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Koszorúzási ünnepség a budapesti 
Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél 

Hazánk felszabadulásának 
13. évfordulója alkalmából 
csütörtökön megkoszorúzták 
a népünk szabadságáért éle-
tüket áldozott szovjet hősök 
budapesti, Szabadság téri 
emlékművét. 

Az emlékművel szemben a 
néphadsereg díszőrsége sora-
kozott fel csapatzászlóval. A 
vörös és nemzetiszínű és 
szovjet zászlókkal díszített 
téren több ezer fővárosi dol-
gozó gyűlt össze. Megjelent 
Kádár János, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Közpon-
ti Bizottságának első titkára, 
dr. Münnich Ferenc, a for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány elnöke, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
jai és póttagjai. 

Tíz óra előtt néhány perc-
cel érkezett meg az ünnep-
ségre a Szovjetunió párt- és 
kormányküldöttsége: N. Sz. 
Hruscsov, a Szovjetunió 
Kommunista Pá r t j a Közpon-
ti Bizottsága első titkára, a 
Szovjetunió Minisztertaná-
csának elnöke, a küldöttség 
vezetője és a küldöttség tag-
jai: ott volt J. I. Gromov, 
a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete. A téren elhe-
lyezkedett dolgozók hatalmas 
lelkesedéssel, éljenzéssel kö-
szöntötték N. Sz. Hruscsovot, 
a szovjet párt- és kormány-
küldöttség vezetőjét és a kül-
döttség tagjait. 

Dobi István, az Elnöki Ta-
nács elnökének és a kísére-
tében lévő Révész Géza hon-
védelmi miniszter megérke-
zését kővetően elhangzott a 
szovjet és a magyar him-
nusz, majd megkezdődött a 
koszorúzás. 

Elsőnek a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Központi 
Bizottsága nevében Kádár 
János, a Központi Bizottság 
első titkára és Marosán 
György,, a Központi Bizottság 
titkára helyezett koszorút az 
emlékmű talapzatára. A Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa koszorúját Dobi Ist-
ván, az Elnöki Tanács el-
nöke és Kristóf István, az 
Elnöki Tanács titkára, a 
magyar forradalmi munkás-
paraszt kormány koszorúját 
dr. Münnich Ferenc, a Mi-
nisztertanács elnöke, Apró 
Antal, a Minisztertanács első 
elnökhelyettese és dr. Sík 
Endre, külügyminiszter he-
lyezte el. Ezután a Szovjet-
unió párt- és kormánykül-
döttségének tagjai, élükön 
N. Sz. Hruscsowal, a Szov-
jetunió Kommunista Pártja 
Központi Bizottságának első 
titkárával, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának elnökével 
helyezték el koszorújukat. 

Az Internacionálé elhang-
zása után a díszőrség dísz-
menetben vonult él az em-
lékmű előtt. 

A díszmenet után N. Sz. 
Hruscsov, e a szovjet párt-
és kormányküldöttség tag-
jai magyar párt- és állami 
vezetőik társaságában elha-
ladtak a téren felsorakozott 
budapesti dolgozók sűrű so-
rai előtt. N. Sz. Hruscsov, s 
a küldöttség tagjai moso-
lyogva, integetve köszöntöt-
ték a fővárosi dolgozókat. 
N. Sz. Hruscsov több dolgo-
zóval fogott kezet, többen 
pedig szeretetük kifejezésé-
ül melegen átölelték a szov-
jet párt- és kormányküldött-

ség vezetőjét. A tér egyik budapesti dolgozók minds-
felén hazánk legifjabb pol- nütt viharos lelkesedéssel, 
gárai: kisgyermekek vették nagy tapssal, hosszantartó 
körül N Sz. Hruscsovot, aki hurrá-kiáltásokkal üdvözöl-
mcaalyogva, kedvesen ér- ték a testvéri szovjet nép 
deklődve időzött körükben, küldötteit, » hosszasan él-
s az egyik gyermeket kar- tették a szovjet-magyar ba-
jába vette. Az egybegyűlt rútságot. 

Koszorúz a szovjet párt- és kormányküldöttség 

Ünnepélyesen átadták az 1958. évi 
irodalmi és művészeti dijakat 

A Művészeti Szövetségek Fejér István írónak "Be- nek 1958-ban rendezett ká-
Házában csütörtökön dél- kötött szemmel* c. szímű- állításáért, 
előtt ünnepélyesen adták át véért, Segesdy György szobrása-
az 1958. évi irodalmi és mü- Thurzó Gábor írónak no- művésznek Juhász Gyuta-
vészeti díjakat. Az ünnepsé- v e l láiért , szobráért, ^amelyet 1957Jben 
gen megjelent politikai és Rákos Sándor költőnek -A Szegeden állítottak fei. 
kulturális életünk több 
neves képviselője. Aczél 
György, a művelődésügyi mi-
niszter első helyettese mon-
dott beszédet, majd átadta a 
díjakat az alant felsorolt 
kitüntetett íróknak, müvé-c 
szeknek: 

JÓZSEF ATTILA-DÍJJAL 
KITÜNTETETTEK: 

L fokozat: 
Keszthelyi Zoltán költőnek 

-Halljátok!* e. versesköteté-
ért, 

Földeák János írónak-Fér-
fi út* e. kötetéért, 

Győrt Dezső írónak 1987-
ben megjelent kisregényeiért. 

II. fokozat: 
Bihart Klára írónak -Szem- ért 

júzág* c. regényéért éa no-
velláiért, Erdős 

Tűz udvarában* c. verseskö-
tetéért és 1957-ben megje-
lent verseiért 

MUNKÁCSY MIHALY-
DÍJJAL KITÜNTETETTEK: 

L fokozat: 
Tar István szobrászművész 

LISZT FERENC-DU 
L fokozat: 

Kóródy András karmester-
nek a -Peter Grirnes* kiváló 
zenei betanításáért és ve-
zényléséért, művészi és em-
beri érdemeiért, 

Kovács Dénes heged űmd-
József Attila -szobráért ame- v é s z n e k Mozart műveinek és 
lyet 1957-ben Makón állítót- hegedűversenyének 
tak fel. kiváló tolmácsolásáért 

II. fokozat: n . fokozat: 
Pirk János festőművésznek F r a n k I P é t e r zonganamő-

eddigi munkásságáért teüo- v é s z n e k kimagasló sikerű 
nősen -Magvető* c. fesifcmé- h a z a i ^ k ü a f ö l d l szereplései-
nyéert, é r t . 

Szántó Pirosica festómű- m _ fokozat: 
vésznek 1957-ben rendezett 
gyűjteményes kiállításáért. Balogh Éva operaénekes-

Tóvári Tóth István festő- r ' e k a Debreceni Színház 
művésznek 1957-ben rende- operaeloadasaiban nyújtott 
zett gyűjteményes kiállításé- Wváló teljesítményeiért, 

Gergely Ferenc orgonamő-
véeznek az orgonairodalom III. fokozat: 

Géza festőművész-

UH GYÖRGYt 

JuUásx (fyula i^yisátya 

CL) 
A hosszú sor végigtaszítja 

talicskáját a Széchenyi té-
ren és eltűnnek a Tisza utca 
Felsőváros felé nyúló kanya-
rulatában. 

A nap elbújik egy hara-
gos-szürke felhő mögé. Új-
szeged felől hideg szél sza-
lad keresztül a téren és a lányok megborzongatlak. 

- Erzsike megfázik, siessünk haza — aggodalmasko-
dik Juhász Illés. 

A Kárász utcán mennek keresztül és bekanyarodnak 
az Oroszlán utcába. Az Egyház téren hátukba kapaszko-
dik a szél és meggyorsítja lépteiket a Serház utca irá-
nyába. 

Tetszik a lányoknak ez a játék és nevetve szaladnak 
hazafelé. Juhász ott lépked mellettük és a barátnők Kál- jól megépített vastagfalú kőház, de ki tudja, hogyan fog 
lóék kapuja elölt búcsúznak el egymástól. Szűcs Erzsike rombolni a víz, ha egyszer vadul rátör a városra! 
csókot nyom Matild és Mariska kipirult arcára és Ju- Baloldali szomszédját keresi fel és Priváryék is ag-
hásszal együtt eltűnnek a szemben levő haz kapuja mo- godalmasan nézik a boruló eget. Védekezésről tanácskoz-
gött. Achátz Mariska beugrik Matildékhoz még egy pil- nak és hamarosan belevonják a tárgyalásokba másik szom-
lanatra, hogy a délutáni találkozást megbeszéljék. szédjukat, Tukacs Imre papucsosmestert is. 

Juhász Illés postatiszt ott lakik Szűcs Ferenc házá- Rövidesen együtt szidják a kormányt, amely teljesen 
ban, az egyik kis udvari szobában. Mint koszt-kvárté- magára hagyja a várost nagy bajában. Elhatározzák, hogy 
lyos szobaúr költözködött a Serház utcai lakásba, de a délután kivonulnak a töltésre segíteni. 

Koesuth-rajongó lesz és 
szobája falát Kossuth élet-
nagyságú képe díszíti. 

A kétszárnyú tölgyfakaput 
rézkilincs fogja össze. Az ud-
varon eperfa terjeszti szét 
árnyékát és a hátsó kislakás-
ban Petőfi Zoltán élte va-

mindennapi boldog életét. 
Kálló Antal gondterhelt arccal látogatja a szomszé-

dokat 
Aggasztja a Tisza. 
Ma — vasárnap — délelőtt ls vészhírek szaladnak 

szét a városban. Szerencsére sikerült eltorlaszolni a hul-
lámok vájta réseket de a hirtelen emelt gyenge nyúlgát 
nem sok jóval bíztatja a város lakóit A Serház utcai ház 

házikisasszony hamarosan pártfogásba veszi és rövide-
sen úgy tekintik, mintha családtag lenne. Szűcs mama 
esti kötögetése közben fel-feltekint szemüvege mögül a 
beszélgető fiatalokra és kezdi elhinni, amire a szomszé-
dok már régen rájöttek. A fiatal postás és Erzsike na-
gyon megértik egymást. Csak akkor borul el Szűcs néni 
mosolygós arca, mikor Erzsike köhögését hallja. Ilyenkor " i ^ T S e T te^^n'crinlltakT 
leteszi kezéből a kötőtűket és aggodalmas szeretettel for- T 8 l a h o v á - H l a b a m l n d e n ' fejetlenül csináljak a töltést, 
dul lánya felé: 

— Orvoshoz kellene menni, édes kislányom. 
— Nincsen nekem semmi bajom, édesanyám — há-

Most ér haza Matild és meséli a Széchenyi téri hosz-
szú kocsisort, mellettük a sírdogáló asszonyokat. 

Szótlanul ülnek le az ebédhez. 
Szűcs Ferenc köszönt rájuk. Kálló Antal kérdőn néz 

az arcába és széket húz maga mellé az asztalhoz. 
— Kálló szomszéd, azt gondolom, el kéne menni innen 

a 
viz nem apad, erős a nyomása, gyenge a gát, beszakad va-
lahol és menthetetlenül elpusztul a város. 

— Délelőtt úgy határoztunk Priváry meg Tukacs szom-
rítja el Erzsike az aggódó anyai kívánságot és mosolyogva széddal, hogy kimegyünk a töltésre segíteni. 
néz Juhász Illés szemébe. 

A barátnők már régen látják a kibomolni készülő 
szerelmet, amelynek egyre jobban egyengeti útjét a kö-
zeledő tavasz. 

s 
A Serház utcai házat nagy bolthajtásos kapu 

el az utca zajától. Hárem ablakával néz a szemben levő 
házra és távolabbról idelátszik a gőzmalom magasba nyúló 
kéménye. 

Itt lakik Kálló Antal gombkőtömester, híres szegedi 
Iparos, ö készíti a legszebb gombokat és csak az a ma-
gyar ruha díszes, amelynek kötéseit Kálló uram állítja 
össze. Két háza és tekintélyes bankbetétje van a Sze-
ged—Csongrádi Takarékpénztárban. 

Mint fiatal legényke ott lelkesedik a Gabona-piacon, 
mikor Kossuth Lajos megrendítő beszédében felhívja a 

— Kimehetünk — válaszol Szűcs Ferenc —, de jó lenne 
biztos helyre elvinni a családot, amíg utazni lehet. 

Kálló Antal maga elé bámul a tányérra és nagy csönd 
esik le közéjük. Csak a falióra ketyeg egyhangúan. 

— Nagy bajt csinált nekünk az uradalom — szólal meg 
vésőbh rekedten. — Elhanyagolta a töltést. Most nagyobb 
a kár, mintha megelőzték volna a bajt. 

megismertetése és az orgo-
naiművéezet népszerűsítése 
terén elért kiváló munká-
jáért. 

ERKEL FERENC-DIJ 
III. fokozat: 

Gulyás László zeneszerző-
nek a "Széki muzsika*, a 
»Fonó* és az "Első szerelem-
című műveiért, 

Vári Ferenc zeneszerzőnek 
vegyeskarra írt kórus szvit-
jéért és "Dalok messzi tá-
jakról* e. dalciklusáért 

JÁSZAI MARI-DÍJ 
L fokozat: 

Horváth Ferenc szavaló-
művésznek, az 1957-es évben 
a versmondás művészete te-
rén elért kimagasló teljesít-
ményéért, 

Agárdy Gábor színművész-
nek, az "Optimista tragédia* 
és a "Svejk* c. darabokban 
nyújtott kiváló alakításaiért. 

Kállai Ferenc színművész-
nek, a "Tisztújítás* és a 
"Vérnász* c. darabban nyúj-
tott alakításáért, 

Kálmán György színmű-
vésznek kiemelkedő művészi 
alakításaiért, 

Bárdy György színművész-
nek kitűnő művészi alakí-
tásaiért. 

II. fokozat: 
; Bitskey Tibor színművész-
ínek a "Trisztán* és a "Ho-
ltéi Astória* c. darabokban 
í nyújtott alakításaiért, 
• Pálos György színiművéez-

; nek a "Szent Johanna*, a 
"Hattyú* és az "Érettségi 
után* e. darabokban nyúj-
tott kiváló alakításaiért, 

— Bizony, sok kárt okozott már nekünk az uradalom;; Kohut Magda színművész-
— hagyja helyben Szűcs Ferenc. — Ha kijavíttatták volna 
a petresi gátat, nem volna itt a veszedelem. 

— Merre vannak a petresi, meg az algyevi menekültek? 
— Az algyeviek egy része átment Vásárhelyre, másik 

része meg Újszegedre telepedett le. A petresiek Csongrád 
felé húzódtak a víz elől. 

Kálló Antal lassan feláll az asztaltól, magára húzza 
szegedi népet, hogy védje meg nehezen megszerzett sza- fekete zsinóros kabátját és Szűcs Ferenccel elindul az 
badságát. Nyomban jelentkezik nemzetőrnek, de fiatal kora utca felé. Hirtelen kerekedett szél vágja be utánuk a ka-
miatt nem köthet még konvédkardot oldalára. puszárnyat. (Folytatjuk) 

M a j d n e m í g y l e f í . . . 
Zászlót avattak 
a Tanítóképző 

kiszistói 
Az újszegedl tanítóképző-

ben felszabadulásunk 13. év-
fordulója alkalmából szép 
ünnepséget rendeztek. A ta-
nítóképző kiszistái fogadal-
mat tettek, hogy hívek lesz-
nek a néphez és a párthoz. 
Ezúttal avatták fel zászlóju-
kat, amelyre a szegedi mun-
kásőrök képviselői is szala-
got kötöttek fel és köszön-
tötték a kiszistákat. , 

Az iskola kiszistái és az 
iskola nevelői, a résztvevők 
nem felejtik a megkapó ün-
nepséget. 

nek, a "Bánk bán*, a 
"Pheadra* és az "Othelló* 
c. darabokban nyújtott ki-
váló alakításaiért, 

Ruttkai Ottó színművész-
nek a "Ruy Blas* c. darab-
ban nyújtott kimagasló ala-
kításáért, 

Vass Éva színművésznek 
az "Anna Frank naplója* e. 
darabban nyújtott kitűnő 
alakításaiért. 

III. fokozat: 
í Árva János színművésznek 
az "Ármány és szerelem*, a 
í»Romeó és Júlia* c. dara-
;bókban nyújtott alakításai-
dért, 
; Hotty Éva színművésznek 
ía "Megperzselt lányok* és 
•az »Éva lánya* c. darabok-
íban nyújtott alakításaiért, 
> Miklós Klára színművész-
ínek a "Stuart Mária* és a 
;»Nem élhetek muzsikaszó 
! nélkül* c. darabokban nyúj-
ított alakításaiért, 
> Hegedűs Erzsi színművész-
n e k a "Földindulás* és a 
| "Viharos alkonyat* c. dara* 
: bókban nyújtott a lak í tása i 
ért. 

A kitüntetett művészek no* 
•vében Bárdy György szín-
művész mondott köszönetet, 


