
Megnyílt 
a természettudományos 

politikai akadémia 
Az akudémia lübbi tagozatának heti programja 

A szegedi politikai akadé- adást „A KGST szerepe a 
mia elmúlt tanévének sike- szocialista gazdasági rend-
res befejezése után több szerben" címmel. (A sárga 
helyről, főként az Orvostu- igazolvápyok érvényesek.) 
dományi Egyetemről az a kí- A gyarmati kérdésekkel 
vánság nyilatkozott meg. foglalkozó tagozaton szerdán ^ i g á l l a n d ó a n ^ v ^ t t 
hogy indítson a partbizott- délután fel 3 orakor a Fak-

Vízbetörés 
az aknába 

A tatabányai síkvölgyi ak-
nába, a nyugatj bányamező 
egyik beiszapojlt munkahe-
lyéből csütörtökön éjszaka 
kisebb mennyiségű, percen-
ként másfél köbméter- víz 
tört be. A vízhozam 24 óra 
múlva már 18 köbméterre 
növekedett. Az aknából, az 

ság olyan jellegű politikai ] y a Moziban dr. Orbán Até 
akaóétóiai glöadássoiozatot, országos Tervhiva-
amely ter-pieszettudomanyos ' 
kérdéseket taglal marxista— tal főelőadója „A fetezaba-
leninisla megvilágításban, a dult Kuba gazdasági és poji-
riialektikus materializmus tikai* eredményei" címmel 
alapján. E k i v á g n a k tett U r t e l ö a d t L s t ( A k é k i g a 2 o l _ 
eleget az MSZMP Szeged , 
várpsi bizottságának propa- vanyok ervenyesek.) 
ganda és művelődésügyi osz- Az idpszerű kérdések ta-
lálja. amikor az idén meg- gozgton csütörtökön délután 
szervezte a politikai akadé- m 3 ó U e z d e t t e l Sza-
rnia természettudományi ta- , ~ , 
gozatát. A tagozat iránt igen b a d s a S Moziban dr. Bakos 
nagy érdeklődés nyilvánult László, a felsőfokú vasútfor-
meg. A beiratkozott rósiztve- g a lmi technikum filozófiai 
Vőif túlnyomó többsége a há- tonszékvpzető tenára ^ 
romeves mai'xizmus—leni- . , 
nizmus esti egyetemet vég- eloadast „A marxizmus elem-
zettek közül került ki. s nizmus eszmei offenzívája" 
nagy részük ludománvos fo- címmel. (A piros igaztilvá-
kozattal is rendelkezik. 

Az első előadást pénte-
ken több mint száz hallgató 
előtt tartotta meg a városi 
pártbizottság székházában dr. 
illek Tibor, a budapesti Mű-
szaki Egyejem filozófiai tan-
székvezetője ,.A marxista 
dialektika alkalmazása a 
szaktudományokban, különös 
tekintettel a természettudo-
tnányoikra'' címrneL A to-
vábbi előadásokon a kiber-
netika. a genetika és a kvan-
tuméi méleit aktuális kérdé-
seiről. e témák legkiválóbb 
művelőitől kapnak tájékoz-
tatást a hallgatók. 

A politikai akadémia egyéb 
tagozatain e héten három 
előadás 6zerepe] a program-
ban. 

Az ipart tagozaton kedden 
Ba 3 órakor a Vörös Csillag 
Moziban dr. Tálas Barna, a 
közgazdaságtudományi inté-
zet kandidátusa tart elő-

piros 
nyok érvényesek.) 

vízzel együtt, most már per-
cenként 31 köbméter vizet 
kel] a felszínre küldeni. Bár 
a szivattyúk kapacitása en-
nél több, éppenhogy meg 
tudnak birkózni a feladattal. 

Emberéletben nem esett 
kár. eddig még nem került 
víz alá egyik szénmező sem. 
A bánya sorsa mégis kétsé-
ges. A tröszt vezetői az ille-
tékes szervekkel közösen 
döntenek arról, érdemes-e 
folytatni ilyen körülmények 
között a termelést, vagy pe-
dig adják fel a bányát 

EZ IS VITA? 
Azt hittem, hogy az egye- kényelmetlenül éreztem ma-

temj hallgatók érdekes, íz- gam, amikor a vendégek 
galmas kérdéseire alig győz- helyzetére gondoltam, akik 
nek majd válaszolni a Sze- tudtak időt szakítani arra, 
gedi Nemzeti Színház művé- hogy eljöjjenek, mert arra 
szed az Irinyi János Diáfcott- számítottak, hogy őszinte vé-
hon társalgójában rendezett leménycserére nyílik alka-
aiikéton. Azt hittem, hogy lom, hogy többen elmond-
zsúfolásig megtelik a nem ják majd, mi tetszett, mi 
éppen nagyméretű szoba, nem ós hogyan képzelték 
mert nem mindennapi alka- volna ők el, ha nem tartják 
lomnak ígérkezik az. hogy jónak az élőadást. Ehelyett 
találkozhatnak a színház mű- a pontosan érkező színész-
vészeivel. szemtől szembe vendégeket pontatlan ven-
véleménjk mondhatnak az déglátók fogadták, s a vá-
előadásröl, * rendezésről, • lasztikra és a vitára félké-
az alakításokról és vitatfcoz. szült művészek készületlen, 
hatnak. Az „Egy szerelem vitázni, érvelni képtelen kő-
három éjszakájá"-ról folyt a 
beszélgetés, de izgalmas vi-
tára nem került sor. Nagycm 

A szilveszteri és újévi 
munkaidőbeosztás 

A Minisztertanács határost- beosztást az utolsó munkana-
ta szerint minden olyan eseté pan kell alkalmazni. 
ben, amikor valamely mun- A Minisztertanács e hatá-
kaszüneti napot egy munka- rozata nyomán tájékoztatás-
nap választ ei a heti pihenő- ként közöljük az 1965. januári 
naptól (a vasárnaptól), az munkaszüneti napok előtti 
adott heti pihenőnapot ezen munkaidőbeosztást, illetőleg 
a közbeeső napon kell kiadni, a heti pihenőnap kiadásának 
A niV,«,Ar>»r, i v „ mA- rendjét. Ez a folyamatos ter-A heti pihenőnap Ilyen mo- m e l é s t f o l y t a t ó vá llalatok 
doc történő áthelyezése ese- munkaidőbeosztását nem be-
tén a szombati munkaidő- folyásolja. 

1964. december *1„ csütörtök (Szilveszter) szombati 
munkaidő, 

1965. január 1., péntek (Űjév) munkaszüneti nap, 
1965. január 2.. szombat, heti pihenőnap (vasárnap), 
1965. január 3., vasárnap, rendes munkanap. 
Az 1964. december 25—26-i napnál változtatás nincs. A 

(péntek—szombat) ka ráeső- csütörtöki nap, december 
nyi munkaszüneti napoknál 24-e, változatlanul rendes 
és a 27-i (vasárnap) pihenő- munkanap. (MTI) 

zönségge] találták szemben 
magukat. 

Nem hiszem, hogy a szín-
házról, annak műsorpoliti-
kájáról, a fenti darabról 
csak annyi gondolatuk vagy 
elképzelésük lenne egyete-
mistáinknak. mint amire 
ezen a találkozáson fény de-
rült. Ügy hallottam, hogy 
rosszul szervezték meg- Mi-
ért? Minek erőltetni a vi-
tát, ha alig van probléma, 
érv és gondolat 

Bálint Gyula 

S Z 
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A fölszabadulás 
jtáni magyar könyv-
kiadás Szegeden 
megkezdődött. „A 
magyar könyvterme-
lés — írta a 'Valóság 
hasábjain 1945-ben 
Czibor János — a 
Szikra könyvkiadó 
működésével indult 
újra. 1944 novembe-
rében Háy Gyula 

kezdeményezésére 
alakult meg Szege-
den a Szikra Könyv-
kiadó. Első kiadvá-
nyai azt a célt szol-
gálták, amelynek el-
érése akkor a leg-
sürgősebb volt: tájé-
koztatni a félreveze-
tett tömegeket a 
Szovjetunió belső, 
állami, gazdasági, er-
kölcsi életéről." 
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harminc kiadványt 
jelentetett meg, jó-
részben természete-
sen kis füzetet, ak-
koriban elterjedt di-
vatos szóval: brosú-
rát. Ezeket még a 
könyvtárak sem igen 
őrizték meg. így job-
bára elveszelődtek, 
ösezegyűjtésük, idő-
rendbe sorolásuk ma 
már nem is könnyű 
feladrb 

őrzök néhányat 
még ezek közül az 
érdekességek közül. 
Így például azt a 32 
lapos kis alakú fü-
zetet, amely a Ma-
gyar Nemzeti Füg-
getlenségi Front 1944 
december 3-i szegedi 
nagygyűlésén, a Ha-
zafias Népfront előd-
jének alakulásán el-
hangzott beszédeket, 
s az elfogadott prog-
ramot tartalmazza. 
Vagy a Kommu-
nisták a nemzetgyű-

A kiadó első könyve szép javaslatát, Magyarország de- lésen címli 24 lapos füzetet* 
mokratikus újjáépítésének Jü6Íp Broz Titának a partté 
es felemelkedesenek prog- ^ h a r c o k r ó l beszámoló í r á ~ 
romjat tartalmazta, fölül s á t m e l y n l á r i945-ben, jar 
csallagos, voros, alul nemze- n u á r e l s ő n a p j a i b a n jelent 

jelképül: Lenin életrajza 
volt. Két hét alatt készült 
a Szegedi Városi Nyomdá-
ban, s e napokban húsz éve 
éppen, hogy kikerült a sze-
gedi nyomdászok kezéből. 
Ezt és több más kiadványt 
is azért tudták ilyen gyor-
san megjelentetni, mert kéz-
irataik vagy előző nyomta- s tudunk qlyan 
tott kiadásaik a Moszkvai hogy több helyre 
Idegennyelvű Kiadó jóvoltá-
ból a harcoló szovjet csa-
patokkal együtt küzdő ma-
gyarok kezében voltak. Az 
első kiadványokat a szegedi 
nyomdán kívül a debreceni 
és a híres gyomai Kner-
nyomda állította elő. " Ez 
utóbbi adta ki jellegzetes, 
szép betűivel azt a könyvé-
szeti ritkaságnak: számító 
félíves kis füzetet, amely a 
Magyar Kommunista Párt 

tiszínű csíkkal. „A Szegeden, 
Gyomán előállított füzetek, 
könyvecskék — írta ugyan-
csak Czibor János — gyor-
san terjedtek az országban, 

esetről is, 
hamarabb 

elérkeztek, mint a felszaba-
dító seregek". A kiadó egyik 
munkatársa, Tardos Béla, 
jelenleg a Zeneműkiadó Vál-
lalat igazgatója, följegyezte: 
„Már itt tartalékoltak egy 
jelentős példányszámot, hogy 
azt majd Budapesten, a fel-
szabadulás után terjesszék." 

A Szikra kiadó Budapest 
fölszabadulásáig. 1945. feb-
ruár végéig működött Szege-
den. Ez idő alatt mintegy 

<Dálaiző! az illetéket 

Nincs akadály 
az óvoda korszerűsítésénél 

ővodakorszerűsítés — bo-
nyodalmakkal címmel cik-
ket közöltünk lapunk no-
vember 21-i számában a 
Kistisza utcai óvoda korsze-
rűsítésével kapcsolatban. 

Nem adják fel a reményt 
Emberek, akik nem adták 

fel a reményt; szülők, roko-
nok, jóbarátok ezrei fordul-
nak a Magyar Vöröskereszt 
kereső szolgálatához, hogy 
legyen segítségükre idegenbe 
került hozzátartozóik, isme-
rőseik felkutatásában. Sok-
sok teljesen reménytelennek 
látszó feladatot oldottak 
meg az elmúlt években: 
majdnem minden adat és 

A könyvtár falán 
fába vésett arckép. A 
markáns vonások, a 
sokatlátó komor te-
kintet mindenkinek 
ismerős, aki ezt a fáj-
dalmas-szép arcot a 
szívébe véste. A Jó-
zsef Attiláét. 

— Egy itteni em-
ber, Máthé András 
bucsi faragta — 
mondja a deszki 

konyvtárosnő. 

FÁBA VÉSETT ÉLET 
arc. Apró fekete sze-
mében különös fény 
bujkál. 

— Látja, ezeket 
gyártom — mutatja 
a gitárt, a vázákat, 
a dobozokat. Vala-
mennyiben virágdí-
szítés, tulipánok és 
rózsák, finoman és 

Élethű. Mennyire mesterien beledol-
kifejező. Mi ihlette gozva a fába. A fa-
Kezét, vésőjét? Ion ismerős arckép, 

— Nyugtalan em- Móra Ferenc. Pár év-
ber, elegge hanyatott vei ezelőtt faragta, 
élete volt. Bejárta az Aki megpillantja, 
(-gesz országot.,. nyomban felismeri. 
Több lehetett volna, — A múzeum meg 
ha 25—30 évvel ké- akarta venni. Olcsón! 
sobb születik. Nem adtam oda. Eh 

Mir.dig virágok - legyint — nem fi-
Uözt él. Nyáron tu- setik meg az ilyen 
lipánt. jácintot, ró- munkát! — Gyorsan 
zsát oltogat és nevel, beszél, valami meg-
Télen beleálmodja a hasonlottság érzik 
fábg. szavaiban, legyinté-

Kissé öreg házban seiben. 
lakik testvérével - Tudja, ötvös 
együtt, Máthé bácsi, akartam lenni min-
Bama bőr, őszes haj, dig. Nem sikerült, 
kemény és barázdált Voltam Pesten, sok-

magam legyőzni" — 
mondja — s szemé-
ben mosolygós dac. 

— Mit farag legkö-
felé megfordultam. z e , e b b ? 

Éheztem... Nem si- — Madách arcképét, 
került bejutnom — szeretném. Profilból, 
elhallgat, megrándít- Nem tudom honnan 
ja a vállát — Így a szerezzek megfelelő 
fa mellett maradtam, képet. 

Több híres aszta- Jövő év tavaszán 
Iosmester műhelyé- kiállítást rendeznek 
ben segédeskedett. Szegeden a felszaba-
Reneszánsz, meg ba- dúlási évforduló al-
rokk stílbútorokat, kalmából. Öt is fel-
könyvtárakat készí- kérték, vegyen részt, 
tettek. Élete lényegét, Életútjáról nem so-
tehetseget es ember- k a t b e s z é l i d e a n n á l 
ségét fába véste. 

Megérinti karomat, 
szemében meleg 
fény: 

— Nyáron meg 

többet mond a sok 
kézlegyintés! A tu-
ristautakra szívesen 
emlékezik. Bebaran-

tudja, mit csinálok? golta az országot, Er-
Virágokat termesz- délyt. Nagyon szere-
tek. Nagyon szép vi. ti a hegyeket. Életét 
rágaim vannak. Sze- tömören így sum-
retem őket. És a pénz mázza: 
is kell. — Tudja mit? . . . 

Az őszt, a telet Most szeretnék fiatal 
nem kedveli, bántja l e n n i ! _ s h o s s z a n , 
az asztmajat. Nem ,. . , . 
volna szabad kijár- diadalmasan nez. Be-
nia, de azért ki-ki- szél a tekintete, 
megy. „Nem hagyom Balogh ödön 

nyom nélkül találtak meg 
elveszettnek hitt embereket 
Egy Jugoszláviában élő rcja-
gyar kislány — aki édes-
anyját kereste — például 
még a „magyar nevét" sem 
tudta és születési adatait is 
csak hozzávetőlegesen is-
merte. A kereső szolgáját 
mégis megtalálta a leány 
mamáját. Ugyanígy „felde-
rítették" egy szovjet katona-
tiszt kérésére azokat a ma-
gyarokat akik a háború 
alatt megmentették életét 

A kereső szolgálat évente 
4—5Q0Q ügyet bonyolít le és 
„keresés közben" a világ leg-
különbözőbb országaival ke-
rült kapcsolatba — például 
Izlanddal, Dominikával, Pe-
ruval, Panamával.. . 

Az egyik legérdekesebb, 
szerencsés kimenetelű ügy, 
Szilágyi András esete volt. 
A fiatalember 1956-ban, 14 
éves korában szökött el a 
határ közelében levő sop-
ronbánfalvi szülői háztól. 
Sokáig nem adott életjelt 
magáról és a szülök kéré-
sére a Vöröskereszt évekig 
kereste — hiába. 1960-bgn 
azután a szülők a következő 
levelet kapták: „Értesítjük, 
hogy fiuk az észak-amerikai 
Araphoe-Indián-lázadás le-
verésekor hősi halált halt. 
Nj'ugodjék békében". 

A levélben fényképet is 
találtak, amely indián törzs-
főnököt ábrázolt, teljes harci 
díszben. A kétségbeesett 
szülők hittek a levélnek, 
amelyet írója valószínűleg 
„jó tréfának" szánt, és el-
vitték a Vöröskereszthez. S 
a levél nyomra vezetett. Si-
került kinyomozni a fiú hol-
létét, és Szilágyi András 
hazatért a szülői házhoz! 

Cikkünkben arról szóltunk, 
hogy félő: újabb akadály 
miatt ismét eltolódik az 
építkezés megkezdése, illetve 
befejezése. A Szegedi Építő-
ipari Vállalat főmérnöke, 
Szabó Gyula cikkünkkel 
kapcsolatban a következőket 
válaszolta: A szegedi Kis-
tisza utcai 50 férőhelyes óvo-
da korszerűsítésénél a fenn-
álló akqdályt új műszaki 
megoldással sikerült elhárí-
tani. Az épületben lakó bér-
lőt a munkálatok miatt nem 
kell kiköltöztetni, s vállala-
tunk határidőre elvégzi az 
óvoda korszerűsítését. 

meg A leigázott Jugoszlávia 
népeinek harca címmel. 

Lehet, hogy lappang míg 
könyvtárakban is az a szin-
tén 1944 őszén kiadott nia-
gyan—orosz szótár és „tár-
salgó", amelynek címlapján 
ez áll: Hogy mondjuk oro-
szyl? Akkoriban sok kézben 
forgott, utóbb, hogy szak-
szerűbb, igényesebb szótárak 
születtek, nyilván kallódásra 
Ítéltetett. A Kner-myomda 
készítette Fjodorov Vallás 
és egyház a Szovjetunióban 
című népszerűsítő füzetét, 
Szegeden készült Karpinszki: 
Hogyap kormányozzák a 
Szovjetuniót? című köny-
vecskéje. Néhány szépiro-
dalmi mű is volt a kiadvá-
nyok között, így Vas Zoltán 
Tizenhat év fegyházban, 
Lavrenyev: Egyszerű embe-
rek, Groszman: Elet és Írá-
sok a háborúról és egy ha-
sonló jellegű' gyűjteményes 
kötet Gyűlölet címmel. Itt 
jelent meg a moszkvai ki-
adás alapján Révpi József 
tanulmánya Kossuth Lajos-
ról. 

A magyar könyvkiadás az 
igénytelen külsejű kis sze-
gedi füzetekről máig óriási 
utat tett meg. De a szegedi 
kiadványoknak, a szabad 
írás első fecskéinek művelő-
déstörténeti jelentősége min-
dig is emlékezetes marad* 
méltó, hogy tudományosan 
is földolgozzuk történetüket* 
bibliográfiájukat, s ünnepi 
alkalmakkor megemlékez-
zünk erről a teljesítményről 
is. Hiszen ezt is Szeged rin-
gata bölcsőjében. 

Péter László 

A pusztamérgesi példa 
„Életet ment, aki vért ad" 

— ilyen feliratú plakátok 
hirdették már hetekkel ez-
előtt Pusztamérgesen, hogy 
a Vöröskereszt aktivistái és 
az egészségügyi dolgozók 
önkéntes véradókat kérnek a 
november 26-i véradásra. A 
véradás eredményességét 
nemcsak a plakátok készí-
tették elő. Vöröskeresztes 
ankét, filmvetítés, agitáció 
és felvilágosítás. 

A Vöröskereszt helyi szer-
vezetének aktivistái és az 
egészségügyi dolgozók közül 
főleg Ilia Imréné körzet-
ápolónő jó munkáját dicséri, 
hogy a tanácsházán berende-
zett kis laboratóriumban or-
vosi vizsgálaton, majd az 
önkéntes véradason 137 dol-
gozó jelent meg. Akinél a 
legkisebb egészségügyi prob-
lémát találták, áttól nem 
vettek vért. De szép a szán-
dék is: az, hogy adni akar 
valaki beteg, vagy balesetes 
emebrtársa megsegítésére. 
Az 1956 lakosú községben 
115 ember összesen 39 liter 
vért adott. Ez az eredmény 
nem csekély. Ha a lakosság 
és az önkéntes véradók szá-
mát összehasonlítjuk, a sze-
gedi járás területén a leg-
jobb számarány. 

Elismerést érdemelnek a 
Dél-alföldi Kísérleti Gazda-
ság pusztamérges! üzemegy-
ségénél dolgozó munkások, s 
az üzemegység vezetője, Sza-
bó Béig, aki egyéni példa-
mutatásával, majd a vér-
adásra jelentkezők gyűjtésé-
vel a legjobb eredményt érte 
el. A véradáson Réldámuta-
tóan megjelentek a község 
pedagógusai, a tanácsi dol-
gozók, a művelődési ház épí-
tésénél dolgozók — akik kö-
zül sok nem is lakik a köz-
ségben — és a földműves-
szövetkezet dolgozói. Nem kis 
számban jelentek meg ter-
melőszövetkezeti tagok sem. 
Az Első Szegedi Járási Ktsz 
dolgozói, az Állami Pince-
gazdaság dolgozói is becsü-
lettel kivették részüket a 
véradásból. 

A tavalyi véradók számá-
hoz mérten az idén 35 em-
berrel több adott vért ön-
kéntesen. Azóta figyelemmel 
kísérik azt is. hogy ki kap 
vért a kézségben egészsége 
vagy éppen élete megmenté-
sére, és számolgatják, hogy 
elég lesz-e a most adott vér 
az arra rászorulóknak. Mert 
restellenék, ha legalább 
annyit nem adnának, ameny-
nyit a falu kap. 
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