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A békebizottságok az ötéves tervért
Békét akar megyénkben is minden becsületes ember: a gyárak,
az üzemek, a hivatalok dolgozói, a
termelőszövetkezeti csoportok tagjai, a saját földükön dolgozó kisés középparasztok, ' a kiskereskedők, kisiparosok — a dolgozó kisemberek tíz- és százezrei. A béke
vágya, a béke puszta óhaja azonban még leevés. A békéért minden
egye® embernek, minden egyes dolgozónak harcolnia keik saját munkaterületén minden szavával és cselekedetével. Békét akar ma a világ valamennyi becsületes dolgozója, férfiak és nők egyaránt, politikai nézetektől és vallási meggyőződésektől függetlenül. És a békének ezek a hívei együttesen, egy
cél érdekében dolgoznak. A békemozgalom célja, hogy biztosítsa a
népek közötti békét, megvédje a békét az imperialista rablók részéről
megnyilvánuló merényletektől. A
szervezett békemozgalomnak óriási
a jelentősége. Sztálin elvtárs mondotta a Pravda munkatársának tett
nyilatkozatában: „A béke fennma.
rad és tartós lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének
ügyét és mindvégig kitartanak mellelte. A háború
elkerülhetetlenné
válhat, ha a háborús
gyújtogatoknak sikerül hazugságaikkal
behá.
lózniok a néptömegeket, megtéveszteni és új világháborúba
sodorni
őket. Ezért ma elsőrendű
jelentősége van a széleskörű békekampánynak,
amely eszköz a háborús
uszítók bűnös mesterkedéseinek le-

teljesítik beadási kötelezettségüket.
Az elmúlt hónapban megnőtt a
csongrádmegyei békebizotlságok száma. Néhány hét alatt mintegy 120
új békebizottság alakult 700 dolgozó bevonásával. Ez a 700 új békebizottsági tag is belépett azoknak
a többszázezret számláló békebizott
sági tagoknak táborába, akiknek az
a feladat jutott, hogy a műhelyükben és lakóhelyükön a hozzájuk
tartozó családokat bevonják a békéért harcoló dolgozók 800 milliós
táborába; megismertessék velük az
ötéves terv hatalmas távlatait, hogy
egyre közelebb kerüljön az emberekhez az ötéves terv, a béke terve
és lássák: az ötéves terv eredményes végrehajtása egyet jelent a
béke védelmével.
A bordányi békebizottsági tagok
az ötéves terv ismertetését tűzték ki
egyik legfőbb feladatukká. Sándor
Sándor békebizottsági tag így beszél a dolgozó parasztokhoz:
„Az ötéves terv eredményeit látjuk községünkben is. Új községháza épült, új utat kaptunk és a
kislakások
száma is egyre
több
lesz. Ezekben az építkezésekben benne van az általunk kölcsönadott forint is; ezek az építkezések a köt
csönadolt pénzünk kamatos kamatai. Ezért kell tehát nekünk teljesíteni az állammal szembeni kötelességünket,
ezért
teljesítettem 120
százalékra én is beadási kötelezettségem".

leplezésére". Sztálin elvtárs szavai De nem minden békebizottság
utat mutattak a világ békeharco- dolgozik úgy, mint a bordányi, a
sainak. Másként harcolnak azonban csorvai, a kiskundorozsmai, a nagya békéért a tőkés országok elnyo- laki; nem minden csongrádimegyei
mott és másként a szocialista Szov- békebizottság teljesíti becsülettel
jetunió, a népi demokráciáit felsza- kitüntető feladatát. Több városi és
badult dolgozói.
községi békebizottsági tag szó nélkül hagyja azokat az eredményeket,
Az olasz és a francia dolgozók amelyeket a dolgozók alkotnak; fiazzal nyilvánították ki békeakara- gyelmen kivül hagyják azokat a
tukat, hogy a választások során tö- hatalmas eredményeket, amelyek
mörültek Kommunista Pártjaik mö- mind-mind a dolgozók harcos békegé és azóta még jobban fokozzák tetteit bizonyítják, csattanós választ
harcukat az imperialistákat támo- adva az imperialisták háborús pogató bábkormányaik háborús nyo- litikájának. Nem eleven, nem megmorpolitikája ellen.
Sztrájkokat győző a békeagitáció a megye több
szerveznek a munkások a többi nyu- községében. A békebizottsági tagati országokban is, hogy tüntesse- goknak meg kell hallgatniok az
nek elnyomóik háborús uszításai el- egyszerű ember gondolatait és kérdéseit és ezekre a mindennapi élet
len.
ben felvetődő kérdések ? kell megA béketábor vezető ereje a szo- győző* választ adniok. A béke kércialista Szovjetunió. Itt ma a szov- dése minden becsületes ember ügye,
jet dolgozók milliói és milliói dia- de vannak olyan részletkérdések,
dalmasan építik a kommunizmus amelyekben egyesek nem értenek
nagy műveit és valóraváltják a velünk egyel. Ezekre várnak feleszovjet haza fejlődésének azokat a letet, várják segítségünket arratávlatait, amelyeket Sztálin elvtárs nézve, hogy hogyan segíthetnék elő
lángesze vázolt fel. A népi demo- a béke megvédésének ügyét.
kratikus országok dolgozói is építik a szocializmust. Amig ezekben
Nem minden községben tudatosítaz
országokban a kapitalizmus ják a békebizottsági tagok a dolgo.
uralkodott, 20 év alatt sem fejlő- zókkal az ötéves terv helyi ereddött annyit az ipar, mint ma. A ményeit és azt, hogy? az ötéves terv
szocialista ipar fejlődésének üte- további évei során mik azok a felmét mutatja hazánkban az, hogy adatok, amelyeket egy-egy falu és
az ipari termelés 1950-ben 31.1 szá- város dolgozóinak meg kell valósízalékkal emelkedett 49 hez viszo- taniok. Volna pedig mit tudaloslnyítva. Épül a Dunai Vasmű, az taniok a dolgozókban a szegvári béInofai Erőmű, új gyárak, üzemek, kebizottságoknak is. Szegvár közlakóházak, kulturális és szociális ségben már az ötéves terv eddigi
intézmények létesülnek az ötéves évei 'során olyan beruházások törferv nyomán.
téntek, amelyeket mindennap látA hazánkban folyó hatalmas épít- nak az emberek, végigmennek rajtuk, de, hogy új út. új járda épült,
kezések azt ja bizonyítják, hogy a hogy. kibővült a szülőotthon — az!
magyar dolgozó nép békét akar; mind természetesnek veszik. A bébékét akar, hogy felépíthesse a bol- kebizottsági tagak pedig nem hívdogabb életet biztosító szocialista ják fel a figyelmüket arra, hogy
évtizedeken át sárban járlak, mer!
társadalmat. A békebizottságokra nem volt járda és az ötéves terv
tehát nagy felelősség és megtisz-l már az első évben járdát épített a
telő feladat hárul. A békebizottsá- dolgozóknak. A mindszenti békebigoknak kell tömöríteniök a dolgo- zottságoknak is tudatosítaniok kelt
a község dolgozóival, hogy az ötzók ezreit és a békebizottiságoknak éves
terv gépállomást adott; új kukell igazi harcosokká nevelniök takat, csatornákat, a tanyaközpontazokat a kisembereket, akik ma még ba telefont, szövetkezeti boltot;
csak óhajtják a békét. A békebi- megváltozott a község képe: öt hold
területet erdősítettek. füsítotzottsági tagoknak tehát minden nyi
ták a piacterei— ez mind-mind az
nap, minden órában meg kell ma- ötéves terv ajándéka a mindszenti
gyarázni ok: számunkra a békét az dolgozóknak, de a békebizottságok
építő munka, épülő szocialista ha- minderről hallgatnak.
zánk, ötéves tervünk, a bébe terve
A békebizottságokon múlik tehát
jelentiaz, hogy megyénk dolgozói mennyiBébebizoftságaink egyrésze _ már re ismerik községük új létesítmé
eddig is teljesítette a ráháruló fel- nyeit, mennyire ismerik azt, hogy
adatokat. Erdeményasen mozgósí- a városukban hány új gyár épült,
totta a dolgozókat az aktiv béke- hány új ház emelkedett ki a földharcra, a soronlévö feladatok végrehajtására. A begyűjtésben is n ből. Ha ezeket a nagyszerű eredbékebizottsági tagok mutattak pél- ményaket tudatosítják a békebizott
dát. hogy necsak szóval, de saját ságok, megismertetik a dolgozók
példájukon keresztül is bebizonyít- kai, akkor a dolgozók mégjobban
sák: mennyivel előnyösebb, ha valaki felesleges terményeit beszál- megszeretik a békét jelentő ötéves
lítja a földművesszövetkezet raktá- tervünket, még'obban meggyűlölik
rába. Csórva község békebizottsága az új háborúra készülő amerika:
békegyűléseken is tudatosította a imperialistákat, azok belső támogakukoricabegyüj tés jelentőségét. A tóit és még elszántabban harcolnak
csorvaiak el is határozták: 8 nappal a kukorica betakarítása után a munka frontján a békéért.
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— mondotta

a Hortobágyon

A berettyóújfalusi járás termelő,
szövetkezeteinek vezetői, legjobb
dolgozói megbeszélést tartottak a
berettyóújfalusi
kultúrházban
a
zovjet mezőgazdasági küldöttség
hozzájuk érkezett tagjaival. Az értekezleten megjelent K. K. Subladze, a küldöttség vezerője is.
A 'termelőcsoportök dolgozóinak
kérdéseire elmondták a küldöltek,
hogy a traktoros brigádok vezetőinek keresete mindig a brigád
tagjainak munkájától függ. A nagy
mezőgazdasági nuin!kák idején több
műszakban
dolgoznak a gépek.

megjelent

szovjet mezőgazdasági

Ilyenkor az egymást váltó traktoros brigádok tagjai már jóval az
előző brigád munkaidejének befejezése előtt megjelennek a munka
színhelyén, hogy gondosan megvizsgálják a traktorokat s ha valami kis hiba van, azt nyomban
kijavítsák. Beszámoltak a küldöttek a női traktorosok kiváló munkájáról is.
A megbeszélés végén K. R. Borin, a szovjet mezőgazdasági küldöttség helyettes vezetője különösen a tanulás fontosságát hangsúlyozta.

A szovjet mezőgazdasági küldöttség
második csoportjának látogatása a Hortobágyon
A Szovjetunió mezőgazdasága nak. De még ennél is nagyobb érélenjáró dolgozói
küldöttségének deklődést
váltott ki a
baromfi
második csoportja Szavcsenko ve- törzs-tenyészet, ahol elmondták a
zetésével meglátogatta a hortobá- vendégeknek, milyen
kísérletek
gyi állami gazdaságot is, ahol az folynak a legmegfelelőbb baromfiötéves terv végrehajtása során a fajta kitenyésztésére.
világ legfejlettebb mezőgazdaságáSzovjet vendégeink érdeklődtek a
nak Tapasztalatait felhasználva te- többi között a vándorólak hasznászik termőfölddé az eddig kopár, lata iránt. Örömmel hallották, hogy
szikes ezerholdakat.
a hortobágyi állami gazdaságban
Az állami gazdaság dolgozói el- is használnak vándorólakat, amemondták., hogy a 63 ezer holdas lyekben a termés betakarítása után
gazdaságuk
kiviszik a baromfikat a földekre.
legfontosabb feladata az állatEzután a aertésfiaztatót nézték
tenyésztés és ezen belül is a
meg. A fiaztatók tiszták, felszerejuhtenyésztés.
Munkájuknak már jelentkeznek az lésük tökéletes, a malacok jól fejeredményei:
lettek és gondozottak. Viszont —
ebben az évben 240.000 csirtanácsolták —.
két keltetett a gazdaság s a
nagyobb figyelmet kell fordíjuhállomány rohamosan fejlőtani a fiaztatási arányszám nödik.
velésére.
A juhok tökéletes gondozásával, a
mesterséges megtermékenyítés ki- A Szovjetunió eredményeihez mérszélesítésével legalább ezerötszázzal tem ugyanis még igen alacsony a
túlszárnyalják a juhállomány év hortobágyi állami gazdagágban is
végére tervezett létszámát, ami azt egy-egy anyakoca szaporulata.
A tehénistállók
megtekintése
jelenti, hogy
közben nagy elismeréssel szóltak
a gazdaságnak több mint 30
az állami gazdaság gyönyörű, jól
ezer juha lesz ezév végére.
A küldöttek nagy érdeklődéssel fejlett teheneiről és a hatalmas
és figyelemmel szemlélték a ba. tenyész-apaáliatokról, csupán azt
nem helyeselték, hogy itt kétromfikettető-relepet, amelyet
már
szer fejik a teheneket.
az ötéves terv adott a gazdaság- '

A

jövő

küldöttség

vezetője

— Ez a hiba úgylátszik nemcsak
a termelőcsoportoknál, de maguknál is megvan — állapította meg
J. J. Fedovko, a kárpátukrajnai
„Sztálin" kolhoz kiváló fejönője.
Javasolta, hogy &z. állami gazdaságok dolgozói is
vezessék be a napi négyszeri
fejést, mert ezálta) új sikert
érhetnek el a tejhozam növelésébenMiközben egyik helyről a másikra mentek a küldöttek, több dolgozó asszony csatiaikozott hozzájuk, kis gyermekükkel a karjukon.
Elbeszélgettek a z asszonyokkai és
helytelenítették, hogy az állami
gazdaságban nincs állandó gyermekotthon.
A tehóntörz'stenyészet megtekintése után a juhállományt nézték
meg a küldöttek. Erdélyi János
juhtenyésztés! előadó
elmondta,
hogy
az idén már 2500 juhot termékenyítettek meg mesterségesen.
— Ez a helyes út — állapították
meg a küldöttek — csak minél bátrabban kell ezen az úton előrehaladni.
Végül Szavcsenko, a csoport vezetője ismertette azokat a sikereket, amelyeket a szovjet kolhozok
és szovhozok a legújabb termelési
módszerekkel elértek. Elmondotta,
hogy a legmegfelelőbb növényfajták alkalmazásával, a mélyszántás
és keresztsorvetés tökéletesítésével
hektáronként 60—70 mázsás
gabonaiermés is előfordult az
idén. — Az elvtársaknak Is azt
tanácsolom — mondotta — ne
elégedjenek meg az elért eredményekkel,
hanem az adott viszonyok között
legmegfelelőbb növény és állatfaj,
ták kikísérletezésével törjenek új
sikerekre, még magasabb terméshozamok elérésére.

évben növelik
a takarmány
veiéslerületét
— gazdagítják
a^
állatállományt
AZ ALKOTMÁNY-TSZCS DOLGOZÓI

Az utóbbi napokban sokan látogatják az Alkotmány-tszcs istállóját. A csoport minden tagja bekukucskált az ajtón, hogy megnézze
a tszcs két új lakóját. A két szép
tehén ot| eszi jóízűen a csalamádét a többiek mellett. A csoport
tagjai nézegeiik jobbról-balról s
találgatják, vájjon hány liter tejet
ad majd itt a csoportban.
— 8150 forintba került a kettő
— mondogatják. — Egy kicsit drága, de bizony megéri, mert nagyon
szép állású, fejelett jószágok.
— Csak most már beváljon —
mondja Szabó Antal, a csoport
párttiikára. — Nagyon megnézünk
minden darab jószágot," mielőtt
megvesszük, hogy biztosan be is
váljék, mert csak így tudjuk elérni
a jövő év végére azt a számot,
amit szeretnénk.
Az Alkotmány-tszcsben a következő évben növelni akarják az állatállományt. 1952 végére a jelenlegi 18-as létszámot 52-re akarják
felemelni.
52 tehene lesz
a jövő év végére a csoportnak
De ahhoz, hogy ezt a tervet vaióraválthassák, addig még nagyon
sok nehézséget kell leküzdeniök a
csoport tagjainak. Biztosítaniuk ke'l
a tehenek részére a megfelelő istállót és az etetésükre elegendő
takarmányt.
Minisztertanácsunk
határozatba
is hozta, hogy állattenyésztésünk
színvonalának emelése érdekében
a szálastakarmányok vetésterületét
az 1951-es évihez viszonyítva 16
százalékkal kell növelni. Elrendelte, hogy a termelőszövetkezetek és
állami gazdaságok úgy készítsék ej
vetéstervüket, hogy
teljes egészében
megtermeljék
az állatállományuk ellátására szük.
ségeg takarmányt. Az 1952-es óv-.

ben ennek megfelelően 400 ezer
kataszteri hold őszi keveréktakarmányt és 1,100.000 kataszteri hold
tarlóvetést kell előirányozni az or.
szág területére.
Az Alkotmány-tszcs dolgozói is
a minisztertanácsi
határozatnak
megfelelően emelték takarmányvetésük területét. A csoport párttitkára elmondja, hogy most az ősszel
7 hold újlucernát vetnek. Igy a 18
holdról 25 holdra emelik a lucernavetés területét. Ezenkivül vetnek
még 10 hold őszi takarmánykeveréket és 10 hold bükkönyt rozzsal keverve,
amelynek első kaszálása
szintién takarmánynak való. Mar
most kijelölték a 6 hold

sabb nyári takarmánya a csalamádé.
Kint az udvaron felbúg a traktor motorja s megindul ki a földre
szántani. Nagyütemben folyik a
szántás, hisz a közeli napokban
hozzáfognak a vetéshez is. Vetik a
lucernát és az ősziárpát. Nagyon
fontos az ösziárpa időiben való elvetése, mert aratás után annak a
helyére is takarmányt léhet vetni
másodnövényként.
Az Alkotmány-tszos dolgozói magukévá tették minisztertanácsunk
rendeletét és ennek alapján végzik
el az őszi vetési munkákat. Nagy
gondot fordítanak arra, hogy a vetavaszi csalamádé
tésre előirányzott időpontokat betartva, biztosítsák a jövő évi bő
vetésterületét is,
hisz a teheneknek egyik legfonto- tafcarmánytermést is.

A koreai népi együttes fellépése
az Operaházban
A magyar nép szeretett vendégei,
a koreai népi együttes hétfőn este
ünnepi előadás keretében az Operaházban lépett fel.
A nézőteret zsúfolásig megtöltő
közönség felállva, percekiig tartó
lelkes tapssal üdvözölte megérkezésükkor a magyar dolgozók szeretett vezérét, Rákosi Mátyás elvtársat és feleségét.
Megjelent az előadáson Rónát
Sándor elvtárs, a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának elnöke, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának, az Elnöki Tanácsnak
és a kormánynak több tagja, valamint a magyar politikai, gazdasági és kulturális élet számos kiválósága. Jelen voltak az előadáson: Kiszeljov elvtárs, a Szovjetunió nagykövete, Huan Cen elvtárs,
a Kínai Népköztársaság nagykövete, Kvon O Dik elvtárs, a Koreai

t

Népi Demokratikus Köztársaság
követe és a többi baráti országok
külképviseleteinek vezetőiAz előadást Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes beszéde nyitotta meg.
Ezután Hen Den Min, a koreai
népi együttes vezetője mondott köszönetet a szívélyes fogadtatásért és
azért a segítségért, amellyel a magyar nép a koreaiak szabadságharcát támogatja.
Beszédét hosszantartó, lelkes taps
fogadia s a jelenlévők felállva, forró lelkesedéssel ünnepelték a magyar és koreai nép örök barátságát, Rákosi Mátyás ós Kim Ir Szen
elvtársakat, valamint a világ dolgozói békeharcának bölcs vezérét, a
nagy Sztálin elvtársat.
Ezután kezdetét vette a koreai
népi együttes műsora,.

SZERDA. 1951, SZElTEMBEH 9L

DE GASPERI OLASZ MINISZTERELNÖK
A M E R I K Á T Ó L R E M É L SEGÍTSÉGET
SÜLYOS HELYZETÉBEN
Félmillió

dolgozó érkezett Bolognába
a kommunista
sajtó
ünnepségére
Togliatti elvtérs nagy beszéde Olaszország helyzetéről

Róma (TASZSZ). A kommumost onnan remél segítséget.
ni-'ta sajté hónapja
keretében
„A jelenlegi
kormány
—
Bolognában négynapos Uhita. mondotta Togliatti elvtárs- —'
ünnepséget rendeztek.
Olaszország előtt csak egyetlen
Az ünnepségre több, mint öt- távlatot nyit: még gyorsabb le.
százezer dolgoBó érkezett Bo- csúszást
a
munkanélküliség
lognába.
súlyosbodásának és a gazdasági
Palmiró Togliatti elvtárs, az helyzet rosszabbodásának
lejOlasz Kommunista Párt
főtit- tőjén."
káré az ünnepségen
beszédet
„Kereskedelmet
akarunk a
mondott.
Szovjetunióval és a népi
A mai olaszországi helyzetet —
demokratikus
országokkal,
mondotta, — mé|y és általános hogy
megkaphassunk
onnan
válság jellemzi. Ezt észrevette minden szükségest
gazdasági
még az olase miniszterelnök is, életünk számára és biztosítsuk
de ő ahelyett, hogy a helyzetet üzemeink és gyáraink munkámegvitatta volna az olasz nem- ját" — hangoztatta a továbbizet valamennyi rétegének kép- akban Togliatti elvtárs,
majd
viselőivel, Amerikába utazott.
, kijelentette, hogy OlaszországOnnan k a pta hatalmát
és I nak békepolitikára
és béke-

A kulákok
az őszi

N

A k o r e a i fegyverszüneti bizottság
összekötőt 3 sztjeinek tárgyalása
Keszon. Az Űj Kína Hírügynökség tudósítója a koreai néphadsereg és a kínai népi önkéntesek küldőt iségélol a következőkről értesült:
Kitm Ir Szen főparancsnok és
Peng Teh Huaá parancsnok Ridgway tábornoknak
szóló üzenetét
összekötőtiszlünk szeptember 24 én
délelőtt 8 órakor adta át a másik
fél összekötőtiszt jenek Panmentienben- Ugyanakkor összekötőtiszlünk
Kim Ir Szen és Peng Teh Huai
üzenete alapján aznap délelőtt 10
órára meghív ta Panmentienbe a másik fél összekötőiisatjét, hogy megvitassák a keszoni tárgyalások újramegindításának napját és órájátA másik fel összekötőtiszlje délelőtt
9 0 órakor rádiótávbeszélőn közölte, hogy hozzájárul a két fél összekötőtisztjeinek délelőtt 10 órai pan.
mentieni találkozójához.
összekötőtisztjeink, Csang Csűrt
Szan ezredes és Csai Cseng Vein al-

ezredes délelőtt 10 órakor találkoztak Panmentiemben a másnk fél
összekötőtiszt jeivel, Kinney ezredessel ós Murray ezredessel- Megállapodtak, hogy ülésüket a fegyverszüneti értekezlet
színhelyén,
Keszonban tartják. Amikor az ülés
megkezdődött,
összekötőtisztünk,
Csang Csun Szám ezredes javasolta,
hogy haladéktalanul vitassák meg
a keszoni tárgyalások újramegindításának napját és óráját, hogy a
megbeszélések haladéktalanul induljanak meg újból Keszonban.
Szeptember 24-én délután 6 órakor Csang Csun Szan ezredes a
másik fél összeikötőtisztjének Panmentienben memorandumot
adott
át, amelyben főküldöttünk utasítására azt a kifejezett javaslatot te*
szi, hogy a két fél küldöttei szeptember 25-én délelőtt 10 órakor
kezdjék meg újból a fegyverszüneti
tárgyalásokat.

fegyelmezel teégóvel,
határozottságával, keménységével viselkedett,
de amint magara, vagy közvetlen
munkatársaival maradt, nyomban
előbukkant belőle az az izgatottság,
töprengés és nyugtalanság, amely
emberileg tökéletesen érthető és emberileg még közelebb hozta. Ez az
a pont azonban, amely egyúllgl alkalmat adott Barsy máskülönben
kitűnő alakításában a hibára és súlyos melléfogásra. Ezt a bizonyos
„emberileg érthető
magatartást"
vitte túlzásba azzal, hogy néhol valósággal hisztériásán kiáltott fel
(Zajcsikov távozása után), vagy
éhes vadállatként csapott a telefonra, zuhantotta le a redőnyt. Helytelen lenne végsőkig idealizálni ezt
a szerepet, de legalább ugyanígy
helytelen megfeledkezni arról, hogy
a fronton igen kényes feladatokat
végrehajtó, tudatos és öntudatos
emberről, szovjet emberről van szó,
aki még egyedül, a négy fal között
sstnt vesztheti el ennyire az önuralmát.
A túlzás más fajtáját tapasztalhattuk Inke Lászlónál, Bisztrov
hadnagy Minájev beosztottja szerepében. Néhol félreértette a fiatal
hadnagy tapasztalatlanságából é3
derűs életkedvéből fakadó humoros
elemeket és túljátszottá, netm derűssé, hanem nevetségessé tette,
(Például a Tumanovával folytatott
első beszélgetésnél). A második és
harmadik félvonásban kevéssé mutatkozott meg ez a hiba és végeredményében sikerült azért életvidám,
!<edves, szeretetreméltó figurát faragnia, akiben minden könnyedsége
mellett is törhetetlenül él a szovjet
haza, a szovjet nép forró szeretete.

— Károlyi Istvánnak lényegében
könnyebb volt megfognia alakítása
súlypontját, hiszen Lavrov tábornok első megjelenésétől megfontolt,
bölcs, tapasztalt szovjet férfi. Annál inkább elismerésre méltó, hogy
ebből a könnyen egysíkúvá válható
szerepből is sokrétűt tudott teremteni és a nyugodt — mondhatni hidegvérű — férfi fokról-fokra vált
szenvedélyesebbé, a kommunistákra jellemző szenvedély tüzével. Ebből a szempontból talán Károlyi
alakítása volt a legtökéletesebb,
amely magán viselte a darabban a
fejlődést.
A többieknél ez szinte mindenütt
hiányzott—Kömives Erzsi Szvellovája ugyancsajt egyik kiemelkedő
alakítás. A régi rendszerben nevel,
kedett, de a» új, a számára is azelőtt sohasem remélt nyugodt, vi.
rágós falusi életet biztosító szovjet
rendszerben bízó egyszerű asszony
megkapó képét, sok . finomságát
kaptuk. Mélyen átgondolt játékát
legfeljebb még több melegséggel
tehette volna teljesebbé. — Váradi
Zsuzsa rendkívül aprólékosan kidolgozott, csupa derűs vidámságit
alakításával tűnt ki Gru&a Vetkina
szerepében. _ A pontos kidolgozottság jellemezte Galgóczy Imre
(Rugyenko) játékát is. — Miklósy
György (Karfn) mértéktartóan fogta fel a lelkesedő fiatal mérnök jel.
lemét. — Radnóthy Évának (Tu.
manova) kár volt ennyire előtérbe
állítani a bosszút követelő, ridegen
vitázó asszonyt, több kellett volna
az érző anyából, bár kétségtelen,
hogy magában a szerepben is
előző vonás van túlsúlyban. Ebből
adódók, hogy a második jelenésnél
jobban elenyészik ez a hiba, amikor
több idő telik el a haláleset óta.
Lakky Józsefnek sikerült ellenszenvessé tennie a semmit sem 'tisztelő, üres amerikai gangszter.tisztel,
de eszközei nem mindig voltak he.
fyesek és inkább nevetségessé, mint
gyűlöletessé tették. Az epizódszerepek közül Ambrus Edité (Rogyionova) emelkedett ki, de igen jellemző oldaláról ragadta meg Farkas József (Sibanov sofför) és
Ocslkay Komét (Misa bácsi) is szerepét. Katona András (Szvetlov)
több élete't vihetett volna játékába,
amely Így, bár hibátlanul, dc szürkén sikerült. Herczcg Vilmos (Zajesikov) megfontolt alakítása és
Darvas Ernő, valamint Beck György
jellemző játéka egészítette ki az
együttes munkáját.
Lökö« Zoltán

kormányra van szüksége.
„Ha a népnek ezeket a követeléseit nem teljesitik,
annak
következménye először az amerikai imperializmus egyre durvább és súlyosabb beavatkozása
Olaszország életébe és másodszor
Olaszország
elkerülhetetlen
bevonása a háborúba azon
a napon, amikor az
ame.
rikai vezetők végjeg elvesztik a fejüket."
Követeljük — mondotta befejezésül, — hogy a n ép akarata
hamarosan
kifejezésre juthas.
son új, általános választásokon.
Az Olasz Kommunista Párt, a
Szocialista Párt, a nép nem engedi
Kommunista siker
meg, hogy a politikai
jogok
egy franciaországi
községi
pótválasztáson
elvesztésének, a gazdasági rabPárizs, (MTI). A déltfranciaorszá- kommunista jelölt a szavazatok
sággal való megalkuvásnak
az
gi Lourmarinban községi pótvá- 47.8 százalékát kapta meg, holott
útjára tereljék.
lasztást tartottak vasárnap, Dautry, a június 17—i képviselőválasztásoa nemrégiben elhunyt • jobboldali
De Gasperi washingtoni
volt miniszter megüresedett közsé- kon csak a szavazatok 38 százalétárgyalásai
gi mandátumának betöltésére. A kát nyerte eL
tartoznak Szögi Vince Nemestakécsutca 40, Király András Tompa-u.
New-York. (TASZSZ). Sajtó,
10, özv. Varga Józsefné Földmü- jelentések szerint az Egyesült
vcs-u. 9, Bozóki Illés Csonka-u. 0, Államok, Anglia és Franciaor- Az tyazság-ütyi dolgozik 90 százaléka váltott
Domonkos Sándor Rókusi feketeföldek 57, Farkas Antal Tisza L»- stzág közös „nyilatkozatot" ké.
szUtUázMUetct
jos-utca 47, özv. Galiba Antalné szát az olasz békeszerződés azon
Továbbfolytatódik
a bérlaterési verseny Szegeden
rendelkezéseinek
felülvizsgálásáCsongrádi sugárút 39, özv. Gárgyán
Imréné, Bús Páter-u. 13, Kopási ra irányuló tervekről, amelyek
Az Igazságügy szegedi
dol- letet.
Olaszország fegyIstván Sándor-u. 6, Nagygyörgy Fe- korlátozzák
A Kísérleti Intézet, a Kisvasrenc Várndi-u. 13, Szűcs Itere Cson- veres erőinek méreteit. De Gas. gozóinak versenyfelhívása inút.
az Ecset gyár, a
Ruházati
dította
el
a
hivatalok
és
üzegrádi sugárút 1, Szécsi István Ró- peri Washingtonba
érkezett,
között a színház.bérlete Vállalat, a Szegedi Jutafonó, a
kusi feketeföldek 35,
özv. Szél hogy tárgyalásokat folytasson mek
V„ a
Sándorné Vásárhelyi-sugárút 79 és Trtimannal, Achesonnal és más zési versenyt. A vállalt 90 szá- Szálloda és Vendéglátó
zalékot 5 százalékkal azóta túl Tervezőiroda, a TÜZÉP, a Váözv. Lőrinc Imréné Szenímihálytelek,
Felszahadulés-út 69. szám hivatalos amerikai személyisé- is teljesítették, s jelenleg 134 rosi kórház, a Villamosvasút, a
gekkel.
alatt lakó kulákok.
dolgozó közül 128-nak van bér- Vízművek járnak a® élen a
De Gasperi a z amerikai kon- lete. Ez példamutató eredmény százalékarányban értékelt verA dolgozók állama azonban kímindkét
házának és az Igazságügy dolgozóinak senyben.
méletlenül lesújt ezekre a szabo- gresszus
'táló kulákokra, akik népünk jövö együttes ülésén elhangzott be- harcos
kultúrpolitikáját
hirA színház igazgatósága
kéri
évi kenyerét veszélyeztetik s ez szédében magasztalta az ame- deti. Bizonyítja
ezenkívül
a a többi üzemet is. értesítse
által igyekszenek gátolni a szocia- rikai háborús terveket. Kijelenlizmus építését s ötéves tervünk tette, hogy „a fegyverkezés, az pártszervezet, szakszervezet és őket, hogy dolgozóinak hány
a népnevelők jó
ku]túrmunká- százaléka váltott bérletet, mert
sikeres teljesítését.
Dolgozó parasztjaink leplezzék le észszerű fegyverkezés nemcsak, ját. Egyik elvtárs kijelentette csak így tudják az elért erednépnevelőknek ményeket pontosan közölni é?
népünk ellenségeit: a szabotáló ku. hogy nem mond ellent az újjá- ugyan, hogy a
Iákokat 8 jó munkájukkal adjanak építésnek, hanem Európában az nem volt nehéz dolguk, hiszen majd a verseny végeredményét
csattanós választ mesterkedéseikre. újjáépítés feltételét is jelenti." mindenki szívesen váltott
bér- megállapítani.

szabotálják
munkálatokat

Az elmúlt héten megindult Szened haiáréban is sz ősziárpa velése. Dolgozó parasztjaink megértették a minisztertanácsunk felhf.
vását s hozzáfogtak a vetéei munkához.
Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították számukra, hqgy
az
időben elvégzett szántás és vetés
meghozza a gyümölcsét, mert nyáron bő terméssel fizetnek ezek a
vetések. Dolgoző parasztjaink tudják, hogy ötéves tervünk
sikeres
végrehajtásához feltétlenül sztiksé.
gcs az, hogy mezőgazdaságunk is
minél több terménye tudjon adni
dolgozó népünknek. Ezért igyeksze.
nek munkájukat jól végezni s nz
őszi mniukákat időben elkezd-ni,
hogy ezáltal is biztosítsák a jövő
évi gazdag aratást.
A kulákok is jól
tudják
eze,
ezért mindent
megtesznek, hogy
akadályozzák az őszi
munkákat.
Mindenféle kifogásokat keresve halogatják a vetés megkezdését és bizony nagy részük hozzá se fogott
a vetési munkákhoz. Ezek közé
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ja őket: a dolgozó nép. Ez tűnik
ki a darabbúi is, amelyben a szovjet dolgozóik legkülönfélébb rétege
nyújt segítséget egy rejtélyes gyilkosság felderítéséhez, amelyről elő.
ször senki sem tudja, hogy szálai
milyen messzire vezérnek, míg végül az amerikai, az imperialista
„diplomácia" úVét útjaira derítenek világosságt^Tzgalmas detektív,
történetnek vagy — ha tetszik —
kém'történetnek illik, be a darab
meséje, mégis jóval több
ennél.
Több, mert — amint Minájev alezredes kijelenti egy helyen —
nem sherlockholmesek ülnek az
NKDV szobáiban, nem sherlockholmesi eszközökkel nyomoznak a bűnösük után, hanem Lenin-Sztálin
tanításai vezetik a szovjet nép és
Napjaink legégetőbb kérdésér* vele egviitt az egész békére vágyó
világit rá ez a darab: arra a tit- emberiség nyugodt életének őreit.
kos háborúra, amely szüntelenül
Ez a magas eszmeiség ad alatart, sőt napról-napra jobban fokozódik. Valamennyien részesei va- pot a nyomozásnak és ez emeli sokgyunk ennek a harcnak, hiszen a kal maljasabbra minden detektivuii életünkre, a mi családunkra, a1 hisiómnál ezt az érdekességében és
mi még boldogabb jövőnkre, a m izgalmában mégis minden kémtörszabadságunkra, megvalósuló vá- ténetnél feszültebb, fordulatosabb
gyainkra tőrnek azok, akiknek sem. színdarabot. Ez a magas eszmeiség
mi sem szent, akiknek nem drága segít hozzá az ellenség, a háborús
mások élete, öröme, a gyermekek gyuj togató imperialisták gyalázamég alaposabb
mosolya, hanem csak egy céljuk tos módszereinek
mellett a szovjet emvan: a pénz, a profit, az üzlet. A megismerése
berek iránt érzett szeretet elmélyünagytőke, az imperiatis'a kalan- léséhez.
Megtanulunk harcolni a dadorok sáserahada vívja harcát a rab hőseitől, de megtanulunk igahétköznapok hőseivel, a maguk zán élni "is. A szovjet embereknél
életét saját kezükkel formáló, rop- ugyanis senki setm szereti jobban
pant erejű népekkel. A nagyvilág az életet, hiszen ők tudják leginnem egy pontján még köíciek szo- kább, hogy milyen szép a szabad
rítják lín
ezeket a roppant erejű élet-'Az életért azonban áldozatot
izmokat, de minél mélyebben vág is tudnak hozni, éppen azért, mert
a húsba a kötél, annál nagyobb nagyon szeretik s ezért nem hangerővel feszítik magukról franciák, zik paradoxonként a jogtalanul
olaszok, spanyol bazafink és Tito- amerikai fogságban taa-totl Szvetnllen küzdő jugoszláv szabadsághő- lov mérnök szájabál az a kijelentés,
sök cgvaránr. S a szabad népek hogy nagyon szereti az életet, de a
segítenek, hogy erősödjenek ezek az jövendő boldog életért bátran felizmok, lazuljanak a kötelek.
áldozza a magáét.

„Velünk szemben nem ér semmit sem hideg háború, sem langyos háború, sem meleg háborúi"'
— cz a biztatásul, figyelmeztetésül és tanulságul hangzó mondat
az alapvető mondanivalója Mihajlov és Szamoljov szovjet írók „T't.
kos háború" című háromfelvonásos
színművének, amellyel második idei
bemutalójakénr lépett elénk a Szegedi Nemzeti Szinház. Bíztatás ez
a mondat minden békét akaró embernek és egyben figyelmeztetés
békénk minden ellenségének, tanulság pedlig mindazoknak, akik
akár a mi oldalunkról, akár az
ellenség oldaláról nem mérnék fcí
eléggé a Szovje'tunió által vezetett
hatalmas béketábor erejét.

A béke és háború
erő nek
titkos összecsapáséról, : ennek a
titkos háborúnak egyik gen érdekes hadmozdulatárót
fest elénk
képet a bemutatott Színmű. A szovjet államvédelmi hatóság, az N1CDV
áldozatos, bátor, körültekintő és
meggondolt munkájából
kapunk
Ízelítőt. Az emberiség söpredékével,
gátláslalab üzletemberekkel
szemben kell folytamtok a harcot. Munkájuk azonban nem hiábavaló és sohasem eredménytelen
hiszen a legnagyobb erö lámogVe

Joggal tarthat számot mindezekért a darab a szegedi dolgozóik érdeklődésére, különösen itt, alig néhány kilométerre „Amerikától", a
Tito-banda börtönállamálól,
A szegedi e l ő a d á s
alapvetően helyesen, a mondanivaló jo kidomborításával szolgálja nemcsak
a közönség szórakoztatását, hanem
éberségre nevelését is. Szilágyi Albert, a színház fiatal rendezője dícsérelreméltóan oldotta meg feladatát és ügyesen tudta kihasználni a
darab fordulatait, különösen a felvonás végeknél, jelenetek befejezésénél adódó hatásokat. Egyes jelenetek beállítása például sokkal jobban
sikerült a budapesti előadásénál.
Barsy Béla és Inke László bizonyos
túlzásai viszont — amelyekről később beszélünk — nagymértékben
az ő hibájául róhatók fel- A rendezéssel együtt kell megemlíteni Sándor Sándor díszleteit, amelyek gondos munkával sikerültek és teremtették meg a szükséges légkört.
A darab egyik központi hőse Minájev alezredes, a nyomozás vezetője. Barsy Béla látható elmélyüléssel ós alapjában véve helyesen
nyúlt hozzá ennek a kemény, széles látókörű, harcos férfinak a jelleméhez. Sikerült is nieki igen hihető, élő hús-vér alakot teremteni
a szerepből s töprengései, magatartása mélyén emberi volt, az újttpusú embert, a szovjet embert tükrözte. Szerepe belső és reális megformálásához járult hozzá az is,
hogy
felindultságát,
személyes,
közvetlen érdekeltségét a nyomozás
eredményében, a szálak kibogozásában kidomborította azzal, hogy
bár mások előtt a szovjet katona

öntudatos emberek
beszélnek csatk így, akik bíznak a Párt
erejében, bíznak a népben, bírnak
önmagukbanEhhez
szükséges,
hogy foltétlenül kiirtisunk magunkból mindent, amibe az ellenség belekapaszkodhatnék. A „titkos háborúnak" folyni kell saját belsőnkben is, mert a tudatunkban lappangó ellenség — karrierizmus, dicsőségvágy s a burzsoá mult számtalan csökevénye — könnyen köthet
Barsy Béla (Minájev),
Inke László
szövetséget a külső, valódi, kézzelErzsi (Szvetlova) az I. felvonásban
fogható ellenséggel. „

(Biszlrov)

és

Kömíves
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ÖT ÉS FÉLMILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁSSAL
BŐVÍTI A TERV A SZEGEDI EGYETEMET
A munka zajától hangos már
április óla az Aradi vértanúk-terén az egyetem környéke. Az egyre emelkedő falak jelzik, hogy
nagy munka folyik itti Áprilisban
kezdték meg a kémiai és. fizikai
intézet és egy hatalmas, kétszáz

dúlhatott az építkezés. Elsősorban
a munka útjában átló épületet kellek lebontani. Az alap ásásánál
azonban ismét megakadt a munka
zavartalan menete. Ezen a helyen
húzódott végig a városi szennyvízcsatorna. A csatorna átépítése elég

nek eltávolítása is jelentős munkaerőt vett igénybe.
A Magasépítő Vállalat dolgozói
küaroó munkával
küzdöttek le
ezeket az akadályokat. Az építkezés megkezdésekor azonban még
nem alakult ki a brigádmunka s
a munkafegyelem terén is hibák
mutatkoztak. Elsősorban a munkaidőt nem tanodák be.
Reggel
hét órakor — ez volt a kezdés
ideje — sokan nem foglalták ej
munkahelyüket, még csak a munkához készülődtek. Ugynalkkor már
háromnegyed négykor lerakták a
szerszámokat,
indultak hazafelé,
holott négy órakor fejeződött be
munkaidejük. Elég .sűrűn előfordult igazolatlan hiányzás is.
Az építkezés vezetőinek — és
azoknak a dolgozóknak, akik mun.
kahelyükön mindig pontosan jelentek meg és távoztak el onnan
— figyelmeztetése után már mindenkit munkahelyén talált a munkaidő megkezdését jelző gongszó.
Az igazolatlan hiányzások is megszűntek. Ebliem az időben szervezték meg a brigádokat és a brigá.
dok megalakulása után

a

munkaverseny

is fellendült. Emelkedő eredményeikkel bizonyították be, hogy
mindannyian megértették az építkezés
fontosságát,
megérlelték,
hogy az intézet felépítésével több
fiatal tanulhat, ezáltal több műszaki értelmisége lesz az országnak. így érte el az Ottványi-ácsbrigád a 140 százalékos átlagteljesítményt, a Kónya segédmunkás-brigád a 13? százalékot, a Virág segédmunkás-brigád a 124 százalékos eredményt.
Ezt értette meg
Ábrahám Lajos kőműves is, aki
munkamódszerét adja át a fiatalabb dolgozóknak, hogy ezáltal is
hamarabb épüljön fel az intézet.

Az egyetemi építkezés egy részlete

személyt befogadó tanterem építé- hosszú idd? vett igénybe s emiatt
sét.
az építkezés megkezdése késett. És
jöttek sorban az ifjabb akadályok:
Sok nehézséggel
kellett
A régi transzformátorházak útban
megküzdeni
voltak, ezeket i« más heJyre kela Magasépírő Vállalat dolgozóinak, lek építeni. Az ásatás közben kömire végre 'teljes iramban megin- zépkori csatornára bukkantak. En-

Ií6ö$i

multunkból

SZEGEDI TÜZERŰNKENTESEK 1848-BfiN
Az egész ország népe világosan
látta 1848 ban, hogy mit jeleniene
számára, ha a császári haderőnek
sikerülne a nehezen megszerzett
szabadságot újra elvennie. Ennek
tudatában jelentkeztek a szabadság
zászlai alá a fiatalok és öregeit
egyaránt, akik a múltban saját hátukon érezték az elnyomás súlyos
terheit, melynek enyhítésére nem
számíthattak, mivel az idegen ural.
kodó osztálynak, ki az ország javait bírta, nap, mint nap több volt
a követelése velük szemben. Hiába
dolgoztak hajnaltól késő
estig,
megélhetésük alig volt biztosítva.
Ha léhát sorsuk jobbrafordulásál
akarták, úgy saját maguknak kellett e jármot lerázni magukról,
amit az osztrák önkény rakott rájuk. Zsellérek, napszámosok és a
többi nincstelenek e célnak tudatában egyenesítették a kaszájukat és
mentek a csatába, hogy harcukkal
és ha kell, vérükkel mutassák meg,
Hogy ennek a hazának ők az igazi
fiai, melynek szabadságáért készek
akár az életüket is feláldozni.

horda hullái bizonyították a harcosok tökéletes tudásátMégis kik azok, akik tagjai vol
tak ennek a hős tüzérségnek?
Országaink levéltáraiban elfekvő
oklevelek százai tárják fel előttünk
azoknak az önkéntes hazafiaknak
neveit, akik jelentkeztek honi tüzérnek.
Egyik kiemelkedő példáját mutatja a Szeged város közlevéltárában talált okirat, melyben a szegedi fiatalok a következő kérést
terjesztik a város közgyűlése elé:
„Egy üdvös vállalatra
vagyunk
bátor a T. Közgyűlés figyelmét felkérni, legyenek szívesek ehhez fon•
tosságához képest becses figyelmökkell hozzá járulni.
Mi
alulírlak
ugyanis a derék pesti polgárok példájára
elhatározók felkérni térparancsnok Korda János urat, lenne
szives számunkra kieszközölni, miszerint mi, mint nemzetörök a tüzérségben oktatást nyerhessünk, x
szükség esetében a gyaníts hűségű
német — vagy isten tudja milyet•<
fajú — tüzérek helyett szülőföldünkéi önmagunk oltalmazhassuk s
városunk becsületét, mellyre századokon át büszke, a jövő korra is
megmenthessük
a feladás, vagy
árulás gyáva bélyegétől •. • Ha tehát az érdemes Közgyűlés szükségesnek találja, hogy adandó alkalommal Pest példájakinl
városunkat ági/úkkal ön fiai védelmezzék,
bennünket a vállalatra
mindenkor
készeknek találand • •. Szabó Miklós, Szőcs András K- /. h. jegyző.
Magyar János, Auer PQler, Szűcs
István, Papp István mérnök. Farkas Benedek, Salinger Ferdinánd'•

A harcok első szakaszaiban nagy
hiányát érezte a forradalmi honvédsereg a tüzérségnek, de ez nem
tartott sokáig. A lelkes önkéntesekből alakult tüzérség szinte azt lehet mondani, napok, illetve hetek
alatt sajátította el és tanulta meg
az ágyúharc tudományát. Lelkesen
és kitartóan gyakorlatoztak. Minden
erejüket és figyelmüket arra for
dítotiék, hogy miné!
hamarabb
megtanuljanak jól lőni s, hogy mielőbb kimehessenek a harcmezőre
és ott, szemben a gyűlölt ellenséggel, megmutassák, hogy mire ké- — és még huszonhárom lelkes ha
pes a szabadságáért harcoló nép.
zafi.
A város közgyűlése elfogadta jeEzeket a tüzéreket hamar megaz
ismerte az ellenség. A lázadó rá- lentkezésüket és biztesílotla
cok megverelésében a fialal tüzé- Agyúkezelés elsajátításának lehető
reknek már jelentős szerepük volt. ségét. Ezek az önkén l esek azián
Az első nagy erőpróbájuk a pákoz- szíimtalan csatában szerezlek didi csata, ahol megmutatták, hogy csőséget Szeged városának és az
milyen igazi mesterei fegyvereik- egész hazának.
Szeged lakosainak a szabadságnek. Jeiasich támadó hadrendjeit
olyan ide.gőrlö pontos találatokkal harcban való részvételéről még szá
lőtték szél, hogy a császári udvar- mos oklevél tanúskodik, ami mind
nak megfizetett zsoldosa seregével arra vár, hogy rendszeres kulaláf
együtt menekült a csatatérről. Az után a dolgozók megismerjék vaútirányt ezeknek a fiaial tüzérek- rosuk hősi múltját.
Ez a dicső feladat vár a város
nek ágyúcsővei mulatták. A csatafórén saortofekvő császári rabló történészeire I

Az egyetem dolgozót s különösen a hallgatók várják nagyon az
intézet felépülését. Nagyjelentőségű
lesz ez abbéi a szempontbői, hogy
könnyebbé válik a vegyész- és fizikusképzés, a kémia- és fizikaszakos tanárok nevelése.
A régi
szegedi egyetem olyan évfolyamok,
ra volt csak berendezkedve, hogy
legfeljebb csak 10—12 hallgatóval
számoltak. Ezek a keretek egyre
szűkebbé válnak, egyre több fiatal
érti meg a tanulás jelentőségét,
egyre többen jelentkeznek, egyetemi hallgatónak. Ezt bizonyítja az
is, hogy ma már a biológiaszakon a második évfolyamon 80-an
tanulnak, vagy a matematikus és
fizikus hallgatók száma csupán az
első évfolyamon 150-re emelkedett,
a vegyészkaron is 55 hallgató tanul. A felemelkedett létszámú hallgatók tanítását csak úgy tudják
megoldani, hogy az általános fizikai és kémiai tanszék párhuzamos órákat ad.

Ilyen iskolában tanulhatnak majd
az építőipar jövendő szakemberei

Az építőipar egyre növekvő közép és felső káderszÁikségletének kielégítésére, ilyen
káderek képzésére Budapesten
központi építőipari iskolát
és tanulóotthont létesítenek.
1240 tanuló részére oktatási épületcsoport,
336 lanulo
részére tanulóotthon, a két rész közös használatára, alkalmas
200 személyes éttereim és 600 személyt ellátó
konyhaüzemet
terveztek. Ezenkívül fedett
és szabadtéri sportlehetőségekről,
gyakorló építőudvarról is
gondoskodtak.
A lakóépületek az oktatási résztől
teljesen elkülönítve
épülnek, la»a beépítésükkel
beleolvadva a környezet szabadonálló épületei közé. A főépület négy emelet magasságú, ehhez
kapcsolódnak jobbról az
előadótermek, a tornaterem
és
a
dísztereim, balról pedig az étierem és konyhaüzem.
Az épület tömegek az építési területet laza terekre bontják,
kialakítva az építőudvart, a dísz- és sportudvart, az étkező
kertet, a gyengélkedők kertjét és az előkertet.

Negyvenhat üzem v e s z részt
a G a z d a - m o z g a l o m szegedi kiáilílásán
Gazda Géza, a Rákosi Mátyás
Műveik egyik helyettes művezetője
kezdeményezésére megindult országos mozgalom eddigi eredményei is
többmiilió forint értékű olyan árat
eredményezett, amelynek anyaga
eddig, mint értéktelennek vélt hulladék pusztult ed az üzemek rejtekében.
A mozgalom Szegeden is gyorsan
kiszélesedett. További lendületét

szolgálja a Műszaki és Természettudományos Egyesület által rendezett kiállítás, amely vasárnap délelőtt nyílik meg a Horváth Mihályutcai
kiállítási
csarnokban és
amelyen negyvenhat üzem vesz
részt. Különösen gazdag, a MÁV
kiállítási anyaga, amely jelentés
mértékben járul hozzá, hogy a jövőben
könnyebben felismerhes--";
a dolgozók a hulladékok értékél.

A C - j e g y r e beadott
v a g y szállításra lekötött kukorica után
vásárlási utalványt kapnak a termetük
Országszerte folyik a kukorica
beadása. A „C-jegyre beadott
kukorica minden mázsája után
25 forint értékű — pamutáru és
lábbeli vásárlására jogosító —
utalvány jár. Azok a termelőszövetkezetek,
termelőszövetkezeti
csoportok és
egyénileg

dolgozó parasztok, akik kukoricasaállítási szerződést kötnek,
mázsánként
35 forint értékű
utalványt kapnak. A pamutáru
és lábbeli vásárlásra
jogosító
utalványt a szerződés megkötésekor azonnal kiadják.

A gyálaréti dolgozóknak is
boldog Jólétet hozott az ötéves teiv

A Terv- és a Békekölcsön szeptemberi húzásai során a falu dolgozó parasztságának jelentős nagy
része is nyereményekhez jutott. Az
Országos
Takarékpénztár
helyi
fiókjánál és környékbeli községek
postahivatalainál rengeteg kifizetett
kötvényt őriznek.
űj
intézetben
Hétfőn Balogh Imre Felsővárosi
mindezek a nehézségek kiküszöbö. fekeleföldek 115. alatti lakos, Zomlödnek, itt egyszerre kétszáz hall- bori József zákányi, Várnai József
Szivárvány-utcai, Tóth Molnár An.
gatónak tarthatnak előadást.
'ral Rókusi feketefötdek 59. szám
Ez az intézet biztosítja a gya- ataiti lakos, Nagy István ószentkorlati fizikai és kémiai oktatási, ivAni és Karsai Jánosné Sándor-u.
A korszerű, modern felszerelés, a 4. szám alatti dolgozó parasztok
gépek lehetővé teszik, hogy gyár- nverménykötvényeiket válto'tták be.
tástant is tanulhatnak. Az alag- De voltak már szép számban a
sorban finommechanikai és üveg- szegedkörüli falvakból is bemulattechnikai műhelyt
állítanak fel, ni a kihúzott kölesünkül vényeké?'
ahol a legbonyolultabb (készüléke- GyúlarétTŐl Engi Antal 5 holdas
ket is el tudják készíteni. És ami paraszt jelentkezeti felvenni a nyei legfőbb: a kémiai és fizikai in. reményét.
A felesége
elbeszéli,
tézetben az oktatás mellett gyakor- mennyire
ta ni kutatással
is foglalkoznak, csodálkoztak, hogy ilyen hamely nagyjelentőségű nemzetgazmar visszaadja kamatostól nz
daságunk szempontjából.
állam a pénzüket.
öt és félmillió forintba kerül Beszél a felszabadulás előtti sor
kifogott
az intézet
felszereléssel együtt. sukról, amikor őlödéből
Nem hiába
jegyeztek cehát az kulákföidön tengették életüket. Ne.
héz, keserves sors volt akkor Fn.
"gvetem dolgozói állas
Számítva giék sorsa. A tervidő alatt azon700 forint összegű Békekölcsönt, ban minden
megváltozoti, maguk
ugyanakkor az egyetemi hallgatók sem tudják, hogyan, de
is szépen kivették részüker a l ö l
gyökeresen megváltozott.
csönjegyzésből.
Az ötéves terv
olyan tanulási lehetőséget biztosít Gon.dtalan.uI élnek, a házukat kiszámukra, amit soha nem is re- bővítették, régi lovuk és agyonméltek. Sokszáz, sokezer fizikust pántozott kocsijuk helyet? féderes
z
sorsuk
s kémikust képeznek itt ki, akik focatot veitek, könnyű a
'udásukat
gyümölcsöztetve hálál- nekik is, mint a többi dolgozó parasztoké, mert aki nem rest és
lak meg nagyszerű tervünknek azt megfogadja a népnevelők, a Párt
hogy tanulhattak.
szavát, könnyen bo'dogui.
Erről beszél Lévai Antal gyálaréti kisparaszt is, aki 5 hold fölKeresVedelmi egyezményt
det kapott a népi államtól. Az.
írlak alá
tiyugafnémefország elői? a BTunner-uradalomban volt
lenézett cseléd.
és a Német Demnkratftus
Keserűséggel idézi a falu szegényeinek akkori sorsát,
Köztársaság között
am'kor a nyáron a legtöbben a
Berlin (TASZSZ). Hosszú ideig földesúr odavetett morzsáiból, téarló tárgyalások ulán Nyugat- len pedig a községtől nehezen kigarasokból
tartották
Németország és a Némel Demokra- erőszakolt
magukat. Azóta minden megtikus Köztársaság képviselői egyez- fenn
változott, az ő élete is: kapott 5
ményt írlak alá az övezsiközi ke- hold főidet,
kf? fia megbecsült
reskedelemről. Az egyezmény 1951. dolgozója a Szegcdi Textilkombinátnak. Ilt külön kihangsúlyozza:
évre szóL

— Soha sem hit lem volna, hogy
ilyen üzeni is lehet a világon. Hiszen valóságos csodát képez. Ugy
hallom, a Szovjetunióból való benne
minden — jegyzi meg. azután arról beszél, hogy milyen szívesen
jegyzett államköicsönt.
— Hogyne
jegyeztem
volna
örömmel, amikor a szemem élőit
épül, gyarapodik az ország. Engem
nem kellett erre rábeszélni, mert
tndtam, hogy most magunkfajta,
becsületes emberek kérik, azok pe.
dig jól gazdálkodnak veie. Nem
úgy. mint anMaik idején a z urak
tették az apám pénzével, aiki egy
évre való megélhetését
adia oda
hadikölcsönbe és soha még egy doboz gyufa árát sem látta vissza.
Elmondja, hogy földjét beadta a
termelőszövetkezetbe:
— Ott van annak a helye, jól
bánnak vele és úgy is boldogulnak.
Mindegyiknek tele van
a kamrája
meg a zsebe. Magam még nem
állhatok közéjük, mert van egy
kia darab távol fekvő, gyümölcsösöm, azt munkálom meg.
— Most visszakaptam a kölcsönt
kamatokkai együtt, pedig magam
is azt mondom, hogy ráértek volna még vele, de nem baj, mert
ha kell, újra adok kétszeranynyif íg, mert amióta ellüntek
az urak, nincsenek a faiuban
közkegyelemre szoruló nyomo
rultak, akik naphosszat ácsó
rognának a községháza előtt
segélyért.
A község is gyarapodott, kapott
szép iskolát, gyönyörű apaállaiistáliót és két bővizű árfézi kútat
Ezt kérte, ezt kapta. Ha mást kér.
mást ia kap.
így beszél Lévai Antal a terv idő
alkotásairól, a maga és a többi
volt földhözragadt agárárpro'.eiár
jobbra fordult sorsáról.
Búcsúzáskor körüljárjuk tekintetünkkel az udvart. Tele van ap.
rójószággal és terménnyel Az ólból egy hízásnak indult mázsányi
mangalica feje emelkedik ki. Áz
estebédjét sürgeti...
Co. j.)
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A „Helytállás"
vitája
a Szegedi
Kenderfonógyárban
A Szegedi Kenderfonógyár színjátszó csoportja szombaton este
mutálta be a színpadra-vivő író és
a város kulturfelelősei előtt Veres
Péter—Balázs: „Helytállás" című
darabját. Az előadás után alapos
és fordulatos vit a alakult ki, melyen a dolgozóik nem csupán a
szereplők teljesítményét, hanem a
színdarab elvi kérdését; ábrázolásának és időszerűségének kérdését
vitatták meg. Különösen az időszerűség kérdésében alakult ki sok
szempontú vita, amire a vitavezető,
de különösen az író, Batázs elvtárs nem adott kimerítő, elvileg
megalapozott választ.
Az időszerűség kérdése nemcsak
Sz alkotó írók. hanem egész kullurpolitikámk egyik döntő kérdése.
Könyvtáraink, színjátszóink, színészeink, muzsikusaink
munkáját
vizsigáljuk döntően ebből a szempontból. időszerű-e művészi, kultúrpolitikai munkájuk, vagy nem.
Egyes felszólalók — így a MAV
kulturcsoport képviselői is — (úl
szűkre szabták a időszerűség fogalmát és a Helytállás-t is időszerűtlennek tartották, mert néhány
évvel ezelőtti társr''-,mi képet tűk.
röz.
Az írókongresszus vitájában az
időszerűség kérdése a
központi
kérdések között szerepelt. Illyés
Gyula felszólalása ig megkísérelte
a kérdés kibontását. A választ
azonban Révai elvtárs adta meg.
Kifejtette az író feladatát: az idő-

szerű feladat tükrözze kérdéseink,
fejlődésünk nagy távlatait, ne maradjon meg a napi keretek között,
hanem a napi cselekményekben
fejtse ki az általánost, a törvény,
szerűt.
Veres Péter novellája é g a színdarab is, ma is időszerű. Parasztságunk széles tömegei a szocialista
nagyüzemi
gazdálkodás
útjára
léplek már. de sokan vannak még,
akik csak a saját sorsukra gondolnak, akik nem tudtak a szűk parcella kereteiből kiszabadulni!
Az ellenség még agitá] a falun,
dolgozó parasztságunk jövője ellen áskál, s mi harcolunk az ellenség ellen, leleplezzük, ahogyan azt
a Helytállás dogozó parasztjai is
leleplezik. A kapitalista környezet
— Tito Jugoszláviája, a világimpe.
rializmusnak a népek szabadsága
ellen " szeesküdt aljas bandája világi " orú kirobbamtásán fáradozik
— időszerű-e, hogy
leleplezzük
ezeknek hazai ügynökeit?
A Kenderfonóban kialakult vita
azt mutatja, hogy dolgozóink egyre
fokozottabban érdeklődnek a kulturforratd'alom kérdései iránt, s
szükséges, hogy az ilyen viták,
ankétok — kulturforradalmunk kérdéseinek megvitatása minél többször szerepeljen az üzemek kulturmunkájának programmjában. Ennek a munkának segítése «z írószövetség szegedi csoportjának legfontosabb feladata.

Tízmillió forint értékű
kulőn iparcikk vásárlási-utalványt kapnak
a gépállomások dolgozói
Kormányzatunk 10 millió forint értékű külön iparcikk
vásárlási utalványt juttat a gépállomások dolgozóinak. A z iparcikk utalványokat aszerint osztj á k el, hogy ki, milyen
régen
dolgozik mér a
gépállomáson
és milyen eredményeket ért el
A

rádió

SZAKSZERVEZETI HÍREK
Szakmaközi Bizottság felhívja a
szakszervezett helyi csoportok vezetőségét, hogy 26-án, szerdán este 6 órakor összevont aktivaértekezletet tartunk, amelyen a vezetőségi tagok, a szakszervezeti bizalmiak és aktívák jelenjenek meg.
Háztartási alkalmazottak szakszervezete értesíti tagjait, hogy 27-én,
csütörtökön délután 6 órakor taggyűlést tart
központi előadóval.
" MAV nyugdíjasok és
egyéb
nyugdíjasok, OTI járulékosok és
segélyesek részére nagy összevont
taggyűlést tartunk Szeged, Tolbuchin (Kálvária) sugárút 14 szám
alatt 26-ám délután 3 órakor.
Szeptember 26-én, a mai napon
délután 6 órakor békefelelős értekezletet tartunk a Sztálin-sétány
10. szám alatt.
MSZT-hírek.
AZ MSZT Belváros IV. alapszcrvezete Kölcsey-u. 6. nlolti helyiségében folyó hó 26-án (szerdán) ak.
tfva értekezletet tart, melyre mindenkit elvár a Vezetőség.
MNDSZ-HIREK

Rókusi csoportunk szerdán 6
órakor, alsóvárosi csoport pedig
fél 7 órakor tartják meg a nöna
pot.
Üzemi és kerületi oktalásfelelő.
tsök részére szerdán délután 5 órakor értekezletet tartunk
titkárságunkon.

P á r t h i r e k

FIGYELEM! Értesítjük a középfokú káderképző tanfolyam konferencia vezetőit, hogy október 1-én
délután fél 5 órakor Hódmezővásárhelyen és Szegeden a Pártoktatás Házában módszertani tananyagból konferenciát tartunk.
Megyei Aglt.-Pro'p. Osztály
N A P >R E N D
Szerda, 1951. szeptember 26.
MOZI
Szabadság-tmozi: Fél 7, fél 9:
Szevlllai borbély (szeptember 28.
ig)Vörös Csillag-mozi: Fél 7, fél 9:
Egy Igaz ember (szeptember 26 ig).
Fáklya-mozi: 6, 8: Ezerarcú bős
(ma utoljára).
•
"•• ! "
SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Titkos háború. Radnóii-bérlet (2).

FELHALÓ eladó. Újszeged, Csanádi-utca 24.
SZEGEDI Késárúgyár használt fűrészporos és egyéb tüzelésű kályhákat vásárol. Címleadás Rigó u.
38. szám alatt vagy telefonon 20
—66.
EGY hízónak való sertés
eladó.
Béke-u. 8.
CSIZMA, 43-as eladó. Dózsa Gy.u. 20., udvar jobbra.
NÉGYHÓNAPOS süldő eladó. Mikszáth Kéimán-u. 16. (rollón kell
zörgetni), Farkasné.
HASZNÁLT bőrkabátot bármilyen
(rossz állapotban) veszek.
Szent
Miklös-u. 7.
ÜVEGEZETT irodafal, szénaprés,
seprőkötőgép,
márványlapok eladók. Dugonics-tér 11., I. 3.
MIKÁDÓ télikabát alacsonyabb termetre eladó. Megtekinthető estén,
kint. Kclemen-Ui 5., Bán.
ÓCSKACIPÖT állandóan
veszek.
Gém-utca 5.
HASZNÁLT modern konyhabútor,
kismére'tü bőrgarnitúra eladó. —
Megtekinthető bármikor. Deák F.u. 6., fdsz. 3., Németh.
Dunna-, párnahuzatnak alkalmas
nagy ABROSZOK, ingaóra, festmények, konzol-tükör eladó. Attilautca 11. L 1.
ELADÓ egy
kombináltszekrény,
Sajka-utca 3.. alagsor.
MODERN csillár eladó. Érdeklődni: Fáklva-moziban.
NAGYMÉRETŰ méz0s- és tejeskannákat, vagy étolaj tárolásra alkalmas vasbordókat megvételre ke.
res a Szegedi Kenvértrvár, Marxtér 20. Telefon: 34—70.
ELADÓK ajtók, ablakok. Pille-u. 3
SVÁJCI órákat, szerkezeteket, ébresztőket magas árban
vásárol
Mülhoffer V. műórás, Sztálin-krt.
Püspök bazár.
ELSŐRENDŰ
Singer varrógép,
vályog és faanyag, erős bakancsok
eladóik. Párizsd-krt. 19/a.
BÖRKABÁTJAVITAST,
festést
vállalok.
Gáborné, Öth alom-utca
1/b. szám.
SÜLDŐK eladók. Béke-telep, Tarnál u tca 21.
JÁCINTHAGYM4
rózsaszín és
sárga tulipánhagyma, darvin eladó.
Kőtörmelék olcsón elhordhiató. Szil.
lóri-sugárút 57.

A Néphadsereg Napja alkalmából megrendezésre kerülő nemzetközi labdarugó torna második mérkőzését, a Szófiai CDNV—Bp. Honvéd találkozót szerdán délután 3
órai kezdettel Debrecenben, a nagy.
erdei stadionban játszák le.
A két csapat abba® az összeállításban lép majd pályára, amelyben az elmúlt szombaton és vasárnap a Bp. Vasas, illetve a Prágai
ATK ellen játszott.

Szófiai CDNV: Kiklraanov —
Cvetkov, Manolov, Eniseimov —.
Bosikov, Sztojanov —
Milanov,
Jankov, P&najotov, Vaazilev, St&fanov.
Bp. Honvéd: Grosi'ts — Rákóczi,
Lóránt, Bányai — Bozsik. Városi
— Horváth, Kocsis, Budai I., Bárfi,
Babolcsay.
A mérkőzés játékvezetője a cseh,
szlovák Vicék lesz.

Két újabb magyar csúcs Bukarestben
Bukarestben megrendezett nemzetközi atlétikai verseny második
napján 3000 méteres akadályversenyen Apró 9:07.6-el magyar csúcsot javított. Női 600- méteres futásban Pomogajeva (szovjet) mögött 2. helyen
végző
Bácskai

2:13.5-es idővel magyar csúcsot javított. 80 m-ea női gátfutásban
Gyarmati győzött 11.4-es kitűnő
idővel. A versenyek második nap.
ján a Szovjetunió nyolc győzelmet
aratott.

A Postás sportkörök

Vasárnap 250 résztvevővel rendezték meg Szegeden a Postás
sportkör területi spartakiádját. A
területi döntőkön tovább jutott
férfi és női atlétikában, férfi és
női röplabdában és férfi kerékpár•
ban Szeged. Az egyes számokban
A múzeum nyitva keddtől pén- győztes szegediek: 100 m: Pigtekig délelőtt 9.től délután 3-ig,
szombat és vasárnap délelőtt 9_től
Szovjetunió nyerte a röplabda
l-ig.
Európa-bajnokságot
IDŐJÁRÁSJELENTÉS.
Várhaló
A Szovjetunió női röplabda csaidőjárás
szerda
estig:
Változóan patta után a férfi csapat is megfelhős, párás, helyenként
ködös idő. nyerte n®gy fölénnyel
röplabda
a
Több helyen eső. Mérsékelt
szél, a Európa-bajnokságot.
2. Bulgária,
hőmérséklet
alig
változik•

3. Franciaország.

Totó-tájékoztató
T. Dorogi Bányász—Di. Vasas
1—1, 2. Salg. Bányász—Cs. Vasas
1—x, 3. SzombatbeLyi Lok.—Győri
Vasas 1—2, 4. VL. Sortex—Bp. Vasas 2—1, 5. Sz. Petőfi—Bp. Dózsa
2—x, 6. Bp. Kinizsi—Sz. Honvéd
x—1, 7. Nagykanizsai Lok.—Pécsi
Lok. 2—2, 8. Tatabányai Ép.—
Soproni Lok. 2—2, 9. Sajószentpéteri Bányász—Ózdi Vasas 2—1, 10.
Kiskunfélegyházi Vasas—Bp. Szik.
ra x—1, 1). Kinizsi Dohánygyár—
Váci Vörös Lobogó 1—x, 12. VL.
Magyar Banlk—Vasas Elektr. 1—2.
Pótanérkőzések: VL. Kclíex—Bp. 2
—x. A többi mérkőzésen a Kecskeméti Kinizsi az esélyes a Gyulaiak ellen, a másik két találkozó
nyílt.

műsora

ség egyhatodán. 15,55 Könnyű zene. 16.40 Népdalok. 17.15 Á Nemzetközi Nöbizottság jelentése. 17.40
Előadás. 17.55 Filmzene. 19 Építőipari műsor. 19.25 Előadás. 19
óra 50 Falurádió. 20.05 Bartók
müveiből. 21.30 Tánczene. 22 Orosz
operarészletek. 22.30 Népdalok.

Változatlan összeállításban állnak ki
,Néphadsereg Napja" alkalmából rendezett
második mérkőzésre a csapatok

Az Egyetemi-könyvtár nyitva köz.
napokon délelőtt 10 órától délután
5 óráig.
A Somogyi-könyvtár nyitva minden munkanapon reggel 9 órától
este 7-ig. Könyvkölcsőnzés reggel
9 óráról délután 1 óráig.

a nyári munkák során. A' gépállomások vezetői aszerint
részesülnek
az
utalványokból,
hogy a gépállomás hogyan teljesítette tervét. Brigádvezetőknél a brigád
teljesítményét, a
traktorosoknál az egyéni
teljesítést veszik figyelembe.

mai

Szerda, 1951. szeptember 26.
Kossuth rádió
5.40 Népdalok. 6.30 Reggeli zene. 7.25 Bordalok. 8.05 Népdalok.
11.80 Előadás. 12.30 Népi zene. 13
óra 15 Szórakoztató zene.
14.10
Úttörő híradó. 14.25 Zongoramuzsika. 14.45 Szórakoztató zene. 15
óra 30 Ifjúsági énekkarok. 15.55
Nöi szemmel. 17.10 Regénvrészlc'i.
17.30 Szír kiildi szívnek. 18 Ifjúsági rádió. 18.30 Énekszámok. 19
Tánczene. 20.40 Versenyben az ország kenyeréért. 20.45 Egy falu
— egy nóta. 2t Ünnepi hangverseny. 22.30
Hangverseny.
23.30
Bartók-zene.
Petöfl-rádlő
5.30 Szól a harmónika. 0.15 Zenekari muzsika. 7.35 Énekszámok.
, 8 Könnyű dallamok. 9 Dalok. 10
óra 10 Chopin-zene. 10.20 Hegedűverseny. 11 Óvodások műsora. 11
óra 20 Filmzene. 15 Szovjet zenekari muzsika. 15.40 A földkerek-

*

spartakiádja

niczik 12.1; 8 km-es gyorsított mé.
net: Baiog 29:17; távolugrás: Lázár 5.80; gránát: Csanádi 70.14;
10xl00-as váltó: Szeged 2:09; női
győztesek: 100 m: Dér 13.5; távol: Vörös 4.80; gránát:
Szűcs
42.92 ; 4x100 rn.es váltó: Szeged
56.4.
tartja vezetőségválasztó közgyűlését
az Ady-téri egyetem harmadik eme,
leti, 5"ös számú tantermében.
Pénteken este fél 8 órakor a
három szegedi Haladás Sport Kör
küldötteinek részvételével 'tartják
meg a Szegedi Területi Elnökségválasztó közgyűlést. Mindkét vezc.
tőségválasztó taggyűlésre szeretéttel várják a szegedi sportkörök
kiküldötteinek megjelenését.
Ma Sz. Petőfi—Sz. Dézsa
edzőmérkőzés
A Szegedi Petőfi ma délután fé'
4-kor edzőmérkőzést játszik a Sze.
gedi Dózsával az újszegedi Sz.
Petőifi pályán.
Birkózás
A Bp. Bástya éremmérközéa keretében 5:3 arányban győzött a
Szegedi Honvéd ellen. A szegediek
közül Tábori, Katona és Reznák
győztek.
Teke

Képünk
a minszki
gépkocsigydrnak a kommunizmus
építkezései részére készült
huszonöttonnás
önki.
rakó teherautója
szerelésének
mun.
káját mutatja
be.

Az Sz. Lokomotív női teke csaVezetőségválasztó közgyűlések
pata megyei bajnoki mérkőzésén
a Haladás Sport Körben
A Szegedi Haladás Egyetemi Sport 150 fával győzött a Makói LokoKöre szerdán este fél 8 órakor mo'ttv ellen.

EGY hatszemélyes alpacca étkészlet és egy férfi tavaszikabát eladó.
Párizsi krt. 43.
SÖTÉTKÉK mély
gyermekkocsi
eladó. Imre-utca 3/a.
FARKASKUTYA, fajtiszta eladó.
Moszkvai-krt. 31.
SZÁNTÓTÁRSAT keresek* Szeged,
Paprika-uica 17.
EGYSZEMÉLYES rekamié, szőrmével bélelt férfi télikabát, férfi lódenkabát, csillár, festék darálógép,
virágállvány, munkaasztalok
eladók. Lengyel-utca 26.
ZONGORÁN lehet gyakorolni
felügyelettel. Hajnóczy-u. 23-, flszt.,
1. Jelentkezés délulán.
MODERN kombinált, háló, konyhabútor stb eladók. Ott-u- 5., Vásárhely-Népkert.
BŐRKABÁTJÁT most festesse, javíttassa
Csordás
börruhakészitő
mesternél. Szent Miklós-utca 7.
KOVÁCSSEGÉDET felveszek. Kovács, Török-u. 7. Parasztkocsi kerekek eladók.
NÉGY darabból álló konyhabútor
eladó.
Megtekinthető
Püspök u.
11/c.
SZÉNNEL fűthető dobkálvhát vagy
'tűzhelyet keresek megvételre. Hálóutca 7. szám.

GYERMEK sportkocsi, 50 literes
dézsa, egész hegedű eladó. Érd.:
délelőtt
10-ig. Szent László-utca
12/b.
BEJÁRÓ
takarítónők
felveszek
a délelőtti órákra. Jelentkezés vasárnap. Bajcsy Zsilinszky-utca 22.
III. emelet 30.
JAVÍTTASSA, készíttesse redőnyeit
Szövetkezetnél. Javítások, új redőnyök,
legolcsóbban Kiss István
redönygyára. Mint a szegedi Kovács,
Bognár Ktsz. tagja készít.
Szeged. Tisza Lajos u. 2—4.
TERMELŐ csoportok, gazdák figyelem. Megindult a szegcdi Kovács
Bognár Ktsz. Fekvő, gattera, elvállal mindennemű bérmunkát. Szeged, Tisza Lajosrutca 2—4.
SÜRGŐSEN keresek
megvételre
ásottkút-gyürüket. Samottos kályha eladó. Vásárhelyi-sugárút 83.
GYERMEKAGY,
aszlal, székek,
ko mbi nál (szekrény eladó. Tömörkény-utca 3.
SZŐLÖPRÉST, kisméretűt es not
irhabundát veszek. Szenlirmai fűszerüzlet, Szentháromság utca 2.
GYORSÍRÓ-,
gépírótanfolyamok
kezdődnek október 5-én dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájában. Sztálin-isétány 1. (Múzeumnál.)
HOZZÁÉRTŐ fiatal nő óvódáskorú
gyermekek foglalkoztatását vállalja. Rossz időben a lakásán. Schulz
Rózsi, Kazinczy-utca 6. I.
SZOMBATON este a kisvasúti
kultúrteremből tévedésből valaki elvitt egy szilvakék férfikabátot. Kérem, szíveskedjék visszahozni. Petőfi Sándor-sugárút 84FELES HEGEDŰT keresek megvételre. Ajánlatokat: Tompa Mihály-u tea 28. szám alá kérek.
NÉGYSZÁZ kéve kukoricaszár a
csiszárkúti dűlőben eladó. Érdeklődni: Nyil-utca 31.
EZÜSTRÓKABOA.
mókusboleró,
szőnyegei?, ágydivány eladók. Deák Ferenc-utca 4. II. 7.
HALŐSZOBA, diófényezett, új eladó. Párizsi-krt. 6., asztalosnál.
ALIG használt fehér sportkocsi eladó. Lugas-utca 21SUTYA Pélerná névre szóló fontos iratok elveszlek. Kérem a becsüleles megtalálót, adia le az igazolványokat a benne lévő címre.
CSIZMA. 43-as eladó. Dózsa Gy.-u.
20., az udvarban jobbra.

IBUSZ
KÜLÖNVONAT BUDAPESTRE. IX. 30-án Indul 6.10-kor, 20.40-ikor viszsza. Jelentkezni lehet 26'án
délig az IBUSZ-nál
JÓÁLLAPOTBAN levő fehér, mély
gyermekkocsi
eladó. Sándor-utca
22/a. szám.
RÁDIÓRONCSOT, alkatrészt, csővet,
műszert veszek. Rádióüzlet. Szentt.áromság-utca 15.
NAGYMÉRETŰ irodai pultok eladók. Megtekinthető: Bajcsy Zsilinszky-útca 22. Házfelügyelőnél.
BÉRSZÁNTÁST vállalok. Traktor,
ral. Szőlősi. Felsővárosi feketeföldek 310.
KÉZIKOCSI, négykerekű, csövek,
különböző vastagságbtr. és hosszúságban üvegfalak, üvegszekrények
eladók. Megtekinthető: Vasasszentpéter nica 15/b.
ELADÓ 8 kúp szár. sza'mapolyvn.
Ilatlyason. Érd.: Szécsi-utoa 9.

ELADÓ villanyéi osztásra csengő,
biztonsági zár, polyva, párnahuzatok, papianka. Kovács Jenő, Hajnóczy-utca 15.
ÖTSZÁZ kéve szár eladó- Érdeklődni: Külső-Csongrádi-sugárút 86.
Kopasz Ferenc.
GYERMEKKÁDATJ, vagy teknóf,
kisméretű kétaknós kályhát keresek
megvételre. Rigó-utca 23/c.
BEJÁRÓNŐT felveszek délelőttre.
Gutenberg-utca 31. (Volt Margitutca.)
NAGY ebédlőasztal, szekrény jókarban, nem modern és egy vajszínű előszobafaJ eladó. Szivarványutca 50. Kovács.
FAANYAG, 5 q mérleg, hősugárzó
gázra, orvosnak alkalmas eladó.
Rigó-utca 30. I.
NŐI szürke kosztüm, barna cipő
eladó. Rom-utca 9.
EGY hízónak való sertés eladó.
Béke-utca 8.
NÉGYHÓNAPOS
BÜldő
eladó.
Mikszáth Kálmán-utca 16. (a redőnyön kell zörgetni), Farkasné.
HASZNÁLT bőrkabátot, bármilyen
rossz állapotban veszek. Szent Miklós.utca 7.
KARÓRÁT, szerkezetet vásárolok,
óraalakítás, javítás Szeleinél, Oroszlán-utca 5.
ÓCSKA cipőt állandóan veszek.
Gém-utca 5Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő közli:
BÚTOROZOTT szoba férfinak kiadó- Boros József-utca 11.
PETRES-UTCA 26. számú magánház, gazdasági épületekkel, nagy
telekkel eladó. Csongrádmegyei Ingatlanközvetítő Vállalat, Széchenyitér 8.
KISTELEKI UTCÁBAN 100 négyszögöl házhely, 12 méter utcafronttal eladó. Ingatlanlkövelítő Vállalat,
Széchenyi-tér 8.
DÉLMAGYAHORSZÁG
po'IHkaf naollap.
Falatéi u a r k a s z t é

Hadé!

ZOMBORI JÁNOS
Szazkaszft: a szarkasztébüoftsdg
Szarkasztöség : Siagad, lanin-u. 1T.
Tatafon. 35-35 és 40-50. — Ejlizakai szérkéiztóiéf
téléfon ásta 5 tél 34-38.
Kiadóhivatal: kitgad, lanin-u. 8.
(•léfon: 31-14 és 35-00.
—

•

—

Délmagyarorszég Nyomda, Szagod
Falaiéi vasaié; Prlskln léndos.
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