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Hruscsov: 

II Szovjetuniónak ébernek kell lennie 
Moszkva: A Mezsdunarod-

naja Zsizny (Nemzetközi 
Élet) moszkvai tudományos 
és politikai havi folyóirat 
februári számában közli 
Csajra varti Radzsagopala-
csari volt. madfaszi főminisz-
ter, neves indiai politikus és 
Nyikita Hruscsov levélvál-
tását. Radzsagopalacsari ta-
valy novemberben kereste 
meg levelével. Hruscsovot, s 
az SZKP Központi Bizottsá-

E körök a nukleáris fegy- alkalmazásáról, ez az Egye-
verről lemondó egyoldalú sült Államokat és 6Zövetsé-
kötelezettségünkre azzal geseit rákényszeríti, hogy 
válaszolnának, hogy fo- kövesse a példát, s ilymódon 
koznák készleteik felhal- ez a hidegháború és a fegy-
mozását, hogy túlsúlyra verkezési hajsza megszűnte-
jussának, majd ultimátum- tésére vezet, 
jellegű követelésekkel lép- Hruscsov erre azt válaszol-
ncnek fel a Szovjetunióval ta, hogy a Szovjetunió már 
szemben*. többször tett bizonyos egyr 
Az események ilyen for- oldalú leszerelési lépéseket, 

dulata — állapítja meg Hrus-
csov — jelentős kárt okozna 

gának első titkára decem- a béke ügyének és a békés 
berben válaszolt az indiai együttélés eszméjének. Ez 
politikusnak. viszont megzavarná az egye-

Radzsagopalacsari arra kér- temes leszerelésért, az atom-
te Hruscsovot, hogy a Szov- és hidrogénfegyver eltiltásá-
jetunió egyoldalúan mond- ért vívott harcot, 
jon le a nukleáris fegyve- Még jobban fokozná a 
teknek hábqrús célokra való nemzetközi bizalmatlansá-
felhasználásáról. »Ha Önök 
ilyen nyilatkozatot tesznek 
•— írja az indiai politikus —, 
akkor a Nyugat kénytelen 
lesz áhítattal és tisztelettel 
adózni magas fokú erkölcsi-
ségüknek*. 

Hruscsov december 3-i vá-
laszlevelében rámutat arra, 
hogy a jelenlegi körülmé-
nyek, sajnos, nem engedik 
meg, hogy a szovjet kor-
mány ilyen egyoldalú köte-
lezettséget vállaljon. 

A Szovjetunió —írja Hrus-
csov — határozottan kiizd 
a nukleáris fegyverek el-
ítéléséért cs eltiltásáért, s 
bármely pillanatban kész 
ilyen értelmű egyezménye-
ket Kötni a többi hatalom-
mal. 
De nekünk nincs 

got, erősítené a fegyver-
kezési versenyt, s a tömeg-

mos t arra számított, hogy 
követik majd példáját. 

A Szovjetunió — idézte 
fel Hruscsov — a legutób-
bi két-három évben majd-
nem kétmillió katonával 
csökkentette hadsereget, de 
ezt a példát sem követték. 
Ha ráadásul tekintetbe 

vesszük, hogy az Egyesült 
Államokban mind állhatato-
sabban követelik a megelő-

pusztító eszközök még na- ző háborút, úgy mindez ar-
gyobb arányú felhalmozá-
sára vezetne. 
Hruscsov hangsúlyozta: 

amíg a nyugati hatalmak 
kormányai nem hajlandók 
gyakorlati leszerelési intéz-
kedéseket tenni és nem haj-
landók lemondani az atom-
és a hidrogénfegyver alkal-
mazásáról, 

a Szovjetunió nyilvánva-

megfeledkezni arról — fűzi 
hozzá Hruscsov —•, hogy 

az Egyesült Államok és a 
NATO katonai tömbjében 
tömörült nyugat-európai 
szövetségesei mindent meg-
tesznek, hogy az atom- és 
hidrogénfegyvert legfőbb 
fegyverükké tegyék, s ezt 
hivatalosan ki is jelentik. 
Hruscsov válaszlevelében 

ezután így folytatja: 
»A nyugati -hatalmak ag-

resszív körei tudják, ha -a 

lóan nem tehet mást, 
minthogy folytatja erőfe-
szítéseit a békcharcban, s 
megmagyarázza a népek-
nek az imperialista körök 
jelenlegi politikájának veg-
zetességét. 
Radzsagopalacsari decem-

jogunk ber 10-én kelt második leve-
lében ismét kifejezte azt a 
meggyőződését, amennyiben 
a Szovjetunió egyoldalúan 

ra kényszeríti a Szovjetuniót, 
hogy különösen éber legyen, 
s így kellőképpen fogadhas-
son minden meglepetést 

Hruscsov felhívja Radzsa-
gopalacsari figyelmét arra a 
tényre, hogy 

a Legfelső Tanács megbíz-
ta a szovjet kormányt, 
vizsgálja meg a szovjet 
hadsereg további létszám, 
csökkentésének kérdését. 

Hruscsov végül azt a meg-
győződését fejezte ki, ameny-
nyiben a Szovjetunió egyol-
dalú lépéseit a nyugati ha-
talmak hasonló erőfeszítései 
támogatnák, ez nemcsak a 
nemzetközi helyzetet javí-
taná meg, de újabb lépéseket 
is lehetővé tenne, hogy az 
emberiség megmeneküljön a 
fegyverkezési hajszától és az 

lemond a hidrogénfegyver atomháború veszélyétől. 

A csehszlovák kormány jegyzéke 
a nemzetközi helyzetről 

Dr. A. Gregor, a csehszlo- ország, Olaszország, Görög-
vák külügyminiszter első ország és Kanada diplomá-
hetyettese a napokban fo- ciai képviseletének vezetői, s 
gadta Nagy-Britannia, az jegyzéket adott át nekik, 

Szovjetunió "szavát adja,, azt Egyesült Államok, Francia- melyben a csehszlovák kor-
szilárdan még isr tartja és ország, Norvégia, Dánia, mány kifejti a jelenlegi 
nem szegi meg. Hollandia, Belgium, Török- nemzetközi helyzettel kap-

csolatos álláspontját, s teljes 
egészében támogatja a Szov-
jetunió békejavaslatait. 

A csehszlovák kormány ki-
jelenti, hogy kész részi ven-
ni az északatlanti paktum és 
a varsói szerződés tagálla-
mai kormányfőinek, vala-
mint más államok kormány-
főinek javasolt értekezletéi, 
s kifejezte azt a meggyőző-
dését, hogy azok a kormá-
nyok, amelyekhez jegyzéket 
intéztek, ugyancsak részt 
vesznek ezen a konferencián 
és hozzájárulnak annak si-
keréhez. 

Készülünk a brüsszeli 
világkiállításra 

Divatszakértők bírálták felül a Ruhaipari Tervező Vál-
lalatnak azokat a modelljeit, amelyeket a brüsszeli világ-
kiállításon bemutatnak, A nagyestélyi ötletes szabás-
megoldásával tűnt ki, de csinosak a gyermekruhák is. 

E HÉTEN SEM VOLT 
ÖTTALALATOS 

LOTTÓSZELVÉNY 

A lottó ötödik játékhetére 
3 131 287 szelvény érkezett 
be. A nyertes szelvények kö-
zött 4 696 930 forint kerül fel-
osztásra. öttalálatos szelvény 
nem volt. Négy találatot 18 
szelvényen értek el. Nyere-
ményösszeg egyenként 130 
ezer 470 forint. Háromtalá-
latos szelvény 1666 volt, itt 
egy-egy szelvényre 705 fo-
rintot fizetnek. Két találatot 
57 739 fogadó ért el, a nye-
remény 20 forint 50 fillér. 

Az e m b e r e k közöt t és értük 
— Az Üjszegedi Ládagyár kommunistáinak tevékenysége — 
A párttitkárt keresem az 

Üjszegedi Ládagyárban. 
— A Hegyi bácsit? •— 

kérdezik vissza a portán, s 
látom az arcokon, hogy szí-
vesen említik nevét — Meg-
találja a nagyirodában. 

Amíg a telep tiszaparti ol-
dalára érek, két ismerős elv-
társsal is találkozom. Tőlük 
kérdem: mióta párttitkár 
Hegyi János? 

— Májusban választottuk 
— felelik. — Hét taggal ala-
kult meg a pártszervezet, s 
az átigazolások befejezése 
után már harminchármán 
lettünk. Azt mondtuk ekkor: 
legyen a párttitkár Hegyi 
bácsi, 0 vöröskatona is volt, 
a népi demokráciában elvé-

A Ládagyár munkatermei-
ben természetesen tilos a do-
hányzás — kis tűzmentes 
helyiségben szívják el ciga-
rettájukat a munkások. 
Mintegy hatan tartózkodnak 
a dohányzóban és az egyik 
cigarettázó megjegyzi: 

— Miért nincs Magyaror-
szágon sztrájkjog — s szívja 
a füstöt, figyeli a hatást. 

A munkások összenéznek 
s gondolataikban válaszok 
sorakoznak. 

— Ismerjük ezt a "-tész-
tát* — hangzik a felelet —, 
az ellenforradalomban is er-
re tüzeltek a demagóg sen-
kiháziak, hogv ne dolgoz-
zunk, csak követeljünk ezt, 

gezte az Építőioari Techni- meg azt, és maid azért pénzt 
kumot, taoasztalt, jó elv-
társ. Ó vállalta . . . 

— Hány éves a párttit-
kár? — érdeklődöm, gondo-
latban mérlegelve • a 19-es 
helytállását, meg a mostani 
kései tanulását. 

— Hatvanon felül -r* vá-
laszolják. 

És ilyen idős korban érett-
ségizett! . . . 

• 
A pártoktatásrő! beszélge-

tünk Hegyi elvtárssal. 
— A marxizmus—leniniz-

mus tanfolyamot Sípos Gyu-
la. az ü. b.-elnök vezeti, igen 
iól — közli a párttitkár. — 
Az időszerű kérdésekről ne-
dig Jacsó József KT«7-titkár 
szokott tartani előadásokat. 
Közel ötvenen tanulnak az 
üzemben, s volt egv idő-
szak. amikor többen hiá-
nyoztak. Felkerestük ezeket 
az embereket. Én azzal ér-
veltem. hogv értsék meg, 
elvtársak, legfontosabb most 
a tanulás. N y u g a t o n azt 
akariák, hogy ne Tassunk 
tisztán, hát hogvan aka-
runk mi nvitott szemmel 
iárni. ha nem tanulunk. Si-
került is meeevőzni az okta-
táshan részvevőket. Pontosan 
eliárnak az előadásokra, sze-
mináriumokra. Vitatkoznak, 
nvitott kérdést nem hagy-
nak. Állástfoglalnak, mert 
ez is fontos. Ott vagyok 
rendszeresen közöttük és 
meggyőződésem, hogv nagy 
eredménye lesz a pártokta-
tásnak. Kihat az egész gyár 
munkásaira. A párttagok 
nem hagyják ám szó nél-
kül a rosszindulatú, vagy té-
ves nézeteket . . . 

• 

is kaDunk. Ebből a ^ igaz-
ságból* nem kérünk. 

Mások is közbeszólnak, s 
habár jól ismerik az "ér-
deklődőt*. nem hagyják rá 
a megjegyzést. 

— Valamikor dicsőség volt 
sztrájkolni a burzsuiok el-
len — mondja csendesen, de 
határozottan a sarokban Ju-
hász Sándor anvagtéri mun-
kás. — Most ki ellen kell 
nekünk a sztráikjog?! Az 
lenne a iaikeserű. ha csak 
úgy tudnánk elérni valamit, 
ha sztrájkolnánk. Hát ha itt 
bemegy valaki kérelemmel 
az igazgatóhoz, a Dárttitkár-
hoz, elintézik-e ügvét? 

A kommunista érvelt. S 
szavai helveslésre találnak, 
csak a megjegyző távozik 
leforrázva.. . 

Nagvon ieaz, hogv a Lá-
da évér vezetői odaadóan tö-
rődnek a hozzáiuk forduló 
emberek üaves-baios dolgai-
val. A nanokban is beállí-
tott az eevik fiatal munkás 
az igazgatóhoz: 

— Ne haragudion, hogy 
ilyen ügyben zavarom — 
kezdi a szót —. de nekem 
nagvon kellemetlen. Nagy-
mosás volt nálunk, édes-
anyám rámbizta, főzzem ki 
a ruhát. & elment otthonról, 
én meg eltörtem a kavaró-
rudat. Nem is mertem neki 
megmondani, és nagvon sze-
retném. ha egv ilyen fala-
nát-félét kanhatnék az üzem-
ből. Hulladékból, megfize-
tem. 

Lehette az ilyen kérést el-
utasítani? 

— Kérem, csináljanak egy 
kavarórudat — mondja tré-
fásan az igazgató a telefon-

Intézkedések a Fürdő Vállalat 
deficitjének csökkentésére 

— A szegedi fürdő as ország legolcsóbb 
ilyen intézménye — 

A városi tanács végrehajtó Iuxusjellegű szolgáltatások dij 
bizottsága a közelmúltban több- szabását megemelni. 
szőr foglalkozott a Szegedi Für-
dővállalat problémáival. Tudva-
levően a fürdő jelentős ráfize-
téssel dolgozik. 

E deficit megszüntetésére 
több intézkedést foganatosítot-
tak már. Mindez azonban elég-
telen. Szükséges, hogy a fürdő 
által nyújtott szolgáltatások 
árait megemeljék, mivel a sze-

Sokan tízezer forintos költ-
séggel csónakmotorokat vásá-
rolnak. a motorcsónakok táro-
lását, garazsírozását a Tiszán a 
Szegedi Fürdő Vállalat eddig 
ráfizetéssel végezte. Ezért a 
végrehajtó bizottság többek kö-
zött szabályozta, hogy a téli 
Iiajótárolási dij 100 forint le-
gyen, ezenkívül a motorosé-

ba — ifjú barátunknak, hogy 
ki ne kapjon otthon. 

Látszik a fiatal munkás 
arcán, hogy nagy kő esett 
le a szívéről. Pedig az eset 
semmiség —, de neki nagy 
dolog. 

— Sok ilyesmi fordul elő 
— mondja a kommunista 
igazgató. — Egyiknek a ke-
rékpárja romlik el, másik 
az otthon kilyukadt sütőt 
akarja kijavítani munkaidő 
Után a műhelyben. Mért ne 
adjunk lehetőséget erre a 
munkásoknak. Ha merevek 
vagyunk, akkor esetleg azért 
is dugva csinálják, vagy el-
visznek valamit a néptulaj-
donból. Ezt akarjuk meg-
előzni. Sikerül is. S a mun-
kások úgy vannak vele; 
»amilyen az adjon isten, 
olyan a fogadj isten*. Meg-
térül az emberekkel való 
törődés a termelésben, a bi-
zalomban. A minap is két 
dolgozónak biztosítottunk in-
gyen ebédet. Sok a család, 
a téli gondok, nehezen áll-
nak. Azt mondták, számukra 
ez is nagy segítség. Volt 
olyan munkás, aki még nem 
egészen hat hónapja dolgo-
zik a gyárban, de tüzelő 
kellett neki. Habár még nem 
jár, mégis adtunk. És vi-
szonzásul nagyon szorgal-
masan dolgoznak. Voltak vi-
ták az anyagtéri munkások 
között. Balogi Imre kommu-
nista művezető kezdeménye-
zésére versenyt indítottunk 
a két brigád között és meg-
felelően osztottuk el közöt-
tük a munkát. Kiváló ered-
ménveket értek el, a gvőztes 
brigádot meg is jutalmaz-
tuk 1200 forinttal. A kisze-
sek is igyekeznek a munká-
val és segítjük őket kirán-
dulásaikban, báli rendezvé-
nyeikben. 

• 
Bejön a szegezóböl az 

egyik elvtárs. Említ valami 
szakmai kérdést: azonnal 
meg is tárgyalja a párttit-
kár, az igazgató és intézked-
nek. 

— Kitűnően tevékenyke-
dik az a nyolcas bizottsá-
gunk, amelynek tagjai az 
üzem különböző munkate-
rületein dolgoznak — mond-
ja Hegvi elvtárs —. Kom-
munisták valamennyien, s 
tájékoztatásuk nyomán tudo-
mást szerzünk, hol van baj, 
amin segíteni kell, vagy 
ötlet, javaslat, amit felka-
rolhatunk. így közvetve min-
dig ott vagyunk az emberek 
között. Érezzük, látjuk, hogy 
munkánk nem hiábavaló. 
Most már olyan soha nem 
fordul elő, hogy egv-egv ösz-
szeiövetelnél a kiiáratnál le-
szólítjuk a dolgozókat: "Mi-
ért nem jössz*. Meghirdet-
jük. hogy ekkor van a tag-
gyűlés, vagy a termelési ér-
tekezlet — és mindenki el-
jön! 

Ez a jelenség bizonyítja, 
hogy valóban az emberekért 
dolgoznak. M. T. 

Sokba került 
a résjeges^edés 

Szinte az eszméletlenségig 
berúgva ült a volt Sándor-
féle söröző előtt, a fal mel-
lett Zemkó István 28 éves, 

- « , - . . -- - , , Faragó utca 8 szám alatti 
gedi fürdő árai mélyen az or- nak, kétpárevezős garazsozasi l a k o s Botrányos viselkedése 
szágos szint alatt voltak. ^ n A n n r a e m é l v e g kabtu „:„, , ., 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága elvi jellegű döntése 
szerint elsősorban a "nyári für-
dőzési idényben kell majd a 

Erősödtek a járás 
termelőszövetkezetei 

díja 200, négyszemélyes kabin m i a U - a rendőrségre vitték, 
bérlete 200 forint lehet az új m ajd a kivonuló mentők két 
idényben- A területhasználat koffein-injekcióval észhez-
dija 30 forint négyzetméteren- térítették. Ugyancsak részeg 
ként. állapotban a rendőrségen kö-

A gőzfürdőnél a végrehajtó tött ki Kertész Józsefné 48 
bizottság csak minimális vál- éves, Tolbuhin sugárút 28 
toztatásokat engedélyezhet. így s zám alatti lakos is, akire az 

A hatszáz személyes magyar vendéglő mellett áll ez az 
ízléses, kúpalakú magyar csemegepavilon, amelyben a ma-
gyar konzervipar termékeit és a magyar ételspecialitásokat 
árusítják majd. 

Az ellenforradalom okozta 
megrázkódtatás ellenére is 
a szövetkezeti mozgalomhoz 
hű, dolgozó parasztság — sa-
ját érdekében is —, odaadó 

; szorgalommal végezte mun-
káját. Ez a munka a sze-
gedi járásban is szép ered-
ményekben tükröződik. Er-
ről győződhettünk meg azok-
ból a számadatokból, ame-
lyek a tegnapi járási tanács-
ülésen hangzottak el. (A ta-
nácsülésről lapunk más he-
lyén számolunk be.) Ezek 
szerint tavaly a járás terme-
lőszövetkezeteiben az álló- séL 

eszközök (beruházási vagyon-
tárgyak) egy tagra eső ér-
téke 16 360 forint volt az 
1956-os 10 196 forinttal szem-
ben. A járás tsz-eiben a fel 
nem osztható szövetkezeti 
alap egy főre eső átlaga az 
1956-os 4220 forintról 8037 
forintra emelkedett, az üzem-
viteli alap tekintetében vi-
szont 3320 forint helyett ta-
valy már 5112 forint volt 
az egy tagra eső átlag. 
Mindez világosan bizonyítja 
a járásban a termelőszövet-
kezetek fejlődését, erősödé-

az úgynevezett népfürdő-jegy 2 
forint, a masszírozás díja 3 
forint. Ezzel az árszabással is a 
Szegedi Fürdő Vállalat az or-
szág legolcsóbb fürdője marad. 

A gőzfürdő díjszabása már 
életbelépett, 

utcán fekve találtak rá, 
olyan részeg volt. A kivonu-
ló mentők hasonlóan, koffe-
innal térítették józanságra. 
Utólag most mindkettőjük-
nek számlázni fogják az in-
jekció árát és a kivonulás 
díját 

Ülést tart a Szakszervezetek 
Csongrád Megyei Tanácsa 

Ismét összeül á Szaksz ervezetek Csongrád Megyei 
Tanácsa. Az ülésen Juhász József, az SZMT elnöke tá-
jékoztatót ad a SZOT XIII. teljes ülésének munkájáról és 
a SZOT XIX. kongresszusának előkészületeiről. Az ülé-
sen megvitatják a szakszervezetek alapszabálytervezetét 

Az ülést Szegeden, a szaakszervezetek Tolbuchin su-
gárúti székházában tartják kedden délelőtt fél 9 órai 
kezdettel 


