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Hruscsov]

Amerikai látogatásom célja
a hidegháború felszámolása és a j o b b
szovjet—amerikai megértés
biztosítása
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Utazás

Was hingtonba
közepén

önök már tudják, hogy
közöttem és az Egyesült Államok elnöke között megállapodás történt
kölcsönös
hivatalos
látogatásról
—
mondotta a szovjet kormányfő.
—
Valószínűleg
szeptember
közepén
utazom
az Egyesült Államokba,
annak
elnöke
pedig
ez év
őszén érkezik viszontlátogatosra a Szovjetunióba.
E látogatások alkalmával
nem hivatalos beszélgetésre
kerül sor közöttünk — beezélgetésre, nem pedig tárgyalásokra. Azonban
«e*
tulajdonítok
különleges
jelentőséget
a
véleménycsere
formájának,
legyenek
ezek
targyalások,
vagy nem hivatalos
beszélgetések.
A
lényeg az, hogy a
véleménycsere eredményeként
a megoldásra váró kérdésekben
közös nyelvet találjunk,
közös
értelmezésre
jussunk. Az elért eredmények
megfogalmazása nem probléma, erről
barmikor meg lehet állapodni;

:

szeptember

ilyen találkozó a megoldásra váró kérdések jobb megértését biztosíthatja, hozzájárulhat a tárgyalófelek álláspontjának
tisztázásához.
Ez pedig elősegíti a mindkét fél számára a kedvező
megállapodások
elérését.
Ugyanakkor azonban az
ilyen tárgyalások csak
kor járhatnak jó eredménynyel, ha mindegyik fél száTára a legfőbb kiinduló
pont a tartós béke biztosítósa. Ez az, amit a világ népei elvárnak. Ha eltérünk
ettől a fő célkitűzéstől, és
valami
más felé veszünk
irányt, úgy felvetődhet a

Barack szüret özatymazon

Befejezte tanácskozását
az Elektrotechnikai Egyesület
szegedi vándorgyűlése

Mint ahogy már hírt ad- "tékelést ad az új
típusú
tunk róla, a Magyar Elekt- kábelek használhatóságáról,
rotechnikai Egyesület VIII; azok üzemi tulajdonságairól.
vándorgyűlését 3—4-én Sze- Felhívja a figyelmet, hogy
Véleményünk a különböző geden tartotta, igen
népes a kábelféleségek fejlesztése
országok vezető személyisé- érdeklődés mellet. A tanács- mellett nem szabad elhageinek találkozójáról közis- kozások első napjára csak- nyagolni a hozzájuk tartomert. Mi amellett
vagyunk, nem 400 villamosipari szak- zó szerelvények technológihogy az államfők vagy kor- ember érkezett az ország ai kidolgozását sem. A hatámányfők
— azok az embe- minden részéből, hogy meg- rozat leszögezi, hogy a kárek, akik fontos vezető sze- hallgassa a magas színvona* belkutató bizottság szüksérepet töltenek be, s akikben lú előadásokat, illetve részt ges szervezet és munkájára
az emberek bíznak — kicse- vegyen a vitákban. A ván- ezután is igényt tartanak.
réljék
véleményüket.
Ugy dorgyűlés második napján
A vándorgyűlés a munkaBondoljuk,
hogy
minden sem csappant az érdeklődés.
ügyi miniszterhez fordul
és kéri, hogy tanfolyamok
Vecsey
Ágoston, a Kábelútján tegye lehetővé a
és Sodronykötélgyár
kutakábelszerelés
szakmásítátási osztályának
vezetője
Hazaérkezett
sát.
tartott vitaindító bevezetőt.
a Béc sben járt magyar
„A hazai erősáramú kábel- A határozat végül kiemeli
VIT-delegáciá
es vezetékgyártmány
fej- a KGST országaival való
fonlesztésének irányai. Együtt- szoros együttműködés
Szerdán délután a buda- működés a KGST országai- tosságát,
tapasztalatcserék,
pesti Vigadó téri hajóállo- val* című előadásához igen valamint
tanulmányutak
másra a Felszabadulás é s a sokan hozzászóltak.
formájában.
+
Deák Ferenc utasszállító haAz Elektrotechnikai EgyeA kétnapos vándorgyűlés
jón megérkezett a bécsi hevándorgyűlését
—
Bánóczy sület
tedik világiíjúsági és diák- befejezése előtt
munkájának befejeztével —
találkozón részt vett magyar György,
az egyesület főtitkára ha- Kispál Jenő, az MSZMP váküldöttség.
Fogadtatásukon
tározati javaslatokat nyúj- rosi végrehajtó bizottságárészt vett Marosán György
tott be, melyeket a részt- nak nevében üdvözölte, s
államminiszter, az MSZMP
köszönetét fejezte ki, amivevők elfogadtak.
Központi Bizottságának titért
éppen
Szegeden folyt.
kára, Sándor József, az MSZ- A javaslatok közt számos
MP Központi Bizottságának sürgős, megoldásra váró el- a tanácskozás, abban a váosztályvezetője. Az ünnepsé- gondolás szerepe! így pél- rosban, mely most tesz erőkábelgyár
fel- feszítéseket egy
gen Marosán György és Ko- dául olyan szervezet
indítványozzák, létesítéséért. A zárszót Csenmócsin Zoltán mondott be- állítását
Sándor
nehézipari
szédet.
mely hibastatisztikát és ér- terics
miniszterhelyettes
tartotta.
Beszédében
összefoglalta
azokat az
eredményeket,
melyeket a vándorgyűlés elért a kábelek üzemi tapasztalatainak
feltárásában
a felhasználó iparok
igényeinek kipuhatolésában és
fejlesztése
Hirosimában,
a Béke-parkban
az atombombázás
áldo- a kábeltípusok
zatainak emlékművénél
szerdán, körülbelül
15 ezer ember terén.
A délutáni órákban a vánrészvételével
megnyílt
az atom- és hidrogénfegyver
eltiltása ügyében
összehívott
nemzetközi
értekezlet
plenáris dorgyűlés számos résztvevője meghallgatta dr. Kalülésszaka.
Csütörtökön
megkezdik
munkájukat
az értekezlet
bi- már László professzor, bezottságai és újra megvitatják
az előkészítő ülésszak
alatt mutatóval egybekötött előmár megvizsgált
kérdéseket,
megerősítik
az
értekezleten adását a kibernetika alkalkiadandó
felhívásokat.
nyilatkozatokat,
az
értekezleten mazásáról és a logikai gépekről,hozandó
határozatokat.

Nukleáris fegyverellenes ülésszak
Hirosimában

H o g y a n s ü l l y e d t el
a „Béke"
t e n g e r j á r ó4 h a j ó ?
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Nemcsak az
ősztbarackfák ontják most
Szatymazon a homok aranyát, gazdag szüret volt sárgabarackból is. Ki tudná megmondani, ki mosolyog szebben?
Ezek a csinos, barackszedő
szövetkezeti kislányok, vagy
az aranyló gyümölcsök tonnáitól roskadozó fák? Csiszár Marika és Febér Irénke — miközben a
magas,
kétágú létra tetején lefényképeztük őket —
tagtársaikkal együtt azt is elbeszélték: a Szabadság Termelőszövetkezet 50
mázsa
sárgabarack eladására szerződött az idén, de sokkal
több lesz. Ha kicsit szeszélyes is ez a nyár, nem szűkmarkú a jó munkáért.

szovjet—amerikai
kapcsolatok
megjavításának
megvannak
a
lehetőségei

Azoknak az államférfiaknak, akiket valóban e fő
célkitűzés vezet, elő kell segiteniök a tartós béke biztosítását. Azok viszont,
akik
eltérnek
ettől a
célkitűzéstói, s nem a kellő
komolysággal
foglalnak
állást
e
kérdésben,
nem,
folytathatnak
eredményes
politikát.
Ez a véleményünk
mind(Folytatás a 2. oldalon.)
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kérdés, hogy a tárgyalások
eredményeképpen az egyik
fél veszít, a másik pedig
nyer. Ezért abból kell kiindulnunk, hogy a béke biztosítását célzó
megállapodások
elérésével
senki
sem
veszít, ysőt ellenkezőleg,
minden nép nyer, mivel
megszilárdul a béke. Ez az álláspont véleményünk
szerint
haladó és mindenki támogathatja.
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A szovjet kormányfő sajtóértekezlete
egyesültállamokbeli
látogatásával
kapcsolatban
Hruscsov, a Szovjetunió
Minisztertanácsának
elnöke
szerdán délután a moszkvai
Kremlben
sajtóértekezletet
tartott.
A Kreml Szverdlov-termében
körülbelül 300 szovjet és
külföldi újságíró gyűlt össze, hogy meghallgassa
a szovjet kormány
vezetőjét.
A sajtóértekezletet
V. Kuznyecov
külügyminiszterhelyettes nyitotta meg, majd N. Sz. Hruscsov tett
nyilatkozatot

§|

HIROSIMA

FIGYELMEZTET

1945 augusztus 6 a
világtörténelem
egyik legborzalmasabb
emlékét
idézi
mindenkór az emberiség elé. Tizennégy
évvel ezelőtt ezen a napon indult el a
tudomány és a technika csodája, a felszabadított atomenergia atombomba képében az élet ellen.
Hirosimában, á katonai célpontnélküli,
mintegy 350 ezer lakosú japán városban
már a közelgő béke igéző reményében
pezsgett az élet. Zúgtak a gyárak gépei,
a dolguk után siető emberek nyüzsögtek szerteszét. Vidám gyermekek játszadoztak a nyári verőfényben fürdő utcákon, s boldogan nevettek a csodálatosan
kéklő égre. Kora délelőtt volt. Senki
sem ügyelt a B—29 mintájú amerikai
bombázógépre, mely egy kisebb kötelékből egyedül repült vissza a város fölé.
Egy kézmozdulat a hadirepülőn elég volt,
s megindult százezrek felé a szörnyű végzet. Mintha az égbolt szakadt volna le,
mintha megnyílt volna a föld, okádva
izzó b e n s e j é t . . . Óriási láng- és füstoszlop szállt szédítő gyorsasággal a mérhetetlen magasságba. Tizenkét kilométerre
a föld fölött, messze tájakról láthatóan
óriási gombaalakű füstfelő árnyékolta el
a napot, s emelkedett tovább
felfelé.
Alulról kísértetiesen lövellt utána a füst,
a láng — és Hirosima nem volt többé.
Pillanatok alatt 120 ezer ember pusztult
el, 40 ezret pedig soha nem találtak, pedig kerestek, amikor eloszlott a több napig tartó, gomolygó por- és füstfelhő.
Akik átélték a katasztrófát, azokba is
belélehelte már magát a halál: örök életükre nyomorékok, súlyos sugárbetegek
maradtak. S ez nem volt elég. Még hörögtek az áldozatok, de augusztus 9-én
már újabb atombomba robbant,
most
már Nagaszaki fölött, újabb döbbenetet
kiváltva az egész világon.
Miért-e fölösleges vérengzés, az ártatlanok tömeges irtása, mikor Japán már
a kapituláció előtt áll? — meredt a kérdőjel az emberiség elé. A történelem erre ls megadta a választ. Hamarosan látni lehetett, hogy már újabb háború felé
kacsingattak az Egyesült Államok világuralomra törekvő körei. Megakarták félemlíteni a Szovjetuniót, állandó rette. gésbe akarták dönteni a világot, hogy
majd mindenki úgy táncoljon, ahogy a
Wall-Street urai fütyülnek. Azt álmodták, hogy kezükbe került az a hatalom,
mely örök időkre szentesíti a kizsákmá-*
nyolást.
Nagyot kellett
azonban
csalódniok.
Hiába akarták kisajátítani és kizárólagosan saját, pusztító szolgálatukba állítani
a tudomány ezidáig gyászos diadalát —
ez csak lázálom maradt. Einsteinnel az
élükön, az atomenergiát felfedő tudósok

közül is sokan szembeszegültek
bűnös
céljaikkal. A népek százmilliói
pedig,
akik felismerték az aggasztó
veszélyt,
amit az atombomba jelent az imperialisták, a háborús kalandorok kezében, az
első perctől fogva harcbaindultak a pusztító fegyverek betiltásáért. S ez a tiltakozás és küzdelem kiterjedt az egész világra, részt vesz benne faji, világnézeti •
különbségre való tekintet nélkül mindenki, akinek drága az élet, a boldogság a
földön.
Ez a harc azután kimeríthetetlen erőt
kapott a szovjet tudomány világraszóló
diadalaiból. Az emberiség sorsát szívükön
viselő tudósok nemcsak hogy felfedték
az atom titkait a szocializmus országában
is, hanem messze megelőzték a nukleáris energia ismeretében és felhasználásában az imperialistákat. És megmutatták azt is a világnak, hogy a tudomány
e hatalmas eredményét miképpen lehet
az ember életének szebbétételére fordítani. A Szovjetunióban már az ember
javát szolgálja az atomjégtörő és
sok
egyéb alkotás,
melyben
megszelídítve
dolgozik a hatalmas energia. A szputnyikokat gyártó, a naprendszerbe új csillagot küldő szovjet tudomány rendelkezik olyan eszközökkel, hogy visszaverjen
minden támadást, mely az
emberiség
élete ellen irányul.
Interkontinentális
rakétáival barlangjában tudja megsemmisíteni a háborús gyújlogatókat, azzal
a fegyverre! melyet azok szántak a féktelen gyilkolásra.
A világ népeinek összefogása, a Szovjetunió mérhetetlen ereje le tudta fogni
a háborús gyújtogatok kezét. Hiába kezdtek az imperialisták szédületes fegyverkezési hajszába, hogy mind pusztitóbb
nukleáris fegyverekkel ••erőfölényt* biztosítsanak, ez nem sikerült nekik. Fenyegetőztem ők többször is az atomfegyverek bevetésével, például Ázsiában és Közép-Keleten — de nem volt bátorságuk
hozzá. Előbb-utóbb mindig a tárgyalóasztalhoz kényszerültek. Látniuk kellett,
hogy minden támadó kísérlet a
saját
pusztulásukat eredményezi. Ezért kezdenek a józanabb hangok tért hódítani az
imperialista táborban is. Ezért jön létre
tizennégyéves
erőszakolt
hidegháború
után az Egyesült Államok és a Szovjetunió államfőinek tanácskozása is. Az emberiség ma egyre
jobban
bizakodhat,
hogy a békét meg lehet védeni. S a világ népeinek összefogásóról tárgyal
a
ma Hirosimában összeülő hidrogénbomba-ellenes világkonferencia is, mely százés százmilliók nevében követeli a nagyhatalmak megegyezését, a nukleáris robbantási kísérletek betiltását
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Hruscsov sajtóértekezlete
egyesültállamokbeli látogatásával kapcsolatban
(Folytatás az 1. oldalról.)
azokról a kérdésekről, amelyeket szem előtt kell tartaniok az államférfiaknak találkozásaik alkalmával.
Ezzel összefüggésben szeretnék hivatkozni találkozásaimra é*» beszélgetéseimre
Nagy-Britannia miniszterelnökével, Macmillan
úrral.
Ezek a találkozások vitán
felül nagy szerepet töltöttek
be az országaink kapcsolatainak megjavításában. Például új kereskedelmi megállapodás jött létre, amely
Angliának és a Szovjetuniónak egyaránt előnyös, s ha
ma is vannak vitás, megoldatlan kérdéseink, ezek már
nem annyira a két ország
— Anglia és a Szovjetunió
—, mint inkább a NATO
országai, köztük Anglia, illetve a Szovjetunió és a
többi szocialista ország között vetődnek fel. Teljes
joggal jelenthetjük ki, hogy
találkozásaink,
megbeszéléscink Macmillan úrral hasznosak,
gyümölcsözők
voltak. Sok hasonló példát lehetne még felhozni annak
bizonyítására, hogy az államférfiak kapcsolatai az
országok kölcsönös viszonyának megjavulását eredményezték.
Mindenki megérti, milyen
nagy jelentőségű a béke és
a nemzetközi
együttműködés szempontjából a világ
két legnagyobb országának,
a
Szovjetuniónak és
az
Egyesült Államoknak a kapcsolata. Vajon lehet-c kételkedni abban, hogy ha a két
ország
közötti
baráti,
jó
kapcsolatok jönnek létre, ha
sikerül
megalapoznunk
együttműködésünket
a béke
biztosításában,
a világ bé-

Kérdések

-

Hruscsov
nyilatkozatának
megtétele után körülbelül
másfél órán át válaszolt az
újságírók kérdéseire.
Shapir, az United
Press
International amerikai hírügynökség képviselője megkérdezte: szándékozik-e a
szovjet kormányfő' amerikai
útja előtt megbeszéléseket
folytatni a baráti szocialista
országok vezetőivel?
Hruscsov,
hangsúlyozta:
mindenfajta
eszmecsere
hasznos, mert hozzájárulnak
a felvetődött kérdések tisztázásához. Valószínűleg
ebben az esetben is sor kerül
a véleménycserére
a szocialista országok
vezetői
között; nincs szükség azonban
különleges tanácskozásokra,
mert a szocialista országok
egységesek a béke biztosításának kérdésében, közös álláspontra helyezkednek
és
bizalommal vannak egymás
iránt.Az amerikai tudósító egy
másik kérdésére válaszolva
Hruscsov
kijelentette:
az
Eisenhower elnökkel
sorra
kerülő tanácskozások
nem
helyettesithetik,
s nem is
zárják ki a
csúcstalálkozót.
Ezeken a megbeszéléseken
elsősorban a két országot
érdeklő
kérdésekről
lesz
szó. A csúcstalálkozó rendkívül hasznos lehet cs ezért
a kétoldalú megbeszélés csak
elősegíthti a nagy fontosságú tanácskozás létrejöttét.
Egy újabb kérdésre válaszolva Hruscsov
kijelentette:
Berlin státuszában a tárgyalások befejeztéig nem várható különösebb
változás.
Égy amerikai tudósító szóvá tette, hogy a nyugati sajtó Nixon televíziós beszéde
nyomán sokat ír a békés
egymás mellett élés kérdéséről. Mint ismeretes, az Egyesült Államok alelnöke ezt a
kifejezést nem tartotta
helyesnek.
Hruscsov mosolyogva válaszolt: örültem, hogy Nixon
űr használja ezt a kifejezést. Eddig ugyanis
nagyon
nehezen ejtette ki a »békés
egymás mellett élés* szavakat, ma viszont már oroszul
is tudja e szavak
jelentését.
Ez mindenképpen
hasznos.
A kérdések nagy része a
látogatás várható programjára vonatkozott.
Hruscsov
azt mondotta:
mindeddig
nem dolgozták ki a látogatás programját és a megbe-

kéje szilárdabb,
tartósabb
lesz?
Vannak-e reális lehetőségek arra, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok kapcsolatai a. béke és
barátság alapjára épüljenek? Bizton kijelenthetjük,
hogy vannak ilyen lehetőségek. Országaink között nincs
területi vita, nincs megoldatlan ellentmondás,
nincs
olyan kérdés, amely megakadályozná a bizalom és a
kölcsönös megértés
légkörének
kialakulását.
Mint ismeretes, a második
világháború éveiben a szovjet és az amerikai nép
együtt harcolt a közös ellenség ellen.
Mindig készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk országaink kapcsolatainak megjavításáért, azért,
hogy ez a viszony a békés
és baráti együttműködés szilárd alapjára épüljön. Ha a
szovjet—amerikai
kapcsolatok felvirágoznának,
ez feltétlenül a többi ország kapcsolatainak
megjavulását
eredményezi,
elősegíti, hogy
eloszlassuk a világ más részeiben is a sötét
felhőket.
Mi nemcsak az Amerikai
Egyesült Államokkal, hanem
Amerika barátaival is barátságot akarunk, s egyúttal azt
akarjuk, hogy az Egyesült
Államoknak is jó kapcsolatai legyenek nemcsak velünk,
hanem
barátainkkal is.
Ezért reméljük, hogy a lá
togatáscsere haszonnal jár.
A magunk részéről mindent
megteszünk
érte. hogy beszélgetéseink és vitáink hozzájáruljanak
a
Szovjetunió
és az Egyesült Államok kapcsolatainak
megjavításához,
a békéhez.

tálaaxok
széléseken sorra kerülő kérdéseket.
Lehetséges, hogy
körútja alkalmával ugyanazokat a városokat keresi
lel. ahol Mikojan és Kozlov
mtniszterelnökhelyettesek
már Jártak. »Szívesen meg
tekintem az Egyesült Alla
mok
mezőgazdasági
vidékeit, mert igen nagyra értékelem az Egyesült Államok
mezőgazdaságát, éppen úgy.
mint az amerikai
munkása
kat és mérnököket.
Sokat
tanultunk annak idején az
Egyesült Államoktól és most
ls van mit tanulnunk, de
egyúttal van már olyan is,
amire mi . taníthatjuk
meg
az Egyesült Államokat*
—
mondotta a szovjet kormányfő.
Megkérdezték,
szándékozik-e
Hruscsov
beszédet
mondani az Egyesült Államok kongresszusában.
Azt
felelte: ilyen igény egyelőre
még nem vetődött fel és
nincs tisztában azzal sem,
ülésezik-e a látogatása Idején a kongresszus.
Az újságírók kérdéseire
válaszolva Hruscsov résziétesen foglalkozott néhány
külföldi visszhanggal, A Die
Welt című nyugatnémet lap
tudósítója megkérdezte, ismeri-e a szovjet kormányfő
Adenauer kancellár nyilat'
kozatát?
Olvastam erről szóló jelentést — válaszolta Hruscsov, s kijelentette: — ez a
nyilatkozat
disszonáns
hangot üt meg az
általános
nemzetközi helyzetben, eltér
valamennyi
kormányfő
és
államférfi
megnyilvánulásától. Adenauer kijelentette,
jó, hogv az Egyesült Államok elnöke
meghívta a
szovjet
miniszterelnököt,
mert így Hruscsov — úgymond — meggyőződhet az
Egyesült Államok erejéről.
Az Egyestilt Államok elnökének
nyilvánvaló
nem
ilyen elképzelései
voltak.
Nem Aűxerika
erejét akarta fitoktatni előttem, hanem
arra törekszik, hogy barátságos egyetértésben
megbeszéléseket folytassunk
egymással a béke'
biztosításának
módozatairól.
A tudósító megkérdezte:
hajlandó-e Hruscsov amerikai útja alkalmával ellátogatni az Egyesült Királyságba, illetve Kanadába. A
szovjet kormányfő kijelen-

tette: szívesen látogatna
el
ismét Angliába, de — mondotta mosolyogva — a közlekedési eszközök
ma már
olyan fejlettek,
hogy nem
szükséges az utat megszakítani.

A
főbb

megbeszélések
pontjairól

Több tudósító megkérdezte, milyen helyet foglal el a
tárgyalásokon a német kére
dés, illetve a berlini probléma,
A legfontosabb . pillanatnyüag"£"hogyTelszámöijük
mlS««HiV világháború
vttáffhátwú ma.
aa második
maradványait — válaszolta a
Szovjetunió
Minisztertanácsának elnöke. — Ezért döntő jelentősége
van
annak,
hogy megkössük a békeszerződést a két német • állammal, vagy ha létrejön, az egységes német állammal, illetve a német
konföderációval.
Ez a kérdések kérdése.
A
berlini probléma csupán ennek következménye.
A békeszerződés a gordiusi csomó, amelyet meg kell oldani. Berlin kérdése bennünket kevéssé érint: csupán azt
javasoljuk,
hogy szüntessük
meg a második világháború
minden káros maradványát.
E pillanatban kevés remény van arra, hogy az egységes Németország a közeljövőben létrejöjjön — foly-

A „tengelyekének

tatta. Ezért a realitás azt
diktálja, hogy a két Németországgal kössük meg a békeszerzödést és ezzel megoldjuk a berlini kérdést is.
Nyugat-Berlin kapitalista terület egy szocialista ország
közepén. Itt a megoldás csak
az lehet, hogy Berlin szabad város legyen, s szavatolják kapcsolatait más területekkel.
A jelen pillanatban nem
látok más kiutat,
hiszen
nem remélhetjük, hogy Adenauer úr beleegyezzék a két
Németország
egyesítésébe
>*~ZOCiallSta Ialapon*, de úgy
vélekedünk, hogy Ulbrich és
Grotewohl elvtársak
nem
egyeznek bele abba, hogy a
Német Demokratikus Köztársaságba
megsemmisüljenek a szocialista vívmányok.
Hruscsov hangoztatta, ellentmondásos az a nyugati
álláspont, hogy harcolni kell
Berlin — úgymond — békéjének biztosításáért és közben nem kell aláírni a német békeszerződést. Ez azt
jelenti, hogy megmarad
a
kanóc, amelyet még a második
világháborúban
gyújtottak
™°>J' amely
puskahordóhoz vezet A fela d
f <42, hogy eloltsuk
ezt
a kanócot,
felszámoljuk
a
második
világháború
maradványait. Ez döntő lesz a
béke biztosítása szempontjából — mondotta.

között a

aorauk

Küzös—köziemén?
közzétételével
—
—
—
— —

,—

befejeződött
külügyminiszteri
Szerdán — magyar idő
szerint 14 óra 37 perckor —
megkezdődött
Genfben a
külügyminiszterek záróülése,
A plenáris ülésen Selwyn
Lloyd elnökölt.
Az ulesen, amely csaknem
19 óráig tartott, valamennyi
delegáció-vezető felszólalt.
Gromiko szovjet külügyminiszter beszédében a genfi
értekezlet munkáját értéke te. Ramutatott, hogy a kulügyminiszterek
elsősorban
két bonyolult kérdés: a Németorszaggal
megkötendő
békeszerződés
és
Berlin
problémája megoldásán fáradoztak.
— A tanácskozás valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy a megállapodást meghatározott időre
kell kötni. Pozitív ténynek
tekinthető, hogy a tárgyaló
felek megegyeztek: az ideiglenes megállapodás
érvényességének
lejárta után
újabb tárgyalásokat kezdenek Nyugat-Berlinről.
Gromiko értékes haladásnak mondta, hogy a konferenciák
tisztáztak számos
félreértést és határozatokban
körvonalazták a felek álláspontját. Ez jelentősen
megkönnyíti majd a vitás kérdések további
megvizsgálását
és megoldást, de ennél még
fontosabb az. hogy egy sereg
kérdésben
közeledtek
egymáshoz az álláspontok.
A szovjet kormánynak az
a véleménye, hogy az értekezleten részt vett államoknak újabb
erőfeszítéseket
kell tenniök, hogy kölcsönösen elfogadható megoldásra
találjanak. Azokat a kérdéseket, amelyekben a külügyminiszterek
nem
tudtak
megegyezni, a kormányfők
tanácskozásán
megvizsgálhatják
és
megoldhatják
majd. így tehát — mondotta — tanácskozásunk
nem
keveset végzett
és
ez a
munka kétségtelenül
hasznos
volt.

A Drapeau Rougc tudósi- tervet Eisenhower elnök utitójának válaszolva Hruscsov programjára, nem szándéIcifejtette, furcsa logika azt koznak-e az elnököt egy raallítani, hogy a két nagyha- kétakilővőhelyre is elvintalom megegyezése vészé- ni?
a kis
országokat.
Hruscsov válaszában kijeElsősorban a kis országokra lentette, nem éppen békés
káros és veszélyes a jelen- célnak látszanék, ha rakétalegi feszültség, mivel a kis támaszpontokat
mutogatnáországok súlyosan
szenved- nak egymásnak az államférnének egy esetleges háború- fiak. A találkozásnak
egéban.
más a célja: az, hogy
szen
Az Humanité
tudósítója biztosítsák a világ tartós bémegkérdezte a szovjet mt- héjét.
niszterelnöktöl, mi a véleA sajtókonferencia végén
ménye arról,' hogy Francia kijelentette, nyílt szívvel Inország nukleáris kísérleteket dul az Egyesült Államokba,
készít elő a Szaharában, ak-»
kor, amikor a
nemzetkőzi;
tárgyalásokon
megegyezés J
jöhet létre a nukleáris kí-5
*
sérletek megtiltásáról.
Hruscsov kijelentette: nemj»
az új fegyverek
gyártására,»
hanem a fegyverek és a ki-'p
Elhangzott már Csongrád sjnegyében is
sérletek eltiltását célzó meg-* olyan vélemény, hogy a szocializmustól
állapodásra kell törekedni,
t idegenkedő kispolgárt nem szabadna kiEgy másik kérdésre vála-' engedni a Szovjetunióba még társasutazás
szólva Hruscsov
szólt az* keretében sem, mert az ilyennek — tiszúgynevezett
Bonn—Párizs' telet a kivételnek — csak a csencselésen
tengelyről, "Volt más ilyenj jár az esze, s behunyja szemét a valóság
tengely is — jelentette kl. —' előtt. Nos, nekem ez a meglátásom ezzel
Még
emlékezünk
rá, hogyt ellentétben, hogy nem olyan nagy szerenBerlin—Róma és a Berlin—J csétlenség, ha az ilyen 'emberek is ellátoTokio-tengely
hogyan
törit' gatnak az épülő kommunizmus országába.
szét. Mennyivel jobb sors' Sőt egyenesen pozitív dolognak' tartom, ha
várhat egy
Párizs—Bonn t az örökké gyanakvó, mindenben kételkedő
vagy egy Róma—Bonn ten-J szkeptikus értelmiségi saját szemével győgelyre? Ha ennek a tengely-1 ződik meg a kommunista agitáció tárgyinek az egyik végén
BonnJ lagosságáról és igazságáról.
Tanár, ügyvéd, színész, kisiparos stb.
van
ez azt
jelenti, hogy at
bámulta velem együtt a moszkvai úgynetengely az agresszív erőkkel* vezett délnyugati újonnan épülő városvan összeköttetésben.
Mín-t részt, s fennhangon, szinte valamennyien
denesetre furcsa, hogy éppenj így gondolkodtak: "Nahát, ez szinte hiheFranciaország törekszik ilyent tetlen. Félek, hogy ezt nem fogják elhintengely kialakítására,
holott* ni az otthoniak.« Kissé úgy hatottak ezek
ez az ország nem
egyszert a felkiáltások, mint az adomabeli Móriczesett áldozatul a német mi-* káé, aki az állatkertben az elefánt nézése
litarizmusnak. A francia ve-* közben egyszercsak megszólalt: "Én Xzt hizetők tudhatnák, hogy azj szem, ilyen állat nincs is*, de ugyanakkor
ilyen házasság nem vezet* arról is tanúskodtak, hogy a szovjet valójóra.
* ság nemcsak csodálatba ejtette, hanem
Az Associated Press ame-* meg ls döbbentette őket és hazaérve aligha
rikai hírügynökség tudósító-J állnak majd be ismét (ha egyáltalán ott
ja megkérdezte, készí^ett-e, álltak eddig) a szovjet népet rágalmazók
a szovjet kormány előzetes* szánalmas táborába.
*
*•
Nem, dehogyis tenném tűzbe a kezem
*
* mindegyikért. Lehet, hogy akadt köztük
Augusztus 7-én
egy-két megrögzött kapitalista rendszer*
t e m e t i k Révai J ó z s e f ; párti, aki azt vallja, hogy "láttam a jobbat és helyeslem, de a rosszabbat köveelvtársat
J tem«,
vagy akinek csak az olcsó padlókeA Révai József elvtárs te-* félőgép tetszett meg, egyéb semmi. Tumetésének
megrendezésére J dom, hogy az ilyen fajták nem a 8—12
alakult bizottság
közlemé-* emeletes modern lakóház-rengeteget látnye:
* ták. hanem (hiába, furcsa szeme van néR é v a i J ó z s e f elvtár-J melyik embernek) a merész falak tövében
sat, a forradalmi munkás-' még ott gunnyasztó, elhordásra váró apró
mozgalom hűséges és rendit-f faházmaradványokat, mivel ez a látásmód
hetetlen harcosát, a Magyar* felel meg politikai beállítottságuknak. De
Kommunista Párt alapítój a turisták nagv többsége — ez is az Igazsághoz tartozik — nem a_ tegnaoot és a
tagját, az MSZMP Központi
Bizottsága, az Elnöki Tanács'
szegénységet látta meg. hanem" a holnapot,
1
tagját, ar> Magyar
Tudomá- , a szépet
4rw/*!n4
ltfnrfiio* TII/IAMÓ
. . . és a gazdagságot.
>
nyos Akadémia tiszteleti tag-*
Jelenleg közel egymillió szovjet államját,
1959. augusztus 7-én J
(pénteken) 14 órától a ma-* oolgár lakik ebben a városrészben a vnugyár munkásmozgalom nagy' kovól reoülötér felé vezető út mentén. És
halottainak emlékműve előtt, olyan kényelmes, összkomfortos lakásokravatalozzák, fel.
' ban. amilyent Maiakovszkii megjövendölt:
Temetése
ugyanott 16.30 J "szel'ns. világos és meleg, minden szolláia
órakor lesz.
jó«. Sok magyar nem hitte el, hogy ezen
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genfi
értekezlet

Befejezésül
bejelentette,
hogy a
külügyminiszterek
beszámolnak
majd
kormányaiknak
az
értekezleten
munkáról, hogy azok
végzett
döntsék el, hogyan
folytasgj
sák tovább az értekezlet
na-J
pirendjén
szereplő
problémák megvizsgálását.
Ennek
majd
meg£elelöen
d ö n tenek
^
mikol. és hol fol
lassák
a
külügyminiszteri
|
értekezletet H
A genfi értekezlet befejez, az amerikal;
téveJ a z
a francia és a szovjet külügyminiszter az alábbi közleményt adta ki:
"A külügyminiszteri
értekezlet 1959. május ll-től június 30-ig, és július 13-tól
augusztus
5-ig
ülésezett
Genfben.
Az értekezlet
megvizsgálta
a Németországra
vonatkozó
kérdéseket, beleértve a német békeszerződést és berlini kérdést.
Az értekezlet
résztvevői
kifejtették
álláspontjukat
ezekről a problémákról.
A berlini kérdésről
nyílt
és átfogó megbeszélést
tartottak.
Bizonyos pontokban a két
fél álláspontja
közeledett
egymáshoz.
A megtartott viták hasziesznek
tárnosak
a további
,, , ,
,
OValásokhoz, amelyek a megállapodáshoz
szükségesek.
Az
értekezlet
ezenkívül
módot adott a feleknek arra, hogy az őket
kölcsönösen érdeklő más kérdésekben
hasznos véleménycserét
folytassanak.
A külügyminiszterek
elhatározták, hogy
tájékoztatják
kormányaikat
az
értekezlet
eredményeiről.
Diplomáciai úton határozzák majd meg, hogy az értekezlet hol és mikor
folytassa
munkáját*.

NÉZD MEG MOSZKVÁT...
a helyen három kurta esztendővel ezelőtt
még csak a földgyalukkal ütközhetett össze
a nyargaló szél, mivelhogy akkor kezdődött az építkezés. A sűrű fejcsóválásokra
azonban egyszercsak előlépett a járókelők
sokadalmából Lukácsi Gyula, kilenc éve
Moszkvában élö jászberényi magyar és tanúsította, hitelesítette kalauzunk szavait.
Lukácsi ilyenformán fogalmazta meg a
szovjet élet lényegét: "Amit itt célul tűz
ki a párt és a kormány, azt a nép feltétlenül és rövid időn belül megvalósítja.
Mérget vehet rá a világ, hogy a hétéves
terv végén nem lesz lakásprobléma a
' Szovjetunióban.Minden csupa lendület és jókedv, bármerre téved a szem! A munkát ábrázoló
szobrokról, a kiránduló fiatalok nevetős
arcáról, a gabonát szállító felzászlózott teherautókról (nem propaganda, hanem maga az élet az, amit a szovjet filmeken láthatunk) a Metro-állomások freskóiról, az
egymástól forogni alig tudó építődarukról csakúgy sugárzik a békés élet szokatlan tempója és optimizmusa. • Beszéltem
néhány szovjet polgárral, köztük olyanokkal is, akiknek a mi fogalmaink szerint "jampcces* volt az öltözetük. Azt
tapasztaltam, hogy valamennyien szerények, végtelenül nyugodtak és előzékenyek, de ugyanakkor büszkék ls kommunista pártjukra és kormányukra. Egyik
útitársam (jól beszélt oroszul) megszólított egy fiatalasszonyt az utcán: "Miért
nem lépnek előre a divattal is?* A válasz így hangzott: "Néhány évvel ezelőtt
nem gyártottunk divatlapokat se, mert
ezer más gondunk volt. A párt azonban
nemrég kiadta a jelszót, hogy a divat
tekintetében is utol kell érnünk a Nyugatot. És most nézzenek szét jobban: je^
lenleg 2(> fajta divatlapot készítünk és
sok&n öltözködnek a bennük megtalálható legújabb módi szerint.*
Hallatlanul megnövelte a szovjet emberek önbizalmát, akaraterejét és áldozatkészségét az a tudat, hogy nekik már
csak Amerika a vetélytársuk a világon,
nekik már csak az USA-t kell leteperniök a békés termelésben. A "hruscsovi
politika« rendkívül népszerű és akár a
lakásépítés, akar a ^ukoricatermesztés
javítása van napirendért, megvalósítását
az egész nép (s ez nom frázis) támogatja.
Az egyik budapesti hölgy fanatikusoknak nevezte a moszkvaiakat és úgy találta. hogy azok egy-két napig tan az
evésről is lemondanának, ha valamilyen
nagyobb jelentőségű kormány-célkitűzés

1959. augusztus 6. csütürtö*

A szállíttatókon is múlik, hogyan végzi
munkáját az Autóközlekedési Igazgatóság

A Polgári
A 7 n r « 7 á n n v M l p c leg"
ui»íoyyyuica
utó)>
bi ülésszakán elfogadta a
Népköztársaság Polgári Törvénykönyvét. Elsősorban azt
szeretném vázolni röviden,
miért volt szükség polgári
törvénykönyv
megalkotáséra.
Bíróságaink az elmúlt burzsoá
rendszerben
polgári
törvénykönyv nélkül ítélkeztek és a gyakorlatot a jogszokások és a bírói ítélkezés
alakította ki
A
burzsoá
rendszer bírósági gyakorlata

el- zása egészen december közepéig hatalmas elfoglaltságot ad majd az autóközleken Kongresszusi verseny désí vállalatok
gépkocsijai
Hatása
számára.
Jellemző
adat,
hogy az AKIG-hoz tartozó
Az AKIG máris tett lépé- három megyében (Csongrád,
seket. Utasította vállalatait, Bács-Kiskun, Békés) tavaly
hogy egyelőre legalább öt 34 ezer tonna cukorrépát
nagy volumenű fuvaroztató /mozgattak meg a TEFUvállalattal tárgyaljanak, mi- kocsik, az idén 59 ezer tönként lehetne az igénybe vett na szállítása válik szükségépkocsikat jobban kihasz- gessé. Nem feledkezhetünk
nálni A közeljövőben beve- meg az ígérkező nagy szőlő.
Ezek nem felelt már
zetik a gépkocsik éjszakai és bortermésről sem. F.zek
meg a mi,
javítását is.
~
fuvarozása is jórészt gép- szocialista rendszerünk űj
a törekvések eredményei kocsival történik.
életviszonyainak.
BíróságaMunka tehát lesz elegen- ink igen nagy nehézségeka kongresszusi verseny kapdő.
Az
Autóközlekedési
sán
máris
kimutathatók,
C
kel küzdöttek meg ítélkezéMivel a fuvaroztatók ide- Igazgatóság nem attól tart, sük során mert hiszen a
hogy
nem
bírja
tervét
teljegenkednek a pótkocsik haszfennálló jogszabályokat
át
nálatától, az elérhető összes síteni, hanem attól, hogy
az új
kilométerekből így csak 14,1 képtelen lesz túlteljesíteni, kellett alakítaniok
megfeleszázalékot terveztek be pót- nem tudja elvégezni a rá- életviszonyoknak
feladatokat.
Hogy iően és az egységes ítélkekocsis fuvarként. A • ver- háruló
senyvállalás 16,5 százalék, mégis mennyire fog sikerül- zést ez igen megnehezítette.
az eredmény mégis 18,4 szá- ni, ez — amint már mon- A Horthy-rendszerben is kíMiért kevés
zalék pótkocsis fuvar lett. dottuk — a felektől is sérleteztek már a polgári
a tehergépkocsi ?
állásidő, törvénykönyv létrehozásával,
Csökkent az 1 tonna súlyra függ. Kevesebb
több rakott fuvar feltétlenül
Ezeket az adatokat az jutó állásidő is. A terv 0,56 azt jelenti, hogy más szállí- azonban sikertelenül. Amint
dr. Nezvál Ferenc igazságAutóközlekedési Igazgatósá- órát, a felajánlás 0.54 órát
gon sorolták fel. Arról van írt elő. A kongresszusi vrér- fásokra is nyílik majd mód. ügyminiszter elvtárs az orszó ugyanis, hogy az elmúlt seny
eredményeként 0 52
negyedévben 86 tehergépko- óra lett a félévi átlagos álcsival
kevesebbet tudtak lásidő.
A MAGYAR NÉP
csak kiállítani, mint ahány
Ezek szép eredmények, de
igénylés volt Pedig nem az korántsem adnak megnyugJ
AKIG rendelkezik kevés ko- vásra okot. A kongresszusi
csival. hanem főképp a fu- verseny teljes kibontakozá(1) Az atl& nhatalom helyi
szervei a
varoztatók használják azo- sát gátló körülményekből vimegyei tanács, a járási tanács, városi takat ésszerűtlenül. A kocsi- lágosan látszik, hogy a ronács, községi tanács, a városi kerületi tanács.
kihasználás országos mére- hamosan közelgő őszi csúcsNépköztársaságunkban min- rosszul működnek,
a köztekben évről évre romlik. A forgalom mennyire meg fogbaj okául bizonyos fuvarel- ja tetézni az autófuvarozás den hatalom a dolgozó népé. ponti szervek minden helyés
Ez az általános elv megva- intézkedése kudarcba fullad,
vonó hatások, a fuvarkap— problémáit.
lósul a gyakorlatban is. A De ha rossz a közgionti
csolások lehetőségének hiádolgozó nép fiai vannak az és
felsőbb szervek
iráKözeleg
nya, és a kapacitás kihaszországgyűlésfcen, amely leg- nyitása, akkor a helyi szernálatlansága hozható fel. Az.
a csúcsforgalom ideje főbb halalmi szervünk, va- vek működése sem lehet jó.
hogy kevés a rakott fuvar
lamint a helyi tanácsokban Alkotmányunk és államrendA várható őszi forgalom is, ahol lényegében a hata- szerünk a társadalmi éleés sok az állásidő.
ugyanis
magasan
felülntóllom közvetlen
gyakorlása tünk irányításában egészséHa az igazgatóság terüleja majd az elmúlt évekét. A
gesen érvényesíti a demoktén 0.5 perccel csökkenne az jó termés szükségessé tette, megvalósul
A központi szervek és a ratikus centralizmus elvét,
egy mázsára jutó állásidő, hogy a tehergépkocsik minél
helyi "szervek jó viszonya és A felsőbb szerveknek jogáaz éppen 20 gépkocsit jelen- nagyobb számban részt ve- jó munkája az alapja min- ban áll az alsó szervek mintene, húsz olyan szállíttató gyenek a betakarításban. A
igényének kielégítését,
aki búza, a szemestakarmányok
mellett ' a rengeteg gyüaz elmúlt hónapokban hop- mölcsszállítás. majd a kuko- kölcsönösen feltételezik egy- lentétes. Az alsóbb szervek
ponmaradt.
rica és a cukorrépa fuvaro- mást. Ha' a helyi szervek viszont
széles önállósággal
i-endelkeznek és helyi jelleJgű ügyekben önállóan döntcsak ezáltal volna elérhető.
Annyiban
teremtette minden polgára számára az Jhetnek.
igaza volt neki. hogy mi magyarok eligazi boldogulás alapjait. Szerintem ide- • Volt egy bizonyos időszak
mehetnénk a Szovjetunióba áldozatválje módosítani azt a klasszikus közmon- .népi demokráciánk történelalást tanulni, azonban ez nem a fanadást, hogy -Nézd meg Nápolyt, aztán »tében, amikor a túlzott centtizmus, hanem a magasfokű öntudat kibízvást meghalhatsz*,
mert
Moszkvát Jralizmus érvényesült és enlátni ma mindennél nagyobb élményt je- pnek az lett az eredménye,
fejeződése, az egyre fokozódó jólét kölent. Én már szétnéztem Berlinben, gyö- {hogy helyi tanácsaink vesz-'
vetkezménye.
nyörködtem a szép Prágában, el tudom ^tettek önállóságukból, hatéIgazat adtam annak a magyar tanárképzelni London és Chicago roppant mé- (konyságukból
és nem egynak is, aki úgy tett a Tretyakov galéria
BZER
reteit, de sehql nincs és nem is lehet J
tekintélyükből is. Pár
látogatásakor: -Ha elterjedne odahaza,
annyi új, érdekes és felemelő látnivaló, »év óta egészséges decentrahogy itt milyen rengeteg szépet és tamint az állandóan fiatalodó, hatalmaso- Jüzálódás ment végbe, aminulságosat lehet látni, feleannyian sem
%
,nek
következtében nőtt a
• helyi tanácsok jogköre, és
{ezzel együtt emelkedett tekintélyük is. A közeljövőben
'hatalmas feladatok hárulnak
Jhelyi
tanácsszerveinkre,
•ugyanis meg kell gyorsítani
Ja szocializmus alapjainak lelakását. A szocializmust peJdig — mint Lenin megmutatta — csak a milliók tűid atos tevékenységével
és
{bevonásával lehet felépíteni
•Márpedig a milliók tudatos
'bevonását és tevékenységéinek megszervezését elsösor'ban szocialista államunk heJlyi szervei, a helyi tanácsok
•képesek megvalósítani. TerJmészetes, a helyi tanácsok
p ebben a munkában táma«z'kodnak a
legkülönbözőbb
^társadalmi szervezetekre is,
•mint pl. a KISZ. a szakJszervezetek, a Hazafias Népf r o n t stb.
A szatymazi földművesszövetkezet július 16-án Kistelek és Szatymaz között 65
mázsa gyümölcsöt
fuvarozott négy fordulóval. Csaknem 13 és fél órát állt a teherautó, s ezalatt csupán
három órát rakodott. A Szövetkezetek Csongrád megyei
Értékesítő Központja július
15-én
barackot
szállított
Szatymaz—Zsombó—Bordány viszonylatban. A 23
fuvarórából 14.40 óra volt
állásidő. s ebből csupán 4.20
óra a rakodás. A Szegedi
Tejüzem 1 mázsa szállítmányra jutó állási ideje átlagosan 3 és fél perc — a
megengedett 2 perc helyett.
A Csongrád megyei ÜVEGÉRT-é 12 és fél perc. a Cipőnagykereskedelmi
Vállalaté 4.1, a Szalámigyáré 6.1
perc.

Hogyan
érni?

lehetne

ezt

Tízéves

alkotmánya

* Helyi tanácsaink munkája
,az utóbbi időben általában
•jó. Ez elsősorban onnan adóJdik. hogy többé-kevésbé síikerült a káderkérdést' meg, , , 'oldani.
Népköztársaságunk

Az új, modern lakásokba
rolnak személyautót. Ezért
kifejezetten a magángépkocs
kielégítése —

költözött moszkvai munkáso
az állam egész garázssorokat
ik számára. A dolgozók áll
ez a szovjet kormány legfö

kívánkoznának Nyugat felé.* Valóban. A
Szovjetuniónak nincs miért szégyenkeznie sem a műemlék-védelem, sem
a
grandiózus új dolgok megalkotása terén.
Aki a haladó hagyományok tiszteletét, a
múlt szépségeinek féltett ápolását, vágy
a legújabb technika vívmányait akarja
látni, az ne feltétlenül Rómába és New
Yorkba vegye az irányt, hanem látogasson el Leningrádba és Moszkvába. Szerintem már nem Amerika a korlátlan
lehetőségek hazája, hanem a mérhetetlen kincsekkel rendelkező Szovjetunió,
amely létének rövid negyvenkét esztendeje alatt három szputnyikot és egy mesterséges bolygót bocsátott útjára és meg-

(Nagy ist.van felv.) {fejlődésében most értünk el

k közül egyre többen vásáépített a szép lakóházak elé,
andóan növekvő igényeinek
bb törekvése.

'ahhoz
az időhöz, amikor már
J A helyi tanácsoknál szak'mailag és
politikailag
is
{megfelelő, hozzáértő vezetők
Az elkövetkező
t dolgoznak.
dó béke fővárosában.
'időkben is egyik igen fonLehet, hogy egyes olvasóim azt mond- Jtos feladat, hogy a helyi
ják: mire való már megint ez a túlzás,.itanácsok munkája
tovább
hiszen tárgyilagosságot ígértél
nekünk, {javuljon és egyre közelebb
De csak azt tudom mondani erre, hogy •kerüljön a helyi ügyintézés
aki kételkedik áz elmondottakban, az ül-Ja dolgozókhoz. A szocializjön vonatra vagy repülőgépre,
nézzen Jmus a dolgozóknak épül és
szét kedvére a széles szovjet földön és ' csak a dologzók képesek
higgyen a saját szemének. Azt hiszem, {felépíteni. Hogy a dolgozók
igazat adnak majd abban, hogy nem sza- (hogyan viszonyulnak a szobád és erkölcstelen dolog a faházakról Jcializmus építéséhez, általáírogatni, amikor azok már alig látszanak ; b a n a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r _
a monumentális palotak toveben es hol- '
az
nap, holnapután végleg el is tűnnek on- J h e z nagymertekben a
nan.
»helyi tanácsok
munkájától
Nagy István {függ.

b

Törvénykönyvről

szággyűlésen, előadói beszé- törvény második része a
méluekröl
szól.
szól. Meghatámondotta.
>>Népi
de_
xzeszeméivekről
mokráciánk teljesíti
mind- rozza az ember jog- és cseazokat az évszázados tartó- lekvőképességével,
valazásokat, amelyekkel a le- mint a jogképesség megszütűnt uralkodó osztályok né- nésével kapcsolatos szabápünknek adósai maradtak*, lyokat A harmadik rész a
Hatéves
munkának
az tulajdonjog
általános szabáeredménye az országgyűlés lyait foglalja össze és
e
által elfogadott Polgári Tör- szabályok keretében a tuvénykönyv, amely az elmé- lajdonjog formáiról, annak
let és a gyakorlat szakem- tárgyairól, tartalmarol, vebereinek széles körét mozgó- delméről, megszerzéséről, a
sította. A legkiválóbb elmé- közös tulajdon szabályairól,
leti
®® gyakorlati szakembe- valamint különböző hasznárek
vettek részt az előkészí- lati jogosultságáról
rendelT?.- — . az
nn rtlrtlr
AcíÍ_ kezik.
1 : 1_ Itt
Tii szabályozza
„^nUáUr/STfn a*> tártőrtésben. Ennek
előkészítésnek az eredményeként az gadalmi tulajdonra vonatkoIgazságügyminisztérium tör- zó rendelkezéseket is. Szól
vényelőkészítő főosztálya egy a törvény elsősorban az álszöveget készített,
amelyet lami, szocialista tulajdonról;
erre
á célra alakult kor- majd a szövetkezeti szociamánybizottság vitatott meg. lista tulajdonról. Végül fogAz
elkészített szöveget az- lalkozik a birtok intézméutón
széleskörű,
országos nyével is. A következő fővitára bocsátották. E vita- része a törvénykönyvnek a,
ban
részt vettek elméleti és kötelmi jog. Ez a rész tárgyakorlati jogászok és resz- gyalja a szerződeseket, a
letesen, szakaszról szakasz- szerződésen kívüli jogellenes
ra vitatták meg a terVeze- károkozásból szármázó feletet
valamint
' Ennek a széleskörű vita- lősséget, —
' — - a *jogalap
nak az anyagát használta nélküli gazdagodás
eseteit,
azután fel a törvényelőké- Ez a rész adja meg tehát a
szítő osztály és állapította szocialista szervezeteknek a
meg azt a végleges szöveget, népgazdasági terven alapuló
amelyet azután az ország- egymásközötti
szerződéseire
gyűlés elé terjesztett
az irányuló szabályokat. Itt oligazságügyminiszter elvtárs, vasliatjuk a termelőszövet, . . . . kezetek és kisárutermelők
A törvény előkészítéséég é r u k a p c s o l a t a i t
termelé6i
... ,. n e l a z v o i szabályozó szerződésekre voaz alapvető törekvés hogy a
^
rendelkezéseket,
törvénykönyv elvi kerete!^
ez
fész
UaiahMZ.
ben a polgári jog valameny- ^
lgárok
egymás
nyi fontos intézményét szaJ e r z ő d é s i v i s z 0 nyait. A
bályozza. Már ezt megeló- törvény ötödik főrésze egyzően megalkotta töryényho^ f o g l a l j a az öröklési
zasunk a csaladjogot es a
fennáIló szétszórt> n a g y o b b
munkajogot es ezt a ket jog„okásioei
szabályait

dében

^ nem tartalmazza. Általá
lön
ban megállapíthatjuk
azt,
hogy a törvénykönyv nem
lép fel azzal az
igénnyel,
hogy az érintett társadalmi
és gazdasági viszonyok minden részletkérdésére kiterjedjen. Ez lehetetlen is volna. A bíróságaink és gyakorlati jogászaink feladatává válik az, hogy a gyakorlatban a törvény széllemének megfelelően alakítsanak
ki megfelelő és a szocialista
jogfejlődéssel
összhangban
álló olyan szabályozást, ami
azután
az
életviszonyok
minden egyes részletkérdésére is határozatot és egységes szabályokat hoz létre,
A Polgári Törvénykönyv 5
főrészből áll.
A bevezető
rendelkezések
a törvény célját, a törvényi szabályok értelmezésének módját írják
elő és megszabják, hogy
biztositott
törvénykönyvben
jogokat miként kell gyakorolni és hogyan kell a kötelezettségeket teljesíteni. A

2 & T K
SSSffi
leszti azokat a szocialista
jogfejlődésnek
megfelelően.
Rendelkezik ez a rész a végrendelet
alapján
történő
öröklési jog és a végrendelet ellen is érvényesülő kötelesrész intézményéről.
jogaszoknak, elsősorban bíróságainknak válik feladatává az,
hogy a szocialista fejlődéstői átitatott Polgári
Törvénykönyv szelleme teljes
mértékben
megvalósuljon,
Az egész dolgozó népnek kötelességévé válik azonban,
hogy a Polgári Törvénykönyv
szellemében
éljen,
kösse meg jogügyleteit és tiszteletben tartsa a vele jogviszonyban állók jogait is. A
törvénykönyvnek nem szaholt betűnek maradnia,
bad
hanem abba életet kéli vinniök m nd a
i
gyakorlati jogászoknak, mind az egész
dolgozó népnek.
Dr. Kiss Dezső,
a megyei bíróság elnöke

A

gyakorlati

Miért ronrlott a gáz minősége?
i szolnoki vasútállomás nem továbbítjo a Szegedre
irányított foldgázkocsikat
Sok háziasszony panaszkodik az utóbbi napokban joggal a gázra. Nagyon gyöngén ég, sőt gyakran előfordul, hogy kialszik. Méltatlajikodnak, hiszen
néhány
nappal ezelőtt még ragyogóan égett. A földgázkeverő
berendezés elkészülése óta
lényegesen javult a városban a gázszolgáltatás. A
Szegeden termelt gáz és a
biharnagybajomi földgáz keveréke kitűnően bevált. S
most mégis, mi okozza ezt
a kiesést?
»
A szolnoki vasútállomás
hanyagsága miatt következett be. Szeged ugyanis három földgázszállító vasúti
kocsit kapott, ezeknek forgási idejük 24 óra. S már
öt nap óta nem érkezett
Szegedre földgéz. A szolnoki vasútállomáson mar tegnapelőtt ott állt a Szegedre
irányított földgáz, s mégsem
továbbították.
A szegedi
MÁV Igazgatóság külön telefonon sürgette a szolnokiakat. Nemcsak
xre x, ,a háziasz, .
szonyok méltatlankodnak, ha
nem fo meg az ebed, hanem
a Szegeden tartozkodó soksok külföldi is joggal boszszankodna. ha halászlé helyeft felvágottat szolgálna

fel a pincér azzal a kifogással, hogy nem ég a gáz. Reméljük, mire írásunk megjelenik, már továbbítják a
földgázt, s ezentúl betartják
a szállítási szabályokat a
szolnoki vasutasok.
~~~~~~~~'
Indonéz kereskedelmi
küldöttség
Magyarországon
Ismail M. Tajev, az indonéz külügyminisztérium nemzetközi gazdasági kapcsolátok osztálya főnökének vezetésével
négytagú indonéz
kereskedelmi küldöttség érkezett Budapestre.
A küldöttség tagjai látogatást tettek
Baczoni Jenó
külkereskedelmi
miniszterh
yeuesmu
'
'
— RÖVIDLÁTÁS ELLEN
tengervíz-injekció. Az odeszszai
Filatov-szemklinikán
újabban bőr alá adott tengervíz-injekciókka' kezelik a
rövidlátást. A be*erek látáS a állítólag már az" első injekció után is
mérhetően
élesedik.
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SÁROSPATAK-SZOLNOK-SZEGED

A Legfelsőbb Bfrfcág töntése a nyugdíjjogosultság
előzetes megállapításáról

Nagy tiszai túrára indultak a tápéi „vizesek"
A Tisza-part Tápé melletti töltésének oldalán gyerekek ülnek. Nagy figyelemmel hallgatják az előttük
álló dr. Zalányi Sámuel előadását. A pusztamérges! körorvos eljött közéjük, hogy
ismertesse a tápéi Hozgonyi
István vízi úttörőcsapat tagjaival: az idei nagy tiszai
túrájukon mit nézzenek meg,
hogyan készüljenek fel, miként vigyázzanak
egészségekre. Képekkel illusztrálja
és mag>arázza az úttörőcsapatot patronáló lelkes orvos a sárospataki várban

a csapat létszáma 33 és közülük — kár. hogy nem
mindegyik szülő adott lehetőséget gyermekének erre
a nagyszerű kirándulásra —
24-en elindultak Sárospatakra. Egész esztendőben készüllek erre az útra: legutóbb már két rövidebb túrát tettek Algyőrc és a Marosra edzésként. Hamar Tibor (a Szegedi
Nemzeti
Színház táncosa) és Krasznai
Mihály (a lapéi fiú most végezte el a főiskolát) vezetésével öt úttörő egy 11 személyes kenuval, négyszer

útra, amelyen Balázs András, Karai István, Némethy
Gyula és Terhes Sándor is
részt vesz; ők^ itt kezdték a
vízi csapatban % kajakozást
és most már az MHS kiváló
ifjú és serdülő versenyzői. A
19 éves Nagy József — aki
cukrász Tápén — vállalta a
gyerekek számára a főzést,
s ugyanakkor Bíró László
egyedül látja el a nyári szezonban két hétig a tápéi
cukrászdát.
Szóval minden elintéződött és bizonyára nagy élményben lesz része a tápéi
vízi úttörőcsapatnak a kéthetes túrán. SárospatakSzolnok-Szeged az útirány:
433 kilométert tesznek meg
a Tiszán, amelynek partján
ütnek esténként tábort.
M. T.

Gyakran előfordul, hogy
egyes dolgozók,
akik még
nem érték el a nyugdíjazáshoz szükséges életkort, de a
nyugdíj
megállapításához
szükséges
szolgálati idővel
már rendelkeznek, kérik az
SZTK-t, hozzon határozatot
arra, hogy a nyugdíjigényhez szükséges életkor betöltése után mennyi nyugdíjat
fognak kapni.
Hasonló konkrét
ügyben
egy 40 évig közszolgálatban
állott,
öregségi
nyugdíjat
igénylő dolgozó igényét az
SZTK elutasította, arra hivatkozva, hogy a kérelmező
a 60. életévét még nem töltötte be. A járásbíróság viszont ítéletében kimondotta,
hogy az igénylő
dolgozó
1962. január 2-től
kezdődő
hatállyal öregségi nyugdíjra
jogosult.

A jogerős ítélet ellen a
Legfelsőbb Bíróság elnöke a
törvényesség
érdekében
óvást emelt, amelynek alapján a'Legfelsőbb Bíróság a
járásbíróság ítélsiét hatályon
kívül helyezte. Indokolásában megállapította, hegy az
igénylő dolgozó a nyugdíjjogosultság megállapításához,
szükséges 60. életévét még
nem töltötte be, sőt — mint
1957-ben' "racionalizált* —
nem töltötte be az 1957. évben a népgazdaság átszervezésevei kapcsolatba^ racionalizálás folytán
elbocsátott
dolgozók részére átmenetileg
leszállított öregségi korhatárt, az 58. életévet sem. Ennélfogva a dolgozónak
az
öregségi nyugdíj megállapítása iránti keresete időelőtti,

mert a nyugdíjra jogosultságnak az
Igénybejelentés
időpontjában kell fennállnia.
Ehhez az időponthoz fűződik
a nyugdíj összegének megállapítása és a nyugdíj folyósításának kezdő időpontja'
is. Amennyiben az igénylő
az
igény
megnyílásakor
munkaviszonyban áll,
úgy
nyugdíjra való jogosultsága
most meg sem állapítható.
Mindezekre
figyelemmel
helyes az SZTK-nak az a
gyakorlata, hogy a jövőben
esetleg bekövetkező nyugdíjjogosultság előzetes megállapítására irányuló igénybejelentéseket elutasítja, minthogy addig a megállapítás
alapját képező
adatokban
változások történhetnek.

Nagy nyári
rádióvásár
^

Dr. Zalanyi Sámuel puszta mérgesi körorvos — mellette "Sári István, a vizi úttörő csapat vezetője
— előadást
tart a pajtásoknak.
'
láthatókat, pontos útirajz kétszemélyes kajakkal, laalapján a túra egyes részle- dikkal, motorcsónakkal, voteit.
naton előre utazott, hogy
Az
előadást
rendkívül elrendezzék Sárospatakon a
nagy figyelemmel hallgattak csónakokat, tábort verjenek,
a tápéi -vizesek* és az s úgy várják ma az úttörő"•lőtájékoztató* még tovább csapat tagjait.
A tápéi "Vizeseknek* nagy
fokozta a készülődés izgalmát. Két évvel ezelőtt ala- segítséget nyújtott a Csongkult Tápén a vízi úttörő- rád megyei tanács végrehajcsapat Sári István csapatve- tó bizottsága: egy csónakzető - nevelőtanár
odaadó motort juttatott számukra.
munkája nyomán. Jelenleg Az MHS adta a benzint az
GOOOOOOOOOOQQOOOOeOOOOOOO^

CPINTÉR—SZABÓ:")

TitUto

utakon

(42)
A fogoly várja, hogy mi lesz. Még új ember, tegnap
este tartoztatták le. Házkutatás volt a lakásán, s amikor
a nyomozók megtalálták az íróasztalán a jegyzetkőteget, már
erezte, hogy elveszett. Lefoglalták a vázlatot is. Elég ostoba volt, hogy magánál tartogatta őket. Dallamot már
visszahívták Magyarországról, egyelőre nem volt, aki kapcsolatot tartson vele, s a fiatalember úgy góndol-ta, hogy
ezek a vázlatok, jegyzetek egykor még jól jönnek neki.
Igazolják, majd ha ismét ők lesznek az urak, hogy ő nem
várta tétlenül az események alakulását, hanem megtette,
ami tőle tellett. Adatokat szolgáltatott, híreket szerzett, s
azokat eljuttatta az ••illetékesekhez-.
A főhadnagy előveszi a cigarettatárcáját, s megkérdezi:
- Dohányzik?
A fiatalember megrázza a fejét:
— Nem! — Pedig annyira kívánja a eigarettat, milyen
szívesen rágyújtana. De nem rAer, mert biztosan mérges a
füstje. Elbódítja, összezavar ódnak a gondolatai, s önkéntelenül is elfecseg olyasmit, amit nent kellene. Vigyáznia
kell nagyon, mert annyi mindent hallott...
A nyomozótisztet azonban nem lehet becsapni. Látja a
ílij szeméberoa vágyat a cigaretta után. S észrevesz mást is:
— Csakugyan nem dohányzik? Mikor szokott le róla?
Mert látom, nem is olyan régen egymás után szívta
a cigarettákat... Sárga a mutatóujja a sok nikotintól...
A fiatalember nyel egyet, neip felei. Mit ls felelhetne?
Rosszul indul a kihallgatás, pedig tulajdonképpen még meg
sem kezdődött.
A nyomozótiszt ismét eléje tartja a cigarettatárcát:
— Egy tanácsot adok magának: ne hazudjon, vallja
az igazai. Csak így segíthet magán. Ne féljen, ebben a
cigarettában semmi vegyszer nincs. Általában, felejtse el
gyorsan azt a sok rágalmat, amelyet rólunk hallott. Nem
örül neki biztos, de egy darabig nálunk lesz. Most alkalma
lesz meggyőződni arról, hogyan folytatunk mi vizsgatetőt.
A fogoly megpróbálja elnyerni a nyomozótiszt rokonbéepvát:
t
— Latom, a f.hadnagy elvtárs jó e m b e r . . .
Gera főhadnagyra azonban nem hatnak az ilyesmik
— Először Is: ön letartóztatott, s amíg a bíróság netalántán fel nem mentené, addig nem vagyok önnek elvtárs. Másodszor pedig, legalábbis abban az értelemben,
ahogy maga gondolja, nem vagyok jó ember. Kötelességem,
„, ön ügyét.
oeZÍ* Ügy.
r w ahogy ezt a. ti-Mél
hogy kinyomozzam az
törvények előírják. S kötelessegem ezt a- vizsgálatot törvényes
eszközökkel vezetni. Kényszerítő eszközöket "sem most, sem
a jövőben nem alkalmazunk önnel szemben. A vizsgálat
nem
összegyüjssorán
urun n
é n i leszek
loazr-n sem
s e m -»Jó*,
J U - . sem
s e m e'osaz*
^ o s s z * ember,
c m u e i . vzaszegy
u. "

akáf

^

eUen

' ^ ^

™ e l l e l t "omax
A fogoly ágyában lazasan kergettek egymást a gondolatok. Amikor bekerült a cellába, elhatározta, hogy korömszakadtáig tagadni fog. De vajon lesz-e értelme ennek
a tagadásnak? Vajon mit tud a főhadnagy, aki vele szemben ül? Talán mar mindent tud róla, bizonyára követték,
bizonyára jó ideje ellenőrzik minden lépését. Mindegy,
piajd kiderül, hogyan viselkedjék.
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A SZAKÜZLETEK ÉS ARtl HAZAK
KÉSZSÉGGEL
NYÚJTANAK FELVILAGO SlTAST!

» SAKK 3*i s

2GOOOOOGOOOOOOOOOOCOOOOOC
A főhadnagy elkezdi a kihallgatást:
— Neve?
1 i 3
— Illéssy Gábor.
— Született?
Megkezdődtek a XV. ma— 1934-ber..
ijgyar bajnokság férfi és női
— Iskolai végzettsége?
középdöntőinek versenyei. A
— A Kertészeti Főiskolára jártam.
©középdöntőbe jutott 60 férfi
— Oklevelet kapott?
©versenyző négy csoportban
— Kaptam, levizsgáztam.
. . . Jjátszik
jutást '
— Iskolai végzettsége teltet: főiskola. Hol dolgozott?®lentő első húrom helyért, a
— A Hungarofruct-nál voltam technikus . . .
gnuk két csoportjából az első
— Budapesten?
Önó«v helyezett Jut a döntő— Nem, a szobi kirendeltségen dolgoztam...
©be. Szegedről BodhármesterSzármazása?
gjelölt, a női versenyzők köIlléssy hallgat. Mély lélegzetet vesz, nem tudja, hogy Őzül Kovács Emilla. Dusnokimit válaszoljon. Azután válaszol:
©né és Nemessányiné játsza— Értelmiségi családból származom. Tanítónő az édes-gnak.
anyám
Gara főhadnagy szemében mintha haragos fény vilPacliman csehszlovák bajlanna:
_ Már tanácsoltam magának, hogy legjobban teszi, ^ X ^ M ^ ^ m
£ £
Igazat m o n d . . . |
/mester argentínai és chilei
Illéssy megjátssza a méltatlankodót:
^versenyei után Peruban vett
— Kérem, a valóságot mondtam . . .
részt egy nímzctkdzl verseA nyomozótiszt nyugodtan veti közbe:
<n.vcn, amelyen a Jugoszláv
— Erre majd még visszatérünk . . .
<t\ kovval holtversenyben clIlléssy megint nem szól egy szót sem, egyre kényei- ?só lett.
metlenebbül érzi magát. Pedig most már nem a szék szélén
*
ül, most már bizonyos benne, hogy ez a szék semmivel sem
A jugoszláviai Vrnyacskakülönbözik más közönséges irodai széktől. A nyomozótiszt
} banyai salckfesztl válón 162
viselkedése, biztonsága ejti kétségbe,
Gara főhadnagy egy papírlapot vesz elő az akták közül. /csapat vett részt. A csapato— Ismertetem ö n előtt a terheltté nyilvánítási hatá- d a t különböző csoportokra
osztották, a mestercsoportban
rozatot...
QI uszvoua*,«mosvereaopprioun
Illéssy kétségbeesve hallgatja — úgylátszik, valóbaiiS M 8 r i b or
csapata
győzött
sók mindent tudnak róla. A határozatban az áll, hogy ő,§ b : ;:ko PJ e efi a belgrádi Pur8n c l o t t
Illéssy Gábor, a rendelkezésre álló adatok, bizonyítékokX"'
szerint hosszú időn át kapcsolatban áilt Welwyn Dallam£>
*
ezredessel, a budapesti amerikai követség kémkedésért kl-5
10 éves
amerikai
utasított légügyi attaséjával, és neki anyagi ellenszolgál-g 9A
fejlődött
tavalyFlscher
óta.
f)kat
tatás fejében különböző, államtitkot képező adatokat BZol-ő 8 r k a n
tartják a legerősebb
gáltafcott kl, vagyis alapos a gyanú, hogy hűtlenség bűn-Xnvugall
nyugati sakkozóknak. Alábbi
tettét követte e l . . .
játszmájával nagy sikert araA nyomozótiszt ismét felemeli a hangját:
3lott a zürichi versenyen:
_ Kötelességem figyelmeztetni arra is, hogy mint gva-&
núsítottnak, joga van tetszése szerint védekezni, önt senkii
agy
gyakorlattal é s kénem vonthatja felelősségre azért, ha vallomása során nemg Npesített
oklevéllel rendel1
igazsághoz rugaszkodik. Ha jónak látja, joga van a
kező
az
vallomástételi megtagadni. Megértette?
főkönyvelöt
— Megértettem . . .
kérés a
Szegedi
Kovács
— Ez persze nem mond ellent annak, amit tanácsol-/? t t o e n í r K T S Z S z e g e d , H í jcóczl utca 20.
lam. Ha már ilyen helyzetbe került, a leghelyesebb, hu
Í'^^VTOH.
- S°kat k-önnyithet a
^ ^
Köszönetet mondunk mindhelyzeten. Tudomásul vette?
azon rokonoknak, jó ba— Igen, tudomásul vettem'...
rátoknak,
Ismerősöknek, a
— No. akkor kezdjük... Mióta ismeri ön Welwyn Dal-i
Szegedi Közlekedési
Vállam ezredest?
lalat vezetőségének ts dolA fogoly nem válaszol röglön. Gondolkozik. Ügy ér»i,í? gozóinak, u c i p é s z KTSZ
.
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ízerítő eszközöket is alkalmaznának vele szemben.
pVÓbálkozik a. tagadussal.
mégis
.
.
,,
^„v
~
^mertem semmiféle Dallamot... Ki az?*
A nvomozotiszt megcsóválja a fejet,
— ön nem őszinte, hiába, nem őszinte . . . De végeredményben joga van hozzá...
(Folyt, köv.)

' A

A

adni. dolgozóinak, a Postái
Szekstervezetnek
és
mtndenklnék. akik felejthetetlen férjem, edéespank,
SZABÓ

IMRE

t é m é l é s é n részvétílkkrl é s
vlrágadománvukkal
fájdalm u n k a t enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló

család

Világos: Flscber
Sötét: Kuppcr
1. c4. c5. 2. Hf3. Ilc6, 3.
d4. cxd. 4. Hxd4. HM, 5.
Hc3, dO. 6. Fc4, c«. 7. Fb3.
,
t'*"7- 8HxcM. 9. Vxd4.
l t —
1 0 . Khl. bfl, 11. M,
!' b7 e». !•»• VdS. M.
™7. 17. Hd5, Fxdo,
Exdő, HxdS, 19. cxd, M6.
-1'RVf,'
u
24. Via, Bc4, 25. Vf5+, sötét
feladta

Világos: Kfl, Vh7, Ba3,
ay aloaok- d» a4 h3 (7)
•
"
' e ' *. '
Sötét: Kc8. Vg8, Bf8, Bc7,
gyalogok: b4, f8, (6).
Világos indul s a misodil:
j é p é g b e n mattot ad! (Herlin
A múlt heti
feladványa),
feladvány megoldása: 1. Bbö,
Bb7, BbS, 3. axb
Be5,
mait.
Be7

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek. akik szeretett
halottunk temetésén m e g jelentek
és
virágadományaikkal
fajdalmunkat
enyhíteni
Igyekeztek.

Gyászoló KOncz-esaláO

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, a k i k
KOVÁCS

FERENC,

felejthetetlen
halottunk
temetésen részt vettek, sírjára virágot hoztak, tvir,I
iájdalmunkat
enyhíteni
Igyekeztek.

Gyászoló család

5

A szokatlanul esős júliusi—augusztusi időjárás, bár
sok haszonnal járt
kapásnövényeinkre és a másodveteményekre, a
korábbi
évekhez
képest
alaposan
késleltetett
bennünket
a
cséplésben. Az utóbb összesített adatok szerint a szegedi járás 30
községében
eddig mintegy 40 százalékát csépelték el a kalászos
gabonaféléknek.
A munka
tempója ezekben a napokban egyre gyorsul, s a késedelem ellenére is
van remény
arra, hogy
kevéa kivétellel
mindenütt befejeződik a járás
területén a cséplés augusztus 20-ra,
alkotmányunk ünnepére. A
közös szérűkben
az őszi
árpa cséplése máris a teljes befejezés előtt áll. Oszl
árpából szinte
mindenütt
rekordtermés van most. A
szóregi
Aranykalász
Tsz-

Férfiak, nők a konfekció iparról, a kész ruhákról

ben például 16 mázsa lett
az őszi árpa végleges holdankéntl átlaga. Tizenhárom mázsa lett a búza végeredménye.
A járás területén jelenleg
185
cséplő-munkacsapat,
cséplőgép dolgozik. A gyors
cséplést nagyban segíti az,
hogy a
termelőszövetkezetek és az egyénileg dolgozó
parasztok
egyaránt
nagy
szorgalommal végzik a gabonabehordést.
A rozskeresztek behordésa
például
mér
jérásszerte
befejeződött. A járási tanács mezőgazdasági osztályának becslése szerint a tsz-ek jelenleg 80—90, az egyénlek pedig 70—75 százaléknál tar-

járás más területem
kevesebb, mint

nem

900 katasztrális hold lucerna, 200 hold vftrttshere
s több mint 300 hold somkóró magját kell elcsépelni.
Ugyanakkor jelentós menynyiségű olajlent ls termesztettek az idén a szegedi járásban.
Ezzel együtt 1537
katasztrális hold föld aprómagtermését k e l most
a
kenyér- és a takarmánygabonával párhuzamosan zsákba tenni. A községi tanácsok és a gépállomások vezetői jól megszervezték ezt
a munkát is. Tizenhét községben 34 közös aprómag-

tanak a hordás munkájával.
. ., ,
. .„
, ,
A járás gepallomasai
a
sokféle nyári tennivaló közepette jól felkészültek az
aprómagféleségek
elcséplésere ls.
i. FKKOM
éére
Ebben a„ hónapban a
tiszántúli községekben és a

??4rff,leIölték
lok ezekre a szérűkre hordják östee aprómagtermésüket, s a gépeknek nem kell
bárról házra járniuk, egyhe ybe
" ' e y o ™ a n d °Igozhatn a !k
- E z « szervezés
legaiább
két
héttcl
röv!dftl
meg a munkát.

A KUKA k i s z o r í t j a a l o v a s k o c s i k a t
Bővítik

a KUKA hat árkörét — Ujabb ezer tartály

érkezik

Szegedre

Mér sokat foglalkoztunk a napban újabb 600-at külde- így a Kossuth Lajos, az Ap-KUKA—val. Amikor meg- n e k Szegedre. A 400 jelen- r »lis 4, a Tolbuhin és a JóI - az ingatlankezelő i á i , a dern
szemétgyűjtő gépko- l a t raktáraban van, s addig
csit, akkor szóvá tettük a nem is adják át "rendeltartályhiányt. Nem tudták tetésének?, míg az ígért 600
ugyanis üzemeltetni a gépe...
,.
ket. Később, amikor meg- 16 n e m 3 o n m e « - H a mind
az ezer d
kapta a váüalat a KUKA<" ab szemétgyűjtő
hoz a szemétgyűjtő tarta- Szegeden lesz, akkor elindul
lyokat, hírül adtuk, s örül- a második KUKA is, s a
tünk. De velünk együtt elé.
..
' Ui.
kö2ö4t
gedett volt a lakosság is. K u i ; « N a g y k ó r u t
6zedl
hiszen a KUKA megoldotta
óssze a szemetet.
A
^ r ^ á ^ f e K t
Motorkerékpárígy nem juthat légy a Bel- ®y a r még ebben az évben
vároa szemétjéhez, a KUKA leszállítja a fennmaradt 500
pedig tisztán,
por nélkül, tartályt. Ez esetben mind a
higiénikusán szedi Ö96ze a húrom szemétgyűjtő
kocsi
házi szemetet.
működik majd, s a NagyA Szegedi
Köztisztasági körút
által lezárt KUKAVállalat három
KUKA-val határt bővítik. A sugárutarendelkezik. Ehhez azonban kan is a modern módszerrel
mindössze ezer darab sze- szedik össze a házi szemetet.
métgyűjtő tartálya van. Ezeket
a
Belvárosban
helyezték el, a kis körútig. A házfelügyelők, intézmények éa hivatalok ezek- j
Csütörtök
ben a tartályokba gyűjtik
KOSSUTH-RADIO
össze a szemetet, a a KUKA
4.25 Rákóczi-induló. 4,30 Hlpedig naponta szállítja el. • ek, Időjárásjelentés. 4,40-7,59
Vidáman,
frissen. Közben: 5,00
A KUKÁ-k Szegedre érkeI< alurádió. U t á n . : • vidéki színzésével
egyidőben a Köz- házi műsor. 0.50 A brigádnapló.
Néhányperc tudomány. 6
tisztasági Vállalat megren- 6,20
óra 59 Időjelzés. 7,00 Hírek, Idődelt a Csepeli Motorkerék- járásjelentés. 7,10 Uj könyvek.
Színház-, hangverseny'és
párgyártól —
tudnilllk ez 7,25
moziműsor. 7,45 Naptár. 7.59 Idökészíti — 2500 tartályt. Mint jeizés, 1,00 Műsorismertetés, idő8,00 Technikai szúmár korábban
említettük, járásjelentés.
net. 9,10 Verbunkosok, népdalok,
csárdások.
(.55 Édes anyucsak ezer darabot szállítot,
,
„ „.
, t/t
tak Szegedre.
nyelvünk. 8,00 Hét szál lu ore
szágS.
Mesejáték.
9,40
Bzól
a
Most örömmel
jelentjük,
ba rmonlka. 10,00 Hirek,
lapta
10
hogy újabb 400 kupa érke- szcmle, Időjárásjelentés.
zett. A gyártó vállalat ígé- így történt. 10,40 Chopln-zongorete szerint még ebben a hó- laművek. 11,00 Betyár. Folyta-

J ®
szabadult traktorok a billenős Csepel szemétgyűjtők és
lovaskocsik a külterületekre
-szorulnak? kl, s innen szedik össze a szemetet.

Az ízléses kirakatok előtt
hosszasan állnak a járókélók, gyönyörködnek a sok
szép áruban. És ez nemcsak
a
méterárura
vonatkozik,
hanem a konfekciós kirakatokra is, Az üzlet szemei, a
kirakatok
is sokat elárulnak. ízlésesek, szépek, cslnosak férfi és női készruháink,
A kereskedők az utóbbi Idoben csak a szépet, jót mondanak az ipar termékeiről,
De nézzük meg, mit mond
konfekcióiparunkról a vásárló. Elsőnek — mér csak
az udvariasság kedvéért is
— a hölgyeket
hallgassuk
meg.
Kiss Annamária a szülésznőképzö oktatóját vásárlás
közben kérdezzük meg:
— A legnagyobb elismeréssel tudok csak beszélni a
női konfekcióról — kezdte
a vásárló. Egynéhány
ruhém kivételével valamennyit
üzletből, készen vásároltam.
i„
„
» x . j .»«„„,
Most te egy zold szövetkompié van a csomagomban,
600 forintért vettem. Holnap
utazom két hétre a Balatonra és mér előkészítettem ru, ,.
1^
.. ^
hataram, ez hiányzott. Természetesen a legcsinosabbat
viszi az üdüléshez az ember,
s akár hiszik, akár nem,
valamennyit
a konfekciós
ruháim közül
választottam
ki. A hosszú pongyolám, a
könnyü karton nyári ruhák,

a
kisestélyi,
valamennyit hát vásárolok. Azt hiszem,
konfekcióiparunk
gyártotta, ezzel mindent megmondtam,
hogy ml a véleményem
a
.
.
A
konfekcióipar készítette ruV O l a i l i é * miatt
hákról? Csinosak, szépek, s
_ Mint az elöbb
mondruhám, pont az én ízlésemnek megtam
van
egy.két
melyeket kisiparos készített, felelően készítik a fazonorosszat mon- kat. Az utóbbi időben felN e m
akarok
tűnt — mint rendszeres vái
dllnl ró uk
m e r t a z n c m 4).
talános, de az én esetemben sárlónak, hogy a konfekcióipar lépést tart a divatsohasem sikerült úgy, mint
tal. A divatlapok legdivatoelképzeltem.
Itt az sabb fazonjai is megtalálhanhogy
üzletben
addig
válogatok, tók a kés/ruhák
tárában.
fazont én szint Évekkel B e l ő t t csak egyszem ( g 0iyaI1
n e m találok, ami nekem tet- rűbb karton-,
esetleg ptkéBllk
l g a z > J ó d o i g 0 m van: a 'ruhákat vásároltam, de most
48-oa szérn pontosan az én már az alkalmi ruháim is
méretem. így aztán könnyű üzletből valók.
alakomra ruhát találni.
c s ö k e Rózsa
szakmabeli, Ami még kifogáselhaló
hiszen a Szegedi Ruhagyár
Kiss Ernőné Nagyszénásdolgozója. O a következőket
mondja el
koníekcióipa- ról jár be rendszeresen vásárolni Szegedre, s termérunkról.
^ — Igen elégedett vagyok szetesen ruhaszükségletét is
itt szerzi be. Ö ls elmondta
— és ez nem elfogultság ré- véleményét a készruhákról.
szemről — a készruhákkal.
— Nagyszénáson
nincs
Olcsók és igen szépek. Ha ilyen választék készruhából,
az ember ké6zen váaérol ru^
^ a n y „ g ) v a g y . mint itt Szegeden. A családi
vagy
látogatást mindig hasznossal,
dináltatás
árát
takarítja vásárlással kötöm ö&szc, A
meg. 130 forintért már egész Szegeden vásárolt, egyszerű
csinos kartonruhát
kapok. fazonú konfekcióruháim odake
két b r om
; * . ' , „ 8 Ö t haza nagy íeltűnóat
keltenff™
e
he>'
®y
t®t te várni, míg a
nek, s nemigen akarják elv a r r ó n ö J61 v a g y
rosszul
cl.
hinni, hogy nem megrendükészíti a fazont.
lésre készült. Azt hiszem ezzel elmondtam mtndent.
És divatosak is
Tehát a nők Igen elégedetDeék Ferencné a Szőrme- tek a konfekciós ruhákkal
és
Bőrruhakészítő Vállalat Csak szépet, a jót mondtak
dolgozója így nyilatkozott:
róla. Egyetlen egy asszony
— Évek óta nem csinál- emelt kifogást — egy magas,
tattam ruhát, csak készru- sovány — nem kap termetére megfelelő ruhát,
mert
amely elég nagy, az túl bő.
A nagy általánosság azonban elégedett. Es most hallgassuk meg a f é r f i a k a t . . .

Hogyan süllyedt el a „Béke" tengerjáró hajó?
As összeütközés
Szűkszavú Jelentés közölte
kedden a
Közlekedés- és
Postaügyi Minisztérium hajózáci főosztályával,
hogy
kedden éjfél után a Béke
nevű teherszállító tengerjáró
hajó és a San Giorgio olasz
személyszállító hajó
összeütközött és a magyar hajó
elsüllyedt. Az újabb résziétekrol Zentai János hajópa-

Rádióműsor

A nakBzervezetl
kormány
mai rendelete
felülmúlja
a
munkátotztály
cláruldsdban
minden
megelőző
rendeletét.
"A magántulajdon
joga mindazon
ipari és
kereskedelmi
üzemek tekintetében,
amelyek 1919. évi március hó 21-én
magánjogi
személyek
tulajdonában
voltak, és
amelyeket
az említett időpont óta köztulajdonba
vettek, helyreáll.
A
rendelkezés
joga az üzemi helyiségek,
továbbá az üzem
meglévő tartozékai tekintetében
az előbbi bekezdésben
jogosultakra visszaáll.« A nyakatekert
mondatok
egyszerűen
azt jelentik, hogy az államosított
gyárakba Iámét
visszakerülnek a régi tulajdonosok
és megjelennek
ott
munkásnyúzó
hajcsdraik.
A kormány folytatja tanácskozásait .léagyatádi
Szabóval.
A Népszava jelenti, hogy ha ezek a tárgyalások
befejeződtek, »..., sor kerül a társadalom más rétegeinek
képviselőivel való tárgyalásokra.
Ezek a tárgya.Usok már elő
vannak
készítve.?
A társadalom
»más rétegei", azaz a
földbirtokosok
és a. tőkések azonban nem kívánnak
tárgyalni Peidlékkel.
Ez bebizonyosodott
ma délután. A kormány éppen minisztertanácson
ült >és szövegezte
további
terveit, amikor felpattantak
az ajtók és egy Csüléry
nevű
fogorvos vezetésével
Friedrtch felfegyverzett•
emberei
nyomultak be az ülésterembe.
Csille ry felszólította
a
kormányt, hogy mondjon le. A megszeppent
miniszterek
bizonygatták,
hogy éppen a kormány átalakításáról
tárgyaltak. Nem volt azonban mentség. Végül is Peidlék
aláírták
a lemondási jegyzőkönyvet
és hatnapos dicstelen
szereplésük után átadták a hatalmat Friedrtch
Istvánnak.
A szegedi kormány mai minisztertanácsán
Horthy
fővezér jelenti, hogy seregének elővédjei — a Prónay
tiszti
százád — már elindult. A fővezér kijelenti, hogy azonnali
intézkedéseket
tesz további csapatok elküldésére
ls.

1»M. augusztus 8. rsütörM*

Sok dicséret és egy kevés panasz

Jó ütemben halad a cséplés
a szegedi járásban
,

•

,

t í e o s regény.
11,20 Részletek
Leowe Pygmallon és I.ope s Andalúzia c. zenes Játékából. 13
?élt harangszó, hírek, ldő', ".10 „ Könnyűzene
c b é d d ő b c n l3,00 Alfred TenmrRon yers8t
- 13 U» Szendlay L á s d o
"fPl zenekara látszik.
14,00
" S z ; a 1 , s z a l . szalmaszál". GJ-er14,10 Tanezene. la
<£», M í r 8 k köZlemé5 y « k -1 4 «A , « Időjárásjelrntés. 15
munkásmozgalom daL 6 ' ^ 1 ' , 1 3 t S , 3 „„ Magyar
üttörök
Csehszlovákiában.
13,45 A bécsi
^,'J a a n g V C r f l ? í y 0 ' b ö 1 ' 1 8 0 9 N a "
p rend
i
? . n • ••1 6 , 6 5"- 1 ® : E e y « l u
~
rev
nó,a
Műsorismertetés,
,7iM H í f e k t kü,pojlukal kél.dé.
seltre válaszolunk.
Időjárásié1713
I1 7?, n4 8, é s - hányok,
Zenekari
a s s z o n y omuzsika.
k . . . 18
óra Virágénekek, régi magyar

láncok.' Í3.19 " Könnyűzenéi" Wr"<Jö. 19,49 Fórum. 10.00 Jercb
Ervin
i»,io
Pitééin!-:együttese
Tursndot.Játsuk.
Maromrelvontisos dalmű, A szünetben 10,52
Jő éjszfiktit, gyermekek! 20,00
—20.33 Esti krónika. 21,10—21,.70
Láttuk, hallottuk. . . 22.13 Hírek, Időjárásjelentés. ' 23.30 GaloppversenyeredKtények. 22.30 Almaimban
valahol . . .
Könnyűzene. 23.10 Az Ezeregyéjszaka
mpsél. IV. rész. 2,1,33 Felvidéki
népdelok. 23,45 Kamarazene. —
Közben: 24,00—0.10 Hírek, idűjárásjelentés. 0,30 Hlmnusz,

PETOFT-RADIO
0.00 Réggel! zene. 6.30 Színház-,
tárlat- éa hangversenymüsor. 6
örn 60 Torna, 8,00—9,10 Hírek,
1" ÖJáráslelentéS. 14,00 tdőlárásés Vízállésleleníés. 14,13 A Oéporcelángyárban. 14,33 Madarász Katalin énekéi. 13,20 A
külföldi sajtó hasábjairól. 13,30
Hilde Zádek és Set Svánholm
Wsgner-operákóól énekel, 13,10
Várpalota. 11. rész. 10.40 Történelem
és
muzsika;
17,15
Krupszksja':
Visszaemlékezéséit
Leninre. Könyvismertetés. 17,3(5
Tánczene, 18.13 Gesualdo, a különös madrigalköltn.
19,00 Hirek, időjárásjelentés. 19.08 Ezer
'szó angolul. 19.13 Nótacsokor. 19
óra 43 UJ építőanyagok, 20.00
Yves Montand hangversenyének
közvetítése a párizsi Etolle Színházból. 20,40 Falurádió. 21.OO Hírek. 21,05 Tánczene. 21,40" Félévezréd török Igában. 22,oO Mezei csokor. 22.13 z e n e k a n muzsika. 2.1.00 Hírek, ídőjárásjelemés. 23,13 Műsorzárás.

az olasz hajó, hibájából

rancsnok és Stefán József
másodtiszt adott szerdán a
déli órákban jelentést.
A Béke nevű magyar lengerjáró hajó Brailán (román
aldunai kikötő) rakodott és
a Fekete-tengeren át igyekezett a Dardanellákon keresztül Lattakiába.
exoortárut írv a
Ma_var
cukrot, l ^ l e mezeket, nátriumot vitt
közel-keleti kikötőkbe.
Kedden, augusztus 4-én 0,30
perc körül Chanaktól 12
mérföldnyire hajózott az UOo
tonnás hajó, jelzései rendben voltak. A hajó legénysége, s az ügyeletes tUztek
észrevették. Hogy egy olasz
hajó szabálytalanul köziekedik. A Béke hajó igyekezett
kitérni az útból,
azonban
nem sikerült é* a
San
Glorgio ötezer tonnás olasz
személyszállító
hajó
0,43
órakor nekiment a Béke hajónak.
, „ ,, . .
Tengerjáró hajónkat
az
Olssz személyszállító hajó
valósággal kettészelte.
A hajó első része azonnal
elsüllyedt, míg a hátsó része
ráborult" a San Giorgio hajói
ra és a Béke hajó árboca
egy ideig támasztotta, a ígv
késleltette a hátsó rész elsüllyedését.
A katasztrófa
percek alatt zajlott le.
A
magyar hajóm a legkitűnőbb
vezetők és legénység tartózkodott, s
lélek jelenlétüknek köszönhető, hogy sem emberéletben nem esett kár, sem
sebesülés nem történt.

történt

Természetesen a hajón szál- A férfiak panasskodnak
lított nagy mennyiségű áru
Markovits István a Tisza
a tenger hullámsírjába ke- Étterem főpincére ruhavárült. Az elsüllyedt hajó 23 sárlús közben
nyilatkozott.
főnyi személyzetét a
San
— A kirakatokban válaszGiorgio azonnal felvette és tom ki mindig a ruháim,
hamarosan megkezdődött az s már konkrét kéréssel léösszeütközés körülményeinek pek az üzletbe. Ma, sajnos
részletes vizsgálata
A
S a n Gi0r l0
«
>™>gsé- nem sikerült jól bevált szoff4- ^
^
a hajó első kásom, mert a kirakatban
öltöny
harmadrésze. Az első raktár 1; látható világoskék
vizet
kapott,
rakománya nincs raktáron. Igen elégctönkt'emeüt. A magyar pa- ! dett vagyok a konfekcióipar
rancsnok és másodtiszt köz- ] által k e l t e t t ruhákkal. Dij vutosak, jó minőségűek és
lése szerint
| főleg olcsók. Sajnos, ma nem
„
.
*
ffff.ní'
t *! *
sikerült a vásár, nem kap5 3 8 1 ve 2
"il?/^, "
« ' tam
világosabb
szövetöl11 ¥ l í s g á l a t o k a t
.
tönyt. Es ahogy a kereske^ segítségét nyújtott a hajó- dők elmondják, ez általános
törötteknek. Az eddigi vizs- hiba: a konfekcióipar nyárra
gala4ok
aáeílnt az összeütkölesért az olasz hajó felelős, nem készít az Igényeknek
A
„
Közlekedés és Posta- megfelelően könnyebb szöMinisztérium hajózási vetből, világos ruhát.
foősztalya azonnal intézkedett
]ampi öltönyöket
- h o 8 y » öéke személysegélyben részesüljön,
kéaiítanak
gondoskodnak megfelelő elKiss
Sándor,
az újszegedi
tatásukról és hszssTáUítáittkgimnázium tanára, már kerbj
\
Béke két uszályt is vesebb jót mond el a készvontatott. Tekintettel arra, ruhákról. Hallgassuk meg:
— Kérem, írja meg, hogy
h
o«V a Tisza nevíi
Dunaféngerjárő hajó éppen útban az ipar jampi öltönyöket kéSzűk a
vsn Egyiptom felé,
a két szít. I g e n i s j a m p i !
uszályt
' ' átveszi
"
' és tovább nadrág szára, a nadrág feviszi Lattakiába.
neke bő, s a vállak is túl
A kár meglehetősen tete- ejtettek. Ez az én vélemémes: 20—88 millió
forint nyem, Tudom, bogy kissé
csak maga a hajó és konzervatív vagyok a divat
ehhez Járul még a rako- dolgában,
de
bizonyosan
mány.
akad még férfi, aki velem
A hajó ée a rakomány biz- egy véleményen van, s nem
toeítva volt.
szereti a szük nadrágszárat
Az ügyben további vizsgá- és az ejtett vállakat. Ez a
latokra kerül még sor.
Bács-Kiskun megyei kézműipari vállalat által készített
7óo forintos tropikál öltöny
pedig igen gondatlanul készült. A válHömés rosszul
áll, a zakó nyaka pedig felugrik. Igazítás nélkül nem
lehet viselni.
— S ha már Itt tartunk,
Zöldségárak: burgonya 2, hadd mondjam el a férfiak
sárgarépa 1,60, gyökér 3,20, kérését, vagy talán ez Invöröshagyma 1,30, fokhagy- kább a nők orvoslásra váró
ma 7, fejes káposzta 0,70, kel- panasza: a férfiingeket pótkáposzta 1,40, paraj 1,80, ka- gallórral hozzák
forgalomralábé 0,60, karfiol 3, para- ba, mert még egész Jó az
dlcíom 1, zöldpaprika 2,50, ing, amikor a nyaka tönkfőzötök 0,50, uborka 1, zöld- remegj-.
Ugyancsak má"ék
bab 4, a tengeri 2 forint kérés, évekkel ezelőtt az ölvo)t
kUónkénttönyökhöz az anyagából egy
_ .. _ . '
Gyümölcsárak
kilónként: darabka szövetet adtak, min®lma 2, körte 3, meggy 4, denkit érhet baleset, kiégeti
a nadrágot a cigaretta, vagy
sárgabarack 2, őszibaraak 4, kiszakad, s akkor külön goni, 8 0 , málna 20, szőlő dot jelent hasonló színű szögzüva
,
.....
vetet keresni. Kérjük, ve8
- » a ritódinnye 1, gorőgdmy- gyék figyelembe ezeket a
nye 1,20, a dió 14 forint jogos panaszainkat.
volt.
Horváth Lászlónc

Drága volt a baromfi, olcsó a gyümölcs
ós zöldség a tegnapi piacon
A tegnapi piac felhozatala
gyengébb volt a szokottnál,
de kielégítette a keresletet,
3 aránylag igen kedvezően
alakult a gyümölcs- és zöldségúr. Baromfiból gyengébb
volt a felhozatal, s így a
csirke ára emelkedett. Kilónként fi következő átlagárak alakultak kl: csirke 30,
tyúk 20, pulyka 18, kacsa 17.
A tojás darabja 1,20 forint
volt.
A tejpiacra igen sok árut
hoztak fel a termelők, az
arak ennek megfelelően alakultak. Tej 3, tejföl 23, vaj
45, tehéntúró 8, juhtúró 26
forint.

I
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A „vörös"
MOLNÁROK

Végtelen hosszú, nyílegyenes utcák.
oldalt gyepes árok, benne libák zsizsegn e k . . . így látta Móricz Zsigmond még
1913-ban ezt az ósi szegedi városrészt, amelyet az ereszekre aggatott paprikafüzérek'
kárminvörös függönye zárt el a világtól,
hogy élje a maga sajátos életéi a függöny
mögött. Az ösi hagyományokhoz sokszor
túl görcsösen ragaszkodó, állattenyésztő,
vagy halászgató népesség, később pedig
gazdagodó paprikatermelö parasztok,
a
-vörös aranyat* kikészítő, feldolgozó szegény emberek fertálya volt.
Nemcsak az alföldi ö-ző nyelvjárás fészke, a nagy kutató Kálmány I.ajos által
gyűjtött érdekes nép-hiedelmek,
színes
mesék, az igazi érzésből fakadó derűs és
könnytől harmatos népdalok idillikus szülőföld je volt e negyed, hanem olyan városrész ls, ahol a futóbetyárrá lett szegény
ember elkeseredése
kavarta fel — régi
mondás szerinti — Alsóváros: jámbor város olykor fülledt és áporodott levegőjét*.
Sokat változott a felszabadulás óta itt is

Vastag regény
oldalaira
kívánkozik annak históriája,
hogyan és honnan indultak
az alsóvárosi paprikások és
hová érkeztek. Ezért csak
, néhány epizód után érdek, lődtem egy-két
alsóvárosi
embertől. Ez egyszer nem
a termelő paprikásoktól, hanem a feldolgozóktól Mért
1
igaza van
Csóti
Antal,
Hattyas sor 47. szám alatti
lakosnak,
hogy a malmi
munkások, a vörös molnárok
tudnak igazán párhuzamot
; vonni a múlt és a jelen köj zött.
Csóti bácsi
mióta csak
az élet. Elevenebb, frissebb és pezsgőbb emlékszik, itt él Alsóvároson.
lelt. A régi háziipari paprikakikészítést fel- Kedvesek neki a régi, napváltotta a modern nagyipar. A szárítók sugaras tűzíalú vályogházak, hét filléres órabérrel kezdszürke betonóriásainak koszorújában maga- s koztuk a munkasok villa- t e m a s z a k m á t . Hozzám hasodik az az üzem, amelyhez hasonló — szerű tetszetős uj házai, a s<J nlóan sokan mások 14—15
földes, a köves és az aszyg éves fejjel
Kalocsát kivéve — nem sok akad Eurófaltozott utcák. Itt született.
Elbeszélésből ' megtudom,
pában. Feltárul az alsóvárosi parasztok
s másutt talan nem is tudna hogy amikor az olyan magaszámára is a korszerű
mezőgazdasági
nagyüzem: a szövetkezet útja. Az az ön- f r i . . . . P , i a
, m e m ő n > s ' fajta fiatal molnárgyerekek
magábazárkózás, amely korábban az alkodott, le- es felmenő ro- fogadásként csak egyszer 10
sóvárosi polgárt annyira jellemezte, mindkom aga többnvire ugvan- fjnéres
mozijegyért felkainkább a múlté. Egy-egy utca lakói, iscsak paprikasokból tevődött paszkodtak a 110—120 kilós
ak
termelt
le
n
merősök-ismeretlenek, szomszédok és roko> u, i , l ,
ü ' - *trutykó- zsákokkal az emenok fognak össze csillogó vasárnapokon,
kabb felesből,
egv részük i e t r e . E fogadás után azután
harmatozó estéken és követ
hordoznak, csak hasította, fűzte a má- nyakukba
rakták szünteleutat bontanak, hogy szépüljenek a nyíl- sét O maga zsakolo mun- n ü l a zsákokat, úgymond, ha
kasként kezdte. Most a Pap- mozijegyért
birtad,
akkor
egyenes utcák.
rikafeldolgozó
Vállalat
maividd
most
is
Lassan, de fokozatosan fényesednek a
mi munkása.
Hozzánőtt ö
,, ...
.
. .„,
múltnak még megmaradt foltjai, miközben
ezekhez a házakhoz.
mai^"Hoznak az ulok
formálódik az új alsóvárosi ember, amelymokhoz, amelyből régen AlA láb meg a szív tönkrenek jöttét már akkor megjövendölte Mósóvaroson
18
vqlt
üzemben,
ment
a sok
cipekedéstől,
ricz Zsigmond amikor a Sárkány utcában
az új feldolgozó telephez, lépcsőzéstől. Fel kellett vinkereste azokat a patkónyomokat, amelyeamely felváltotta a paprika ni hatszor is a paprikát, míg
ket Rózsa Sándor lova vágott a kemény
kikészítésének
háziipari megfelelő
finomságú lett.
alsóvárosi földbe.
módját.
A modern
üzemben most
egyszer öntik fel. a henger-

Édus bácsi meg az utolsó szegényUgény^'t^tT'
Én meg emlékszem
Édus
bácsira
Tisztes
nevén
Talányi
Edének
hívták,
s ő
volt az utolsó bőgatyás maattar parasit
Alsóvároson.
Akkorra
már vagy tönkrement
vagy ráunt a kocsmáro'skodásra
a Pálfi utca
és a Szabadsajté
utca sarkán mert a zöld színű levelesajtók
mindig
zárva
voltak.
A híres batyubálak
színhelye
elcsendesedett,
*
Edus bácsi mór csak magának
mérte
híres
borát.

el ezt a Csonkát,
s akár hasát, aztán megugrott.
Egy
örült, akár kesergett,
gyor- darabig
Horvátországtan
san kést rántott, ha nem jó bitangolt.
A Dráván
kiraszemmel
nézett
rá valaki,
bolt
egy
halászt,
aztán
Tisztes
és
tisztességtelen
örökre elúsztatta
a
folyon
dolgai annyira összekevereda szerencsétlent.
Hanem
tek. hogy maga sem tudta mikor visszamerészkedett
és
már. jó vagy rossz ember-e.
megszállt
a röszkei
sógoraEgyszer aztán otthon
kap- nál, éjjel megkötözte
a róták a pandúrok.
Az ágy konság és átadta az igazsagszélén ült, mikor rászóltak:
szolgáltatásnak,
gyerünk!
— Ü vót az utolsó szö— Várjanak
kentek, majd genylegény
— mondta
nyofölhúzom
a csizmámát
— matekul a mese végen Edus
1 0
^
J™* IZkZvun
mondta_
A
kÖPetke2Ő
piUa-

Életállomások?!
Nemigen
tartja őket számon. A küzdelmes, dolgos évek teszik
összefüggővé
egész életét,
hasonlatossá a többi munkások életéhez. A különbséget a múlt és a jelen között azonban kapásból sorolja:
— Hallott már az igazi
pokolról?
Nem valószínű,
Erős paprikát őrölni napi
12 órán át. 40 fokos meleglárnm
Zb- ben, heti 12 pengőért; ez
volt az igazi pokol. Magam
(lődi)

"
"
Azt'áTTm
is
tán kiült a sarkon a lép- ta
^ekula
pandúrbiztos
bet.
csökre
Napestig
szívta
yvyvwvuvvvwuvwuv/v^v/vvw.'.w/
hosszúszárú
tajtékai pá ját, s
akármekkora
nyár
volt,
ezüstpitykós
dolmánya
ott
feszült rajta. A sarkáig érő
bőszárú
gyolcsgatyában
olyan volt. mintha
a régmúlt
időkből
lépett
volna
vissza.
Senki
sem
viselt
már olyat, s tatán azért is
tisztelték
annyira,
mert
olyan hűséges
maradt
ön
magához.
Foglalkozására
nézve
nyugdíjas
vasúti
térfelvi
gyázó volt. és beleunt
kocsmáros. A vasútra akkor került, amikor még fával
fűtötték a mozdonyt.
Ugy is
vették
fel. mint
fairtót.
favágót,
és csak
később
"avandzsált*
feljebb
a
ranglétrán.
Hanem
ha tehette. mikor
nem volt
a
vasúti
főurak
szeme
előtt,
a vasutasgúnyából
kibújva
gyorsan
gatyára
vetközfídött. Ez a szabadossága
volt
egész szabadsága,
s
emiatt
volt is összezördülése
a fő-j,
emberekkel.
Nem is
békült*
ki velük, csak később,
mikor már kocsmároskodott,
s
meg-megdicsérték
híres borát. Méa később pedig
már^
csak nehéz borai izére
em-j
lékeztek.
odamérve
az emlékezést
Edus bácsi
hallgatásához, amely olyan tömör
és kemény
volt, mini
a
gránit.
Hanem
egyszer
nagyon
nekem tetszőt mesélt.
Büsz
ke is voltam, rá. hogy anyai
ágon szegröl-végről
rokon—
Az úgynevezett
népi
mű- zakat. Ez a Felsővároson
ságba kevert az utolsó alAlsóvároson
sorába
tartoznak de elsősorban
sóvárosi
betuárral.
Csonka emlékek
valaFerenccel, aki vagy a Pál- ma már az alsóvárosi nap- — használatos díszítés
pa- ha igen elterjedt volt. Nemf i utca 76-ban. vagy a Bo- sugár-díszes oromzatos
hanem
A Pásztor
utcá- csak a házvégeken,
szorkanyszlget
utcában
la- rasztházak.
vízimalmokon
kott a Borus-féle
házban. ban három ilyen épületei is utcaajtókon,
a régi szegedi
amelynek
fából is alkalmazta
Ez a Csonka Ferenc a déd- találünk,
készült
tűzfalát ácsmester. Az Országos Műapámmal
volt
unokatestvér, deszkából
Felügyelőség
de olyan dolgokat
müveit. . remekbe
csinálta meg
an- emlékvédelmi
hogy nemigen
tartották
fl^ nak idején az iparos,
ösi három alsóvárosi házat tart
rerokonságot.
A 48-as szabad motívum
— a Nap, a nap- nyilván a népi építészet
ságharc bukása
bitangoltatta• sugár — ékesíti ezeket a há- mekeként.

KÖZÖTT

mosdottak egy vödör vízben.
A bejáró ruha új keletű fogalom. Tíz-tizenöt éves vívmány. Szebb és jobb. mint
annakidején az ünneplő volt.
Erre tömörséggel
annyit
mondanak:
változnak
az
idők, változnak az emberek.

A
paprikabörze
története

Hát igen, más volt Ábrahám Veszter, ahogy az alsovárosiak mondják,
Mirzsi
Veszter malmában dolgozni,
mint az állami vállalatnál.
Ha ott véget ért a szezon,
elküldték a molnárt, vagy a
jobbik esetben
kivitték a
határba kapálni. Többen feles földdel vergődtek, ami
ugyan biztosított munkát a
két szezon között, de hasznot nemigen Ha termett is
paprika, a Valéria téri börzén megfojtották a kis paprikásokat a nagyok, a kereskedők És a paprika elvitte azt is, ami volt. Néha
némelyik munkás alig tudja még a nagyok is belebuktak,
akinek egyik
kiejteni az eljárás nevét, de mint Vérné,
annyi pénze volt,
annál inkább tudják, mi a évben
hogy egy egész házsort megjó benne,
tudott volna vásárolni, a m á .
Munkaruhájuk most is pi- sik évben meg az a ház
amiben
ros színű, mint 15—20 é v v e l sem maradt meg,
ezelőtt, amikor még a kő- lakott.
Előfordult, hogy a magukat
műveslegények is, ha épitkezés
felé szállították a forgatni tudó módosabb terpaprikát, szívesen dörzsölték melők is bele-belebuktak a
hozzájuk kis darab
ebéd- paprikába. A gáncsot a keszalonnájukat. Haza is így reskedők, a kapitalisták vejártak. Fürdő, öltöző akkori-* tették nekik. Egyiket-másiban nem volf divatos a pap- kat a nagyzási viszketegség
rikamalmokban.
. Hárman sodorta a tönk szélére. A
ihuszas években járta divatr
[ját
Alsóvároson,
hogy:
em
igazi
nagygazda,
aki nem Marell Gyula és
rtársa
magtáraiban
tart-ja gabonáját. Egyszer aztán
[Marell beadta a
kulcsot,
'csődött mondott. A pénzt s
iaz alsóvárosi igazi nagygazidák pénzzé tett búzáját
is
[kivitte társa gyárába, Csehiszlovákiába. A társ a fia
[volt. Aztán bottal üthették
ia nyomát.

SEÍ^ÍsFE

Az ügyes kezű iparosok remeke

í

í j élet

A jellegzetes népi diszítő
motívum újra előbukkant —
modern formában. A jó öreg
Alsóvárosnak
ifjú leánya
cseperedik mostanában: néhány száz méterre a Vágóhídtól. a körtöltés aljában,
a
Ságváritelcp.
Szebbnél
szebb házak találhatók itt,
az alig egy év alatt született
új munkástelepülésen. A házakat e telepen modern, betonoszlopos drótfonatos kerí-

tés övezi legtöbbször. A kiskapu pedig vasból készült
egynéhány' háznál. Az ügyeskezű lakatos a régi szegedi
napsugárdíszt használta fel
a vaskapuk felső rácsozatánál. így él tovább a városrész régi hagyománya
és
gyönyörködteti a Ságváritelepre érkező városiakat, akik
ünnepnapokon tisztelgő látogatást tesznek e kedves utcácskákban.

Ez a kis- és nagyhalak
harca* volt.' A
munkást
csak annyiban érdekelte és
érintette, hogy kapott, vagy
nem kapott munkát g kiké[szítőktől, a malmosoktól. Öt
[nem is vették emberszámba,
csak gépnek
tekintették,
[zsákolónak,
magmosónak.
De számoltak vele, féltek
tőle és vigyáztak rá.
A régi Alsóváros olyan faluvég volt, a szegedi kertek alja, ott kezdődött, ahol
véget ért, az autódudáktól,
berregéstől hangos város. A
kis földszintes házak itták
fel a városi lármát, s alkol T
ták Szeged falusias táját,
paprikás negyedét. Ezek alkotják ma< is összeölelkezve,
[a régi az újjal, a parikagyárral, a termelőszövetkezettel, az
autóbuszjárattal.
Nehéz, nagyon nehéz lekophatni a falusi k'úrö* de az a
lényeg, hogy változik fejlődik ez a városrész, s szüntelenül javul a
munkások,
parikások élete.
N. P.
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USIÜGEBB, SZARAZABB
MO
Váriutó Időjárás csütörtök
•estig: felhőátvonulások. Már
csak n é h á n y helyen záporeső,
zivatar.
Mérséklődő
északnyugati szél. A
nappali felmelegedés fokozódik.
Várható legmagasabb nappali hőmérséklet
csütörtökön 23—2* fok között.
Távolabbi kilátások: melegebb, szárasabb idő.
1959 augusztus 9, csütörtök
MOZIK
Szabadság: Fél 9 és 8 órakor:
111. Rirliárd. — Szinee, szélesvásznú angol film. — 14 éves
kortól ajánlott. Augusztus 12-lg.
A film hosszúsága miatt uz előadás fél 6 és 8 órakor kezdődik.
Vörös Csillát: 6 és 8 órakor:
< haplln-parádé.
—
Amerikai
lilm. Korhatár nélkül ajánlott.
Augusztus 8-ig.
Fáklya: Negyed 7 ég negyed 9
órakor: Odüsszeusz. — Színes
u ü s z film.
Korhatár
nélkül
ajánlott. Augusztus 12-lg.
Jő
"dó esetén a negyed 9 órai előadás a kerunoziban lesz megtartva.
Postás Kertmozi: fél 8 órakor:
Éjszaka lányai. Francia ülm.
Csak II éven felülleknek.
Dugonics Mozi: 8 és I orakor:
érettségi után. Csehszlovák film.
10 éven alul nem ajánlott. Jó
idd esetén a 8 órai előadás a
kertmoziban lesz megtartva. Ma
utoljára. Péntektől: A harangok
Komába mentek. Magyar film.
November 7 Művelődési Otthon, Újszeged. 7 órakor: Prológ. Szovjet film. 10 éven alul
nem ajánlott.
HIBADO MOZI
A Vörös Csillag Moziban: 10től 2-ig: Magyar Híradó, 59—8.
Világhíradó. 59—2. Sporthíradó,
Olló bosszút áll.
NEMZETI SZÍNHÁZ
Nyárt szünet.
KAMARASZÍNHÁZ
Nyári szünet.

Fájdalommal

tudatjuk,

nagyapa,
MATZKO

GYULA

nyugdíjas tanár
4-én elhunyt.

1959 aug.

Temetése

f.

hó l-án du. 2 órakor lesz
az alsóvárost

temetőben.

Gyászoló

ESTI FÉNYÁRBAN
A SZÉCHENYI TÉR
Tegnap, szerdán este a szokottnál is több volt a fény a
Széchenyi téren: kivilágították a
Tanácsháza és az I. kerületi tanács épületének ablakait és a
szovjet hősi emlékművek előtt
Is égtek a fáklyák. Mint megtudtuk, a Képsomüvészeti Alap
esti felvételeket készített a varosról.
— Jean Renolr, a világhírű
francia impresszionista festő fia
„Ebéd a gyepen'"
címmel új
tilm forgatásába kezdett. Számtalan újság, elsősorban francia
lapok úgy közölték ezt a hírt
olvasóikkal, hogy a „híres filmrendezőt ennek a filmnek forgatására édesapjának világhírű
festménye Ihlette meg. Végül
a mült héten a Paris Journal
mutatott rá a nagy tévedésre:
az Ebéd a gyepen című híres
képet ugyanis nem Renoir, hanem Manet festette.
ROMAI HAJÓ RONCSAIBA
BUAKANTAK
OLASZORSZÁGBAN
Glannutri-sztget .közelében, körülbelül 50 méter melységben
kétezer évvel ezelőtt épült római hajó roncsaira bukkantak.
A búvár, aki megtalálta a hajóroncsot, már kb. 50 amforát
l.ozott a 'felszínre. Ez a negyedik
ilyenfajta
hajó,
amelyet
Olaszországban találtak.
Rövidesen megkezdik a roncs lücmelését.
— A KAZINCZY UTCAI
bölcsőde külső tatarozását is
elvégzik meg ebben az évben. A bölcsőde belső felújítását nemrégen
fejezték
be és berendezését is kiegészítették. Az első kerületi
tanács 130 ezer forintot biztosított a külső
felújításra,
melyet még ebben az évben
elvégéznek.
ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS
SZOLGALAT
Szeged város területére

hogy a szeretett férj, apd
és

— Húsz német úttörő — a
l.ipcse melletti Bohlen Vegyikombinát iskolájának tagjai, 12
—13 éves fiúk és lányok — kétheti szegedi nyaralásra érkezett
Szegedre, a Dugonics utcai Altalános Iskola vendégeként.

család

Felújított
Skoda
sportautó,
újonnan
dukkózva és kárpiPárnázott székek el-, tozva, valamint Zetladók.
B é k e ulca l:a utánfutó eladó.
Patyi Józaef
S 0.. jobb.
4739 Érd.
SzeGázrezsó eladó. — autószerviznél
ged, Kossuth Lajos
Honved tér 5—6. II. sgt.
18.
Telefon:
emelet,
c . épület, 30-49.
,
83. bzáni.
4679
Ruhásszekrény,
— Bőrkabátját
most
ebédlőasztal
eladó. alakíttassa, javíttasÚjszeged, Jobbfasor sa, \ Izliatlan,
bőr8.
4688 puhító festéssel 40
106 cin* Sachs
el- éve fennálló műheCsordás
adó Lenin krt. 61. lyemben.
I 6. Délután 4—6 bőrruhakészitő mesKözött
4669 ter, Szent Miklós u.
utca 7. Felsőváros.
l l l A ' V l i l

Kétszemélyes

ti.

olasz

robogó motorkerékpár sürgősen eladó,
igényesnek.
Cím:
Tolbuhin
sgt. 22.
szám.
4669

Híres szegedi
SZÍNVÁLTÓ ÖLTÖNYÖK
Los-Angeles-i kutatók
olyan
„kaméleon-festéket"
kísérleteztek ki, amely a hőmérséklet
hatására megváltoztatja a színét. Ezt a vegyszert eredetileg
az űrhajózásban való felhasználásra dolgozták kl, most azonban
ruhaszöveteknél ls alkal-'
mázni
akarják.
Előfordulhat
ezentúl, hogy valaki éjszaka sötétkék öltönyben jelenik meg,
amely nappalra vllágosszürkevé
változik é s nem kell átöltöznie,
r ATKANYf RTAS —
ULTRAHANGGAL
A clevelandi Supersonic Industries új eljárással irtja a pat-'
kányokat:
elektronikus
..patk á n y f o g ó " ^ emberek és háziállatok számára nem hallható
ultrahangokat bocsát Jti, amelyek három nap alatt kiirtják
vagy elkergetik a kártékony i
rágcsálókat. A körülbelül 35 kl- I
logrammos készülék váltóárammal működik, fogyasztása el- !
enyészően csekély, de maga a
készülék drága: több mint ezer
dollárba kerül.
KAKETAKKAL
JÉGESŐ ELLEN . . .
A bajorországi Cziemgauban a
napokban sikerrel
alkalmaztak
különleges rakétákat sűrű fekete felhők szétoszlatására. százötven „légelhárító" rakétát lőttek a felhők
közé, s
ennek
eredményeképpen Jégeső helyett
rendes eső hullott.

Keresünk
könyvjóválrással
váírással
rab

egy

da-

lassújáratú
süjáratú

leveaőkompresszort
20Ö—259

köbméter/óra

jesítménnyel
levegő
lett

másra.

tel-

C*

külső

hőmérséklet

mel-

5—6

20

atmoszféra
Újpesti

mechanikai

nyo-

Bőrgyár

osztálya,

Bu-

dapest, IV. kerület,
Váci
Augusztus 1-től 8-lg este
8
órától reggel 6 óráig (vasárnap
űt 40.
Telefon:
292-840.
nappal ls) elsősegély és nehézollés esetére inspekcióé Palotás
Gjnila állami állatorvos. Lakik:
Partizán utca 7. Telefon 26-91. SZEGED—
Az
állatorvos
Kiszállításáról H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y
a hivő fél köteles gondoskodni.
válogatott kézilabda-mérkőx KPVDSZ
Megyei
Amatőr
Fotókiállítás nyitva délelőtt
9 zések lesznek ma, csütörtöórától este 9 óráig. Minden ér- kön Szegeden
az Építőkdeklődőt
szeretettel
vár
a pályán. A nők
mérkőzése
KPVDSZ Csongrád megyei Bi7-kor, a
férfiak
zottság
Központi
Művelődési negyed
Otthon Igazgatósága
(Tolbuhin mérkőzése villanyfény melsgt. 14., lel. 29-32.)
lett fél 8-kor kezdődik.

Af^éliúdeiés-ek

Szék, sezlon eladó.
Gyöngj'tyúk u. 15.
4723

Amikor Sándor Károlyról,
az MTK és az A-válogatott
kiváló jobbszélsőjéről országunkban,
külföldön
nagy
elismeréssel nyilatkoznak —
olyan jelzőt használva, hogy
"Európa legjobb labdarúgója* —, akkor mi, szegediek
kicsit büszkék is vagyunk
-Csi karra*.
Itt
rúgta a
»bőrt« a móravárosi "sírásók* csapatában, s a mi
városunkból került a legnagyobb labdarúgói magaslatra. Természetesen rajta kívül van
még jó néhány
sport büszkesége Szegednek:
ez a város bőségesen ontotta. különösen a jó labdarúgókat a magyar sportnak.
Ha nyomukba
szegődünk,
kialakíthatunk belőlük két
csapatra valót is. Talán kezdjük a jelenlegi szövetségi kapitánnyal: Baróti Lajos is
a SZAK-ban játszott A szegedi szurkolók emlékeznek
még kitűnő, technikás játékára, tagja volt a válogatottnak is, és most az egész
ország szurkolótábora
lesi,
hogyan lendíti fel ismét a
magyar nemzeti
együttest.
Gyarmati János nevét is jól
ismerik külföldön. A Szeged
FC nagyszerű labdarúgójaként került a magyar válogatottba,'majd a Német Demokratikus
Köztársaságban
edzői tevékenységével
tett
szert hírnévre. Most örömmel • üdvözöljük,
mint a
SZEAC NB l-es csapatának
edzőjét.

j A Szeged
SZAK

7 db-ból álló kárpitozott, modern garnitúra é s süllyes?lős varrógép eladó.
Ugyanott Jobb használt dolgokat
veszek. pappal. Mikszáth Kálmán u. 19.
X
Kombináltszekrény,
ÚJ. diófurnéros, politúros. eladó. Párizsi krt. 6.. asztaÍOA.
Cipő-,
retikülfestü
minden színben garanciával. Szent Miklós utca 7. Felsőváros.
x

Szoba, konyhás, —
speizos lakást cserélek 1 szoba, konyI N G A T L A N
ha komfortosért magas térítéssel. „Nap2 szoba,
konyha, ! sugaras" Jeligére a
kamrás
házfelügye- kiadóba.
4618
lőt lakásom hasonló főbérletiért
elkerthaszcserélném.
Szeged, Újszegedi
nálattal lévő szoba,
Lenin krt. 12. sz.
4619 konyha, speizos laelcserélElcserélném
buda- kásomat
pesti belvárosi szo- ném szegedi szoba,
ba, konyhás,
ház- konyha, speizos latartási áramoa fő„centrum"
bórletl lakásom sze- kással.
gedi
1—2
szoba, jeligére Hirdetőbe.
konyháéra.
„Megegyezünk 36737" Jeligére
Felszabadulás
E G V E B
téri Hirdetőbe.
x

D

Z szobás,
beköltözhető fél házát vészeli ármegjelöléssel.
„Nagyon sürgős" jelijére a kiadóba.
4662
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FC, a régi
neveltjei

Kispéter Mihály, a sokszoS ros magyar válogatott ugyan] csak a Szeged FC-ben tűnt
j fel, majd a szolnoki csapatí hoz, aztán a Ferencvároshoz
került. Jelenleg a MÁVAG
NB III-as csapatának edzője. A régiek közül bizonyára emlékeznek a szegedi
szurkolók Emmerliug (Emödi) Rezsőre, a Bástya, majd
a magyar válogatott tagjára, aki most a Csongrád trfcgyei Építőipari Vállalat dolgozója. Solti
Mihály,
a
SZAK volt labdarúgója, a
„legjobb vidéki
balszélső*.
Baján dolgozik, a TEFU-

L A K A S

Antik székek,
kanapé és egyéb bútor eladó.
Április
4 utja 13. 10—12-ig
naponta.
4643
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Zongorát, vagy planinőt bérbe veszek
évi szerződéssel. —
Cim a Hirdetőben.
x

Zongorát, harmóntumot tökéletesen h a n gol, javít RakoYSzJty,
•Jósika utca 31. Telefon: 40-06.
x

nyomában
séget szereztek. De nemcsak a labdarúgábsan, más
sportágakban is
országos
hírnévre tettek szert a szegedi versenyzők. Sok válogatott úszót is adott már
városunk az országnak. A
harmincas években Hay. Pál
a SZUE NB l-es csapatának
sokszoros
vízilabda-válogatottja volt és a százméteres gyorsúszásban is -a legkiválóbbak! közé tartozott.
Ebben az időben a válogatott úszókeretnek volt tagja
Wannie Rezső és
András.
Engel-Angyal György, a kiváló szegedi úszó 1939-ben
világcsúcsot állított fel
a
100 méters
pillangóúszásban: pompás teljesítménye:
1:09.2 idö volt. Válogatottságot ért el Báthy
Bioch
László is. Csapó Gábor, Dobai Gyula és Lantos László
szegedi gyorsúszók többször
szerepellek a magyar válogatottban. Barcs Oszkár is
mint pillangózó képviselte
több versenyen a magyar
színeket.

nál. Pálinkás József, a többszörös válogatott kapus a
Szeged FC-ből a Fradiba
került, azután visszatért szülőfalujába, Kistelekre és ott
él. A népszerű Korányi Matyi, a rerrtek válogatott jobbszélső a Szegedi Ruhagyárban. Korányi Lajos, a jobbés balhátvéd pedig a kiemelkedő
sporteredmények
után a Szegedi Cipőgyárban
munkálkodik. .
Lakat Károly, a válogatott balfedezet a SZAK-ban,
a Fradi-ban játszott: most
a Tatabánya edzője. Bakó
Béla a SZAK, majd a Budapesti Vasas
válogatott
kapusa, jelenleg a Csepel
bajnok csapatának
tagja.
Tóth Gyurka és
Borsányi
Szegedről került az MTKba, Veszelovszki László pedig a Győri Vasashoz.

Benedától

Giliczig

A szegedi csapatban emlékezetes játékot
nyújtott
Kakuszi Ferenc, később a
Diósgyőri Vasasban játszott:
most a Népstadion büféjének vezetője. Nagy Anti, a
kedvenc balszélső egy alkalommal játszott a válogatottban: gólt is rúgott. A Bválogatott többszörözi lagja,
Ladányi László Szegedről
Sztálinvárosba került. Ma
is ott játszik és csapatának
egyik legjobb tagia. Gyurik László is a B-válogatottban jeleskedett és most
az őszi fordulók során ismét
láthatjuk
Szegeden,
mint az NB II Keleti csoportjába kei-ült
diósgyőri
csapat tagját.
Még a régi kiváló labdarúgókhoz tartoznak Beneda
Benedek szegedi kapus, —
most az egyetemi gazdasáai
hivatal dolgozója.
Bertók
Pál Szarvason él, dr. Szojka Kornél edzői tevékenységet folytat, és említsük még
meg
Solti
Józsefet,
az
egykori
neves
amatőrválogatottat.
A
fiatalok
közül
Bodon,
a
Szegedi Bástya volt játékosa
Salgótarjánban
balösszekötő, ugyancsak ott
centert
.látszik Csáki Béla. a B-válogatott centere. Gilicz István a SZEAC, majd a Budapesti Honvéd C3atara a
legutóbbi mérkőzésen is szerepelt a magyar válogatottban.

Ussó

Kitűnő

világcsúcstar'ők,
vízilabdázók

Még sorolhatnánk fel jó
néhány nevet, akik a mamint minden kárpi- gyar labdarúgó-sport
jeles
érdetosmunkák
készíté- játékosai voltak és
meikkel Szegednek is dicsősét, Javítását vállalom.

Hívásra

me-

gyek, Sajka utca 12.
Dudás kárpitos.

x

Középkorú, lehetőleg magános
aszszonyt
háztartásba.
3 éves kislány mellé felveszek azonnalra., Mérey utca
15., II. em. 4. Kakuszl.
, 4693
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munkűsatléták

Az atlétikában például a
szegedi Varga István a 400
méteres futásban országos
felnőtt-bajnokságot
nyert.
Szántó József — mindketten az SZVSE versenyzői —
1943-ban a magasugró bajnokságban
győzedelmeskedett. Az egész
országban
ismerték Gyetval
Józsefei,
a hífes szegedi munkásatlétát, a maratóni futóbajnokot. Orbán Ferenc,
Stumf
György
magasugró-bajnokságokat nyertek, Madarász
Endre olympikon. Donogán
István diszkoszvető bajnok
ugyancsak Szegedről indult.
Hasonlóképpen
Kovács
György, a maratoni futás,
magyar rekordere. A fiatalok közül Babos Imre a 100
méteres futás ifjúsági bajnoka, Trényi Imre kalapács-,
vető, Bárkányi István középtávfutó a magyar válogatott
keret tagja.
A valamennyi sportágban
kitűnő -eredményt elérő szegedi versenyzőket
nehéz
tenne felsorolni. A lekézőic
közül Szabó József, i Szegedi- ÉDOSZ volt tagja a
fővárosba került: sokszoros
magyar válogatott,
vilagcsúcstartó lett. Európa-bajnokságot nyert és elismerten a legjobb magyar t.ekeversenyzö.
A példák sora
bizonyítja, hogy Szegedről
számos sportoló került ti
hazánknak oly' sok elismerést szerzett magyar élversenyzők táborába.
31. T.

Rekamié, fotel, vala-

(sgktáfoi,

l ö t f JOAí

sportolók

Biztatóan

játszott

Tegnap, szerdán a felsűtiszaparti pályán az alábbi
összeállításban játszott edzőmérkőzést a két csapat.
SZEAC: Mészáros — Szabó, Portörő (Bénák), Vass
— Baráth (Janka dr.), Zallár — Gyenes (Csabai), Reményik
(Polyvás),
Hajós,
Nemes, Boros (Nyári).
Újszegedi TC: Bacsa —
Révész (Tóth), Farkas, Fülöp (Pajkó) — Havrincsák,

Folyta'ódik a röptenisz
(lurui)-bajnokság
a Városi Partfürdön
A kedvezőtlen
időjárás
miatt elmaradt férfi páros
röptenisz- (turul-) bajnokságokat ma folytatják és 8án fejezik be. Nevezni a
partfürdő II. útjánál levő
pályánál lehet. A
férfi
egyéni és a női páros bajnokságra is itt lehet nevezni.
A Davis Cup-rendszeirel
lebonyolított férfi-csapatbajnokságban u KlSZ-vándordíjat a SZEAC Szabó László
—SchmődI József összetételű csapata nyerte az SZTK
ifj. Papp—dr. Thékes csapata előtt.

a

SZEAC

Hegyes 1 — Fehér (Doktor),
Hegyes II, Bakó (tiszteleczki),

A.

Pusztaszeri,

Bálint

A SZEAC csatárai sokat
lőttek kapura, de
Bacsa
kitűnően védett.
Góllövő: Nemes (3), Hajós ( 2 ) /
A SZEAC második csapata ma a Móravárosi Kinizsivel játszik edzőmérkezést a Kinizsi-pályán 5 órai
kezdettel.
DÉLMAGVAROHSZAG
a Magyar Szocialista Munkáspárt szegedi bizottságának lapja
Megjelenik
héttű
kivételével
mindennap
Szerkeszti a szerkesztő bizottság.
Felelős szerkesztő: Siklós János
Szerkesztőség:
Szeged. ,Sztálin sétány 10.
Telefon: 35-35. 70-03., 40-80
Éjszaké: telefon: 35-06 és 34-39
Kiadja a Pélmaevarország
Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó: Kalmár Janosnc
Kiadóhivatal:
Szeged. Klauzál tér 3.
Telefon: 33-00. 31-16
(Beküldött kéziratot nem őrzünk
meg é s nem adunk vissza.)
A lapot nyomja:
« Szegedi
Nyomda
Vállalat
Szeged. Kárász útra 9
Igazgató: Vincze György
A lapot árusításban és előfizetésben a Csongrád megyei postahivatalok
terjesztik.
Előfizetési díj eg.v hónapra 11 Ft.
Előfizethető
bármely
postahivatalnál és kézbesítőnél.
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Könyv jelent meg
a Szegedi Szabadtéri
Játékok
múltja9 jelene és jövője
címmel

Több újdonság
a Népi Együttes
műsorában
A Magyar Állami
Népi
Együttes szegedi műsorának
jórésze a Iegfrisebb betanulásokból kerül kl. így
a
Farsang Hevesben című Rábai-feldolgozás mellett, Kodály Háry János című daljátéka nagyszerű Intcrmezzójának dallamaira a férfitánckar
robbanó
ritmusú
produkciója szerepel. Általános vélemény, hogy ez az
egyik
legnagyobb
sikerű
szám, amelyet az
együttes
eddig előadott. A Békési esték (Szintén Rábai feldolgozása) monumentális kompozíció: ax ének-, a tánc- és
a zenekar teljes egészében
részt vesz a változatos,
a
népi tánc és a népi zene
minden szépségét magábanfoglaló zárószámban. Nagy
•ikerre számithat a legújabb
betanítások közül a Palotás
eímü kompozíció és a Patakparton kedves, művészi
leánytánca.
A
közönség
találkozik
majd néhány régebbi repertoár-darabbal is, de tegyük
rögtön hozzá: ezek a páratlan sikerű brüsszeli műsorból
-származnak?
és
szépségükben, kifejezó erejükben fellétlenül az előzőek mellé sorolhatjuk. A
Cigánytánc, a Háromugrós,
es az énekkar előadásában
Koposzov: Fecske című dala
jeinti a -brüsszeli ízelítőt?.
(Sigrai)

//

A szegedi szabadtéri színpad
hatalmas jövő előtt áll
I / /

Beszélgetés E. E. Vlaszovával
Amíg a próbák és az előadások folytak, a városunkban szerepelt szovjet balettművészeknek nem igen volt
alkalmuk arra a sok munka
miatt, hogy zavartalanul és
főként pihenten beszélgessenek, akár egymással, akár
kívülállókkal. Csak elutazás
előtt sikerült egy órát szakitani arra, hogy pár kérdéssel elébük álljunk — feleletet kérve. E. E. Vlaszovát és A. V. Csicsinadzét
kértük meg, hogy beszéljenek szegedi élményeikről, a
szabadtéri Játékokról, s minden másról, ami megragadta
figyelmüket ebben a városban.
A közönség, amely
oly
nagy ^ragadtatással és gyö. .
nyorkodéssel nézte végig az
előadásokat és annyira megcsodálta az együttesen belül Vlaszova és. Csicsinadze
kivételes táncművészetét, bizonyára
örömmel
olvassa
nyilatkozatukat is.

Az ember a szabadtéri után nem siet, nem
rohan haza, beül
még
egy pohár
sörre
vagy
egy kávéra, s a
lelke
repes az örömtől:
lámcsak, itt. Szegeden
mindenütt
sugárzik
a jókedv. a szellemesség,
a
vidámság. Nem is lenne
teljes az élmény, ha ezt
a ráadást nem
kaphatnánk. S itt
még csak
nem is kell
tolongani,
jegyért
veszekedni,
éppen csak figyelni
kell.
Jön a házias férj. porolóval.
kiskötényben,
asszonyosan
bekötött
fejjel
és
elbűvöli
a
vendéget
az "Égy kis
nagytakarítás*
kezdetű,
szellemtelen,
ostoba, de
annál rosszabb
muzsikájú hogyishívjákkal.
S
mikor a vendégsereg
figyelmét
megnyeri
az
együttes,
akkor
következik a fő szám: az Op-

amikor rájöttem,
hogy
a
nagy méretek ellenére meghitt kapcsolatba kerültem a
közönséggel. Nemcsak a tapsokból éreztem ezt, hanem
főként a feszült figyelembői és a nézőtéri csendből,
De az utcán, az emberek
között
is
meggyőződtem
arról, hogy igazi
barátok
között voltam vendég. Többen megismertek és megszólítottak, gratuláltak, s mindenütt őszinte kedvességgel,
vendéglátó
szeretettel
fogadtak bennünket. Végtelenül sajnálom, hogy éppen
most kell ebből a szép városból tovább utazni, amikor már lenne időnk a közvetlen ismerkedésre és barátkozásra is. Ilyenkor azon,
. ,
,
.
ban mindig azzal a remenynyel utazik tovább az ember, hogy
még
visszatérhe» . . .

Meglepő, hogy
vidéki
város ilyet produkál

A. V. Csicsinadze szabadidejében alaposan szemügyre vette a játékok színhe— Teljes balettben először lyét, s mivel
társulatával
szerepeltem szabadtéri szín- több európai és
amerikai
padon — kezdte Vlaszova —
ezért eleinte
meglehetősen varosban
megfordult,
az
szokatlan volt számomra a adottságok összehasonlításáhatalmas színpad és néző- ra is vállalkozott,
tér, meg az emberek soka_ M á r t r a d i C j ó v á vált visága. Ugyanakkor nemcsak . . .
l4.A1i„
lagszerte
a
szokatlanul,
hanem
kellemonumentális
mesen izgatóan is hatott ez székesegyházak
kornyezetea körülmény, különösen az ben a szabadtéri
játékok
első percek
zavara
után, megrendezésének gondolata,
Párizsban is van ilyen színpad, közvetlenül
a Notre
Dame előtt. Számomra azonban az okozta a legnagyobb
meglepetést — mondotta —,
timista opera! Miután a
konferanszié
jól
meghogy Magyarországon egy
magyarázza
a műfajt a
vidéki
váyos
vállalkozott
gyengébbek
kedvéért
és
ilyen nagyszabású feladatra,
ismerteti
annak
felépítését, két pozitív
gonEz már a kulturális színvodolkodású
szereplő
lenál kiegyenlítődésének
pobeszéli az operai hőst a
zátív
jele.
halálról — dalban elbeLáttam már számos szaszélve, a Bajazzok nagyáriájától a "Szedjed, babadtéri színpadot és többön
bám.
szedjed,.
.*-ig.
táncoltam is, s bátran mondVannak
az
operához
hatom, hogy a szegedi hakellékek is: piros dressz,
kard,
svájci
sapka, és
talmas jövő előtt áll. Kevés
ezekhez
illő
reszelős
olyan
székesegyház
van,
hangok. Ha pincér
nem
amely
hasonló
adottságokkal
volna, aki
eszébe
jutrendelkezik szabadtéri játétatja
az
embernek,
hogy fizetni kell.
könykokhoz. Talán Prága, vagy
nyen azt hihetnők, hogy
Párizs dicsekedhet hasonlóvalamelyik
vándorcirkusz telepedett
meg a
Hungáriában.

Meghitt
kapcsolat
a közönséggel

Ingyencirkusz, vagy „ráadás"?
Nincs
belépődíj
és
nincs felár, teljesen
ingyen, ajándékként
kapja a vendég a műsort a
Hungáriában,
minden
este. Éspedig nem poros
szegedi humort
élvezhet itt, hanem
-rangos?
fővárosit. Amint a plakát is mondja: »A rádióból jól ismert
Mádat/ és i f j . Nagy
együttese-- izzad,
fárad
itt
naponta a dolgozó
emberek -kultúrált
szórakoztatásáért*,
»esztétikai érzékük
kifinomításóért?. S ugye.
milyen
jó, milyen
nagyszerű,
van végre
egy
olyan
szórakozóhelyünk,
ahol
minden
este
műsorral
kedveskednek
a
vendégnek!

és A. V. Csicsinadzéval

Persze, amikor a műsor lefut, a
cirkusznak
vége. Mikor
tánczenét
kell játszani, akkor
ismét
helyrebillen
az
egyensúly.
Miért
kell
ellenben
egyrészt a jó
tánczenét,
másrészt
a
fóizlést ilyenformán
elrútítani?
Kérdeztem
én
ezt
olyan illetékestől
is, aki
ráütötte a bélyegzőt
erre
a
műsorra.
Azt
mondta. Pesten
-különbet* is játszanak!
Egészen bizonyos, hogy Párizsban, vagy
Amerikában meg még annál is
messzebb
mennek.
De
ha ilyenformán
hagyjuk, s ezen a
fertályon
sose csinálunk
-nagytakarítást?,
akkor
holnap jöjjön a
sztriptíz,
azután meg a negyvennapos
eső....'
(si)

val, de itt Szegeden még egy
különlegesség is hozzájárul
a teljesebb sikerhez. Itt a
Dóm nem egyedül áll, hanem nagyon szép környezetben, s az árkádos épület
esztétikailag is
tökéletesen
bezárja a monumentális teret. Ez az építészeti együttes kitűnő akusztikát nyújt,
Ráadásul már az első évben
olyan kiváló művészeti erők
vonultak itt fel, hogy ez a
színpad rövid időn belül az
egész világon híres lesz.

A technikai
berendezés
is kitűnő
— Bár én balettművész
vagyok, roppant érdeklődöm
a technikai lehetőségek
és
adottságok iránt.
Szegeden
különösen a hangosító beA
r e n d e z é s t csodáitan, m e g .
Hunyadi László című gyönyörű, magyar nemzeti opera előadásán győződtem meg
arról, hogy a
hanghatás
mindenütt
kitűnő.
Elég
messze ültem a színpadtól,
mégsem veszett el számom
ra egyetlen hang sem. Az
ének és a zene kivételesen
jói összeforrt a távolság ellenére is, és nem tudtam különbséget tenni: az énekeseket dicsérjem-e, vagy a hangosító apparátust.

Büszkék
hogy itt
— A

vagyunk,
felléphettünk

színpad

ragyogóan
előadására
Csicsinadze

aikalmas balett
is — folytatta
—, mert a látási lehetőségek
nagyszerűek ép a világítási
technika is fejlett,
— Mi büszkék vagyunk
arra. hogy ezen a színpadon
melynek nemsokára rangja
lesz az egész világon, először
szerepelhettünk.
De
mégis az a legőszintébb jókívánságom, hogy ebben a
mesés környezetben hamarosan magyar balett-társulat lépjen a nyomunkba. Tanulmányi időm
alatt több
tehetséges magyar balettművész növendékkel ismerkedtem meg Moszkvában, ezért
az önök tehetséges fiataljait
ismerve, hiszem, hogy ez is
be fog teljesedni.
(
(si)

A városi tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadásában ismét megjelent egy könyv a szabadtéri játékokra. A
négyíves kötet több tanulmányt tartalmaz. Témája szerint
téljes mértél:ben a játékokhoz kapcsolódik, mert mint a
címe is mutatja, a játékok múltját, jelenét és jövőjét tárgyalják a szerzők. Az olvasó e munka alapján megismerheti az 1930-as években kibontakozó kezdeményezés politikai és művészeti rugóit, a játékok történetét, műsorának
értékelését, önálló tanulmány foglalkozik a prózai és zenei programmal, a felújítás kulturális politikai és művészeti céljaival. A könyvet számos foto díszíti, élénkíti.
A szabadtéri játékokról szóló könyv szerzői: dr Lőícös
Zoltán, Oltvai iFerenc. Simon István, Szabolcsi Gábor és
Vaszy Viktor; szerkesztője Németh István. A kötetet Tari
János lektorálta, a címlapot Kondor Gyula tervezte.
A könyv árusítását már holnap megkezdik az Idegenforgalmi Hivatalban, és a könyvesboltokban.

Angol szakszervezeti vezető
Szegeden
Tegnap délután
feleségével Szegedre érkezett E. A.
C. Roberts, az angol vas- és
gépipari
dolgozók
szakszervezetének
helyettes
főtitkára. A Szakszervezetek
Országos Tanácsa
,vendégeként
tartózkodnak
hazánkban,
s
átutazóban
keresték fel Szegedet. Tegnap délután
megnézték

a várost,

a szabadié-

rí játékok színhelyét
és Szeged más
nevezetességeit.
Ma délelőtt 10 órakor Biczó György, Szeged
város
tanácsa végrehajtó
bizottságának elnöke fogadja a neves angol szakszervezeti
vezetőt.
E. A. C. Roberts ma folytatja útját
Budapestre.

A Budai Nagy Antal bemutatójára
ismét sok hazai és kiilfödi vendég
érkezik
Ezen a héten lényegesen
kisebb
az idegenforgalom
Szegeden,
mint az előzőn
volt. Ez érthető, hiszen szünetel az előadás a szabadtéri színpadon. Ez azonban
mégsem jelenti azt,
hogy
nem keresi fel Szegedet hazai és külföldi vendég ezekben a napiokban. Tegnap is
nagy feltűnést
keltett
a
Klauzál téren Fritz Kipfer
és társainak összkomfortos

Szombatra, a Budai Nagy
Antal
bemutatójára i6met
sok vendég érkezik.
Három repülőgép hozza a
budapestieket.
Ezenkívül
autóbusz a szombathelyieket és a székesfehérváriakat.
A VIT-ről hazafelé a bolgár ifjúság küldöttei ismét
^ g e d r e 4át°ga4nak- . H a t o dlkán
Bu
, erkez,k
"

goszláviába mentek, útköz
ben felkeresték a Szegedi
Idegenforgalmi Hivatalt, érdeklődtek az út iránt.
Ugyancsak tegnap szovjet
turisták érkeztek Szegedre.
Több napiot töltenek a városban.

geden az Irinyi kollégiumban szállásolnak el 240 bolgár fiatalt. Hetedikén megnézik a várost, majd tovább
folytatják útjukat,
a határnál a
szegedi
KISZbizottság
búcsúztatja
a
vendégeket.
A
bolgár küldöttség kérte, hogy
abban a kollégiumban helyezzék el őket, ahol a küldöttség két tagja évekig lakott, tudniillik 1950-ben a
Szegődj Tudományegyetemen
fejezte be tanulmányait két
velük utazó fiatal.

Ma lengyel csoportot vár
az Idegenforgalmi Hivatal,
holnap pedig ismét szovjet
csoport jön Szegedre. A jövő hét elejére szovjet, angoi és német turisták jelentették be érkezésüket,

Igazi turisták
Mindig rossz
véleménnyel
voltam az olyan
turistákról,
akik selyempaplan
alatt alszanak és a páholyokból
nézik a színházi
előadásokat.
A turista szón ugyanis az átlagember
olyasféle
kirándulót ért, aki vállalja a nehézségeket, a sátorban
való
alvást, a gyaloglást, s még
azt is, hogyha kell, akár fél-

lábon, állva nézzen meg vAlamit, ami számára igen izgalmas és kedves.
Nos, a szabadtéri
játékok
ideje alatt ilyenekkel
is lehetett találkozni.
Héftőn este egy csehszlovák
turistacsoport érkezett Szegedre, s
mire lettek volna
kíváncsiak
elsősorban, ha nem a szovjet balettre?
Persze,
jegy
egy sem volt. Nem is kértek
azonban ők párnás
székeket,
még csak ülőhelyet sem. Jó
szemmel kinézték
maguknak
az egyetemi
tetőterraszt,
és
azt mondták: "Ott, ott is jó
lesz, csak engedjenek
beiHárom teljes órán át álltak. és guggoltak a tetőn, s
mikor vége lett az előadásnak. a legnagyobb
örömmel
és boldogsággal, a legszebb
élmény
tudatában
mentek
tovább, mint igazi
turisták.
(mn)

Játéknaptól*

(Liebmann Béla felv.)

Az utolsó szegedi élmény: sétahajózás a Tiszán. Ezzel fejeződött be a szovjet balettművészek szegedi tartózko dása. Talán először pihen tek néhány órát, s bizonyára először szórakoztak énekelve, táncolva. E rövidke pihenő után azonban újabb
hosszú utazás következett. Tegnap már Pécsett cs Veszprémién
vendégszerepeltek, s ma ismét újabb magyar városokban lépnek fel.

Néhány napi szünet utan,
augusztus
8-án, szombaton
este kerül sor a Budai Nagy
Antal bemutatójára.
Augusztus 9-én a Magyar Állami Népi Együttes ad műsort, s ezt a Budai
Nagy
Antal újabb két
előadása
követi augusztus 10-én, hétfőn és augusztus 11-én, kedden. A hét többi napjain —
augusztus 14-ét, mint szünnapot kivéve — a János vitéz szerepei u programban.
Előadásaira augusztus 13-án,
lfi-én és 16-án kerül sor.

