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Az ENSZ ne avatkozzék 
a magyar belügyekbe 

követelték a szegedi kereskedelmi dolgozók 
A Hazafias Népfront vá- rium útján az ENSZ-hez és 

rosi bizottsága kedden este ebben juttassák kifejezésre, 
gyűlésre hívta össze a sze- h o g y ő k i s elítélik az ENSZ 
gedi kereskedelmi dolgozó- a m e r i k a i s z a v a z ó g é p e z e t é n e k 
kat a szakszervezeti székház-
ba. Df. Both Ödön, a Tudo- a magyar belügyekbe va'.o 
mányegyetem Állam- és Jog- beavatkozását. A javaslat 
tudományi Karának tanár- mellett többen felszólaltak 
segéde tartott előadást a és a következő táviratot szö-
népfrontmozghlom hagyomá- vegezték meg: 
nyairól, eddigi tevékenysé- "Mi, a szegedi kereske-
géről, célkitűzéseiről. A delmi dolgozók a mai napon 
nagy tetszéssel fogadott elő- megtartott gyűlésünkön egy-
adás után számosan szólal- hangúlag tiltakozásunkat 
tak fel a megjelent több juttatjuk kifejezésre azért, 
mint száz szegedi kereske- mert az ENSZ az Egyesült 
delmi dolgozó közül. Egy Államok mesterkedései kö-
felszólaló javasolta, hogy vetkeztében ismét be akar 
küldjenek tiltakozó táviratot avatkozni hazánk belügyei-
a magyar Külügyminiszté- be*. 

Ajándékot küldött a KISZ KV a szegedi 
Orvostudományi Egyetem fiataljainak 

Várnai Ferenc, a KISZ a más helységekből Szeged-
KV titkára jó munkájuk re került hallgatók kollégi-
elismeréséül ünnepélyesen umi elhelyezését és az idei 
átadta a szegedi Orvostudo- oktatási évben három kollé-
mányi Egyetem fiataljainak giumban mintegy ötszáz 
a KISZ KV ajándékait. A fiatal részére biztosítottak 
szegedi orvostanhallgatók a tanuláshoz kedvező kö~ 
száz főnyi csoportja két hé- rülményeket, — egy televí-
tig dolgozott a nyáron a ziós készüléket is átadott 
dunai gátak erősítésénél, az egyetem ifjúsági szerve-
Ott végzett lelkiismeretes zetének. 
munkájukért röplabdafel- A z értékes ajándékot a 
szerelést kaptak ju támul . B e ] o , a n n i s z t é r j KlSZ-kollé-
Mivel az egyetem KISZ-
szervezete országszerte el- á 'um tarsalgojaban állítják 
sők között kezdeményezte fel. 

Első ízben történik az, 
hogy a világifjúsági találko-
zót egy kapitalista ország-
ban — Bécsben, a semleges 
Ausztria fővárosában — tart-
ják meg. A Demokratikus 
Ifjúsági Világszövetség még-
egyszer bebizonyítja majd 
ezzel — az amerikabarát 
sajtó állításait cáfolva —, 
hogy egy ilyen ifjúsági vi-
lágünnepség nem valami 
"kommunista ügy*, hanem 
az egész világ, a békéért és 
barátságért síkraszálló if jú-
ságának találkozója. 

A VII. VIT előkészítő bi-
zottságának az osztrák kor-
mánnyal és a bécsi városve-
zetőséggel folytatott tárgya-
lásai pozitív eredménnyel 
végződtek. A bécsi stadiont, 
az újonnan épített Stadt-
halle-t. a nagy csarnokot és 
több színházat, hangverseny-
termet biztosítottak e célra. 
A Práterben lévő vásárne-
gyedet is hasznosíthatja 
majd ezer és ezer fiatal. 

A műszaki 
előkészületek 

esi vásár csarnokai és a vi-
lághírű Práter minden lát-

Az osztrák főváros tizennégy napig ványossága is a VIT részve-
« vdág ifjúságának fővárosa lesz ^ g ^ t . ^ S . ^ £ 

, esi Burgtheater, az opera-
ház, az állami színház, az 
akadémiai színház a feszti-
vál idejében zárva lesz már. 
Azonban 

Mozart, Schubert 
és Beethoven sírjánál 

ünnepi hangversenyeket ren-
Amíg a reakciós körök emberiség felszabadításáért deznek majd. Emellett szá-

képviselői a világifjúsági ta- és békéjéért küzdjenek meg-", mos lehetőség nyílik ismer-
A stadion akkori felavatá- kedésre a történelmi és az 

sán elhangzott szavakat: »A új Bécs kultúrájával, az 
világ ifjúságának elsőrendű osztrák munkásmozgalom és 
feladata ma: harcolni az ifjúmunkás-mozgalom ha-
emberiség felszabadításáért gyományaival és az osztrák 

QZ 1959. évi VIT VAROSA 
Lapunk bécsi tudósítójának jelentése 
a következő évi 

• • • • I világifjúsági találkozó előkészületeiről 

és a békéért!* — Mintha 
pontosan e stadionban meg-
nvüó világifjúsági találkozó 

mondták 

A jövő évi VIT 
egyébként 

lálkozó bécsi megrendezése 
miatt tajtékzanak, az előké-
szítő bizottság máris meg-
kezdte tevékenységét. A 
Fesztivál-újság két száma 
jelent meg eddig, és a 
bizottság a világ minden tá-
járól naponta százával ér-
kező érdeklődő levelekre részvevői számára 
válaszol és közli, miként .le- volna el. 
het majd a VIT-en részt 
venni. Nagy vonásokban már 
elkészült a VIT programja 
is. Ez a világméretű barát-
kozás és megértés nagy mű-
sora lesz. 1959. július 26-ra 
nyolcvan országból, mintegy 
húszezer fiatalt várnak 
Bécsbe, akik a Rathaus-
platzon hatalmas menetet 
alakítanak ki és a történel-
mi emlékű bécsi Ringstras-
sen elvonulva, a híres mun-
káskerületfce, Leopoldstadt-
ba mennek. A menet végül 

műsorán 

a béke jegyében 

a bécsi stadionba 
ér, ahol a Demokratikus If-
júsági Világszövetség elnöke 
hivatalosan megnyitottnak 

megtartandó rendezvények, 
az atomfegyverkezés elleni 
gyűlések, a mostanában fel-
szabadult népek ifjúsága 
számára baráti összejövete-
lek, valamint a még gyar-
mati elnyomásban szenvedő 
fiatalok melletti szolidaritás-
tüntetések szerepelnek. 

"A Kelet és Nyugat kul-
turális értékeinek kölcsönös 
méltánylása* — UNESCO-
jelszó jegyében nagyon sok 
művészi és tudományos ren-
dezvényt terveznek. Többek 
között film- és népitánc-

iíjúsági szervezetek munká-
jával. 

Természetesen akadnak és 
lesznek olyan törekvések 
"bizonyos körök* részéről, 
hogy akadályozzák a világ-
ifjúsági találkozót. Ezer és 
ezer módszert találnak arra, 
hogy nyomást gyakoroljanak 
az osztrák kormányra, hogy 
akadályozza a VII. világif-
júsági találkozót Bécsiben; 
Ezek a kísérletek eddig min-
dig félre sikerültek. Auszt-
ria semleges állam és poli-
tikai semlegességét semmi-
vel sem bizonyíthatja job-
ban, mint azzal, hogy ven-
dégül látja az egész világ 
ifjúságát. 

FRITZ DUNNER 

annyira haladnak, hogy most "yijvánítja a világifjúsági í e s z t i v á V r a f i a t a l művészek 
már senkinek sem lehet két-
sége Ausztriában, hogy a 
világifjúsági találkozót való-
ban Bécsben tart ják meg 
1959-ben. 

A tapasztaltabb testvér tanácsai 
A szovjet színházi életről — vendégeink elbeszélése alapján 
Csak rövid egy napig tar-

tózkodtak Szegeden a szov-
jet kulturális delegáció tag-
jai, mégsem egyszerű hiva-
talos látogatás volt ez, ha-
nem tapasztalatokban, ba-
rátkozásban és kölcsönös is-
merkedésben egyaránt ered-
ményes találkozó. Különösen mint a 
nagy haszonnal járt az az 
ismeretszerzés, amely a szov-
jet kulturális életre, a művé-
szetek szovjetunióbeli virág-
zására és a művészi kapcso-
latok ápolására vonatkozik. 

A Szegedi Nemzeti Szín-

ningrádi Drámai Színház ér-
demes művészének és Alek-
szander Batulinnak, a 
moszkvai Nagy Színház szó-
listájának felszólalása vál-
tott ki nagy érdeklődést. S 
ez nem is csoda, hiszen olyan 
érdekes kérdésekről szóltak, 

ezeket a kipróbált módsze-
reket nálunk is megkísé-
relni. 

Aki csak önmagát szereti 
— azt nem szereti a nép 

Alekszander Batulin' egy 
bemutatók előkészí- Í9en kézenfekvő igazságból 

tése és a művészi hivatás. indult ki, amikor a művészi 
A Szovjetunióban már hivatásról beszélt: a szovjet 

negyven éves múltja van a álláspont szerint színház 
szocialista színházi kultúrá- nem létezik közönség nélkül, 
nak, ezért az idősebb test- és semmilyen művészet 
vér tanácsait örömmel és jó nincs hatással, ha nem ta-
szivvel vették a szegedi lálkozik a 

fogásával. 
közvélemény párt 

Éppen ezért a házban megtartott baráti ta- „ir,m,-íni,,eV , a„„olr h„c, fogasaval. Éppen ezert a 
lálkozón elsősorban a dele- ^művészek, s ennek hasz- Szovjetunióban nem szereti 

_ . , - —\ « - in 7 fi 4 - Á 7- M l / I /t/7 M l 1 / -V! 1 - 2 7 _ . A . . — — — .. 7 . gáció két művész tagjának, nát is látják majd munká-
Valentin Lebegyevnek, a le- jukban. 

Gondos kiválasztás — állandó kritika 
Valentin Lebegyev el-

mondotta, hogy a szovjet 
színházakban a szakszerve-
zeti bizottságoknak igen nagy 
szerepet és széles hatáskört 
biztosítottak. Ennek kereté-
ben működik egy szakmai 
bizottság is, amelynek dön-
tő beleszólása van a műsor-
tervbe. Ha a bizottság tilta-
kozik egy színpadi mű be-
mutatása ellen — akkor az 
nem kerülhet színre. Miután 
egy-egy darabot felvettek a 
műsorba, közösen dolgozzák 
ki az előadás tervét. Az elő-
készítésben az egész társulat 
részt vesz,, már az olvasó-
próbák után teljes részletes-
séggel megvitatják a drámát 
s csak azután bocsát ják szín-
padi próbákra. Mindez azon-
ban még korántsem jelenti 
azt, hogy teljes bizonyosság 
a bemutató. Premier előtt 
ismét széleskörű tanácsko-
zást rendeznek, s csak ezen 
dől el, hogy nyilvánosságra 
engedik-e a darabot. A gon-
dos kiválasztást ' megfelelő 
művészi munkának kell kö-
vetnie, s akár az egyik, akár 
a másik hiánya esetén leál-
lítják a bemutatót. Ez a 
munka csak a tizedik-tizen-
ötödik előadás után zárul le, 
amikor ismét napirendre tű-
zik az egész folyamatot, éles 
kritikai és önkritikái vizsgá-
lat tárgyává teszik az egész 
munkát — gyakran nyilvá-
nos nézőkonferencián is. 

Igen sokoldalú a művé-
szek felkészülése is. A színé-
szek számára kötelező olyan 
környezeteket és embereket 
tanulmányozni, amilyenek 
a drámában szerepelnek. 

Próbákra is meghívnak dol-
gozókat, hogy ellenőrizzék, 
hiteles-e a játék. Ehhez 
kapcsolódik még a különböző 
dokumentumfilmek megte-
kintése és a vonatkozó iro-
dalom kötelező tanulmányo-
zása, amit összegyűjtve bo-
csátanak a művészek ren-

a nép az olyan művészeket, 
akik csak önmagukat szere-
tik. A művészi becsület 
mértéke az, hogy ki mennyi-
re ragaszkodik a színházhoz 
és a néphez, s a művészi 
munka csak akkor lehet ér-
tékes, csak akkor kíséri tár-
sadalmi elismerés, ha azo-
nos a nép szolgálatával. 

A szocialista színházkultú-
rában igazi életet kell élni 
a színpadon is, s a művé-
szeknek nem szabad apró-

delkezésére. Ugyanez az elő- pénzre váltaniok tehetségű 
készítési folyamat érvényes ket — könnyű sikerért, lát-
a technikai és egyéb kiegé- ványos népszerűségért. Alá-
szítő mozzanatokban is. zattal kell viseltetniük a nép 

Hasonló gyakorlatról ha- iránt, amely a művészetek 
zai színházakban még nem öröjc hordozója és barátja, 
hallottunk. Érdemes volna (simon) 

találkozót. Valószínűleg az 
osztrák kormány képviselője 
is részt vesz a megnyitáson 
és üdvözlő beszédet mond. 

A bécsi stadion egyben a 
VIT sportünnepélyeinek 
egyik központja lesz. A bé-
csi, illetve a Práterben lévő 
stadionban — ahol az oszt-
rák—magyar futfoallmérkő-
zések "zajlanak* le —, eddig 
hatvanezer néző számára 
volt hely. Most a stadionra 
betonkoronát illesztenek és 
ezzel a nézőterét kilencven-
ezer néző befogadására szé-

ünnepére és versenyére, dal. 
ünnepségre, bábszínház-be-
mutatókra. műszaki újdon-
ságok kiállítására kerül sor. 
Több találkozót rendeznek 
az azonos hivatású. foglalko-
zású, érdeklődési körű fiata-
lok számára is. Tíz sportág-
ban tornákat és azonkívül a 
hagyományos VIT jelvény-
szerző versenyeket rendezik 
meg. Igen változatos egye-
temista- és diákprogram is 
készül. A VIT negyedik nap-
ját a "diákok napjá*-nak 
hívják majd. Ennek befeje-
zése hatalmas diákból lesz, 

orszá-
gok diákságának hagyomá-
nyos történeti viseleteit, szo-
kásait, a diákélet epizódjait 
mutatják be. 

Ezekben a napokban a bé-

les ítik ki. A VIT megnyitá-
sára ezek a munkák befeje- " k m ő n b ö z ó 
ződnek majd. Megfelelő be-
rendezéssel lehetővé teszik, 
hogy éjszakai rendezvénye-
ket is tartsanak itt. 

A Práter-stadion egyéb-
ként szoros kapcsolatban 
van 

a bécsi 
munkásmozgalommal 

is. Munkásolimpiász részére 
építették 1931-ben. Azok a 
szavak, amelyeket a stadion 
megnyitásakor Julius Tand-
ler, az akkori bécsi város-
atya mondott el, a sportlé-
tesítmény eddigi története 
alatt sohasem voltak olyan 
aktuálisak, mint amilyenek 
a bécsi VIT megnyitásakor 
lesznek: »A jövőben ilyen 
stadionok ezreiben acéloz-
zák majd testüket az i f j ú 
emberek, és ki-ki a maga 
népe és meggyőződése javá-
ra, és együttesen pedig az 
emberiség hasznára, kihar-
colják majd testük és szelle-
mük szabadságát. Es egy 
napon ezek az emberek vé-
gül is a világtörténelem 
óriási stadionjába vonulnak 
majd be, hogy ott az egész 

Ho'nap 
városi kereskedelmi 
aktívaülés Szegeden 

A szocialista kereskedelem 
fennállásának 10 éves év-
fordulója alkalmával holnap, 
pénteken délelőtt 9 órakor 
kereskedelmi aktívaértekez-
letet tartanak Szegeden. 

Az aktívaülésen a kereske-
delem eddigi eredményei 
mellett az aktuális problé-
mákat is megvitatják. Egy-
úttal több szegedi kereske-
delmi dolgozót a "Belkeres-
kedelem kiváló dolgozója-
kitüntetéssel jutalmaznak 
meg. 

Az egész napos értekezle-
tet a városi tanácsháza dísz-
termében tartják. Délelőtt 
kerül sor a referátumra, 
ebédszünet után pedig a 
hozzászólások hangzanak el. 

A párt művelődéspolitikai 
irányelveivel ismerkedtek 
Szeged kulturális aktivál 

Tegnap délután az .Ady téri egyetemen az MSZMP 
városi párt-végrehajtóbizottsága előadást rendezett a vá-
ros kulturális intézményei és az üzemek kulturális te-
rületen dolgozó pártaktivistái számára az MSZMP-nek 
a művelődéspolitika irányelveiről hozott határozata alap-
ján. Ebből adódóan megbeszélték a határozat végrehaj-
tásából a szegedi kulturális élet vezetőire háruló fel-
adatok teljesítésének útját. 

Biczó György elvtárs, a városi tanács v. b.-elnökének 
megnyitó szavai után Sárközi István elvtárs, a városi 
párt-végrehajtóbizottság köznevelési felelőse mondott 
részletes referátumot. 

Igen sok alma és szőlő volt 
a tegnapi piacon 

(Licbmann Béla £elv.) 

B. Sz. Rzsanov és Valentin Lebegyev (mindketten középen) a Szegedi Nemzeti Szín-
házban Vaszy Viktor igazgatóval (balra) beszélget a tolmács társaságában 

A tegnapi piac, eltérően a 
szerdai piacoktól, igen élénk 
forgalmú volt. Különösen 
sok gyümölcsöt hoztak fel 
a termelők. A gyümölcs kö-
zül is ki kell emelni az al-
mát, a két piacon több, mint 
kétszáz mázsa -jelent meg*. 
Szőlőből még ennél is na-
gyobb, rekordfelhozatal volt: 
320 mázsát 
piacon. 

A z elmúlt időben sok rek-
lamáció érkezett szerkesztő-
ségünkbe. A termelők és a 
vásárlók is kifogásolták az 
újságban közölt árakat. A 
lapunkban közölt árak át-
lagárak. Ezeknél lényegesen 
olcsóbban, vagy esetleg drá-
gábban kapják meg a vásár-
lók a különféle cikkeket. Ez 
általában a megegyezéstől 
függ. 

Az aránylag nagy 

2,60, sárgarépa 2,40, vörös-
hagyma 2,50, fokhagyma 3, 
fejeskáposzta 2, kelkáposzta 
3, paraj 3,50, karfiol 3,50, 
paradicsom 1, zöldpaprika 
2,50, főzötök 1, uborka 2, 
zöldbab 4,50, zöldborsó 9 
forint. 

Gyümölcsárak: alma 3,50, 
körte 4,50. őszibarack 7, 

árultak a két szilva 1,40, szőlő 3,50, sárga-
dinnye 1, görögdinnye 1, 
héjas dió kilója 11 forint. 

Rendelet a téli alma 
és a vöröshagyma 

magánkereskedői arának 
megállapításáról 

A Magyar Közlöny 1958. 
október 1-i számában közli 
a Belkereskedelmi Miniszter , , . ,, , piacon r e n d e l e t é t a t é l i a l m a é s a 

keves baromfi volt. Az arak vöröshagyma magánkereske-
ís ennek megfelelően ala- d ö i áráról. A rendelet ki-
kultak. A csirke kilója 28, a mondja, hogy a magánkeres-
tyuk 22, a kacsa 17, a liba kedők az általuk forgalomba-
15, a hízott kacsa 20, a hí- hozott téli almát és vörös-
zott liba 24 forint volt. A hagymát legfeljebb az álla-
tó jás darabonként 1,50-ért mi és szövetkezeti kereske-
k«lt. delemben érvényes fogyasz-

Egyéb árak: burgonya tói árakon árusít hat iái 


