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A magyar kormány
az osztrák követséghez

Szerda. 1956. december 10,

Ujabb 17 helyen alakult meg
az MSZMP helyi szervezete

Élénk vita — több fontos határozat
a városi tanács végrehajtó bizottsága
ulesen
•• 1 *

Tegnap délelőtt 8 órától Toml)ácz Imre elnökletével ülést tartott a szegcdi városi tanács végrehajtó bizottsága. A napirendek
tárgyalása előtt Tombácz Imre
bejelentette, liogy a magyar forradalmi
munkás-paraszt kormány jóváhagyta — a kormányösszekötőn keresztül — a vegreliajtóbizoltság
összetételének
megváltoztatására vonatkozó javaslatot.
I végrehaitóbizolfság
e l n ö k s é g e é s lagíai
A városi tanács végrehajtó bizottságának elnöksége á következő: Elnök: Tombácz Imre. Elnökhelyettesek: Riczó György,
Yincze Antal és dr. Perbíró József. A végrehajtóbizoltság titkára: Nagy Miklós.
A végrehajtóbizottság tagjai:
Árendás György tsz-elnök, régi
v. b.-tag, Katona Pál egyénileg
gazdálkodó dolgozó paraszt, új
v. b.-tag. Dr. Martonyi János
egyetemi tanár, régi v. b.-lag.
Vereska András cipőipari munkás, Szabó B. Antal iizemi munkás, új v. b.-tag. Albert János
műszaki dolgozó, új v. b.-tag.
Engi János műszaki dolgozó, úi
v. b.-tag. Pozsgai Gyula műszaki
értelmiségi, új v. b.-tag. Daróczi
János üzemi munkás, új v. b.tag, Peták József üzemi munkás,
új v. b.-tag.
A tanács végrehajtó bizottságába újonnan választott tagok
letették az esküt. Tombácz Imre kérte a v. b. új tagjait, liogy
lelkesen végezzék feladataikat a
város lakosságáért.
A végrebaj tóbizottség ülésein
természetesen tanácskozási joggal részt vesznek a kerületi tanácsok elnökei is.
n közszolgálaté
vállMaioft z a v a r a l a n u l
dolgo2ha'nak
A végrehajtóbizottság összetételében beállott változások ismertetése után a napirendnek megfelelően n szolgáltató vállalatok
téli felkészülését és az 1956-57es lakásépítési munkák végrehajtását vitatták meg, a város- és
községgazdálkodási osztály vezetőjének írásos jelentése alapján.
A napirendi pont megvitatásában
részt vett az Építőipari Vállalat,
továbbá a Tatarozó Vállalat igazgatója és munkástanácsának elnöke, továbbá a TÜZÉP vezetője:
A Víz- és Csatornaművek felülvizsgálták az összes vízvételi
helyeket, továbbá kitisztították a
csatornák aknáit. Az esetleges nagyobb fogyok beálltára brigádot
szerveztek azért, hogy a befagyott közkifolyóknál azonnal intézkedni tudjanak.
A
Közlekedési Vállalatnál
többségében elvégezték a váltók, kitérők felülvizsgálatát. A
lióeltakariláshoz szükséges szerszámok javítása és beszerzése
részben megtörtént, részben folyamatban van.
A Gázművek szénellátása ez
év végéig biztosított, és további
intézkedések történtek, hogy folyamatos, zavartalan legyen a
város gázellátása.
A Fürdők- és Hőforrás Vállalatnál is megtelték a szükséges
intézkedéseket, hogy zavartala-
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A magyar forradalmi
munkás-paraszt kormány rendelete
december végi munkaszüneti napok
áthelyezéséről

A magyar forradalmi mun- vánatossá, a szakminiszter
kás-paraszt kormány a de- külön intézkedik.
cember 25—26-1 munkaszüAzokban az üzemekben,
neti napokat megelőző szomkérte
az
elnökséget,
hogy
a
kisII k o r m á n y ö s s z e K ö f ö :
nul végezhessék feladatukat a '
batot, december 22-ét rendes ahol a minisztérium irányítálakás-építési hitelakciónál az épífagy beálltával is.
munkanappá, a vasárnapot, sával megbízott vezető decemerős KonszoüdálCdási
A TÜZÉP képviselője beje- 1 tői által elkészített tervet vedecember 23-át munkanappá, ber 27. cs december 30. köf o l y a m a t van
Ientctle. hogy sajnos a város gyék alapul, s folyósítsanak hia szokásos szombati munka- zött munkaszünetet rendel el,
liizelőellátottsága jelenleg egy- telt akkor, ha az egyén állal
Keresztes Mihály, Szeged idővel, december 24-ét, hét- ott fizetett szabadságra kell
általán nem kielégítő. Szenet tervezett költségvetés összegé- kormány összekötője
hozzá- főt pedig heti pihenőnappá küldeni azokat a dolgozókat,
akik ez évi szabadságukat
jelenleg csak 50 kilót tudnak ad- nek 25 százaléka megvan. Uta- szólásában a többi között nyilvánítja.
ínég nem vették igénybe. Az
ni, fút pedig 20 kilót. Tevékeny- sította a végrebajtóbizotlság a megállapította, hoigy erős irakednek azért, hogy a lehetősé- kerületi tanácsot, hogy a szeged- mú konszolidálódást folyamat
Az újév előtti szombatot, ilyen üzemek többi dolgozóötven
gekhez képest javuljon a lakos- gedói házhelyek kisajátításához megy végbe hazánkban. Rá- december 29-ét rendes mun- jának átlagkeresetük
szükséges hitelfedezetről gondos- mutatott arra, hogy a mind- kanappá, vasárnapot, decem- százalékát kell a szakminiszság tüzelővel való ellátása.
kodjék.
annyiunk által óhajtott nép- ber 30-át a szokásos szombati ter által elrendelt munkaszü6. Kimondotta a végrehajtó- jólét emeléséhez meg kell te- munkanappá és
I lakáskérdés
december neti napokon folyósítani.
bizottság, hogy az átalakított, il- remteni az alapokat. Ennek 31-ét, hétfőt heti pihenőnappá
A nyiltárusítású üzletek
A szegedi lakáshelyzettel és letve az újonnan épített lakások pedig csak egy módja van: a nyilvánítja.
nyitvatartásának szabályozáezzel kapcsolatos tennivalókkal 5 százalékút, — amely a tanács munka ós a gazdaságos terAmennyiben gazdaságossá- sáról a Belkereskedelmi Mihosszasan és különösen körülte- rendelkezésére áll — azoknak az melés. Hangoztatta, hogy ebkintően foglalkozott a végrehnj- építőknek adják, akik erre igen ben szép és felelősségteljes gi szempontok a fentiektől el- nisztérium vezetője gondostóbizottság. Sokan szólaltak fel. rászorultak.
feladat vár az üzemek mun- térő szabályozást tesznek kí- kodik,
A végrehojtóbizotlság azon van,
Megígérte,
7. A törvénytelen, és önkényes kástanácsaira.
hogy az adottságokhoz képest lakáselfoglalásokat
felül kell maga is eljár abban, hogy a
viszonylag rövid idő alatt nö- vizsgálni,
igazságos
döntést szegedi lakáshelyzet megoldáveljük a lakások számát, őszin- hozva.
sa a lehetőségeikhez képest a
tén meg kell azonban mondani,
legjobban előre haladjon.
Határozatba
hozták
azt
is,
hogy ez máról holnapra — bárBeszélt arról is, hogy az ishogyan is szeretnénk, — nem hogy kedden délután, — tehát
a közn I ha I mázolták vasúti
kedvezményéről,
valósítható meg. Időbe telik, a végrehajtóbizoltság ülése nap- koláikban meglazult a tanuaz 1957. évi kollektív
szerződőtekről,
amíg az átadott helyiségeket la- ján — a lakásépítéssel kapcsola- lási fegyelem. Ennek >megtos kérdések megvitatására, il- szüntet őséért nagy szerep vár
a karacsonyi
munhasziineirőt,
kás céljaira átalakítják.
letve meghatározására összeül- a nevelőkre. Művelt, jól képa munkástanácsok
segítéséről
Az Építőipari Vállalat és a nek az építők, a Tervező Iroda zett ifjúságot akarunk, ehhez
Tatarozó Vállalat képviselői be- és a városi tanács képviselői.
A Magyar Szabad Szak- | A titkárság javasolja a korazonban szükséges az iskolai
jelentették, liogy clsőrcndő felszervezetek Országos Szövet- 1 mánynak, hogy hozzon létre
rend, fegyelem megtartása.,
adatúiénak tekintik az új lakások
Pezsgőbb kulfúréletel
A kormányösszekötő — Ka- sége hétfői titkársági ülésén egy ú j minisztériumot: a
megteremtését. A TÜZÉP képviMinisztériumot.
tona
Pál egyéni gazda, végre- több fontos kérdésről tanács- Munkaügyi
selője hangoztatta, hogy különA városi tanács népművelési
kezott.
Számos
észrevétel
amelynek
feladatköréről
szóló
hajtóbizottsági
tag
kérdésére,
féle építési anyagokat jelentős osztálya vezetőjének írásos jemennyiségben kapunk a Szov- lentése alapján foglalkozott a illetve szavaira — elmondot- után a többi között a Szakta- részletes javaslatot rövidesen
jetuniótól, s fűrészáru általában végrehajtóbizottság a népműve- ta, hogy a földügyekben, az nács titkársága úgy döntött, kidolgozzák.
hogy pártfogolja r, közalkalminden héten érkezik.
A Szaktanács titkársága jalés szegedi helyzetével. Ennél a erőltetett tagosításoknál muAz átadott helyiségek megfe- napirendi pontnál jelen volt és tatkozó hibáknál a kormány mazottak kívánságát: az 50 vasolja a kormánynak, a kavasúti kedvez- rácsonyi munkaszünet módolelő lakássá alakításához nagy- részt vett a megbeszélésekben a igazságot szolgáltat, a törvé- százalékos
jában és egészében rendelkezés- Szegedi Nemzeti Színház, a So- nyes keretek között. Elmon- mény biztosítását. Az 1957. i sítását olyképpen, hogy szomkollektív
szerződések bat rendes munkanap legyen,
re állnak a szükséges építkezési mogyi Könyvtár és a Juhász dotta Keresztes Mihály: tol- évi
anyagok.
Gyula Művelődési Otthon kép- mácsolja azt a kérést, hogy a megkötésével kapcsolatban is vasárnap a szokásos szombati
jégbiztosítás az önkéntesség állást foglalt a titkárság: a fálmunkanap, hétfő, kedd,
Foglalkozott a végrehajtóbi- viselője is.
alapján történjék.
jövő évben a minisztériumok szerda pedig munkaszüneti
zollság a kislakásépítési akcióval
Szeged kulturális életét eleés a szakszervezetek elnök- nap.
Ezután
a
végrehajtóbizoltis.
venebbé, pezsgőbbé kell tenni.
ségei kössenek iparági — ahoj
ság
határozatot
hozott
arra,
A Szegedi Nemzeti Színházszükséges, szakmai — kollck- ' A titkárság behatóan foglalHafározal —
nál gondot ckoz, hogy a társu- hogy december 28-án délután tív szerződéseket. Ugyanak- kezott p. szakszervezeti testlat tagjai közül többen eltá- 2 órára a városi tanácsháza kor javasolja a titkárság, nevelés és sport szervezeti
új családi 0 thonokén
voztak, s így jelenleg veszé- nagytermében megbeszélésre
A beható vita után a végro- lyeztetett egyes darabok szín- hívja az üzemek, vállalatok hogy az üzemi kollektív szer- felépítésének kérdésével is.
munkástanácsai- ződések kötelező megkötését Leszögezte, hogy a jövőben a
baj lóbizottság a következő hatá- rehozatala. A színház igazga- igazgatóit,
gcpics másolás helyett, az
rozatokat hozta:
tója Budapestre utazott, hogy nak elnökeit és műszaki ve- a kormány 1957-re függessze eddiginél sokkal jobban előfel. Üzemi kollektív szerző1. A végrehajtóbizottság uta- a társulat eltávozott tagjai he- zetőit.
térbe kell helyezni a magyar
sította az elnökséget. Fogy a lyére sürgősein ú j erőket szerA városi tanács végrehajtó dést csak ott kötnek, ahol ezt sportmozgalom rendkívül gaza
munkástanács
és
az
üzemi
második ötéves terv idejére újó- ződtessen.
bizottságának ü ése déii i
dag hagyományait.
lag tervezett 500 új lakás létreKiemelte a végrehajtóbi- érakor Tombácz Imre zársza- bizottság együttesen elhatáhozásának ügyében járjon cl. Az zcttság
rozza.
A Szaktanács titkársága arvával ért véget.
a
kultúrotthancfc,,
az
elnökséget megbízták: kérjék, öntevékeny kultúresoportok
ról is tanácskozott, hogyan
liogy az 500 előirányzott új laadhatnának r. szakszervezeSzóba került a Kakásból 1957-ben 200-250 építé- szerepét.
tek minél nagyobb segítséget
maraszínház
kérdése
is.
se megkezdődjék.
az ú j munkástanácsoknak.
Ezek az új lakások nem száElhatározták, hegy a szakfl
s
z
e
g
e
d
i
rádió
ügye
mítanak azokhoz a lakásokhoz,
szervezetek az. illetékes miamelyeket iroda-, vagy egyéb
nisztériumokkal
közösen,
Az élénk vita után a végrehelyiségekből alakítanak át csa- hajtóbizottság határozatot honagyVasárnapi számunkban Hírül adtuk, hogy a Szeládi otthonokká.
szervezzott arra, hogy a tanács nép2. A végrehajtóbizottság, illet- művelési osztálya támogassa gedi üyufagyarban a mintegy harminc szegedi üzem nck a munkástanácsok elnöve annak elnöksége engedélyt a színházat minden vonatko- által adományozott pénzösszegekből 1200 ajándékcso- kei részére. Az ankétokon a
kért arra, hogy részleges — te- zásban. A végrehajtóbizott- magot készítettek, amelybe 202 forint értékű 13 kilo- munkástanácsok jelentőségéhát nem teljes — terv-dokumen- ság utasította az elnökséget;
ről, jogairól é3 kötelességeiről,
lációval is megkezdődhessék az járjanak el abban, hogy ja- gramm súlyú élelmiszert csomagoltak a budapesti káro- a helyes munkamódszerekről,
sultak
számára.
Az
adományok
elosztására
bizottság
átadott helyiségek átalakítása, nuár 1-től a szegedi filmszíns a gazdasági vezetők szereilletve folytathassák az építkezé- házakat a Népművelési Mi- alakult, amelynek három tagja hétfőn felutazott B u d a - Lpének gyakorlati kérdéseitől
!
seket:
nisztérium az eredeti tervnek pestre és ott előre megszervezték az ajándékcsomagok hangzana ci egy-egy bevezető
3. A végrehajtóbizottság, — megfelelően a kővetkező év szétosztását.
j előadás, melyet vita követne.
ahol ez lehetséges — elősegíti, januárjától a helyi tanácshoz
A VIII. kerületi Vöröskereszt Baross utca 6 2 számú
Több más kérdés küziilt
hogy egyes, emeletes házakra csatolja.
titkárság
újabb emeletet húzzanak, s így
raktárába irányítják a szegedi dolgozók több százezer foglalkozott még
is növeljék a lakások számát.
Szóba került az is, hogy forint értékű ajándékát. Az adományozó szegcdi dol- az ú j szakszervezeti könyv- es
folyóitatkiadó vállalat létesíá. Tovább kell folytatni a lakások céljaira alkalmas helyisé- Szegeden rádió adóállomás gozók küldöttéi Budapesten megszerezték azoknak a tésével. Elvileg elfogadta a
működjék.
A
szegedi
rádiókárosultaknak
a
címét,
akik
még
nem
részesültek
adoPostás Szakszervezet javasgek felkutatását, illetve igénybe
vételét családi otthonok céljaira. nál a város színészei is jelen- mányban. Az ajándékcsomagokat vivő autókaraván ma latát az önálló betegbiztosí5. Utasította a végrebajtóbi- tős szerepet kaphatnának. A reggel 7 órakor indul a Gyufagyárból és a kocsikat tási intézet felállításáról és
egyes régi postásürtülek viszzottság a város- és községgazdálJóváhagyta a
kodási osztályt, hogy a kislakás- végrehajtóbizottság utasította mintegy 3 0 szegedi üzem 40 dolgozója kíséri. Vala- szaadásáról.
építéshez fokozottabban nyújt- az elnökséget, hogy a szegedi mennyien ottmaradnak Budapesten, — a Váci utca 47 titkárság a zenész cs színész
sanak segítséget építési anyagok rádió megteremtésének kér- szám alatti Szüíésznöképzö Iskolában szállnak m e g — szakszervezet újenna 1 r.'.VJt
beszerzésével is. Az OTP-bite- désével az illetékesekhez for- majd csütörtökön és pénteken személyesen adják át a vezetőségét és meghallgatta
lek fellételei a kislakás-építésekbudapesti harcok során kárt szenvedett VIII. kerületi a beszámolót a legutóbbi hetekben létesült ú j szakszerhez bizonyos vonatkozásokban duljon, s tolmácsolja ezt a
lakosoknak a szegedi dolgozók ajándékcsomagjait.
vezetekről is.
súlyosak, A végrehajtóbizottság kérést,

A Szaktanács titkárságának
Biéftői i í i é s e

Ma reggel viszik Budapestre
szegedi dolgozók ajándékcsomagjai!

'A MAGYAR
AZ OSZTRÁK
A
Külügyminisztérium
közli:
A Magyar Népköztársaság
Külügyminisztériuma
1956.
december 18-án nz Osztrák
Köztársaság budapesti követségéhez jegyzéket juttatott
el. A
Külügyminisztérium
sürgette a Magyarországra
visszatérni kívánó magyar állampolgárok ügyének rendezését. A jegyzék részletesen
Ismerteti n magyar kormány
eddig telt lépeseit (ammesztlarendelet, vízumkérés a hazatelepítést intéző bizottság részére, jegyzék a 18 éven aluli
magyar állampolgárok hazasegítése ügyében), majd leszögezi: a Magyar Népköztársaság
Külügyminisztériuma mély sajnálattal állapítja meg, hogv
u fent említett kérdésekben
az Osztrák Köztársaság kormánya és az osztrák hatóságuk részéről mind ez Ideig
semmiféle intézkedés nem
törlént.
ami érthetetlen mind a hivatalos magyar szervek, mind a
magyar közvélemény számára, annál is inkább, mivel más
államok szerveinek megbízottal az osztrák hatóságok támogatásával minden nehézség nélkül hathatós tevékenységet fejthetnek kl Ausztria
egész területén, hogy szülőföldjüktől távoicsö országokba továbbvándorlásra bírják
a magyarok ezreit, akiknek
jelentős része az osztrák sajtó
megállapítása szerint is viszsza kíván térni hazájába.
A magyar külügyminisztérium teljes mértékben indokolatlannak
tartja az

KORMÁNY
KÖVETSÉGHEZ

yv/.lrák hivatalos szervek
magatartását,
amely lehetetlenné teszi a bécsi magyar követség beosztottjai részére a különböző táborokban élő és hazatérni kívánó magyar állampolgárok
hazautazásának elősegítését,
valamint a magyarok hazatérését intéző bizottság ausztriai működését.
A magyar külügyminisztérium kénytelen feltételezni,
hogy ennok az eljárásának
csak az lehet a célja, hegy elodázzák és meghiúsítsák az
Oszitrák Köztársaság területére távozott magyar állampolgáraié fontos tájékoztatását, a hazatérés akadálymentes és büntetőjogi eljárás nélküli lehetőségéről.
A magyar külügyminisztérium nem hagyhatja szó nélkül azon körülményt sem,
hogy az utóbbi időben a hivatalos osztrák szervek által
bevezetett adminisztratív intézkedések
(kihallgatások,
belügyminiszteri
engedélyezés, ujjlenyomatok stb.) nagyon megnehezítik és meghosszabbítják a hazatérni kívánók akaratának teljesülését.
A Magyar Népköztársaság
Külügyminisztériuma a legnyomatékosabban felhívja az
igen tisztelt követség útján
az osztrák kormány figyelmét a 18 éven aluli gyermelcelc és ifjak helyzetére.
A magyarországi események következtében az Osztrák Köztársaság területérc
távozott gyermekek és ifjak
túlnyomó többsége a szülők
megkérdezése, szülői engedély

Szovjet-lengyel egyezményt írtak alá
Varsóban
Varsó (MTI): A lengyel és a
szovjet kormány hétfőn megegyezést írt alá az ideiglenesen Lengyelországban állomásozó szovjet haderők jogállásáról, Az egyezmény szerint
a szovjet csapatok nem sérthetik meg a lengyel szuverenitást, cs nem avatkozhatnak
az ország belügyeibe.
A helyőrségeken kívül minden egyes csaputrnozdulnthor. a lengyel hatóságok beleegyezése szükséges.

néllkül, leginkább
kalandvágyból hagyta cl a családi
otthont, mint erre a magyar
külügyminisztérium 1956. november 28-án átnyújtott jegyzéke már utalt. Sajnálatos,
hogy ez a jegyzék, mint a már
eddig említettek is, osztrák
részről mind ez ideig érdemben megválaszolatlan maradt.
Az érintett családok ezrei
türelmetlenül várják az
osztrák kormány álláspontjának ismertetését
mert
tudják, hogy kizárólag a2
osztrák kormányon cs annak hatóságain múlik n
fiatalkorúak gyors hazatérésé,
és meggyőződésünk, hogy ezeket a gyermekeket és i f j a k a '
nem tekinthetik politikai menekülteknek. A magyar külügyminisztérium
ismételten
kijelenti, hogy magyar részről a fiatalkorúak gyors hazahozatala érdekében mindent megtesznek, és nyomatékosan követelik, osztrák részről sürgősen nyújtsanak lehetőséget a fiatalkorúak csoportos,
vagy egyénenkinti
hazahozatalára, amelyet •'•zülők százai megrázó írásokban
sürgetnek az illetékes magyar
hatóságoknál.
A Külügyminisztérium jegyzékében felkérte az osztrák
követséget, hogy nyomatékosan hívja fel kormánya figyeüimét az említett kérdését;
fontosságára, mert ezeknek
gyors és pozitív megoldása
megfelel a nemzetközi jog és
a humanitás elveinek és elősegítheti a két szomszédos ország kapcsolatainak egészséges fejlődését. (MTI)

A külpolitika hírei

— röviden

Orvosolják a g y ó g y s z e r é s z e k
több régi, j o g o s panamát
A/. egészségügyi npparálusnuk
két nagy értelmiségi Kategóriája
van: nz orvos és a gyógyszerész.
Az egészségügyön belül a gyógyszerészet eddig nem foglalta el
méltó helyét. Több mim háromezer gyógyszerész több régi és
jogos sérelme vár mielőbbi orvosiásni. Az Egészségügyi Miniszlériuinban és a magy ar orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi dolgozók szabad szakszerve/elében ezzel kapcsolatban
a következő tájékoztatást adták
az MTI munkatársának:
— Az elmúlt években az orvosok cs a gyógyszerészek elbírálása erősen különbözött egymástól.
Miben állt ez a megkülönböztetés, hol mutatkozott a megbecsülés, a bizalom hiánya? Az
Egészségügyi
Minisztériumban
például az önálló gyógyszerügyi
főosztály vezetője sohasem volt
gyógyszerész. Jogos panasza a
gyógyszerészeknek, bogy
a megyei vállalatoknál nincs
mindenütt biztosítva a szakvezetés, vagy hogy munkaviszony, fizetés cs egyéb szempontokból
— kivéve nz intézeti gyógyszertárak dolgozóit —
a gyógyszerészeket vállalati alkalmazottaknak tekintik.
Régi kívánság, hogy ezen változtassanak, s úgy bírálják el a
gyógyszerészeket is, mint az
egészségügyi intézmények dolgozóit. Ezenkívül még sok fontos probléma vár megoldásra.
Ilyen például n nyugdíj kérdés,
az államosítások idején elkövetett törvénytelenségek, túlkapások helyrehozása, szabadságidő,
bérügyek rendezése.
A minisztérium kollégiuma
több konkrét határozatot hozott,
amelyek szerint
a jövőben a gyógyszerészeket
az orvosokkal egyenlő elbírálásban kell részesíteni.
— A nyugdíj szempontjából

különösen hátrányos helyzetben
vannak azok n gyógyszerészek,
akik IDöO-ben léptek állami szolgálatba. Mivel az. államosítás óla
csak bal év telt cl, a jelenleg érvényes rendelkezés szerint magdijat még nem kaphatnak. Emialt az idős gyógyszerészek nagyrésze kénytelen munkában maradni, mert másképp nincs biztosítva a megélhetés. Az elgondolás az, bogy a szakképesítés
megszerzésének időpontjától számílson n nyugdíj-jogosultság.
Az államosításokat követő időben nagyon sok gyógyszerészt
nem engedtek ugyanabban a
gyógyszertárban maradni, ahol
már évek óta ismerték, hanem
áthelyezték más megyébe, kiszakították régi otthonukból. Hátrányos helyzete volt a gyógyszerészeknek a ház-államosítással
kapcsolatban is. Az a esaládiház,
amelyben a gyógyszertár működött — függetlenül az általános
államosítási rendelkezéstől —
állami tulajdonba került. A minisztérium a szakszervezettel
közösen már kidolgozott egy
clőlcrjesztést, amelynek alapján
a kormány foglalkozik majd
azzal a fíérdéssel, hogy a
gyógyszerészeit ingatlanai tekintetében is az általános házállamosítási rendelkezések legyenek érvényesek.
A minisztérium lehetővé kívánja tenni, bogy a gyógyszerészek kívánságuknak megfelelően,
— lehetőleg a )alvóhelyükön —
kapjanak beosztást. Ezzel összefüggő, igen figyelemre méltó intézkedés, bogy az esetben, ba
újabb sérelmeket nem okoz és
nem megy a gyógyszerellátás rovására; —1
a volt gyógyszertár tulajdonosok a korábban általuk vezetett gyógyszertárakba is viszszahelyezhetfih
akár, mint
vezetők, akár, mint beosztottal;.

zetői állások betöltésére, a tevvek szerint — ezentúl pályázatot
hirdetnek.
A gyógyszertár vállalatok inra
gyei
decentralizálását tovább
folytatják. A gyógyszertár vállalatok igazgatói teendőinek ellátásával — az ilyen állások bármely okból bekövetkező üresedése cselén — esak gyógyszerész,
bízható meg. Ezeknek nz elveknek megfelelően a minisztériumon belül is a gyógyszerészeti
ügyek irányítása arra alkalmas
szakember kezébe került.
— A gyógyszerészek bérkérdésével niús egészségügy il dolgozók bérproblémáival közösen
foglalkozik a minisztérium. Az
idevonatkozó javaslatok elkészítésén már dolgoznak. A minisztérium elsődleges feladatának
tartja, liogy
addig is. amíg általános megoldásra kerülhet sor, mielőbb
javítsanak az alacsony fizetésűéi; helyzetén és mielőbb
megvalósítsák a gyógyszertári
technikák fizetésrendezését,
valamint a beosztott gyógyszerészek anyagi helyzetének javítását;
— A kórházi gyógyszertárak
vezetőinek régi sérelme, hogv
jogállásuk ncin volt kellően
tisztázva. Eszerint az említettek
azonos elbírálásban részesülnek
a kórházi osztályok vezetőivel;
illetve beosztottjaik az osztályos
orvosokkal.
— A szakszervezet javaslatára
az Egészségügyi Minisztérium
rendeletet dolgoz ki a vállalati
és kórházi gyógyszerészek szabadság idejének rendezésére.
Ebben érvényesíteni kívánják
azt az elvet, bogy
itt is azonos elbírálásban részesüljenek a gyógyszerészek
az orvosokkal,
mind a pótszabadság tekintetében, mind pedig a szolgálati időnek a szakképesítés idejétől 1
A megüresedett gyógyszertár ve- ténö számításában.;

Szedi a disznótor áldozaiait...

Két emberölés a csorvai tanyákban

A szovjet alakulatok létszámát és elosztását a két orSigemicu japán külügyminiszszág közötti külön megállapo- ter táviratot inlézctt Sepilov
Csóré András csorvai pa- Elemért —. aki még kőzve.- | een ment el a tanva előtt és
dások fogják szabályozni.
szovjet külügyminiszterhez. A
fenveeetődző hanson hivta ki
A szovjet katonáknak cs japán külügyminiszter ez alka- rasztfiatal az elmúlt, szombat lenül ott volt a Horváth ta- , őket.
Gárgvánék
mente,;i
Gárgvánék nem
nem mente
hozzátartozóiknak tisztelet- lommal köszönetét
fcjezlc ki délután elhívta barátját. Fa- nya kerítése mellett — és őket.
ki.
behúzódtak
a
házba
— ifmindketten
ben kell tartaniuk a len- SepiloVnnk a Szovjetunió cs Ja- zekas Elemért, hoev eavitt
jabb Gárgván az istállóba —
gyel törvényeket és rende- pán közötti diplomáciai kapcso- menjenek el az ismerősükhöz
elkezdték U legelni.
de mivel hallották, hogv Kaleteket.
! lat helyreállítása alkalmából kül- disznótorba. Mindketten k >
tona beiött. n tanvába az időrékoárra
ültek
és
e
Kiáltották
_
A
szomszédba
otthon
tartozA varsói rádió szerint j dött üdvözlőtáviratáért.
sebb Gárgván kiment megÁsotthalmára
Gregus
Imre
kodó
Fődi
István
—
ő
nem
Cyrankicwicz lengyel minisz- j
nézni ..Nem gvúitia-e fsl :»
tanyájába. Este 9 óráis ettek,
terelnök kijelentette, hegy
Washington (MTI). Eisenho- italoztak, maid kerékpárral volt hivatalos a disznótorba sógor a szalmakazalt".
mindnyájan rendkívül elége- wer elnök Nehru indiai minisz- hazaindultak. Útközben Faze- — vasvillát raeadott de egy
A holdfénynél látta,
dettek az. eredménnyel.
terelnök kíséretében hétfőn az kas invitálta Csórét, nogy asszonv nem engedte. hogv
Fődi azzal menien neki a
elnök farmjára, a Pennsylvania
be nz esvik roko- fiatalembernek. Mindhárman hogv ott van Katona;
állambeli Gettisburghba utazott, | menjenek
Józsefékhez. agyba-főbe verték
Fazekast
— Takarodi el — mondta
ahol folytatni fogják tanácskozá- nálioz.
c s p r ( j ' nFazekas
em
bemenni, és behúzták a Horváth ta- néki. maid
megragadta a
saikat. Egy tudják — hangzik a mert mint akart
mondta: „Ügy nvába. hogv megnézzék: ki szalmahúzót
és dulakodás
jelentés —, hogy ezek a tanács- sincs otthon, elmentek
Komó- az?
kezdődött közöttük. Az öreg
kozások a nemzetközi kérdések csin Jánosékihoz disznótorba'
széles körét ölelik majd fel, beKözben Sólva Sándor — Gárgván feibevágta Katonát;
leértve a Közép-Keletet és MaElhatározták, hogv ők is akinél a disznótor volt — maid amikor már az a földre
került, az ifjabb Gárgyán kiEnergiahiány miatt átme- mértékben kell korlátozni a gyarországot is — hangzik az odamennek és Fazekas Józse- otthon előkerítette vadász- jött az istállóból és a vasvilfet hazahívják; A megelőző puskáját és azzal ment a HorTK üleg korlátozták a munka- munkaidőt, hogy megmaradó amerikai rádiójclentós.
Az ottlévők lával akkorát húzott sónciáitalos, váth-tanvába.
Nehru kedden tér vissza borozgatás nvomán
időt a gépiparban. A rendel- szénkészletük legalább hákezésről a következő tájékoz- romheti fagykár elhárítására Washingtonba és nz amerikai mámoros feiiel állítottak be nem engedték, hogv hasznftl- ra. hogv a vasvilla nvele elrúdiólfan és televízióban beszé- a szomszéd tanyába, ahol be- ia fegwerét. azonban Fődi- törött. Az öreg Gárgván m-ig
tatást adta a Magyar Távirati elegendő legyen.
lovább ütlegelte a fiatalemIroda munkatársának Csergő
— A bányákból érkező hí- det fog intézni az Egyesült Ál- szóltak Fazekasnak. Az otllé- vei az élen. össze-vissza rug- bert. úgy hogv a szalmahuző
vők hívták őket egv kis bo- dosták Fazekas felét és csizJános, a Kohó- és Gépipari rek arra mptatnak, hogy a lamok népéhez.
vastag vasrésze meggörbült
rozgatásra. Elősiör szabódtak, mával megtaposták.
Minisztérium vezetője:
széntermelés
fokozatosan
Amikor már látták, hogy és Katonának kifolyt az agy— A kohó- és gépipar üze- emelkedik. Lehetséges tehát, ' Róma (MTI). Az Olasz Kom- maid ráadták feiüket és közveleje . . :
meit súlyosan érinti nz orszá- hogy egyes iparágaknak, üze- ! munista Part Központi Bizottsá- ben Csóré a konyhába meni az áldozat nem mozog, befalatozni.
Fazekas
már
eléggé
A nyomozás folvik a szermentek
a
házba
ós
..tanácsgos energiahiány. November meknek
hamarosan
több gának december J 7—1 ülésén meg1
végén és december elején a energiát juttathatunk a Je- választották a párt vezetőségét felöntött a garatra és m:ve) koztak". hogv most mit. csi- nvű. kegyetlen csorvai emb :•nem
látta
barát
iát.
—
valaki
ölések
bűntényének
telies
.náljanak.
Elhatározták,
hogv
téli készletek jelentős részét lenleginél. Ezért a Kohó- és
azt mondta néki. hogv már
felhasználták üzemeink.
Gépipari Minisztérium ügye- és titkárságát — közli a T-VSZSZ. elment. — fogta kerékpár- értesítik a rendőrséget. Sólva derítésére.
és Kispál ment bc a rendőiA szénkcszlctek további letül szervez az országos vil- \ központi bizottság főtitkárá- ját és
ségre és ielentette
az e s e t e t : ; .
csök beütése
megengedhe- lamoscnergia felügyeletnél, s vá egyhangt'dag Palmiro Togliattetlen, mert felkészülés hiá- mihelyt az energiahelyzet ja- tit. helyettesévé Luigi Longot vá- dülüngélve elindult a sötétben.
számára
Hétfőn a rendőrség kiszállt ri vadászok
nyában
megbéníthatják vul, több villamosáramot jut- lasztotta meg.
az
emberölés
ügvében
a
nyois
megszűnt
iparunkat az esetleges téli tatunk üzemeinknek.
az erdő Irányában.
*
mozást lefolytatni. — őrizetszállítási nehézségek,
— Azok a dolgozók, akik az
a kötelező
Horváth János Csórva 7J8- be vettél; Fődi Istvánt — és az
New
York
(MTI).
Az
ENSZ
és bizonyos készleteket kell áramkorlátozások miatt részas
számú
tanyáidba
bez
'-rbeszolgáltatás
első
vizsgálatot
a::
esti
óráktartalékolnunk a berendezé- ben, vagy egyáltalán nem dol- különleges politikai bizottsága
sek védelmére a fagyveszély goznak, munkabérüket a de- napirendjének végérc helyezte a gött. Éjjel 1 óra felé iárt már ban fejezték bc. Fél 8 tájban
Az elmúlt napokban az
ellen. A háztartások jobb el- cember 14-én közzétett kor- Szovjetuniónak azt a panaszát, az idő. A családfők nem vol- a Csórván tartózkodó rendőrbizottsághoz benvitott egyes vadásztársaságokban is
látású érdekében gázból is je- mányrendelet szerint kapják.
tak otthon csak eav id is ségi
amely
szerint
az
Egyesült
ÁllaGárgván István csorvai lakos megindult az élet. Az érvélentősen kisebb mennyiséget
mok beavatkozik Albánia, Bul- anvós. a hároméves kis Mari- az egvik szomszéd iával.
nyes fegyvertartási engedélyhus/.nálhat ful az ipar. Ezért
— Kérem — mondta — a ivel
rendelkező vadász >k
Mától
kezdve
úgynevezett
enorgiametnetgária, Csehszlovákia, Magyaror- ka. a 13 éves Irén meg a 37
rendet állítottunk össze, s enszág, Lengyelország, Románia éves István. Az öregasszony sóeorom beiött hozzánk, .az fegyvereiket általában megismét
megindul
apám önvédelemből feibe- tarthatták. Országosan mintnek alapján
I és a Szovjetunió belügyeibe és; és a gyerekek rendkívül meg- ütötte és
a
darabáruegy három-négyszázra lehelő
egyelőre december 17 és 73
: felforgató tevékenységet folytat iiedtek. arra gondoltak, hogy
azoknak a vadászoknak a szák ö z ö t t á l t a l á b a n h á r o m ruiforgalom,
azt hiszem, meghalt,
ma, akiknek fegyvereit b ipot dolgoznak gépipari üze; ezeknek az országoknak kormú- betörő iár a háznál: a konyA vasúti darabártiforgalmat
vonták. A Vadászszövei. •'•g
nteink.
i
haaitón
át.
kiszaladtak
a
t.amert
nem
m
e
z
o
e
.
.
.
nvn
ellen.
nz október 23-i események utár.
ígéretet kapott az Országos
Azonnal kimentek a Csór- Rendőrkapitányságtól,
Az energiaelosztást úgy szer- leállították.
A szovjet küldöttség kérle, j nvából é j Sólya Sándorékihoz
Szerdától, I!)-lől
hoev
veztük meg, hogy ezen a há- kezdve isiiét megindul a darab- liogy panaszát a napirend első igyekeztek, ahol Horváth Já- va és Ásotthalom határán lévő
Gárgyán-tanvához
s
ott
az
engedéllyel
rendelkező
rom napon zavartalanul dol- áruforgalom Budapestről vidéknos és felesége disznótoroan
vadász társasági tagok kivégozhassanak gyáraink. Fel- re, s a vidéki állomásukról Bu- pontjaként tárgyalják, dc a tű- voltak. Éppen ott táncoltak az udvarban a gémeskút melrök
Szelim
Szarper,
a
különleges
lett látták, hogv eav csizmás
hívtuk a nagy energiaszük- dapestre is vesznek fel darabáras
tel nélkül visszakapjál; joaz
aitóban.
amikor
h
megréférfi
fekszik
oldalra
dűlve.
politikai bizottság elnöke úgy
ségletéi vállalatokat, hogy le- küldeményeket.
gos tulajdonukat
képező
Körülötte
csupa
vér
a
hohetőleg éjszakai műszakban
fegyvereiket.
Az árult felvételére vonatkozó- rendelkezett, liogy ez a javaslat mült családtagok fellármáz- mok. Nem kellett különösebb
dolgozzanak, mert akkor jobb an az állomások kereskedelmi érkezvén utolsónak, utolsónak is ták az egész társaságot. A hír
A lőtt vadakkal a vadászok
tüdcnvjnv ; ' hoz. hoev megaz energiaellátás.
főnöksége ad felvilágosítást. Hs fogják tárgyalni. A szovjet kül- hallatára
mindiárt neki is állapítsák: Katona Bélát, if- most már szabadon rendel— Ázclkfoan u kisebb üze- a bányák széntermelése javul,
eredtek, hogv elfoaiák a ..bc- iabb Gárgván István sógorát kezhetnek. A mezőgazdaságmekben, ahol a villnmosener- okkor fokozatosan megszűnténk döttség tiltakozott Szorper dön
agyonverték. Az öreg Gár- hoz hasonlóan
giaszükséglct viszonylag kp- u vasútnál a darabáruszállilát.- j lése ellen. A szavazásnál a bi- törőt". Horváth beszaladt a gván Vincétől és fiától tuditt is megszűnt a kötelező
vés, vagy áramfejlesztő
tnvrtfi agrenora.! nál
u '.l n fennálló korlátozásokat, zoltság 39 szavazattal kilenc tanvába mee n é ' " i. mi van a ták meg hoev mi t ö r t é n t . . .
beszolgáltatás i rendszer, a
gáttal rendelkeznek, olvan Egyelőre ezeknek iz áruknak ellenében Szarprr véleményét j kislánnyal. Árokszállási Istvadászok közellátásra adKiderült, hogv viszálv volt
korlátO-|
, , , .,,
házhozszállítását csal;
ják azt a vadai, amit mavészi h ' c " c magaeva. 11 állam tartóz ván és Kispál Jenő o-dig j közöttük. Elmondásuk szerint
z.oú
mennyiségben
guk nem használnak fel.
elkaptál;
a
részes
Fazekas
Katona
az
esti
órákban
részéSzerda, IU50. december l».
I
hódolt
a
szavazástól.
ma Sb

Energiahiány miatt
átmenetileg korlátozták a munkaidőt
a gépiparban
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élőit
E hiiiitaÉinus ós a demokrácia szószólója Karácsony
két üzemben
Dr. Péier László cikke az ellenforradalom tobzódása
idején

"November első napjaiban, amikor
az ellenforradalom
Budapesten
már levetette álarcát, s egyre inkább
tért hódított véres, erőszakos, gyalázatos módszereivel a vidéken is — nem
volt éppen tanácsos és népszerű dolog
a humanizmus és a demokrácia nevében nyíltan szót emelni. Pedig voltak
olyanok, akik a különböző fórumok
adta lehetőségekkel élve józanságra emberségre intették a felajzott kedélyeket.
Szegeden ezek közé tartozik dr. Péter
László nyelvész és néprajzkutató is, a
Szegedi Egyetemi Könyvtár könyvtárosa
is, aki a volt „Szeged Népe" november
4 . - i számába cikkket irt „Humanizmust,
demokráciát!" címmel.
Lapozzuk csak fel a volt „Szeged
Népe" idézett számát. íme a káosz közepette egy józan hang, egy higgadtan
ítélni tudó ember, akinek egyébként az
elmúlt évekből nem sok megköszönni
valója volt és van, hacsak az nem, hogy
két ízben is üldözték és céltáblául szolgált a helyi rákosista zsarnokoknak. Dr.
Péter László korán észrevette, hogy az
októberi országos megmozdulásban —
enyhén szólva — néín minden volt
rendjén. Akárcsak az ország más területein, Szegeden is feltámadtak Horthy
ellenforradalmár legényei. „Aki
ismeri
a Hortliy-ellenforradalom
szomorú
történetét, sajnálattal
ismeri föl
napjaink
egynémely jelenségében
egy új ellenforradalom
apróbb-nagyobb
tüneteii" —
írja cikke befejező részében dr. Péter
az említett újság lapjain.
A kadtak elég szép számmal olyano'r, akik az országos megmozdulás idején a saját kis pecsenyéjüket
akarták megsütni a hirtelen támadt szalmalángokban. A tűzbe, a vérbe viszont
minden lelkiismeretfurdalás nélkül belehajították volna — mint ahogy sok helyen meg is cselekedték! — a kommunisták és a szocializmus híveinek tízezreit. Pedig ezek az emberek a XX.
kongresszus óta megokosodtak, nem
akarták és nem is akarják tovább folytatni és végrehajtani azt a politikát,
amibe hosszú esztendőkön át belekergették, belekényszerítelték őket az igaznak vélt, de valójában hamisan beállított pártszerűség alapján.
Akadtak hirtelen új diktátorok, vérszomjas ellenforradalmárok, akik ellen
éppen úgy fel kellett lépni, mint a Rákosi—Gerő-klikk ellen. Ezekre utalt dr.
Péter László is, amikor ezeket írta:
„Megnyergelve
a tömegek jogos
szembefordulását
a sztálini korszak búneivel,
az 1944-ben megnyílt demokratikus
fej-

lődésünk eredményeit
is vissza
akarják
csinálni,
úgy gondolják,
valamiféle új
19-el lehet újra csinálni,
kapitalistafeudalista restauráció l".

NINCS

AZ

í

PÉNZ!

Rettentő nagy úr manapság,
akinek van egy rossz
kocsija, kordéja, vagy akármilyen szállításra
alkalmas
. taligája. Akinek meg lovat is adott hozzá az isten, az
egyenesen szóba se áll a vékonypénzú
halandóval,
s
órákig kalapoltat,
könyörögtél magának,
mire
szíveskegyesen rászánja magát egy kis emberbaráti
cselekedetre. Mert sokat ér egy ló, hiába. III. Richárd is ezért
kiáltozott
a csatamezőn:
„Lovat!
Lovat!
Egy lóért
országomat."
A minap hozzájutottam
valahogy
vagy hat mázsányi lignitporhoz,
majd egy kocsis ember után néztem, aki hazaszállítja.
A nagyhatalmú
férfi ásított egyet,
majd kelletlenül értésemre
adta:
— Száz
jorint.
Hiába kapkodtam
levegő után,M hiába
magyarázszenvtelen
A pénzen vásárolt édessé- tam:' hogy a túzrevalóért se fizettem többet,
kevesebbért bc
geket, a gyermekeknek való hangon kijelentette, hogy egy százasnál
csemegét egy tételben szerez- se fogja a lovát.
ték be, s a gondos, szelíd
Végiilis úgy sikerült
megpuhítanom
a
szőrös
anyai kezek, fogják a takahogy családom
létszámát kilenc éhes és
ros kis karácsonyi csomago-. I fuvaros-szivet,
kat összeállítani, kilencszáz ; rongyos főre nagyítottam,
továbbá megesküdtem,
hogy
csomag elkészítése sem KÍS nálam ágrólszakadtabbat
nem hord hátán a föld.
ígv,
gyermekek örö-1
örö de "csakis igy bírtam rá arra a „szívességre",
dolog, de aa gyermekek
hogy

Nagy család a Ruhagyár —
s különösen aktkor tűnik ez
ki, ha számításba vesszük,
hogy nz üzem dolgozóinak
együttesen több mint kilencszáz kisebb-nagyobb gyermekük von. Ennyi bájos apróság
karácsonyi megajándékozása
nem lehet kis gond, és az ezzel járó költség előteremtése
sem. Pedig szerényebb lesz az
idei karácsony. Az üzem szakszervezeti bizottsága és munkástanácsa úgy
határozott
mégis, hogy mintegy tízezer
forintot a gyermekek karácsonyi meglepetésére fordít.

T^rre nemet kellett kiáltani, amit meg
^ is tett a legválságosabb időkben
dr. Péter, amikor m é g könnyen rádördült arra a puska, akire rámutattak,
hogy kommunista, vagy kommunista
pártfogó. Dr. Péter László éppen akkor
találta meg a kommunistákhoz vezető
utat és emelt szót értük, amikor a felbujtók és az ellenforradalmárok nyomására sokan elfordultak tőlük. Szegedre
konkretizálva dr. Péter is észrevette,
hogy „ . . . városunkban
is, a
nemzeii
bizottság nagygyűlésén
akadt
demagóg
meddően aniikommunista
hang,
amely
nem építő, nem szolgálja
a
nemzeti
összefogás
ma mindennél
fontosabb ÍT S £ 1 Ü f "cSdé
i Mven forütért
befogta nagynehezen
a lovát egy
ügyét."
mellé a mogyorót és egyéb fi- félórára.
Ilyenek ezek a lovasok. Hanem a hordárok olt a
nomságokat.
Minden becsületes ember és becsü— azok se adják alább.
Több dolgozónak népes kis Klauzál-téren
letes kommunista — aki legalább 1956. családja van, s az üzemben
Odamentem az egyikhez,
látván, hogy a patika
februárjában, ha hamarabb nem, számot külön figyelemmel készülnek ajtajában gunnyaszt és majd megveszi az isten hidege.
mert vetni korábbi hibáival és bólintó- a többcsaládos szülők gyer— Egy kis homokot, meg egy kis
meszet..."
jánosi mivoltával, amelybe belenevelték j mekeinek megajándékozásáMeg se várta míg befejezem, máris ingatta a fejét.
ra. Kis gyermeknadrágöikat,
a hamisan deklarált és szajkózott párt-; kabátokat és egyéb ruhadara- Odébb mentem a másikhoz,
majd a
harmadikhoz.
szerűségre apellálva — örömmel üdvö- bokat szabnak számukra a Ugyanaz a néma elutasítás.
Először arra
gondoltam,
zölte a nagv felfordulásban dr. Péter maradékanyagokból —, s nz hogy legújabban alighanem
a hordárok kötöttek
vederm; lés dacszövetséget
László akkori kiállását, amelv a nemzet édességek mellett a gyer
a munka ellen, amikor végre kinyögi
b i z t 0 s a n e z i s öörömet
rö
egészébe vetett hit és bátorság mellett
valamelyik.
hoz.
tele volt a demokrácia iránti féltéssel j
— A mész bepiszkítja
a kocsit.
A Falemezgyárban hasonló
és aggodalommal.. . . . Ahogyan
írta ,, i s : ; ügybuzgatam
. .-.-.,
előzi meg az ün— Megfizetek én — kezdtem
agitálni.
„. ..egyre aggasztoooa
muc egyes ellen- \ n e P e k e t . De itt az ajándék— Nincs az a pénz!
1
forradalmi hangok megerősödése".
csomagok — édességek és já— Edényt is adok a mésznek, hogy le ne csorogték — mellett más kedves
ijedten, már-már
esdekelve.
HTele volt a mi életünk félreismerés- meglepetés is készül: pénte- jon, — folytattam
karácsonyi üanensAsam
ünnepségen
sel és rettegéssel, amit a „Hutna- ken, aa karácsonvi
Erre
már
válasz
sem
jött,
illetve
azzal
válaszolt
a városi bábszínház szórakoznizmust, demokráciát!" című cikk írója tatja majd a Falemezgyár az én emberem, hogy elfordult
és unottan
megszeméveken át viselt „esete" is bizonyít. dolgozóinak gyerm-clteit.
lélte a szürke eget.
(deáki)
Az osztályharcról alkotott merev és káros elmélet alapján ném egyszer őt is
üldözőbe vették, hogy elvonják a figyelmet az országos és helyi égető problémákról. A fáktól nem láttuk az erdőt,
a bürokrácia bűnös útvesztőiben szem
elöl vétették és vétettették az embert,
aki humanizmust és demokráciát akart
már akkor, évekkel ezelőtt, amikor mi
még sokao azt hittük, hogy abban és
A MINAP VÉLETLENÜL találkoztam
tam, hogy a szövetkezetben dolgozó csaláegyik régi alsóvárosi középparaszt ismerődokból majdnem mindenhonnan csak egy
aszerint élünk.
sömmel, Savanya Pali bácsival. Ö a l?gember indult reggelenkint ki a mezőre
Az egyéni gazdák viszont — ha nagy vol:
Dr. Péter Lászlót és a hozzá hasonló rátartibbak közül való, így ismerték a termelőszövetkezetben is. Igen. a termelőa dologidő, nem ritkán az egész családo'
embereket többé nem üldözni és elker- szövetkezetben,
mert már van
vagy
is felrakták a kocsira, még drága pénzei
getni kell mellőlünk, hanem meg kell négy esztendeje annak, hogy
földjével
fogadott napszámosokat is kellett kivinniük, ha azt akarták, hogy minden munbecsülnünk, szövetségesül kell fogad- együtt ő is belépett a szegedi Uj Élet Terkába idejében érkezzenek. Mégis, amikor
nunk őszinte, igaz emberségükért, s melőszövetkezetbe.
a termésbetakarításra került sor, egyforbácsi nem volna még öreg ember,
nem utolsó sorban a szocializmusért de aPali
mán teltek meg a kamrák, a górék, a pad
haja, sőt már a szakálla is ugyancsak
kifejtett alkotó tevékenységükért, lia iga- megderesedett. Ki tudja fajtája-e ez, vagy
lások, a szövetkezeli és nem szövetkezet,
házaknál is. Ezt nemcsak most, kedves olzán akarjuk járni gazdasági életünkkel a háta mögött levő sok gonddal, munkává
vasóinknak mondom, de megmondtam ezt
egyetemben az új magyar szellemiség oi^öltött esztendők telepedtek úgy fejér?
ott az utcán Pali bácsinak is.
deres
h
a
j
gyanánt.
útját.
— Pontosan így van, mondta ő. Nálunk
Mint í'égen, most is barátságosan üdvolt értelme a munkának.
vözöltük egymást, s minden különösebb bevezető nélkül máris vitatkozni kezdtünk.
Most már magam is kezdem végkép1'
— Maguk aztán ugyancsak szétszórták
nem érteni a dolgot: ezek után miért hatáa babaruhát — mondtam neki. Ö nyomrozott mégis úgy majdnem hatvan dolgc •
ban elértette: igen, kiléptünk, kiléptem én
zó paraszt-család az Uj Élet Tsz-ben, hog
is. Megpróbáljuk ú j r a egyedül. Humoro
kilép a közösből. Vitánk végén megértelsan tette hozzá: még egyszer házasodunk
tern Pali bácsit, hogy semmi más. mint i:
Ujabb tizenhét helyen alakult meg az MSZMP helyi szervezete
Már ezt nem kellett úgy érteni, ahogv
föld féltése. Az, hogy bármilyen jó is vo'
az Uj Élet Tsz, az ott dolgozó emberek soSZERVEZŐDIK.
ERŐSÖ- szokás, hanem úgy, hogy Pali bácsi most
KELL-E A PÁRT VAGY a helves. Ha ez mindig így
hasem érezhették igazán azt, hogy amit a
NEM? Legven-e üzemi alap- lett volna az elmúlt években DIK a párt. A folyamatos csak a földdel, a magánélettel házasodik
tsz-ének mondanak, kizárólag csak az
szervezet vagv sem? Milyen is. nem haraoódzhattak volna pártszervező munka és a té- j m e £ újra_
Ugyanis arról van szó, hogy az oktcövék, senki másé. Aki ma belépett, nyom..jogkörrel" rendelkezzék. I n - ei a baiok. s népünk, orszá- nyék hatására a volt MDPban gazda lett. jóllehet, üres marékkai
gván működjék? — stb. Igen gunk nem került volna a ie- tagok mellett szérr.ra helv'en! b e , r i események hatására elég sokan kilépa/
jött. Aki kiöregedett a munkából, az nem
sok szó hangzott el és hang- lerüeei nehéz helyzetbe. Ha olvan dolgozók is kérik felvé; VJ Ék?
ermeloszovetlcezetDoi.
voi
tak,
akik
teljesen
fel
akarták
osztani
a
köérezhette: jól dolgoztam életemben, ittva.
zik el naoiainkban e kérdé- ígv lett volna, akkor most telüket, akik oödiv nsm volez a tábla föld, ezt szereztem. Ezt adhatom
sekről a dolgozók, a munkás- sekan nem problémáznának tak tagiai a pártnak. A to- zöst, de később vagy harmincan úgy dön
ők maradnak. Ilyentén nem
az utódoknak. A föld bennt maradt a tábosztály taglainak körében. A azon sem. ho°v
leg ven-e vábbi szervező munka mellett döttek, hogy
osztozkodásról beszélni, már csak
lában, és az öregek — ha már nem dolválaszt a 'én vek ad iák.
munkahelvi
pártszervezet, mosfamár r,z is fontos, hogv lehetett
kilépésekről lehetett szó.
gozhattak — jóformán csak alamizsnához
Tizenhét úi
alapszervezet vagv sem. s hogv vaion otz- áll iának ki a kommunisták
Aztán így folytatja az én deres fejű
jutottak. Igaz, a rendeletek, sőt a kimutala
alakult, az elmúlt, tíz nap hatnak-e az ú j pártban és a dolgozók elé és tényleges ismerősöm:
sok is mást mondtak. Akik nem hagyták,
alatt. Azt tehát, hogv kell-e vezetőiben vagv sem.
politikai tevékenységet f e s — Bizony, a kocsi, meg a ló beállítása
hogy a szövetkezeti tagok maguk gazdálNEM KÖNNYŰ
MOST a senek ki. Magyarázzák a kor- az egyéni gazdálkodáshoz és még, ami keh,
vaav sem. nem a demagógia,
kodjanak a maguk földjén, nem vették fi
a forróiéiúség dönti el. ha- partszervezés. Számos ismerr mány • és a párt intézkedé- alighanem meglátszik majd az én eklézsiágyelembe a magyar paraszti mentalitást
nem a szocializmus eszméié- körülmény és ck nehezíti ezt seit. védelmezzék a dolgozók raon is. Tudom én azt, hogy nem lesz
Azt, hogy minden ember csak azt érzi igahez hú dolgozók, az előrelátó, a munkát. Énnek ellenére a demokratikus vívmányait. — könnyű újra egyedül.
zán magáénak, amelyből ő parancsol, ner.i
higgadt gondolkodású embe- .nehezebb helyeken" is ered- forradalmi
eredményemkor.
szeretik, ha mindenre felülről kapják a
ÉN
NEM
TAGADOM,
mindig
és
most
rek százai és ezrei. — azok, ménnyel folvik ez a munka Helytállásukkal, példás maparancsot. Márpedig ez így volt eddig.
is
híve
voltam,
s
vagyok
a
becsületesen
T
akik tisztában vannak azísl. s kiállnak a dolgozók az esz- gatartásukkal. nvílt. őszin .e
végzett
jó
szövetkezeti
munkának.
Az
Uj
Pali bácsit utóbb afelől kérdezgettem:
hogv a munkásosztály
nem me. a Dárt mellett. A Kézi- beszédükkel nveriék meg a
mint egyéni gazda, hogyan látja ő a saját
lőhet meg egységes politikai szerszámára gyár. a MÁV Fű- dolgozó társaik bizalmát. Ve- Élet sem volt rossz közösség, sőt a legjobbak
közé
lehetett
számítani.
Éppen
ezér:
egyéni jövőjét?
párt nélkül, hogv nem lehet tőház. a Csongrádmegyei Épí- lük egvütt munkálkodianak
szocializmust és demokráciát, tőipari Vállalat mellett a tovább a helves irányú fej- kissé kérdezve, kissé mondva megkockáz— BIZTOSAN JOBB LESZ ezután : z
tattam
fejéhez
vágni
az
öregnek:
minek
építeni
a
munkásosztály MÁV Igazgatóságnál, a Víz- lődésért. a gazdasági- és poliegyénieknek, mint eddig volt. Nagy dolog
kellett ez maguknak? Csak érteném a dolmarxista párti a nélkül. A műveknél. a Vasipari Ktsa- tikai kibontakozásért, a dol- got,
az, hogy most már nincs beadás. De én úgy
ha egy mihaszna társaságról lenne
gazdasági- és politikai
élet nél. a Szegedi Tatarozó Vál- gozók nagv többsége
érzem, egyszer — lehet, hogy nem is túl
szó,
hadd
hulljék
a
férgese.
De
az
Uj
Éle:
által
lalatnál
és
tebb
más
helyen
liszlulási íclvamatának tüzésoká — visszakanyarodunk még a szőve'•
kívánt
nvugodt.
békés
az
mégis
csak
Uj
Élet
volt.
Különben
ne
élit
mea
legutóbb az
ben. az úi élet megteremté- alakult
kezethez, mert nem rossz az, ha jó kezekén, mondja ezt el Savanya Pál középpa
megteremtés óort.
séért folyó harcban és mun- MSZMP alapszervezet.
ben van. Nem rossz az, ha nem felülről csiraszt.
kában. a demokratikus erők
nálják, hanem miránk bízzák a szövetke— . . . Hát igen, az évek során úgv
élén ott menetel és küzd a
zet dolgát. A gazdák válasszák ki magukBetört e g y megt-zöltötl b ű n ö z ő
megszoktuk
már,
hogy
minden
nehezebb
Magyar Szocialista Munkásnak maguk közül azokat az embereket,
— elfogták
munkát a gép csinált: az szántott, vetett,
akikkel akarnak szövetkezni, és akikké?
párt. Az űionnan alakult tiaratott. És tudom én, hogy a jövő ezután
tudnak együtt dolgozni.
ze-r-^t alapszervezet is azr
Az elmúlt vasárnap cjjel Kiss a betörést, azonnal jelentette az is a gépeké, a mezőgazdaságban is. Nem
tnutatia. hogv a szocializmus József úsotllialmi lakos nem tar- ásottlialmi rendőrőrsnek. A kör- lehet már úgy dolgozni, mint ahogy r<>
Mikor tovább ment Pali bácsi, még soerői megvannak, s egvre in- tózkodott a tanyájában. Ezt az nyékben akadtak olyanok, nkik gebben csináltuk. Nagyon elfárad az em
káig gondolkodtam a tőle hallottakon.
kább előtérbe kerülnek. Teve- alkalmat használta ki Rutai An- személyleírást tudtak adni a | ber, ha egy hold földet lejár az eke után.
Csak úgy magamnak mondtam: ez az emkenvségükkel segítik néoünc tal bűnöző, aki négy „esete" mi- lettesről. A rendőrőrs még aznap Mi a szövetkezetben — mi tagadás, minber sem tudja már újra elképzelni a viláboldogulását, a munkás-pa- alt már eddig összesen 10 évet elfogta Rutai Antalt, akit leg- dig kényelmesen dolgoztunk, mégis mindi:,
got kis kaszával, lovas ekével. Van ennek
raszt demokrácia megterem- ült, cs hétfőre virradóra betört utóbbi
bűncselekményéért 4 osztottunk annyit, hogy nem sok helyen
esze, becsülete is, csak engedjék meg neki.
tését.
Kiss József házába. Bemászott évi börtönre ítéltek, amelyből osztottak többet a megyében.
hogy éljen tudásával. Ebben nyilván nem
lesz hiány a jövőben.
Szenvedélyes, élénk viták, az ablakon, 700 forint készpénzt, két évet kitöltött, azonban okOSZTOM PALI BAC'SI véleményét
, . , , , «
— ij —
bátran elmondott, iavaslatok és egv pár cipőt lopott el.
Magam is Alsóvároson lakom. Sokszor lát
Amikor Kiss József észrevette Uúber 23. után „kiszabadult.
jellemzik u taggyűléseket. Ez

A választ a tények adják

Savanya

Pálék

a

földet

féltik

1958. december

RÖVIDEN

19, szerda

MOZI
S z a b a d s á g : 3 órakor: ö r ö k s é g a
ketrecben. — Nyugatnémet tiilm.
Fáklya: 3 órakor: Senki nem tud
semmit. — Csehszlovák film.
Fáklya és n Szabadság-motzlkban
az előadás 18-tól délután 3 órakor
kezdődik.
A Juhász Gyula Művelődési Otthon könyvtárában kölcsönzés naponta de. 10 órától du. 4 óráig.

VÁLTOZIK AZ 1DOJAlRAs
Várható
illőjárás
mára:
Ködös Idő, g y e n g e szél.
A
hőmérséklet a l j g változik.

— A Csongrádmegyei
Gépkocsi közlekedési Vállalat v a s á r n a p Forráskútra és Dóc községekbe nem
Indít Járatot. A deszki és tiszaszigeti v a s á r n a p esti
Járatot 18
órakor indítja.

Kiket
választanak
az ü. b.-be ?

— A Művészeti Dolgozók Szabad
Szakszervezete Szeged Városi Bizottsága hivatalos óráit
minden
nap délelőtt 10-12 óráig
tarljn
a Tolbuchin s u g á r ú t i Szakszervezet! Székházban.

NEM

UJ HELYRE
KÖLTÖZÖTT
KIOSZ SZEGEDI CSOPORTJA

Tegnap délután a Ruhagyárban az
A-műszakban
megkezdték a szakszervezeti
bizalmiak választását. A szalagok egy-egy bizalmit választanak, s a b'zalmia'c gyülekezete választja m a j i meg az
üzemi bizottságot. A választás műszakonként haliad, s talán a héten még összeülhet a
bizalmiak értekezlete, hogy
döntsön — kiket választanak
az üzemi bizottságba?
A választás érdekessége az,
hogy a szavazólapokon nincsenek jelöltek, s ki-ki hírnek
a nevét írja rájuk, akiben
'legjobban megbízik. A bizalmú aik választó összejövetelén
ugyanezt az elvet akarják, követni a ruhagyáriak.

A Kisiparosok O r s z á g o s Szövetsége szegedi csoportja Klauzál téri
helyiségéből elköltözött a Horváth
Mihály utca 3. szám alá. Hivatalos óráit reggel 8 órától délután 4
ó l á i g t a r t j a ideiglenesen az első
emeleten.

- MEGJELENT a „Rádióújság" első száma, amely közli a
december 17—25 közötli részletes műsort.

A VÁROSI SOMOGYI

KÖNYVTÁR

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATA
Olvasóterem és Központi kölcsönzés hétköznaponként II—4-lg.
Ifjúsági Könyvtár (Dózsa György
u 18/a. Hungária-szállóval szemben.) Ugyancsak munkanaponként
du 1 - 4 - l g .
A Fiókkönyvtárak a szokott helyen és Időben folytatják kölcsönzési szolgálatukat.
ALLATORVOSI INSPEKCIOS
SZOLGALAT
Szeged város területén
1936. december hó 15-töl decemher hó 22-ig este 18 órától reggel
6 óráig kizárólag
elsősegély és
nehézellés esetére Inspekclós
Palotás Gyula állami állatorvos. Lakása: Partizán u. 7. Telefon; 48-91.
A

APRÓHIRDETÉSEK
I db használt
paraszfkocsl eladó. Paprika u. 17.
671
Eladó 150 kg disznó vagy í l c s v
rélhető fürdőkádért és
rézhengerért. Sándor u. 20/a.
633
Egy príma 200 kg hízott sertés eladó. Szivárvány u. 13/b.
6J3
Tanult kályhás cserépkályha szak
szerű fűtését és tisztítását vállalj a . Gogoly u. 5. a j t ó 7.
018
Egy 100 kg-os zslrsertés eladó.
Paprika u. 12. szám.
060
Jóállapotban levő bársonybéléses
háromnegyedes mlkádó eladő. Rig ó u. 12.
__
0.7
Teljesen ríj flnoin szövetű szürke
öltöny eladó. Apponyl Albert u. II.
Bus szabónál.
676
Idei szedésü fűzfa eladó. Újszeged. Felsűkikötősor 12. szám. F.rd.
10—3-ig.
670
Elcserélném 2 szobás,
összkomfortos belvárosi lakásom rókusl 2
szobás, jószágtartásosért. Érd.: du.
37-07 telefonon.
675
120 kern-es
Danuvla-motorkerékpár, m a j d n e m ú j , sürgősen eladó. |
Csongrádi sgt. 32.
651 I

Eladó l db sezlon. széles méretű, Jóállapotban. Szllléri s g t . 30.

— Külön autóbuszt indít
Budapestre és vissza az IBUSZ a karácsonyi ünnepek
alkalmából.
Az
autóbusz december 24-én reggel léi
7-kor indul a Klauzál térről
és
26-án délután 1 órakor Indul viszsza Budapestről a Vörösmarty térről. A Budapestre utazni szándékozóknak három nap áll m a j d rendelkezésükre a
fővárosban
való
tartózkodásra. Az
útiköltség 133
forintba kerül. A külön autóbuszra az
IBUSZ-nál
lehet
Jelentkezni.
— Ezer d a r a b karácsonyi csomagot szállítottak t e g n a p a Szegedi
Kenderfonógyárba. A csomagok bizonyára sok
örömet
szereznek
m a j d a kicsinyeknek.
— A MAI naptól kezdődően
a
villamosforgalom 9 órától 15 óráig
nem szünetel. M'nden vonalon rlt
kitott járatok lesznek.
— Megkezdődött a karácsonyfavásár. A Dugonics téri virágüzletlet előtt Is igen sokan válogattak
a luc-fenyőkböl.
— ötvenkét ruganyos ágybetétet
adott át a Kárpitos KSZ az elmúlt hetekben a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalatnak. Rövidesen további 48 ágybetétet ad át értékesítésre.
— Dolgoznak a J u t a á r u g y á r melletti kislakások átalakításán. Szokol József és b r i g a d j a szorgalmasan végzi a munkákat, hogy minél előbb tető alá kerüljön a házak elé épített előszoba és spelzból álló kis épület. Ugy mondták,
ha az idő kedvez, három hét alatt
„Azután
„a
D
e l e j « 1 K cezt
z l aa mmunkát.
uI1R„J
íulall
befejezik
vakolás és a kőbcIsö
kövezés,
j á r d a í p [ ( é s e következik.

Eladó keveset használt zománcazott tűzhely, igényesnek. ArvIz u.
12., emelet.
Bőrkabátját alakíttassa vízhatlan
bőrpuhító festéssel Csordás bőrrux MAGARASEVITS LEONTIN nv.
hnkészltőnél.
Szent Miklós u. 7. | alezredes temetése f. hó 20-án 12
Fclsöváros.
órakor a belvárosi temetőből.

673
Magánház eladó 400 négyszögöl
telekkel, lakásátadással. Békctelep.
Rengci u. !>.
665
Egy tölgyfa hússózó kád eladó.
2 disznó húsa is tlíér benne. Szel
u. 39.
658
260 kg zslrsertés vagy tele
is
eladó. Galamb u. 7.
660
Értesítjük nz őröltető
közönséget, hogy a Közellátási Kormánybiztosság Malomipari Igazgatósága
rendelkezésére n váinörléshez korábban
meghirdetett tüzelőanyag
ériékét nem természetben,
hanem
készpénzben
fizetjük. Csongrádi,
szegedi, makói,
hódmezővásárhelyi, szentesi és kisteleki malom.
684
Szombaton délután türdöben elveszeti igazolványtok.
Kérem
a
megtalálót
a
kcrékpárigazolvány
ctmre elküldeni.
Elcserélném budapesti kétszobás,
összkomfortos lakásom szegedi hasonlóért. F.rd.: telefon 30-46.
H a n g s z e r j a v f t á s , alkat ész, felszerelés.
vétel Steiner hangszerkészítőnél. Somogyi u. 19.
Szép fehér mély
gyermekkocsi
eladó. Szeged. Alsónyomássor 72.
Az EM. Csongrádmcgyel
Állami
Építőipari Vállalat pályázatot hirdet a megüresedett főépltésvezetöi
állás betöltésére Szentes székhelyivel.
Feltételek:
építészmérnöki,
mérnöki,
vagy
építésztechnikusi
képesítés, legalább 4 éves
építőipari. ebből legalább 2 éves építésvezetői gyakorlat. Fizetés: EM.
nomenklatúra
szerint.
Személyes
vagy Írásbeli lelcntkezés esetén bemutatnndók az iskolai végzettsége'
és • rakmal
gvakortatot
Igazoló
okmányok.
Jelentkezési
határidő
1956 december 31. A |e|entkezéseket kérjük a vállalat munkástanácsához Szeged. Bocskai u. 10-12.
küldeni.

4

Szerda, 1956. december IN

szerkesztősége a Lenin útra
11. szám alól a Móra Ferenc
sétány 10. szám alá,
fz
MSZMP szegedi városi és járási intéző bizottsága székházának II. emeletére. A Lenin
utca 11. számú ház emeleti
helyiségeit — az MSZMP szegedi ideiglenes intéző bizottsága korábbi határozata értelmében — lakások céljára
adtuk át.
A szerkesztőség ú j otthonában i« szíves örömmel látja
olvasóit, tudósítóit, levelezőit.
Kérjük, hogy írásaikkal, panaszaikkal, javaslataikkal minél többen forduljanak hozzánk jevélben, telefonon vagy
személyesen.

Párthírek
December 20-án délután i
érakor a megalakult MSZA1?alapszervczetek intéző bizoilságának elnökei számára
Magyar Szocialista Munkú párt ideiglenes szegedi in téve
bizottsága értekezletet tart a
Móra Ferenc sétány 10. szám
alatti pártszékházban.
— Az Élelmiszeripari
Dolgozók
Szabad Szakszervezete Területi Bizottsága kedden délelőtt ülést tartott. Foglalkozott a szakszervezeti
demokrácia kiszélesítésének kérdésével. A munkástanácsok és üzemi szakszervezetek
kapcsolatával.
Részletesen
tárgyalta az élelmiszeripar!
dolgozók
bérezésének
nioblémált, megjelölte
azokat
a
feladatokat, amelyek a szakszervezetek előtt állanak. A Területi Bizottság t a g j a i több lavaslatot tettek. amelyet a bizottság továbbit
az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete Központi Vezetősége e
héten, pénteken t a r t a n d ó ülésére.

Kész a cipőül ? Felpróbálhatom ? Tessé'i!
Finomabb bőrből és különleges színű cipőkei
szereinének rendelni
A cipők javítását 5—6 n a p alatt elkészítik
a Cipész KSZ dolgozói

Kész a c i p ő m ? Éppen ez az. FelPannónia príma
állapotban
eladó. Megtekinthető Ónozó műsze- próbálhatom? Tessék. A világosszürke
résznél, Attila u. 5.
G78 női cipő szépen odasimul G. Anna láEgy rádió eladó. Hoblártbasa u.
ij/n.
661 bához, aki elégedetten nézegette az új
Eladó egy krómozott sportkocsi,
egy álllthatós
gyermekszék, egv cipőf. Megjegyezte azonban — mintha
rokka, egy nagy
járókába
való egy kicsit nagy volna.
m a t r a c . Szt. István tér 15. I. cm.
Á, nem nagy ez, hisz itt a köröm
16. ajtó.
662
Alaszkai
kékróka boa, széna,
helye
— magyarázza a mester, s tréfánád eladó, fordító embert felveszek. Berényi, József A. krt. 80.
san megjegyzi m é g — hosszú, de nem
610 áll rosszul.
Egy Jóállapotban levő fehér mély
Mindketten nevetnek a megjegyzésen,
gyermekkocsi olcsón eladó. Újszeged. Csanádi u. 24 .
667 az eladó is, a megrendelő is, aki eléPiaclinérleg
a régi
közkedvelt
P u m á b a n és kaptármérleg hitele- gedetten vette át a szép munkát.
sítve isméi kapható a
készítőnél.
A Szegedi Cipész KSz — mérték
Krímmé.- József B a j a , Szegeden Is
megrendelhető Marx tér 1. Mórn- után készült cipők — üzletében játszólialmon VI. kör 37. Pappnál.
423
Ruhaszekrényeket, ágyakat, kony- dott le ez a kis jelenet Ehhez hasonló
haszekrényt, asztalt, székeket, vaságyat. olcsóbb hálószobát megvé- ismétlődik napjában többször is. Szinte
telre keresek. Hajnóczy u. 15. em., percenkint
nyilik az ajtó, érdeklődni
h á r m a s lépcső, Kiss.
682
Fehér, mély gyermekkocsi és rá- jönnek: kész-e már a cipő, jött-e m e g g y dió eladó. Újszeged,
Bethlen u. színű, zöld, vagy ki tudná felsorolni
10. Csnla.
639
Kifogástalan Befta-rekamlé, Jóál- milyen színű bőr.
lr,pótban lévő sezlon
Igényesnek
riadó. Gogoly u. 23. fldszt. 3.

Átköltözött
a Szegedi Néplap

Szürke, barna és fekete
marhaboksz felsőbőr van a szövetkezetnek A vásárlók igénye azonban m e g nőtt. Finomabb bőrből é s különleges
színű cipőket szeretnének megrendelni.
Egyelőre azonban ezeknek a m e g rendelőknek várakozniok kell, mert sajnos, kívánságukat jelenleg m é g nem
tudja kielégíteni a szövetkezet. Nagyon
nehéz az anyagbeszerzés. Pestre járnak
fel anyagkiutalásért és nem titok, hogy
a bőr nagyon keresett iparcikk, mert
hiány van belőle nemcsak nálunk, a
külföldi piacokon is.
A felsőbőr mellett a gumitalp beszerzése okoz nagy gondot. Igen közkedvelt
lett a nyersgumitalpú cipő, mert kényelmes, praktikus és tartós. A gumi is import anyag, de reméljük nem kell lemondani e praktikus viseletről.

A szép cipők viselői,
a megrendelők nemigen gondolnak ezekre a nehézségekre. Arra sem, hogy milyen mostoha körülmények között dolgoznak jelenleg a cipész szikma művészei. Nincs napról napra villany. A
tűzőgépeket ismét lábbal hajtják. Az

eléggé
homályos
mnnkahelyeken rontják
f,e>
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az emberek a szemüket, vagy az aola-1
kok közelébe húzódva kényelmetlen körülmények között végzik munkájukat,
inert nincs világítás. Mégis dolgoznak.
Napról napra készítik a remekmüveket,
a gyönyörű cipőket, melyeket szívesen
vásárolnak Szeged lakói. *

A Szikra utcai üzem,
— így lehet nevezni a Cipész KSz-nek
ezt a részlegét, mert olyan nagy és olyan
sokan dolgoznak itt, — jelenleg csizmákat készít a kereskedelemnek és a
közületeknek. Mint annyi szegedi tizemben, itt is két műszakban folyik a munka. Éjjel a felsőrészkészítő üzemrész
dolgozik a gépi munkát végzik, nappal
az aljamunkasok kalapácsolásától hang o s az emeletes épület.
Dolgoznak, még van munkájuk. Bíznak abban, hogy a szövetkezet vezetőinek sikerül a munka folyamatosságát
is biztosítani. Ha lesz anyag, lesz munka is — mondják a Szikra utcaiak. Szíve, en dolgoznak, kell a pénz.
Az itt dolgozók siettek segítségére a
szövetkezet másik fontos részlegének:
a javító részlegnek. A sok munkakiesés
miatt ugyanis nagyon felszaporodott a
javító részleg munkája é s

jogosan reklamáltak a város lakói,
hogy 3 - 4 hetet is kellett várniok egy
talpalásra.
A szövetkezet vezetői és tagjai is
belátták e reklamáció jogosságát, ezért
erősítették m e g a javító részleget átmenetileg. Jelenleg is felemelt létszámmal
dolgozik ez a részleg és a javítási időt
sikerült 5 — 6 napra lecsökkenteni. Ami
bár jelentős eredmény, de m e g kell
vallani, még mindig elég hosszú idő.
Szeretnénk, ha még gyorsabban megkaphatnák a város lakói a kijavított
cipőket.
A javítás tehát zavartalanul folyik.
Nincs aggodalomra ok, a rossz cipők
orvoslásra találnak a szö/etkezet javító
részlegeiben.
(S -ne)

Hazaérkezett
a magyar olimpiai csapat

A Milánóból
v a s á r n a p regg; '] kiáltás zúgott s a voiíátból leszállt
hazaindult m a g v a r olimpia! sp.srr- ' háromszoros
olimpiai
bajnokot
kfildöltség az eléle küldöli külön- minduntalan a vállukra emelték a
vonattal hétfőn este 22.05 órakor boldog várakozók. Rövid volt
ez
utazott tovább Belgrádból Magyar- ünnepség a
pályaudvaron s
az
országra.
olimpikonokat
h a m a r o s a n családhozzátartozóik „ v e t t é k "
A vonatra szállá* után a m a g y a r tagjaik,
sportolók
rövidesen meglehetősen át. — s már az ünneplők g y ű r ű „kimenekülés"
után
kimerültek, lefeküdtek s
amikor jéből való
kedden reggel 4 óra körül, közel megkezdődött a beszélgetés közötkét hónapi távollét után ismét ma- tük Melbourne-ről, az itthoni esegyar földre érkeztek.
legtöbbjük ményekről.
•
az igazak álmát aludta. Kelcblában, a m a g y a r
határállomáson
A Budapestre érkezett
magyar
már hétfőn egész nap várták di- olimpiai csapat 124 főből áll. Az
csőségesen szerepelt sportolóinkat, alábbi 48 sportoló, illetve
vezető
rövid kis ünnepségre Is készültek, nem tért vissza
Magyarországra.
de a hajnali érkezés miatt csak
Atlétika: Gyarmati Olga, Tábori
éppen a szolgálatot teljesítő vas- László, Rozsnyói Sándor. Somogyi
utasok és vámőrök üdvözölték ma- János, Varasdi Géza. valamint Iggyar földön a kitűnő sportolókat. lól Mihály edző.
Az étkezőkocsi asztalai
mellett
Birkózás: Galántal Bálint.
Melbourne-ről és Budapestről folyt
Evezés: Zimonyi István, valamint
a szó:
Török Zoltán.
Kajak-kenu: Hernek I s t v á n , SziOlimpiát c s a p a t u n k — mondotta
Hegyi Gyula, az OTSB elnöke — geti Zoltán.
annyi viszontagság után kitűnően
ökölvívás: Kovács Károly edző.
megállta a helyét a vagy világMűugrás: Slák József,
Gerlach
versenyen
József, valamint P a p p Bálint ed— Köztudomású, hogy
olimpiai ző.
csapatunk létszáma 48-nl kevesebb
ö t t u s a : Moldrich Antal.
most. az érkezéskor, mint az elTorna:
Keleti Ágnes,
Korondi
utazáskor volt. Mindegyik távolma- Margit. Kertész Alíce. Bodó Andradt sportolónkkal
hosszasan be- rea, Nagy Márta. Takács Attila.
szélgettünk, mindegyikük sírva, zo.
Úszás: Záborszky Sándor, Dobay
kogva búcsúzott
barátjattól, ver- Gyula, Ats Jenő, M a g y a r László.
senyzőtársaitól s legtöbbjük,
mi- P a j o r Éva. Gyenge Valéria, Szőke
előbbi magyarországi
viszontlátás Kató, Székely Ripszima,
ördögh
Ígéretével köszönt el. Meg vagyok Zsuzsa, valamint Gróf
Ödön és
győződve arról, hogy közülük so- Gergely J á n o s edzők.
kat üdvözölhetünk m a j d hamarosan
Vívás: Dömölky Lídia,
Sákovit*
körünkben.
József. Rerrich Béla. Nagy AmbPapp
László, a
háromszoros rus, Hámori Jenő. Magay Dániel.
olimpiai
bajnok a
kővetkezőket Keresztes Attila, valamint Babrián
József vezető és Jekkelfalussy Pilmondotta:
— H a r m a d s z o r éreztem azt
a le: György edző.
Vfzifabda: Kárpáti György,
Záleírhatatlan örömet,
amit
egy
Martin
sportoló érezhet akkor, amikor át- dor Ervin, Je.iey László,
technikai
adják neki r.z olimpiai
aranyér- Miklós. Dómján Árpád
mei s amikor győzelme nyomán vez : Nádori László.
hazája himnuszát hallhatja. Szép
Ugyancsak az
ollmplások mevolt, felejthetetlen volt. megérte a sélték, hogy az olimpiai sportkülsok f á r a d s á g o t , a nehéz munkát. döttségtől
Milánóban
lemaradt
Kárpáti Rudolf kardvlvó, olim- Moldrich és Rozsnyói Bécsbe utapiai bajnok szólt ezután:
zott, hogy
megkeresse
menyasz— Az eszem,
minden gondola- szonyát. illetve feleségét és u t á n a ,
tom állandóan otthon Járt — mon- mint mondották, hazaiéi-jenek.
A
dotta —. Egy asszó után m á r cl m a g y a r olimpiai csapattól
ugyanIs felejtettem, hogy ls történt. Jó- csak Milánóban
levált
Kertész
formán alig emlékszem
valamire. Aliz tornásznő nővéréhez Izraelbe
A moszkvai, leningrádi, cannesl és utazott.
•
budapesti nemzetközi egyéni versenyen aratott egyéni
győzelmem
A Daily Mlrror és a Daily Mail
után sokan Melbourne-ba Is nagy angol lapok hosszasan írnak
aresélyesnek tartottak. Jóleső érzés, ról, hogy az angol l a b d a r ú g ó kluhogy több éves komoly munkám bok, további kétségbeesett erőfeszíeredményeképpen nem
csalódtak téseket tesznek az MTK egyes Jábennem a szakértők.
tékosainak megszerzésére.
Főként
A Nyugati-pályaudvaron
hatal- három Játékost: Sipost, Kovács Fem a s embergyűríi várta sportolóin- rencet és Sándort környékezik újkat. Zúgott az éljenzés, tapsra ve- ból, m e g újból. Táviratilag küldik
rődtek a tenyerek.
filmesek
és utánuk a csábító a j á n l a t o k a t : pofényképészek serege
..dolgozott". litikai menedékjog, állampolgárság,
Legjobban az „Éljen P a p p László" lakás, állás, fizetés stb.
AZ IFJÚSÁGI JÁTÉKOSOK NEM TÉRNEK HAZA
Külföldi

n

hírügynökségek
elentéf3-túl ide
i alapján-az
se
genben
íevő m a október
g y a r ifjúsági válogatott, amely csaknem egy hónapja
• genfi Servette
l a b d a r ú g ó klub
vendégeként Svájcban tartózkodott,
hétfőn este, mint együttes feloszlott.
A Jelenlések alapján a 16 magyar ifjúsági labdarúgó közül senki sem akar visszatérni Magyarot szagra s egyesek
csoportosan,
mások pedig egyénileg keresik
a
„boldogulás" útját.
Vincze J e n ő trénerrel hatan maradnak S v á j c b a n : Pázmándl, Németh. Gelel, Makal, Keresztes
és
Várhidl.

Kovács István Angifába
utazik.
Kaszás
pedig a Bp. Honvédhoz
csatlakozik.
Hanek, Lfírlncz és Sztáni a nyugatnémet
Einhracht Frankfurt Játékosa akar lenni. Ltpták, N e m e ;
és Povázsal
Belgiumba távozik.
Matesz és Szalai a bécsi Austrlához szerződik.

•

A Milánón keresztül utazott magyar ollmplások elmondották, hogy
találkoztak a városban Lantos Mihállyal, a m a g y a r válogatott labdarúgó-csapat balhátvédjével. Lantos kijelentette,
hogy a jövőben
Olaszországban kíván szerepelni.

INDUL A TOTÖ
A szegedi totózó ismét megnyílt. Ideiglenesen az Országos Takarékpénztár Széchenyi téri székházában, a Széchenyi tér és a Takaréktár
utca sarkán kapott helyet. Itt
vásárolhatók és beadhatók a
december 23-ra érvényes 52.
sz. szelvények. A totózó naponta 8-tól 4-ig van nyitva.
Felhívják a fogadók figyelmét, hogy a szelvényeket ezen
a héten legj'tésőbb pénteken
délig adják le.
Most pedig kőző1 j ük az
e heti szelvényen szereplő
mérkőzések tájékoztatóját.
Olasz bajnoki mérkőzések:
Atalanta—Udinese. Az Atalanta az esélyesebb, de az
oJasz mérkőzéseiken sűrűn
előfordul a döntetlen, s ezért
x-re i s szám/tani lehet.
Internaziona'e—Fioremtina.
Döntetlen a legvalószínűbb.
Lanerossi—Róma.
Nyilt
mérkőzés, mindhárom eredmény lehetséges.
Lazio—Triestina. A Triest'nánaik a papírforma alaptan nincs sok esé'ye. Majdnem biztos: az egyes.
Napoli—Juventus. Mindkét
-kapatnak sok a döntetlenje.
Hátha most is az lesz?
Sampdoria—Miton. A rangadó esélyese az otthon játszó
Sampdoria, bár a milánói
együttes már több mint két
hónapja veret'en.
Torino—Padova. Tipp: 1.
' fúr a döntetlen is meg'epeszámba menne.
Francia bajnoki mérkőzések:

SZEGEDI NÉPLAP — A Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi l a p j a . — Szerkeszti: a szerkesztőb:zottság.
— Szerkesztőség.
Szeged Móra Ferenc sétány 10. — Telefon: 35-35 és 40-80. — Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3. — t e l e f o n : 31-16 és 35-00. — Teresztik a
megyei postahivatal hlrlaposztálya és a hírlapkézbesítő postahivatalok.
Szegedi Nyomda Vállalat
Felelős vezető: a vállalat munkástanácsa

Rennes—Lyon.
A hazai
csapat az esélyes.
Metz—Reims. A Reims igen
jó formában van, s valószínű,
hogy idegenben is győzni tud.
Sochaux—Nimes. 1, vagy x.
Marsaille—Strasbourg. Sima mérkőzésnek Ígérkezik,
mivel a hazai csapat otthonában mindig veszélyes.
Válogatott mérkőzés:
Német Szövetségi Köztári aság—Belgium. A papírforma szerint egyes, de döntetlen is lehetséges.
A pótméttkőiések egyest
ígérnek.
A L a b d a r ú g ó Szövetség
ideiglenes intéző bizottsága felkéri a
sportkörök megbízóit vezetőit, hogv
pénteken du. 4 órakor a VTSB-ben
szíveskedjenek megjelenni. Az öszszejövetel célja: táiékoztatós a labd a r ú g á s jelenlegi helyzetéről.
Az atlétikai verseny eredményei
Az atlétikai szövetség
vasárnap
szabadtéri és
fedettpálya-versenvt
rendezett. Kitűnt Trényi Imre 52
m-cn felüli kalapácsvető, valamint
Lázár György
helyből távol- és
helyből
hármasugró
eredménye.
Biztató tehetség a még
serdülő
korbon levő Szőke
Borbála, aki
10 m 08 cm-t dobott súllyal.
A Törekvés-pályán
lebonyolított
dobóverseny Jobb eredményei.
Férfiak.
Súlylökés. Felnőttek:
t. Tőrök
tslván (Haladás) 12.49. 2. Srhwarcz
(Haladás) 12.36, 3. Trénv! (Törekvés) 12.04. 4. Molnár (Törekvés)
11.05.
Diszkosz: Felnőttek: I. Scbwarcz
Tibor (Haladás) 36.47. 2. Molnár
(Tő-ekvés) 31.49. 3. Török (Haladás) 31:08.
I f j ú s á g i a k : 1.
Kiss
István (Törekvés) 33.30.
Kalapácsvetés. Felnőttek: 1. Trénvi Imre (Törekvés) 52.29. 2. Török
(Haladás) 45.73. 3. Katona (Haladás) 4 t . i l . 4. Molnár
(Törekvés)
37.95. (Húsárunk: 1. Somogyi Ferenc (Törekvés) 42.89. 2.
Virágli
(Meteor) 36.59, 3. Gémes
(Szpártákusz) 31.82.

