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Bozsikné, a mise, 
meg Amerika Hangja 

M á r reggel negyed 8kor n 
utca jobboldalára odasüt 

ti nap. Kovácsné széles moz-
dulattal tárja ki a hajnali szel-, 
lb állal behajlott ablakot és 
végigsimogatja a melléje fu-
r a k o d é Zsuzska baját. Piros 
szal lagol vesz az éjjeli szek-
rényről és a kunkorodó végű 
copfba fonja. Zsuzska hallja, 
hogy a felsővárosi IcmpLom 
órája kong egyet, felkapja az 
oszlatról a táskát. Ma korán 
megy az isfcqtába — hadarja 
és máris csattan utána az 
ajtó. Hallatszik, hogyan vihar-
zik a kapualj alatt. 

— Szervusz anyuci édes — 
in legel a járdáról nz ablak 
felé. Koppan a sarka, szalad, 
csak ugy röpköd utána 'kél 
Nzös/ke copf a piros szállá-
sokká!. Kovácsné kihajol utána. 
Zsuzska a mindene. Annyira 
szereli, hogv mindenét oda-
adná érte. Most is az első-
éi idozásknr ibiiulcn felesleges 
pénzét Zsuzska ruhájába, fáty-
lába ölte. Nézi, majd a szo-
bába fordul. Tflrlőrougyot vesz 
elő és söpri a port a párkány-
ról. 

J ó reggelt Kovácsné kedves 
— áll meg valaki az ablak 
sgatt Bozsikné az, az örökké 
tcmplompadot koptató, ájtalos-
kodó, a vallás parancsait éle-
tével meghazudtoló, szemben 
lakó vénasszony. Kovácsné nem 
nagyon szerelt, mindig olyan 
édeskés, mézes-mázos. Biztos, 
a minoriIáktól jön, miséről. — 
Hajoljon már közelebb, valami 
nagyon fontosat akarok mon-
dani, senkisem hallhatja meg 

ágaskodik Bozsikné. Hang|a 
vészt, bajt sejtető. — Elsejé-
től "kezdve megszüntetik a zár-
dái, a papi iskolákat. Minden 
iskolát a kommunisták vesz-
nek át. Minden gyerek ezen-
túl enni, Inni kap olt, sőt éj-
szakára Is otlmnraduak. Va-
lami kollégiumba rakják őket, 

( mert teljesen elveszik a szü-
lőidül, hogv azután rslentől, 

bértől, szüleiktől elzárják... 

ovácsné arcán a rémület 
mellett ott öl a kétkedés ís 

A fiam jött nz este ezzel 
a hírrel. A kollégája, akivel 
együtt volt a fronton, most 
iiu-gy kommunista, az mesélte. 
Valami Wzalml a pártban és 
fll mondott,ík nekik... — Ko-
vácsné hallgat és nézi Bozsik-
né!. Már nem is tálja a fej-
kendőt, a sárguló arcot, csak 
a keskeny, vértelen ajkat, mely 
mozog és szinte sriszeg. Elve-
szik, kollégiumba rakják, el-
fordít jóik tőle, saját édesany-
jától a Zsuzsfcát Már Játja, 
hogy viszik. Már látta, hogy 
Zsuzska valami szürke, nagv 
terembon sir. Anyut akarom.). 

B ozsikné beszélne még, de az 
árnyas oldalról vidám Jórcg-
•gel-t hangzik. Nyáriaé az, a 

. szövőnő. Ugy látszik éjszakai 
partiban dolgozott, de már ki-
aludta magát. Szatyor van 
bála, tollát :i piacra igyekszik. 
Valamit sejthet a • szenzáció-
ból-, egyenesen áttart. Ko 
vűcsné nem tarthatja magá-
ban a lilkot és szinte elful-
lad, ugy mondja, hogy Bozsik-
né szerint a gyerekekel elve-
szik a szülőktől. Lám, ü ezt 
nem hitle volna a kommunis-
tákról. 

Nagyol lódul a szatyor Nyá-
vluó kezében. Meglendíti, ép-
pen csak hogy nem üli vele 
nyakon Bozsikuét. — likkora 
őrültségei! — de elneveti ma-
flái. — Bozsikné, a Dolgozók 
Pártjában én is pártbizalmi 
vágyok. Fn minderről egy szót 
sem Indok. Hogy elvennénk a 
•gyerekeket? Nézze, véletlenül 
ill van a párt programja is. 

hogy külön kiemelik a család-
védelem fontosságúi. Nézzük 
csak!,,. 

A ballonkabát beIsőzsebéből 
nvotcadrétre hajtott újság ke-
rül ölő. A Népszava vasárnapi 
számából kitépett lap: a Pro-
gram. Ujja, ez a munkában 
bütykősödött ujj végigszalad' a 
lap' négyes oldalán. Nevelés-
oktatás... államosítás... Na, itt 
van. Hallgassa csak Bozsikné: 
A párt sikraszáll, követeli... A 
szülők széleskörű bevonását az 
iskolák eltenőrzésébe. Ha kol-
légiumokba akarjuk vinni a 
gyerekeket, akkor nem köve- lanios. 

leljük az iskolák íokozott el-
lenőrzését a szülők részéről. 

— Ejnye, ejnye Bozsikné, 
újságot kellene olvasni. Meg 
azután kevesebbet rádiózhatni. 
Az éjszaka ahogy hazajöttem, 
nagyon harsogott a fia szobá-
jában a rádió. Bömbölt. Ame-
rika Hangja beszélt. Ugy higy-
jen neki" Kovácsné, hogy Bo-
zsikné mostanában minden este 
a fia szobájában üldögél. Na 
de megyek is, jön a villamos. 
Isten aidja Kovácsné, csóko* 
lom Zsűzsfcát,'., 

A szatyrot balkezébe veszi 
és szaporán Icoootg. A VásSr-
helyi-sugámton csenget a Vil-

Dénes Leó megnyitotta 
a Könyvnapokai 

m flz átokházi „kisbicskás 
szepegve drukkol áldozatáért.. 

Tegnapi számunkban rö-
viden beszámoltunk arról, 
hogy szerdán délután Kispó-
ter Jenő 14 éves átokházi 
legénykét bicskával hasba-
szurta barátjai és a szeren-
csétlen gyereket súlyos ál-
lapotban a sebészeti klini-
kára szállították. 

Csütörtökön a rendőrség 
nyomozói Átokházáról be-
szállították Szegedre aköny-
nyen végzetessé válha tó 
bicskázás tetteséi egv 14 
éves, zömöktermetű legény-
két, aki szepege mesélte el 
a bicskázás körülményeit. 

Mindennek » zöld alma 
az oka 

— mondja síró hangon, — 
meg nzlán féltem ls a Jenő-
től. mert olyan hosszú és 
erős. 

Imréék gyümölcsösében 
kezdődött az egész, ahol ai 
legényke, kilenc éves Sárika 
húgával cseresznyét sze-
dett. Valahonnan, a kert 
bokrai közül zöld almák 
röpködtek 'a két gyerek felé. 
Nemsokára megállapítot-
ták, hogy Jenő, a szomszéd 
fia a titokzatos »bombázó*, 
de nem merték felelősségre 
vonni az erős fiut. 

— Nem elég, hogy hajigált, 
— /panaszkodik Imre — még 
odamászott mellém a fára és 
ette a cseresznyénket. Ké-
sőbb mégis csak elódalgott, 
de amikor haza akartunk 
menni, ismét elkezdett a 
zöldialmával dobálni. Mond-
tam neki, hogy kár ezért a 
szép gyümölcsért, de ő csak 
szakította és hajigálta fe-
lénk. Sárikát is megdobta, 
erre futásnak eredtünk és 
útközben visszakiabáltam 
hogy megmondom édes-
apámnak. Jenő a búzánkon 
ál utánunk futott és a »te-
lefonos-utoiiK megfogott 
En nagyon féltein, hogy 
megver. Nekemjölt ököllel. 

én meg.. . itt elakadozik ti 
hangja, elölről kezdi a sí-
rást — 

elővettem a kisltieskát 

és jól a hasába vágtam. 
Imre most benn vau a 

rendőrségen és zokogva ígé-
ri, hogy nieskát soha többé 
a kezébe sem vesz és Jenő-
nek ha felgyógyul annyi 
cseresznyét ad, amennyi 
csak belefér és ha odrüg 
beérik az almai, abhól ís ad 
neki egy kosárral. 

Szerdán szabadlóri könyv-
tárrá változott a Széchenyi-
tér és Kárász-utca is: meg-
kezdődtek a könyvnapok. 
A Munkásszövetkezet. aHa-gis-könyvesbolt, Szukits, 

ölesházi, Kellnerué, Bar-
tos, Szigeti és Szent István 
könyvkereskedések, vala-
mint a Tiszatáj szerkesztő-
sége rakodott ki könyvessát-
rával, hogy három napon át 
olcsóbb áron juttassa e] a 
könyvet Szeged közönségé-
nek. Dénes Leó elvtárs, pol-
gármester nyilolta meg szer-
dán délelőtt a könyvnapo-
kat a Szegeden tartózkodó 
Boldizsár Iván külügyi ál-
lamtilkár jelenlétében a 
Mupkásszövetkezet köny-
vesboltjának ízléses, ma-
gyar sátránál. Dénes polgár-
mester hangoztatta), hogv a 
klasszikus irodalo.n hagyo-
mányait és az u] haladó 
írók müveit hozza az i£ei 
könyvnap. Nagy örömet je-
lentene,azonban, hai a szege-
di irók is nagyobb számban 
tudnák képviseltetni magu-
kat. 

Az ünnepélyes megnyitón 
Boldizsár Iván külügyi ál-
lamtitkár, —• akinek öi »For-
tocska — Igy él Moszkva* 
című könyve nagy sikert 
avatott ai "könyvnapon — 
ugyancsak felszólal!. 

— A könyv ma már nem 
luxus, — mondotta. Eppeu 
ugy kell a könyv számunk-

ra, mint a kenyér. Ahogyan 
a falat kenyér szolgálja (es-
ti fenmaradásunkat, ugy 
szolgálja a könyv széliéiül 
fejlődésünket. 

A megjelentek nagy ér-
deklődéssel nézték ezután 
végig a Munkásszövetkezel, 
majd valamennyi többi sá-
tor könyveit. A megnyitón 
résztvett a Margit-utcai álta-
lános leányiskola is Csorna 
Gyula igazgató' vezetésével. 
A kis diáklányok élénk fi-
gyelemmel szemlélgették a 
könyveket. 

— Szinte nem is tudom, 
hogy melyiket kellene meg-
venni, — mondta az egyik 
kislány: Annyi szép könyv 
van: Rákosi, Veres Péter, 
József Attila könyvei. Akol-
légiumhann már sok meg-
van, de szólok, hogy vegve-
nekfezekből is könyvtárunk-
ba. 

A város részére minden 
sátorpál több könyvet is vá-
sárolt a polgármester. 
Ezekből a népi kollégis 
Iák is ff agy számmal l e p 
nak majd 

Meq akart halni 
Csütörtökön délben Kertéra 

Miklósáé Szent György-utcai 
lakásán öngyilkossági szándék-
ból karján és nyakán átvágtat 
ere.it. A' mentők 'elsősegélyben 
részesítették. 

Balra fart a Kisgazdapárt is 
— állapítja meg egy szovjet újság 

Moszkva, junius 3. A 
Krasznij Flot a népi demo-
kráciák életéről irva megál-
lapítja, hog|y ezeket az or-
szágokat ma a tervszerű új-
jáépítés, a gazdasági élet 
fejlesztése és a démokVai-
tikus egység megerősítése 

nagy lépést telt balfelé a 
magyar Kisgazdapárt is. A 
legutóbbi események bebi-
zonyították. hogy ennek a 
pártnak tagijai ís együtt 
akarnak működni a mun-
kássággal a népi demokrá-

jellemzí. A lap kiemeli, hogy cia következetes építésében 

Leleplezése után megszökött 
az alsóvárosi Uszlfeketézö 

Körözik Szögi Szilvesztert, a megszökött 
feketézőt 

Az utóbbi időben feltűnt 
a gazdasági rendőrség nyo-
mozóinak, hogy Szögi Szil-
veszter 25 éves, az Alsó-
városi Fekete földeken lakó 
fiatalember sokat jár ki vi-
dékre és gyanús fuvarokkal 
érkezik haza. A megfigyelés 
alapján megállapították, 
hogv Szögi az utóbbi hóna-
pokban nagymennyiségű 
lisztet és több borjut feke-
tézett el. A nyomozók el-
ínento.k a feketéző lakására^ 
hogy őrizetbe vegyék, de 
Szögi megneszelte a veszélyt 

Kik részesülnek nemzeti 
gondozásban 

A népjóléti minisztérium 
uj rendeletet készít a nem-
zeti gondozottakról. A ren-
delet szerint a nemzeti gon-
dozásban részesülnek mind-
azok, akik akár idehaza, 
akár külföldön szabadság-
harcos t evék enységükért, 
vagy ellenállási íhozgalom-

részvételükért, 
titkár elvtárs" ugy mondta, vagy fasisztaellenes maga-

tartásuk miatt elszenvedett 
üldöztetésük következtében 
megrokkanlak. A rendelet 
szerint a nemzeti gondozot-
tak mentesek a közmunkái-
válság alól, gyermekeik tan-
díjmentesek, a vasúton fél-
áron utazhatnak és egyéb 
előnvökben is részesítik 
őket" 

és ideiében kereket oldott. 
Lakásán házkutatást tartot-
tak, amelynek során ai pad-
lásontöt borjubőrt, két való-
színűleg lopástól származó 
kerékpárvázát és kamrájá-
ban 120 kiló meg nem en-
gedett lisztfelesleget talál-
tak. A rendőrség körözi a 
szökésben lévő feketézőt. 

(*) Névcsere. Balázs Béla 
előadásáról irt tudósításunk-
ban megemlítettük, hogy a 
köllő megzenésített verseit 
Németh Anna adta elő. A 
széphangu előadómüvésznő 
nem Németh Anna, hanem 
Nemes Anna, a szegedi 
Nemzett Szinház karénekcs-
nője volt. 

(*) Növendék hangver-
seny. Az Állami Zenekonzer-
Víitóriumban ma, pénteken 
este 8 órakor rendezi első 
nyilvános növendék hang-
versenyét az intézet hang-
ve rse ny terűi é ben. Belépő 
díjtalanul igényelhető a 
Konzervatórium' titkári hi-
vatalában. Az 50 filléres 
mii sor megváltása kötelező. 

SelnhÁ x-Film- fflavéaseí 

Kamarazene Est 

A kamarazene — sokszor el-
mondtuk — a leseszményibW 
és Jegmeglásztullabl) muztóka. 
Müve lőttől bizonyos mértékig 
áldozatos lemondjisl követel" 
mert a kamarazenében 
egyén nem érvényesülhet, a* 
összjáték n mérvadó, az irány-?, 
adó és a bírálandó. Ilyent 
szempontok ügye 1 e mhe véte 16*; 
vei az előadott Schumann zon-
gorák vin tát — Kollár Pál (zon-
gora), B. Fehér Miklós ít. he-
'gedü), Szerdahelyi László (IL 
hegedű), Várnagy I.ajos (mély* 
hegedű), Csuka Béla (gordon-
ka) — komoly kauiaraérléktf* 
kel hozott felszínre, őszinte 
elismeréssel állapítjuk meg 
Kollár Pál magasra értékeibe? 
tő kiamaramuzsikusi képessé* 
geitj a kvintet többi tagjának 
ideális összhatásokra törekvő 
és a kamarazene minden szép-
ségét érvényre juttató játékát, 
Vaszy Viktornak bem illatába ti 
előadásra kerülő vonósnégye-
sét Szerdahelyi László (L lu* 
gedü), B. Fehér Miklós .(JU 
Iiegedü), Várnagy Lajos (mély* 
hegedű), Csuka Béla (gordon-
ka) játszották. A komponistái 
Vaszy értékálló művel gazda-' 
gitotta az irodalmat. Szatmári 
Géza a zeneesztéta hozzáértő? 
sévei ismertette a kvartét tó-i 
teleit. A harmadik számkén* 
játszott Mozart D-dur vonós-
négyes súlyossága, vagy kötiy-
nyedsógo hiánytalanul netp 
egészen jutott érvényre. (£. a.) 

oOo 

Svéd Sándor 
hangversenye 

Nagy érdeklődés előzi meg 
az Amerikába szakadt vt-
lágltírű magyar operaéne-
kes szombaton a Belvárosi 
Moziban megtartandó hang-
versenyét. Svéd kedvenc sze-
repei : Sevillai borbély 
Carmen, Bánk bán, boriíal 
stb., stb. mind műsoron 
vannak. Ajánlatos jegyekről 
előre gondoskodni Kon-
certnél vagy a Belvárosi 
Moziban. 


