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— Egyetlen vidéki folyóirat 
vagyunk, amelyik valóban meg-
állta a helyétl — szörnyQlkö-
dótt Ertsey Péler, amikor a 
Délmagvarorsiág emiékezeles 
cikkében megbírálta a >Tisza-
táj« juliusr—augusztusi számát. 
A birálat valóban újságírós, ne-
kimenős, felrázó hangú volt és 
Tiszatáj-körökben magamat 
cetli kivéve., megütközést kel. 
M l . — így aztán nem lehet, ez 
még azt is lerombol ja, amit ed-
dig épi let tünk 1 — ilyenformán 
alakult ki valamilyen közös vé-
lemény a csömörös közöny fin-
toraiba bujtatva. Azóta ujabl 
•zám jelent meg. a Tiszatáj nem 
vette fel az odadobott keztyflt 
és maradt minden a rég'ben. 

Mi m a r a d t a rég iben ? 

Régiben maradlak a sopán-
kodásaink, kicsinyes félelme-
tok, a vidéki folyóirat problé-
máinak kibon'atlansága. Hason-
tók lettünk a gyermekét sanyar-
gató an\ ;íb«/. aki mérges érzé-
kenységgel iránvitja annak kar-
rierjét. Jószándéku támogató 
írások nem oldják meg a sze-
gedi folyóirat liu ját-baját, nem 
állapíthatnak meg neki pontos 
helyet az uj magyar kuliura 
területén, mert ilyen szerepe a 
mi folyóiratunknak még nincs 
isi 

Vall juk Csak be 

a közönségnek nyugodtan, hogy 

irincs perspektívánk, hogy 

Iránytalanság és jószándékunk 

verejtéke szüli sorainkat, egy 

bog van előttünk, amit eddig 

káros opportunitásból nem 

mertünk kioldani. így hát itt 

laposodunk előliünk: kinek 

írunk hát, ki a közönségünk? 

Polgári közönségünk van, tehát 

óvatosan kell csöpögtetnünk a 

demokratizmust ? A munkásság 

felé bizony nem tudjuk meg-

töm i a jeget; és miért nem tud-

juk? Nincsenek íróink, vájjon 

nincsenek ? Kifejezzük-e való-

ban a Tiszatájnt? Ráfúggesz-

kcdlünk-e eléggé a valóságra ? 

És egyáltalán merre tartsunk? 

— F.zcket a kérdéseket nyalván 

penr tudja megválasztani a 

szerkesztőség, mert hiányzik a 

cselekvő aktivitás, de még pró-

bálkozás is. 

Nos hát hirtelen töprengé-
seim néhány »vulgáris« szem 
pontjára fel szerelnem htvnl a 
Tiszaláj szétszórt munkaközös-
ségének figyelmét. Szegeden Ls, 
mint másutt a munkásság, az 

Szegtdi (io!<6g!$t*k 
fiií8t(ozása 

M'üdszenty tllen 
A szegedi népi kollégiumok 

•orozatosau megtartott gyűlései 
után a 6iegedi állami Petőfi 
kollégium ia gyűlést tartott, 
tiogyocsatlakozzék a mindszen-
tys'ta uszítás ellen tiltakozó 
nagyszámú táborhoz. Elöljáró-
ban Marticskó József kollégiumi 
titkár az egyház és a demo-
krácia viszonyáról tartott elő-
adást. Hangoztatta, hogy éle-
sen szembe keit fordulnunk az 
egyház kerctél>en megbúvó re-
akoióv&l. Beszédét — amelyben 
visszapillantást vetett az egy-
ház multbPli szerepére is — 
sűrűn szakította félbe a han-
gos helyeslés. Ezután Dux Ernő 
határozati javaslatot terjesztett 
elő, amelyben a kormány eré-
lyes fellépését köreteli Mind-
szenty ellen. A Petőfi kollégium 
mintegy 180 egyetemi hallga-
tója és" hallpatónője lelkes lap-
soVkal és él jenréssel esntlako-
r tt a javaslathoz, mnjd hosz-
i- ni éltették Rákosi elvtársat. 

irodalmi érdeklődésű paraszt-
ság, népi kollégislák, haladó ér-
telmiség lesz a ml olvasóközön-
ségünk. Ezek pedig csak akkor 

érdeklődnek folyóiratunk Iránt, 
ha hasábjainkon a leghaladóbb 
művészeteket, tudományt kép-
viseljük. 

Ezt pedig csak akkor képviselhetjük, 
ha íróink szoros kapcsolatot lé-
tesítenek a közönséggel és nem 
utolsó sorban egymással, il-
letve, ha a folyóirat Irodalmi, 
művészeti, tudományos mun-
kaközösséget léteal, melyeknek 
munkájába tervszerűséget, per-
spektívát visz és a munkakö-
zősségek szektáriússágát meg-
szüntetve, biztosítja a széleskö. 
rüséget, az utánpótlást Az iro-
dalmi szalonok, kávéházak, li-
geti szomorkodók világa le-
tűnt, u j Juhász Gyulaság már 

komikusnak tűnik, az irodalmi, 
tudományos munka bohém 
esetlegessége is a múlté. Hogy 
nem születik belőle semmi, azt 
mutatják az eddigiek. 

Nekünk Szegedre méretezve 
fel kell használnunk a demo-
krácia által nyújtott tapaszta-
tokat, tudatosan a munka uj 
kereteit létrehoznunk, mert 
csak igy lehetünk Szegeden a 
szépség és igazság izgalmas 
szívverése. 

Nagv Sándor 

UJ magyar btinlicryi fim 
a „Tűz" 

Z e l i c Z o U á n : 

V É R T A N U K T E M E T É S E K O R 
(Sat la i és Fürs t em l ékének ) 

Millió csigolya tört a kötélen, 
melynek hurkában az ő nyakuk roppant 
egy ország népe ál l t ott a bitóhoz, 
hóhér még sohase gyilkolt ily roppant 
óriás vértanutl Szederjes arccal 
függtél a sikoltó, pernyeszin szélben, 
te függtél ott, bányász, kubikus, zsellér 
kihunyt szemekkel a gyilkos kötélen! 

Te függtél ott halálba billent fejjel, 
ezért lett hamvadt pusztává az ország 
sirva futottak az árva folvók és 
hogy, lanka, rét zokogta föl a sorsát 
az égre, hol a Nap vijjogva nézte, 
mint nyílik meg a Fold, hogy befogad 
a roppant holtat, mintha tébolydában 
anya, aki önmagát fel faijai 

Most nézz reánk, Napi Tanuja hálálna 
nyitott szemű tanuja mindeneknek: 
fölkelt a föld alól a holt, az óriás, 
és játszik is mlr : hidakat emelget! 
Hegyeket gyúr, folyót hasit a völgyi*-
gyümölccsel dus lombot csipkéz a partre 
ragyogj reá, ragyogj te fennen szálló, 
kinek sohase lobban el az arca! 

A demokratikus magyar film-
gyártás országunk valóságához 
viszonyulva létrehozta a sTüz« 
cimü filmet, amely a gyári sza-
bolázst, a reakció mesterkedé-
seit leplezi le. A film iránt, 

tekintve, hogy az az uj magyar 

filmgyártást is reprezentálja, 

igen nagy az érdeklődés. A fű-

met mától kezdve a Belvárosi 

Moziban mutatják be. 

Vasárnap tesz harminc esztendeje 

Rendszeresítik 
a piacellenőrzéseket 

Három piaci árus ellen indult eljárás 

Szeged város polilikai bi-
zottsága Dénes Leó eb-társ 
polgármester vezetésével és a 
tiszti főorvosi hivatal megbizol-
taival, s'zerdán váratlan ellen-
őrzést tartott a szegedi piaco-
kon. Különösen közegészségügyi 
szempontokból volt szükség az 
ellenőrzésre. A kávézó sátrak-
ban több hetijén tapasztalták, 
hogij nem eléggé tisztán moso-
gatják el az edényekéi. A ta-
paszlalatok alapján elrendelték 
azt is, hogy a vágott baromfit 
ezentúl üvegbura alatt kell tar-
tani a piacon éppúgy, mint a 

süteményféléket. A köztisztasági 
telepet utasitják, hogy a piacok 
környékét fokozottabban tart-
sák rendben, a piacok előtt pe-
dig alaposan tisztítsák fel a jár-
dákat és az uttesteket. 

Az ellenőrzés során megvizs-
gálták a mérlegeket is, néhány, 
nál azt tapasztalták, hogy a mé-
rés nem eléggé pontos. 

Három piaci árus ellen indí-
tanak eljárást egyrészt köz-
egészségügyi okokból, másrészt 
mérlegcSaiás miatt. A piacel-
lenőrzéseket ezentúl sűrűbben 
is megtartják. 

Mázsánként 10 forint iufaMan 
részesül, aki mos! szolgálta! be 

napraforgómagot 
A tcrménybeszolgá Itatási kö-

telezettség teljesítésére a gaz-
dálkodók napraforgójukat leg-
később november 30-ig kötele-
sek beadni. Ennek a kötelezett-
ségnek a teljesítésére a köz-
ségi elöljáróságok mint nyil-
vántartó hatóságok a hőszolgál-
tatási hátraléktian levó gazdál-
kodókat felszólítják. 

Ezúton is felhívja az Orszá-

gos Közellátási Hivatal a gaz-
dálkodókat, hogy teljesítsék 
napraforgóbeszolgáltatási köte-
lezettségűket annál is inkább, 
mert a/, a gazdálkodó, aki most 
adja be napraforgóját, az a be-
szolgáltatási kötelezettségre bo 
adott mennyiség után q-kint 
10 forint, a kötelezettségen fe-
lül beadott után pedig q-kint 
20 forint jutalmat kap a ható-
ságilag megállapított áron felül. 

S z í n h á z ® cMüvészet 

Hid-hiállitásí rendeznek 
a szegedi képzőmiivészek 

A szegedi képzőművészek a 
hídavatás alkalmából reprezen-
tatív kiállítást rendeznek a 
Hungária-szálló elsőemeleti 
nagytermében. Szomlmton dél-
ben'Kis^Mihálv elvtárs, kult.ur-
tanácsnok nyitja meg a mint-
egy 80 festményből és szobor-
ból álló tárlatot. A kiállításra 
kerülő alkotások a híd építé-
séről, a hidmnnkások megfe-
szített keménv munkájáról, napi 
életéről beszélnek. A kiállítók 
legnagyobb részét a lüktető 
munka ábrázolása, a szocialista 
realizmus törekvése vezette. 

H!d-hat»{?verscny 
A MEFESz szsgedi csoport ja 

szombaton este fél 9 ór.ii kez-
dettel a központi egyetem au-
lájában nagyzenekari hangver-
senyt rendez a hidmupkások 
javára. A müsorlnn Handel-, 
Beethoven zenekari müvek és 
Bartók, Kodály kórn«mnvek sze -
repelnek. Közreműködik a MÁV 

énekkara Kertész I-ajos vezény-
lésével és a MEFESz szegedi 
zenekara. Belépődíj 2 forint. 

(*) A szorocsioci vásár ün-
nepi operaelőadása vasárnap, 
21-én lesz a Nemzeti Színház-
ban. Jegyek mérsékelt áron a 
Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 

( • ) A Collegium Muslcum má-
sodik bérleti estje november 
24-én, szerdán este 8 órakor 
Szerdahelyi—Csuka vonósnégyes 
kamarazene-estje. Közreműködik 
B. Rácz Lili (zongora). Műsoron 
Haydn- és Schubert-vonósué. 
gyes és Mozart g-moll zongora 
négyes. A hangverseny pontosan 
8 órakor kezdődik, (x) 

(*) Jeanne Marié Darré, a 
kiváló francia zongoraművész-
nő hangversenye november 23-
án, kedden lesz a Tiszában. 
Műsorán a klasszikus és az 
ujabb zene mestereinek (Bach, 
Chopin, Liszt, Debussy, Faúré, 
?tb.) remekművei szerepelnek 
•tegyek Koncertnél- (Mesterbér-
let I I I . ) x 

D csöséq a Kommunis ta P í r t vér tanú inak , 

a n é o s z s b n d s á i hAs) ha to t fa lnak ! 

hogy megalakult Magyarorszá-
gon a Kommunista Párt. Há-
rom évtized munkájára néz-
hetünk most vissza, sok szen-
vedésre, küzdelemre, sok ne-
hezen kiharcolt eredményre. 
Bz a három évtized vértanuk, 
áldozatok hosszú sorát mutat-
ta fel. A gyilkos Horthy-ía-
stzmns alatt bujkálva, titkne 
összejöveteleken beszélgetve, 
tárgyalva találkozhattak egy-
mással ipari munkások, dol-
gozó parasztok ás az értelmi-
ségi dolgozók legjobbjai. Föld 
alatt terjedt az eszme, a murai, 
lenini, sztálini tanítás, de mi-
nél jobban Igyekeztek elti-
porni, annál jobban erősödött. 
Nem tudták elfojtani és a ko-
mortó bitófák csak mégjobbnn 

megerősítették a kommunis-
ták hitét, erejét. 

Ma teisznbiidn't országban 
bizton épifhet a harminc év 
előtti Kommunista Párt örö-
köse: a Magyar Dolgozók 
Pártja. Épít, küzd és hurcol 
ls, hogy ebben az országban 
többé ho kelljen föbl alá *zo-
rnlnia a nép erőinek, hanem 
azé legyen az or-zóg, aki dol-
gozik benne. 

A Kommunisták Magyaror-
szági Pártjának harmincéves 
történetéről szombaton dél-
után 4 órakor Rákosi Mátyás 
elvtárs beszél a Sportcsarnok-
ban Budapesten a pártvezető-
ség étt a nagvbudnpesti aktíva 
előtt. Rákosi elvtárs nagv-
jelentflsésrü beszédét a rádió 
ls közvetíti. 

A 2 1 - é n l a r í a n d ó s z e g e d i u j 

Kernt! Híd Hifiavatási Üsinspélv 
felvonulási utvonala 

Alsóváros 1. Indulás fél 10-kor 
a Klebelsberg-telepi átjárótól. 
Útvonal: Sárkány-utca, Fö'd-
müves-utca, Mátyás-tér, Fe-
renc-utea, Boldogasszony-sgt., 
Gizella-tér, Iskola*utea, Ru-
dolf-tér. (Fél 11 órára ér a 
Rudolf-tér elé és ott megáll 
további utasítást várva.) I t t 
jönnek: MÁV Fűtőház. Tisza 
p. u., forgalom. Nyugdijasok, 
Kisvasút. Alsóvárosi MDP-
szervezet. Vizmütelep. Egye-
temi pártszervezet. Alsóvárosi 
általános iskola. Zárda. Szent 
Imre gyakorló ált. isk Piaris-
ta gimn. Tanárképző főisk. 
Apáthy kollégium, Állami kol. 
Belváros I I I . , IV. szervezete. 
Délmagynrország napilap szer-
vezete. 'KISOSz. 

Petőfi Sándor-sngárut. Indulás 
fél 10-kor a Kecskés-telepről. 
Útvonal: Szabadkai ut. Petőfi 
Sándor-sngárut. Dugonics-tér. 
Bajcsi-Zsilinszky-utca. Kiffyó-
utca. Klauzál-tér Aradi-utca. 
I tt jönnek: Kecskéstelepi 
MDP és a pártok, Kecskés-
telepi isk. Közvágóhíd. Tisza-
malom. Móravárosi I., I I . 
pártszervezet. Dohó gumigyár. 
DÉMA cipőgyár. Faludi-ma-
lom. 

KálvAria-utca. Indulás fél 10 
órakor a Kálvária-térröl. Út-
vonal: Kálvária*u tea. Dugo-
nics-tér. Tisza Tajos-körut 
Csekonics-utca. Széchenyi-tér. 
Hid-utoa. I t t jönnek: Pártis-
kola. Felsőipar. Gyufagyár. 
Börtön. Szegedi Kendergyár. 
TIOSz. Móravárosi isk. Mar-
git-utcai isk. Szakszerveze-
tek. MNDSz. VAOSz. 

Kossuth Lajos-sugámt. Indulás 
fél 10 órakor a lemezgyártól. 
UtvOnal: Dorozsmai-ut. Kos-
suth La jos-sert. Korzó Mozi. 
(Hid-utcán fét 11-kor megáll-
nak.) Itt jönnek: Lemezgyár. 

Angol-Magyar Juta. Villa-
mosvasút. Konzervgyár. Ros-
mann bőrgyár. Rókusi p. u. 
Hangya Hűtőház. Wint.er ke-
fegyár. Gázgyár. Bohánrtrvárr 
Rókusi isk. Közkórház. Vegy-
ipar. MDP I., I I . szerv. Ha-
tárrendőrség. Rendőrtanoszt. 
Tűzoltók. MÁV Ü. V. Leány-
kereskedelmi. VIIBSz. 

Vásárhelyl-sugárut. Indulás fél 
10 órakor Ujsomogyiteleoről. 
Útvonal: Algyői-ut. Vásárhe-
lyi-sugárut. Szt. Győrgv-utca. 
Batt.hyá ny-ntea, Dózsa Gy.-u. 
Rudolf-tér. (Negyed 11 -re ér-
nek oda, megállnak.) Itt jön-
nek: Ujsomopvitelepi MDP, 
Fodorbelepi MDP. Postások. 
Felsővárosi MDP. Első Sze-

f edi Cipőgyár. Felsővárosi is-
ola. Református isk. Evangé-

likus isk. Klauzál gimn. Bel-
város I., I I . MDP. KTOSz. 

Tiszapert. Indulás ősomogyite-
lepről fél 10 órakor. Útvonal: 
Felsőtiszapart, Batthyáuy-ut-
ca. Dózsa Gv-ütoa. (Hídnál 
vannak fél "11-re, ott meg-
állnak.) Itt jönnek: Osomo-
gyitelepi MDP I., I I . Kotró-
telep. Lippai fürészgyár. Ro-
mogyitelepi ált. isk. Orion 
bőrgyár. Pick szalámigyár. 
Pénzügyigazgatóság. 

Újszeged. Gyülekezés a gyalog-
híd ujszegedi hídfőjénél 10 
órakor: Ujszegedi Ládagyár. 
Ujszegedi Kendergyár. Jó-
zseftelep. Ujszegedi MDP. Ál-
lami Védőnőképző Int. Városi 
kertészet. Tanítóképző. Uj-
szegedi más pártok. 

MA ESTE 

házi disznótorss 
H<t(i«UD>!I a Fészek vendég-
V í I C a v i é i löben. Kossuth 
utca 19. Tulajdonos: JACA 


