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december 21-ig a dolgozék 65
százaléka konkrét vállalásokon
alapuld egyéni munkaversenyben legyen. Lelkesedéssel vállalják. hogy a mnntta termelékenységének növelése mellett gondot fordítanak a minőségi munVisinszkij
elvtárs
beszéde
az ENSz politikai
kára és a selejtet a szeptemberi
1.8 százalékról december 21-re
a görög kérdés
ügyében
1.5 százalékra szorítják le. Felhívják a magjar dolgozók százAz ENSz. politikai bizottsága halálra Katarina Zevszgoszt.ezreit, hogy szocialista munká- folytatta a Szovjetunió küldöttEzután Visiüszkij elvtárs monval készüljenek nagy (anitánk sége
határozati
javaslatának dott nagy beszédek Emlékezteés barátunk születésnapjára.
tárgyalását, amely á görög ha- tett az athéni kormány küldötzafiak megvédését szolgálja a tének kijelentésére, amely szeGörögországban tomboló terror rint a partizánok kivégzésének
ellen.
A javaslat megnyerte megszüntetése "aligha lesz hasznemcsak a politikai bizottság nosa.
jelentékeny részének, hanem a
Ez a kijelentés arról tanúshaladó amerikai közvélemény- kodik, hogy
gonddal eme nagy
értékeink nek támogatását is.
az athéni * ormány küldötte
megóvására adott parancsot a
Kedden felkereste Romulot,
nem tartja szükségesnek a
Szovjet Hadsereg csapatainak. az ENSz közgyűlésének elnökét
halálos Ítéletes: végrehajtásáAz ő gondos szeretete mentette az USA haladó szakszervezeti
nak, a kivégzéseknek megmeg családainkat, gyermekeinket vezetőiből álló küldöttség és
szüntetését.
a pusztulástól. Amikor a háború
követelte, hogy az EN»z te- Másszóval a görög küldött cibefejezése után hallgattak a
gyen komoly intézkedéseket nikus form ában, a legnyiltabban
grá i szi é á't és élettelenek vola
görög
monarchofasiszta elismerte, ho^y az athéni korrémuralom áldozatainak meg- mány görög hazafiakat halálra
tak az ország vasutai és a háitélt 'és kivégzett, sőt, hogy a
mentésére.
ború által tönkretett utal, éhezManuilszkij, az Ukrán Szov- jövőben is hoz majd halálos Ítézett az ország dolgozó népe,
leteket és végre is hajtja azoő volt az, aki a nagy Bolsevik jet Köztársaság kiküldötte le- kat.
leplezte
az
athéni
kormányképPárt, a nagy Szovjetunió élén
Visinszkij elvtárs a továbbiaksegítségünkre sietett. A magyar viselőjének hazugságait. Emlé- ban rámutatott, hogy azok,,
keztetett arra, hogy az athéni
dolgozó nép örökre szivébe zár- kormány küldötte még szeptemakik a szovjet határozati jata Sztálin nevét és most, 70-ik berben kijelentette, hogy a parvaslat ellen s^ftvazinak. lén egéöen a görögországi kivégzészületésnapjára a
legjobbakat lament előtt van a közkegyelem
sek folytatása mellett szavazakarja adni, amit adni tud: a kibővítéséről szóló javaslat és
nak.
szocializmus építésének
meg- a halálos Ítéleteket fellebbvir
teli biróság elé terjesztik és Ezért kapva kapnak ezek a külgyorsítását.
:>jy kormánya intézkedéseket döttek az athéni kormány képDolgozók, elvtársak! Tegyé- tett a kivégzések elhalasztására. viselőjének átszenteskedő kijetek magatokévá a Ganz Villany- Ennek ellenére azóta többek kö- lentésein. Ezért van szükségük
gyár dolgozóinak kezdeménye- zött kivégezték Dimosztenosz rá, hogy a közvélemény előtt
zését. Fejezzük bö Sztálin elv- Georgiut és másodszor ítélték valahogy álcázhassák állásponttárs születésnapjára hároméves
tervünket minden részletében,
növeljüK a munka termelékenységét. Álljatok sorompóba Sztahanov mágvar követői kiváló
teljesítményeitekkel,
mutassd
tok meg munka művészei művészeteteket. Ilyen nemes célja
még nem volt versenynek, mint
Pénteken délután érkezett Bu- hogy meghívták a fiatal Magyar
az a cél, amelynek érdekében
a Ganz Villanygyár dolgozói dapestre az újítókongresszuson Népköztársaság újító kongresszuhivják most versenyre az égész résztvevő szovjet sztahánovista sára. Átadjuk a magyar dolgomagyar munkásságot. Ez a ver- küldöttség. A szovjet vendégeket zóknak a hatalmas
Szovjetunió
seny Sztálin nevéhez fűződik a repülőtéren Harustgák József, újítóinak
gazdag
tapasztalatait.
és Sztálin születésnapját van.
hivatva a magyar munkásmoz- a SZOT elnöke és a SZOT ve- Biztosak vagyunk abban, hogy
rövid tartózkodásunk a Magyar
galom kimagaslóan nagy ese- zető funkcionáriusai fogadták.
Harustyák József elvtárs üdményévé tenni.
Dicsőség és becsület azoknak, vözlő beszédében ezeket mon1
akik vállalják és teljesitik ezt a dotta:
— A magyar szakszervezetek,
versenyt.
a magyar szervezett munkásság
A Szakszervezetek
Országos Tanácsának Elnöksége. és a Szakszervezetek Országos
Tanácsa nevében meleg szeretet-
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Akik a szovjet határozati javaslat ellen szavaznak,
azok a görögországi kivágzssek foiylatása mellett
szavaznak

A Szakszervezetek O r s z á g o s Tanácsa
elnökségének felhívása
A Szakszervezetek Országos
Tanácsa elnöksége a következő
felhivást intézte á magyar dolqozókhoz:
— Munkások, dolgozók! A
Ganz-villanygyár dolgozói azzal
a kéréssel fordultak a Szakszervezetek Országos Tanácsához,
hogy közöljék az egész munkássággal elha'ározásukat, hogy december 21-re, Sztálin elv'ársszületésnapjára befejezik hároméves
tervükei, 15 százalékkal növelik
a munka termelékenységét, egyéni kötelezettséget vállalnak normá:uk tulleljesitésére és a selejt
csökkentésére, A Ganz-villanygyár doigozói arra hivják fel az
egész ország dolgozóit, készüljenek jó szocialista munkával
nagy tanitónk és szerelett vezérünk születésnapjára.
Munkások, mérnökök, technikusok, dolgozók, elvtársak!
R Szakszervezetek Országos
Tanácsa magáévá teszi a Ganzvillanygyár dolgozóinak javaslalát és arra szólít fel benneteket, hogy csatlakozzatok ehhez
a széo és nagy kezdeményezéshez. Ez a példamutató cselekedet azt fejezi ki, ami benne él
egész munkásságunkban és dolgozó népünkben: nagy vezérünk
és tanitónk, Sztálin elv'á-s iránti
hálát és szeretetet. R múltban
sokat szenvedett népünknek az
ö erős baráti keze adta meg a
szabadságot. R dicső Szovjet
Hadsereaet az ő géniusza vezette országunkba és amikor a
német fasiszta csapatok
meg
akarták semmi iteni városainkat,
gyárainkat, iskoláinkat és kórházainkat, ő volt az, aki féltő

lendülettel
fokozódik
a bazavetés
üteme
Nagyszegeden

H u s i nagyszegedi
d o l g o z ó p a r a s z t o t részesítettek
k ü l ö n terménybegyüjtésl
jutalomban

Ara b ü fillér

A Ginz VíSlinsossági gvár dolgozóinak felhívása
Sztálin elviars 7ö-r< születésnapja megünneplésére
A Gónz villamossági
gyár
dolgozói levelet küldtek a Szakszervezetek Országos Tárnicsához. Ebben bejelentik azt az
elhatározftsnkat. hogy december 21-re. Sztálin elvtárs szü
letésnapjára befejezik
hároméves tervüket, olymódon, hogy
15 százaléitkal növelik a munka
termelékenységit Fgvemberkfnt
kötelezettséget vállalnak normájuK túlteljesítésére. Elsősorban
nz egyéni muttkaverscnymozgalom félfofiozásával elérik, hogy

Nagy

bizottságában
jukat
Visinszkij elvtárs rámutatott
azon küldöttségek képviselőinek
áiszenteskedésére, amelyek —
midőn ez számukra alkalmasnak
tűnik — a be nem avatkozás
elvének tiszteletben
tartását
hangozta tják,
de szívesen beavatkoznak máfl
államok belügyeibe, ha tm
megfelel érdekeiknek.
Ha elutasítják határozati javaslatunkat — mondotta Visinszkij elvtárs —, amely világosan
kimondja, hogy a bizottság elitéli az agyoníövéseket, a kivégzéseket és "követeli a kivégzések
megszüntetését, ha önök nem
mondják ki azt, amit önöktől
minden tisztességes demokrata,
minden becsületes ember vár,
akkor
a politikai bizottság többségére hárul az a folt. amely
most azokat éktelcniti, akik
ezt az állati vérengzést végrehajtják.
Visinszkij elvtárs után Len
gvetország küldötte szólalt fel.
Kijelentette, hogy a lengyel küldöttség támogatja a Szovjetunió
határozati javaslatát.
A szovjet határozati javaslat
vitá ját'a politikai bizottság következő ütésén folytatják.

Megérkezett a z Uptó K o n o r e s s z i s s r a
a szovfet küldöffséq

tel

üdvözöllek

benneteket

abból

Népköztársaságban
tovább erősíti a barátságot a magyar és l
szovjet szakszervezetek között.
A szovjet küldött beszédét
Sztálin elvtárs, a világ dolgozói
nagy vezérének éltetésével fejezi
te be.

fl práfja francia nagykövetség
ka'onal alfaséia H s e g é d e
kémbandá! szervezett

az alkalomból, bogy újítókonAz uránium
tolvajodat
kiutasították,
1
gresszusunkra
Magyarországra
cinkosaikat
letartóztatták
érkeztetek. Köszönetet mondok a
A füge e l en
Csehszlovákia kratikus Korea miniszterelnö- nagy Szovjetunió szakszervezeti
A csehszlovák külügyminisz- nyos mennyiségű uránium ér*
születésének 31-ik évfordulója kétől és Wilhelm Pieektől, a tanácsának, hogy elküldött ben- tórium a prágai francia nagy- cet meg is szereztek. A jegyzőik,
alkalmából pcn'eken a cseh- Német Demokratikus Köztársa- neteket első újító kongresszu- követségnek átadott jegyzékben amely megcáfolhatatlan $énybell
szlovák
köztársaság
nemzeti ság elnökétől.
sunkra, hogy hasznos tanács- közli, hogy Helliot katonai atta- adatokon épül fel, felszólítja a
aét
ünnepnapján, Zapotoczky miA világ haladó sajtója nagy adásotokkal segítségünkre legye- sé és segédje, Salabert titkár, nagykövetséget, hogy a
tisztvise'ő 12 órán belül hagyj*
nisz'erelnöík a következő távira- cikkekben ünnepli Csehszlová- tek termelésünk
fejlesztésében, a csehszlovák állampolgárok setot kapta I. V. Sztálin gene- | kia nemzeti ünnepét. Walter szocializmus építésében. M i . ma- gítségévei megkísérelte részletes ei Csehszlovákiát. A francia «6raijsszimnsztóí:
l U'bricht, a Német Demokrati- gyar dolgozók, sohasem fogjuk adatokat szerezni a csehszlovák mek csehszlovák cinkosait letaruránium bányákról, sőt bizo- tóztatták.
"Baráti üdvözletemet kül- jkus Köztársaság miniszterel- elfelejteni, hogy
szabadságunkat,
döm önnek
Miniszterelnök nökhe'yettese a berlini demo- életünket, szocialista jövőnk épíirolt
l T r, a csehszlovák köztársa- ikrafikus sajtó részére
tésének lehetőségét a nagy Szovság kormányának,
valamiül cikkében hangsúlyozza, hogy a
jetunió
hősi
hadseregének,
o
Csehszlovákia testvéri nem- német nép pontot tesz a fwuilra.
Szovjetunió
nénének és bölcs vezetéinek és további sikerekel A Német Demokratikus Köztárelvtársnak
kösaságnak és a csehszlovák köz- zérének, Sztálin
kívánok.«
szönhetjük. ígérjük, hogy hívek
Üdvözlő táviratokat küldteu társaságnak körös érdekei fűa
miniszterelnökhöz Cyrankie- ződnek a béke fenntartásáért maradunk ehhez a szabadsághoz
Az amerikai
sztrájkhullám niszter a sztrájk által érintett
wioz 'engyeí miniszterelnök, Ko- folyó harshoz, a (támadó Atlanti és mindent megteszünk, hogy
az iparágakhoz intézett körkérdés
tarov
bolgár
miniszterelnök, Egyezmény elleni küzdelemhez. kövessük példátokat a szocializ- egyre jobban megbénítja
Dobi István miniszterelnök, Bieegész amerikai gazdasági életet. utján megállapította, hogy
Á csehszlovák állam ünnep mus építésében
a
Az üdvözlésre Karcev. a szov- A szénsztrájk következtében a
•"•d lenoyél köztársasági elnök alkalmából Nejedli közoktatásmunkanélküliek
száma
november
Gotlwald e'nökhöz intézett üd- ügyi minisz'er kiadta a cseh- jet küldöttség veztöje válaszolt: vasutak teherforgalma a renkétmillióval, december 1-én
vözlő táviratot. Üdvözlő táv- szlovák állam idei tudományos
— A szovjet szakszervezeti des
60
százatékáraa • 1-én
ues forgatom
lUigaiUMi uv
3£ai.atcnai
• v,,
—
iratok érkeztek a népi demo- és művészeti dijait.
küldöttség
örömmel
fogadta. csökként.. A kereskedelmi
mi-í ötmillióval emelkedik majd.

8 csehszlovák nem ei ünnep alkalmából

60 százalékkal csökkeni'
a vasúti teherforgalom Amerikában
a sztráik következtében
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A minisztertanács jóváhagyta
a Német Demokratikus Köztársasággá! kötött
árueserefergalmi és fizetési megállapodást
6 A minisztertanács
pénteken adása iránt az Eln'iki Tanácsreggei Dijbi István elnökletével hoz való felterjesztéséhez.
A külkereskedelmi miniszter
ülést tartott.
előterjesztésére a
minisztertaA minisztertanács az ig&zság- nács jóváhagyta a Német DefigyTjoiniszter
előterjesztésére mokratikus Köztársasággal köHajót: Gyula igazsigügrminisz- tött árucsereforgaüni és fizetérmrm államtitkárnak állásáról tési megállapodást.
való lemondását elfogadta és
A minisztertanács a Tervhivahozzájárult a felmentés meg- tal elnöke előterjesztésére ren-
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deletet fogadott eí az építkezések és a gépészek körében
adott tervezési és szakértői megbi'zatá sokrőt.
A népművelési miniszter előteriesztésere a minisztertanács
rendeletet fogadott el a szinházfiím művészeti főiskola szervezetének és tanulmányi rendjének reformjáról.

k g v e í e l t k :

Zárja ki a Nemzetközi Nőszövetség tagjai sorából
a Tilo-haodát kiszolgáló jugoszláv noszövetséget
fiz MNDSz országos központja
tevéiben
közölte a Nemzetközi
Nőszövetséggel, hogy a magyar
asszonyok nevében csatlakozik a
francia és lengyel asszonyoknak
a Nemzetközi Demokratikus Nöszövetséghez küldött leveléhez,
amelyben
kijelentik, hogy nem
hajlandók
a Jugoszláv
Antifasiszta Nők Szövetségével együttműködni addig, amíg azok vezetői Tito
is Rankovics
híveiből
állanak.

Az MNDSZ levele emlékeztet
arra, hogyan hagyta cserben Tito
és Rankovics bandája a béke és
a szocializmus táborát és vált
az imperialisták lakájává.
A Rajk-íéle kémbanda vallomásaiból kitűnt — mondja a levél — , hogy Titóék az amerikai
imperialisták
parancséra segítséget akartak nyújtani
Rajkóknak
ahhoz,
hogy
meggyilkolják népünk vezetőit és megsemmisítsék
épitőmunkánk
eredményeit.
Ugyanez volt a céljuk a többi
népi demokratikus
országokban
b.
Tudjuk, hogy a jugoszláv aszezonyok többsége ma már világosan látja Titóék igazi arcát és
mint a partizánharcokban, most
is ott fog állni azoknak az oldalán, akik a jugoszláv nép szabad
és békés életéért harcolnak
Tito
aljas klikkje ellen. Hisszük, hogy
a jugoszláv hazafiak
győzelmét
Joggal tehetjük fel a kérdést,
hogy a Föld ráesik-e a Napra.
De a Föld idáig nemcsak, hogy
nem esett a Napra,
hanem
(ahogy a legpontosabb méréeek bizonyítják) egyáltalán nem
is közeledett hozzá. Ez azért
•van, mert ugyanazzal a körsefcességgef mozog, amely mintegy kiegyenlíti a N a p vonzását
(fs a Földet éppen olyan körvonalon készteti forogni « Nap
körül, mint amilyenen a Hoíű
» Föld körül mozog.
Fgv egyszerű, az előbbi, a
Holdra vonatkozó számításhoz
hasonló számítás bebizonyitja,
hogy tényleg igy á l l a dolog.

segítjük elő azzal, ha leleplezzük
a Jugoszláv Antifasiszta Nők
Szövetségének jelenlegi vezetőit,
akik Titóék hívei és a jugoszláv
asszonyok között
szoojetellenes,
demokrácia- és békeellenes tevékenységet
fejtenek
ki.
Ezért
csatlakozva a Francia Nők SzöM e f a l a i ult

ax

tt'

vetségéhez és a Lengyel Nőszövetséghez, arra kérjük a Nemzetközi Nöszövetséget, hogy zárja ki soraiból a Jugoszláv
Nők
Antifasiszta Szövetségét, mig annak élén Tito és Rankovics
aljas
bandájának
hivei állanak.

„franc ow

lormány

a z amerikai imperialisták

hérenceihől
Pén'ekre virradóra a francia
nemzetgyűlés hosszú vita után
367 szavazattal 183 elleneiben
megadta a felhatalmazást Bidault kormányalakítására.
Germanine Francois kommunista
képviselőnő a francia
anyák nevében kijelentette, hogy
Bidault ellen fog
szavazni,
»mert tűrhetetlen, bogv idegen
hatalmak parancsára elárulják
Franciaországot és gyermekeink életét és jövőjét feláldozzák. «
i
Ezután Heriot efnók szavazást rendelt eí, melynek eredményeképpen
a nemzetgyűlés
jobboldali többsége
megadta
Bidaulínak a kormányalakítási
felhatalmazást. A gaulleistákkal
rokonszenvező képviselők egyrésze Bidaultra szavazott, meri
közülük Pfeven-nek a hadügyminiszteri tárcát ajánlotta fel
Bidault.
Ezután Bidault megalakította

MITARTJ4

A FÖLDET
repnt a Föld a Nap körűi és
éppen ezért nem is közeledik
R Naphoz, nem esik rá soha.

ElrepQIheí-e a Föld
a Naplói?
De a Naptól elrepülni ugyancsak nem t u d a Fölei, mert ehhez ! a mozgási
sebességének
majdnem másfélezer akkorának
kellene lenni^, vagyis legalább
másodpercenként 42 kilométernek.
Tehát látjuk, hogy arra a
kérdésre: »Mi tartja a Fő]rlet?«
csak azt jetgyezhetjük meg, hogv
Földümt állandó"n egi en'ő távolságban tartózkodik a Naptól, a N a p körül való gyors
mozgása következtében. Ez igy
teljesen értelmes
tudományos
magyarázata annak a kérdésnek: mi tartja Földünket?

kormányát, melynek
listáját
hosszas és Mnos alkudozások
árán sikerűit a z este folyamán
összeállítani.
<
Miniszterelnök: Bidault M R P .
He'tje' e : n i Is terel Sir: Quetiiíle, radikális. Helyettes miniszterelnök és
belügyminiszter:
Moch, szocialista.
Hosszas vajúdás ulán, többhetes politikai manőverezés közben végre megszületett az uj
•francia* kormány az amerikai
monopolfőkések lakájaiból. Nem
kétséges, hogy a francia és amerikai reakció annyi
szenvedéssel
s izzadtsággal
létrehozott
kormánya legalább annyira
halvaszületett, mint elődei- fi francia nép haragja, a dolgozóknak
a Francia Kommunista Párt által vezetett egyre hatalmasabb
és szilárdabb egységfrontja - ezt
az ujabb kormányt is épp ugy el
fogja seperni, mint a francia reakció föbbi
torzszülStteith o z t a a fonalat, mégpedig a n n í l
eröseöben, minél nagyobb sebességgel forgatjuk.
Erezhető
erővel 'kell tartanunk ahhoz,
hegy a kft ei ne repüljön. Az
az erőfeszítés, amelyet "a kő
forgatásánál érzünk, ahhoz kell,
l a z v a követ elterítsük egyenesvonahi útjáról. Ebből következik. hogv kezünk ereje adott
esetben megvúftoztatja a vonzás
erejét. Csák ezt az arőt kell
megsemmisíteni (szakadjon el a
fonál), a k ő rögtön egyenes
vonalban elrepül.

Csak erre elegendő
a vonzás ereje

H a eltűnne a vonzás ereje a
Földről és a Holdról, akkor a
leszakított
kőhöz
hasonlóan
A Nap sokkal nagyobb a
egyenes vonali:;:n repülnének elVőldnél, ezért a vonzása is naa Hold a Földtől, a Föld pedig:
yobb. Ha a Föld felületén a
a Naptól. B»3 a vonzás ereje ezt
megakadályozza. Eltéríti őket
örsebesség kb. 8 kilométer másodpercenként. akkor a Nap feegyenesvorialu utjukról és körlületén
majdnem 55-ször navonalon kényszeríti mozogni. De
gyobb és 435 kilométerre rug
csak erre elegendő a vonzás
másodpercenként! Ekkora sebesereje. Arra nem elég, hogy e
séggel kellene a Napon egy
Holdat a Földre húzza, vagy a
Mi
történik,
h
a
elszakad
ágyúlövedéket elsütni, hogy a
Földet á Napra tner» mindkét
kerületével párhuzamosan" kea fonál ?
égitestnek meglehetősen
nagy
ringjen.
Ahhoz, hogy a
körmozgás sebessége vau.
Á Föld a Naptól kettőszáz- megtartásához erőre van szüktizenötször akkora távolságban ség, nagyon könnyű bebizonyíMagától értetődik, hogy
a
van, m i n t a N a p sugarának (fél tani
egy egyszerű, mindenki többi bolygók is, amelyek a
látméröjének) hossza. De kettő- előtt ismert kísérlet segítségé- Nap körül keringenek, ugyanszáztizenöt annyi, m i n t 14.7X vel. Ha kis kődarabhoz fonalat olyan helyzetben vannak, mint
Í4.7. Ezért a körsebesség
a erősítünk és a fonal másik vé- a Föld. Ugyancsak napkörüli
Föld mozgásánál 14.7-szer ki- gét kezünkben tartva elkezdjük páTyán haladnak, ngven-gy tösebb, m i n t a N a p felületén, azaz a követ a levegőben forgatni. rekednek a Napra esni és még29.8
kilométer
k
b i t , Éppen
estei amásodpercensebességgel I rögtön érezni fogjuk, hogy a kő sem esneK rá soha.

A Föld sohasem esik rá.
o napra
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budapesti
Ujítókiállítás,
amely országos méretű tapasztalatcserévé szélesedett, befejezéséhez közeledik. Hatalmas
volt a sikere és a számtalan újítás, észszerűsítés hűen kifejezte
a munka szeretetét, a céltudatosságot, a dolgozók új viszonvát
államukhoz, üzemükhöz. Ma reggel kezdődik az Ujftókongresszus,
hogy felmérje az eddigi eredményeket, megállapítsa az újítómozgalom hibáit és megjelölje azt
az utat. amelyen haladva — a
hároméves terv győzelmes befejezése után — gyorsabban válhat
valóra az ötéves terv minden
célkitűzése. A nagyszegedi, makói és csanádmegyei üzemek
legjobb újítói, élmunkásai
is
résztvesznek a kongresszuson . . .
A szegedi, makói és csanádmegyei üzemek újítói, észszerűsítöi
a helyenként megmutatkozó hi
bák mellett már ezideig is komoly eredményeket értek el. Az
újítás — amely a technikai tudásnak,
javítani akarásnak, a
szocialista haza szívből jövö szeretetének következtében jött létre — mindig egy építő kövét
képezte a mindannyiónk boldogabb élete formálásának. Hogy a
hároméves tervet idő előtt győzelemre tudjuk vinni, hogy a
szegedi Ládagyár már hetekkel
ezelőtt befejezte hároméves tervét és a nagylaki
Kendergyát
két év és öt hónap előtt fejezi be
tervét, a szegedi Déma december
15-re, — ez köszönhető munkásújítóinknak, észszerüsí tőinknek is
okszázezer forintot tesz k ;
F
az a megtakarítás, ameiv
a nagyszegedi, makói és csanádmegyei üzemek újítóinak jó munkája következtében jött létre,
erősítve népgazdaságunkat, könynyebbé, gyorsabbá
és olcsóbbá
téve a termelést S a nagyszegedi
makói, csanádmegyei újítók, észszerűsítök nagyszerű eredményeiket — mint ahogy ők maguk is
vallják — legelsősorban a Pártnak köszönhetik, a szovjet sztahanovistáknak,
akiknek az útját
követték. Sokat tanultak az üzemek munkásai a Szovjetunió munkásosztályától.
a
termelésben
élenjáró
sztahánovistákfól,
a
múltban, a jelenben és tanulnak
majd a jövőben, mert tudják,
hogy őket követve, a Párt irányításával biztos a sikerük a
célért: a szocializmusért.
A nagyszerű eredmények mellett egyes
nagyszegedi,
makói és csanádmegyei üzemek
újító- és élmunkásköreinél hibák
is voltak és akadnak még ma :s
A hiba: az újító- és észszerűsííő.
mozgalmat szűk körre korlátozták
nem vonták be a munkába kellőképpen a dolgozók széles tömegeit. Az Ujítókongresszusra való
indulás előtt az eredményeket és
hibákat vették számba a nagvszegedi, makói és csanádmegve:
izemek
dolgozói. Feladattervet
dolgoztak ki az újftó- és étmunkáskörök. hogy a kongresszuson
beszámoljanak azokról a visszásságokról, amelyek
üzemeikben

s:

még megtalálhatók, hogy továbbadják eredményeiket. De akad
olyan üzem is, ahol nem készültek fel kellőképpen a kongresszusra, ahol a gyár szűk keresztmet.
szeleinek és problémáinak mélyenjáró kivizsgálását elmulasztották. Ez komoly hiba — de
még lehet pótolni — mert a
technikai és üzemszervezési nehézségek természetesen csak úgv
oldhatók meg, ha gondoskodnak
arról, hogy napvilágra kerüljenek a termelést gátló körülmények Nem készültek fel kellően,
az U jítókongresszusra például az
Ujszegedi Magyar Kenderben és
a Szegedi Falemezgyárban.
T

első országos
L jítóAz kongresszus
keretében lezajló szakmai konferenciák az
egyes szakmákhoz tartozó üzemek
termelésgátló kérdéseit megvitatják, utat jelölve ki azoknak megszüntetésére.
Nagy
feladatok
előtt állunk. Még néhány hónap
és hozzákezdünk a minden dolgozó számára derűs és boldogabb
jövendőt jelentő ötéves tervhez.
Ennél a munkánál felelősségteljes, de egyben szép feladat vár
az újítókra, észszerűsítőkre. A
kongresszus a feladatok elvégzését könnyíti meg, de arra vonatkozóan. is döntést hoz, hogyan
és miért kell az újítómozgalmat
a dolgozók széles tömegeire támaszkodva kiszélesíteni. A kongresszus szemelött tartja Sztálin
elvtárs szavait: ,,Olyan «mherekrt
van szükségünk, akik elsajátították a technikát, olyan káderekre,
akik a technikát teljesen magukévá tudják tenni és annak rend-'
je-módja szerint
kihasználni."
A

kongresszus előtt ez a fef.
adat áll;
fokozottabban
megvalósítani a több. jobb
ét
olcsóbb termelést. Nem kétséges,
hogy az Ujítókongresszus újabb
hatalmas lendületet ad a munka
termelékenysége fokozásának a
utána — miként az országban
mindenütt — Nagyszeged Makó
és Csanád megye üzemeiben is
újabb és újabb győzelmik
szülét*
nek, az újítók és észszerűsítők
munkája
nyomán, a termelés
harci frontján. A nagyszegedi,
makói és csanádmegyei üzemek
küldöttei felelősségük teljes tudatában indulnak útnak, hogy a
Párt irányításával, segítségével, követve a szovjet embereket, hozzátáruljanak a kongresszus előt»
álló feladatok megoldásához Az
újítókiállításon igen szép sikert
elért szegedi újítók, észszerűsítők, a kongresszuson is megállrák majd helyüket.
J ^ kongresszus után az üzemek küldöttei beszámolnak a dolgozóknak végzett munkájukról. Elmondják, mit határoztak, mi a teendő s utána ú i
küzdelemre indulnak
a gyárak
'azdái
o Párt,
Rákosi
elvtárs
rányitásával,
szovjet
emberek
véldája nyomán — a munka termelékenységének emeléséért, a»
ötéves terv megvalósításáért, •
szocialista haza építéséért.
(Morvay)

A belügymniszféríum köz'eménye
fl belügyminisztérium
sajtóosztálya közli: fi naggbudapesli
I. kerülei rendőrfökapitángság
állományába tartozó és ott szolgálatot teljesítő Tardi
István
rendörezredest a belügyminiszter rendeletének
elszabotálása
miatt őrizetbe vették. Tardi István a minisztériumnak a lakásbejeíentésre vonatkozó utasítá-

sait elszabotálta, azokat önkényesen megváltoztatta azzal a
szándékkal, hogy a rendőrhatóságok munkáját akadályozza és
zavarja, a dolgozók széles tömegeinek pedig
szükségtelen:
költségei, felesleges
hivataljárást és jelentős munkabérveszte*
sé.qet okozzon.

<
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Nagy

lendülettel

fokozódik

A BUZAVETÉS ÜTEME NAGYSZEGEDEN
UJSZtNTlVAN DOLGOZÓ PARASZTSÁGA
A HAKÁRIDŐ ELŐTT ELVÉGEZTE A RUZAVETÉST

Szövetkezeteink
megerősödés
Megíngiadihatatlan meggyőződésünk. hogy csak a munkásosztály és nagy pártja, a Ma-,
gyár Dolgozók Pártja és dolgozó népünk szeretett vezére^
Rákosi Mátyás útmutatásában
haladunk tovább a felemelkedés útján. Ezért a munkásság
és dolgozó parasztság megbonthatatlan szövetségére támaszkodva, következetesen folytatjuk a harcot a falu dolgozóinak
kizsákmányolói, a kulákok.
a
kupecek, a spekulánsok ellen.
Ennek érdekében
jött létre a
dolgozó parasztság szövetkezeteiník újtípusú szöveíkezetmozgalmi központja, a Szövetkezetek
Országos Szövetségének
Központja, amely a szövetkezeti mozgalom s tagszövetkezetei
fejlesztésé vei a
dolgozó par
rasztság felemelkedését
szolgálja és a régi szövetkezeti központok bürokratikus maradványai ellen folytatott következetes harcban útban van
afelé,
hogy igazán harcos tömegszervezetté váljék.

a

további
utján

Leszámolunk a Jő kulák meséiéivel és a kulákoifckai
való
megafikuvás opportunista szellemével. Feladatunk, hogy végleg megtisztogassuk szövetkezeteinket a bennük még meghúzódó kizsákmányoló elemektől.
Eltávolítjuk soraink
közül a
dolgozó nép valamennyi ellenségét, a szövetkezeteink érdekeit veszélyeztető vezetőket és
tagokat. Biztosítani és továbberősíteni fogjuk a dolgozó parasztság, különösen
pedig m
szeigényparaiszíság
túlsúlyát
szövetkezeteinkben. Ezen a napon ünnepélyesen megfogadjuk,
hogy jó szövetkezeti munkánkkal eredményesen
hozzájárulunk Népköztársaságunk új alkotmánya célkitűzéseinek megvallósításálhoz.

Nagy
Ist- Tóth Lajos 10 holdas.
József 18 hoüdas, Vidács Sándor 19 holdas kis- és köziépparasztok
megmutatták a többi
között, hogy ha
eredményt
akarnak elérni az algyői dolgozó parasztok,
akkor nincs
ben. Ezek a dolgozó parasztok akadály előttük.
— Beszélhet akármit a 36
is, minit mások, súlyos
vetőmaghiánnyai
kűzködtek.
de holdas Kapás József, a 26 holazért mégsem késtek a vetéssel, das Zombori András és a 34
sőt a határidő előtt teljesítet- holdas Pál János, meg a többi
ték. Inkább a fejadagjukat ve- kulákok, nem számít máir. amit
tették el, hogy meghiúsítsák a mondanak, átlátunk md már a
kulákok tervét, akik arra tö- szitán. Hallottunk már igen sok
rekszenek, hogy mint a méhek kulákmiesét. Azt hazudnak, amit
annyit
között a darazsak, csak
kárt akarnak, nekünk csak
ár'anak azzal, mint a holdnak
okozzanak.
Az algyői termelőcsoportok
is a kutyaugatás, — nvondja Nyámár régen befejezték az
őszi ri János és ugyanúgy vélekeszántást
és vetést. D e a kívül- dik Algyő, de Nagyszeged minálló dolgozó parasztok munká- den dolgozó parasztja is. S enhelyes
vélekedésnek,
jában még nemrégien is lema- nek a
A Magyar Népköztársaságunk
radások mutatkozi'ak.
Azóta szorgalmas munkának eredmébiztosítja az egész dolgozó néA termelőcsoportok
után pénte- azonban egymásután születtek a nye, hogy a szegedi határban
Ján'os 2 határidő, sőt még előbb teljeken este
Ujszen'iván
község tettrehívások. Nyári
A kizsákmányolók ellen ví- pünk, s benne a dolgozó padolgozó parasztjai
is bejelentet- holdas, Móra Balázs 4 holdas, sítik a búzavetést.
vott szakadatlan küzdelemben rasztság további felemelkedését.
ték, hogy ők is három
nappal
alakultak ki és erősödnek
a Dolgozó népünknek ez a nagy
a határidő
előtt
százszázalékig
nagyüzemi gazdálkodást folytabefejezték
az őszi szán ást
és
tó t er meiőszö ve !k: zeti csopor- történelmi okmány óriási lehevetést. A előirányzott
903 hold
tok. a falu szocialista építésé tőségeket biztosít szövetkezeti
vetés helyett 912 holdat
vetet,
nek élharcosai. Szövetkezeteink- mozgalmunk fejlődése számára
tek el.
be tömörülő dolgozó parasztság is. Elismeri és támogatja a dolBecsülettel elvégeztük öta szövetkezetben
végzett
jó gozóknak a kizsákmányolás eléves tervünk első sikeréért válmunkával hatékonyan elősegílalt nagy tisztes feladatunkat,
Kedden délelőtt 11 órakor a szegedi városháza közT ti a már meglévő termelőszö- len irányuló minden valóságos
— mondta Suta József, négy
gyűlési termében az MDP Nagyszegedi Pártbizottsága Sztá- vetkezeti csoportok fejlődését és szövetkezeti mozgalmát. Biztoholdas kisparaszt, aki
Korom
Szembe sítja és
lin elvtárs művei első kötetének megjelenése alkalmából nagv- újabb megalakulását.
minden
támogatást
Jánosné négyholdas. Juhász Miszabásu ünnepséget rendez. Fülöp Gábor elvtárs, a háromhó- szállunk minden olyan felfogás- megiad az önkéntes társulás és
hály 16 holdas kis- és középnapos pártisÉola vezetője tart ünnepi beszédet Sztálin elvtárs sal és törekvéssel, amely a
parasztokkal együtt az
elsők
ter- a közös munka alapján működő
munkájáról, amely fegyver a munkások és a dolgozó parasztok földművesszövetkezetj és
között fejezték be Ujszentiváfalu
mozgalmakat termelőszövetkezetek, a
kezében a szocializmus építése terén. Az ünnepség iránt igen melőszövetkezeti
non az őszi vetést.
nagy az érdeklődés Szeged összes üzemeinek dolgozói é 3 á kör- egymással szembe akarja állí- szocialista fejlődése számára.
De csak egész rövid
ideig
tani. Felvilágosító és
nevelő
nyékbeli falvak dolgozó parasztjai között is.
lesznek az újszentiváni dolgozó
munkával elősegítjük a fötdmű- Tisztában vagyunk azzal, hogy
parasztok egyedül ennek
a
vesszövetkezet és a termelőszö- a szövetkezeti mozgalom zavarmunkának elvégzésében, mert
vetkezeti csoportok között
az talan fejlődése, dolgozó
néa szatymazi
dolgozó
parasztok
egészséges viszony
kialakulá- pünk jobb jövőjének biztosítáis rövidesen befejezik a
búzaLenin elvtárs életében milDe a fekete halál még éleseb- sát.
sa nem választható el a béke
vetést. Már eddig 90 százalékon lióknak mutatott utat és halála ben kidomborította
az egész viTovább fejlesztjük és meg- ügyétől. Éppen ezért szilárdan
felül teljesítették
a
húzavetés', után is milliók követik tanítálág előtt Leninnek, mint az egész erősítjük az egységes, általános
Kü'önösen kitűnt a sürgős, jó sát az emberiség
helyt állunk a béke meg»/édés«
boldogabb, világ dolgozó
népe
vezérének földművesszövetkezeteinket, kimunkával Tóth István,
Nagy
reánkeső szakaszán.
o')b
jövő
é
ele
érdekében.
R
doljelentőségét.
fejlesszük,
osztályharcos
tömegIslvánné, Kapás Györgv
kisA mai választmányi értekezparasztok, akik az elsők között gozó milliók, akik az ő tanítá... És még nem volt ember, czervezti jellegüket.
mutatták meg a
községnek, sát követik, szeretnék minél kö»* aki olyan igazán rászolgált volEz a megye;
választmányi letünk nagy mértékb:n elősehogyan kell teljesíteni a vetés- zetebbről megismerni ezt a hősi, na a világ örök
emlékezetére, ülés is bizonysága annak a gíti a földművesszövetkezeteink
tervet s emellett még
alapos nagyszerű életet: Lenin elvtárs mint ö.
fejlődésnek,
amely.et a Ma- politikai, gazdasági és szervefelvilágosító munkát is végez- életét.
gyar Dolgozók Pártja,
vezetéLenin meghalt.
De
eszének sével szövetkezeti mozgalmunk zeti megerősödését. A kitűzött
tek soraikban, éberen figyelték
Maxim Gorkij, a nagy szova környék ku'ákjait, akik lépés akaratának
örökösei
élnek. elért.
feladatok végrehajtásánál
felten-nyomon azon
igyekeztek, jet iró igy irt róla:
Élnek és olyan sikeresen dolgozhasználjuk
a
Szovjetunió
és
a
»Lenin
arcképét
megrajzolni
Jó munkával s a meggyőzés
hogyan okozzanak kárt
népi
nak, ahol még senki, soha, senépi demokráciák szövetkezeti
nehéz.
Külsejét
egészen
elboríterejével
igyekszünk
minél
több
demokráciáinknak és a szatybecsületes dolgozó parasztot be- mozgalmának gazdag tapasztaják a szavai, mint a halat a hol nem dolgozott.".
mazi dolgozó paraszi'oknak.
Ennek a hősi, mégis egyszerű szervEznl a fö'.dművesszövetke- latait és mindenkor a munkáspikkely.
Egyszerű
volt
és
közA hosszú ideig hátul
kullogó
.
„„
és közvetlen életnek kiemelkedő zetbe és arra törekszünk, hogy
Röszke is most már nagy
len. vetlen, mint minden, amit monamit vállaltunk, azt teljesítsük osztály ^ es^élcsapata, ^a Magyar
részeit
láthatjuk
abból
a
nagydott.
dülettel tör
előre a cél
felé.
irányításával
is és ezév végére taglétszámún, Dolgozó Pártja
A múlt héten még alig 10 száI.enin heorizmusából
teljesen szabású, művészi filmalkotásból, kait jelentős mértékben növeldolgozó
népünk
bölcs
vezérézalékig teljesítették a község hiányzott a külső ragyogás ... amely nemrégen készült a Szov- jük és felemeljük.
nek,
Rákosi
Mátyásnak
útmuvetéstervét, de a hét elejére el
jetunióban
»Vladimir
Iljics
LeLenin heroizmusa annak az emA Lenini hármas jelszó be- tatásával,
érték az 50,
most pedig már bernek a heroizmusa, aki a vi- nini cmmel.
tántoríthatatlanul
tartásával következetesen visz- küzdünk a dolgozó parasztság
meghaladták a 70
százalékot.
lemondott
Ezt az óriási élményt jelen- szük a kulák
korlátozásának
Napról-rapra szaporodik Rösz- lág minden öröméről
felemelvaló tő szovjet dokumentumfilmet no- politikáját, egy pillanatra sem jobb jövőjéért, teljes
kén Is az olyan öntudatos dol- az emberek boldogságáért
kedéséért,
a
szocializmus
megnehéz
munkája
kedvéért.
vember
6-án,
vasárnap
este
8
szüntetjük
meg
a
harcot
kugozó parasztok száma, mint Kéa
... Lenin, a világnak
ez az órakor a Nagy Októberi Szocia- Iáitoknak a dolgozó parasztok- teremtéséért.
re Péter hárcmho'das.
Dunai
Soós
Vinczéné
János 10 ho'.rjas. Kószó János igazi nagy embere — meghalt. lista Forradalom évfordulója al- ra gyakorolt befolyása és min- jjtfe
SzöVOdz megyei t.i'kár.
kiknehoLdas, Szekeres
Péter H. 'á'a rasypn fád a oknak,akik kalmából ünnepi díszelőadásban den reakciós kísérletei ellen.
háromholdas, Miskolci
János ismerték, nagyon
mutatja be a Belvárosi Mozi.
fájt.
kétholdas és
Szekeres Ferenc
szín'én ké'holdas dolgozó parasztok, ak'k élenjártak a munUi, n a g y h o z a m u szovjet r o s t n ö v é n y
kában. emellett a falu szószólói vol'ak a ku'ák orvtámadám e g h o n o s í t á s á v a l
kísérleteznek
sok ellen és a búzavetést teljesen elvégezték még a határidő
Szegeden
e'őtt.
Tervgazdálkodásunk
folytán
hogy olyan rossz homoktalajon
Kübskházán
is naponta
újabb
és újabb jól dolgozó
parasztok ujabb és ujabb, nálunk még ed- is tenyészthető, ahol a legfonELSŐ KÖTET
hosszú névsora kerül a becsü- dig nem ismert .hasznos növé- tosabb rostnövényeink, a kenlet táblára. Pénteken már Gera nyeket honosítunk meg és igy der és a len egyáltalán nem teFerenc 5 ho'das, Pacskó János nem szorulunk rá az eddig kül- remnek meg. Vilmaszálláson ez3 ho'das. Sziics Mátyás 8 hol- földről Lehozott nyersanyagok- évben már vetettek ef a Kenaf
das, Dobó István 5 holdas és ra. A Sze ecti Növénytermesztési magból. Gyenge homok talaSzűcs Mihály 17 holdas kis- és
Kísérleti jon három mé'emél magasabbközépparasztok neveit
olvas- és Növényne nesitő
rostnövény osztálya ra is meg nőtt ez a náhink edhattuk a községháza előtt. De Intézet
nöott éktelenkedtek mellettük a most ismételten foglalkozik egy dig még nem tenyésztett
eddig
tnég vény. Az intézet most azon fászégyentáblán özv. Balog
Mi- Magyarországon
A napokban jelenik meg Sztálin 16 kötetben összegyűjtött
há'vné 34 holdas kulákasszony nem ismert rostnövény megho- radozik, hogy különböző talaés Frank Péter 32 holdas kulá- nosításával.
jokon és viszonyok me'lett kimüvei magyarnyelvű kiadásának első kötete.
kok nevei is, akik be akarják
Ez a növéi;v a Szovjetunió- sér'e'ezze ki a növény termő4 6 4 oldal. Ara diszes egészvászonkötésben 15"— forint
csapni az öntudatos
dolgozó
képességeit. Remény van arra
Parasztokat, el akarták szabo- ból került hozzánk, orosz neve
igen
tálni a vetést, fájt nekikí hogy Kennf és a mályvafélék csatád- liogv ezzel a növénnvef
a Gora Fereacek és a többiek jához tartozik. A mi éghajlati alacsony termelési értékű hoörömmel teljesitik a tervet és körülmén.veinket jói túrt ez a mokfökljcinket is jól
tudjuk
végzik a feladatukat.
növény, je'entőségc abban ált, I maid hasznosítani.

Már csak néhány nap
van
hátra a nagyjelentőségű határidőiig: a búaa vetésének befejezéséig. Már a haitáridő előtt a
legtöbb szegedkörnyéki terme;
lőcsoport
bejelentette,
he
százszázalékig teljesítette a vetéstervét és ezzel is példát mutattak a dolgozó parasztságnak.
Egy héttel ezelőtt még több
községben erős
lemaradások
mutatkoztak. A termelőcsoportok dolgozó parasztjainak
jó
példája azonban követőkre t
Iáit. A falusi népnevelők és dülőfef.Eilősök az
utóbbi időben
megsokszorozták
a
régebbi
munkatempót és nagyobb lendülettel folytatták a munkát.
— Nem hozunk, szégyent a
falunkra — mondották sokan.
Ennek a még lelkesebb népnevelő munkának már eddig is
nagy eredményei mutatkoznak.

Pusztamérgesen Zádori

ván 11 holdas,
Gyóni
István
szintén 11 holdas újgazdák
és
Illés Antal 8 holdas,
Kucska
Vince 9
holdas
kisparasztok
járnak
elöl az utóbbi
napokban
a vetési munkálatok
elvégzésé-

ünnepség a városházán
SzláS'n elvtárs miivének megje'enáse
alkalmából

R VILÍS D0LG9Z0 f^LUQINM VEZÉRE

I. V. SZTÁLIN
M Ü V E I
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Szombat, 1949 október 29.

ELMUMK&SOK

„Bizonyosak vagyunk benne, hogy WafösaiinM
fejlődésért
az n W t i ! jelentős segítsége! kapunk"

ö z álíetlanos

Szfah ánovista

munkamódszerek

Néhány évvel ezelőtt a nehézipari építkezések minisztériuma
mellett központi irodát szerveztek az építkezési technika fejlődésének előmozdítására. Ez az
iroda
az építési élmunkások
eredményeit egyesíti és napjainkban, mikor az építkezések
eddig nem ismert mértéket öltöttek, különös lendülettel fejti
ki a propaganda tevékenységét.
Sztahánovista instruktorok szor-

propagandistái

legekhez, segítenek
a
munkában
és a pártszervezeteknek
a szocialista
munkaverseny
kiszélesíúj szerszámokat és

legnamunka-

módszereket,
eszközöket, tanítják az ifjúságot tésében, a terv időelőtti teljesítésében. Munkájukkal a gyakoraz építés mesterségére.
latban segítik elő az új, termeléleghafósosa b = a szem Íves példa kenyebb munkamódszerek bevezeAz építő brigádok új eredmé- tését.
nyeit a központi iroda nemcsak
Az instruktor sztahánovistáknépszerűsíti.
hanem
mindjárt nak nagy gyakorlatuk van, ezért
alkalmazza

is az

építkezéseknél. gyorsan

megtalálják

a

munka

MŰSORSZÁMOK:

KOSSUTH
RÁDIÓ
(549.5 m.J
6.00: Falurádió.
6.30:
Hainali muzsika.
Hanglemez.
7.00fíirek.
lapszemle.
7.20:
Reggeli
zene.
Hanglemez.
12.00:
Hatangi zó. h'rek. 13-45: Hirek
né.
tnelül. 14.00: Hirek. 16.00:
Rádióiskola.
16.55:
Műsorismertetés. 17: Hírek. 17.20: Hangos újság. 17.50: Hirek oroszul. 18.00Hírek szerb nyelven.
22.00: Hírek. 20.15: Hirek németül. 20.35:
H'rek
szerb nvelveh
22.00: Hitek.
21.00:
Hirek
magyarul.

Hétfő, október 31.
KOSSUTH RÁDIÓ
7.45: Magyar nóták. 9.30-kor:
Evangélikus vallásos félóra. 10:
Református istentisztelet. 11.30:
Hanglemez. 11.40: Uj világ. —
12.15: A Ténzügyőr zenekar játszik. 13.00: Hanglemezek. 14.15:
Sovinszky László együttese. 15:
Havid Ojsztrah hegedül. 15.30:
Női szemmel... 15.45: Az elmúlt hét eseménye 16.00: Ridióiskola. 16.30: Rádió szeminárium II. 17.10: Dalok. 17.50:
A Falurádió negyedórája. 18.05
Dalolj velünk. 18.20: Tarka egyveleg. 19.00: Szabad Népek Ha*á ja. 19.30: Uj lemezeink. 21:
A Rádió tánczenekara játszik.
22.20: A moszkvai rádió műsorából. 23.00: Magyar muzsika.

Tudósok

az

A szombaton kezdődő ujitó
kongresszuson élmunkásalnk, újítóink, technikusaink és mérnökeink mellett legnevesebb kutatóink és tudósaink is résztveszu ek.
Csűrös Zoltán, a műegyetem
s^erveskémia-technolőgiai tanszékének tanára a kongresszusról
IfBRkabüsfettekre^szMuik
ezt mondotta:
az áptttmank ásókat
— A veggiiparra az ötéves
Szvirin vasbetonszerelő és beterv során igen komoly feladatonozó az „Azovsztál-sztroi"-nál tok várnak, teljesítményét meg
javasolta és megvalósította a kell kétszereznie. Kísérletezünk
vasbetonszerkezetek műhelyének az eddiginél tartósabb textilfesátszervezését. Az átszervezés kö- tékek előállításával. Bizonyosak
vetkeztében a vasbeton alkatrész- vagyunk abban, hogy kutatálapok elkészítése több mint ötszörösére

növekedett.

A

előtt

fejeztek

be.

sainkhoz az ujitó
kongresszuson
résztvevőktől
komoly
segítségei
kapunk. Nagyszerű
szovjet példák is bizonyítják
a tudósok és
ttjiiók együttműködésének
eredményességét.

Hornung Sándor, a vaskutató
intézet igazgatója kijelentette,
uj vas- és
fémmegmunkálási
módszerek kidolgozása terén kitűnő eredményeket várha'unk a
Szovjetuniótól
átvett
vágási
módszertől.
A

gyorsított
módsze-

rek eredményesebb kidolgozása
érdekében nagy szűkség van az
üzemek dolgozóinak,
újítóinak
segítségére.

„Krivo-

rozs-sztroj" építkezés munkahjhelyén Petrov és Artamanov instruktorok úgy állították be a
munkát, hogy azzal fiz lakóházat
idő

ujitó-kongresszusról

Sok

Az amerikai sztrájk egyre súlyosabban
érezteti hatását

uráli

építkezésnél az instruktor sztahánovisták megszervezték a lakóházak „folyamatos építését". A
csoljabinszki kohómü építésénél
Csugunov szthinovista instruktor
sikeresen alkalmazta a téglarakás gyűrűs módszerét.

30 százalékos e;ést mutat. A
brooklyni gázmüvek vezetősége
bejefeníette, hogy szénkészfeta
ofyan kevés, hogy
rövidesen
kény leien fesz beszűntetni a gázszolgáltatást. Az összes autóés motorgyárak acél- és szénhiány miatt leglkésőbb november
15-én beszüntetik üzemüket.

HETI RÁDIÓMŰSOR

9.45: Görög gyermekek műsora.
10.15: Kamarazene. 14.30: Nó-

így például a téglarakás sztahá- megszervezésében
és a
gépek
novista módszereinek alkalmazá- kihasználásában
mutatkozó gyensára általánossá
tették
Makszi- ge pontokat és tanácsaikkal érmenko, Kulikov Sztálin-dijas
kő- tékes segítséget nyújtanak az
művesek tapasztalatát
és sok más építkezések vezetői számára is.
kőműves
sztahánovista
eredméA legutóbbi 18 hónapban az
nyeit. Tanulmányozták és egyben instruktorok brigádja 16.500 emgyakorlatba vitték át az ácsok, bert tanított meg az építési munszerelök, betonozok, vakolok és ka művészetére és a sztahánoegészségügyi berendezők fejlesztő vista módszerekre. Száz meg
módszereit. A szemléltető bemu- száz
bemutató
sztahánovistaÁLLANDÓ

építkezéseken

tatás és a személyes példa bizo- vártát alkottak és bebizonyították
nyult a leghatásosabbnak
az in- az épitőbrigádoknak
a
munka
struktorok munkájában.
A z építő- helyszíni
tapasztalatai
alapján,
technika fejlesztésének központi hogy pontos és hozzáértő munkairodája az építőmunkások között szervezéssel, a műszak alatt jelentősen túl
lehet teljesíteni
a
nagy tekintélynek örvend.
normákat.

Íz Instro farolt brigidia a raaokamidszer átadásán*)
Az instruktor sztahánovisták
mindennapos munkája igen érdekes. Kimennek az építkezésre,
át az épít- beállnak a legelmaradottabb rész-

gos munkával
adják
kezések gyakorlatába
a
gyobb
termelékenységű

az

kvai rádió műsorából. 11.00: A
Bárdos Kórus énekel. 12.15-kor:
Kamarazene. — 13.00: A háziegyüttes játszik. 13.45: Hanglemezek. 14.15: Ünnepi hanglemezek. 15.00: Néger
spirituálék. 15.30: Zenekari müvek.
16.00: Ungár Imre zongorázik.
16.30: Corelli: Oboaverseny. —
16.40: Az elmúlt hét eseménye. 17.10: Déry Pál énekel.
17.40: Szovjet napok — szovjet
emberek. 17.50: Termelési híradó. 18.05: A moszkvai rádió
müsorábóL 19.00: Hanglemezek.
21.00: A Nép Rádiószinháza:
Don Jüan. 22.20: A velencei
Festivai megnyitóhangversenyének közvetítésé. 23.50: Uj lemezeink.

PETŐFI R A D I Ö
8.00: Ünnepi hangulat 14.30:
Hanglemezek. 15.00 jBenoze Miklós énekel. 15.40: Gyermekrár
dió. 16.10: Hanglemez. 16.30:
Századunk Hangja. 17.00: Sziv
küldi szívnek szivesen. 17.30:
Hanglemezek, 18.00: Öszi rózsa.
18.45: Mi uiság a. sportvilágban? 19.00: Közvetítés az Operaházból. 19.50: Orgona. 21.00
Hanglemezek. 22.00:
Szovjet
PETŐFI RADrÓ
7.20: A Himalája magyar ván- művészeit a magyar rádióban.
dora. 7.30: Szórakoztató muzsiSzerda, november 2.
ka. 7.45: Könyvelési tanfolyam.
KOSSUTH RÁDIÖ
8.30: Heti zenés kalendárium.
7.45: Tarka zene. 11.30: Ré9.20: Zenekan müvek. 10.15: A
Vegyészeti Szakszervezet zene- gi cseh muzsika. 12.15: Hangkara játszik. 11.00: Operarész- lemezek. 13.00: Ejwelegek. —
letek. 14.30: Zenei percek. 15.40 13 30: Operarészletek. 14.15-kor:
Szórakoztató zene. 16.10: Elő Kórusművek. 14.45: Az ifjúság
antológia. 16.40: Táncdalok. — hangja. 15.30: Prokofjev müvei37.05: A Szécsúvonósnógyes ját- ből. 16.00: Rádióiskola. 16.40:
ezik. 17.40: Szimfónikus táncok. Rádiőszeminárium. II. 17.10-kor
38.10: A Tudomány f úttörői. — Hanglemezek. 17.50: A Fala18.05-kor:
38.45: Orosz nyelvoktatás. 19.00 rádió negyedórája.
©szi harmat után. 19.40: Fa- Hangjáték." 19.00': Hanglemezek.
lurádió. 20.00:
Jószomszédsáz 19.15: Rádiőszeminárium I. —
muzsikája. 20.30: Szív
küldi 21.00: A Rádiózenekar játszik.
ezivnek 'szívesen. 21.00: Mi uj- 22.20: Testvérnépek muzsikája.
eág a sporíviláerban ? 21.20-kor: 23.00: Budapesti szerenád.
Opcrarészletek. 22.00: Tánczene.
22.45: ifi történik a világgázPETŐFI RADIÖ
ŰaságbPu?
7.20: Egészségügyi tizperc. —
7.30: Reggeli zene." 8.30: Uj leKedd, november 1,
mezeink. 10.15: Zenekari muKOSSUTH R A D I Ö
zsika. 14.30: írók a szabadság7.00: Hanglemezek. 8.25: Szív ért. 15.40: Petőfi kora. 16.10:
küldi szívnek szívesen. 9.00-kor: Debussy: Tavasz. 16.25: A föld©perarészlotek. 10.00: A mosz- kerekség eaY hatodán. 16.40-kor:

A bányászok és az acélipari
munkások sztrájkja egyre súlyosabban érezteti hatását
az
Egyesült Államok egész területén. Szénhiány miatt a különböző vasúttársaságok közei 700
vonalot áflitottak le. Az ameriAz instruktor sztahánovisták
személyes
példamutatásukkal kai szén- és acélipar központsckhelyütt munkahősteftekre ösz- jában, Piltsburgban, az október
tönzik az épitömunkásokat
22-én zárult hét üz'e'.i forgalma

Hanglemezek. 17.15:
Kíváncsi
mikrofon. 17.30: A rádió esti
iskolájá. 18.00: Rendőrök énekelnek. 18.45: A magyar munkásmozgalom története: V. A
Nagy Orosz Októberi Forradalom hatása és a polgári forradalom. 19.00: Hanglemezek. 19.15
Közvetítés Varsóból. 20.00: Falurádió. 20.20: Hangjáték. 21.20
Sziv küldi szívnek szivesen. 22:
A modern zene barátainak.
Csütörtök, november 3.
KOSSUTH RÁDIÓ
7.45: Hanglemezek. 11.30-kor:
Szabadegyházak vallásos
félórája. 12.15: Somló Sándor Melődia együttese játszik. 13.007"
Operettrészletek. 13.30: Magyar
nóták. 14.10: Gyermekrádió. —
14.45: Szomszédaink — barátaink. 15.30: Női szemmel —
a rádió asszonyrovata. 16.00:
Rádióiskola. 16.40: A Szovjetunió a szocializmus hazája. —
17.10: Balettzene. 17.40: Szovjet
napok — szovjet emberek. 17.50
Termelési Hiradó. 18.05: Baráth Eva zongorázik. Bántay Tivaoar onoízik. 19.00: Rákóczi,
Puskin ég Kossuth cigánypostája. 21.00: Csütörtökön este...
22.20: Uj lemezeinkPETŐFI RADIÖ
7.30: Vidám regeel. 8.30-kor:
Hanglemezek. 10.15: Szép melódiák. 10.30: Magyar nóták. —
14.30: Hanglemez. 14.50: Hirek.
15.40: Hanglemezek. 16.30: Bulgária szói Magyarországhoz. —
17.00: Zenekari müvek. 17.30:
Dalok. 18.00: Hogyan él a felszabadult Kina. 18.15:
Sziv
küldi szívnek szivesen. 19.00:
Rádiószeminárium. I I I . 19.20:
Csajkovszkij: Pique Dame. 21.20
Mi uiság a sportvilágban 7 22.00
A Pique Dame ITT. felvonásának
közvetítése. 22.50: Zenei percek.

játsiix. 14.45: Orosz kamaraképp. 15.30: Orosz kamarazone. 16.00: Rádióiskola. 16.40:
Marxista-leninista
negyedóra.
17.10: A dalirodalom mesterei.
17.60: A Falurádió negyedórája* 18.05: Tánczene. 19.00: Szórakoztató zene. 19.15: Rádiószeminárium I. 21.00: »Szölőhegyen, hegyvidékem. 22.20: Korunk Mosolya, 23.45: Tánczene.
PETŐFI KADIO
7.20: Orosz találmányok az
elektrotechnikában. 7.30: Hanglemezek. 8.30: Uj lemezeink. —
10.15: Hanglemezek. 11.10-kor:
Óvódások műsora. 14.30: Martiny Lajos zongorázik. 15.40:
Dózsa György dalnoka. 16.40:
Egyveleg" Puccini müveiből. 17:
Dolgozók Zeneiskoláin.
17.20:
Tánczenekar. 17.45: Könyvszemle. 18.00: Wagner: Nürnbergi
mesterdalnokok. 18.10: Kérdezz
— felelek! 18.45: Hanglemez.
19.00: Az ifjúság hangja. 19.20:
Sziv küldi szívnek szivesen. —
19.40: Falurádió. 20.00: Mikor
én még legénv voltam. 20.40:
Tarka zene! 21.00: Mi újság a
sportvilágban? 21.20: Szórakoztató zenekari muzsika. 22.00:
Uj lemezeink. 22.15: Közvetítés
Varsónak.
Szombat,

november 5.

KOSSUTH RÁDIÓ
7.45: Tarka muzsika. 11.30:
Hanglemezek. 12.15: Színes melódiák, színes ritmusok. 13.00:
Operarészletek. 14.15: Mi van
egy mondat mögött? 14.30: Ma,
gyar Enciklopédia.
15.00-kor:
Hanglemez. 15.30: Előadás a
stúdióban: A vizit. 16.00: A
gyermekrádió műsora. 16.40: Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.10
A Magyar Rádió műsora a Csonka Gépgyár dolgozóinak. 17.40
Szovjet napok — szovjet emberek. 17.50: Termelési
hiradó.
18.05: Falurádió. 21.00: Vidám
Péntek, november 4.
zenés hétvége. 22.20: Sziv küldi szívnek szivesen. 23.00-kor:
KOSSUTH RADIÖ
7.45: Magyar nóták. 11.30: Tinc éjfélig.
Hanglemez. 11.40: Három szijPETŐFI RADIO
gyártó. 12.15: Az 1. honvédkerületi zenekar játszik.
13.00:
6.05: Közvetítés Varsóból. —
Szép melódiák. 13.30: Magyar 7.20: A munka ritmusa. 7.30:
nóták. 14.15: A
..Zenebona. 8.30: ' Uan elemezek.

ola tarka műsora. 15.40: Szerkeszd te is műsorunkat! 16.10:
Előadás a stúdióban: Don Cesar de Basán. 17.30: A Magvai
Rádió műsora a Kábelgyár dolgozóinat. 19.00: Tánczene. —
19.40: Népnevelők husz perc®.
20.00: Tánczenekar. 21.00: MS
njság a sportvilágban? 21.20:
Zenekan muzsika. 22.20: Minden hatalmat a szovjeteknek.
22.40: Hanglemezek.
Vasárnap, november 6.
KOSSUTH RÁDIÓ
7.00: J ó reggel ti 7.30: Sza.
hadegyházak vallásos félórája
8.25: Sziv küldi szivnek sziv®.
sen. 9.00: Zenekari müvek hang
lemezekről. 9.30:
Református
vallásos félóra. 10.00: Evangélikus istentisztelet a Bécsi ka.
pu-tén templomból. 10.45: Külügyi negyedóra. 11.00: Magyar
nóták. 11.15: Zenés vasárnap
délelőtt. 12.15: Zenés vasárnap
délelőtt. 13.00: Tánczenekar. —
13.30: Hangos újság. 14.15-kor:
Ünnepi hanglemezek. 15.00-kor:
Tánczene. 15.30: Magyar nóták.
16.30: Csajkovszkij: I-dur vonósnégyes. 17.10: A
Magyar
Rádió'műsora a Wőlfner Cipőgyár dolgozóinak. 17.40: Falurádió. 19.00: Magyar muzsika.
19.30: Zathureczky Ede hegedüL 20.20: Hangképek a vasárnap sportjáról. 20.50: Totóliirek 20.55: Vidám Rádiószínház.
22.20: A Rádiózenekar
Csajkovszkij-estje a nagy orosz zeneszerző halálának évfordulója
alkalmából.
PETŐFI RADIÖ
8.00: Indulók. 8.30: Falurádió. 9.00: Fejtörő séta Zenepotámiában. 10.00: Hanglemezek.
11.40: Vasárnapdéli Rádiószínház: Pajtások. 12.00: Térzene.
13.00: Néphadsereg hiradó ja. —
13.20: Zongoramuzsika. 13.30:
Szűcs István szakszofonozik. 14:
A Harmónia művészegyüttes játszik. 15.00: Sportközvetítés. —
15.25: Elbeszélés. 15:45: Vasárnapi krónika. 16.00: Tarka muzsika. 17-00: Magvar Parnasztszus. 17.40: A Rádió tánczenekara játszik. 19.00: A Magyar
Rádió műsora a Ganz Vagongyár dolgozóinak. 20.30: Sziv
küldi szivnek szivesen. 21.10:
Rádióankét. 21.30: Hanglemez.
22.00: Színes Szőttes.
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118 százaléktól

százalékig A S Z O V J E T

a 122

Nem elégszik meg az elért eredményeikkel a
„Dózsa" brigádja

>

lik termélékenységüket. De lás- elszáll a levegőbe.
suk csak, mit mond a brigád— De nem elégszünk meg az
napló:
,
elért eredményekkel — mondják
„1949 X. 10.
valamennyien.
—
Még ezt is
Mai termelés: 118
százalék.
emelni fogjuk. Rákosi elvtárs
Mozgalmi események: az üzem- beszédei után mindig nagyobb
ben ma
népnevelő értekezlet lendülettel
és újult erővel
jogunk
volt, amelyen a brigád tagjai munkához,
mert mindig
világovalamennyien, mint népnevelők sabban látjuk a célt.
vettek részt."
— Gépeinket úgy szeretjük,

A szegedi Dohánygyár finom
pipadohánycsomagoló
„Dózsa
György" brigádja az ország 9
dohánygyárának brigádjai közül
ezév tavaszán nyerte el a „legjobb birgád"
címet. A brigád
tagjai valamennyien szeretik munkájukat és munkaidő alatt egyetlen percig sem állanak feleslegeSzeretünk
most

már

„1949 X.

dolgozni, mert

érdemes

Dohánygyár

11.

hogy szinte ki sem tudom fejezni — mondja őrdögh Sándorné
elvtársnő. — A munkánkat pedig
Ma a Nemzeti Színházban meg- megbecsülik és elismerésben,
tartott Szeged város ötéves felszabadulásának megünneplésén a kitüntetésben lészesitenek
brigád négy tagja vesz részt,
bennünket

Mai
—
mondják
tagjai, akik lék.

termelés'

érőmmel a brigád
valamennyien régen a Dohánygyárban dolgoznak. Még emlékeznek a régi művezetők, a csoportvezetők gorombaságaira, arra
'az időre, amikor megvetésben mig öl hangszórón
részesültek a gyárak
dolgozói. gátja."

118 és

félszáza-

keresztül

hall-

„1949 X. 12-én.
De ma, a m i k o r „ becsület, dicsőA termelési eredmény
119 száség és hősiesség dolga" a
munka,
örömmel
végzik, mert érzik
azt, zalék.
Ebédidő alatt a brigád tagjaitogy önmaguknak
csinálják.

val átbeszéltük
Rákosi elvtárs
hogy a „Dózsa szeptember 30-i beszédét és holnap a leszűrt tanulságok figyea
tiofDnjgyáiaX lembevételével kezdünk hozzá a
munkához."
isg.obb brigádja
De így dolgoznak minden nap,
Is ezért van az is, hogy ezt a A fizikai munka után
címet egészen idáig, sőt ezután
ideológ ai u d á s u k a !
|s megtartják. Munkájuk mellűit
l
e ISSZÜlf,
mozgalmi téren is szépen dolmunkában
vesznek
goznak, képezik
magukat,
mert mozgalmi
tudják azt — mint ördög Sán- részt, mert tudják, hogy csak
iíorné elvtársnő mondja —: „Ideo- így lehet jó munkát végezni. És
lógiai képzés nélkül nem lehet jó valóban, ha a gratikonjukat néz-

Ezért van az,
Cyörgy" brigád

emelkedést
láthaa munkához
való viszony,
nem z ü k , állandó
után
120.
születik szép eredmény
a terme- tunk. A 119 százalék
lésben, nem emelkedik
a termelé- a selejtjük ma már éppen csak

kenység." De ők állandóan eme- annyi, amennyi

És találkozni

por

alakjában

fogok a

Itt valamennyien, akik a brigádban régebben dolgozunk: Adók
Mária, Borosné, Szücsné, Mandászné, Szekeresné, Tóthné mindannyian jutalmazott munkások
vagyunk. Két új tagunk. Szabó
és Höfler elvtársak is öntudatos
dolgozók és én tudom, hogy a
dolgozók
állama
őket is
meg
fogja jutalmazni,
mint
minden
öntudatos
dolgozót,
aki
Rákosi
elvtárs, a Párt szavait híven betartja.

A „Dózsa György" brigád egykét nappal mindig hamarabb fejezi be a heti előirányzatot.
Olyankor átmennek a másik terembe dolgozni, de ott sem hoznak szégyent a brigádra. 115—
120 százalékot érnek el ott is,
mert jó a munkához való viszonyuk és híven követik a Párt
irányítását.

Szovjetunió

kiváló újítóival, a Bianka kise,vei...
Boldogsággal,
nagv reménységgel tekintenek az
kongresszus elé a Tiszamenti
Gözfürészek
IV F
Nagy napja
van ma a magyar
iparnak.
Ma nyitják
meg
Budapesten
az első Ujííókongrcsszust,
ahol az ország
összes
íjVói
összejönnek,
hogy kicseréljék
tapasztalataikat
és
megbeszéljék a hároméves
terv s kyes
befejezésének
és az
ötéves
terv megindításának
problémáit.
Az ország összes számoítevj
üzemében
lázasan
készülnek
* kongresszusi
küldöttek,
hogy méltóan
képviselhessék
azt az
[izemet, ahol mint újítók
nagy
feladatokat
oldottak
meg az
üzem és ezen keresztül
egész ipnunk
fejlődése
érdekében.
A
kongresszus
jelentőségét
fokozz.,, az,
hogy azon a
Szovjetunió
is képviselteti
magát.

,. A Tiszamenti Fűrészek NV
tejszegedi üzeméből három újító
olvóársunk utazott fel a kongresszusra. hfl'v r>—'<-"vt AT, eredményeket, amelyeket itthon el
é-rlek, átadják a többieknek és
\ szerzett tapasztalatokat ideCiföza értékesítsék.
Micheller

János

elvíárs,

fő

íépész, az üzemi újító megbífcoü, akinek nagy érdimei vannak üzemünk újjáépítésében. Ő
*o!t az. aki a hároméves terv
*lső félévének eredményei alapián megkapta a „kiváló munkás" kitüntetést és az ö nagyt e r ű munkádénak köszönheti
üzem, hogy roncsokból olyan
Képeket állított össze, amelyeké k beszerzése

soh

tízezer

forintba

bead
volna.
•k gyapotkészítő gépünk
egy
mcsón vásárolt,
szétbombázott
g^Proncsból készült el.
Most
fcészül üzemünkben
Micheller
dános elvtársunk tervei alapján

ujitó
ujilói

m o z g a l o m n a k egyik
leglelkesébl
híve
és több újí ásóval
járult
hozzá
üzemünk
termelékenységének
fokozásához.
Madarász

elvtársunk élete egyik
legnagyobb élményének tartja, hogy
ezen a kongresszuson résztvehet.
Minit régi szakmunkásnak —
m o n d j a — mindég
Clz volt
a
célom, hogy szaktudásomat
bő-

vítsem. Erre
most alkalmam
két automata szegező gép. me- lesz, mórt az ország összes jó
lyet a meglevő
szegezögép
ta- szakembereivel találkozni
fopasztalatai
alapján
korszerűsít. gok.
És találkozni
fogok "
A két szegező gép
külföldről Szovjetunió
kiváló újítóival.
behozva 80.000 forintba krrül- Találkozni a szocializmus orne, de ezt Micheller
elvtárs szágának. a munkának hőse:
13.000 forintból megoldotta.
v e i . . . Évér1 vsi?v»k kü'önös— Nagyon boldog vagyok — képpen boldog, hogy résztvehemondotta M'cheLIer elvtársunk tek a kongresszuson. Ha h=v-—, ho>gy a kongresszuson részt- j övünk, újult erővel fogok dolvehetek, mert
biztos vagyok gozni ötéves térvünk sikeréért.
benne, hogy olyan tapasztalaRomán
Nándor
ú i í ' ó a hari k a t fogok szereíini. amelyeket madik kiküldött, akinek eg
idiehaza üzemünkben hasznosí- nagyszerű újí.ása van
tani
tudok.
Madarász Péter újító elvtára ládabélyegző
gépen.
sunk mint bognár került
az Egy festékadiagoió készüléket
üzembe 17 évvel ezelőtt és
sz -kesztett, amelynek segitsé
gével egy ember munkáját és
szorgalmával,
nagyon sok festéket tud
az
r á f é r mellségével ü-zem
megtakarítani.
Román
képezi
ma.
m a már a Ládiagyár egyik leg- e l v t á r s u n k állandóan
ben
képzettebb munkásává nőtte ki gát és biztosak vagyunk
tapasztalamagát. Ő készíti az üzembe a ne, hogy a szerzett
még sok
újítással
gépmodel'lek
famin táját
és tai alapján
állanagyban hozzájárult, hogy
a fopio erősíteni a dolgozók
gyár ki tudta beverni a fasiszta mát.
Barát
János.
háború rombolásait. Az újítási
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A munkásoszíély

és a

néprafz

címmel tart előadást a DOLGOZÓK KLUBJABAN DR. B A H S S A
IVÁN a Néprajzi Társaság titkára
Belépődíj nincs /
x,

SZEGEDI

KULTURA
KISUGÁRZÓI

Ma, szombaton, délután
6
órakor nyílnak meg az egyetem és a pedagógiai főiskola
orosz
intézetei,
amelyek
egyébként m á r egyéves mult
ra tekintenek vissza. Most jutottak az intézetek méltó helyiséghez és felszereléshez az
elmúlt hónapok folyamán,
a
hároméves terv keretében.
Felmérhetetlen
fontosságú
ennek a két intézetnek a sze
repe. M a az orosz nyelv a
Dunától
a
Csendes-óceánig
terjedő területen élő népek közötti kapcsolatban a diplomá
ciai nyelv szerepét
tölti be.
Egymilliárd ember
politikai
és kulturális képviselője hasz
nálja hivatalos
tárgyalásai
ban az' orosz nyelvet, mint az
érintkezés és megértés eszkö
zét. A z orosz nyelv azonban
m a mint diplomáciai nyelv is
fontosabb szerepet
tölt
be,
mint egykor a francia nyelv,
mert azok, akik ezen a nyelven tárgyaláják meg dolgaikat, a népi
demokráciáknak
és a szocializmusnak a szolgálatában állnak, tehát egymást segítés céljából tárgyalnak.

politikai élet fejlődését a Szov.
jetunióban.
M a a szegedi orosz intézetek pompásan
berendezett,
könyvekkel,
újságokkal
jól
felszerelt termeit
elvtársak,
kollégisták,
munkás- és pa.
rasztifjak csoportja tölti be.
Ma
ezekben a helyiségekben
csaknem 100 ember dolgozik,
hatol bele nemcsak az orosz
nyelv ismeretébe, hanem megismerkedik a bolseviki párt
történetével, a Szovjetunió népeinek történetével, a Szovjetunió földrajzával, a világhíres orosz és a példamutató
szovjet irodalommal. Nemcsak
tanárok, hanem fordítók és
szakemberek kerülnek ki majd
ezekből
a
fiatalokból, akik
terjesztőivé válnak városban
és falun s. számunkra oly fon.
tos szocialista
kultúrának.
Ezek a fiatalok vállalták magukra, hogy nyáron á t szor
galmas m u n k á v a l igyekeznek
a r á j u k bízott tanulási feL
adatokat túlteljesíteni, hogy
képesek legyenek már
most,
mielőtt még befejezték tanulmányaikat, iskolákban és tanfolyamokon előadni, mert úgy
érezték, hogy feladatuk töbA m i k o r a francia nyelvet
bet tanulni, miként a munkáshasználták
különböző diplo
ság az üzemekben többet termáciai és béketárgyalásokon
mel.
a kapitalista államok
kiküldöttei, azt nem a megegyezés
A szegedi orosz intézetek, a
céljából, hanem
egymásnak Magyar Dolgozók P á r t j a tokijátszása és mennél eredmé. vábbi
messzemenő
támoganyesebb kizsákmányolása cél- tásával kisugárzói a szovjet
jából tették.
kultúrának, közvetítenek, takutatóknak,
Majakovszkij szovjet költő nácsot adnak a
azt írta: h a élemedett korú irodalommal l á t j á k el egyetenéger is volna, még akkor ifi m i intézményeinket és a szeoroszul tanulna, mert ezen a gedi főiskoiai és egyetemi
nyelven írta m u n k á i t Lenin orosz szakos oktatás központPártunk politikai bizottsága j á v á váltak. Ezáltal elértük,
október
20-i
határozatában hogy m a m á r csaknem minelőírja, hogy vezető pártkáde- den egyetemi hallgató, asz
reinknek el kell
sajátítaniok szisztens és professzor oroaz orosz nyelvet,
különösen szul tanul.
azoknak, akik az ideológia te
Fontos, hogy
dolgozóink
rén dolgoznak, mert számukra felismerjék
az
orosz nyelv
nélkülözhetetlen
az
orosz tudásának a fontosságát és
nyelv tudása. Sztálin és Lenin n a g y számban kapcsolódjaelvtársak műveit
eredetiben nak bele abba
a
munkába,
tanulmányozhatják azok, akik amely a szegedi orosz inté.
oroszul tudnak, és m a j d állán zetekben folyik.
dóan figyelemmel kísérhetik a
Erdődi
József

El sem tudjátok
képzelni
milyen nagyszerű
ajándékol
kaptam az ötvenhatodik szülelésnapomra — mondja Pintér
Ferenc élmunkás elvtárs,
«z
üzemi kultúrteremben.
Egy emberöltő után megértem
azt, hogy üdülni
mehessek,
mégpedig ofyan helyre, ahol
ezelőtt csak vastagzsebü
és
zsiroshasu burzsujok pihenték
ki a harácsolások fáradalmait. A Mecsekbe küldenek kétheti ingyenes üdülésre.
Ragyog Pintér
elvtársunk
szeme s minlha a ráncok is
kisimulnának, amikor boldogan búcsúzik munka'ársaitól.
Elmegy Pintér Ferenc elvtársunk a Mecsekbe, ahoi pihenő napjaiban azon fog tűnődni, hogy érdemes volt küzdeni, érdemes voft becsületesen dolgozni, mert a Pártunk
és demokratikus kormányzatunk mindent megad" a dolgozóknak és károóilást
nyujl
azokért a mérhetetlen szenvedésekért és
megalázásokért,
amiben a kapitalista világban
részük volt.
Barát János
ftzeni tudósi tó

ü C i o n g r á d m e g Y e i lhpXo>t
Nemzeti Vállalat
ifjumunkáa
bollot nyit, amelg a Népbolt 3.
számú árudájában. Kossuth Lajos-sugárut 2. szám alatt nyílik meg. Az ifjumunkás boltot
ma este hat órakor ünnepélyes
keretek között adják át a Népbolt ifjúmunkásainak.

BELVÁROSI
Telefon tff.'S
"éri*'.
Mindennan szerdáig.
M á C L O V I A
Egy gyönyörű indiánleány
önfeláldozó szerelme.
Ezenkívül legújabb H Í R A D Ó

K O R I O
Telefon Aut. 33-44

bérlet

Mindennap szerdáig
Az első lengvel filmvigjá'ék
K I N C S
Kacagtató mulalságosbohóza'
Ezenkivül H1HADÓ

SZÉCHÉNYI
Telefon Aut di-T

béllel

Mindennap keddig
A siva<aqi
13-ak
A hősiesség és izgalmak film'e
Ezenkivül t l I R A D Ö
*
Előadások mlrdháiom moziban;
hélkörnap 6 és 8 órakor,
vasárnap 4, 6 és 8

arakor.

Pénz árnyitás d. e. Il-I 2-ig, d. u 3-kor
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Húsz nagyszegedi dolgozó parasztot

részesítettek

KÜLÖN

JUTALOMBAN

TERMÉNYBEGYÜJTÉSI

NAPIREND
SZOMBAT

CSÖKKEN A HÖMERSEKLET
Mérsékelt, időnként még élénk ' északnyugati-északi, ké.
sőbb északkeleti szél. Változó felhőzet. Többfelé — elsősor.
ban keleten és délen — kisebb eső. A hőmérséklet — fő]e,
keleten -— még csökken, helyenként éjjeli fagy lesz.

A KITÜNTETTEK NÉVSORA
Nagyszeged dolgozó parasztjai a nyári termésbegyújtésá
verseny során igen szép eredménnyel teljesítették
hazafias
kötelességeiket. A legjobb eredményt elért dolgozó parasztokat népi demokráciánk külön
jutalmon
feful, amelyet m á r
mindegyikük megkapott, aki a
határidőn belül beadta gabonáját.

dor Csengéié, 13 holdds, Molnár
Isivánné Balástya, 14 holdas.
Kasza István Csengele, 1(1 holdas, Szőke Márton Fekőváros,
17 holdas, Börcsök
András
Csorvás, 18 holdas, Vásárhelyi

István Királyhalom, 20 holdas,
Mészáros István Újszeged,
1
holdas. Frányó István Újszeged,
2 holdas", és Farkas Antal királyhalom 12 holdas dolgozó
parasztok.
,

Belvárosi

Október 31-ére
országszerte
befejeződnek az általános iskoIák tanulói uttörő-örsei és pajtáscsatádjai között megrendezett
»Ifjugárda« emlékversengek, A
lengyelkápolnai öreg és uicsorvai, valamint a zákányi általános
A kitüntetettek névsora á kö- iskolák 500 tanulója csütörtöve' kező: Makra István Mőra- kön rendezte meg ezt az emhaiom, 2 holdas. Gyulai Pálnó lékversenyt. R négy iskola küKirályhalom, 2 holdas, ifj. Si- lön-külön versenyre hivta ki egyR versenyt a lengyelkápolmon István Szentmihálytefek, 3 nmást.
ai isko,a
úttörői nyerték meg.
holdas. Vér Ge-gely Röszke. 4 ]
holdas, özv. Tóth Istvánné GajEnnek az emlékversenynek az
ponya, 4 hokl'as. Frank Anfaí a célja, hogy ugyanugy, mint a
Domaszék, 5 holdas. Szarka K. Mun' át-" a cra Kész mozgalom,
Antal Csengéié, 5 ho'das. Ha- a dolgozó parasztok gyermekei
jós Imre Alsóváros. 6 holdas, között még alaposabban felkuKotog'án Vince Átokháza, 9 hol- tassák a meglévő sport-tehetsédas. Balázs János Csengele, 10 geke'. Ez a munka Lengyelkápolholdas. Molnár Fe enc Gajigo- nán, Zákányban és Csórván sem
Oya, 11 holdas, Tisöcz'kl Sán- járt eredménytelenül. Rz 50 mé-

termflőcsoport
Lengyelkápolnán

Képi
demokráciánk
illetékes
szervei a közelmúltban
új, jelentős zenei intézményt
szerveztek,
a „Gördülő
operát".
Az ország
különböző
részeibe
„gördül"
ez
az
operaegyüftes,
szólistáival
zenekarával,
díszleteit
és kellékeit
magával
hordozva,
hogy
szórakozási, zenei
kultúrál
terjesszen azok körében, akik a Főváros zeneéletén kívül esnek. A
„Gördülő
opera" ebben az idényben 25 városban 100 előadást tart.
A sorralátogatandó
városok névsorában — igen helyesen — első
helyen szerepelnek azok a munkás-gócpontok,
amelyek
a Horthy-korszak idejében
teljesen ki
voltak
kapcsolva
a
kulturális
élet vérkeringéséből.
Ózd, Tatabánya, Salgótarján,
Diósgyőr dolgozóit rendszeresen felkeresi ez
az együttcf,
hogy értékes szórakozást
és ízléses zenei kultúrát nyújtson az üzemi
dolgozóknak. De természetesen a nagyobb
városok is beletartoznak az együttes tervébe, igy Szeged operakultúráját
is ez az
intézmény
szolgáltatja.
Hogy
ez az egész
országot bejáró intézmény
létrejöjjön,
ezért kellett
megszűnnie
pl. a Szegedi
Színház
opera
tagozatának
is. S ha a szegediekna& érzékeny veszteség- is az állandó opera megszűnése, vigasztalásul szolgál, hogy ez a magyar
zeneélet szélesebb körben való kiterjesztése érdekében történt.
Az

6 és 8 óra k o r : Maclovia,

Széchenyi Mozi 6 és 8 órak or: Sivatagi

13-ak.

RZ EGYETEMI KÖNYVTAR reggel 8 órától este 7 óráig
van nyitva hétköznapokon. Könyvkölcsönzés d. e. 8-tól 1 óráig.
A SOMOGYI KÖNYVTAR nyitva köznapokon 9-től 19 óráig,
A MUZEUM nyitva vasár- és ünnepnapokon 9 órától U
óráig hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
SZOLGALATOS GYÓGYSZERTARAK: Gerle-Takács: Kla.
uzál-tér 3., tel.: 35-03. Just Frigyes: Petőfi Sándör-sugárut 59,
tel.: 42-48. Török Márton: Cson grádi-sugárut 14., tel.: 33-32.
Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. utca 489.

teres slafétafutások átlagos eredménye 75 másodperc lett, a magasugrásban Is igen sokan kitűntek. R lányok között Horváth Ilonka lengyclkápolnai ujgazda harmadik osztályos kislánya érte el a legszebb eredményt. 125 centiméter magasat
ugTott, melyet igen kevesen tudtak csak követni. Gátfutásban és
röplabdában Ónozó Irénke, Borbély Irénke és több osztálytársa
tűnt kl legjobban.

A moszkvai rádió magyarnyelvű adásai: a 17.00—17.30s
19.78, 25-8, 30.74 méteres rSvidhnllámsávon: 19.00—19.30: 25.8,
30.8 méteres rűvid- és 1115 méteres hosszuhullámsfivon. Ezenkivfll minden vasárnap 13.00—14.00: a 19.78 és 25.8 méteres
rövidhuilámsóvon hangverseny a magyarországi rádióhallgatók,
nak.
S-

SZÍNHÁZ

Párthireh

FelhívjnK az üzemi, kerületi
és hivatali pártszervezeteink figyelmét, hogy vezetőségeik részére a koníerendát ma d. u. 5 óra29-én, szomoaton délután 5 ómkor tartjuk az iparostanulóiskolában. A konferencia anyaga
Rákosi elvtárs szeptember 30-1
beszéde, a Rajk-per tanulságai.
Irodalom ezenkívül: A Nagy
összeesküvés és a Párttörténet
idevonatkozó fejezete. Felkérjük
a titkár elvtársakat, hogy a
A S7C edkörnvéki falvau dol- működési engedélyüket.
konferenciát a vezetőség tagjai
pozó paraszljai napról-napra
Csütörtökön délelőtt már a között tudatosítsák és jő előjobban felismerik a nagyüzemi 22-ik sze-.edl termelőcsoportot készítéséről gondoskodjanak.
Október 29-én délutón 4- órarr ez ő ga zd á lkod :1 s
j el en t őségét.uva'ták fe'Lengyelkápolnán.TiAz őszi szán'ás-vetési nurnkí- zenegy öntudatos fengyelkápot- kor a Kálvin-téri székház:" nagylaiok folyamán okullak a már nai dolgozó paraszt adta ösz- termében üzemi há romszög értekezletet tartunk. Pontos megjenie lévő termelőcsoportok ala- sze kisebb-nagyobb földterüle- lenést kérünk. A meghívóját és
pom és j ó munkáj in. Egyre töb- teit s összesen (54 hold1 földön tagsági könyvét mindenki hozza
ben és többen látják be, hogy máris megkezdték a közös gaz- magával.
elavult termelési módszer tma dálkodást. Már a csoport intéFIGYELEM:
már az egyéni
gazdálkodás? zöbizottságiát is megváfasztot-i
A Dél magyar előfizetést gyűjtő
Mind
többen jelentkeznek az fák. Elnöke Simics Ferencné
utóbbi időkben a Szegedi Me- elvtársnő lett. A csoport
a népnevelők * a kampány tartama
alatt az eddigi heti elöfizetésü
zőgazdasági Igazgatóságon 10— •Kossuth Lajos« íermefőcsoport Délmagyar-olvasókat ne állítsák
lb tagú csoportok, akik kérik nevet választotta.
át havi előfizetésre.

Ujabb

Mozi

Korzó mozi 6 és 8 órakor: Kincs.

Szép eredmények
lengyelkápolnai „Ifjú g á r d a "
versenyeken

Nagyszeged területéről
20;
dokozó kis- és középparasztot •
részesítenek igen jelentős pénz- !
jutalomban a teiménybegyüjlésben elért kiváló eredhiényéért.
A ki'ün'etett dolgozó parasztok
mindegyike jóval felüHeijesitette
az efőirt terménybegyüjtési kötelezettséget.

OKTÖBÉR29

Szombaton, október 29-én: Moszkvai jellem. »Katona«-bérlet.
Vasárnap, október 30-án délután: Moszkvai jellem. Bérietsj,
Vasárnap, október 30-án: Moszkvai jellem. »Csokonai«-bérlet
Hétfőn, október 31-én: Moszkvai jellem. >:Moliérp«-bérlet.
Kedden, november 1-én: Moszkvai jellem. »Shakespeare«-bérlefc
Szerdán, november 2-án nincs előadás.
Csütörtökön, november 3-án: Moszkvai jellem. »József A.«bér\
Pénteken, november 4-én: Moszkvai jellem. »Ady EncLre«-bérlefc
Az esti előadások kezdete fél 8 órakor.
A délutáni előadások kezdete 3 órakor.
dinien

bérleti

előadásra

rendes

áru

fegyek

is

válthatók.

alakult

JLSördülő

Tűr

A móravárosi

Oszentivánon

(Tudósítónktól.)

Bite

István

ószentiváni dolgozó paraszt tanyaházának udvarán a játszadozó gyermekek felgyújtották a
szalmakazlat. A szél a lángokat
a község felé hajtotta.
Az oltási munkát
nyomban
megkezdték és a község dolgozói is segítettek. A tűzoltók hősies munkával elfojtották a lángokat és a tüz tovaterjedését

MIND

íz

népegészségőrei átadták az áh
táluk készített 15 garnitúra babaketengyét a móravárosi Zöldke eszte- Yé lőnő'.cnek azza'.l ocg
azt juttassák el az arra rászorult-családoknak.
Az a bensőséges ünnepség,amelynek keretében az átadás
történt, felejthetetlen lesz a móravárosi dolgozók körében.

megakadályozták.
ószentiván
dolgozói
jó munkájukért
ezúton
jeteiik ki köszönetüket
az oltást
si
munkát végző
tűzoltóknak.
(Kocsis
János.

Ezt a valóban nemes akciót
követendő példaként kell, hogy
állítsuk minden egyes tömegszervezet kerületi csoportjai elé.

Opera szegedi vendégjátéka

két műben szereplő Péter Antal
(Monterone,
Chaunard)
jó hang'
erejének szárnyalását
felesleges
hangremegtetései
gátolták.

állandó szegedi opera erőinek bekapcsolásával
az egész országot
z dolgozó nép széles rétegeit beáró új zenei intézmény
alakult,
amely Szegeden rendezi
legtöbb
előadását:
ebben az idényben 12
operát játszik az együttes városunkban.

tosokat, katonákat,
az utca mindennapi közönségét. A Bohémélet
előadásában
csak egyet nehezményezünk:
Lukács Miklós karmester önkényes tempóit, néha indokolatlanul
gyors
pálcája
alatt
nem tudott maradéktalanul
kiszélesedni Puccini ragyogó
lírája.

Ugy vettük észre, a
Rigoletto
előadásában
inkább az éneklésre,
a muzsikálásra
fordított
gondot
az együttes.
A dráma teljes kibontakozását
a
leegyszerűsített
díszletek
és a kellékek szűkmarkú használata, de maga a rendezés is gátolta.
Nem
tudunk
igyetérteni a rendezéssel
abban,

Mindkét
est szólistái
-tudásuk
legjavát
iparkodtak
adni. Gyurkovics Mária remek
koloratürja
szépen szárnyalt a Gilda-szerepben. Üde, tiszta hangjában
szeretnők a további előadások
során
is gyönyörködni.
Orosz Júlia Mimi-je
nagyon ízléses
és
finom
volt. Páka Jolán ügyesen mozog
a színpadon, de észrevehető, hogy
hangterjedelmének
nem
a
Musette-szerep felel meg elsősorban.
Németh Anna
kiváló tudását a
Magdaléna
szerep
nem
csillogtatta eléggé, nagyobb
szerepekben
is szeretnők látni! Jámbor
László
Rigoletto-ja
szép és stílusos volt,
az olaszul éneklő görög
művész,
Liontas
Konstantin
hibátlanul
énekelt. Rissai Pál sokat fejlődött,
Sparafucile-játéka,
de kabátáriája
is szépen sikerült. Reményi Sándor (M.arcel) jó hangerejű, rutinos énekes. A fiatal Kövecses Béla
(Rodolphe)
hangja
igen kellemes, kár. hogy nem áll
mögötte erősebb orgánum. A mind-

hogy miért kellett a műben eredetileg bennelévö,
de
általában
kihagyott „zsák-áriát"
felújjitani?
Zeneileg kétségtélen, igen szép ez
a rész, de késlelteti a dráma kifejlődését,
zavarja a mű logikai
menetét és tőképp csökkenti
az
egész mű valóságizét,
amiGilda,
meggyilkolása
után
Így a „Gördülő
opera" törekvé- kor
seit tekintve, eleve jónak és tá- felkönyököl és áriát énekel az elCsodálkoznunk
kell
mogatásra
méltónak
mondható, múlásról.
hiszen a vidék dolgozóinak
ze- azon, hogy amikor az egész műnei igényeit
szolgálja.
De fog- vészi kultúránk a realizmus szoláll, ugyanakkor
ez a
lalkoznunk kell az intézmény mű- gálatában
rendezés az opera utolsó
jelevészi eredményeivel
is.
netében felelevenít egy olyan haSzeged
közönsége
—
éppen
gyományosan
„meghúzott"
miszmert állandó operaegyüttese
volt,
tikus részt-, amely az egész mü
— jól ismeri azokat a darabo
valóságerejét,
a dráma
kibontakat,
amelyek
most szerepeltek
kozni akaró döbbenetes
realitáaz együttes műsorán: a kora resát csökkenti.
neszánsz egyik zabolátlan
főurának, a könnyelmű
életet élő, élA Bohémélet rendezésében sokvezeteket kizsákmányolóan
hajhá- kal több valóságizt találtunk,
—
szó mantuai hercegnek és Rigo- igaz, ez nagyrészt a mű érdeme
lettonak a történetét,
Verdi Ri- is. Puccini csodálatos
muzsikájágolettoját.
lin a fajos Fülöp korabeli Paris
társadalmának
kitaszítottjait,
a
bohémeket ismertük meg, akiknek
tehetsége és optimista
fiatalsága
elkallódott
egy közönyös,
feudális társadalomban.
A színes, fordulatos
rendezés
különösen
a
második
felvonásban
vonultatta
fel a mindennapi
élet való alakjait: diákokat, varrólányokat,
bol-

(Tamási

A jó kórus, a remek
különösen a Rigolettoban
szerepelt.

Imre.)

férfikar,
szépen
,

A jókirü MÁV Szimfonikus zenekar igen nagy rutinnal
játszott.
Fúvósaik itt-ott remek hangszín^
r.el csillogtak,
vonósaiktól
kiss£
több melegséget
kérnénk.
Ha a „Gördülő
opera" előadásaiban voltak is hibák, ezek nem
jóvátehetetlenek.
És
feltétlenül
mentségükre szolgál, hogy utazva,
hangszert,
díszleteket
cipelve,
idegen helyen, kevés próbával nehéz nagyot produkálni.
A z együD
tes munkájáért
és haladó
kultúr J
politikai
célkitűzéseiért
feltétle-i
nül elismerést és támogatást
ét'
demel.
A „Gördülő
opera" legközelebb
november
végén
jön
Szegdre.
Szeretnők,
ha a Pesten
realista
célkitűzéssel
újjonnanrendezetl
Carment, és orosz színpadi maveket is hoznának
közénk.
Át
Igor herceg, a Pique
Dame, a
Godunov Boris az orosz szinpciil
kultúra
kiváló reprezentánsai
es
a szegedi dolgozók előtt is ismeretlenek. Haladó, ízléses
műsort
hozva várjuk
továbbra is Szegeden a „Gördülő
operát' •
Király
1

eJzombafc, 1949 október 29.

IGY DOLGOZNAK A
a Magyar Kender előkészítőjének
MOST TARTOTTAK MEG a
Magyar Kender előkészítő Cz
topszolő üzemrészeiben az ötéves
(erv elsőévi részlettervének ismertetését. Adatok és számok
hangzottak el, — minden dolgozó megtudta, mit kell teljesítenie ahhoz, hogy a terv 1950-ben
valósággá váljon.
A terem szinte ^átforrósodott,
smikor a hároméves terv időelőtti
befejezéséről, az ötéves terv megkezdéséről volt szó^ V.ert olyan
lelkesek voltak a dolgozók cs
annyi a !e elő;:é ;gel íru'a tik rá
a

csiszolva

hibákra,

tervükéi.

Sorra hangzottak el a javaslatok.
Gombosné a szövő dolgozói nevében szólott és bejelentette,
hogy elfogadják a copszoló vera

senykihívását,
győzelméért.

__ ÖRÖMMEL
versenyt —

lés. A copszoló
melését,

terv

fogadjuk

el o

a minőségi

terme-

minőségi

munká-

elősegíti

úgy

a

ták ezt a hozzászólások. De azt kezletnek, az egyik szövőnő a
is igazolták ismét a dolgozók kapu felé menet ezt mondta:
szavai, hogy hűen követik a Pár- ,JÉrdemes élni,
dolgozni."

Hamarosan ujlipusu cipőt gyárt
a DÉMA!
tudósítónktól.)

A SZEGEDI DÉMA cipőgyár dolgozói vállalták, hogy hároméves tervüket december 15-ére maiidén körülmények között
befejezik. Ennek a jegyében végzik a munkájukat. Nem elégszünk tn:g eredményeinkkel, mi nem
akarunk
babérdinkon
megpihenni. Állandóan azért fá'adózunk, hogy a dolgozó népnek minél jobb. olcsóbb és tartósabb cipőt gyártsunk.
TÖREKVÉSEINK nem hiábavalók, mindig eredményre vezetnek, mert

irányít

és segít

bennünket

a szövő terverésszámban,

ára

M o s t sikerült

Sándor

élmunkás)

Jelentős színházi kedvezmény

a „Dftf'mmarország" előfizetői számára

A Dálmagyarorszflg rena'kivűli kedvezményes akciót iudit
előfizetői számára, hogy minél
nagyobb számban látogathassák Szeded dolgozói a Szegcdi
Állami Ncnzeii Színház előadásait. Lapunk előfizetőt a kiadóhivatalban négy darab egy forintos szelvényekből álló bérfelet válthatnak, amely a szelfeljogosítja
ELFOGADJUK!
Elfogadjuk! vény, tulajdonosát
arra, hogy a színház négy egy,— zúgta a többszáz dolgozó.
másután következő műsorát 50
Frányó elvtárs még elmondta
százalékos kedvezménnyel megt(f azt is, hogy mióta versenyben áll,
10 százalékkal emelte a termelé1 nységét. Hódi Júlia szólott
azután. A cérnázók. nevében elfogadta a versenyt és hangoztat,
ta, hogy a még szórványosan
előforduló késéseket is meg kell
(Tudósítónktól-) Rz ószentivászüntetni, a jobb eredmények ni dolgozók éjt és napot egybeérdekében. Az esetenként előfor- téve behozták a lemaradásukat
duló géphibák lehető legrövidebb az őszi szántási-vetési munkákidőn belüli kijavítását kérte — nál. R község határában már
a tervért. Lindák Zsuzsa. Ko- kevés az a földterület, amelyet
paszné, Oláhné, Révészné és a be kell vetni.
többiek mondták el azután a
Rz őszi munka még
lázas
hiányosságokat.
igyekezettel folyik tovább, a vermint a minőségi

a Párt.

az üzem egyik dolgozójának: Dudás Mihály
elvtársnak egy
egészen újtípusú, iguimita'Ipas cjpőt feltalálni, amelynek a gyártása egyszerű, tartóssága pedig kifogástalan, több éviig viselhető javítás nélkül. Az olcsó, újtípusú gumiteCpes cipő gyártását
hamarosan megkezdjük és az ötéves terv első évének első hónapjaiban tömegesen készítjük.
(Szőlősj

gyártásában

Fráriyó elvtárs, felvető állt fel
azután és messzcsengő hangon
versenyre hívta ki az előkészítő
üzem minden dolgozóját, a hároméves terv befejezéséért, a boldog életet jelentő ötéves terv
mielőbbi megkezdéséért.

tekinthesse. A szelvények ellenében az előadás előtt a pénztárnái lehet a féláru jegyeket
megváflani.
A szelvénybérlet különösei,
azok számára je'entős, akik az
eddigi bérlet ezési rendszerből
azért nem vették ki a részüket,
mert az időhözkötöttség nem
volt alkalmas számukra. A szelvéiiybér'e.teí viszont mindenki
ft neki legmegfelelőbb friapon
mehet ei a színházba.

Oszeníiván dolgozó
parasztjai
behozták a lemaradást

\
U

Itt van a Borec-gtépjyár. Az
üzemi
pártszervezet harminc
egi'átor-csoportja működik a
lönböző műhelyekben,
645
;6gitétor tartja kezét a termelés
ütőerén.
Amikor a leningrádi dolgozók
kiadták a jelszót:
„Az ötéves

egyre

fokozódik.

Nem

teljesítik a község dolgozó parasztjai a vetési. Ez a Párinak,
a népnevelök
a dolgozó
vekvő

jó munkájának

parasztság

öntudatának

egyre

és
nö-

köszönhető.
(Kocsis
János.)

tervet négy

év alatt!"

rec-gépgyár agitátorai nyomban
Ezekből az egyéni
e határozták, hogy még széle- sekből alakult
ki

sebben

kiterjesztik

a

szocialis-

ta munkaversenyt.
bevonnak
minden munkást, brigádvezetőt,
mestert, munkavezetőt és műsj'akj alkalmazottat,
hogy ' a
gyár vállalhassa és teljesíthesse- ezt a kötelezettségét is.
A Borec-gépgyárbam is azzal
kezdték, hogy magnyitották a
dolgozók előtt a terv hatalmas

teljesítenie

a

tervből.

Az egyéni kimutatásban így
naponta fel lehet tüntetni, mi
a munkafeladat. S ha ez megvan, könnyebb
kötelezettséget
vállalni nemcsak a feladat mego l d á s á r a , hanem arra
oldja meg a munkás
feladatot.

is. hogyan
a rábízott

Az agitátorokkal folytatott
személyes beszélgetéseken keresztül ismeri meg a dolgozó a
teljes terven kivül saját tervét
távlatait. Aláhúzták, mennyire is. A Borec-gépgyárban ezer és
fontos, hogy minden egyes dol- ezer —
valamennyi
szovje
gozó bolsevik módra harcoljon üzemben és a termelés más tea terv teljesítéséért. Az agitáto- letein millió és millió — egyé-

rok n e m sajnálták
a
fáradságot, hogy minden
egyes dolgozóval külön is beszélgessenek
a
'ervvel és a termeléssel
kapcsokérdésekről.
— a Bo- latos

beszélgetéleghatározottabban a várható
eredmény.
Az
ötéves terv végrehajtásáért
megindított
szocialista
munkaverseny résztvevői
— a Borec-gépgy&r
dolgozói
elhatározták,
h o g y egyéni kimutatásokat
vehetnek
a
terv
teljesítéséről.
Előzően azonban arra volt szükség, h o g y valamennyi
dolgozó
pontosan
tudja,
mit kell
neki

Add

át a munkamódszered,

ni tervből
éves terv,
egyre az

áll össze a z egész ölépül és
hatalmasodik
ország.

Az egyéni terv ismeretében
tud még nagyobb lelkesedéssel
harcolni a munkás a termelés
növeléséért. A Borec-gépgyárban ilyen
ténysk beszélnek:
Sztogov lakatos napi feladatát
575 százalékra

teljesítette.

Szi-

Legyen mindig
példaképünk,
nagy szövetségesünk, a hatalmas
Szovjetunió, ahol a munkás ág
olyan öntudatos, hogy ilyen hibák nem fo. dúlhatnak elő. Bizonyítja ezt az is. hogy egymásután nagy szómban tűnnek
ki a munka hősei, élmunkásai
ág újítói, kik munkamódszereiket szívesen átadják, megosztják munkatársaikkal.'.

EZEK A MUNKATÁRSAINK
ugyanis nem számolnak azzal,
hogy ezzel a magatartásukkal,
nem hogy előbbre vinnék a tern:lést, hanem nagyban gátolják azt, önmagukat csapják be.

új ötéves tervünk
alapjainak
sker-s lerakása érdekében —»
hogy ezzel is elősegítsük nagy
célunk, a szocializmus megva-

EZ A KOLLEKTÍV
SZELLEMNEK a tökéletes kifejlődését jelenti.
Másik igen nagy
hiba, hogv egyes társaink gépeiket több esetben olyan állapo ban adják át a másik szakmótiybain dolgozó
társaiknak,
hogy az a rendes munkaidőben
megindulni képtelen,
sokszor
félórát is igénybevesz, mire a
gépét rendbehozza. Ez természetesen a termelést
nagyban
gátolja.
EZÉRT felhívom munkatársaim figyelmét a fent említett hibák kiküszöbölésére, — háromeves tervünk minél eredményesebb. mielőbbi

befejezése és az

lósítását. Tóbiás
nő.

Imréné

szövő-

Tervér ekezlet az Első Szegedi Cipőgyárban
(Üzemi

tudósítónktól.)

A z Első Viktor Nándor bejelentette, hogy

Szegedi Cipőgyár dolgozói most
tartották meg az ötéves terv elsőévi részlettervének ismertetését,
A kultúrtermet serény munkáskezek feldíszítették az ünnepség
napjára.
Kántor Béla elvtárs, az üzemi
bizottság titkára nyitotta
g az
értekezletet, majd Márta Lajos
elv'árs, vá'.lalatvezetőhelgeües ismertette az eddigi eredni ínyeket,
hibákat, az ötéves terv 1950. évi
részlettervét. Hangoztatta, min-

napi termelését 10 pár cipővel
emeli, a tervért. Borosgyevi János is vállalta a többterínelést,
özvegy Kara Józsefné versenyre
hívta a bukkolókat, Tápai János
a cvikkolók nevében ígéretet tett,
hogy termelésüket 10 százalékkal emelik. Lacsán Mihály teljesítési táblák kitevését kérte, Takács Sándor a minőségről beszélt.
Lázár Éva és Benkő Jánosné
ugyancsak elhatározták a termelés emelését.

felszabadító
a
Pártiak
köszönhe-

A hozzászólásokból kicsendült
az is. hogy a dolgozók mennyire
örülnek az ötéves terv elsőévi
részlettervében
megvalósításra
Sorra szólaltak lel azután a
kerülő kulturális és szociális lédolgozók és javaslataikkal hnzzátesítményeknek. A terv mindenki
'ám'tak a terv mégjobb elkészíterve lett.
téséhez. Balla János ismertette
R lelkes ünnepség az Internaúj eljárását, amelynek segítségével ötveszázalékos anyag- és cionálé eléneklésével ért véget.
(Tóth L.)
időmegtakarítást
lehet
elérni

Szivvef-fétekket

Két konzervgyári
Rákosi elvtárs termelési kér
désekkel foglalkozó
ntimitatő
lv?szé(le, a Nagybudapesti
a
Nagyszegedi t IMrtválas/imány
határozata rálőtt fel bennünket
és a bírálatokat átbeszélve felismertük elkövetett komoly hibánkat.
A
kiküszöbölésüket
azonnal megkezdtük.
A felvilágosító munka során
nem volt könnyű dolgank. De
mh már ott tartani, hogy mindenki szívvel-lélekkel versenyzik
a Tervért. Azok a dolgozók,
nfcik az ntolsók voltak a termelésben, az egyéni verseny meg
indítása ó t i a legelsők közé
kerüllek. A normát túlteljesítik,
sokan 15—20 százalékkal.
A szegedi konzervgyár dolgozói Pártánk és Rákosi elvtárs irányításával további eredményeket érnek majd el.
Erdélyi Józsefné
*

Javul
a termelés a
csev fúrós 412 százalékra, Kol gyárban, dc szükséges
ganov marós 365
százalékra. vi felelősség további

Egymás között versenyeznek a
műhelyek, műhelyrészek, munkások, verseneyznek a brigádok, mesterek, mérnökök és
technikusok is.

— MISÁDÉRT

FOGLALKOZNI
SZERETNÉK azokkal a hibákkal, amik
a munkásság részérői, a
kollektív munkavállalás terén tapasztalhatók, az uj szegedi Magyar Kenderben.
Igen súlyos
hiba egyes munkatársaink részéről, hogy akkor, amikor a
termelékenység fokozására hívta fel a munkásság
figyelmé'
Pártunk és a magyar nép nagy
ás bölcs vezére: Rákosi
Máyás elv'árs, a munkásság egy
része ezt a felhívást csak részben teljesíti,
mert:
vannak
-nunkatorsaink, akik
nagyobb
gyakorlatuknál, több tapasztaniuk révén többet tudnak teliTsítenii, mint
másik
ifjabb,
vagy tapasztalatlanabb
tártak
ás módszereiket, ahelyett, hogy
átadnák többj munkástársaiknak, titokban tartják azt, ától való félelmükben, hogy az
átadással azok majd még töbet termelnek és elhagyják őt.
Ezt a hibát — egyesek részéről — az öntudatosság hiányában látom.

ién
eredményt
a
Szőriét Hadseregnek,
és Rákosi elvtársnak
a határidőre, de a határidő elölt tünk.
senykedv

A tervért folytatott harc a „Borec"-ayárban
A Szovjetunióban
minden újabb sztálini
ötéves terv bejelen'ése a szovjet emberek hazaiiságának,
politikai
öntudatának
fényes bizonyítéká
val járt együtt. Az ötéves terv
bejelentése,
a részleitervek
ismertetése
mindig
a szocialista
munkaverseny
hatalmas
fellendülését
vonla mzga
után.
A szovjet üzemek,
gyárak, vállalatok
pártszervezetei,
agitátorai és propagandistái
arra kötelezték
magukat,
hogy a tervhek az üzemre eső részét leviszik
minden
munkáshoz.
Elmondták
nekik:
mit kell személy szerint tenniök, hogy az ötéves tervet végrehajtsák,
négy év alatt befejezzék.
Á terv sikere és a végrehajtás
sikere elsősorban
ezen a munkán
alapszik.

f r o n t j á n

dolgozót

melynek

mondta — ,

legfőbb pontja
ja nagyban

hároméves

és covszolójának

A TERV a Magyar Kender elő- tot,
Rákosi
elvtársat, a szovjet
készi'ö is copszoló
üzemrészében embereket.
mindenki
terve lett. BizonyítotÉs amikor vége volt az érte-

(Üzemi

-RB/IELÉS

TERVERT

konzervaz egyészilárdi-

''ősa, a selejtcsökkentés és

az

éberség fokozása..
Azon
kell
igyekeznünk,
hogy elkésés soha többé ne forduljon
elő iizelünkben.

a Teivért!
dolgozó levele

A brigádmozgalmat.
egyéni
versenyt,
munkamódszerátadást még jobban
ki kell szélesíteni és akkor
az
eddigi
eredményeinken
felül még többet érünk el. Hozzásegít
a további eredmények
eléréséhez az
üzemünkben
most
meginduló
szeminárium,
de
legelsősorban
a Párt és Rákosi
Mátyás
elvtárs.

Soós István

Heg akarod
ismerni
i
világmindenséget?
Olvasd a

Természettudományos
kísHönyvar
füzeteit, amelyek
a legkiválóbb
szovjet
tudósok
tolmácsolásában,
a haladó
tudomány
fényében
ismertetik meg a világrend
keletkezését
és törvényszerűségeit.

A r a : 1 2 0

f o r i n t -

2

Szombat, 1949 október 29.

Á városi NSz/7 vezet az M H K próbáztató
bizottságok versenyében
Vasárnap a Hunyadi-téren
A városi próbáztató bizottságok versenyében ok éber 25t. az állás a követkiző: 1. Vtí•osi NSz/7:59.7 százaC,ék
práDáz'aiásí és 64.5 százalék erednény
fc'd-oligozási
aránnyal
1.124.1 ponttal. 2. Városi NSz/
7:61.1 próbáztatási. 43.2 eredményfeidolgozási
aránnyal
111.4 ponttal. 3.
Városi NSz/
5:50 százalék próbázhatási 41.3
százalók
eredményi c'dölgozási
aránnyal 91.3 ponttal.
A próbáztató bizottságok versenyfeltételeinek egyik
pontja

lesznek az MHK

tehát a lepróbáztatottak
aránya a benevezettek
arányával,
a második, az
ménylap
feldolgozása
és
dése
Budapestre.

számszámeredfelkül-

Az M H K próbák egyébként
tovább folynak. Vasárnap a
labdarugó műsorra valló tekin-

7:l-re
győzte le a Herszőni
Szpártábot. Ezzel mindkét csapat bekerült a középdöntőbe.
Most már csaik a CIKA—Zenit
elődöntő van hátra.

repelni. mint Orosházán.
vereség esetén az
végleg lemondhat
a

Ujabb

SzSzMTE
bajnokság-

ról. A hozzánk beérkezett levelek alapján a szurkolók
igen
ellentétes
csapatösszeállítást
ajánlanak. Egyik üzemi munkás
olvasónk Gyuris balszélre álllíását kérd, míg helyére Bénákat
ajánlja.
Jobbösszekötő
posztjára

Hontit

t a l á l j a a leg-

megfelelőbbnek. Egy másik olvasónk Hőctör beállífás&t javasolja Gyuris helyére, aki balszélső lenne.
Jobbszélre Királyt tenné. A vezetőség a csa-

patösszeállításról
döntött.

még

nem

V j s ó r n a p : Szeged város röpfabch bajnoksága
Vasárnap bonyolítják le az
öjezegedl Ság vári-pályán
Szeged város
röpiabdabajnokságát. A küzdelmekben a legjobb szegedi együttesek
mellett, Makó, Vásárhely, Orosháza csapatai is résztveszhek. Az

MlNSz-HlREK

x A Városi Gőzfürdő (Tisza
Lajos-körut 24) már reggel fél
7-tői nyitva. Hideg, meleg medence, zuhany, gőz- és liőlég.
fürdő, iszapkezelési
kádfürdő,
gyógyhatású viz. Massage, pedikür, manikűr, fodrászat. Zárás
pénteken és szombaton délután
7 órakor, vasárnap délután 1
órakor, más napokon délután
5 órakor.
Belepődi j
délelőtt
3.20 Ft., délután 1 Ft- >>Tisztaság
fél egész ség«.
x
l/T. Nőegylet október
30-án, vasárnap délután 5 órakor Gutenberg-utca 20. szám
alatt összejövetelt rendez, melyre tagtársnői és családjaik minél
számosabb
megjelenését
kéri.

A

Hungáriában

minden

vasárnap

délután

5 órai tea, tánc
M a r o s i

esélyes a
pata.

szegedi MEFESz csa-

Kosárlabda
Vasárnap a Rókusi tornacsarnokban 10 órakor a Pos'ás NB
I.-es női csapata a Salgótarjáni Vasassal játsza bajnoki mér

Szakszervezeti

Ma délután 6 ómkor a titkárok. oktatási és propagandafelelősök részére értekezletet tartunk Feltétlen pontos megjelenést kérünk.
Felhívjuk előadóink
figyelmét, hogy ma fél G órakor előadói értekezletet tartunk.
Hétfőn délután 0 órakor a
SzIT központi népi tánccsoport
próbát tart. Feltétlen pontos
megjelenést kérünk.
Szombaton 6 órakor a SzIT
központi színjátszőcsoport próbát tart. Feltétlen pontos megjelenést kérünk.
Szombaton este 8 órakor a
MIN Sz-szíékházban SzIT-bál lesz.
Minden ifjumunkást szeretettel
várunk.

J a z z !

Röplabda
Szeged város

röplabda

baj-

Tehát az előzőleg
értesített délelőtt kilenc órakor.
próbázok a Hunyadi-téren jelen,jenek meg a fent
jelzett
időben.

Győzni tud-e az SzSzMTE Cegléden?
A z S z S z M T E v a s á r n a p Cegléden játszik. A z orosházi
vereség
u t á n a szakszervezeti
együttes n e m sok eséllyel indul a k ü z d e l e m b e .
A ceglédi
csapat a Textil
elleni 5:0-ás
győzőimével b i z o n y í ' o ' t a bei,
hogy igen j o k é p e s s é f ü játékosokból áll. A z S z S z M T E - n e k a
k é ' k a p u s edzésén n e m
ment
valami jól a játék.
Ladányi,
Bénák.
Bánáti
és Gyurik
mutatott csak elfogadható
játék o t . Gyuris
kitűnő
balszélső
volt — 20 percig.
Ceglédnek
különösen v é d ő m é kiváló,
a
szegedi
csatároknak
nagyon
össze kell szedni maglikait, h a
eredményesebben a k a r n a k sze-

kőzését.
11 órakor a Postás—
K A O E NB I.-es férfi bajnokira
kerül sor, míg 12-kor a Postás
—Bp. ÉDOSz N B n . női találkozót bonyolítják le.

tettel a próbák nem a Vasútas- noksága
rossz idő
esetén a
stadionbtn,
hanem
a Hunyadi- Klauzál gimnázium
tornacsartéren lesznek fél 9-től
10-ig. nokában tartják meg vasárnap

A Moszkva> D namó és a Szpárták is bejutott
a Szovjet Kupa középdöntőjébe
A Szovjet Kupáért folytatott
küzdelmek során a
Moszkvai
Dinamó 3:1 (1:0) arányban legyőzte a Tbiliszi Dinamót. A
Sípárták is győzelmet aratott:

próbák

hire*

— A S Z E G E D I Tankerületi j — SZOMBATON este 8 óra)
Főigazgatóság
Kéri a szülőt kezdettel a SzIT nagyszegedi
munkaközösség
tagjait,
hogy j negyei bizottsága iSzIT-bálat,
a
rendez a MINSz
székházban
Kossutb-rádiőn
minél
többen ( v o l t
\ r>„i.<
hallgassák meg Órtutav Gvula
- W e s t ü l e t . ) Belépőjegy
vallás- és közoktatásügyi "mi , egységcsen 2 forint. Szeretette
raszter beszédét, amelybén f o r a i y a r ) u k Szeged dolgozóit.
x Meghívó. A Szegedi Fa,
tos, a munkialiözösségot érintő
munkások Termelő és Értékesítő
dolgokat jelent be.
Szövetkezete
1949
november
Hirdetmény. A Csongrádme- 5-én, szombaton 13 órakor Szegyei Földhivatal 10.300—1949. geden, Tisza Lajos-körut 25. sz.
I I . sz. Szeged-röszkei
ujabb alatti helyiségében
rendkívüli
házhelyigénylők igényijogosultsá- közgyűlést tart, melyre a szögának felülvizsgálata
ügyében vetkezet
tagjait
meghívja.
kiadott véghatározata
megte- Tárgysorozat: 1. Csatlakozás a j
kinthető a" hatósági
hirdető- OKISz hoz. 2. E g y igazgatósági
táblán, Bérház kapu alatt. Pol- tag választása. — Szeged. 1949
gármester.
október 29-én. Igazgatóság.

Apróhirdetések
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FOGLALKOZÁS

•

Á L L A M I érdekeltségű vállalat
felvesz fix fizetéssel és jutalékkal üzletszerzőket. Ajánlatokat
»Szongaimas« jeligére.
BENTLAKÓ.
gvermeks'e.ető
mindenes leányt felveszek. Lővinger rőfösüzlet, Mikszáth Kálmán-utca 5.
3110
M
I.AKAS
•
EGYSZOBÁS,
összkomfortos,
modern lakásomat elcserélném
hasonló kétszobásért.
Jelige:
»Ujszegedi 'hidfőnék.
3166
BÚTOROZOTT szoba kiadó. —
Bocsfcay-utca 6., I I . 11. 3167
L J S Z E G E D I egyszobás, előszobás lakás jőszáigtartással átadó.
Cim a kiadóban.
3108
KÜLONBEJARATU
bútorozott
szoba konyhahasználattal
házaspárnak is kiadó november
l-re. Szt,. Györgv-utca 1. szám.
Mártonná.
"
3169
BL TOROZOTT szoba két férfinak fürdőszobahasználattal, különbejáratu. Vidra-utca 3., I .
emelet, ajtó 2. (Azonnal elfoglalható.) '
3129
B E L V Á R O S I háromszobás föld!
«* otes lakásomat elcserélném
esetleg kétszobásra. Jelige: Gáz van II«.
3171
BÚTOROZOTT szoba, utcai napfényes, zongorával, fürdőszobahasználattal, 2—3 férfinak kiadó. Tisza Lajos-körut 9., I .
emelet '1.
3154
EGY szép szoba-konyhás, speizos la kiás bútorral, azonnal átadó. Jelige: aCsongrádi-sugárat
mőlett«.
3152

FIgye r em
gépj ármüvezetökt
ELCSERÉLNÉM Szentesei
Vasárnap délelőtt 9 órai kezlevő kétszobás komfortos ladettel nyilik magi a gépjárműkásomat Szegeden
hasonlóvezetők szemináriumi tanfolya- ért. Cim a kiadóban.
m a a szakszervezeti székházban.
Kérjük a szaktársakat, hogy mi- BÚTOROZOTT' szoba azonnalra
nél nagyobb számban jelenjenek (különbejáratu) kiadó. Széchenyi-tcr 8., I I . 2.3.
3121
meg.
A
D
4
S
V
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A Famunkás Szakszervezet értesíti tagjait, hogy a vasárnapra hirdetett "taggyűlés elmarad. BÖRKARÁT.TA VITÁSOK vízhatlan festéssel.
Bőrkabátok
A
Vegyipari
Szakszervezet rendelésre készülnek
Csordás
Szent
helyi csoportja október 31-én bőrmhakészitőmesternél,
délután a szakszervezeti szék- Miklós-utca 7., a felsővárosi
templom mögött.
házban 5 órakor Szakszervezeti RÁ LÖK,
kombiniltszekrények.
napot tart. Megjelenés minden rökamék, kisipari munkák olcsón: Nagy Mihály, Dugonicstagnak kötelező. Vezetőség.
tér 3.
A háztartási
alkalmazottak
vasárnap, 30-án este 7 órai kez- FIG Y E L E M ! Gyermek fatalpu
dettel műsoros estet rendeznek cipő 29—34-es számig, párja
a
szakszervezeti
székházban, csak 4.90. Cikta, Széchenyiamelyre mindenkit
szeretettel tér.
BÚTOR: hálószobák, konyhák,
várunk.
kombinált
berendezések
legA háztartási
alkalmazottak olcsóbb termelői áron Spitzer
figyelmébe! November 3-án meg- asztalosnál, Margit-utca 12.
kezdődik a szeminárium.
LIBA HAJ, hus, stb. szükségletét ujbói Ungárnál, Mikszáth
A gaiambtenyésztők október K-utca szerezheti be
logpl30-§n délelőtt fél 9 órakor a csóbban.
szakszervezeti székházban gyűlést tartanak. Felkérjük az ösz- EZÜSTÖT, ezüstpénzt, brilliánst
szes galambtartókat, saját ér- veszek, öra- és ékszer javítás. —
Szeleinél. Oroszlán-u. 5.
2120
dekükben jelenjenek meg.
BTDERMAJER és bőrdivány. rövid télikabát, férfiruhák eladók.
x DoháiiykisárnsoK figyelmé- Tisza Lajos-körut. 22., I . em.
3114
be! Ma, október 29-én, "szóm. ajtó 3.
filléretetőn este fé^ '7 órakor a do- KÁDIÖ ALK A TRÉSZ EK
Rádióroncsot,
hánvkisárusok Aradi-u. 6. szám kért kaphatók.
alatt a KISOSz
helyiségében alkatrészt veszek, cserélek. —
3116
tagértekezlétet tartanak, amely- Szentháromság-utca 15.
nek keretélien dr. Drégely rend- SZÖLÖOLTVA N Y O K , lugasszőőrezredes ismerteti az általá- tők. korai csemegeszőlők, hazai
nos bejelentési kötelezettséggel gyökeres vesszők őszi ültetésre
kapcsolatos teendőket. Minden megrendelhetők: Petőfi Sándor
dofaánytisárus
feltétlenül je- sugáiüt, Szivárvány-kitérő, trafik.
'
'
3130
Lmii'k mpj.

HASZNÁLT
Hohmann-Bl och:
Hegedüisfcola 1 I.—IV.
kötetet
megvételre keresek. Cim a kiadóban.
EGY jókarban levő magas légnyomásos permetezőt
keresek
megvételre. Jelige: »Permetező«.
ELSE.1ERE nyugodt 'és tiszta
ágy két diák részére kiadó. Br.
Jósi Ka-utca 25., Vassné. 3155
EGY kombinált szekrény eladó.
Retek-utca 29.
3141
KÉTTONNÁS, üzemképes teherautó és 32 x 6-os gumik eladók.
Megtekinthetők: Liszt-u. 9. sz.
3140
J ö állapotban levő kombinált
szekrényt, rökamét keresek megvételre." Cim a kiadóban.
3109
n A Z sürgősen eladó. Somogyitelep 34. u. 1000. szám. Erd.
vasárnap a helyszínen, hétköznap Klebelsbergtelep, Mokrinisor 2.
3113
CSENGŐDI nemeskadar bor ismét kapható a termelőnél. Szentháromság-utca 13.
3120
M É L Y gyermekkocsi jó állapotban (fehér) és pólyahuzatok eladók. Margit-ntca 24. 3157
EGY keveset használt Gammakályha koksz- és széntüzelésre
eladó. Somogyi-utca 6., I- em..
ajtó -3.
3147
GYÖNYÖRŰ, uj, vajszínű steppelt gyermek sportkocsit. elcserélném mély kocsiért. Választ
sRáfizetéssei is« jeligére. Esetleg eladó.
3111
0T hathónapos süldő, ©gy kukoricagóré és egy üvegajtó riadó Röszkei-utca 16. 3133
HASZNÁLT bútort magas áron
vesz Singemé, Török-utca 6.,
kapuval szemben.
SZÍNES indrantén függöny eladó, gázrezsót vennék. Bus páter-utca 3.
3142
ELADÓ olcsón két fotel, egy
kanapé, csillár, asztali villanylámpa, nagy szalontükör, képek, rádióasztalka, l i ' t " m . pult.
kis virágeserepek, női ruhák.
Somogyi-utca 23., em. 3. 3146
MAGÁNHÁZAT vennék
öröklakással. Jelige: »Készpénz 25«.
3141
EGY
szép modem
politúros
hálőszobahutor eladó.
Csabautca 7.
3158
FÉRFI- és női kerékpárt vesz
a kiadóhivatal.

ZOMÁNCOZOTT szép
tűzhely
prima állapotban eladó. Kresztutca 13.
3160
4»
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ELSZAKADT nylon esőkabát
tökéletes javítását folt nélkül,
kerékpár- és hócipőjavitás. Vidékre postán is. Kemény Gyula
gumijavitó, Szeged, Bajcsi-Zsb
linszky-utoa 11.
VESZEK kar- és ébresztőóraszerkezeteket,
törtezüstöt és
ezüstpénzeket. Tóth órás, Kárász-utca 13.
2356
GYÖGYHASKÖTÖK
terhességi,
gyermekágyi, bél-, mély. és gyomorsüllyedésnél. Gumiharisnyát
mérték után is készit Höfle kesztyűs, Klauzál-tér 3.
J ö és használható írógépeket bérbevesz a kiadóhivatal.
BÚTOK nagy választékban olcsó árakon az Asztalosmesterek
Bútorcsarnokában, Dugonics tér
11. Fizetési kedvezmény.
LTBAFAJ, m á j , hus, baromfi,
csemegeára, itai
legolcsóbban
Fodornénál, Kigvó-utoa 1. 3163
ü ZL ETH E L Y I S E G (viz vezetékkel) olcsó bérrel azonnal kiadó. Mikszáth Kálmán-utca 4.
ITacker-üzlet.
31.14
TRÁGYÁT adok szalmáért Állandó csere. Hungária Szikvizüzern, Szeged, Br. Jósika-utca
27. szám. "Telefon: 48-23. 3118
HÁZTULAJDONOS hngom szép
otthonába nősülhet 50 körüli
orvos, tisztviselő.
Leveleket
»Független« jeligére a kiadóira.
3096
FTGYELEM! Budapestre költözöm.
Bútorát
szállítsa a»
enyémmel égvütt, féláron. Jelige: iSüraős költözködés«. 3170
SZEMÜVEGEK javítása, amatőr fényképek kidolgozása Optifónál, Kárász-utca 16.
BŐRKABÁT festést,
javítást
vállalok, Gáborné, öthalom-utca 1/b.
I J ) CZANAL kelmefestés, vegytisztítás, Tábor-utca 4., Aradi
vértanuk tere 3- Kazinczy-utca
14. Telefon: 39-18.
ORAJA VITÁSOKAT, -valamint
használt órákból u j órát készit
egyévi jótállással Koltai Sándor órásmester, Kiss-utca 1.,
Párisi mellett. Használt szerkezetet veszek.
KALAPJÁT tisztitassa, testes
se, ujjáformáztassa Ruzieska kalaposnál.
Fogadalmi templomnál. Apponvi-utca 20.
BUDAPESTI müszövő, mű stop
poló: elszakadt, molyette ruhák
elsőrendű beszövése. Ilajnócziutca 5. (Volt Korona-utca)

SZÉP női télikabát alacsony,
vékony alakra és babaholmi eladó. Tiszapálvaudvar 7.
3161
ÉDESKÉS uii'izlinget Ivátai István saiáttermésü borkiméréséből. Polgár-utca 2. Viszonteladóknak "engedmény.
3054
GAZKANDALÖ. tacsí
kölyökkutya eladó. Munkácsy-u. 1b..
felső csengő.
3081
BELMAG YAKOIÍSZAG
2 -3 tizedes.
nagyfordulatos,
politikai Dapilap.
rövidre zárt villanymotort 3 0
as áramra keresek." Kovács. Tö-Felelős szerkesztő és kiadó:
rök-utca 7.
3126/b
ifj. KOAIOCSIN M I H Á L Y
2.30 H " 0 1 telek, kétajtós ÁVertSzerkesztő: BODAY PAL
heim-fcassza, gramofonos zenegép. festmények és szőnyeg elSzerkesztőség: Jókai-o. 4.
adók. Tud. Nagv Jenő-utca 5.. Falusi rovat telefonja: 35-35.
órásüzlet.
3127
Üzemi rovat: 30-03.
EGY anyadisznó 7 fiával elÉjjeli szerkesztőségi telefoni
adó. Újszeged, Brassői-u. 9. sz.
este 8-tól: 35-06.
3128
Kiadóhivatal: Kárász-n. &
KÉTAKNÁS kálvha, finom férTelefon
31-16 és 35-00.
fitélilcabát kezéptermetre eladó.
közleménye!
Kovács, Tisza Laios-körut 48. Az x-eJ jelzett
di jazottak.
szám.
3164
P ETR ÖL E UM FŐZ0T.
pu mpá s
Nyomja:
szerkezetűt, egylángosat sürgőHiriapkiaaó Kft., Szeged
sen megvételre keresek. Dugonics-tér 11.. I. em. 5. 3119 Felelős vezető: Konez László-

