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A németek 
A németek! — sóhajt ja i f ja, véne 
s botot ragadna meztelen kezébe, 
ahogy szokás, ha kutya j á r a kertben, 
hogy kárt ne tegyen jószág közt s emberben. 

A németek! — nehéz a szó, de mégse 
lógjátok rá a lenszínhajú népre 
a világégés gyors egymás-utánját; 
a führerek csak őt is úgy zabálták, 

ahogy minket. A fegyvereknek mindegy: 
lógod vagy fogja rád a zord tekintet — 
Bolond türésünk barmokat teremtett 
belőlünk, s hu l l tunk, mint az égitestek. 

A németek! — óh, felsajog az emlék! 
A halottakat régen eltemették, 
s az élők arra esküdtek az égre, 
hogy ki ne hű l j ön az a szó, hogy: béke. 
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Ünnepi könyvvásár 
Valamikor régen, még az első 

vi lágháború idején, neves írónk, 
Krúdy Gyula arról paraszkodik 
egyik cikkében, hogy a kará-
csonyi ünnepekre a magyar 
könyvkiadóvál lalatok egyetlen 
magyar könyvet sem adtak ki. 
Csupa német, francia, angol új-
donság fordításával árasztották 
el az ajándékozni k ívánó vásár-
lóközönséget. Az író joggal kéri 
számon, hogy talán nem írnak 
a magyar írók? M in t kora ki-
magasló embere, könnyen meg-
találta erre nemcsak a választ, 
de a kóreset okát s okozóját is. 
Egész sor ú j magyar alkotás 
született abban az időben is, 
csak éppen nem talált kiadóra. 
A magyar sors bírálóinak, a jö-
vő sorsát latolgató írók köny-
vei nem kellettek az *olvasókö-
zönségnek*, így természetesen az 
elsősorban üzletember kiadónak 
sem. 

Ezt látta meg Krúdy Gyu la a 
tényben. A ma embere má r sok-
kal messzibbre következtet en-
néL A mul t társadalma meg-
mérgezte a magyar kul túrát és 
irodalmat; amikor a burzsoázia 
és a felsőtízezer feudális vilá-
gának szájaízéhez "-igazította*. S 
ha nem akadt magyar író a be-
csületesek közül, aki ha j landó 
volt uszályhordozójává lenni en-
nek az ízlésnek, az sem volt a 
kapitalista üzletember számára 
túl nagy tragédia. 

Sok keserű karácsonyt hozott 
magyar írónak ez a m u l t . . . 

Mindezek talán nem is jut-
nának az ember eszébe, h a n e m 
menne el könyvesboltjaink ki-
rakata előtt és nem lá tná azt a 
szenvedélyes és magávalragadó 
őszinte érdeklődést, mellyel né-
pünk klasszikusaink és a most 
bontakozó ú j magyar irodalom 
alkotásai felé fordul. Kultúr-
forradalmunk beszédes bizonyí-
téka ez a tény — olyan jelen-
ség, melyre joggal figyelhet fel 
író és kiadó egyaránt. A most 
kezdődő karácsonyi könyvvásár 
eleven jelképe népünk életszín-
vonala emelkedésének. 

A régi mondás azt tart ja: *A 
szép élet t i tka az olvasás". Te-
gyük ta lán hozzá még ehhez: a 
jó könyvek olvasása. A könyv 
segítőtárs a mindennapok mun-
ká ja s gondjai közben. Szóra-
koztatva nevel, tanít, — a csen-
des órák legjobb barátja. 

Va jon k i tud ellenszegülni a 
jó könyv varázsának? 

Régi és ú j írók, magyarok és 
külföldiek sorakoznak egymás 
mellé a könyvesboltok polcain s 
ma má r nem kell panaszkodni a 
k iadóinknak, de a magyar olva-
sóközönségnek sem, hogy nem 
talál ízlésének, érdeklődésének 
megfelelő könyvet. 

A sok között ott ta lá l juk Cso-
óri Sándor f iatal költő verseit 
és Nagy István if júsági regé-
nyét, Shakespeare vígjátékot és 
Mikszáth regényt, Lenin, Mao 
Ce-tung műveit , Madách •Em-
ber tragédiáját" . S ugyan k i 
tudná m ind felsorolni a sok 
nevet, címet? 

Micsoda változás?! Al ig né-

hány évtizede magyar könyvből 

öt-batszáz példány eladása má r 

komoly irodalmi-üzleti sikernek 

számított, m a a tíz-tizenötezres 

példányban megjelenő magyar 

és kül fö ld i könyvekért a gzó 

szoros értelmében veszekednek 

az emberek. 

Ha Krúdy Gyula ma élpe, 

csodálkozna biztos ezen a jelen-

ségen. S lehet, hogy ta lán nem 

is értené egészen. Pedig nincs 

ebben semmi csodálatos. Hisz 

*csak szabad nép tesz csuda 

dolgokat* és akkor ez má r nem 

is csoda, hanem mindennél 

élőbb, elevenebb valóság. S ez 

a felismerés vezeti el a dolgozót 

a könyvesboltokba, hogy magá-

nak, másnak a jándéku l könyvet 

vásároljon az ünnepekre. Így 

mutatkozik meg ebben a kis je-

lenségben is népünk változott 

élete. 

Jelentős mozgalom kezdődött Szegeden 

Együttműködnek és kölcsönösen segítik egymást 
Szeged élelmiszeripari üzemei 

sek, műszerek és gépkocsik javítá-Szegeden 16 élelmiszeripari vál-
lalat működ ik , s ezek között otc a 
Konzervgyár, Vágóhíd, Paprikafel-
dolgozó, Szalámigyár és a Tejüzem 
is. Valamennyinek jelentős a sze-
repe a lakosság több és jobb éle-
lemmel való ellátásában. Az élel-
miszeripari vál lalatoknál is fontos 
teendő, hogy az M D P Központi Ve-
zetősége határozata a lap ján csök-
kenjen az önköltség, emelkedjék a 
termelékenység. 

Szép, tiszaparti városunkban 
most az élelmiszeripari üzemek 
jelentős mozgalma indult el, 
az élelmiszeripari minisztérium 
és a Szegedi Párt Végrehajtóbi-

zottság segítségével. 

Szeged 16 élelmiszeripari vállala/a 
kölcsönös együttműködési és segít-
ségnyújtási szerződést kötött. Ez 
jelentős lépés azon az úton, amely 
a még eredményesebb munkához 
vezet; — a lakosság szükségletei-
nek jobb kielégítéséhez. 

Igaz, hogy Szegeden eddig is 
meglelhetők a nyomai az üzemek 
egymás iránti segítség adásának, 
de ez távolról sem volt kielégítő. 

Szegedi disznótorok 
— Az . . . emberek hónapja, a 

disznóölések ideje —. Régen él 
má r ez a jófa j ta szólás-mondás a 
szegedi dolgozó parasztok között. 

A Városi Tanács begyűjtési osz-
tályát — ahol a vágási engedélyek 
kiadása történik — napról-napra 
egyre többen, má r szinte százszám-
ra keresik fel ebben az ügyben. Az 
e lmúl t hét végéig városunkban ösz-
szesen 1542 disznóölés történt. 

A tavalyi esztendőhöz viszonyít-
va kedvező ez a kép. Érdekes még 
az is, hogy — a jó kukoricatermés 
következtében — a legtöbb vágási 
engedély nagysúlyú, közel 160—200 
kilós és még ennél is nagyobb hí-
zott sertésekre szól. 

Városunkban különösen az el-
mú l t két hétben sok disznót vág-
tak. A hónap első tíz nap jában 763 
hízott sertésre kértek a szegediek 
vágási engedélyt. 

A disznóölések megkezdése nagy-
mértékben javí t ja hús- és zsírellá-
tásunkat. Ahogyan szaporodik a 
vágások száma, úgy gyűl ik a zsír a 
begyűjtő helyeken is. Az eddig be-
érkezett jelentések a lapján 3883 
k i logramm zsírt adtak be. Ezen a 
héten újabb, közel 1600 k i logramm 
zsír kerü l á l l ami raktárainkba, on-
nét pedig hamarosan azoknak a 
fogyasztóknak az asztalára, ak ik 
még ezután ölnek disznót, vagy pe-
dig ebben az évben elmarad még 
háztartásukban a disznóvágás. 

A közeljövőben á l l ami hizlaldá-
inkból is még nagyobb számban 
kerülnek sertések levágásra. Ered-
ményeink és készleteink biztatóak, 
s mire a komoly hidegek beállnak, 
csaknem teljes mértékben megol-
dódnak a hús- és a zsírellátás pro-
blémái. 
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Amúgy úgyse lehetett 
rá semmi kilátása szegény 
fejének, hogy ma jd őbe-
lőle is csillagos János 
lesz valaha. Háromszor 
is nekirugaszkodott má r 
az ábécének, de sohse jutott tovább annál , hogy 
•úr, ir, rí, ur, ir«. ( A j se volt á m úr, aki ezt kita-

lálta. Ak i "úr«, az nem ír! Tud ja ezt minden írás-
tudó ember.) A káp lán m á r a fonomimikát is ki-
próbálta a János eszmetehetségén (ezt a szép szót 
is tőle tanultam) —, de az ő feje még ezt sem 
vette be. Mikor a fülét kellett volna megfogni, 
akkor az orrához kapkodott és mikor a homloká-
ról kellett volna a legyet elhajtani, akkor a hasán 
morzsolgatta a mundérgombot a kincstári cérna 
erős veszélyeztetésével. 

—> M á r pedig, ha írni, olvasni meg nem ta-
nulsz, akkor a próbaesztendőd u t án odamehetsz, 
ahol a part szakad — mondta neki a fölöttes ha-
tósága. 

— Má r pedig én inkább leteszem a pangané-
tot, de engem kukorékolni , meg kását fú jn i ne ta-
nítgassanak — jelentette be János a fölöttes ha-
toságának a véghatározatot. 

Mivel a próbaesztendő most má r a végefelé 
járt, János lejött husvétolni Pestre, hogy a Rózsi 
segedelmével valami olyan polgári foglalkozás 
u 'án nézzen, ahol nem macerál ják az embert a 
tudományokkal. 

Ha követválasztásos idő lett volna, akkor tud-
tom volna valami neki való pályát a ján lan i Jámos-

k, így azonban csak azzal biztattam, hogy be-
r i'.etes ember jég há tán is megél. Aztán mikor 
eljóéj szakáztak, utánaszóltam, hogy csak nekem 
r r a j o n ám megint, ha szerelmes levelet akar 
íratni ! 

— Hiszen csak az kellene! — karolt bele Ró-

zsi nevetve. 

— Ma jd megtaní tanám én a betyárt a nyújtó-
iéval úgy, hogy mingyár e lmondaná az ábécét. 

János kihúzta magát, mert rendkívül emeli a 
férfi önérzetét, ha női a jak betyárnak nevezi. De 

Hannibál föltámasztása 
| Ohó-ia, f&ienc itgéwje | 

kebelemben. 
Kerek fekete 

énhozzám is volt á m el-
ismerő szava Rózsinak; 

— A tekintetes ú r meg 

úgyse tudna többet olyan 

szép levelet í rn i ! Az-

óta mind ig itt hordom a 

szeme megcsillant a holdfény-
ben ahogy alma-piros arcát visszafordította. 

— Te — mondom Diának, ahogy becsuktuk 
az ajtót —, észre se vettem eddig, hogy az a Rózsi 
egész jóképű némber volna, ha a többit nem nézné 
az ember. 

— Én meg azt néztem, hogy mi lyen formás 
szája volna ennek a legénynek, ha az a nagy roz-
már-bajusz el nem takarná — tromfolt vissza 
Dia. 

— Na — csücsörítettem előre az a j k am —, 
azt hiszem, szép szájért nem kell a szomszédba 
menned. 

— Hát, ami azt illeti — nevetett, Dia a szeme 
sarkából —, én a tiédnek a felét elengedném! 

— Mit? — húztam össze a számat. — Így is 
kisebb, m in t a tiéd! 

— Próbá l juk össze! 
Miu tán többízben mértéket vettünk egymás 

szájáról, megint visszatértem a fináncra. 
— Te, én azt hiszem, hogy ez a János éppen 

úgy beletartozik az életembe, mint Hannibál . Ö 
szedte ki a csizmámból Hannibál t , mikor hazaér-
tünk, s most éppen azon a napon jelentkezett 
újra, mikor Hannibá l t feltámasztom haló poraibjól. 
Nem érdekes? 

— És neki is olyan bunda-bajusza van, mint 
Hannibá lnak, rúgott Dia a papucsa hegyével Mon-
tanarinak az asztal a lá söpört könyvére, amelyben 
benne van a nagy pun állítólagos képe. (Szerin-
tem ez a másik Hannibá l t ábrázolja, az admirá-
list,. akit a saját emberei feszítettek keresztre 
Szárdiniában, mikor Duil ius elcsáklyázta a flottá-
ját. Az a borbélycímerbe való császárszakállas 
tengeri borjú, akit ez ábrázol, nem kelhetett át az 
Alpeseken.) 

(Folytatjuk) 

Nem beszélhettünk eddig arról, 
hogy szervezett formában, okos 
tervszerűséggel segítették egymást. 
Pedig 

a gazdasági élet minden terü-
letén tudnak támogatást adni 

egymásnak az üzemek. 

A gazdasági együttműködés, se-

gítségnyújtás nagyon sokoldalú. 

Kiterjedhet a gépekre, berendezé-

sekre, szállító eszközökre is. Meg-

történik, hogy egyik vállalat teher-

gépkocsija nincs eléggé kihasznál-

va, de ugyanakkor a másik válla-

lat nem tud szállítóeszközhöz jut-

ni. Mindkét vál lalat jó l jár , ha a 

s. • l l ító eszközzel kapcsolatosan is 

megegyezésre juthatnak. Az együtt-

működésnek, — kooperacionak — 

nagy a jelentősége a munkás köl-

csönzés terén is. Az élelmiszeripar 

egyes ágai bizonyos értelemben 

idényjellegűek. Helyes tehát, ha 

ezek az idényjellegű Üzemek leál-

lásuk idejére á tad ják egy állan-

dóan működő üzemnek a szakmun-

kásokat. Raktárra l is kisegítheti 

egyik üzem a másikat. Természe-

tesen azt minden üzemben külön-

külön kell eldönteni, — és aztán 

együtt összehangolni, — hogy mivel 

tudnak egymáson segíteni, 

Helyes, hogy a Hűtőház a Vágó-
híd iparvágányának építésével, j 
együtt oldja meg a vagonok moz-
gatásának gépesítését, s így csök-
kenti a szállítási költséget. A z ener-
gia szolgáltatásban is segítséget 
nyú j t egymásnak a Hűtőház és a 
Vágóhíd. A Paprikafeldolgozó Vál-
lalat gépkocsival is segítette a 
Konzervgyárat. De ezt a segítséget, 
alkalmasabbá, sokoldalúbbá, ered-
ményesebbé lehet tenni. Erre mu-
tatott rá az a megbeszélés is, ame-
lyet a Szegedi Konzervgyárban tar-
tottak városunk élelmiszeripari vál-
lalatainak vezetői. 

A megbeszélés eredményeként 
Szeged élelmiszeripari vállala-
tai kölcsönös segítségnyújtási 
szocialista szerződést kötöttek 

egymással. 
Ez különösképpen a segédanyag, 
üzemanyag karbantartás, gépek és 
gépkapacitás ideiglenes átadására, 
a használaton k ívü l i gépek felkuta-
tására és kölcsönzésére, a szállító 
eszközökkel egymáson való segít-
ségre. tárolótér átadására vonatko-
zik. De érinti a gépek, berendezé-

sában való együttműködést, a mun-
kaerővel való kisegítést, a karban-
tartásban is. A műszaki szervezés es 
tervezés, szaktanácsadás és minő-
ség ellenőrzés, aztán a számvitel 
is szerepel a szocialista szerződés-
ben. 

Az együttműködés főcélja az 
önköltség csökkentése, a terme-

lékenység növelése. 

Ezzel együtt természetesen a ter-
melés minél zavartalanabb biztosí-
tása, a hibák gyors megszüntetése 
helyileg, éppen az együttműködés, 
segítés alapján. Nyilvánvaló, hogy 
mindez a szükségletek jobb kielé-
gítését is jelenti. 

Nagy eredményeket hozhat az 

együttműködés, de csak úgy, ha 

minden üzemben valóban szív-

ügyüknek tart ják a kibontakozó 

mozgalom erősítését, s nem feled-

keznek meg róla. Az élelmiszer-

ipari minisztérium fokozott támo-

gatása szükséges ahhoz, hogy Sze-

ged élelmiszeripari üzemei között 

megfelelő jó legyen a kölcsönös 

segítés, együttműködés. 

J ó és gyümölcsöző lenne bizo-

nyosan, ha városunk textil- és 

faipari üzemei között is szer-

vezett és meghatározott formá-

ban meg lenne egymás kölcsö-

nös segítése; az együtmüködés. 

A textil- és faipari üzemek 

párt- cs gazdasági vezetői bi-

zonyára meglelik majd a mód-

já t annak, hogy közös megbe-

szélésre összeüljenek az együtt-

működés létrehozásáért. 

A textilüzemekben s a velük össze-

függő iparágakban, továbbá a ía-

iparban talán még j óva l nagyobbak 

az adottságok a kölcsönös segítés-

re, mint az élelmiszeripari válla-

latok között. De az élelmiszeripari 

üzemek szocialista szerződésébe 

foglaltak nem is egy pontja vonat-

kozik például a textilüzemekre is. 

Persze más körülmények között, 

de a lényeget tekintve azonos mó-

don. Ilyen például a karbantartás, 

műszaki szervezés, segédanyagok, 

gépalkatrészek. 

A textilüzemek és a velük ösz-
szefüggő iparágak, aztán a faipari 
üzemek egymás közötti alapos 
együttműködése, kölcsönös segítése 
nem kétséges, hogy jelentős lépés 
lenne előre a kormányprogram 
megvalósítása út ján. 

A Duna-Bizottság hétfői ülése 
A Duna-bizottság hétfőn folytat-

ta tanácskozásait. Először a bizott-

ság 1955 évi költségvetését tárgyal-

ták, amit egyhangúlag elfogadtak, 

ma jd megkezdték a duna i hajózás 

szabályzatának kiegészítésére vo-

natkozó javaslatok tárgyalását. A 

javaslatokat munkabizottság e l é 

utalták. Az ülés első olvasásban 

megtárgyalta a Duna-bizottság al-

kalmazottainak jogairól és köteles-

ségeiről szóló szabályzatot, ame-

lyet további tárgyalás végett szin-

tén munkabizottság elé utalt. Az 

ülés végül jóváhagyta a Duna-bi-

zottság 1955. évi munkatervét. A 

Duna-bizottság következő teljes 

ülését szerdán tartja. 
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SZEGEDI JEGYZETEK 

Utcanevek 
Sokan talán cso- őket, aszerint, hogy nevek, de az még 

dalkozva olvassák a milyen tárgykörbe furcsább, hogy egy 
címet: mit lehet a valók, érdekes cso- olyan nagy és fejlett 
szegedi utcákról írni? portok alakulnának kulturális élettel ren-
Hosszúak, rövidek, ki. Foglalkozásnevek: delkezö városban, 
szélesek, keskenyek, molnár, festő, timár, — mint Szeged — az 
régiek, sárosak; de kormányos, földmű- állatok, természeti je-
hiszen ezt mind jól ves; évszakok: tavasz, lenségek, évszakok és 
tudjak a szegediek, s nyár, ősz; növényne- foglalkozások nevei 
mar meg is szokták, vek: bokor, paprika, mellett városunknak 
Amit pedig az ember erdő, rózsa, orgona, az irodalom, a művé-

l mindennap lat, meg- liliom, retek, füzes; szet és a tudományok 
J szokott, lassanként nádas. Vannak még területén kimagasló 
, mar észre sem veszi, utónevekről, közieke- egykori alakjai több-
l inkább természetes- dési eszközökről és nyirc csak a pantlie-
; nek tartja, és csak szerszámokról elnevc- ónban kaptak helyet. 
, akkor tűnik fel szá- zett utcák is. Az első Ugy gondolom, öle is 

mara a mindennap hely azonban mégis megérdemlik, hogy 
f látott utca, ha éppen az állatokat és a ter- utcát nevezzenek el 
£ javítjuk kövezetét, mészeti jelenségeket róluk. 
- Ilyen megszokottá illeti. Ezeket ugyan- A: első pillanatban 
i valtak a szegedi utca- csak megbecsülték a talán akadékoskodás-
[ nevek is. Ha azonban városbeliek: róluk ne- nak látszik ilyen cse-
„ idegen, más városbeli vezték el a legtöbb helységet megemlite-
{ sétál Szeged utcáin utcát. . Szivárvány, ni. De hiszen haladó 
. — vagy akar csak hajnal, alkony, szék hagyományaink ápo-
;  r apdlant a város tér- délibáb, árvíz; felhő, lásához tartozik a- is 
l kepere (bar ez nehe- gém, daru, galamb, hogy - ha em-

is 
kulturális 

; pár ev ota nem igen repel üt, sőt hogy a életünk minden ki-

£ kapható Szegeden) — sorrend teljes legyen, váló alakjának --

f elcsodálkozhat az ut- még a sárkány sem  l c a a U i b b egy utca 

, caneveken. maradt ki névtáblája őrizze em- ' 

| ? hirtelenébe cso Magukban is elég ^ T ő ^ZTkbaT Í 

) portositam akarnank furcsák ezek az utca- VEZENYI PÁL ' 

; zebb mint a séta, ml- oroszlán, farkas; csu- lékművet nem ü 
vei a varos térképe ka; holló — mind sze- állítunk kulturális 
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