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A r a : 50 fillér

A lottó
tőrgysorsolás
nyerőszámai

Rövidesen
megkezdődnek
Hz ENSZ csak űj főtitkár vezetésévei
a bor értékesítési szerződéskötések
töltheti be hivatását Hongéban
kedvezőbb feltételek a borszőlő, a must
és tevékenysége minden más területén] Az eddigieknél jelentősen
és a bor szerződéses értékesítésére
Péter

János

is felszólalt

az ENSZ-közgyűlés

Az ENSZ-közgyűlés
pénteken délután folytatta a kongói kérdés vitáját. A közgyűlés csütörtöki ülésén is a kongói probléma volt a vita témája s a legtöbb felszólaló helyeselte azt a 14 ország által előterjesztett
határozati javailatot. amely
ameh, követeli, hogy
hoau huszonegy
huszoneón napon
navon helill
vaslatot,
belül vonvonják ki Kongóból a belga katonaságot és minden néven és
címen Kongóban tartózkodó belga
állampolgárokat.
A közgyűlés egyébként
rövidesen befejezi a kongói
kérdés vitáját. Mint Siskin. a TASZSZ
szovjet
hírszolgálat New York-i tudósítója összefoglaló jelentésében
megállapítja, csütörtökkel
bezárólag körülbelül
ötven ország
delegátusa fejtette
ki az ENSZ-közgyűlés
március
7-én
megkezdett ülésein a kongói kérdéssel kapcsolatos álláspontját, jóllehet az eredeti, listán csak tíz küldöttség szerepelt. A felszólalók döntő többsége élesen elítélte a belgák kongói magatartását és követelte
kivonulásukat.
Az ENSZ-közgyűlés
csütörtöki ülésének jelentős eseménye volt Péter János a Magyar Népköztársaság
ENSZképviselöjének
felszólalása, aki az iráni és az ukrán delegátust követően kapott szót a közgyűlés
elnökétől.

A hidegháború

és a felelősség
Kongóban

Péter János, a külügy-miminiszter első
helyettese
beszéde elején hangsúlyozta:
a magyar delegáció
jelen
felszólalását arra az alapkérdésre kívánja korlátozni
es összpontosítani: mi indokolja azt, hogy
az ENSZ kongói akciójában elkerülhetetlenül gyökeres változtatásnak
keU
történnie.
Hogy
a
kérdés lényegét
minél biztosabban
közelíthessük meg, előbb két általános észrevételt keli tennem — mondotta, majd így
folytatta: Először, a
hídeghábonís tevékenység kibontakozásának veszélyéről,
A jelenlegi vita folytatáséval egyidejűleg a Kongóbői érkező hírekből minduntalan
arról
értesülünk,
hogy az ottani helyzet tragikus jellege egyre válságosabbá válik.
A látszólag békés és könynyű megoldások könnyen
feléleszthetik a
hidegháború
magvait
nemcsak
Kongóban, hanem
egész
Afrikában is,
míg a határozott akciókat
követelő igazi megoldás kiirtja a hidegháború magvait
nemcsak
Kongoban,
hanem szélesebb körben
is.
„„
. ....
V agyis, ha a gyarmatosítok
megmaradnak birtokaikban,
na szakadar elemek
tovabb bitoroljak a hatalmat,
akkor nemcsak a polgárháború fog tovább szélesedni Kongóban, hanem a
Kongó és több más afrikai
állam közötti ellentétek
is
éleződnek.
„Ha viszont az ENSZ —
eddigi kudarcainak
bármilyen éles bírálata árán
is — képes lesz akcióiban
gyökeres változtatást végrehajtanl, akkor ki fogja
küszöbölni a hidegháború
szításának további lehetőségeit
Kongóval kapcsolatban.
Másodszor:
a
felelősség
kérdéséről. Magától
éntetődík, hogy ha nincs meg
a hajlandóság arra,
hogy
rámutassunk mindazok szernélyes
felni ősségére, akik
részesei az ENSZ-akció kudarcának, akkor nem lehet
felmérni az egész folyamat
valódi jeliegét és előre látni következményeit.
Ha ez a hajlandóság nincs
meg, akkor nem lehet megtalálni a reális kivezető
utat ebből a zűrzavaros
helyzetből.
Az
eddig lefolyt
vitát
elemezve
megállapította:

kérdése

. . . Ha igazián ahhoz igazodunk, hogy a kongói népnek mire van szüksége,
és
félreteszünk
minden
előítéletet, személyi kíméletet
és tapintatot, akkor el kell
ismerni, hogy
as ENSZ kongéd
akciója
nemcsak teljes kudarccal
végződött, hanem még kimondhatatlan csapást is
mért a kongói népre és az
ENSZ létére is.

Hogyan kell

az ENSZ-nek

segítenie?

A z ENSZ akciója éppen az
ellenkezőjét érte el annak,
amit az ENSZ határozatai
célul tűztek ki.
Mit lehet várni az akció
folytatásától? A
legutóbbi
kongói események ezt
nagyon is világosan megmutatják.
ENSZ-esapatokat arra
A z
használják, hogy tartositsák az ország feldarabolását,
segítsenek a szakadár
bitorlóknak a hatalom megtartásában, védelmezzék
a
gyarmatosítókat a
kongói
nép haragjától és elnyom
„^nden j g ^
^r^eti
janak
mozgalmat
A z eddig történtekből köhogy a közgyűlésv e tkezik,
nek

fel

keU

készülnie

kongói

vitá/ában

Az

áUami

pincegazdasá.

A z állami pincegazdaságok
a mezőgazdasági termelőszövetkezeteken, a termelőszövetkezeti csoportokon
és az egyszerű mezőgazdasági szövetkezeteken és
hegyközségeken kívül változatlanul kötnek szerződést a mezőgázdasági termelőszövetkezetek tagjaival és az egyéni termelőkkel is.

múltbeli és a jelenlegi ku- k ö t o t t L ^ r i ő z e t ^ ^ m t t ^ U a p o darcokröl, és ez Hammarskjöld úr, a kongói ENSZ- dásokat a bortermő vidétemetoszovet]!ezetovel,
akció bonyolításának fősze-! k e k ,
replője
I szakcsoportjaival a borszolo,
; a must, illetve a bor szerzoHammarskjöld őr
akciói déses értékesítésére. A terannyira
megrontották
a melők érdeklődését jellemzi,
titkárság működését, hogy hogy
ez megbénítja a világszervezetet és a nagyhatalmak
egy hónap alatt több mint
egymás közötti érintkezéJ50 000 hektolitert jegyezsében is akadályt jelent.
tettek elő szerződéskötésre. A szerződéses feltételek az
eddiginél
kedvezőbbek
a
Kétségtelen, hogy a problé- A z Élelmezésügyi
_
Miniszté- termelők számára mind a
ma meg fog oldódni az ő rium borforgalmi igazgatósá- felvásárlási ár, mind pedig
elkerülhetetlen
lemondásáMinél
később * kerül gán Mihalusz Ferenc igazga- a szerződéses felár tekintevak
tó adott tájékoztatást az tében.
azonban erre sor, annál több
M T I munkatársának az edA felvásárlási árakat
az
bajt kell majd orvosolni.
általában
diginél nagyobb kedvezmé- utóbbi években
hóM agának a világszervezet- nyeket nyújtó új szerződés- augusztus, szeptember
napban hozták nyilvánosságkötések feltételeiről. Elmonnek a léte forog kockán,
ra, amikor már megközelítő
dotta, hogy az 1961. évi ter- pontossággal tájékozódtak a
B a helyzet napról napra mésű borszőlőre, mustra és várható termésről.
tovább romlik, amíg az el- borra az értékesítési szerzőkerülhetetlen
következtetó- dések kötése az erre vonatEz évben a termelési bizsek levonása meg nem tör- kozó kormányhatározat alaptonság növelése érdekében
ténik. Most azonban mmaz érvényben levő felváján rövidesen az egész orsárlási árakat már a szerszágban megkezdődik.
ződéskötések megindulása(Folytatás a 2. oldalon.)
val egyidejűleg meghirdetik,
,
. . ,
ami gyakorlatilag azt jelenti hogy az állami felvásarlasi árak a vártnál kedvezobb termes
eseten sem
csökkennek.
^
Kádár János elvtárs,
a szovjet küldöttség tiszteletéA mezőgazdasági termelő1
szövetkezetek,
a
termelőszöMagyar Szocialista Munkás- re.
csoportok,
valapárt
Központi
BizottságaKészt vett az ebéden dr. vetkezeti
nak első titkára
pénteken Münnich
Ferenc,
a forra- mint az egyszerűbb mezőés
fogadta az A. P. Kirilenko
munkás-paraszt
kor- gazdasági szövetkezetek
dalm;
vezetésével hazánkban tar- m á n y elnöke, Kiss
Károly, a
hegyközségek
számára
tózkodó szovjet
küldöttsé- ^
Elnöki Tanács elnökhe- az eddig alkalmazott szerzőget. A szívélyes hangú, ba- i y e ttese, Kállai Gyula, a Mi- déses és nagyüzemi feláraráfi beszélgetésen részt vett nisztertanács első
elnökhe- kat összevonták
és kedveKiss Károly, az MSZMP Po- i y e ttese, Rónai Sándor, az zőbbé tették.
litikai
Bizottságának
taqja, országgyűlés
elnöke,
az
a Központi Bizottság titkara M S Z M P Politikai
BízottsáAmennyiben
borszőlő-,
gának tagjai, Nagy
Dániel,
must-, illetve bortermésük
60 százaléknál alacsonyabb
Dobi István, a Népköztár- a z Elnöki Tanács elnökhehányadát értékesítik szersaság Elnöki Tanácsának el- j
sik
Bndre
kül_
ződéses alapon, úgy tízszánöke penteken az Országház '
.
zalékos, ha a termés 60—
vadásztermében ebédet adott ügyminiszter, s a
politikai
80 százalékát, akkor húszA . P. Kirilenko vezetésé- élet t ö t * más vezető szeszázalékos, ha pedig több
vel
hazánkban
tartózkodó mélyisége.
a

Kádár János elvtárs fogadta
a szovjet küldöttséget

mint 80 százalékát adják,
át az állami pincegazdaságoknak, akkor harmincszázalékos szerződéses felárban részesülnek.
A szerződéses felár magában
foglalja a nagyüzemi
felárat is. A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjai és az
egyénileg gazdálkodó termelők továbbra is az állami
felvásárlási ár tíz százalékát
kapják
szerződéses
felárként.
Külön előnyt jelent a mezőgazdasági
termelőszövetkezet részére az, hogy
a háztáji gazdaságok által
szerződéssel
értékesített
borszőlőt, mustot,
illetve
bort az állami pincegazdaságok' — külön megállapított feltételek
szerint —
figyelembe veszik a ter-.
melőszövetkezeti szerződéses felár mértékének meghatározásánál,
vagyis a háztájiban megtermelt áru közös értékesítése
révén a szövetkezet esetenként magasabb szerződéses
felár-kategóriát érhet el.
A z új szerződésekről szótő
továbbra
kormányhatározat
ig
tómogatja
a
termelőszőtermelőszövetkezeteket
a
az
vetkezeti
csoportokat,
egyszerű mezőgazdasági saövetkezeteket és a hegyközségeket abban, hogy
megfelelő minőségű boraikat engedélyezett termel®
borkimérésben
értékesítsék,
ugyanakkor azonban feltételként előírja:
i
termésüknek
legalább 7*
százalékát kössék le szerződéssel és adják át a%
állami
pincegazdaságok"
nak.
Ellenkező esetben borlrimérési engedélyt nem kaphatnak. ( M T I )

arra

mindent elölről kezdjen
visszavonulás, haés e z n e
^
előrelépés legyen azon
az úton, hogy az ENSZ betöltse igazi feladatát a kongói nép iránt

hogy

A z egyetlen előre
vezető
út: segítsen az ENSZ a
kongói népnek, hogy az
függetlenségének az ügyét
saját kezébe vehesse.
. A z ENSZ lobogója alatt
működő egységeket új parancsnokság alá kell helyezni, ezzel világossá téve minden érdekelt számára, hogy
az újrakezdés a megvalósulás útján van.
Hammarskjöld urat el kell
mozdítani az ENSZ kongói
akciójának éléről,
Felszolalasai mutatják — a
tegnapi is —, hogy amíg o
jelenlegi
tisztségében
marad, addig nincs
biztosíték
az
változásra és nincs
lehetőség az újrakezdésre .
Nincs itt egyetlen delegasem, amely ne' beszélne
sajnálatos
hibákról.
Csak
résztvevője van
_
...
egy
0iyan
ennek a vitának, csak egy
ÉPŰl a Kálvin téri szövetkezeti ház.
olyan tanúja van ennek a | A Csongrád Megyei Építőipari Vallatragédiának, akinek egyet-; lat dolgozói mar — mint a kepen is
len sajnálkozó szava sincs' látható — an eiso emelet falait rak-

(Somogyi

ják. A tervek szerint az épület a K á l vin tér felől négy, a Madách utca f e lől pedig 3 emeletes lesz. A z emeleteken 42 lakás, a földszinten pedig a

Károlyné

felv.)

Gyógyászati
Segédeszközök
Gyára,
valamint körzeti orvosi rendelő kap
helyet. A z építők a szövetkezeti házat november 20-án adják át.
m
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Hruscsov megbeszélést folytatott
az afgán
miniszterelnökkel

A Bundeswehr új főfelügyelője
háborús bűnös
Bonni provokációs lépés a hitleri agresszió
áldozatai ellen

A szovjet kormányfő több közéleti személyiséget fogadott
Hruscsov
és Muhammed
Davud afgán miniszterelnök
pénteken lezajlott beszélgetése bebizonyította:
teljes
a
kölcsönös
megértés
és
azonosak a nézetek a két országot érdeklő számos nemzetközi kérdésben, valamint
ci Szovjetunió és Afganisztán
baráti viszonyának és együttműködésének
továbbfejlesztéiét illetően.
A beszélgetés sorén a két
államférfi többek között kicserélte nézeteit a két állam
gazdasági • együttműködésének távlatairól.
A szovjet és az afgán kormányfő kifejezte azt a szilárd meggyőződését, hogy a
lezajlott
eszfnecsere
hozzájárul a két ország
kölcsönös bizalmon és tiszteleten
alapuló, igazi
jószomszédi
kapcsolatainak
továbbfejlesztéséhez. E kapcsolatok eddig
is jó szolgálatot tettek Afganisztán és a
Szovjetunió,
valamint a világbéke érdekeinek.

Hruscsov,
valamint
Frol
Kozlov,
Aleksze) Koszigin,
Nuritgyin Muhitgyinov,
Jekatyerina Furceva,
Vlagyimir
Novikov,
Andrej Gromiko,
Rogyion
Malinovszkij,
Nyikolaj Patolicsev és több más
hivatalos személy.
*
Hruscsov,
a Szovjetunió
Minisztertanácsának
elnöke
pénteken a Kremlben fogadta Bérnal professzort, a Béke-Világtanács elnökét.
Eszmecserét folytattak
az

Förtsch
altábornagy,
a
időszerű
nemzetközi
kérdé- Bundeswehr új főfelügyelősekről, a nemzetközi
feszült- je április elején lépett
hiség enyhítéséért, az általá- vatálába. Förtschöt — a hános és teljes leszerelésért, a ború után szovjet
katonai
szabadságvilágbéke
megőrzéséért és bíróság 25 évi
;„,,
.„„
,
megerősítéséért
vívott
harcvesztesre ítelte a szovjet polról.
A beszélgetés meleg, ba- gári lakosság ellen a hiború alatt elkövetett bűntettei
ráti légkörben folyt le.
Hruscsov
pénteken
a miatt és 1955-ben több más
, . ,
Kremlben fogadta Líbia parlamenti küldöttségét, amely magasrangu, s ugyancsak haa Szovjetunió Legfelső Taná- borús bűnökkel terhelt náci
csának meghívására tartóz- tiszttel átadták a nyugatnémeí hatóságoknak.
kodik Moszkvában. ( M T I )

Az Egyesült Államok alelnöke
rossz példát mutatott •..
Miért nem akarják a nyusati küldöttek a genfi
alomértekezlet
egyik megállapodását
írásban rögzíteni ?

Pénteken
tartották
meg genfi háromhatalmi értekezGenfben
az
atomfegyverlet csütörtöki ülésén Dean,
kísérletek megtiltásáról
tár- az Egyesült Államok képvigyaló
háromhatalmi
érte- selöje felolvasta
Johnson
kezlet 285. ülését. Az ülés amerikai alelnök
nyilatkomindössze három percig tar- zatát.
Abdul Haikim
Sahalami, tott, mivel egyik küldött sem
A Nemzetek Palotájának
Afganisztán moszkvai nagy- kért szót. A kiadott közle- újságírói köreiben megállakövete pénteken villásregge- mény szerint
az értekezlet
pították, hogy
lit adott Muhammed Davud következő
ülésére
hétfőn
Johnson nyilatkozata sem
miniszterelnök és
felesége
hangnemében, sem tartaldélután
keiül
sor.
tiszteletére.
mában nem
mozdíthatja
A
z
atomfegyverkísérletek
A
fogadáson
feleségével
elő a vitatott problémák
együtt
megjelent
Nyikita beszüntetéséről
tárgyaló
gyors megoldását.
A nyilatkozat mindenekelőtt
utal arra, hogy az amerikai

A francia kormány semmit sem tesz
az Algériával folytatandó
tárgyalások érdekében
A párizsi sajtó ellentétesen értékeli a francia kormány csütörtöki állásfoglalását. A Figaro szerint egy
megállapítás és egy megerősités foglaltatik a minisztertanács ülése után kiadott
közleményben.
Megállapítják, hogy nem
kezdődnek
el a tárgyalások
Evianban,
s megerősítik, hogy a francia
kormány
mindenkor
kész a megbeszélések
megkezdésére.
Az Aurore szerint "a minisztertanács
egyenesen
szelesre tarta az ajtót
az
előtt!* A
szocialista
Populaire
arról ír,
hogy
nyitva all az Evianba vezető út. A Libération
már
azt húzza alá, hogy megmarad a francia álláspont kétértelműsége. A francia kormány visszatér március 15-i
kommünikéjéhez,
amelyben
viszont nem jelölte
meg,
kivel kell
tárgyalni.
Az Humanité
leszögezi:
semmilyen
új döntést sem
hozott a kormány
hogy lehetővé tegye a tárgyalásuk
megkezdését.

De Gaulle
kormányának
felelőssége
A
Francia
Kommunista
Párt Központi Bizottságának
Politikai Bizottsága csütörtök esti nyilatkozatában leleplezi a francia
kormány
ama mesterkedéseit, amelyek
a francia—algériai
tárgyalások elhalasztásához vezettek. A nyilatkozat megállapítja, hogy
de Gaulle kormánya fele-

lős
az
algériai
háború
folytatásáért és ennek minden következményéért.
A Politikai Bizottság hangsúlyozza, hogy meg kell zabolázni az ultrák bandáit, s
felhívja a francia kommu
nistákat,
kezdeményező
szellemben
és tevékenyen küzdjenek
a francia kormány és az
algériai ideiglenes kormány
tárgyalásainak
mielőbbi
megkezdéséért.
» D e Gaulle kormányát —
hangzik a nyilatkozat
kényszeríteni lehet arra, hogy
beszüntesse Franciaországhoz
méltatlan, gyalázatos mesterkedéseit. Kényszeríteni lehet
arra, hogy ismét tárgyalásokat kezdjen az Algériai
Köztársaság ideiglenes kormányával. ( M T I )
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— mondotta

a kubai

A Szovjetunió képviselője
felszólalásában megvilágította a szerdán beterjesztett szovjet javaslat jelentőségét.
^ a körülmény — mondotta _
h o g v a nyugati hatalhajlandók jegyzőm a k n e m
könyvekben rögzíteni azt az
e i V j megállapodást, melv szer i n t felvehető a szerződésbe
a z a {étel, hogy a technikai
munkacsoport
szakértői
ajánlásai és véleményezése
alapján be kell tiltani a nagy
magasságokban és a világűrben
folytatandó
atomfegyverkísérleteket, legalább
is
csodálkozást kelt. Ha
ugygnis a nyugati küldöttek egyetértenek az ajánlásokkal és a záró
véleményekkel, miért nem hajlandók ezt írásban rögzíteni?
— tette fel a kérdést Carapkin szovjet küldött.

külügyminiszter

Raul Roa kubai külügyés kalandorból álló bandát
miniszter a N e w York Times
tart fenn,
tudósítójának adott
nyilat- amelyben- kubaiakon
kívül
kozatában rámutatott, hogy észak-amerikaiak nicaraguaiaz a Kubáról szóló köny- a k g u a t e m a l a i a k ' sőt egykori
vecske, amelyet # a z amerikai, hitleristák is vannak. A kukülügyminisztérium
a
na- b a i külügyminiszter hozzápókban adott ki "hivatalos fűzte
hogv
hajlandó
az
megerősítése az Egyesült A l - ENSZ-közgyűlés politikai bilamok elletjjtnk viselt had- 'zottsóga
előtt
konkrétan
üzenet nélküli háborujanak*. megjelölni azokat a helyeket
Raul Roa elmondotta, hogy a h o l a z Egyesült Allamokaz Egyesült Államok 4— ban ellenforradalmárokat to5000
ellenforradalmáéból boroznak. Bizonyítékok vannak arra is, hogy
.
az Egyesült Államok fegyverekkel látja el az ellenforradalmárokat.
Megjegyezte hogy
kezében
vannak olyan csekkek fényben valóban maga intéz- képmásolatai, amelyeket kaFloridába
heti a Kongói Köztársaság tonai kiképzésre
távozott személyek hozzátarügyeit,
Mihelyt a parlament összeül tozói- kaptak.
Raul Roa utalt arra, hogy
— mondjuk két héttel
az
ENSZ határozata
után
és az Egyesült Államok igyekamikor gyakorolni kezdi
a szik majd meggyőzni a pánkülügyminiszteri
szükséges hatalmat az or- amerikai
szüksészág törvényes rendje
és értekezletet annak
hogy
Kubát a
közbiztonsága érdekében — gességéről,
akkor az ENSZ akcióját be nyugáti félteke renegátjának
minősítsék, de hozzáfűzte,
kell fejezni,
az a meggyőződése, hogy
Az
ENSZ
alapokmánytöbb latin-amerikai ország
szerű kötelezettségei tekinnem lesz hajlandó támotétében
gatni az Egyesült Allamoez a perspektíva nem a
kat.
__
visszavonulás, hanem épRaui R o a vázolta azt a
pen az előrehaladás igazi
feltételezését, hogy Floridálehetőségét teremti meg
— mondotta felszólalásában ból ég Guatemalából kiinduló rajtaütéssel adnak majd
Péter János.

dozaíai

voltak

bonni külügy- és hadügyminisztérium
szóvivői
pénteken tartott sajtóértekezletükön kihívó
hangon
utasították vissza a szovjet
kormány jogos
tiltakozását
és azt állították: a szovjet
tiltakozás célja csupán
az,
hogy »rantsa a Bundeswehr
hírnevét és
bizalmatlanságot keltsen iránta.*
A szovjet lapok megírták,
hogy Förtsch, mint a Wehrmacht
18.
hadseregének
törzsparancsnoka
annakidején utasítást adott
Leningrád lakónegyedeinek
kíméletlen bombázására,
aminek
következtében
több
mint
16 000 polgári lakos vesztette
életét, ő rendelte el továbbá
mintegy 11 000 polgári lakos
legyilkolását
és 166 000
polgári személy
elhurcolását.
Förtsch parancsai alapján
még számos más várost
és
falut égettek fel a fasiszta
alakulatok és
szándékosan
elpusztítottak egy sereg neves történelmi emlékművet.
(MTI)
A

Arthur Goldberg, az Egyesült
Államok
munkaügyi
minisztere kijelentette, hogy
jövő év áprilisára 8,5 millióra növekedhet
a munkanélküliek
száma, ha
nem
találnak gyorsan megfelelő
munkaalkalmakat. A
teljes
munkanélküliek
száma ma
5 és fél millió — mondotta
Goldberg. 1,8 millió új munkaerő jelentkezik egy éven
belül a
munkapiacon
és
ugyancsak 1,8 millióra becsülhető azoknak a száma,
akik 17 hónapon belül elvesztik munkájukat az automatizálás miatt. — Ahhoz
— hangsúlyozta , a munkaügyi miniszter —, hogy
s
munkanélküliséget
4 százalékra szorítsák le, 7,3 millió
új munkaalkalmat
kellene
találni.
(MTI)

Újabb nyüga'német
egységek francia főidőn
Viból megérkeztek
a franciaországi Bitche katonai táborába a Bundeswehr szálláscsinálói.
Hétfőn
újabb
nyugatnémet
katonai egységek érkeznek francia
földre
ezer fővel
és 300
katonai
járművel.
Április
10—23-ig
gyakorlatoznak
a
franciaországi támaszponton.
Bitcheben április 25-től május 9-ig
egy nyugatnémet
ejtőernyős
brigád váltja fel őket.

"

Dean után az angol küldött is hasonló szellemben
szólalt fel.

Hadüzenet nélküli háború folyik
Kuba ellen

Péter János is felszólal!
az ENSZ-közgyűlés kongói vitájában
(Folytatás az 1. oldalról.)
denképpen szükséges, hogy
az újrakezdés a kongói kérdésben
Hammarskjöld
úr
reszvétele nélkül
induljon
el, a kongói nép érdekében.
A z ENSZ új megbízottjanak irányításával és a független afrikai államok segítségével remléhető, hogy
a kongói nép valóban gyökeres újrakezdést tapasztal.
Énnek
az újrakezdésnek
során végre lehet hajtani a
Biztonsági Tanács legutóbbi határozatát, és össze lehet hívni a kongói parlamentet.
í g y a kongói nép törvényes képviselete új légkör-

javaslat átfogó, konstruktívés kizár mindenféle kétséget.
'•Javaslataink — mondja a
nyilatkozat —
szükségképpen kielégítik a Szovjetuniót, ha valóban meg akarja kötni a szerződést...
A z Egyesült Államok elnöke megbízta Deant, a tárgyalásokon résztvevő amerikai küldöttet, hogy kövessen
el mindent annak kiderítésére, lehetséges-e gyors megallapQdas egy tgazsagps és
elfogadhato szerződősben. A
szerzödésnek
hatékonynak.
kell lennie, ellenkező esetben semmi értelme sincs annak, hogy
egy
szerződést
pusztán a szerződés kedvéert megkössenek*.
Johnson nyilatkozatában a
nyugati küldöttek szemlátomást jeladást láttak arra, hogy hasonló szellemben kezdjék felszólalásaikat.
A z amerikai és az
angol
képviselők majdnem ugyanazokkal a szavakkal jelentették ki, hogy nem fogad-

ják el a szovjet küldöttségnek az egyes
kérdésekben
létrejött
megállapodás
lerögzítésére vonatkozó javaslatát. "Választ
várunk
a
Szovjetuniótól — mondotta
Dean — mindazokra a javaslatokra, amelyeket március 21-e és 30-a között ismertettünk. Ha a Szovjetunió válaszol és mi úgy tatáljuk, hogy válaszai építő
szelleműek, és valóban előre
viszik a tárgyalásokat, akk o r , a .megállapodásnak
a
kozlemenyben való rögzítése

A csütörtökön a
Német
Szövetségi
Köztársasag
moszkvai ügyvivőjének
atadott
szovjet jegyzék
"a
Szovjetunió iránti barátsagtatan lépésnek* nevezte
a
háborús bunos Fortsch kinehogy
vezését;
s
rámutatott,
e kinevezés provokatív
lépés a Szovjetunió
és mindazon európai államok
ellen,
amelyek a naci agresszió <u-

Tovább növekedhet
az amerikai
munkanélküliség

Kisorsolták a lottó március havi
tárgynyereményeit
Az e heti nyerőszámok:
A hónap első lottósorsolását pénteken délelőtt Soruksáron tartotta a Sportfogadási és Lottó
Igazgatóság.
Ezúttal a 14. játékhét nyerőszámait és a márciusi tárgynyereményeket húzták.
A 14 játékhétre
4 153 693
szelvényt küldtek be a fogadók így egy-egy
nyerőosztályra 1 557 834 forint
jut.
A kisorsolt nyerőszámok
a
következők: 28 38, 45, 46, 75.
Ezután bonyolították
le a
márciusi
jutalomsorsolást,
amelyen a 9. játékhét szelf é n y e i között hétszázhetvenegy értékes tárgynyereményt
- főnyereményként
öt öröklakást, egy bárhol felépithető családi házat és egy Warszava személygépkocsit
—
sorsoltak ki.
Az alábbiakban a TotóLottó szegedi körzeti irodájahoz tartozó területen eladott
és nyereménnyel
kisorsolt
lottószelvények
számát közöljük.
6 ROVATOS,
LH-ELÖJELÜ
SZELVÉNY:
007 644 perzsaszőnyeg.
3 ROVATOS,
LA-ELÖJELO
SZELVÉNYEK:

jelt az ellenforradalmi erőknek kubai hídfő állás megteremtésére és Kuba területón egy ideiglenes kormány
megalakítására, amely a zután az Egyesült Államokhoz
213 065 porszívógép. 214 917
folyamodik segítségért,
217 879 magnetoA
kubai
külügyminiszter mosógép,
végezetül hangsúlyozta, hogy fon, 218 912 5000 forintos vásárlási utalvány.
a kubai kormány az orELÖFIZETÉSES
szág függetlensége és szuEL-ELÖJELŰ
verenitásának
elismeréséSZELVÉNYEK:
nek alapján kész tárgyalni
672 311 sátor, felszereléssel,
az Egyesült Államokkal
676137 tízezer forintos váutalvány,
694 000
„ nézeteltérések rendezésé- sárlási
magnetofon, 695 389 rádió.
' #
3 009 329
padlókefélőgép.
3 010 183
rádió.
3 011 357
robotgép,
Kubai ellenforradalmárok N D K Üiáztartasl
csütörtökön Havanna tarto- 3 014 427 tízezer forintos vautalvány.
3 014 586
mányban felgyújtották egy sarlasi
cukorgyár raktárát,
ahol
CS!Tfl^jandérik°SárV
,
280 000 zsák cukrot őriztek,
Berva-Moped.
Az üzem munkásai és a
helyszínre
sietett
tűzoltók 3 017 778 Pannónia motorke100
P
mosogep.
erőfeszítésével
sikerült meg- „ J ^ Í X ,
akadályozni a tűzvész tova- 3 034 578 rádió 3 039 611 kerekpar.
3 041 356 Danuvia
terjedését.
A biztonsági szervek
a motorkerekpar, 3 044 771 rá3 067 232
kerékpár.
szabotázscselekmény
elkö- dió.
vetésének vádjával többem- 3 084 232 televízió. 3 091 438
csillár. 3 105 530 kerékpár,
bert letartóztatták,
Danúvia
motorPéntekre virradó éjszaka 3 121 220
3 125 093 ötezer
bomba robbant Kuba leg- kerékpár.
nagyobb áruházában. A me- forintos vásárlási utalvány,
rényletnek nem volt hálá- 3 134 693 szobabútor. 3 143 176
3 145 513
los áldozata. A bombarob- evőeszközkészlet.
3 154 527
kerékpár.
bánás után az épület előtt rádió.
hatalmas tömeg gyűlt össze 3 155 514 televízió. 3 164 066
forintos
vásárlási
éá halált követelt a provo- ötezer
utalvány. 3 171 653 magnetokátorokra. ( M T I )
fon. 3 177 508 csillár.

28, 38, 45, 46,

75

3 178 512 rádió. 3 181 136
ötezer
forintos
vásárlási
utalyárty.
3 192 162
rádió.
3 201 824
karóra.
3 210 840
hatezer forintos
vásárlási
utalvány: 3 216 189 Danúvia
motorkerékpár. 3 217 861 otezer forintos vásárlást utal3 275 274 varrógép. 3 279 960
Berva-Moped. 3 288 805 radió. 3 289 333 villanytűzhely.
3 301 443
perzsaszónyeg.
3 316 104 Pannónia motorkerékpár. 3 371 696
nyolcezer
forintos vásárlást
utalvany.
3 371 921
Danúvia
motorkerekpar 3377386 televízió.
3 381 386 ötezer forintos va6 a r l a s > utalvany.
3 383 005 lemezjátszó,
3 394 833
N D K háztartási
robotgép,
3 403 643 Pannirobogó, 3 405 643 sátor, felszereléssel, 3 406 143 mosógép,
3 407 478 bőrkabát
3 408 403
kerekpar, 3 421 324 magnetofon, 3 422 104 televízió.
3 425 735 lemezjátszó.
3 442 330 telvízió, 3 445 023
rádió.
3 447 796 2 szoba, összkomfortos
öröklakás a
XIII.,
Kárpát u. 2 számú
lottóházban.
3 452 481 5000 forintos vásárlási utalvány,
3 458 617
utalvány könyvekre. 3 462 294
magnetofon. 3 463 596 5000
forintos vásárlási utalvány,
3 473 248
bim-bam
óra,
3 433 210 5000 forintos vásárlási utalvány, 3 486 890 v a r - .
rógép.
,
3 5 3 0 2 4 g , szobás, összkomfortos
öröklakás a
XIII.,
Kárpát u. 2 számú
lottóházban.
3 536 703
teás
készlet,
3539501 bőrkabát, 3 539 502
porszívógép - 3 539 503 2 személyes, 10 napos tátrai üdü3 563 315
kerékpár,
lés
3 5 6 4 1 7 5 r á d i ó > 3 569 871 televízió,

3 574 001 televízió,
Danuvia
motorke3 582 699
csemege
rékpál%
a j á n dékkosár, 3 590 955 6000
vásárlási utalvány,
f^rintos
359433! 5 0 0 0 forintos váutaivany
3g77079

A gyorslista közvetlenül a
húzás után készült, ezért az
esetleges számhibákért nem
vállalunk
felelősséget.
A
nyertes szelvényeket Iegkésőbb április 20 ig kell benyújtani a Sportfogadási cs
Lottó
Igazgatóságnál
(V„
Nádor u. 15 ), vagy bármelyik OTP-fióknál, illetve totó-lottó
kirendeltségnél,
(MTI)

3
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flz egész ország segít
- a szövetkezeti gazdákon a sor

A szegedi Vas- és Fémipari
Ktsz-nek egyre több olyan
gyártmánya van, mely elnyerte a megrendelők tetszését, és újabb
tételeket
készítenek
belőlük.
Ilyen
például az ezertonnás prés
kiszolgáló berendezése vezérlőasztala (felső kép), melyből
már a harmadikat gyártják.
Ezt a Dunántúli Rostkikészítő
Vállalat
Jugoszlávia
számára épülő pozdorja-feldolgozó üzemében
szerelik
majd fel. Másik jól bevált
gyártmányuk a forgókorong
(alsó kép), melyből ezúttal
egyedi meghajtású darabokat szállítanak a Hódmezővásárhelyi Majolikagyárnak.
A gépkorong könnyebbséget
jelent a fazekasok számára,
mivel a lábizom munkáját
villanymotor helyettesíti.

A

falvak, tanyák
parasztembereinek életében az idei esztendő nem egyszerűen a soron
következő naptári évet jelenti. A szó valódi értelmében is új korszak indult útjára azzal, hogy az elmúlt
hetekben megkezdték az első
közös munkákat az új termelőszövetkezetek gazdái.
Balástyán épp úgy, mint
Pusztaszeren,
Szatymazon,
Mórahalmon, vagy Öttömösön az emberek többsége bizalommal tekint az új élet
elé. Tudják, hogy új életük
annál több örömet, jót hoz
nekik, minél szorgalmasabban, lelkiismeretesebben dolgoznak a közösben. Ehhez a
jó paraszti
munkához
az
egész ország hozzáadja legteljesebb gazdasági, erkölcsi,
politikai segítségét. Vannak
természetesen — és lesznek
is még' — komoly átmeneti
nehézségek, gondok. A korszerű nagyüzemi
gazdálkodás előfeltételei
még
korántsem állnak hiánytalanul
rendelkezésünkre. Mindenütt
megvan azonban a módja,
hogy a meglévő adottságok
kihasználásával,
az
állam
sokoldalú
segítsége
révén
már a szövetkezeti élet első
esztendejében több állatot
neveljenek, többet termeljenek a gazdák ugyanazon a
területen, mint tavaly.

E

(Liebmann

Elnyerte a szocialista brigád címet
a Szegedi Postaigazgatóság
hírlaposztálya
Hírt adtunk arról, hogy a tahivatalnál legutóbbi szemSzegedi
Postaigazgatóságon. léje négyes minősítésű lett
versenybe indult a szocia- és első helyre került a terlista brigád címért egy bri- jesztésben is. A verseny kezgád. A híradás óta több hó- dete óta
nap telt el én most arról
minden ügyiratot hat naszámolliatunk be, hogy
pon belül elintéztek a bria brigád az eredeti eélki- „ gád tagjai,
v ? l l a , f s 1 , Jelentoseget
tűzésnek megfelelően el- E
f
nyerte a szocialista brigád P^tahivatelok
tudjak csak
igazán
értékelni,
akiknek
címet.
gyakorlati
munkáját
ezzel
Amikor
a
hírlaposztályi igen megkönnyítették, megbrigád megalakult, sokan — gyorsították.
még a felsőbb szakszervezeti
szervek is — úgy nyilatkoztak, -mi értelme van az
igazgatósági szolgálatban a
szocialista címért versenyző
brigádot alakítani«? Improduktív
munkát
végeznek,
nincsen közvetlen kapcsolaAz évek során szinte hatuk a termeléssel stb...
gyományossá vált, hogy
a
Efc a rossz viszhang azon- Szegedi Szálloda
«
Venban nem vette el a hírlap- deglatoipart Vallalat, es mas
osztály brigádjának kedvét, e szakmába tartozó szegedi
hanem még alaposabb körül- váUalatok
kerthelyiségeiket
tekintéssel — no meg egy
elsején
nyitották
his nyakassággal i® — ver- május
a
senybe indultak. A z elmúlt meg. A z idén azonban
hat hónap aztán bebizonyí- korán beköszöntött tavaszi
időjárásra való tekintettel a
totta a brigád igazát.
A
kollektíva
megtanult kerthelyiségeket az eredetiszervezetten, többet és job- leg tervezett időpontnál korábban üzembe állítják.
ban dolgozni.
A téli hónapok során a
Ez pedig nagy szó, ha azt
vesszük, hogy a brigád tag- Rókusi
vendéglő, a Körösi
jai három megye postás dol- Halászcsárda és a Hági Étgozóit irányítják a lapter- terem kerti bútorzatát kijajesztés feladatainak ellátásávíttatták és újra festették.
ban.
Hasonlóképpen
zömmel
A brigád tagjai Kónya Imújra
festették
a
Viréné vezetésével az elmúlt
bútorzatát
is.
A
időszak alatt mind az egyé- gadó
Jti> mind a kollektív válla- Halászcsárda az elmúlt évlásokat teljesítették. Közre- ben kapott teljesen új kertiműködésükkel
! bútort, úgyszintén a Sárkány
'öbb mint 30 ezerrel nö- Étterem, de a többi kertivelték a külön kezelt lapok
i vendéglők bútorzata is kifőelőfizetőinek számát.
a s t e l a n állapotban kerül ki
Ebből 17 eze 661 pórt lap ! f ?
a
hamarosan megnyíló kertvolt.
A munka megjavítására, helyiségekbe. A kertivendéga szocialista lapterjesztés ellők nyitási időpontja a kösajátításáért az alasconyabb vetkező: az Alsóvárosi venMinősítésű postahivataloknál
valamint a Halászaz előírt szemlén és oktatá- déglő,
swi kívül a brigád tagjai csárda ma nyitja kapuit, a
külön szemlét ég egynapos Rókusi vendéglő április 12oktatást is
tartottak.
A z én, az öreg Körösi Halászeredmény e téren
konkrét
'Ormában
is
jelentkezett, csárda és a Búza vendéglő

íelvj

Szovjet
kereskedelmi
küldöttség érkezett
Budapestre

napokban adták közre az újságok: kormányunk 1961-ben ötmilliárd
forintot fordít a
magyar mezőgazdaság
fejlesztésére. Ez csaknem anynyi pénz, mint amennyibe a
háború után az első hároméves terv, az ország teljes
újjáépítése, a felrobbantott
hidak, kirabolt, kiégett gyárak, az elpusztított vasút, a
közlekedés helyreállítása került. A z idei mezőgazdasági
beruházások összegének közel fele kizárólag a termelőszövetkezetek álló alapjait
növeli. Ebből az összegből
megfelelően részesedik a szegedi járás és Szeged dolgozó parasztsága is. Egyedül
űj istállók és más gazdasági
épületek felépítésére 18 millió 397 ezer forint állami hitelt folyósítottak eddig a télen alakult szegedi járásbeli
új szövetkezeti
gazdaságok
számára. Az összes építkezési hitelek összege — melyeket a járás kapott eddig —
25 millió 75 ezer forint, s
ez minden
bizonnyal még
növekszik.

öttagú szovjet belkereskereskedelmi delegáció
érkezett Budapestre. A delegáció kétheti
itt-tartózkodása
alatt tanulmányozza a magyar belkereskedelem
szervezetét, tervezési rendszerét,
s az új kereskedelmi formákat, valamint a kirakatrendezést és megtekinti a korszerű vendéglátó
és bolti
A z említett számok azt jeegységeket.
(MTI)
lentik: az esztendő végére —
kivéve a csibenevelőket —
lényegében az egész szegedi
járásban megszüntetjük a
legfontosabb állatférőhelyek
hiányát. Csupán az új tszekben felépül többek között
43 darab ötven férőhelyes,
rem kerthelyisege pedig áp- 3 darab száz férőhelyes marrilís 22-én nyílik.
haistálló, 28 darab húsz féM ó j
e l s e j é r e , a dolgozók
rőhelyes
sertésfiaztató, 31
,
.
1 , darab kétszázötven férőheuimepere a Felsővárosi ven- lyes süldőszállás,. 36 darab
déglő, a Sárkány Étterem, a
Partfürdő kerthelyisége és a 120 férőhelyes sertéshizlalVigadó várja a vendégeket. da és 35 darab, egyenként

Az idén korábban nyitnak
a szegedi kerthelyiségek

Mert például a kisteleki pos-' április 15-érs, a Hági

Nyolcezer egészségügyi dolgozik
csökkentett munkaidőben

Az
Orvos-Egészségügyi
Dolgozók Szakszervezetének
központi vezetősége pénteki
ülésén tárgyalta az egészségúgyi dolgozók munkásvédelmi helyzetét. Dr. Pál Ferenc, a szakszervezet fötitkára beszámolójában többek
között elmondotta, hogy
jelentősek az eredmények
a munkásvédelmi hálózat
kiépítésében,
valamint a védő- és munkaruhákat illetően, továbbá az
egészségre ártalmas munkakörben dolgozók munkaidejének
csökkentésében.
A
hiányosságok között emiitette, hogy
kevés az egészségügyi dolgozók rendelkezésére álló
szociális helyiségek száma.
Különösen vidéken, a kisebb egészségügyi intézmér.yekben van hiány a szociális helyiségekben, zuhaÉtte- nyozókban, öltözőkben stb.

ötvagonos kukoricagóré. Számos régi épületet átalakítanak s újjáépítenek.
Államunk
hasonló nagy
segítséget ad ahhoz is, hogy
a régi, átalakított és az új
építésű * istállók még idén
megteljenek. Az eddigf végleges megállapodások szerint
összesen 610 tenyésztehén,
üsző jut az új és területileg
megnagyobbodott közös gazdaságok számára a járásban.
Ebből az állományból
350
darabot ötéves lejáratú hitelből vesznek meg a tsz-ek.
Nyolcvan tehén árát ugyancsak négy-öt év a latt hízott
sertésekkel kell kiegyenlíteni. Százötven tenyésztehenet
pedig minőségi csere alapon
kapnak. A z állam hajlandó
az egyéni gazdaságok által
közösbe adott,
tenyésztésre
alkalmatlan jószágokért
jó
tenyészállatokat adni.
Államunk
felbecsülhetetlenül nagy segítséget nyújt
a sertéstenyésztés „nagyüzemi alapjainak megteremtéséhez is. Nemcsak a fiaztatók
építésében segít pénzzel és
anyaggal, hanem
nagyon
kedvezményi
feltételek
mellett kapják a szövetkezeti gazdák a megfelelő tenyészkocákat is.
Ez ideig
1550
tenyészkoca-igénylést
fogadott el a járási tanács
mezőgazdasági osztálya az új
termelőszövetkezetektől. 1250
kocát középlejáratú, ötéves
hitelre kapnak meg a gazdák, háromszázat pedig három-négy év alatt hízott sertésekkel kell
kiegyenlíteni.
Néhány száz kocát még terven felül is kaphatnak a
szövetkezetek.

I

dén kialakulnak
járásunk területén a le*
endő
nagy
juhtenyésztő szövetkezetek is. Eddig 3300 tenyészbirkát igényeltek az új tsz-ek, s erre
a létszámra már az államtól kapott hitelfedezet is
megvan. Juhtenyésztő
községgé fejlődik többek között
Pusztaszer, Balástya,
Öttömös, Baks, Dóc és még több
más falu. ahol nagy kiterjedésű, kihasználatlan juhlegelők voltak eddig. A z év
végére a régi és az új tsz-ek
közös juhállománya a tervek szerint megközelíti a
tízezer darabot.
Létrejönnek az idén járásunkban a korszerű, nagyüzemi baromfitenyésztés lehetőségei is. A z év végén —
bár ez még nagyon kevés —
száz hold szántóra számítva
már 26 törzsbaromfi jut a
tsz-ekben. Elsősorban állami
segítséggel összesen mintegy
149 ezer lesz
az eladásra
kerülő húsbaromfi.
A z összesített tervek alapján az esztendő végén a járás tsz-eiben 4525 szarvasmarha lesz a közös állományokban, s ebből 1800 tehén.
Szarvasmarhából
5,3 darab
jut
100 katasztrális hold
szántóra. A z anyakocák sűrűségének mutatója 100 holdanként 3,6, a birkáké 11, a
vegyes sertéseké 24—30 darab lesz. Ezeket
vállalták
terveikben többek között a
járás szövetkezetei.
Érdekesek, beszédesek ezek
a számok. Rendkívül őszinte
képet festenek arról, meny"
nyire tarthatatlan volt már
a mi vidékünkön is az egyéni gazdálkodás rendszere. Az
említett állatsűrűségi mutatók ugyanis egyáltalán nem
magasak,
mégis
hallatlan
erőfeszítéssel
kell
dolgoznunk ebben az évben, hogy
elérjük azokat. Sok-sok tenyészállatot kell biztosítani
a háztáji gazdaságok részére
is. Tavaly a háztáji gazdaságok között mintegy
800
anyakocát osztott ki ^Szegedi Allatforgalmi Vállalat. Ez
a szám az idén minden bizonnyal jóval nagyobb lesz.

A munkaidő csökkentése
mintegy nyolcezer egész• ségügyi dolgozóra terjed ki,
a k i k a n a p i ' hat-, illetve hétórás munkaidőben is megrégebbi illetményeikapják
Egészségügyi Miket
A z
nisztériummal közösen kidolgozták a népgazdaság fejlődésével idővel megvalósítható
munkaidőcsökkentés
távlati tervjavaslatát.
Felszólalt a vitában Kisházi Ödön munkaügyi miniszter. Elismeréssel állapította meg, hogy "
a mezőgazdaság szocialista
átszervezésében
jelentős
munkát végeztek az orvosok.
z elmondottakból bizoA
tsz-nyugdíjbiztositással
nyossá válik: ennyire
kapcsolatban rövid idő alatt
kedvező termelési és
negyvenezer embert vizsgáltak meg, és magas színvo- állattenyésztési feltételekkel
nalú munkájuk minden di- még sohasem rendelkezett a
szegedi járás és egész Csongeséretet megérdemel.

A

rád megye parasztsága. Sok
múlik azon: a termelőszövetkezeti gazdák ki tudják-e
kellően használni új lehetőségeiket? Azok a szövetkezetek nyernek, azok a gazdák
lehetnek elégedettek új életükkel, akik elsőkként ismerik fel: a növénytermesztés
hozamainak
szakadatlan
emelése mellett ma a legdöntőbb, mondhatnánk kulcskérdés a korszerű állattenyésztés megteremtése, a jó
állattenyésztői munka biztosítása. A gyálaréti Komszomol Tsz gazdaközösségének
példája bizonyítja legjobban, hogy nem okozhat érzékeny kárt sem az aszály*
sem más rossz időjárás, ha
jól jövedelmező, gazdag állatállománnyal rendelkezik a
szövetkezet. A
Komszomol
Tsz-ben 46 forint felett jutott legutóbb is egy-egy munkaegységre. Ugyanakkor
a
szegedi járásban számos hasonló gazdálkodási adottsággal rendelkező szövetkezetet tudunk, ahol épp az állattenyésztés
elhanyagolása
miatt a vártnál
kevesebb
jutott
munkaegységenként.
Vannak olyanok is, akik a
sikertelenség okát a szövetkezeti mozgalom lényegére
szeretnék visszavezetni. Sehogy sem akarják belátni*
hogy bennük van a hiba.
Azt szeretnék, ha az állam
csak úgy "grátisz* öt-hat fo-"
rintokkal megemelné a gyenge osztalék értékét munkaegységenként.
Valóban, a
múlt évben a szegedi járásban több tsz is kapott ilyen
"aszálypótlékot*. A z
ilyen
minden fedezetet nélkülöző
állami segítség azonban nem
sokat változtathat a ' bajokon. Éppen ezért hasonló
adakozásra ma már egyetlen
szövetkezeti
közösség
sem számíthat. Olyan gazdag, olyan szép lesz szövetkezetük, amilyenné maguk
teszik, s úgy nő az egyes
ember haszna is, ahogy a3
állam segítségét a saját maguk és az egész ország javára hasznosítják. Százféle
módja van annak — s ebben a közgyűlés szabad akarata érvényesül
—,
hogy
anyagiakban is jobban megbecsüljék a legszorgalmasabb állattenyésztőket. Arra
is van mód — mint ahogy
ezt a baktói Felszabadulás
Tsz-ben tették —, hogy tekintélyes havi fizetést, vagy
jövedelmezőségi munkaegységeket állapítsanak meg az
állattenyésztők számára.

S

ok szövetkezet
van
még, ahol például elit
kocaállománnyal rendelkeznek. A kocák tartása
mégsem jövedelmező, mert a
gyenge gondozás miatt rendkívül magas a malacelhullás. Hasonló hibákkal találkozunk ma még a szarvasmarha-tenyésztésben
és a
baromfitenyésztésben is. A
kiskundorozsmai József A t tila Tsz-ben például jelenleg is azt vallják a vezetők*
számukra csak ráfizetéssel
járna
a baromfitartás. A
szomszédos? szatymazl Szabadság Tsz-t pedig éppen a
baromfinevelés emelte ki tavaly a sárból. A kacsanevelésben- dolgozó
asszonyok!
például több mint 44 forint
munkaegységenkénti
tiszta
jövedelemmel számoltak el
a pecsenyekacsák
eladása
után.
Hasonló
eredményt
még a szőlős, gyümölcsös
munkacsapatok sem tudtak
elérni.
Van tehát mód és lehetőség arra, hogy teljesen új*
nagyüzemi alapokra helyezzük az állattenyésztést. Ezzel nemcsak az ország húsés zsírellátási
problémáit
oldhatjuk meg egyszer, 8
mindenkorra, hanem meg- .
szüntethetjük
a
krónikus
szervestrágyahiányt is. Megteremthetjük föídjeink kifogástalan talajerőegyensúlyát.
Csép! József

Szombat, 1961. április 1.

A D Á S V É T E L
Egy hí lió szobabútor ebjotó. Ifomestakács uú pa 17.
Kévés ikeré, takármábyrép a eladó.
Érd.: Terhes
Imre
Gyálarét. '
1034P
Horgolon iíkpt
lelvesz
in,SZ
export
szegedi telepe, LeniOL kyt. H.
1(1229
Kajak elacló, kétszemélyes.
Széchenyi
tér 7., El. 25. 14
órától.
10(37
Hálószobát* uíor ágybetéttel eladó. Szűcs
utca 17. sz., fldsz1. Erd. cbélutáp
4
órától.
(1426
Két politúr ózott
—
függöny kanois, 1.70es, eladó. .'Deák Fe-.
renc utca 22. I. <f.
10430
4 iókos ihíikőféBcsó
eladó. BaKfaisor
49.
10422
Lemezjátszó és vaságy eladó.. Gál u.
10/b.
14155
440-es sko 0a kitűnő
állapotban
betegség
miatt azcajnal • eladó.
Sza ok.
Béke
u. 40.
x 14150
Gyermek
mélykocsi
igényesnek, is megfelelő,, etarió. Érd.:
vasárnap '4r-ig, többi napon.
délelőtt.
Pásztor uj. 45. 1416.0
Szekrény,
agybetét
és egy varrógép eladó. Erd.: délután
3-tol. Csg.ngradi sugarút
Magonyék.
X14163
K 55-ös- szovjet 125
cm3
motorkerékpár
kifogástalan állapok
ban eladó. Hullám
utca O.* I. em. 11.
14140
CipőfesUts,
reti'külteetéa minden színben garanciával. —
Szent Miklós u. 7.
Felsőváros.
14182
250-es píros Pánnönia kitűnő állapotban,
Werra
Hl.
fényképezőgép szinszűrö.kkei,
körgyűrűkkel, Elektro Bén i autómat fénymérő eiadó. Maros u.
15. JSger.
14998
Nagsson szép komplett ebédlőbútor eladó. Földváry
u.
|. (ja
íTjaáléknáL 10240
Eladó vetnivaló rózsaburgonya, 180 mázsája.. Tolbuhin sgt.
85.

X10287

Ballonkabát,
lembertsek sport-ballon
minden színben rendelesne készítőnél. —
.Jókai utca 3. 14128
Zongora eladó. Erd.
vasárnap.
Pozsonyi
Ignác utca 24. 14135
2 db 130 kg körüli
htzoM sertés eladó.
Tápé, Tolbuhin u.
S.
14132
3 db kéményfaszekrény eladó. Oskola
utca I7„ udvar.
14138

feímbalom eladó. ' —
Haraao Kató u. 14.
szám, udvarban. —
Siposné.
14139
Lottón nyert rádió
olcsón eladó. Boros
József utca 11. Rózsáéknál.
14141
Egy fejős tehén legelöre kiadó.
Szeged, Szekeres u. 9.
1(142
Renault személygépkocsi jó állapotban
eladó. Április 4 útja
5. szám.
14148
2 q körüli hjzó, —
etetni való szár, here eladó. Tápé, Tolbuhin u. 49. 10420
250-es DKW motorkerékpár jó állapotban
eladó.
Érd.:
Szeged, Arany János utca 8„ dü- 6tól.

X10419

Nagy Singer varrógép sürgősen eladó.
Szabadsajtő u. 22.
_
10417
Kombináltszekrény,
eladó. Szeged, Párizsi krt. 25. Bede.
Erd. vasárnap 8—12
óráig.
19412
Kádárszerszámok eP
adók. Általános Ktsz,
Sándorfalva.
10409
Egy szobabútor
eladó. Ugyanott egy
mázsa is. Érdeklődni: 3—5. Pacsirta u.
1/b.
10383
Egy festett kombináltszekrény
eladó.
Érd. lehet Bocskai
u. l/a., du. 4—5 között, Földiéknéd.
10410
Eladó egy ó l
AT
403-as Orion televízió és egy
fehér
gyermekágy. Szántó
u. 8., Alsóváros.
10408
Alig használt príma
oldalkocsis motorkerékpár eiadó. Béke
utca 2/b10398
Kétszárnyas
ajtó
száraz
kapubejáróihoz két
redőnytokos ablak,
kisiparos m u n k a ,
teljesen ú j a k , 20
szék
darabonként is, —
keveset használt nöi
k e r é k p á r eladó. —
szabadsajtó « . 23.
10395

Fehér
gyermekágy, lEgy jókarban
lévó
járóka és egy feháló eladó. József
hér
mély
gyer- Attila sgt. 66.. Csurmekkocsi eladó. —. gó.
14095
Érd.:
Szenthárom-, Bubaméncg,
járóira
ság u. 61., fldszeladó. Április 4 útja 27., I. em. 5.
Kévés here, egyé/vés
14108
üszőborjú eladó., — 500-as
motoí'kerékKatona utca 7'/.
pár új kisipari ol10390 dalkoesival eladó. -agy V2dotíSt>zj
női Petőfi Sándor sgt.
kerékpár e.fodó. — 89.
14199
liujcsy-as. u. 15., I. Mercedes 1700, üzemcm. 5.
10397 biztos, eladó. MinSzép nag-» filaclend- dennap délután hatrori 'eladó.
Csuka tól, szombaton délutca 1.
10386 után, vasárnap déluanuvA
motdrké- előtt. Szentháromság
10352
rekpár eladó. Meg- U. 42.
tekin.thető vasárnap Festett
háromajtós
délelőtt Szeged, — kombináltszekrény
SáMdor u. 2. alatt.
eladó. Szent L*ászlő
1037.9 utca 9.
10338
Diáinant női kerék- Rózsaszín íestéfF~Iepár
jó
állapotban ányszobabútor, máreladó. Párizsi
krt. kás
olajfestmények
39,, fldsz. 4. 103,77 eladók. „100" jeligére
kiadóba.
10335
ti^rageajtok,
ablakok, bontásból
fa- Egy "125" cní3 Csépéi
anyag, vascső, par- motor eladó. Cim:
kettléc. 1 pár 80 cm Fodortelep, Mármaátmérőjű fogaskerék rosi u. 27.
10.342
eiadó. Mcrey u. 5. Diópolitúros kisipari
10376
minden igényt kieléOrion 602, 2 nor- gítő hálószoba eladó.
vamás televízió jótál- Megtekinthető
lással sürgősen
el- sárnap de. és közadó. „Televízió" jel- nap du. 3—4-ig. —
igére kiadóba. 10375 Szent István tér 5.
10328
16 család méh. ki- Boldizsár.
épített keretekkel, 8 Opel
gépkocsi
eliekvő kaptárban el- adó. Rókusi ff. 245.
adó. Tápén a vesz- Kálvária
kápolna
szősi gátőrháznál.
ruöffött.
X10326
10371 Fotelok, kanapé, —
Hermami
Lipót-kéa asztal eladó. Vidra
eladó. Megtekinthető utca 3., IIL 11.
12 1 Lenin krt. 61.,
10325
I. 5. Telefon: 53-51. 9 hónapos süldő el19370 adó. Petőfitelep, VII.
utca 325.
10324
250-es Csepel jó ál
lapotban és két db Zündipp 750-es ö!=
10 hónapos
sertés .dalkocsival eladó. —
eladó. Érd.:
vasár- Tolbuhin sgt. 3., —
nap, Bártfai u. 17.
udvarban.
10316
10367
Motorcsónak PannóBerva jó állapotban nia motorral eladó.
eladó. Megtekinthető Tápéi u. 42. X10315
szombat délután és Táskairógép, modern
vasárnap Csendes u. konyhabútor
olcsón
13.
10366 eladó. Dugonics
u.
Eladó üstház, vas- 19.
10310
ágy sodronybetéttel, Fehér mély
gyerüvegezett duplaablak mekkocsi,
petrorex
100x45, fonórokka, — gyorsfőzö, 135 cm'
Üvegek,
virágcsere- sinvasak,
tetőkibúpek, kukoricadaráló. jók, kisméretű haszLajta u. 15. Kábel- nált
keramit-tégla,
gyár mögött.
10365 törmelék eladók. ÁrU j állapotban lévő 4 víz u. 9a em. 7.
személyes rekamié, 2
10308
fotel, 4 szék eladó.
személyÉrd. délután
Sze- Wartburg
autó,
szinkron,
kétged, Hétvezér n. 55.
szára.
10362 színű, rádióval, kifogástalan, eladó. —
Egy festett, hálóbe- Érd.: Horváth M. u.
rendezés és egy sez- 1., Szeged.
10307
lon
eladó.
Érd.:
Iroda-íróKlauzál tér 3„ II. Mercedes
gép,
nagy
rézüst
emelet, 1.
10407 üstházzal,
Gudlin
Skoda 4 ajtós sze- asztaltűzhely
eladó.
mélygépkocsi eladó. Lenin krt. 63. 10304
Hmvhely,
Tanács- Bontásból
kikerült
köztársaság tér 8S. szép ablakok és ajÉrd. csak vasárnap. tók eladók. Fecske
28649
utca 14. szám. 10303
Nagybocónádi
kap- Kifogástalan állapottárban 2 család méh ban
lévő
fekete
eladó. Újszeged, — Pannónia
motorkeBérkert u. 13- 10353 rékpár eladó. Halász
Eladó jókarban lévő utca 8. szám. 18302
gyermek
sportkocsi
használt bicikigényesnek. Boszor- Egy
li és egy dongó mo»
kány sziget u. 2/a. —, tor
eladó.
József AtHattyas sor sarok.
tila sgt. A, házfel10899 ügyelő.
10297
3 méhcsalád
42x27 Eladó 2 éves fehér
lapozó kaptárral — sertés fiaival.
Miminden
elfogadható
Kisvasút
áron és műlép el- hálytelek,
Utca
6.
szám.
10291
adó. Ugyanott Supolrafon lemezjátszó le- 350 em3-és IZS
motorkemezekkel eladó. — dalkocsis
Partizán u. 6. I. 4. rékpár eladó. Hon14112 véd tér 5. (volt laktápya) A. épület, I.
Eladó jó állapotban emelet, 22.
10347
gyermek sportkocsi,
gyermek vaságy, — 2 személyes kajak
eladó.
Lenin
krt.
86.,
gyermek
hintaszék,
12
aranyozott képkeret. hétköznapokon
14052
Dózsa György utca óráig.
11.. II. 10.
14114 Két
fiatal
ló és
Eladó 2 ajtós é s " S nagymennyiségű tráajtós szekrény. Kí- gya eladó. Lele JóAlgyő,
tanya
gyó utca l. Keresz- zsef
14075
tényi
14115 135.
Pannónia príma ál- Háromfejes keresztlapotban
eladó. — orsózót vennék, -<•
üzemkéSzentháromság utca komplett,
jel17., műhely.
14118 pest. „Orsózó"
igére
Károlyi
utcai
Perzsas'zSnyegszövöhirdetőbe.
14074
gép leverő villával
eladó. Újszeged, — 350-es i z s motorkeNépkert sor l/a- em- rékpár és egy könynyű kisipari oldal14128 kocsi
eladó. SzentMotorésónak mótóí- háromság U. 5. 10340
ral eladó. Maros u.
34. Érd.: 18 óra után.
14124
L A K A S
Férfi, nöi ruha
és
cipó jó
állapothan
eladó. Érd.: szom- 2
szoba,
konyhát
bat délután és va- adok 1 szoba,
sárnap.
írltámadás konyháért,
„Utcai
u. 4/a.
14980 lakás" jeligére
ki10432
Eladó kettő öl szal- adóba.
ma. Petőfitelep, 9Szerény
egyetemisu. 494. Vaasék.
ta
házaspár
üres
14084 vagy bútorozott szo125-ös „ D "
Csepel hát
keres. „Nyíiő
igényesnek eladó. — orgonák"
jeligére
Megtekinthető szom- Károlyi u. hirdetőbat délután, vasár- be.
14158
n a p egóaz nap.
—
Deák Ferenc u. 23. Belvárosi
modern,
H- emelet a. 14088 előszoba,
teakonyhás,
fürdőszobás
Jókarhau lévő férfi- egyszobás
lakásom
kerékpár eladő. — elcserélném
kétszoKormányos u. 8/b.
ba, hasonlóra vagy
14093
kétszoba, komfortoBerva-motor
sürgő- sért, esetleg kétszoösszkomfortos
sen eladó.
Tábor ba,
társbérletért.
„Cseutca 5.. TE 1r e " jeligere KároKerti padok,
szé- lyi u. hirdetőbe.
kek, zsalugáterek tó14132
adók. P e t ő f i Sándor
lévő
sgt. 47.
14099 Magánházban
összkom15 q bíró "gr. rnlsko- egyszobás,
fortos
lakást
belváosl eladó. Csongrá- rosi hasonlóra, esetdl sgt. 51.
14100 leg társbérletre cseJó állapotban lévő rélek. „ I . emeletig"
Wartburg
gépkocsi jeligére hirdetőbe.
ejadó. Megtekinthető
14136
szombaton du. 14
18-ig és vasárnap "9 Iván Margit h ú t o r o szobát
keres
- 12-íg. Szeged, Dó- zott
közelében.
zsa György u. U„, színház
Cim
színház.
X103S6
fldsz. 4.
X1418S

2
AfriékUdetés&k
Szegedi egyszoba, —j Földszintes, szép —
összkomfortos,
ve- nagy szoba, konyrandás lakásomat el- ha, speiz, í'áskomcserélem
budapesti ráből álló
rókusi
vagy környéki ha- lakásom
hasonló
sonlóval.
„Virág'' előszobásért
vagy
jeligére Károlyi u. kétszobásért
cserélhirdetőbe.
14116 ném.
„Térítéssel''
Leválasztható
lak- jeligére Károlyi u.
1408a
részt, vagy üres szo- hirdetőbe.
budabát keresek,
min- Elcserélném
den
költséget téri- pesti egyszoba, hátek. „Igényjogosult" lófülkés,
központi
jeligére Károlyi ut- fűtéses,
magasföldcai h i r d e t ő b e . . X14123 szinti lakásomat kétszobás
belvárosi,
Üres vagy
bútorozott szobát keresünk szegedi lakásért. —
„Városliget"
jeligéazonnalra. „Csendes
házaspár"
jeligére re Károlyi u. hir14087
Károlyi u. hirdetőbe.
14081 Nagyméretű
szoba,
Belvárosi szép, nagy konyha, speizos laemeleti
egyszobás kásóm, lehet emelakásom elcserélném leti, kisebb méretű
kisebbért.
„Föld- is, elcserléném haszintes" jeligére Ká- sonlóra. Kormányos
utca 6(b.
14092
rolyi u. hirdetőbe.
kétszoba.
Keresek
kétszobás Belvárosi
összkomfortos
lakávagy egyszoba,
összkomfortos lakást som elcserélném buhasonlóra.
költségtérítéssel,
— dapesti
idősebb nőt
vagy Erű.: 3—5-ig. Toldi,
Gpgol
u.
28
. 14087
férfit lakásért
eltartanánk. „Rendes" Elcserélném emeleti
szoba,
konyhás
lajeligére Károlyi
u.
összkomhirdetőbe.
14144 kásomat
Térítéssel.
Dolgozó fiatal, gyer- fortosért.
Lajos sgt.
mektelen
házaspár Kossuth
emelet 4.
14101
bútorozott vagy üres 5„
Egyszoba,
fáskaroszobát keres sürgő- rából
álló
lakásom'
sen. „Jól
járnak" elcserélném egyszojeligére a kiadóba.
ba, konyhásra. Ma10416 gas ráfizetéssel.
Elcserélném nagyon Hétvezér u. 27. 14196
szép
belvárosi félkomfortos
lakáso- Szoba,
konyha,
mat pesti hasonló- speizos lakásom elért. „Tavaszi
hó- cserélném
. hasonló
nap" jeligére kiadó- kétszobás Vagy haba.
10413 sonló nagyobbért. —
Lenin krt-nál új ház Galamb u. 5., Szü10405
földszántjén minden gyi.
lakáIgényt kielégítő egy- Házfelügyelői
szoba, összkomfortot somat
elcserélném
cserélne hasonló két- főbérletire.
Római
szoba,
összkomfor- krt. 21.
10403
tosért. „Emelet nem Kaposvári
másfélakadály" jeligére ki- szobás, ' összkomforadóba.
10155 tos lakásomat elcseKettőszoba,
Össz- rélném hasonló szekomfortos leválaszt- gediért, sürgősen.—
ható lakást
kere- Cím: Szabó József.
sek, költségeket té- Kaposvár, Berzsenyi
rítem. „Jól j á r " jel- utca 18. szám. -10401
igére kiadóba.
Udvari kis szobám
elcserélném
hasonFrd.
Elcserélném nem új lóért bárhol.
délelőtt
TolbuMn
házban lévő
nagyméretű egyszoba, — sgt. 40. saám. 10400
összkomfortom
ha- Leválasztható lakást
sonló 2 szobásra — keresek,
minden
vagy új házban lévó költséget
vállalok.
másféiszobásra. „Rá- „Tavasz"jeligére
fizetünk" jeligére ki- kiadóba.
10383
adóba.
10327
1 emeleti 1 szoba,
Nagy
jövedelemmel összkomfortos,
móházfelügyelői
laká- déin lakásomat földsom íőbérletire cse- szintes
hasonlóért
rélem. József Attila cserélném.
Londoni
sgt. 4.
10298 krt. 1. szám, köszörűs,
10383
Belvárosi földszint es
szoba, konyha, elő- Elcserélnénk 1 márszoba, éléskamra, — fél szoba.
konyha,
külön WC, gázos la- speizos és
égy
i
kásom, mely megfe- szoba, konyha speilel két kisebb szo- zos belvárosi lakást,
bának,
elcserélném víz, gáz van 2 szoegy nagyobb szobá- bás vagy 2 és télsért, előszoba nélkül szobás. összkomforis, „Gáz, víz legyen" tos lakásért. Érd.:
jeligére kiadóba.
lehet vasárnap 2-ig.
Révai
10321 Mándokiné,
10381
Kétszoba,
összkom- utca 8.
fortos modern laká- 2 szoba,
összkomsomat
elcseréném fortos lakást 3 szoegyszoba,
összkom- básra
cserélek. —
fortos, személyzetis- „Azonnal"
jeligére
ve vagy két egyszo- a kiadóba.
10363
bás, garzonra. Dob- 2 szoba.
összkomesányi, Párizsi krt. fortos lakást 2 db
44/a.
10320 1 szobásra cserélek.
Marx tér közelében „Tavasz" jeligére kilévő utcai földszinaidóba/
10364
tes szoba, konyha, Modern belvárosi —
előszoba, speizos la- kétszobás, összkomkásom
elcserélném fortos lakásom
elhasonló
emeletiért. cserélném
háromUj
házban
lévő, szobásra.
„Jószág„összkomfort előny- tartásos
ben" jeligére a ki- jeligére a előnyben"
kiadóba.
adóba.
. 103(H
10382
Egyszobás,
komfórtos. gázos lakásom
elcserélném egyizoI N G A T L A N
bésra. „Földszintes"
jeligére kiadóba.
Belvárosi itt,"' szoba,
krt.
konyha, speiz, eme- Eladó Párizsi
ház
leti lakásom
elcse- 25. számú fél
minden
elfogadható
rélném kisebbért. —
áron;
vagy
elcserél„ U j bérház
előnyTulajdonos
ben" jeligére a ki- hető.
adóba
10289 helyszínen. Simkó.
X10418

Olcsöbérü, nagymé- Kétszobás,
komforretű, kétszoba, össz- tos ház lakáscserékomfortos
lakásom vel eladó. Füredi u.
elcserélném új bér- 5/b.
14105
házban lévő kétszoháromszoba,
ba, összkomfortosra. Eladó
Király Istvánné, Al- hallos,
összkomforföldi utca 28, Érd. tos, alápincézett uj
16,30-tól.
10288 ház,
beköltözhető.
14104
Földszintes
szoba, Fürj y. 23.
konyha, speizos la- Baktó,
Alkotmány
kást cserélek emele- u. 85. számú
ház
tire. „Térítés"
jel- lakásátadással
sürigére kiadóba. 10284 ^gősen eladó. 10414
Szoba, konyha, spei-,,
zot cserélek egyszo-? ^ Eladó vagy elcserélszép
ba, kicsi konyháért. hető nagyon
„Magasföldszint" iel- helyen házrész, szoigére kiadóba. 10283 ba, konyha, előszoba, speiz. azonnali
—
Belvárosi 3 szobás, lakásátadással.
komfortos
lakáso- „Megbeszéljük" jelmat elcserélem Marx igére a kiadóba.
tér környéki 2 vagy
X104U
l szobás,
komfortos lakásra. „1. eme- Eladó kétszobás, —
letig" jeligére a ki- komfortos magánház
adóhivatalba.
10348 lakáscserével. Bárka
Utca 13. szám. Tud.
Háromszobás,
össz- Bem tábornok u. 21.
komfortosért
ma10439
gasföldszintű
kétszohá,
összkomfor- Magánház eladó. —
tosat adnék. „Nagy- Felsővárosi ff.
241.
körúton belül" jel- Sándor u. végén. —
igére Károlyi u. hir- Érd-: Oskolg u. 21.
detőbe.
14061
19432
Belváros környékén Kétszobás magánház
szoba, konyha, —- lakásátadással
elspeiz, előszoba, föld- adó. Szekeres u. 28.
szintes lakásomat el10428
cserélném
. hasonló
nagyohbért. Víz, WC Körtöltés sor 24. mabent.
„Egyezked- gánház lakásátadásjünk" jeligére
ki- sal eladó. Erd. 15—
adóba.
40331 18 óra között. 10431

Keresek
egyszobás,
összkomfortos, kertes családi
házat,
beköltözhetót,
ármegjelöléssel. Levelet Tóthné, Kárász
utca 16. III. 15.
X10429
Szoreg, Maros utca
17. számú ház eladó, lakás azonnal
X10425
elfoglalható.
Pctófitctep, x . utca
605. számú ház eladó. Érd.: 12 óráig.
14154

Kétszobás ház
lakásátadással
eladó.
Pctöfitelep,
X.
u.
59(1
14156
40 ezer készpénzzel
családi házat
vennék. többit részletre vagy életjáradékra fizetném. Ajánlatot
„Megegyezés
alapján" jeligére Károlyi u. hirdetőbe.
14125
Beköltözhető fél háza vennék azonnali
beköltözései, fizetés
megegyezés szerint.
„Beköltözhető"
jelIgére a kiadóba.
Magasfekvúsü
házhely eladó, 390 n-öl,
öle 85,
Ft. Szatyreiazi u. 37-30. 10339
Eladő egyszoba.
konyhás ház lakáseladással. Etelka sor
23. Felsőváros. Érd.:
délután. Herke.
10336
fitez eáadó lakáscserével vagy anélkül,
kedvező fizetéssel. —
Makkoserdő sor 36.,
egész nap.
19943
Kétlakásos
befele része eladó vagy
motorkerékpárért
cserélhető, kicsi szobás, cserelakás szükséges. „Alkalmi vétel" jeligére kiadóba^
10329
Beköltözhető
kertes
magánház eladó. —
„Május" jeligére címeket a kiadóba.
10322
Eladó
beköltözhető,
összkomfortos
ház.
Petőfitelep, VIH. u.
392.
10318
Azonnal beköltözhető ház Vajda u. 16.
szám alatt eladó.
10313
Sürgősen eladó vízvezetékes. összkomfortos
családi ház.
és 6 személyes ebédlöbútor. Sándorfalva.
Dózsa Gy. u. 32.
• XI0312
Mátyás tér 23. számú haz
háromszobás
lakásátadással.
Oltványi u. 6. számú
ház lakásnak
való
helyiséggel, fele részben is eladó. Gyarmata
lós12
Magánház
kétlakásos. 504 n-öl gyümölcsössel. víz, villany
bent azonnal beköltözhetően eladó. —
Tóth Szeged,
Pancsovai u. 36.
10299
Újszegeden
házhely
eladó. Érd,: Középfasor 56.
10293
Magánház 'kéfszötfás
lakásátadással eladó.
Zoltán u. 6.
10292
Magánház
kétszoba
átadással
sürgősen
eladó. Lengyel u. 9.
19406
Újszeged,
Gyergyői
utca 22. számú ház
beköltözhető, eladó.
Érd. szombatén 9—
1L
10391
Felsővárosi ff. 193 /a.
Lomnici út 55. szemben 675 n-öl gyümölcsös, házhelynek
is leválasztható magánház beköltözéssel
sürgősen eladó.
10361
Szekeres utca
15. :
számü fél ház
el- |
adó. Érd.:
ugyanott az udvarban.
'
»
10373
Katona utca 24. sz.
egyharmad
házrész
lakásátadással
eladó.

,

10374

Pacsirta utca
7 b.
kertes
ház
szoba,
konyha.
mellékhelyiségek
átadásával
elacló. Érd.:
Kálmány Lajos u. 13..
fldsz. 1.
10384
Terhes Sándor
Tápé, Asványhát 4. sz.
alatti
háza
eladó,
azonnal beköltözhető.

X10396

Fél ház lakáscserével, házhely
Kálváriánál,
modern
konyhabútor
eladó,
házhelyet
Űjszegedivel elcserélném. —
Jósika u. 5/b„ —
fldsz. 1.
19404
Három-, négyszohás
magánházat megvételre keresek- „Kétszázezerig"
jeligére
kiadóba.

10393

Magánház, déli fekvésű, Igényesnek
kétszobás
lakásátadással fele részben
is eladó. Tündér u.
lö;

HJ360

Szatymazon,
belterületen
Katona-féle
ház
őszibarackossal
eladó. IH.
kerület
167.

X103S8-

Gyümölcsös
eladó.
Újszegeden.
Erd.:
Újszeged, Szőregí út
33;
10357
Ház eladó
íakásátadassal. Pelöíitelep,
Lövi Sándor u. 31.
szám (volt 8. u.)

.10280

Szörcg. Árpád utca
137. szám alatti ház
sürgősen eladó.
—
Azonnal beköltözhető. Mindennap délután megtekinthető.
X10355

Ház eladó. Mihálytelek,
Dóizsa u. 3.
szám.
x 10282
villa
gyümölcsösben eladó. Érd. Bajcsy-Zs. u. 17. Dekoráció.
10286
Fodortelepi
magánház teljes átadással
eladó. Erd.: vasárnap Iglói utca 6.
14117
Báromszobás,
összkomfortos,
kertes
magánház
lakásáladással eladó.
József Attila sgt. 30.
14119
Közműves,
kertes
fél ház a körúton
55 ezerért eladó, —
egyszobás
cserelakás kell. Érd.: Osztrovszky u. 20. Baloghnénál.
14091
Telek, 18 ezer tégla,
külön is eladó. —
Frd : vasárnap, —
Makkoserdő
sor
28 'b. Ottlik.
14094
Belvárosban elkülöníthető, alápincézett,
magasföidszintes —
háromszobás,
komfortos
fél ház
1
nagyszoba,
konyha,
speiz. fürdőszoba. —
mellékhelyiséggel átadva eladó. 1—2 szobás cserelaktis szükséges. „Május" jeligére károlyi utcai
hirdetőbe.
14143
Eladő
beköltözhető
magánház nagy kerttel 52 000 Ft. Fetőfir
telep, VI. u. 292.
-14145
Budaörsi
öröklakásom eladó, vagy elcserélhető egyszoba,
konyhás
szegedi lakásért. Érd.:
Szeged, Pulcz u. 15/to.
körmendiék.
14151

Ház, Holló utca 5.
beköltözéssel,
fele
építésre is 250 n-öl
eladó.
1411-3
Kis családi vagy fél
házat veszek a Belvároshoz közel
15
ezer Ft készpénzzel,
többit részletre.
..Pontos fizető" jel'igére Károlyi u. hirdetőbe.
14127
Keresők kétszoba, —
összkomfortos, kertes magánházat. —
„Lakó nélkül" jeligére Károlyi utcai
hirdetőbe.
14129
Egyszobás
családi
ház
mellékhelyiséggel, 200 n-öl
termő
gyümölcsössel,
csirke-.
disznóóllal,
vaskerítéssel
eladó.
Megtekinthető
vasárnap, hétfő, szerda, péntek. Budapest. XXII., Tordai
utca 10. Keíenvölgy,
HÉV megállónál.
Azonnal beköltözhető 2 szobás családi
ház sürgősen eladó.
A villamostól 5 percre; 343 n-öl, 50 termő gyümölcsfa. Magasnyomású
vízzel.
Pipacs u. 11. 'Vámház után első utca,
balra.
X10254
H Á Z A S S Á G
25 éves, testi hibás,
trafikka! rendelkező
leány férjhez menne hozzáillő testi hibás férfihez. „Boldogok leszünk" jeligére Károlyi utcai
hirdetőbe.
14089
Férjhez mennék magányos özvegy emberhez
(értelmiségihez) 62 évesig. Választ teljes címmel
„Becsületes"
jeligére Károlyi u. hirdetőbe.
14137
Megismerkedne
johbmodorú
iparos
rendes, csinos
nővel. 35 év
körül,
saját házzal
vagy
szép lakással
rendelkezővel.
házasság céljából. „Fekete. kékszemű,
jeligére Károlyi utcai
hirdetőbe.
14162

A L L A S
Algyői
Földművesszövetkezet azonnali
belépéssel
keres
gyakorlattal rendelkező iizemágv'ezetőt
és tüzéptelepv-ezetőt.
Jelentkezni
Algyő,
földművesszóveíkezeti iroda.
X10427

Ngpl 4 órai elfoglaltsággal
gyermek
mellé bejárónőt fel- j
vennék sürgősen. — •
.Dunai, Északi krt. 7.
(Gedóban).

141.77

A Kábel- és
Sodronykötélgyár
sze- |
gedi
telepe
felvételre -keres anyagáru forgalmi vezetőt, akinek a K G M r
területén hasonló beosztásban
legalább
5 éves
gyakorlata
van. Jelentkezés sze-1
mélyesen vagy írás- E
ban korábbi mun- i
Icahelyek
részletes.
leírásával.
Szeged, j
Huszár u. 1. személyzeti . előadónál.
X14161

11.

X14122

E G V £ B
Kckanne, íotej. ágybetét, sezlon készítését, javítását vállalom.
Felsőváros,
Sajka utca 12. Du•dás kárpitos. 14103:
Díszpárna
montiroJB
zást, divatos kábelkötést, hímzést vállalok. Udvary Margit
kézimun'kaüz.let,!(
Kígyó u- 8.
xl0334f
Igazolványképek
sürgősen is.
soro-,9
zalképek
felnőttek-,*
ről
is
készülnek.
Klauzál tér 7. Kirakat a kapu alatt.
Javíttassa, készíttesse felsőruháit.
Ee-1
herneuiűit.
ágyneműit a Si ketek
és f
Nagyothallók
Vegyes Ktsz-ben, • Tá- f
bor u. 8. és Bor-

bás u. 27.

X10271 i'

Bontási
törmelék
elkordható.
Maros
u. 11. Bálint. 104151
Sürgős
igazolványképek 1 órán belül!
is
készülnek
a
Fényképész
Szövetkezet, Lenin krt, 42,
szám alatti
műtér-;
mében.
13578

Kézírásból
megbízbízható jellemrajzot,!
lélektani
elemzést!
ad levélileg Is Szi-1
bó Sándor írásszak-1
értő Budapest. VÜ!.,
Népszínház utca 17.
II. 1.
6439 A f

A szegedi

Tömegcikk Ktsz
SZEGED, Z A K A N Y U. 44.
Közfogyasztasú tömegcikk készítésével áll a lakosság szolgalatában. Készítünk: Fémből g y e r m e k j á t é kokat, háztartási tömegcikkeket. Ezek: Fekete
és
zománcozott füstcsövek, habverő, konyhai bárd és
készáru.
Készítményeinket
a vásárló
, szaküzletekben
megtalálja.

Vizsgázott N E H É Z G É P K E Z E L Ö K E T
földmunka gépekre és gyakorlott E S Z T E R G Á L Y O S T felvesz a Szegedi Vízügyi Igazgatóság gépüzeme.
131

Új autókárpitos
részleggel bővült
a G É P I P A R I K T S Z . V á l l a l : teljes autókárpitozást és
javítást, védőhuzat készítését, speciális kárpit vegytisztitást, motorülés átdolgozást, és behúzást. Szeged,
Lenin krt. 47. (Mérei utca sarok).
14 111

FIGYELEM!

FIGYELEM!

Virágoskertek, balkonok, temetői sírok díszítésére, kiÜltetésre alkalmas muskátlik és

KÜLÖNBÖZŐ
VIRÁGPALÁNTÁK
beszerezhetők

a

Haladás

Tsz

Szent

István

pavilonjában.

Ház eladó lakásátadással. Petőfitelep.
Irinyi János u. 24.
(Volt I-ea utca).

téri
14164

10385

Eladó Kossuth
Lajos sgt. 77. ház fele része
lakásátadással. Erd. ugyanott emeleten Tompáéknál, délután 4
után, vasárnap egész
nap.
x10359

FENYŐ- ÉS NYÁRHULLÁDÉ KFA
kapható 28.88 Ft-os
ged!

telepén.

korlátlan

q-kénti egységárban

1

Bútor, Hangszer és!
Dekorációs
Vállalat i
alkalmaz
azonnali i
belépéssel
kárpitos!
szakmunkásokat.
_.
Jelentkezés: Klauzál
tér
7„
központi
irodában.
X10435 1
Vasesztergályos niajus 2-vel elhelyez- j
kedne.
Telefon,:!
37-00. Selmeczi utca (

mennyiségben

a Ládagyár

újsze-

5
Vita városismertető

hereit
Nem tudni, hogy Zola,
vagy az érdekes egyéniségű
Simone
Signorét
neve
vonzotta-e jobban a közönséget a Szabadság Mozi legelső Therése Raguin előaddsára. A film hírét aligha vehette korábban valaki, mert
Magyarországon
most vetitik először, s a színes piakátokat is elfelejtették
kiragasztani városszerte.
Mégis
valóságos csata dúlt a jegyekért, egyes emberek az udvariasságnak még a minimumát sem tartották be.
És mit kaptak a pénzűkért, illetve
a nagy várakozásért?
Olyan filmet,
amely feszültséget tudott
teremteni
az egész zsúfolt nézőtéren,
Voltak, akik kifelé jövet így
panaszkodtak:
»Beleizzadtam az izgalomba*.
Mert
habár előre lehetett tudni,
hogy a szerelmeseknek bűnhődniök kell a beteges
és
ügyefogyott férj meggyilkolásáért •— az esetnek tanúja
is volt — a film mégis tudott fordulatos,
sőt
nyomasztó légkört teremteni.
Zola
fiatalkori
regényét
úgyszólván csak nyersanyagnak tekintették
a szerzők,
tehát a film lényegében önálló alkotásnak számít.
Az
1867-ben irt regény históriája modern
környezetben
játszódik, ahol áramvonalas
villanyvonatok
száguldoznak,
tehát a környezetrajz sajátságos zolai izei csak itt-ott
érezhetők. A Therése Raquin
nagy érdeme azonban, hogy
kiméletlenül
leleplezi a kispolgárság képmutatásra
és
vagyonra
épülő, végtelenül
ostoba életmódját.

A Panoráma
útikönyvek új sorozatának füzete

alig ismert költői metafórá-pének (91). A valóság az,
ját is. Anekdotákkal is fű- hogy a szegedi Nemzeti Taszerezi az ismertetést, s bár nács hirdette ki, köztük vaezzel kissé egyenetlenné te- lóban beszélt Móra, de pl.
sai az írást, ez nem válik Juhász Gyula is. Dáni Feaz egész könyv kárára.
renc sohasem volt a város
A praktikus adatokkal is "híres földmérője* (95); juszolgáló s végeredményben rátus volt 48 előtt. Azt hiszem,
hasznos kis útikönyv hitelét a szerző összekeveri azt a
sajnálatosan rontja néhány, két adatot, hogy a Dáni-ház
nekünk, szegedieknek szemet tervezője,
Vedres
István,
szúró tárgyi hiba, s aggályt Szeged "hites földmérője*
kelt bennünk, vajon az út- volt. Tömörkény sem volt
vonal többi városáról, Nagy- soha a Szegedi Napló főkőrösről, Kecskemétről, Fél- szerkesztője (96): bántotta is
egyházáról szóló fejezetek- őt, hogy Enyedi Lukács után
be nem csúsztak-e be ha- Békefi Antal örökölte ezt a
sonlók? íme néhány e téve- posztot, s mi csak örülhedések, elírások közül. Somo- tünk ennek, mert több eregyi Károly, a könyvtáralapí- je maradt szépirodalmi altó — mint már Mikszáth és kotásra, életműve gazdagíMóra is megírta — még nem tására. Kállay Albertet tévelátta Szegedet, amikor könyv- dés a "város újjáépítőjének*
tár adományozására szánta minősíteni (108), hiszen ő a
el magát, s először akkor királyi biztosság idején csak
fordult meg itt, amikor föl- miniszteri titkár volt, s főajánló levelét megírta (1880). ispánná csak utóbb, a város
Helytelen tehát azt írni, hogy rekonstrukciója után (1884)
látogatásakor "ért meg lelké- lett.
Tényleges
érdemeit
ben és vált azonnal cseleke- Móra kellően méltatta, ezt
detté az elhatározás* (77. lap), túlozni fölösleges, s méltányTúlzás az is, hogy a Ká- talan is a város igazi újjárász-ház
erkélyéről
Móra építőivel
szemben.
Heller
Ferenc hirdette ki 1918. akt. Ödön, a kitűnő festő sem
31-én az őszirózsás fórra- 1920-ban,
hanem — most
dalom győzelmét Szeged né- negyven éve — 1921 nyarán
^
esett a fehérterror áldozaté-

^Qaqain
A mese logikus felépítésű,
Egészen természetes; egy sokat megalázott,
szerejmet
nem ismerő,
cselédsorsába
belenyugodott
fiatalasszonynak egyszer útjába akad egy
férfi,
aki
ráébreszti arra,
hogy eddig nem is élt. Érthető az is, 'hogy
kezdetben
a hála érzése
erősebbnek
bizonyul nála a szerelemnél
és emiatt nem képes rögtön,
mindenestől otthagyni a fiázat, ahol csak robot és szomorúság volt az osztályrésze. A háború poklát megjárt, leszerelt katonától sem
lehet mást várni,
kapitalista viszonyok között,
minthogy a szerelmesek titkának
birtokában zsarolni
igyekszik őket. Az viszont már
kevésbé hihető,
hogy
egy
fiatal, országot-világot
járt
csupaizom fuvaros
(Laurent),
éppen egy színtelen, besavanyodott,
verébszürke
aszszonyba
(Therése
Raquin)
szeressen bele. Nvilván nem a főszereplő színészek — Simoné. Signorét és
Raf Valloné — hibája ez,
hanem a szerzőké, akik nem
eléggé egyénítették a különben elég tipikus alakokat,
Nagyon jó
karakterfigura
viszont az idétlen fiát istenítő,
Sylvie
alakította,
örökké gyanakvó és zsarnokoskodó
anya.
Különösen
szuggesztív volt vádló nézése a betegágyon. Fia halálhírére ugyanis örökre megbénult, s csak a
szemével
ölhette továbbra is a sze
rencsétlen
Therése-t.
A film gyengéiért,
néhol
már-már
feltűnő
vontatottságáért kárpótolja a nézőt a
dicséretes színészi játék,
N. L

Ma este Liszt—Bartók-est
az Újságíró Klubban
Mint tegnapi számunkban
hírül adtuk, ma este 8 órai
kezdettel
az
Újságíró—
MSZBT Klubban vendégszerepel Várkonyi Péter budapesti zongoraművész. Műsorában ismert Liszt- és Bartók-műveket ad elő, melyekkel a Liszt—Bartók zenei
év fővárosi hangversenyein
is fellép
Várkonyi
Péter
hangversenyszámai: Liszt: a)
Desz-dúr consolidation, b)
XVI. magyar rapszódia.

Egy látogató tapasztalatai
a ruhagyári üzemi szemlén

kiadványainkról

Budapest—Kecskemét—Szeged
Űjfajta sorozatot indított
népszerű
útikönyveink
kiadója, a Panoráma. A Magyarország írásban és képben
c. sorozat nem egyes helységek
vagy
körülhatárolt
tájegységek
ismertetését
nyújtja,
hanem
útvonalak
mentén kalauzolja az olvasót, a kirándulót. Ez a kötet például, melyet a régi
szegedi újságíró, lapunkegykori munkatársa,
Magyar
László írt, a Budapest és
Szeged közötti látnivalókat
rajzolja meg
gördülékeny,
színes szavakkal. Nem vagyünk illetékesek magának
az
útvonalnak
ismertetéséről bővebben szólni, csupán
a Szegedet bemutató
részt
érintik
észrevételeink.
A
könyvnek a dolog természete szerint több mint a
felét foglalja el a városunkkai foglalkozó leírás. S noha újat a megelőző városismertetőkhöz képest már ez
sem tud adni. hangulatosan,
élvezetesen, szórakoztatva kiséri és tájékoztatja az utast,
Ügyesen sző mondókájába
irodalmi passzusokat, nemcsak a szokványs Juhász
Gyula-idézeteket,
de
pl.
Babitsnak a városházáról írt,

Szombat, IMI. áprffls 8.

2. Bartók: Szvit, Op. 14;
Liszt: a) Elfelejtett keringő,
b) F-moll
transcendentális
etűd; Bartók: A
"Szabadban* című sorozatból a) Síppal-dobbal, b) A z éjszaka
zenéje, c) Hajsza; Liszt: Hmoll szonáta,
A ma esti hangversenyen
minden érdeklődőt szívesen
lát a klub vezetősége, a Deák Ferenc utcai helyiségben,
a Szabadság Filmszínház folött. Belépés díjtalan.

ul (121).
Valamivel
több
alapossággal el lehetett volna kerülni az egyébként gondos
műnek ezeket a bántó hibáit.
Péter László

Fegyelmezetlenek a gépkocsivezetők — Homokbányát nyitottak
— Hadilábon állnak a takarító vállalattal
Rendezett, parkírozott udvarával Szeged egyik legszebb üzeme a ruhagyár. A
virágos
udvart
látva az
ember akaratlanul is arra
gondol: itt minden a legnagyobb
rendben
lehet,
Ezért kissé vonakodva társultam az üzemi
szemlét
tartó — a vállalati igazgató,
az üzemi orvos, a szakszervezeti munkavédelmi felelős,
az üzemrendész és a tütibiek által alkotott bízottSághoz. De azzal biztattak,
hogy akad itt ímivaló is,
.Ju. '

érkezik, beállnak a raktárhoz, ahogy itt nevezik, az
épület és a kerítés közötti
szorosba, s a gépkocsivezető búcsút int
Elmegy
a
központba, vagy hazaszalad,
ki tudja, hol jár, míg rakodnak a munkások. .Rossz
rágondolni is, mi lenne, ha
közben tűz ütne ki és a kocsit gyorsan el kellene invinni.
nen
_ ... ,
,
~ Szóljunk a s z a l h t o v a I '
lalat vezetőjének, hívja fel
dolgozóinak
figyelmét
a
szabályok betartására
—

„Helikopterrel" a gépek
fölött
.

„ „

teremben
^

A

ahol a
^
«

„legüjabb
a m t e
fel
tanyáját*, a Zója-brigád ve-

brigád

s S t S r A f i
— ' f
*
^ V ^ S ^ a
gépek
az új nyersanyagraktár be- tőt Ábrahám István válla- ^
^
53?* ^ d g *
jaratahoz erkeztunk es a latvezeto.
tudjuk megközelíteni
terrel
mellettunk elsuhanó tehernyersanyagraktár a dolgozókat, vagy többek
A z
üi
SFSSé T

A

porfel- - n e t t .

hőbe
burkolt
bennünket,
már kézbe vettem a ceruzát.
Többen megjegyezték, hogy
a gépkocsi a megengedettnél nagyobb sebességgel haladt, s így könnyen balesetet is , okozhat
A gépkocsivezető búcsút int
5

r

— A
tehergépkocsikkal
más baj is van
tájékoztatta a szakbizottságot
az
üzem raktárosa. — Ha áru

az

egykori

-szműhely

műsz4- ^ a t á s á ^ t u d ^
ah»"

ban egy időre szünetel, mert
más
szerepet
tölt be
a
csarnok.
— Homokbányát nyitóttunk mondják az építő. . .
.
, .,
,
mvmkasok'
Elöbb
kltermeltök az építéshez szükséges
homokot, s azután folytat"
juk csak a munkát

tartó
könyvekből
összeírt
tankötelesek
adatainak
egyeztetése, kiegészítése, helyesbítése,
a
nyilvántartó
könyvekben
nem
szereplő
gyermekek felkutatás®
érdekében
az összeíró pedagógusok a
tanköteles
korba
lépők
sziileit házról házra. Iakasról
lakásra
járva ís
felkeresik.
, .
A z
osszeu;as eredményessége
erdekeben
szükséges,
hogy a szülök, valamint a
lakónyilvántartó-könyv vezetők a tankötelesekre vonatkozö
adatokat az összeíró
pedagógusoknak
pontosan
szolgáltassák.

Egymillió naposcsibe
a megye ha? keltétőáilomásáról

A gyakorló általános iskoIák részéről — mivel önálló
iskola
körzetük
nincsen
— összeírás nem történik,
ezért azok a szülők, akik
gyermekeik felvételét majd
gyakorlo iskolaha kérik, a
körzetileg illetékes általános
° s s l z e l r ° Pedagogusainak
kötelesek az összeírás
adatal,'
kiszolgáltatni,
Azok, a
szulok
akiknek
gyermeket valamilyen oknál
^
^
fogva n e m irták
a jel_
legközelebbi
yjett
időben
a
iskola igazgatójáaltalános
jelentkezzenek gyermek ü k összeírása céljából,
A z Egészségügyi / Minisztérium Szeged mj. város területén
elrendelte az I. osztályba
lépő tanulók kötelező előzetes orvosi vizsgálatát,
mely a gyermekek egészségvédelme és az oktatás megkezdésének
zavartalansága
érdekében máju s 1 és junius 15-e között történik. A
vizsgálat helyéről és pontos
idejéről
minden
érdekelt
szülőt írásban is értesítenek.
Feltétlenül szükséges, hogy
a szülők — gyermekeik testi
és értelmi fejlődése érdekében —

A Hódmezővásárhelyi Keltetőállomás ez évi tervét már
40 százalékra teljesítette, ugyanis ezidáig 217 ezer naposcsibét és mintegy 100Q naposlibát adott ki a körzetéhez tartozó termelőszövetkezeteknek és a termelőszövetkezetek
háztáji gazdaságainak.
Egyébként a szegedi MÉK keltetőállomás április 7-ig
243 807 naposcsibét, a kiszombori MÉK keltetőállomás 82
ezer naposcsibét, a szentesi keltetőállomás 167 ezer, a
Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság kel tetőállomása 165
ezer, a Pankotai Állami Gazdaság újvárosi keltetőüzeme
pedig százezer naposcsibét keltetett ki, tehát a hódmezőa vizsgálatra pontosan vevásárhelyi keltetőállomással együtt megyénk hat keltetőzessék el gyermekeiket.
állomása közel egymillió naposbaromfit adott át eddig a
megye termelőszövetkezeteinek és baromfitartóinak.
A vizsgálat megtörténtéről a
szülők orvosi bizonyítványt
kapnak, feelyet a gyermek
beíratása alkalmával az iskola igazgatójának kötelesek
bemutatni.

Rádióműsor

Z

nngy

™

sürgősen infelé vezető
folyosón ládabarikádok fogadják a bizottságot.'1 Ezért
™ á r . többször kaptak flgyelmeztetest a
munkatermek
vezetői és dolgozói.
Most
már, úgy látszik, nem elég
csak a jó szó, saját érdekükben erosebb eszközökhöz
kell folyamodni. Ha továbbra is így dobálják szerteszét a ládákat,
könnyen
okozhatnak súlyos balesetet. Mert bizony egynémelyik dolgozó a műszakvégi
nagy igyekezetben felbukhat, megütheti magát
k

A

e

r

női'

ü

l

:

ö ] t öző

Egyedül a „piacon"
A külszín bizony félrevezetheti az embert. A rikító
zöld épületfalak
messzire
kiáltják a friss meszelést és
a tisztaságot. A munkatermekben azonban hadilábon
állanak a tisztasággal,
helyesebben a takarító vállalattal.
— Sajnps, a takarító vállalat egyedül van a "piacon*, s ezért nincs foganatja a panasznak ;— mondják
a ruhagyáriak. A vállalat
elvállalta a takarítást,
de
alig ad -embert a munkához.
Azt ' mondják,
nem
kell
nagy szakmai hozzáértés a
takarításhoz, de úgy látszik*
egyesek még minimális ismeretekkel sem rendelkeznek. A z egyik frissen parkettázott teremben például,
hogy ne poroljanak, vizes,
sáros seprűvel úgy maszatolták be a frissen fényezett parkettet, hogy senki
sem állhatta szó nélkül.
Mindezt
már
többször
feljegyezték az üzemszemle
után készített jegyzőkönyvekbe. Utóbb már válaszra
sem méltatták, most is készült jegyzőkönyv, de
e
sorok írója már nem várta
meg, míg postázzák a jegyzőkönyvi kivonatot az illetékeseknek. Ez már kevésbé
érdekes, inkább majd az ezt
követő intézkedés.
Nagy Pál

Szombat

19,35 Vers és dal. 19,50 Jó éjszakát, gyerekek! 20,00 Esti krónika. 20,30 Nevetni kell! 21,52
KOSSUTH-RADlO
Csárdasok. 22,00 Hirek.
22,15
4,26 Rákóczi-induló. 4,36 Hí- Sporthíradó. 22.30 Ügetőversenyeredmépyek.
22,35
Táncoljunk!
rek. 4,35—7,59 Vidáman.
frissen. Közben: 5,29 Hírek. 6,00 Közben: 24,00_0,10 Hírek. 0,30
Falurádió. 6,30 Orvosi
taná- Himnusz.
csok. 6,40 Hirdetőoszlop. 6,59
PETÖFI-RADIÖ
Időjelzés. 7,00 Hirek. 7,16 Uj
könyvek. 7,30 Műsornaptár. 7,59
6,00 Reggeli zene. 6,30 MűsorIdőjelzés. 3,00 Műsorismertetés. naptár. 6.50 Torna. 8,00—8,10 Hi8,08 Technikai szünet. 8,10 Ze- rek. 14,00 Időjárás- és vízállásnekari muzsika. 8,40 Lányok, jelentés. 14.15 Verbunkosok. 14
asszonyok. . . 9,00 Csak tréfá- óra 55 Autósok és motorosok
san! 9,20 Falusi
intelligencia. ötperce. 15,00 Operakalauz. 16
Elbeszélés. 9,40 Két
operanyi- óra Hirek. 16,05 Apák ifjúsága.
tány. 10,00 Hirek, lapszemle, 10 Rádiódráma. 18.15 Marlene Dietóra 10 Csicseri borsó . . . 10,30 rich énekel. 18,45 Változó csillaFűvőszene. 10,55 Rádióiskola. 12 gok. 19.00 Hírek. 10,05 Hangóra Déli harangsző. 12,10 Népi verseny a stúdióban. 19,35 Fazene. 12.55 Mit olvassunk? 13,10 lurádió. . 19,55 Donizetti: Linda
Szív küldi. 13,45
Válaszolunk dt Chamounix. Opera. A szühallgatóinknak. 14,00 Yves Mon- netben: 21,07 Hírek. 21,12—21,22
tand énekel. 14,15 A szocialista Vita színházi életünkről. 23,00
kor művészete. 14,35
Magyar Hirek. 23,15 Műsorzárás.
szerzők
kórusműveiből.
14,55
Műsorismertetés.
15,00
Hírek,
Teíevizlómüsor
közlemények.
15,08 Időjárásjelentés. 15,10. Előszóval — mu15,55 Bp. Honvéd—MTK bajnoki
zsikával. Közben: 16.50 Hét nap labdarúgó-mérkőzés
közvetítése.
a külpolitikában. 17.00 Hirek.
17,10—17,35 Könnyű zenei hír- 18,35 Uj falu. 19,05 TV-hiradó.
19,20
Hétről
hétre.
19,40
Szünet.
adó. 17,50 Moszkvai
munkásklubban. 18.00 Fortunio
dala. 19,45 A szefelem napjai. OJasz
13.30 Madocsa kulturális életé- film. (18 éven aluliaknak nem
ről.
18,45 Id.
Magyar!
Imre ajánljuk.) 21,45 Fiatalok és örelemezeiből. 19,05 A Szabó-család. gek, 22,36 Hírek.

£

^d^esztLé^
va
m a : i d a szabászat kerül, o k o z >
termelés látja
s
a
több napja folyik az át- kárát. Segíteni kellene.

Mit kel! tudniok az iskolaköteles
korba lépő gyermekek szüleinek?
A z általános iskola I. osztályába lépő gyermekeket az
iskola körzetüknek megfelelő
általános iskolák pedagógusai Szeged
területén
aorilis 1 és 80-a között írják össze.
Az összeíró
pedagógusok
az iskola körzetéhez tartozó
házak, háztömbök lakónyilvántartóit az összeírási idő
alatt felkeresik és a lakónyilvántartó könyvből mindazokat a gyermekeket, akik
1954 szeptember 1 napja és
1955 augusztus 31 napja között születtek a tanköteles
összeirójegyzékbe beírják.
A pontos összeírás biztositása, valamint a lakónyilván-

Valóban nagy mennyiségű, építkezéshez
alkalmas
homokra leltek itt. A padló alatt hevert, több mint
egy
méter
vastagságban^
mint
töltőanyag.
Helyéré
most salakot raknak. Ezzel
lényegesen csökkenthetik az
építési anyagköltségeket,

Hirdessen
a Dél-Magyarországban!
llltllllllll4HUÍMitlllllltl llltlllll lillHllt IIIHIlllllllflIl llllllf ttttllllllll llllllt Itlllllll tt Hitit

Hirdetéseink

eredményesek!

apróhirdetési díj hétköznap 9 szóig
10,— F t
apróhirdetési díj vasárnap 9 szóig
20,— „
közlemények hirdetési díja hétközn. soronként 6,— „
közlemények hirdetési díja vasárnap soronk. 12,— „
keretes hirdetési díj hétköznap mm-ként
2,50 „
keretes hirdetési díj vasárnap mm-ként
3,— „
Hirdetéseket naponta 2-ig, szombaton 10 óráig veszünk
fel. Szombati hirdetéseket szerda 2 óráig.
a Dél-Magyarország kiadóhivatalában,
Szeged, Klauzál tér 3. sz., és
a Magyar Hirdető szegedi kirendeltségében,
Szeged, Károlyi u. 3. sz.
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Szombat, 1961. április 1.

FOKÜZOUO FELHŐSÖDÉS —
KISEBB FUTÓ ESŐK
Várható időjárás szombat
estig: nyugat felől felhősödés, néhány helyen záporeső, zivatar. Mérsékelt, időnként megélénkülő
délnyugati, nyugati szél.
Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton
északon és nyugaton 17—21,
máshol 12—26 fok -között
Távolabbi
kilátások: vasárnap feihősebb idő, több
helyen záporeső, zivatar.
1961. április 8, szombat

TOBB TÜZ KELETKEZETT TEGNAP SZEGED KÖRNYÉKEN
GYERMEKJÁTÉKBÓL
Az állami tűzoltóságnak tegnap ugyancsak sok dolga akadt.
Több helyről jeleztek tüzet reggeltől a késő délutáni órákig .bezárólag.
Először az Algyő községbeli Napsugár termelőszövetkezetbe
hívták a tűzoltókat. Blacsi András 5 éves András nevű gyei"
meke gyufával játszott és meggyújtott 35 mázsa alornszalmát.
A tüzet a tűzoltók sikeresen lokalizálták.
A következő tűzeset Bordány községben tőrtént. A községbeli Petőfi utca 26. szám alatti házban a gyermekek játék Közben meggyújtották a 7 mázsa mennyiségű alomszalmát.
Rúzsa községben a tanya 147. számú házban a 8 éves vendéggyerek okozta Pap Lukácsnál a tüzet. Itt mintegy 5—6 mázsa szalma gyulladt meg.
Avarégést is jelentettek a tápéi Tatár István-féle gátőrháztól. Az erdőtüzet itt is gyermekjáték okozta.
HÚSZMILLIÓ SZEGEDCIGARETTA
Idén 20 millió darab kerül
forgalomba abból a cigarettából,
amely az
idei
Szegcdi
Szabadtéri Játékokat népszerűsíti. Ezt a cigarettát az országban mindenütt árusítják majd.
A
gyufagyár hatmillió doboz
olyan gyufát készít, amelynek
címkéje szintén a szabadtéri
játékokat reklámozza.

— Munka Érdemérem kitüntetést kapott jó munkájáért hazánk felszabadulásának 16. évfordulója
alkalmából
Kurucz
Lajos, az Annakűti csemegebolt vezetője és Gráf Imre. a
Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat áruforgalmi osztályának vezetője.
— Varady Zoltán karmester
vette át. a hirtelen megbetegedett Szalatsy Istvántól a vasárnap bemutatandó egyik ba— Pénzt csalt ki Vászity Iván lett,- Dávid Gyula Nádasban cíSzeged, Petőfitelep 15-ös utca mű táncjáték vezénylését. A toelőadásokat is ő diri8591 szám alatti lakos. A sze- vábbi
gedi járásbíróság csalás
bűn- gálja.
tette miatt Vászity Ivánt három— Ezer forint pénzbüntetésre
hónapi
börtönbüntetésre ítélte.
ítélte a szegedi
járásbíróság
közlekedési
tanácsa
Vér
IstÖT ÖRAN AT
ván Kübekháza, József Attila
A FA TETEJEN
utca 346. szám alatti lakost
Izgalmas kalandban vört ré- ittas vezetéssel elkövetett közsze minap a dél-zalai erdőgaz- úti közlekedés rendjét veszédaság
egyik erdészének. Az er- lyeztető bűntett miatt. Vér IstNEMZETI SZÍNHÁZ
dőben
cserkészve
vadmalacra ván ugyanis, miután a kübektalált,
s amikor a kis állatot hází földművesszövetkezeti italEste fél S órakor: Nyugtaboltban négy féldeci töménylan boldogság. — Bérletszünet el akarta fogni, egész falka szeszt elfogyasztott. "Saját movaddisznó támadt rá. A felVége kb. 16,30.
dühödött vaddisznók elöl egy torkerékpárjön a deszki gépfára menekült, s ebben a ké- állomásra ment. A rendőrjárőr
KAMARASZÍNHÁZ
nyelmetlen helyzetben 5 órát ott érte tetten.
volt
kénytelen
tartózkodni,
Este 7 órakor: A kertész k»- mert az acsarkodó vadak hoszszú
időn
át
nem
tágítottak.
tyája. — Bérietszünet
*
Garázdaság miatt négyhóA színház igazgatósága közti,
x Társasági tánctanfolyam lnhogy a Kamaraszínházban áp- napi javító-nevelőmunkára ítél- dwl a KPVDSZ Művelődési Ottte
a
szegedi járásbíróság Darórilis
9-én, vasárnap
délután
honban
április 11-én kezdők és
Szeged.
Szivárvány
technikai akadályok miatt nincs czl Imre
haladók
részére.
Jelentkezéseelőadás. Az esti előadást válto- utca 39. szám alatti lakost. A ket délelőtt 9—12-ig, délután 4
fiatalember bevonulása előtt It- - 7 - i g
zatlanul tartjuk.
fogad el a vezetőség.
tas állapotban dulakodott egy Diákoknak tandíjkedvezmény.
Április 13-án, csütörtökön es- fiatal növel.
te a Nyugtalan boldogság bérx Gyermekműsor a KPVDSZ
letszünetben megy. A plakáton
Művelődési Otthonban
holnap,
ALLATORVOSI INSPEKCIÓ?
tévesen hirdették a Csokonaivasárnap
délelőtt tét 11 órai
SZOLGALAT
bérletet.
kezdettel. Színes mesefilmműSzeged város területére
sor keretében bemutatjuk „A
A BÁBSZÍNHÁZ VASAKNAPI
és a róka", valamint az
Április 8-tól is-ig este 6 órá- holló
„Őserdők mélyén" című diaMŰSORA
tól reggel 6 óráig (vasán- és filmeket,
azonkívül a „Lin testünnepnap nappal is) elsősegély
Délelőtt » órakor Ludas Ma- és nehézellés esetére ügyeletes vérek" című mozgó mesefilmet.
Belépődíj
1 Ft.
tyi-bérletben, délelőtt M óra- dr. Rosti Ince állami állatorvos.
Gogol utca 6. Telefon:
x Felnőttek részére tánctankor Toldi-bérletben és délután Lakása
36-48.
folyam Indul április 8-án, szom3 órakor bérietszünetben: EzüstAz állatorvos kiszállításáról a baton este 7 órakor
Zászló
fnruiya.
hívó fél köteles gondoskodni.. utea 2. szám alatt.
MOZIK
Szabadság: Fél 6 és fél 8 órakor: Therese Raquin. — Francia—olasz film. Csak 18 éven
felülieknek. Április 12-ig.
Vörös Csillag: 6 és 8 órakor:
A hajnal gyermeke. — Szovjet
film. — 14 éven alul nem ajánlott. Április 9-ig.
Fáklya Mozi: tatarozás miatt
zárva.
Postás Mozi: 6 és 8 órakor:
Tisztes üriház. Francia film. —
Csak 18 éven felülieknek.
Móricz Zsigmond Művelődési
Otthon 7 órakor: ' Botcsinálta
sofőr. Bolgár
film. Korhatár
nélkül ajánlott.
Dugonics Mozi: 6 és 8 órakor: Magasabb elv. Csehszlovák film, 18 éven alul nem
ajánlott.

SOMFAI

LÁSZLÓ:

HÁROM

STÁCIÓ

Valami bizonyosan van vele, f e j e f á j mostanában s a
gyomra. Igaz, a reggelivel s a vacsorával baj van. Elég
fizetnie a kollégiumot meg a menzán az ebédet, hiszen
állami támogatást nem kap. Nem volt irigy. Nem az f á j t
neki, hogy szobatársait komoly összeggel támogatja tanulásában a nép állama. A z egyik leány apja bányász, a másik félárva, óvónő az anyja, a harmadik apja hat holdon
gürcölő paraszt. Igaz, ő — egyéb származású. S a DISZ-be
sem akart belépni tavaly ősszel. Jóformán maga sem tudná ezt megmagyarázni. A z akkori titkár valahogyan merev hangnemet ütött meg vele szemben, és ez megriasztotta.
— Jelentkezhetnek az egyéb származásúak is. Nekik
talán még előnyükre is válik, ha dolgoznak a kommunista ifjúsági mozgalomban.
Ez a tapintatlan mondat torkon ütötte. Otthon maradt
öt testvére mellett igen nagy áldozattal Íratták be Győrbe a polgáriba. Aztán a képzőbe. A z válik előnyére, hogy
évekig nem reggelizett, s volt egy olyan év, a felszabadulás utáni első, amikor hideget evett; hetenként egyszer
ment haza tiszta ruháért és egész hétre való ennivalóért?
Na, most végre másként lesz. Havi 1200! Ugy megdobbant a szíve, valahányszor eszébe jutott. Óriási összeg.
Meg sem meri írni egyelőre szüleinek, mert hátha csak
álom az egész, két hét, s felébred belőle — pénz nélkül.
Akkor meg mit mond majd? De aztán lassan hozzászokott
a valósághoz. A színháznál persze sok újdonság várta, s
nem is volt mirfd feltétlenül előnyére. A régi kórustagok
kezdetben észre sem vették, úgy kellett őket egyenként
kedvességével megnyernie. Különösen az idősebb nőtagok
húzódtak távol tőle az első időben. Szegény, mind azt a
konkurrenciát látta a huszonegy éves nagyon csinos kislányban, aki őket, a kiöregedő, egyre recsegőbbé váló hangú törzstagbkat mind lejjebb szorítja a deszkákról.
De meg kellett küzdenie Magdának társnőivel is. Egyszerre elhúzódtak tőle. Csípős megjegyzéseket tettek rá.
Irigyek voltak, ez voK az igazság.
Ö számított a nehézségekre, s felkészült rá, hogy megküzdjön velük. Amikor végre megírta szüleinek, apja roszszallását fejezte ki, hogy "-komédiás* lett, s csak azzal a
feltétellel egyezett bele a dologba, hogy otthon a faluban
senki meg ne tudhassa. Egyedül anyja volt megértő a
kérdésben, persze őt az befolyásolta, hogy ezentúl lánya
egyetlen fillérjükbe sem kerül. Ez nem volt kis dolog,
még 1954-ben sem, mert a kovácsműhely fenntartása igen
sokba került, magas volt az adó, de nem hagyhatták abba az ipart, mert nem éltek volna meg a pár hold köves
földecskéből.
A színházban a leglelkesebb tag volt. Rohangált a főiskola és a színház között hetenként három-négy délelőtt.
A Trubadurra készültek, ez új volt a kónis minden tagja
számára, itt nem volt nehéz dolga. De amikor repertoárdarabokat vettek elő, alaposan megszenvedett. El kellett
kérnie a kottát, s ez időt vett el a délutáni szabad idejéből. Meg a fellépések. Tizenegy után ért haza nagyon fáradtan.. A januári
vizsgái nem is sikerültek úgy, mint
ahogy ő és tanárai is elvárták. Viszont jobban táplálkozott,
most a gyomra is ritkábban rakoncátlankodott.
A második év végén a főiskola kórusa kéthetes batig-

Élesedő küzdelmek
ar asztalitenisz VB-n
Férfimérkőzések:
Magyarország—Dánia 5:0.
Női mérkőzések:
Magyarország—NSZK 3:2.
Péntek délután Magyarország férfi-együttese biztosain
fektette két vállra 5:0 arányban Románia együttesét. Ebben a csoportban az elsőség
a szombati
Magyarország—
Svédország találkozón dől el.
A nőknél az " A * csoportban a két esélyes, Magyarország és Románia egyaránt
3:0 arányban verte Lengyelország, illetve az N D K csapatát
A szombati egymás
elleni mérkőzésükön dől el,
ki lesz a csoportelső.

S = 0 = R = 0 = H = M = 3 i

A Lokomotív
Természetbarát Egyesület szegedi osztálya vasutas dolgozók és
családtagjaik részére vasárnap túrát vezet a vetyeháti
emlékműhöz. Találkozás reggel 9 órakor a SZEAC-stadion előtt
*

A hétvégi
SZOMBAT
Labdarúgás. Me'gyei bajnokság: Textilművek—UTC,
Textilművek-pálya,
4 óra
(Vadas). SZAK—Sz. Honvéd,
SZAK-pálya, 4 óra (Kuhn).
Móravárosi Kinizsi—Alsóvárosi M Á V , Kinizsi-pálya, 4
óra (Stark). Előttük ifi-bajnoki. Városi bajnokság: Ruhagyár—Lemezgyár,
külső
Vasutas-pálya, 4 óra. Postás
—Bőrösök, Vasutas-stadion,
4 óra. Erdőgazdaság—Kábelgyár, UTC-pálya, 4 óra. Ifjúsági bajnokság: Sz. Spartacus—Bőrösök, Hunyadi tér,
fél 4.
Kosárlabda: A középiskolás területi bajnokság döntői, Rókusi Tornacsarnok, 2
női mérkőzés 9 órától, 2
férfimérkőzés 3 órától.
VASÁRNAP
Labdarúgás: A
Vasutas
mérkőzését délelőttre tették
át!
NB Il-es mérkőzés: SZVSE
—Jászberényi Vasas,
Vasutas-stadion, fél 11 (Pósfai).
Előtte
S?VSE—Mindszent,
ifjúsági, utána SZVSE II.—

sportműsor
Mindszent, megyei bajnoki.
NB III-as mérkőzés: Sz.
Építők—Kecskeméti
TE,
SZEAC-stadion, fél 4 (Kövesdi). Megyei
bajnokság:
£z. Dózsa—SZEAC II., Dózsa-pálya, fél 11 (Kovács A.).
Kistelek—H. Honvéd, Kistelek, 4 óra (Dukai). Szőreg—
H. Vasas, Szőreg, 4 óra (Pötördi). Előttük
ifi-bajnoki.
Kézilabda: Ady téri pályán: Sz. Honvéd—Sz. Spartacus, megyei férfi, 8 óra.
Textilművek—Főiskola, megyei női, 9 óra. SZEAC—Kinizsi, megyei női, 10 óra.
SZEAC I I — S z . Építők, megyei férfi, 11 óra. SZEAC—
Csömöri SK, N B Il-es férfimérkőzés, 12 óra. UTC-pályán: UTC—Szentes, megyei
női, 9 óra. UTC—Szentes,
megyei férfi, 10 óra.
Teke: SZAK-pályán: S Z A K
—Szegedi Postás, NB
Il-es
férfi, 8 óra. Sz. Építők—Ceglédi Építők, N B l-es férfi,
10 óra. Vasutas-stadionban:
SZVSE—Bp. Spartacus. N B
l-es férfi, 1 óra. Postás-pályán:
Kender—Kecskeméti
M Á V , NB l-es női, fél 2.

A Csongrád megyei Kézilabda Szövetség játékvezető
testülete ma Szegeden, a
szövetség helyiségében 6 órai Az olvasó fria:
kezdettel értekezletet
tart,
melyen Keszthelyi László, az
Nyílt levél egy ismeretlen
országos JT elnöke is felOCöZLEMÉNYEK
„virágkedvetőhöz"
szólal.
*
ö n egy éjjel — valószínű- ki azokat éjjel, esetleg vaA SZEAC különvonata va- leg pusztán virágkedvelésből laki meglátja és kellemetsárnap reggel 5 óra 30 perc- — elvitt a Hétvezér utca 6. lensége lehet belőle. Arra is
kor indul Budapestre.
számú ház előtti kis szikla- kérem, ne csúfítsa el a kis
*
kertből egy szép, nagy tő kertet, hiszen azt nem saA Szegedi Radnóti Gimná- hortensiát. Nem lett volna ját magamnak készítettem,
zium fiú kosárlabda-csapata becsületesebb dolog nappal hanem minden arra járó vigyőzelemmel kezdte a kö- becsöngetni és kérni egy tő- rágkedvelőnek,
becsületes
zépiskolás területi döntöt: a vet? Szívesen adtam volna! dolgozónak. Tehát
inkább
Szolnoki Gépipari
TechniHa nem tudná, az emlí- kérjen
páfrányt,
szívesen
kum
ellen 78:34
(49:13) tett sziklakertben van még adok belőle minden ellenarányban nyert pénteken. A négy tő erdei pá'frány is, de szolgáltatás nélkül, hogy kiszegediek ma a Budapesti I. ezek még csak ezután haj- elégítsem virággyűjtő szenLászló Gimnáziummal mér- tanak ki. Feltételezem, hogy vedélyét. Mert ugyebár —
kőznek 4 órától a Rókusi azok is meg fogják nyerni remélhetőleg — csupán ezért
Tornacsarnokban.
az ön tetszését, ezért már vitte el a hortensiát, és nem
most arra kérem, ne szedje azért, hogy azt esetleg eladja!?
A z t mondják, aki a viráversenyutat tett. A fél országot bebarangolták. Magda min- i| SZÖGI ZOLTÁN
cipész
got szereti, rossz ember nem
denütt nagy sikert aratott szólóival, s ezen az úton lassan- \ Dugonics tér 1. szám alól
lehet. Rosszul esne, ha ebHunyadi
János
(Szenthálassan visszaszerezte magának a főiskolai hallgatók szívét
romság) u. 7. szám alá
ben
a
meggyőződésemben
is.
». költözött.
127
valaki
meggondolatlanul
A kórust ugyan nem IJóna Jenő vezényelte, hanem [[
megingatna. Tegyük széppé
Falus Gábor, de azért Róna is ott volt velük, mint t
Szegedet, szeretett városunkísérőtanár. Egyik délután — négyszemközt —, amikor egy 5
kat, és becsületesen őrizzük
szólórészt vett át vele, megállt a keze a zongorán, és igen
Figyelem! Figyelem! azt,
ami mindannyiunké.
csendes hángon panaszkodni kezdett. A bizalmas hang 5
Kelemen Sándor
először zavarba is hozta a leányt, de aztán őszinte sajná- ,* Rádióját, televízióját, háztartási
elektromos
készülat támadt benne. Róna a feleségéről beszélt, aki hosszabb '
lékeit gyorsan
megjavítja
idő óta betegeskedik, most már négy hete fekszik is. Igaz, !' a SZEGEDI VEGYESIPARI
Mindazon rokonoknak, ' jó
KTSZ Szeged.
Lenin krt.
gyerekük nincs, de azért ez így nem élet. G szeret sza- «,
barátoknak, a Szegedi Ru54. szám alatti
műhelyébadidejében menni ide-oda, opera, koncert, színház, tárlat, t
ben. A V T és Elektherhagyár és Fodrász VállaDe ennek régóta vége. Otthon kell ülnie, vagy kujtoroghat r
max gyártmányok garanlat dolgozóinak, kik foregyedül. Egyiket sem szereti. Néha felötlik benne, milyen 5 ciális
rón szeretett féri, édeskellemes volna, ha valaki elmenne vele. No persze egészen I'
apa és nagyapa,
önzetlenül, becsületes alapon.
,
J
S meg is mondta bátran, hogy ilyen valakire gondol, í
id, LÁSZLÓ JÁNOS
mint Magda.
temetésén megjelentek
és
is vállaljuk.
És ezt olyan meggyőzően mondta, hogy a leány mégvirégadományaikkal fájdalcsak meg sem sértődhetett. Tiszta volt és becsületes a szó,
munkat
enyhítették,
ezúgyis illett fogadnia. Róna még azt is hozzátette, milyen
úton mond köszönetet
pompás volna, ha Magda mondjuk itt a városban kapna
Mindazon rokonoknak, jó
állást, esetleg Pesten. Vagy talán tanársegédi minőség-} barátoknak,
1718 T
a gyászoló család
a
szegedi
ben bentmaradna a tanszéken. Pompás volna. Énektanulá- f
pártbizottságnak, a szegedi
Munkásőrségnek
és
zenesa is biztosítva lenne. Elvégre képtelenség mégcsak elgon- (
karának,
az
Altalános •
dőlni is, hogy annyira pazarlók volnánk, hogy egy ilyen }
Munkás Dalegyletnek, veMindazon
rokonoknak, jó
hangot faluban, egy falusi iskolában herdálnánk el.
teránoknak és
elvtársakbarátoknak és ismerősökA z utolsó évben voltak olyan zenei órái, amelyeken J nak, kik szeretett férjem,
nek, kik
szeretett
édesédesapánk és nagyapánk,
négyszemközt maradt Rónával. Néha a férfi rendkívül friss *
apánk,
HAVALECZ ISTVÁN
volt, sziporkázott, szellemeskedett, s az óra felén NémetJUNG
ISTVÁN
országról beszélt. Máskor kedvetlen volt, unalmas, száraz
temetésén megjelentek
és
mindenkinek,
kik koszoés éles.
temetésén megjelentek
és
rú- és
virágadományalkA télen megmondta, hogy válik. Nem bírja tovább az 5 kal fájdalmunkban osztozvírágadom anyaikkal
fájtak, ezúton is hálás köéletet. U j asszonyt keres. Halvány célzásokat tett rá, hogy >
dalmunkat enyhíteni igyeszönetet mondunk.
nem volna-e kedve karácsonykor Magdának fölmenni vele J
keztek, ezúton
mondanak
Szerető felesége,
a Mátrába. Síelni fog, s szívesen megtanítaná erre a pom- ,'
köszönetet
gyermekei é.s unokái
pás sportra a leányt is.
<
a gyászoló gyermekei
Magda persze nem ment. Róna nem is neheztelt meg }
különösebben. Ahogy egy gyöngyösi fiútól februárban hal- íj
lotta, Rónát egy feltűnően csinos fiatal nővel látta GyönMindazon rokonoknak, jó
barátoknak,
ismerősöknek
gyösön január elején, éppen felszálltak a mátraházi buszDEL-MAGYARORSZAG
és
postás
szaktársaknak.
ra, sílécet is vittek.
Idegklinika
összes
dolgozóinak, kik szeretett édesMagda bosszankodott magán, hogy kissé kellemetlenül
A Magyar Szocialista Munkásapánk,
érintette ez a hír. De hát mi köze neki Rónához? Megv.
párt
szegedi bizottságának és
ahova és akivel akar. Különben sem ér most rá effélékről J
Szeged m. j. város tanácsának
BABICZKY GYULA
lapja
meditálni, van elég dolga, gyakorló idejét tölti az általa
temetésén megjelentek
és
Megjelenik ttéttö kivételével
nos iskolában.
$ virágadományaikkal
fájmindennap.
dalmunkat enyhítették, ezSzerkeszti a szerkesztő bizottsác
Korán meglepte őket a tavasz. A hónap végén már í
Felelős szerkesztő
felöltőben sétálgattak a főiskolás párok, s esténként va- •! úton mond köszönetet
Nagy István
1711/T
a gyászoló család
lamelyik szobatársa el-elmaradt. Ha színháza volt, s tizen- 5
Szerkesztőség:
egy után holtfáradtan esett be a szobába, egyik vagy máSzeged, Sztálin sétány 10.
Telefon: 35-35 . 30-03 . 40-80
sik ágy még üresen tátogatott sétáló gazdája után. Egy- '
Éjszaka) telefon 35-06
szerre rossz hírük lett a főiskolásoknak, s néhány esetből
Kiad.ia a Csongrád Megyei
könnyen általánosítottak. A színháznál is ejtettek el a
Lapkiadó Vállárát
Fájdalommal
tudatjuk,
hogy
Felelős kiadó: Kovács László
füle hallatára furcsa megjegyzéseket, s egyszer egy színész
Kiadóhivatal:
a színfalak homályában úgy kezdett vele szemtelenkedni,
DUDÁS ENDRE,
Szeged. Klauzál tér 8.
hogy mellbe kellett vágnia.
51 a legjobb férj, testvér és I
Telefon 35-00. 31-16
rokon f. hó 6-án életének I
(Beküldött kéziratot nem őrzünk
Égett a bőre e hírek hallatára a szégyentől, s egyszer- J 59
éves korában elhunyt. [
meg és nem adunk vissza.)
re ő is elvesztette a biztonságát. Ha eddig furcsa dolgokat
Temetése f. hó 8-an
14
A lapot nyomja
órakor a belvárosi temető \
beszéltek egyik-másik társnőjéről, mindig felháborodottan J
« Szegedi Nyomda Vállalat.
kupolacsarnokából.
Szeged Kárász utca 9.
tiltakozott, védelmébe vette az illetőket. Most mintha meg- 5
Gyászolja Dudás Endrené í
A lapot árusításban és előfizemozdult volna alatta a talaj, elvesztette hitét, és sajnálat- J
Benke Piroska
tésben a Csongrád megyei postal vegyes undort érzett az illetők iránt, s nem tudott 5
tahivatalok
terjesztik. Előfizetési
. Minden
külön
értesítés I
díj egy hónapra 11 Ft. Előfizettöbbé egy jó szót sem szólni mellettük.
«
helyett.
hető
bármely
postahivatalnál
(Folyt kőv„)
és kézbesítőnél

javítását

