emberek télire nem Igen
vásárolnak süldőt.
Amikor azonban a Szegcdi Dózsa
Termelőszövetkezet nagy gumlskoeslja beállott a piacra, egyszeriben
•okán körülfogták és nyomnan válogatnl kezdték a tsz süldőit. Volt
belőlük a kocsin vagy negyven darab. Mind olyan szépek,
egyfor-

mák voltak, mintha csak egy koca
fial lettek volna. Tizenhét forintért adták kilóját. Nem olcsó ár.
Ennyiért hlzottsertést Is lehet man a p s á g kapni. Mégis alku nélkül
megvették a süldőket. Voltak olyanok Is, akik kérték a tsz t a g j a i tól, liogy hozzanak m é g hasonló
süldőket a piacra. Hozhatnak. Egy
kocsival még van
nekik
otthon
egyet meg m á r eladtak.
Akik látták a Dózsa tsz állatalt
szerdán a piacon, a szövetkezeti
gazdálkodás fölényét Is láthatták.
Egy kicsit ezért is van az, hogy
n Dózsa tsz-ben dolgozó embereket most az elmúlt lictek eseményei közepette sem lehetett senki
nek eltéríteni attól az
akaratuktól, hogy továbbra la közösen gazdálkodjanak.

H I R E K
IDOJARASJELENTES
A Dánia felett
tartózkodó
ciklon hátoldalán
északnyugatl-északl széllel
grönlandi
ercdetU lildcg levegő áramlik
Európa nyugati
részel lülé.
Ma halnulban Anglia, Franciaország és Németország területén futó havazások voltak.
A
Skandináv-félsziget,
valamint n Szovjetunió európai részében tovább tart a
lildcg Idő. több helyen mínusz 10 fokos
éjszakai fagyokkal.
Enyhébb
Időjárás
csak a Földközi-tenger vidékén van.
Budapesten
csütörtökön 12
órakor a hőmérséklet 5 tok,
a
tengerszintre
átszámított
íégnyomás 752 mm, alig változik.
Várható
ldő|árás pénteken
estig: Borult Idő. sokfelé eső,
havaseső,
később
havazás.
Mérsékelt. Időnként élénkebb
szél. A hőmérséklet csökken.
1956. november 30, péntek
MOZI
S z a b a d s á g : Visszaélés. — Argentin film.
Vörös Csillag Halhatatlan melódiák. — Olasz film.
Fáklya: Mágnás Miska. — Mag y a r film.
Mindhárom moziban
fél 7-kor kezdődik.

az előadás

ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS
SZOLGALAT
Szeged város területére
1956. november hó 24-től
december hó l-ig este 16 órá'ól reggel 6 óráig kizárólag
elsősegély
és nebézellés esetére
inspckciós
dr Tiboldi Béla állami állatorvos
L a k á s a : Maros u. 42 Telefon: 3551. Fuvarról az állattartó köteles
gondoskodni.
A Juhász Gyula Művelődési Otthon könyvtárában kölcsönzés naponta de 10 órától du. 4 óráig.

Hcm
ű e

feletti
öi

dög.

mint amilyenre festeni szokták.
Igaz ez a régi szólás-mondás
a Szegedi Textilművek és a Háziipari Szövetkezet
kapcsolatában
Is. Tegnapi számunkban ugyanis
még arról Irtunk.
hogy ismét
kísért a bürokrácia. Ezen
már
(ültették
magukat a Textilmdvekben. Igaz. mikor a s z t r á j k után
megkezdődött a munka, még bizonytalankodtak. nem tudták mitévők legyenek első pillanatban,
adhatnak-e kiutalás nélkül fonalat. De aztán felismerték a helyzetet és nem csak
5—6
láda
anyagot, hanem szerdán már 14
láda anyagot, mintegy 1400 kiló
fonalat Juttattak a Háziipari Szövetkezetnek.
Ezzel biztosították,
hogy zavartalanul folyjon a munka a Háziipari Szövetkezet kötszövő részlegében Is.

Hazaielepítési
központ működik
Az október 23-át követő események során számos m a g y a r állampolgár hagyta el az országot. Az
utóbbi napokban
azonban
mind
több azoknak a száma, akik viszszatérnek Atagyarországra. A hazatérők átmeneti gondozása és lakóhelyűkre való mielőbbi továbbítása érdekében Győrött. Szombathelyen és Zalaegerszegen az Országos Rendőrkapitányság hazatelepllési központot állított fel. A
központokban a hazatértek díjmentes étkezést és szállást kapnak. A
hazatérteket Igazolással látják cl és
gondoskodnak lakóhelyükig történő
díjmentes
hazaszállításukról.
A
központok a beérkezéstől számított
43 órán belül mindenkit útba Indítanak lakóhelyére.
OYASZJELENTÉS. Tudatjuk, hogy
drága férj, apa. n a g y a p a , testvér.
Bugyi Imre cipészmester
elhúnyt.
Temetésé 30-án 2 órakor az alsóvárosi temető kápolnáiéból lesz.
Gyászoló család

APROHIRDETESEK
Cirok, köles.
árpa
hántolását
Kisipart fehér métvkocsl matracmennyiségben
vállaljuk.
cal eladó. Csaba ti. 25. száin.
252 minden
Szeged.
Rigó
utca
21.
szám
alatti
125-ös Csepel-motor eladó. Kos.
183
• u t h Lajos sgt. 63. llaldu.
249 hántoló üzemünkben.
Ruhaszekrényt,
konyhaszekrényt,
Szoba-konyhás,
speizos lakásoágyat,
asztalt,
széket.
v
a
s
á
g
y
at,
mat elcserélném hasonlóért,
vagy
kettöszobósért. ráfizetéssel. Galamb olcsóbb hálószobát megvételre keHajnóczv u. 15.
emelet,
u. 5. Gondiné.
250 resek.
h á r m a s lépcső. Kiss.
170
3-t 9 Orion
komb.
vllágvcvö,
Bőrkabátját
alakíttassa
vízhatlan
m a j d n e m új, eladó. Dugonics tér
börpuhftó festéssel C s o r J á s bőrru1. üzlet.
246 hakészftőnél.
Szent Miklós u. 7.
Fiatal cica találtatott Dóm téren. Felsőváros.
Tulajdonosa szín és nem megjelöÉrtesítjük
a lakosságot.
hogy
léssel átveheti. Somogyi u. 6. I I I . gyorsmosást (zsákmosást) és plpe255
2.
reinosást
minden
mennyiségben
* Vllágvevő rádió, mosóteknö, satu, satupad eladó. Móra u. 36. 233 vállalunk. Patyolat Vállalat.
Ságvári Endre Gimnázium kály130-149 kilós hízó eladó.
Lan- hafütőt keres december l-re. Jedesbergtelop. Trencsényl u. 17.
lentkezni a gondnoknál.
230
I elsővároson levő egyszoba, melHasznált bútorokat
megvételre lékhelyiséges. iószágtertásos lakákeresek. Klein. Atarx tér 1. Nép- somat elcserélném kétszobásra rábolt mellett.
231 fizetéssel.
Érdeklődni
Újszeged,
Ráday u. 5. hétköznap 8—2-lg.
Zongora, rövid, kereszthúros eladó. Clm: Rakovszky zongorahan: Péntek, 1956. november 30.
golónáL Jósika u. 31.
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Hat versenyszámban volt döntő
csütörtökön Melbourneban

nács kiküldötte ebben az ügyben
a közellátási
kormánybiztosságnál
| árt. Rendkívül nagy erőfeszítésekbe került, hogy benzin és gázolaj
lusson Szegednek is. A szegedi

A Melbourneban hetedik
napja folyó 16. nyári olimpiai játékok november első
napjai óta uralkodó felhős
hűvös, csapadékos időjárást
csütörtökre virradóra végre
gazi kellemes nyári reggel
váltotta fel. A hőmérő higanyszá'a csaknem 20 fokig
emelkedett.
A meteorológusok szerint
tartóssá válik a szép nyárias
idő.
Csütörtökön
11
sportág
versenyzőt mérték össze erejüket és ezúttal meglepően
kevés,
csak hat olimpiai
aranyérem sorsa dőlt el: párbajtőr csapatban, a háromezer méteres akadályfutásban, a négyszáz méteres síkfutásban és a különböző vitorlázó számokban
avattak
ú j olimpiai bajnokokat.
Magyar szempontból biztatóan kezdődött a nap,
ATLÉTIKA:
A csütörtöki atlétikai műsort a tízpróbázok versenyszámai vezették be. Több
mint tizenötezer néző előtt
15 tízpróbázó — 3—3 amerikai, ausztrál és szovjet, két
német, valamint 1—1 taivani,
belga, finn és iráni — kezdte
meg a kétnapos vetélkedést.
A 400 méteres síkfutás középfutamait nagy érdeklődés
előzte meg. Általában az esélyesek jutottak a döntőbe.
Négyszáz méteres síkfutás: olimpiai bajnok Charles
Jenklns (amerikai) 46.7 mp,
2. Haas (német) 46.8 mp,
3. Holtversenyben
Igmatyev (szovjet) és HelLsten
(finn) 47—47 mp.
Csütörtökön bonyolították
le az 1500 méteres síkfutás
elődöntőit is. A versenyzők
három futamban küzdöttek
a továbbjutásért. A legjobb
időt az ausztráliai Lincholn
érte el 3:45.4 p-cel. Rózsavölgyi 3:49.4 perces eredménynyel 5. lett az első előfutamban és — nagy meglepetésre
— kiesett a versenyből. Tábori a második előfutamban
indult, 3:48 percet futott és
bejutott a szombati döntőbe.
A csütörtöki versenynap legizgalmasabb versenyszámának a
háromezer méteres akadályfutás
döntője ígérkezett. Az előfutamok kitűnő eredményei és szoros
versenyei után mindenki nagy
küzdelemre számított és kíváncsi
volt, hogy a világcsúcstartó
Rozsnyói megnyeri-e Magyarország számára az első olimpiai
aranyérmet
A háromezer méteres akadályfutó verseny magyar idő szerint
reggel hét órakor kezdődött
meg. Nyolc futó sorakozott fel
az indítóhelynél.
A rajt után az angol Disley,
a norvég T.arsen és a szovjet
Rzsiscsin állt nz élre, de mindjobban n norvég futó vette kezébe a kezdeményezést. Két
kör után, 800 méternél Larscn
10—15 méteres előnyre tett
szert az egycsoportba tömörüli
mezőnnyel szemben. Rozsnyói
a második helyen futott, nyomában Rzsiscsinnel és ők ketten ebben a sorrendben vezették fel a mezőnyt Lnrsen közelébe. Az első három futó utáni
sorrend a következő volt: Shirley, Disley (mindkettő angol),
Jones (amerikai), Brnshcr (angol.) A felzárkózás után Larscn
és Rozsnyói vezetett, de egyiküknek sem volt komolyabb
előnye.
A táv felének meglétele után
még mindig cgycsoportban haladtak a futók és senki sem
akarta átvenni a vezetést Az
első támadás a céltól körülbelül
700-800
méterre
kezdődött
meg: Rzsiscsin és Rozsnyói kísérelte meg a többiektől elfutni, do az nkkor élre került
Braslter és Larsen válaszolt 0
kihívásra. A négyes őrrsoporltól kissé elmaradva Disley futóit, Jones teljesen visszaesett.
Csöngetéskor Rozsnyói és
Brashcr állt az élen, n kanyarban még a magyar futó vezetett, de az angol egyre jobban
előretört, majd komoly előnyre
szert téve futott a cél felé.
Rozsnyói és I.arsen a céltól kö-

rülbelül 200 méterig tudott lépést tartani vele.
Elsőnek végülis Brasher futott be körülbeiül 10—15 méteres előnnyel. Általános meglepetést keltett tehát, hogy nemsokhal utóbb megszólallak a
hangszórók és közölték, hogy a
másodiknak
bejutó
Rozsnyói
győzött. Brasher neve egyáltalán nem szerepelt a hangszórón
bemondott jutóké között. Később fény derült ennelt az okú
ra: az angol jutót
diszkvalifikálták, mert az utolsó körben
meglökte cgycsoportban
luló
•üenfeleit.
Brasher diszkvalifikálás/inak
hallatára
izgatott beszélgetés
moraja hallatszott a hatalmas
stadionban. Az atlétikai versenyek történetének ismerői szerint ez volt az első eset, liogy
az olimpián valamely futószám
győztesét diszkvalifikálták volna 1907 óta, amikor az olasz
Pictri megnyerte ugyan a maratóni futást, de győzelmét érvénytelenítették, mert nem a saját erejéből jutott át a célon.
Néhány perccel később közölték, hogy Brasher nevében
nz angol vezetők tiltakozást
nyújtottak be és a csütörtöki
nap atlétikai versenyszámainak
lebonyolítása után összeül a
zsűri. A zsűri összetétele a következő:
Elnök: Exeter márki (angol),
tagok: Pain
(angol), Fcrris
(amerikai), Zauli (olasz), Kalinyin
(szovjet) és Knenicky
(csehszlovák).
Brasher közvetlenül a verseny után újságírók előtt kije
lentette, hogy a céltól visszafelé
számított negyedik akadálynál
működő megbízott diszkvalifikálhatta, mert tudomása szerint egyetlen egy érdekelt versenyző — tehát sem Rozsnyói,
sem Larscn — nem nyújtott be
óvást Brasher úgy emlékezett
rá, hogy ennél nz akadálynál
Rozsnyói futott előtte.
A DPA ezzel szemben úgy
értesült, hogy a tiltakozás és az
eredmény megváltoztatása a
magyar olimpiai csapat egyik
vezetőjének, óvására vezethető
ssza,
Larscn a verseny ntán azt
mondotta, hogy az említett akadály vételekor kis lökést érzett
a vállán. Rozsnyói nevében az
egyik magyar vezető — mint az
AP közli — azt mondta, hogy
a magyar futó nem emelt panaszt és nem tud olyan incidensről, ami alapján diszkvalifikálás
válnék szükségessé. „Tiltakozást
nem mi, linnem n britek tettek" — fűzte hozzá.
Jack Crump, nz angol atlétacsapat vezetője közölte,
hogy
ő tiltakozott a zsűrinél.
Brasher később ezeket mondotta: „A céltól számított negyedik akadálynál történt az
eset. Rozsnyói, Larsen és én
csaknem egyszerre ugrottunk.
Én voltam a középen".
— Ügy értesültem, hogy az
egyik versen ybíró kérte diszkvaliíikálásomat a többi versenyző
akadályozása miatt. Az érdekelt
két atléta egyike sem lát okot
a diszkvalifikálásra. Ézért nyújtottunk be mi tiltakozást. —
mondotta Brasher.
A zsűri a esülürtöki atlétikai
versenyek lebonyolítása
után
össze is ült, majd úgy határozott. liogy mégis az nngol Brnshert nyilvánítja a háromezer
méteres akadályfutás olimpiai
bajnokának. A nemzetközi atlétikai szövetség zsűrije megállapította, hogv I.arsen és Brasher
a verseny folyamán
enyhén
ijsszeütödött egymással, de ebben nem volt semmi szándékosság. Mindkél atléta kijelentette,
hogy az eset nem befolyásolta
futását.
A zsűri döntése tehát azt jelenti, liogy Rozsnyói az ezüstérmet, I.arsen pedig a bronzérmet szerezte meg.
Rrasber győzelme — új olimpiai csúcseredménnyel — nagy
meglepetésnek számított, mert
nem sorolják n világ legkiválóbb akadályfutói közé. A tömzsi, szemüveges angol futóból a
verseny mindent
kivett, mert
alighogy átfutott a célon, lezuhant a fűre.
A háromezer méteres akadályfutás végeredményét három órával a versenyszám meg-

tartása után jelentették be és
akkor tartották meg az ünnepé
Íves ercdményhirdctésL
Már
csak egy maroknyi néző volt
;elen a sötétségbe öltözött stadionban. Az eredményhirdetés
gy hangzott:
Háromezer méteres akadályfutás: olimpiai bajnok: Cliris
'iraslier (angol).
8:41.2 p új olimpiai csúcs
redmény (a régit: az amerikai
Vshenfelter állította fel 1952-ben
1:45.4 p-vcl).
2. Rozsnyói Sándor 8:43.6 p,
3. Larscn (norvég) 8:44.0 p,
4. I,aufer (német) 8:44.4 p,
5. Rzsiscsin (szovjet) 8:44.6 p,
6. Disley (angol) 8:44.6 p.
7.
Robbin
(ausztráliai)
3:50 0 p,
8. Shirley (angol) 8:57.0 p,
9. Jones (amerikai) 9:01.3
perc.
Csütörtökön délután megkezdődött a 200 méteres női síkfutás is. A részvevők hat előfutamban mérték össze erejüket,
s az egyes futamokból az első
két-két helyezett jutott az elő
döntőbe.
A legjobb eredményt a 100
méteres síkfutás olimpiai bajnoka, az ausztrál Belty Cuthbcrt
érte cl. Ideje 23.5 mp, amely új
olimpiai csúcs és csak három
tizeddel gyengébb a világcsúcsnál.
ÚSZÁS:
Az úszó-stadionban a 100 méteres gyorsúszás és a 200 méteres női mellúszás selejtezőivel
megkezdődött az atlétika mellett a második legnépesebb versenyág, az úszás küzdelme is.
A 100 méteres férfi gyorsúszók öt futamban mérték össze
erejüket A legjobb időt oz amerikai Patterson érte cl 56.8 mpcel. Teljesítménye új olimpiai
csúcs. A régit oz ugyancsak
amerikai Scholes tartolta
57.1
mp-cel. A 35 induló küzdelméből a 16 legjobb eredményt
úszó került tovább, köztük van
a magyar Dobai is.
A 200 méteres női mellúszás
selejtezői és időfutamai során
16 versenyző két nyolcas csoportban úszott és a két futamból a nyolc legjobb eredményt
elért versenyző jutott tovább.
Killermann Klára és
Székely
Éva is a továbbjutottak közölt
VÍZILABDA:
Csütörtökön vízibeszállt a
magyar vízilabda-válogatott
is. Első mérkőzésén Anglia
ellem játszott és biztos győzelmet aratott'.
Hasonlóan
biztosan győztek az olaszok
Singapur ellen. Eredmények:
B) csoport: Magyarország
—Anglia 6:1 (4:0).
C) csoport: Olaszország—
Singapur 7:1 (3:1),
•
LABDAKŰGAS:
Az olimpiai labdarúgótorna legnagyobb meglepetését
hozta a csütörtökön lebonyolított
Szovjetunió—Indonézia találkozó.
A kétszer 45 perces viadal
0:0 arányban végződött, s ez
az eredmény maradt a kétszer 15 perces meghosszabbítás után is. A vetélkedés 98
percéig a szovjet csapat volt
támadásban.
Erősebbek,
gyorsabbak, technikásabbal:
voltak a szovjet játékosok és
mégsem bírták bevenni a
mindvégig szívósan védekező
indonézek kapuját. Az indonéz válogatott csak néhanéha támadott három emberrel, m'"g 8 játékosa megszállta a kapu előterét és a
szovjetek onnan nem tudták
őket kimozdítani. Helytelenül a szovjet csatársor rövid
adogatásokkal próbálta átjátszani a védőket és megfeledkezett az ebben az esetben leghatásosabb ellenszerről. a tömör védelem átlövéséről.
A két csapat ú j a b b mérkőzésére szombat délelőtt kerül sor.

BIRKÓZÁS:
A szabadfogású birkózóversea
íyoket csütörtökön délelőtt foly*
latiák. A magyarok
közül a
délelőtt folyamán Galánlai sz©*
repclt, pontozással
vereséget
szenvedett és Így már kiesett.
Könnyűsúlyban is lebonyolították csütörtökön a második fordulót. A magyar ver*
senyző, Tóth Gyula ezúttal
az iráni Habibi ellen mérkőzött és pontozásos vereséget
szenvedett
ÖKÖLVÍVÁS:
Csütörtökön délelőtt, délután és este folytatódtak az
ökölvívó olimpiai bajnokság
küzdelmei, ezúttal hat súlycsoportban a legjobb négyig
bonyolították le a versenyt,
íl

VÍVÁS:

A négyes párbajtőr csapatdöntő első
mérkőzésén
Magyarország csapata Franciaországgal mérkőzött és a
magyar együttes nagyon értékes 9:7 arányú győzelmet
aratott.
A magyar együttesből Sákovics és Rerrich 3—3, Balthazár 2, Berzsenyi pedig
egy győzelmet szerzett. A
franciák győzelmeit Mouyal
(3), Nigon (2) és Dreyfuss (2)
szerezték.
A másik ágon Olaszország
10:6 arányban győzött Anglia ellen.
A következő fordulóban
Olaszország—Franciaország
és
Magyarország—Anglia
mérkőzésekre kerül sor.
A párbajtőr csapatverseny
négyes döntőjének következő
mérkőzése az olasz—francia
és a magyar—angol összecsapás volt. Az olaszok ellenállhatatlanoknak
bizonyultak és 15:1 arányban
győzték le régi versenytársukat. Vívóink is jól szerepeltek. Angliát 10—6 arányban fektették kétvállra.
E két mérkőzés eredménye alapján az első helyért
az olasz és a magyar csapatnak kellett megvívnia, a h a r madik helyért pedig a f r a n ciák, az angolokkal mérkőztek. Mindkét mérkőzés az
előlállók 9:3 arányú győzelmével végződött. Így a p á r bajtőr
csapatversenyt
az
1952-es olimpiai bajnok és
többszörös világbajnok olasz
együttes nyerte meg vereség
nélkül.
A magyar párbajtőr csapat
a várakozáson felül szerepelt
és a döntőben aratott két győzelemmel, egy vereséggel és
22 egyéni győzelemmel igen
értékes második helyet ért
el. A párbajtőrözők tehát
megszerezték a harmadik
ezüstérmünket.
Részletes eredmények:
I
Párbajtőr
csapatverseny,
olimpiai bajnok: Olaszország
3 győzelem, 0 vereség, 34
egyéni győzelem.
Második Magyarország 2
győzelem,
1 vereség, 22
egyéni győzelem.
3. Franciaország 1 győzelem, 2 vereség, 17 egyéni
győzelem.
4. Anglia 0 győzelem, 3
vereség. 15 egyéni győzelem,
•
Csütörtökön reggel
női
tőrvívásban is megkezdődtek
a küzdelmek.
A magyarok közül Dömölky Lidia
csoportjában
harmadik lett és így tovább
jutott,
Kovácsné,
Nyári
Magda azonban egy másik
csoportban a hetedik helyen
végzett és igy kiesett.
Brüsszelben lesz a Honvéd
Bilbao visszavágó

FC—

A l a b d a r ú g ó klubcsapatok Euró*
pa-Kupa nyolcaddőntő
mérkőzései
során a Honvéd FC—Bilbao viszs z a v á g ó találkozót t e m
december
2-án Valenciában, hanem december 20-án Brüsszelben bonyolítják le.
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