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Hírek a Szovjetunióból

Az ö r m é n y S Z S Z K
állami kiadója kiadta Nazim Hikmet török
író verseinek gyűjteményes kötetét, amely körülbelül 80 verset tartalmaz, a Sztálin-díjjal kitüntetett
G. E m i n fordításában.
Örményország dolgozói nagy érdeklődéssel fogadták a
külföldi
haladó írók műveit. Az örmény olvasók már anyanyelvükön olvashatják Petőfi Sándor magyar költő
gyűjteményes verskötetét,
Julius
Fucsik cseh kommunista író "Üzenet az élőknek* című művét. Howard Fast amerikai
írónak
-A
szabadság
útja* című
regénye
ugyancsak megjelent már örmény
nyelven.
Japán ifjúsági küldöttség
Szocsiban
Néhány napja Szocsiban, a Kaukázus feketetengeri partvidékének
gyönyörű fürdővárosában tartózkodik a IV. Világifjúsági Találkozón
résztvett japán ifjúsági küldöttség.
A japán fiatalok a Szovjet Ifjúság
Antifasiszta Bizottságának
meghívására tartózkodnak a Szovjetunióban.
A japán ifjúsági küldöttség tagjai nemrégen Moszkvába repültek.
képzőművészeti

kiállítás nagy sikere Kievbcn
Szovjet-Ukrajna dolgozói
körében nagy sikert arat a kievi Ukrán Állami Múzeum
termeiben
megnyitott indiai képzőművészeti
kiállítás, amelyet kilenc nap alatt
mintegy ötvenezer ember tekintett
meg.
A Klevben tartózkodó indiai képzőművészek megismerkedtek a város nevezetességeivel, megtekintették á történelmi műemléket. Felkeresték T. G. Sevcsenko nagy uke
rán költő múzeumát, az orosz művészeti múzeumot, a nemrégiben
épített gyermekvasutat és meglátogatták a színházakat.
A Külföldi Kapcsolatokat Ápoló
Ukrán Társaság fogadást adott az
indiai vendégek tiszteletére. A fogadáson
megjelentek az indiai
vendégek, a köztársaság kulturális
ügyek minisztériumának
dolgozói,
művészek és a város közéleti képviselői.
'J
Az indiai és ukrajnai művészek
találkozója szívélyes, baráti légkörben zajlott le.

HAJÓJAVÍTÓ

TELEP

A Balatoni Hajózási Vállalat
Tápéi Javító Telep
dolgozóinak
ereje is megsokszorozódott az árleszállítással kapcsolatos rende-1
let megjelenése óta. Nagyobb figyelemmel, fokozódó munkalendülettel dolgoznak a brigádok
tagjai a hajók elkészítésén. M á r
a hét első napjaiban
jelentős
eredményeket értek el az egymás
közötti versenyben. Balogh Ferenc esztergályos 124, Molnár
Géza esztergályos pedig 121 százalékot ért el. A
hajólakatosok
közül Hidas Imre 128, Terhes
József pedig 129 százalékos eredménnyel dolgozott. Dicséretet érdemel még Boros György 120,
Böröcz Antal 124, Vince Pál pedig 130 százalékos
termelé6i
eredményéért.
A
Hajójavító
Vállalatnál
egyetlen dolgozó sincs, aki normáját ne teljesítette volna.
A
legkisebb eredmény 104 százalék
volt. Dolgozóink röpgyűlésen íogadták meg, hogy még jobban |
dolgoznak és termelésük fokozásával
segítik a
kormányprogramm megvalósítását.
Nagy Imre
S Z E G E D I BÚTORGYÁR
A kormányprogramm megváló,
sftásán dolgozva a minőség
él- •

A Szovjetunió albániai
nagykövete átnyújtotta
megbízólevelét

Tirana (TASZSZ) K. D.. Uevicskin, a Szovjetunió albániai nagykövete szeptember 10-én átnyújtotta megbízólevelét Hadzsi Leshinek, az albán nemzetgyűlés elnöki
tanácsa elnökének. A megbízólevél
átnyujtásakor mind a nagykövet,
mind a nemzetgyűlés elnöki tanácsának elnöke beszédet
mondott.
K. D. Levicskin bemutatta Hadzsi
Leshinek a szovjet nagykövetség
diplomáciai munkatársait.
A megbízólevél átnyujtásánál jelen volt Medar Shtylla albán külügyminiszter.
A megbízólevél átnyújtása után
Szovjet tudósok utaztak
a szovjet nagykövet és az albán
Rómába a VI. Nemzetközi nemzetgyűlés elnöki tanácsának elMikrobiológiai Kongresszusra nöke között beszélgetés folyt le.
Moszkvából szovjet tudósküldöttség utazott Rómába, hogy résztÖsszehívták
vegyen a VI. Nemzetközi Mikroa termelőszövetkezetek
biológiai Kongresszuson. A küldöttség tagjai: Jevgenyij
Misusztin
és gépállomások élenjáró
professzor, a küldöttség vezetője,
dolgozóinak III. országos
Nyikolaj Jeruszalimszkij, a biolótanácskozását
giai tudományok doktora, Margarita Zaharova, az orvostudományok
A minisztertanács
elhatározta,
doktora és Valerij Butrov. A kon- hogy szeptember 19—20-ra összegresszus már megkezdődött.
hívja a termelőszövetkezetek és
A szovjet tudósok a kongresszugépállomások
élenjáró dolgozóinak
son előadásokat tartanak tudomáIII. országos tanácskozását.
nyos kutatásaikról.

Dolgozó népünk jó munkájának gyümölcse az árleszállítás. Millió és millió magyar
dolgozó érzi ezekben a napokban a párt szavának megvalósulását,
életszínvonalának
emelkedését és az a tudat,
bogy jelentősen olcsóbban vásárolhatja meg a közszükségleti
cikkeket, még jobb
munkára
ösztönzi. Az elmúlt napokban
röpgyűléseken, üzemi gyűléseken beszélték meg az üzemek
munkásai és műszaki értelmisége a párt és a kormány
nagyjelentőségű határozatát és
ezeken a lelkes
hangulatú
gyűléseken erős akarattal fogadták meg: "Még jobb munkát
végzünk,
túlteljesítjük
tcrvünket«.
Fogadalmak elhangzása után
ú j győzelmek születtek a szegedi üzemek dolgozóinak munkája nyomán s ezek az ú j
munkaeredmények a dolgozók
még nagyobb összeforrottságát,
erejét, harcos elszántságát tükrözik.
'aiiidó emelését tűztük
Szegedi Bútorgyárban.
munkánkban
nagy
adott az árleszállítás.
intézkedéssel pártunk

ki célul a
a
Ebben
lendületet
Ezzel
az
és kormá-

nyunk ismét tanújalét adto, hogy
fokozottan gondoskodik a dolgozók életszínvonalának áHandó eme.
léséről. Most
rajtunk, dolgozókon a ' sor, hogy termelésünk fokozásává', a minőség állandó javításával hurcoljunk harmad k ne.
gyedévi térvünk határidő
előtti
végrehajtásáért.
Alkotmányunk ünnepére vállaltuk, hogy a harmadik negyedévi
tervet 58 ezier forint értékű készáruval túlteljesítjük.
Vállalásunkat a mai nt.pig 70 ezer forintra
teljesítettük. Az árleszállítást kö,
vető napokban egyre emelkedtek
a dolgozók eredményei. Különösen kitűnt Hdrváth
István ifjúmunkás az
előkészítőben,
aki
159 százalékra teljesítetté napi
előirányzatát. Diníiyési Ágostonná
pácoló 187 százalékot ért e ' . Iíovácg Mihályné fényező pedig 152
százalékra
teljesítette normáját.
Mogyorossi József
marós 101,
Tamastá
János
szalagcsiszoló
17?, Mészáros Mihály pácoló 183
eredménnyel dolgozott
s zázalékOs
az elmúlt napokban. Csűri
Mihály és Heisszig József enyvezők
135 százalékra fokozták termelési eredményüket.
A Bútorgyár minden dolgozója szem elolt tartya a
minőség
állandó javítását, a termelés állandó növelésével
küzd a
kor.
mány programm megvalósításáért.
Ha'ász

Lajos

V. M. Molotov fogadta Kim Ir Szent,
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
minisztertanácsának elnökét
Moszkva (TASZSZ). V. M. Molotpv, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, külügyminiszter szeptember 11-én fogadta K i m Ir Szent, a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának elnökét.
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A dolgozók jólétéért

Új sikerek a szegedi üzemekben az árleszállítás után
TÁPÉI

A

L A P

szombat.

A harmadik negyedévi terv teljesítéséért>
életszínvonalunk további emeléséért

Petőfi, Hikmet, Fucsik, Fast
örmény nyelven

indiai
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A falusi lakóházépítő
gazdasági
iroia dolgozói az ötéves terv kezdete óta 5800 falusi családi lakó.
ház építését segítétték elő az álla.
mi gazdaságok, gépállomások dolgozói részére. A z ország 140 helyén jelenleg több mint 900 falusi
akóház épül. Az iroda
dolgozói
jelenleg háromezer családi lakóház
pi'.éiét irányítják, amelyeiket, tizév
végéig
felépítenek a
dolgozók.
1964-ben a termelőszövetkezetek és
torirtelőcsoportok dolgozói is megIc.-zdik « csa'-ádi lakóházak építését.
A csinos kivitelben épülő családi
lakótiázak kélt szobából, konyhából,
kamrából és mosdéfüiltéből elláté 1 ,
helyiségekből állanak
A
családi
lakóházaikat húsz évi
törlesztésié
kapják az állami gazdasagok, gépállomások.
termelőszövetkezeteik
legjobb dolgozói. A családi ház az
összeg teljes lefizetése után a dol_
gozó saját tulajdonába megy át

•

Az élelmiszeripari gépgyár dolgozói ú j korszerű gépeket gyártanak élelmiszeriparunknak.
Egyik
legújabb gyártmányuk a magpörkülőgép, A gép segítségével a ti&z_
fítos, hámozás. őrlés után naponta
közei fél vagon napraforgómagot,
tökmagot „pörkölnek", vagyi s feltárják a mag
olajtartalmát. ' A
„pörkölést'" követé préselés során
már könnyűszerrel kivonják a magból az olajat.
Tejiparunk
korszerű pasztőröző
gépeket kap a gyártól. Az év eleje óta 16 2—3 és 6 ezer liter órán.
ként] teljesítményű
pasztörözőgép
készülj az élelmiszeripari gépgyárban.
Az év hátralévő
szakában
újabb 15 ilye n gépet adnak á t tejiparunknak.

A sütőipart Magyarországon tódig még nem gyártott lciflisodrógéppel és zsemlveformázógéppel lepik meg.

Az üzem érdekes gyártmánya az;
úgy.levezet alagút-rendszerű kannamosógép A tíz méter bosszú és
80 centiméter aréles, alagútazerűen
kiképezett bura alatt
futószalag
halad, erre helyezik
nyílásukkal
lefelé a tejeskannáfcat. A bura bel.
fejében először lúgos víz.
ma.id
tiszta meleg víz, végiül hideg öblíSzerdára összehívlak a francia nemzetgyűlés
tővíz mossa tisztára ldvül-belül a
elnökségét
tejeskannálkat
M ; re a kanna
az
Párizs (MTI).
Edouard Herriot,
Hivatalosan a nemzetgyűlés ok- ..alagút'' vérére ér. a forró gőz
a francia
nemzetgyűlés
elnöke, tóber 12-án ül csak össze, amikor meg is szárítja. Az első ilyen gépet a zalaegerszegi
tejipari váltaszerdán délután négy órára össze,
végetér nyári szabadsága.
Politi- lat kapja.
hívta a 21 tagból álló elnöikséget,
hogy
határozzon a nemzetgyűlés kai körökben elterjedt hírek sze_
rendkívüli
ülésszakánál: egybahí- rint esetleg szeptember 30-ára hívAz Országo s
Elelmezéstudomávásáiél.
ják egybe a rendkívüli ülésszakot.
nyi Intézet egyik
munkacsoportja
az idén nyáron fejezte be azt a kíMerényletet
követtek
el a
marokkói
sérletét, amelynek eredményeként a
burgonya, zöldség, és gyümölcsfébábszultán
ellen
lék hámozott állapotban is megPárizs (MTI) Marokkó fővárosá- hant neki és lovastól földre dön- tartják eredieti színüket
frisisoséból, Rabatból Párizsba' érkezett hír tötte. A testőrök a gépkocsiveze- güket. valamint értékes tápanyagszerint pénteken, a mohamedánok tőt revolverlövésekkel megölték. A tartalmukat. A hámozott, feldaraheti ünnepnapján merényletet kö- szultán sértetlen maradt és egyik bolt nyers burgonyát, zöldségfélét,
vettek el Szidi Mohamed
Mulai testőrének lován folytatta útját a vagy gyümöfesöt 15—30 percig -—
Ben Arafa szultán ellen, aki a tör- mecsetbe.
a konzerviparban
már eddig is
vényes uralkodó trónfosztása
óta
A merénylet-kísérlettel
kapcso- használ, az egészségre teljesen árbitorolja a hatalmat.
latban a gyarmati hatóságok több talmatlan — konzerváló folyadékAmikor a szultán állig felfegyben tartják.
Az így kezelt nyers
verzett testőrsége kíséretében lo- személyt letartóztattak. A hatósá- étel csomagolható, szállítható, fővon az A1 Tavarik-mecsetbe igye- gok széleskörű óvintézkedéseket fo- zés előtt megmosva, mint a fr'sS
kezett, egy hatalmas gépkocsi ro- ganatosítottak.
használható

I S K O L Á I N K

A fogadáson jelen volt Nam Ir,
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisztere és
Sz.
P. Szuszdaljov, a Szovjetuniónak,
a
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaságba akkreditált nagykövete.
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A Mérey-utcai ált alános
iskola első
osztályos tanulói néhány nap alatt meg
szokták
az
iskola
rendjét.
Képünkön
figyelmesen
hallgatj á k a tanítónénit.

A Juhász
GyulaUialános iskola pajásai örömmel liall.atják a napiparancs
.ihirdetcsét a reggeli
: íszlófelvonáskor.
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Külpolitikai jegyzetek

p a r i e l e i

Jó munkával készül az oktatási év kezdetére
a Jutaárugyár pártszervezete
Közeledik
az u j pártoktatási
év kezdete.
Pártszervezeteinknek
fontos feladata, hogy m i n d e n t megtegyenek nz első szemináriumok
sikerének biztosításáért. Az oktatás sikerének alapja a j ó előkészítő m u n k a .
A
Jutaárugyár
pártvezetősége
ezt m á r gyakorlatból tudja. A tavalyelőtti, 1931/52-es oktatási évben sok probléma volt üzemünkben a po.ltlkai oktatásban. A szem i n á r i u m o k hallgatói lemorzsolódtak. Év végére mindössze
másfél szomlnárurA maradt. Ezt látva,
a vezetőség a propagandistákkal
összefogva kezdte meg a h i b á k kij a v í t á s i t az e l m n ' t oktatási
év
elókószilésében. Jóiképzett propagandistákat hiztosítottak a szemináriumok éiére. Az oktatásra bevont dolgozókkal m á r előre
foglalkoztak és egész évben rendszeresen beszéi art tek velük. Közös j ó
m u n k á v a l elérték, hogy az
elm ú l t oktatási éviion m á r n e m kellett sz.iisyenkozniök. A szemináriumok a vizsgákon is csaknem teljes létszámúak voltak.
K e m é n y , szívós m u n k á v a l , harccal érték el az eredményeket. Most
az e l m ú l t év tapasztalatait felhasználva indultak harcba az. ú j oktatási év sikeréért. Az. idén m é g
több párttagot, és m é g több D I S Z
fiatalt vontak be rendszeres
politikai oktatásba. A pártszervezetben öt oktatási í o r m n
kezdődik.
Ebből kettőn a Bolsevik P á r t történetét t a n u l j á k : " e g y első és egy
második évfolyam indul. A fiatalok politikai képzésére n DTSZszervezet. négy szemináriumot indít, amelyeknek élén szintén képzett párttagok a propagandisták.
Az egyik d i s z - s z e m i n á r l u m o t Ökrös I s t v á n n é elvtársnő, az alapszervezet szervező titkára, a m á sikat Erdei Ferenc elvtárs, a tervező osztály vezetője vezeti.
A
pártszervezet ezáltal ls segíti
a
DISZ-fiatalok politikai fejlődését.
A p&rtszerveset
vezetőségével együtt a propagandisták is
átérzik, milyen fontos
feladatok
v á r n a k r á j u k az oktatási év kezdetekor. Szotyori Nagy László elvtárs ebben az évben először végez
propaganda m u n k á t , ö vezeti m a j d
a párttörténeti konferencia
első
évfolyamát. Ugyanakkor ő
maga
is tovább tanul a második évfolyamon, hogy politikai tudását to-

marokkói események első amerikai visszhangja azt a be•
nyómési. heitAte, mintha as Egyesült
Államok
hivatalos
köreit fetyáborttcitdk
volna, hogy a francia hatóságok
törvényi ele _
nül megfosztották
trónjától « marokkói szultánt.'
A
külüyyminiszíónum
kvyrisc'öi
kijelentették, hogy
mélységes
aggodalmat? kelhl!ik
ben: ik o marokkói eseményei.. A ,,New York Times* köteeestgf r.ek tartotta
..szörnyülködni'
a francia
gyarmatosítók cseteí.mér.yei felett.
„/v 'ypcdüljii ia szörnyű, hogy egy gyarmattarló
haialom dur_
..írt megbuktatja
nz államfőt és száműzetésbe kiildi" — írta a lap
augusztus Sl-i számában.
Ám., rövidesen kiderült, fingy n z egész
,aggodalmaskodás"
"sok képmutatás v't. Kitudódó) \ mini atf a „l'In formaiion',
című
frar,c;a burzccá- lep közölte,
liegy röviddel
azelőtt
személyesen.
*miga Eiitnhotzer
c'-nak írt levelei
GuilJaume
marokkói
francia
föhclytartónak,
g biztosította, hogy támogatni fogja
rend fenn.
tnriéiáfai'
foganatosított
inlézkeaésHt.
Az amerikai lapok
kcsöbbí kommentáróikban
rámutattak: az
Egyesült Államok
szándékosan rtö segített ék a marokkói
feszültség
erősödését, hogy ílymóden
további
nyomást
gyakorolhassanak
Franciaországra
és
megszilárdítsák
pozícióikat
ezen a francia
gyarmaton,
ahol
tudvalévőleg számos
amerikai
haditámaszpont
van.
A „Neta York Herakl Tribüné"
című lap ezzel kapcsolatban
kissé szégyenkezve beismeri:
,/>ok francia...
gyanakszik, nem akarjuk-e elősegíteni Frav
oiaország kiszorulását
Marokkából,
hogy amerikai befolyási
öve.
zetté váljék ez a terület".
Augusztus 24-én találkozás jött télre Smithl
amerikai
kitfügymtniszterhelyettes
és Bon.nct washingtoni francia nagykövet között. Bonnef a tatWkozás
után
kijelentette, hogy „igen
kellemes
-srmecserét"
folytatott
Smith-szeí.
Több francia
lap
kevésbbé
líraiun, de lényegesen nyíltabban jellemezte a washingtoni
találkozót.
Ezek a lapok
ismertették az „igen kellemes eszmecsere" során lét _
rejöH felettébb becstelen ügylet részleteit. Az
Egyesült
Államok
megígérte a francia
nagykövetnek, hogy ellenezni fogja ats ENSZben a 15 arab és ázsiai országnak a marokkói helyzet
megtárgyalását követelő
indítványát.
A marokkói kérdés Icöriili üzelmek felettébb rossz
megvilágításba helyezik az amerikai és francitri politikusokat. Marokkó
sorsa váltó-pénz lett az imperialista országok egy más közötti
ügyleteiben.

A J u t a á r u q y á r
pártszervezete és propagandistái, m i n t
a
gyakorlat mutatja, ezévben Is alaposan felkészültek az oktatási év
megkezdésére. M u n k á j u k eredménye bizonyára most ls megmutatkozik m a j d a szemináriumok látogatottságában és a hallgatók aktív hozzászólásaiban.
J ó munkájukról oéidát vehet sok
üzemi
pártszervezet, ahol nem tettek meg
mindent a Központi Vezetőség új,
oktatási év megkezdésével kapcsolatos határozatának
végrehajtása
érdekében. Nem ellenőrzik a propagandisták felkészülését a szemináriumokra "s megjelenésüket az
előkészítő előadásokon. Ez volt az
fl szenedi mezőgazdasági kísérleti intézet kutatói
• >ka annak, hogy az első konferenciát több helyen meg kellett isméúi, olcsó és eredményes eljárást dolgoztak ki
telni éa még fgy ia a propagandisa szikesek megjavítására
táknak csupán 75 százaléka jelent
meg. Előfordult,
hogy a GyufaA meszes, szódás szikeseiknek « folyá.solják a 'olaj termőképességéi.
gyárból, Szalámigyárból, Konzervmegjavítására
a szegedi mezőgazA lignité,
talajjavítással
külögyárból
egyetlen
propagandista
dasági kísérleti intézet kutatói
ú j nösen ott értek e' kiváló
eredmcsem vett részt a foglalkozáson.
eljárást dolgoztak ki • ezt az új, nyeket a I l ° l az
öntözést is beveA pártszervezetek vezetőinek fel- ni: eddigieknél sokká' kevesebb k ö l t • zették.
Például a
szúnyógi
szi.
adata a hátralévő hetekben, hogy sé?et igénylő módszert nngy tertt. vattyútelep ménjén az eddigi kopár
fokozottabban ellenőrizzék a pro- Ieteken már sikerrel alkalmazták is. legelőkön a lignitporos
talajjavítás
pagandisták felkészülését, hisz ezen A kutatók a t a l«jj a vításra
olyan után 30—40 mázsás
szénatermést
m ú l i k nagymértékben, hogy egész anyagot használnak fel, amely szin. takarítottuk be. De többhelyü" siévben milyen m u n k á t
végeznek. tc korlátlanul áll rendelkezésre é® keres kísérleteket végeztek a rizsEgyetlen
pártszervezet
számára amelyet eddig semmire sem tudtak termeléssel is. A soltezeotimrei kísem lehet közömbös az. hogy tag- használni. E z a szénbányászat egyik sérleti telepen olyan területen, ahol
a<e'ött a ffl sem termett meg, idén
ságuk milyen színvonalon fejleszti mellékterméke, a lignit por.
rizs terméül
politikai tudását, hogyan sajátítja
A talajjavítás ú j
módszere igen holdanként 24 mázatus
mennyiségű értek el.
el a marxizmus-leninizmus tanítá- egyszerű: a megfelelő
Iignltpori kiszórják a megjavítandó
sait.
A kísérletek eredményei
alapján
területre és
beleszántják a talaj- nagyobb arányokban folytatják
ti
ba. A lignitpor egyrészt
megjalignilporca talajjavítást. Idén mint.
vítja
a
talaj
szerkezetét,
másrészt
Kitüntették Sugár Mihály
az. elbomláskor
keletkező
vegyi egy 3000 hold szikest javítanak meg
és Papp lulia színművészeket anyagok rendkívül kedvezően be- az ú j eljárással.

Ab' an az esetben, ha a termelő
a mu't év végéig esedókeesá
vált
kötelezettségét
év augusztus l-ig
még részben sem teljesítette, 195S.
december 81-ig köteles visszaadni „
tcrme'tető vállalattól
kapott
előleget és
lerrr-észs'band
juttatásoké', kivéve, ha olyan elemi
kár
érte, amelv a
felhasznált termé_
azetbeni
juttatásokat megsemmieítette. Részleges elemi lcár ereiében a kárral arányos rése vissza,
térítését ke'l elengedni.
Azokat a
termelési,
hizlalás: és
tenyésztési
szerződéeefet, amelyeknek teljesítési határideje m á r erre
nz évre ese'.t,
a szerződésekben
megállapított feltételek szerint kell
'teljesíteni.

rendjének

újbóli

szabályozása

lyett B i élelmiszeripari
miniszteri,
ulti által megállapított térítési, va
lamint
főzési dijat
fizetnie.
Az
élelmiszeripari minisztérium és a
Szövetkezetek Országos
Szövetsége
egyidejűleg
gondoskodott
arról,
hogy a pálinkafőző
üzemeket min.
denőtr haladéktalanul üzembe helyezzék.
Az idei bő
gyümölcstermés .'ehetővé teszi, hogy
parasztságunk kedvező
feltételek
mellet'
nagymennyiségű
pálinkát
föec, sen.

Az Egyesült Államok Kommunista Pártja
Országos Bizottságának nyilatkozata
New York (TASZSZ). Az Egyesült Á l l a m o k K o m m u n i s t a Pártján a k Országos Bizottsága nyilatkozatot adott a sajtónak, amelyben
felhívja az amerikai népet, hogy
„fejtsen kl ellenállást a fasizmusnak országunkban való meghonosítására
irányuló
kísérletekkel
szemben". A nyilatkozat élesen bírálja az FBI-t a rendőrállam gyakorlati meghonosítása miatt.
Az országos bizottság B r o w r e " -

A

B ó n p s K a t a l i n elvtársnő az alapfokú politikai iskolát vezeti, ő is
arról beszélt, hogyan készül az oktatás kezdetére, mert szerinte a
jólsikerült
első
szemináriumok
alapjai
az egész évi
jó oktatási
m u n k á n a k . Lelkesen beszélt munkájáról. Feladatának tekinti, hogy
azokat, akik nem törődnek eleget
a tanulással, meggvőzze őket ann a k fontosságáról.
—
Fontos
feladatok
várnak
ránk, bizony fontos,
—
helyesli
szavalt Széli Magda eivtársnő,
a
D I S Z alapfokú szeminárium vezetője is és szinte egyszerre beszélnek arról, milyen
szép feladat
olyanokat meggyózni. a tanulás
fontosságáról, akik eddig még soha nem vettek
részt
rendszeres
politikai oktatásban.
Széli eivtársnő* is ezévben végez
elöször propaganda m u n k á t . A háromhetes előkészítő
tanfolyamon
kapta meg m u n k á j á h o z az alapot.
0 is m á r minden fiatallal beszélt,
aki szemináriumára van beosztva.
Az üzem többi propagandistája is
hozzájuk
hasonlóan
egymásután
keresi fel hallgatóit, hogy a
kis
füzetbe, melyet ezévben
rendszeresítettek, beírja, a beszélgetések
során milyen problémák, kérdések
merültek fel, hogy ennek a l a p j á n
foglalkozhasson
az egyes elvtársakkal m a j d a szemináriumokon.
A p r o p a g a n d a m u n k a színvonalának
emelésében
az
üzem
propagandistái egymásnak is
se-

származó kötelezettségek rendezéséről

A pénzügyminiszter 0 pálinkafőzés rendiét újból
szabályozta.
A
szabályozás jelentős
kedvezmécv—
ket biztosít a «zölő. ós gyümölcs,
termelő,
pálinkát
főzető paraszt
ságnak. A beadott gyümölcs-cefre,
törköly,
borsenrö
mennyiségből
kifőzött pálinka felét a tormelö ndó.
mentesen visszakapja
szabad fogyasztásra,
illetőleg satlmd
értékesítésre.
A
pálinka
kifözéséért
csupán -» tüzelőanyagot kell természetben
biztosítani, végy
ehe.

ügylet

.qítene.'cgl Az üzemen bel ül megalakították a tanulókört, ahol
megbeszélitt az anyag tanulmányozása
során felmerült vitás
kérdéseket
és kicserélik m a j d módszerbeli tapasztalataikat, észrevételeiket. Az
első tanulókört a .mult héten pénteken tartották
meg m u n k a i d ő
után Krlzsán Ferebc elvtárs vezetésével, aki most jött ^vissza
az
öthónapos pártiskoláról. A szocializmus és a kapitalizmus gazdasági alaptörvényét beszélték meg és
különösen a fletel propagand taták
véleménye szerint nagyon sok segítséget adott számukra ez a megbeszélés az anyag
megértéséhez.
A tanulókört az egész oktatási évben rendszeresen megtartják.
Ez
hozzájárul m a j d ahhoz,
hogy
a
propagandisták minden
esetben
Mnposan felkészülve a vitás kér•'•tacket tisztázva jelenjenek meg
a szemináriumokon.

és tenyésztési szerződések teljesítésének elmulasztásából
A írJniartcrtanáes n dolgozó parasztság
jOffos sérelmének orvos.
Iá sóra rendezte a termelési,
híztalási Cs tenyészitéai
szerződéseik tcljetsítésémfr
elmulasztásából
származó kötelezettségeket. A batár©.
z it ét (elmében mindazokat a szer.
ződéses kötelező"-egeket, amely«_
ket a termelőnek
1952. decemiber
:11-ig kellett vptan teljesíteni és ez.
idáig nem
teljosítette,
egészében
agy a még nem teljesített
ró.
szUVlieji el ke'l engodni.
Törölni
kell a z em i."t el rendolt terménybeadási
ketelczeitségct, valamint u
ínég kl nem fia/telt kötbéreket. A
kötbér
megállapítása
érdekében
folyamatban
lévő
pereket periig
meg kell szüntetni.

Becstelen

v á b b fejlessze. Szolyori elvtárs elmondta, tavaly végezte a Párttörténet első évfolyamát és m ó r akkor Igyekezett alaposan elsajátítani az anyagot. Azonban most m i n t
propagandista, még i n k á b b igyekszik alaposan (elkészülni az oktatás kezdetére. Rendszeresen
ríjár
az előkészítő előadásokra és konferenciákra.
Halgatóival is m á r
előre foglalkozik, felkészíti őket a
tanulásra. Elbeszélget velük a konferencia menetéről, az ú j oktatási
formáról, hogy mikorra odakerülnek, m i n d e n k i t u d j a , hogyan kell
felkészülni az anyagokból.
„Arra
fogok törekedni
—
mondja
—,
hogy
minden
konferencián
m i n d e n hallgatóm elmondja azt,
amit
tud.
Azt
akarom,
hogy
jókedvvel Jöjjenek tanulni
hozz á m az elvtársak. Tudom, h3 ezt
sikerül elérnem, akkor eredményes
m u n k á t t u d u n k végezni".

A minisztertanács határozata a termelési, hizlalás!

.4 pálinkafőzés

SZEPTEMBER

nek, az Egyesült Á l l a m o k Igazságügyminiszterének azzal a nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint a k o m m u n i s t a párt állítólag
„Illegalitásba vonult", hangsúlyozza, hogy ez a nyilatkozat „megvetésre méltó fasiszta hazugság
és
cselfogás".
A k o m m u n i s t a párt — hangzik
a nyilatkozatban — „nyílt, legális
párt, amely társadalmi tevékenységet fett k l , , . *

Pénteken délelőtt tartották Budapesten az újvárosháza tanácstermében a vidéki színházak ünnepi
hete v i t á j á n a k záróülését. .Megjelent a vitán Jánosi Ferenc, a népművelési miniszter első helyettese
és Non György népművelési
miniszterhelyettes.
Horvai István kétszeres Kossuthdíjas, a M a d á c h Színház igazgatója foglalta össze a vidéki színházak ünnepi hetével kapcsolatban lefolyt viták eredményeit. Elmondotta. hogy
a
napokban
a
Pravda is megemlékezett
a magyarországi vidéki színházak ünnepi hetéről.
A vita végén Jánosi Ferenc, a
népművelési miniszter első helyettese mondott zárszót, ezután átadta a vidéki színházak s a Falu
Színház tagjainak a M a g y a r Népköztársaság Elnöki Tanácsának kitüntetéseit és a népművelési
miniszter kitüntető jelvényeit.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Sueár M i h á l y színművésznek. és
Papp
Júlia
színművésznőnek, a szegedi Nemzeti
Színház tagjainak a M u n k a Érdemérem kitüntetést adományozta.

Megérkezett a szovjet küldöttség a Tudományos
Munkások Világszövetségének közgyűlésére
Pénteken reggel A. I. Oparin
akadémikus, a Tudományos Munkások Világszövetségének alelnöke
vezetésével szovjet küldöttség
érkezett h a z á n k b a
a
Tudományos
Munkások Világszövetségének
III.
közgyűlésére. A küldöttség tagjai:
V. P. Nyikityin akadémikus. I. N.
Lebegyev, a kulturális
dolgozók
szakszervezete központi bizottságának elnöke, Sz. J. Junuszov,
az
Üzbég Tudományos A k a d é m i a alelnöke, A. F. Alabisev professzor,
a Leningrádi
Műszaki
Egyetem
Igazgatója, L. I. Kuharenko, a közgazdasági tudományok doktora, a
Kievl Állami
Egyetem
politikai

gazdaságtani tanszékének docense,
O. J . Alexandrov és D. D. Muravjov, a Szakszervezetei Központi Tanácsának képviselői.
A szovjet küldöttség fogadására
megjelent a ferihegyi repülőtéren
Rusznyák István Kossuth-díjas,
a
Magyar
Tudományos
Akadémia
elnöke, Ligeti Lajos Kossuth-díjas,
a Magyal- Tudományos A k a d é m i a
alelnöke, V a l k ó Endre, a Műszaki
és Természettudományi Egyesület
Szövetségének főtitkára, S t r a u b F.
B r ú n ó Kossuth-díjas
akadémikus,
Páter Károly, az A g r á r t u d o m á n y i
Egyetem rektora és a m a g y a r tudományos élet több más képviselője.

Befelezte washingtoni konferenc'ájót
a Csendesóceáni Tanács

Washington (MTI) A londoni íádió jelentése szerint
a
CsendesBudapestre érkezett
óceáni
Tanács, amely
Amerika,
Joliot-Curie
Ausztrália és Üj-Zeeland
külügyminisztereiből áll, befejezte waA Tudományos
Munkások
Vi- shingtoni Konferenciáját. A tanács
lágszövetségének
szombaton
kez- elhatározta, hogy
dődő I I I . köagyűlésére
pántokén
-nem szólít fel más országokat
délhan
Rudapostre érkezeit Fre_
a cscndcsóceánl védelmi
szöderic Joliot-Curie. «
Tudományos
vetséghez való csatlakozásra©.
Munkálok
Világszövetségéinek
cl.
A - D P A * hírügynökség beszámol
rröka. a Béke Viláctimáce elnöke, n
Magyar
Tudományos
Aksdémia
tiszteleti
t a eja.
Vele együtt ér_
kezet' hazánkba J . D. Bermal
anAz iráni
g 1 alomfizikus, n
Béke Vilúgtanács tagja, a M t^yar Tudományra
Teherán (TASZSZ) I r á n i
lapjeakadéni'e tisztel ti tagja. Sir Sahib lcntés szerint -politikai
körökben
Sing Sokhey, indiai orvos vezérőr- olyan hírek terjedtek el, hogy
a
nagy. a Bék -Vilávt "rrícs tagja Lcc- Kaskai-testvérek (a Kaskai
törpold Infeld lengyel fizikus, a Béke- zsek vezetői) a következő négy javilágtanács alelnöke, a Magyar Tu- vaslatot tették a k o r m á n y n a k : hedományos Akadémia
tiszteleti tag. lyezzék szabadlábra Moszadikotés
ja. Pierre Biqnard, framcia fizikus, a nemzeti mozgalom vezetőit, bizakik Színién
résztvesznek a T M V tosítsák a pártok szabad tevékenysóuét.. fntv-fs.ícól- oit
a haroot.
közayíilésén.

arról, hogy Churchill
angoY miniszterelnök szeptember 10-én egyórás megbeszélést folytatott
Aldrich londoni amerikai nagykövettel. M i n t a - D P Á * r á m u t a t , -politikai megfigyelők véleménye
szerint a megbeszélésre a Csendesóceáni Tanács konferenciája adott
o k o t . . . amelyen lényegében viszszautasítotíák Nagy-Britannia (elvételét a Csendesóceáni Tanácsba*.

helyzet
amelyet a nemzeti mozgalom
elkezdett, ne állítsák helyre a diplomáciai kapcsolatokat A n g l i á v a l .
Ugyancsak hírek terjedtek el arról, hogy a miniszterelnök közölte
a
Kaskai-testvérekkel, hogy
-ha
nem
engedelmeskednek
a
kormánynak.
akkor
ő személyesen
tesz intézkedéseket . tevékenységük
elfojtására*
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trrrm-ec:

Alföldi

festett
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parasztbutorok

Vasárnap nyílik a múzeum új népraizi

kiállítása

SZEGED D O L G O Z Ó I N A K
régi tatós darabbal. Tulipános ládákon,
kívánságát
teljesítjük
a
nép- ágytornyokon izzanak
az alföldi
rajzi kiállítás megrendezésével. A mezei virágok legélénkebb színeik
festett parasztbútoranyag, a lebon- pompájában. A falakon körül tátott céhkiállítás helyén a Múzeum lasokon — nemes formájú bokákupolájában kerül bemutatásra.
lyok függenek, felettük virágos táNem véletlenül választottuk
a nyérok virítanak. A magyar
panépi művészetnek egyik legjellem- rasztbarokk szeszélyes ívelését látzőbb kifejezési formáját kiállítási hatjuk
a tékákon
(faliszekrényanyagul. A babonák, a mult káros
kék). Festett és faragott tükrök
csökevényei ellen is harcolunk beegészítik ki a bemutatott anyamutatásával.
got, valamint egy sarokra rendeJónéhány évvel ezelőtt volt már
zett parasztszobarészlet, superlátos
hasonló témájú kiállítás a múze(menyezetes) ággyal, szőttes párnaumban. Egyik dolgozó paraszt lávégekkel, bölcsővel.
togatónk igy emlékszik vissza
a
kiállításra: „ . . . 1936-ban a szegeAZ A L F Ö L D I
bútorközpontok
d i múzeumban láttam kiállítva egy rövid stílusjellemzésén
kívül azt
parsztszobót. Benne volt egy pa- is megtudhatja az érdeklődő — hoaki
rasztlány kezében vasalóval,
gyan alakult ki a parasztszobában
kővémeredett, mert vasárnap vátörvényszerű
elhelye( a bútorok
salt. Alatta felírás volt: így
jár,
| /.ési rendje. A legegyszerűbb lakásaki vasárnap dolgozik".
' berendezésnél — azélőtt — alig
Az ilyen babonák ellen és a pa- 'áttunk bútornak nevezhető
tárnoptskumszerű
elavult
kiállítási gyat. Körben a fal mentén széles
stílus ellen harcolunk a tudomá- sárpadka húzódott, ez alvóhelyül
nyosan megalapozott
kiállítással. is szolgált. Az asztalszéknek
ós
A kiállításon megtudjuk, hogyan i t j ^ k n e k s e m V olt állandó helye
fejlődött az asztalosipar az ókortól — oda állították őket, ahol éppen
kezdve és az új termelési eszköz nem voltak útban.
A sárpadkát,
— a fűrészmalom, mint hoz for- idővel deszkával borították, majd
radalmi változást a bútorkészítés- helyébe fapadokat állítottak.
Az
ben.
asztal állandó helyet kapott
a

Érdemes többet termelnünk
Jobb

munkával

segítik a kormányprogramm
megvalósulását
Vasanyag javító
Vállalatnál

Vígabban hullanak az ütések az : léka. Ezzel válaszol
kormányunk
izzó vasra néhány nap óta a M Á V j újabb nagyjelentőségű
íntézkedcFelépítményi Vasanyagjavitó Váilá- j sére.
latnói. A vas csengése messze halHétfőn ő beszélt a sorompóműlatszik, betölti a műhelyeket, hir- helyben a dolgozóknak az árleszáldetve a dolgozók szorgalmát. Szür- lításról. A
röpgyűlés
hangulatát
kés-kék munkaruhás
munkások próbálja visszaidézni:
készítik a sorompó
alkatrészeket
— Mindenki tervezgetett
már
az ország minden tájára. A vas megelőzőleg is, de most az árleszürkés pora és az olaj
sötétre szállítás -keresztülhúzta* számításainkat. Olcsóbb lett minden és újból tervezgetünk.
Egy kicsit gondolkodik, keresi a
szavakat, aztán igy folytatja:
— Mi is áthúzzuk az eddigi számítást. Naponta 50—70 százalékkal termelünk többet, mint az
előirányzat.
Ezután elmondja a hétfői . nap
történetét.
— Hosszúra nyúltak a percek a
műhelyben. A munka befejeztével
siettem az ú j árakat megnézni a
kirakatokban. Egyik cipőüzlet kirakatában szép barna női
cipőt
pillantottam meg. -Ez jó lesz a
feleségemnek* — gondoltam
magamban. A gyermekruhákat is nézegettem. A másodikos Zolikának
két hete vásároltunk egy öltönyt.
Most ez
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Felépítményi

Ezentúl minden hónapban vásárolnak Bartha Ferencék. Gondolnak arra is, hogy kislányuk kelengyéjét gyarapítsák, aki
már
19
éves.

Nekik nem tellett ilyesmire
míg fiatalok voltak. Most boldogok,
hogy lányuk biztos jövőbe tekinthet.
Bartha Ferenc
többtermeléssel
felel most is kormányunk legújabb intézkedésére. A választási
békeversenyben befejezte első ötéves tervét. Ez év december 31-ig
pedig a második ötéves tervének
első évét is be akarja fejezni. Hogyan tudja ezt elérni?
— Rendszerint egy nappal előbb
megtudom, hogy holnap mit kovácsolok — mondja —. A jó munkához jó szerszám kell és az az első,
hogy erről gondoskodom. Azt is
átgondolom, hogyan csinálom meg
a kiadott munkát. Így tudok min-

hatvan forinttal olcsóbb.

festi arcukat, ö k azonban fáradhatatlanul kovácsolják, esztergálják a
sinszegeket, fogaskerekeket, a sok
apróbb alkatrészt, ami egy vasúti
sorompóhoz kell.
Leplezetlen
öröm
tükröződik
mindegyik munkás arcán. A vegyes zajban mintha ezek az örömteli arcok így kiáltanának fel:
-Jobb lett az életünk, még jobban
kell dolgoznunk*.
Gárgyán Antal jelvényes sztahánovista is jókedvűen szereli a sorompóhajtó részeket. 15 darabot
fejezett be határidő előtt. Ezzel
200 százalékos teljesítést ért el. Különösen

Mondtam is otthon a feleségemnek: kicsit -elhamarkodtuk« a dolgot, de nem baj, kell a gyereknek
még egy ruha. Ezért is igyekszem
még jobban dolgozni.
A kovácsműhelyben' kis üllőn kovácsolja a sinszegeket Bartha Ferenc jelvényes sztahánovista. Az
izzó vasról minden
kalapácsütésnél szikraeső pattan le. Kiszámított mozdulatokkal dolgozik a kiváló
sztahánovista. Kezeügyében
van minden szerszám, nem kell
kapkodnia. A hét folyamán 153
százalékos eredménnyel
dolgozott
az árleszállítás örömére.
Otthon a költségvetési tervet közösen beszélték meg a családdal.
az utóbbi napokban
Olcsóbb az élelem, a ruházati ciknövekedett teljesítménye.
kek, a közszükségleti cikkek ára is
Most újabb 20 darabot kell ösz- és ruházkodásra fordítják a küszeszerelnie. Űgy
számított: en- lönbözetet. Fehérneműt, ágyneműt
nél is meglesz a 180—200 száza- vesznek.

sarokban, ott fértek el . mellette
legtöbben a padon. A padot a többi sarokból az ágy szorítja ki. A
kezdetleges ágyak a sarokban voltak, hogy a rajtuk lévő szalma
le ne szóródjon. Az asztalos készítette ágyat széles deszka szegélyezi, ezt már csak szokásból állítják
PARASZTSÁGUNKHOZ
jóval
a sarokba.
később, a X V I I I . század második
A MULT S Z A Z A D
közepe óta
felétől kezdve jut el az újtípusú
b a r t h a fkr1.nc
előbbi
sarkosnak
nevezett
bútor. Egyaránt vette gazdag
és az
den nap másfél normánál többet
szegény, de a gazdagnak több volt szobaberendezést egy újabb kezdi
teljesíteni.
belőle és díszesebbre
csináltatta. felváltani. Ennél mindkét ágy a
Bartha elvtárs eddigi jó munkája is bizonyíték, hogy megtartja
Ezidőben az úri bútort műbútor- szoba első két sarkában áll, közötadott szavát. Hét sztahánovistát
a
asztalosok,
a parasztokét
pedig tük az asztal fakanapéval —
nevelt már, akik szintén termelésarokpad utódjával. 'Ezt a szoba„vásári asztalosok" készítették.
sük növelésével harcolnak az életformát szokták párhuzamos szobaA bútorfestők és faragók kezén
színvonal további emeléséért.
berendezésnek hívni.
vidékenkint más és más díszítőA kiállítás megnyitása vasárnap
stílus alakult ki. Virágkoruk
a
délelőtt 11 órakor lesz a múzeumX I X . század.
Irma
A kiállításon az Alföld déli ré- ban. A megnyitón N. Varjú
szeg, amely az
árleszállítás
Pártunk és népi
demokratikus a földről a napraforgőszárat is bezongoraművésznő,
Kodály:
Marosszének legjellegzetesebb bútorköztakarította, hogy mielőbb hozzáfolytán nekik marad.
kormányzatunk
következetesen
pontjait
mutatjuk
be:
Szeged, széki táncok című művét adja elő. harcol a dolgozók
az őszi szántáshoz, Csányi Antal is elhatározta, hogy
életszínvonalá- kezdhessen
Nagy Dezső nak állandó emeléséért. A felsza- amelynek időbeni elvégzése egyik ezután
még serényebben
végzi
Hódmezővásárhely, Tótkomlós, Bémuzeológus badulás óta számos tény bizonyítja alapfeltétele a jövőévi bő termés munkáját. Családjával rövid
idő
késcsaba szerepelnek néhány muezt és igazolja a szeptember 6-án biztosításának. Csányi Antal Tisza alatt másodszor is megkapálta luáalatti hat sodvetésű kukoricáját, hogy minél
életbe lépett jelentős
árleszállítás Lajos-utca 99. szám
is, melynek nyomán
nagymérték- holdas dolgozó paraszt hétfőn reg- több termést takarítson be. Ugyank
r
ó
n
i
k
a
ben nőtt az áruházak forgalma, gel már azt számolgatta családja akkor több dolgozó paraszttársákörében, hogy hány forintot jelent nak is segítséget nyújt az igájával
emelkedett az életszínvonal.
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A nagyarányú árleszállítás lel- nekik évente az árleszállítás. Ami- a növényápolásban, a szántásban,
kes visszhangra talált az egész or- kor meg hányták-vetették a dolgot, hogy necsak ő, hanem minél több
szág területén. Az ipari dolgozók rájöttek, hogy
dolgozó paraszt végezhesse el ha*
Igy megtudtam azt is, és a dolgozó parasztok büszkék
tatta: „...
tekintse
Amit leírok,
nem
többezer forintra rug az az ősztáridőre a munkát.
hogy a „sugár*' szó arra, hogy az eddigi jó munkájukmeg -..", már
tudmindennapos eset, nem
nem az
én nevem kal hozzájárultak a jólét és bőség
tam mi hiányzik
a
jellemzője
városunkemlítette, hanem
a
térről, az Állami Hirnak, de
ae Állami
megteremtéséhez, szép jelenük és
Csak a munkafegyelem
megszilárdításával
Napsugár
Áruházéi,
Hirdető
Vállalatnak
dető Vállalói
hangaz árleszállítás
valóraváltásához.
amely
szintén
az
Álérhetünk
el
szebb
eredményeket
sem-, amiről s:ó van szórójának
hangja.
lami Hirdető Vállalt- Az üzemek dolgozói mellett most
ebben n rövid
írásMintha éppen az én
dolgozó parasztjaink is felajánlátal hirdettet.
A Szegedi Erőmű minden egyes
A terv teljesítése eszköze korban. De mégis
írok,
gondolataimat
sejtet,
sokkal, tettekkel válaszolnak kor- dolgozója kimagasló
eredmények- mányunk gazdasági
programmjáSorolta
még
hoszhátha ezzel szóra bíta volna meg, s most
mányunk intézkedésére.
kel vette ki részét alkotmányunk nak megvalósításában. Ha üzerom, helyesebb m ren- már kevesebb ki ha- sznn a híreket és hirTudják, hogy adott szavuk vaünnepének
tiszteletére
indított münk minden egyes dolgozója öndetéseket fQszerezve
des szóm birom az
gyással,
folyamatolóraváltása. a munkák időbeni
munkaversenyből. A kibontakozó tudatos,
fegyelmezett
munkával
a zene
dallamainak
Állami Hirdető Válsabban
kezdett bevégrehajtása saját életszínvomunkaverseny lendületet azonban dolgozik, akkor nem lesznek üzefoszlányaival. De vélalat Rákóczi-lóri és
szélni. Érmek a nyitnaluk
emelkedését
eredmétovább kell fokozni a harmadik münkben későnjövők és igazolatgül is
mintha . erőt
Vadéri a-t éri
htngsfújára is rájöttem, nem
nyezi.
negyedévi terv teljesítéséért, illet- lanul hiányzók.
vett volna magán a
róit.
hiába
villanyszerelő
hangszóró, teli torok- Lele Antal Felsővárosi feketeföl- ve túlteljesítéséért.
A kormányprogramm megjeleVasárnap
délelőtt
ból most már
értbe- , dek 253. szám alatt lakó 8 holdas
a mesterségem. AzA munkaverseny eddigi szervenése óta négy dolgozónk késett
történ', velem, helyetőén
mondott mon- i dolgozó paraszt, amikor értesült az zése üzemünkön belül sok tekinért hallatta most már
el. Szentgyörgyi Károly, Tomsebben •magam VO*
datokat Kazal László' árleszállításról, megfogadta,
folyamatosabban hang
bárz István, Antal Lajos. és
hogy tetben egyoldalú volt.
lam
fülictnája
szövegévet: „Jaj, jaj
ját a hangszóró, mert
A szakszervezet, amely gazaz őszi betakarítási, valamint a
Jonacsik András.
esetnek, de azóta mér
jaj nekem, jaj
mi szántás-vetési munkákat a miniszjobbam fújdogált
a
dája kellene legyen a versenyA fegyelem
megszilárdításában
a Szegedi Papucskétesz
velem...
Mintha
szél és úgy
látszik,
nek, nem folyt kellőképpen
tertanácsi határozatban előírt hakülönösen a párttagoknak és töszít c KTSZ
tagiadói
segítségért
kiáltott
egy-egy
széllökésre
bele a szervezési munkába.
táridő előtt végzi el azért, hogy az
megszervezeti vezetőknek kell jó
is hallottam hasonló
volna az Állami Hír- eddiginél is jobban járuljon hozzá Kevés támogatást nyújtott a verösszeérintkezett valapéldával élenjárniok. Sajnos, Joesetről, akiknek
tu(lefő
Vállalat
vezetői
hol a vezeték. Ez aza kormány programmjának meg- senyfelelősnek, aki kénytelen volt nacsik elvtárs az utóbbi időben erdott áolog,
.1 Valéfelé, de
úgy látszik, valósításához.
tán azt eredményezegyedül minden dolgozóhoz szemé- ről megfeledkezett, mert egy óra
ria-téren van az üzeoda nem
hallatszott
te, hogy több mindent
lyesen odamenni, hogy a felaján- és 30 percet késett. Nekünk feFogadalomtétele
óta
felszedte
mük. Ugy törfint az
el
a
segélykiáltás,
tudhattam meg, helásokat megszervezze
Az
üzemi gyelmezett, öntudatos
cukorrépáját
és
cl
is
szállította,
dolgozókká
eset, hagy
nyugodmert közel egy hét
lyesebben tudhattunk
bizottság nem mozgósította a bi- kell nevelnünk üzemünkben minhogy munkája nyomán mielőbb
tan, a vasár na vi pitelt
rl
azóta
és
még
meg, mert már a tézalmi hálózatot, hogy ezt a mun- den munkást. Ehhez döntően szükminél több, olcsó, ízletes cukor
henőnap
nyűg i mámindig csak a szél
ren többen is figyelkát kollektíván végezzék és sze- séges a dolgozók közötti szívós nejusson a dolgozók asztalára.
jóvoltából
szólal
meg
val üldögéltem a Rátük, miket beszél Sszmélyes agitációt
sem
folytatott. velő, felvilágosító munka, hogy
a hangszóró, ha érint- De ugyanakkor vetés alá felszánkóczi-téren, nézegetszc-vissza a hangszóEzt szóvá is tették Pozsár József azok megértsék: több cipő, több
totta
már
három
hold
tarlóját
is.
kezik
valahol,
a.
vetem a
hinfa és _ a
várok. ..
ro
zeték. Eddig ia sze- Szanka József Felsővárosi fekete- üzemi bizottsági elnöknek és kér- élelem a munka termelékenységérsúzda
körül ficánmeg
nem sokat. ..
rettük hallgatni
és földek 238. szám alatti dolgozó pa- ték támogatását. A felelet azonban nek fokozásán, a terv teljesítésén
koló
vidám
gyer. . . jobb is ...
töbezután is akarjuk hal- raszt ugyancsak több'és jobb mun- az volt, hogy ő nem foglalkozhat keresztül érhető el.
; meksereget. Egyszer
bet ésszel; ; . fütséI
után. ezzel a kérdéssel, mert nem ér rá.
lani azokat a híre- kát ígért az árleszállítás
csak úgy tünt fel neFokozottabb munkát követel a
•.. nyáron • Júlia : : : ket.
hirdetéseket, a Megfogadta, hogy az őszi betakaríA munkaverseny
elhanyagolása fegyelem megszilárdítása az Erőkem, hogy valami hiKígyó-utca ...
ismer,
kellemes zenét, amely. tást veszteségmentesen végzi el és mutatkozik a pártszervezet vezető- mű pártszervezetének népnevelőiányzik a
Rákóczitér
kedési
es'vt
renIvei
szórakoztatott mindég időben kezd hozzá a soron sége részérói is, mert látva a hiá- től és szakszervezeti
vasárnap
délelőtti
aktíváitól,
dez... " Mini később
eddig bennünket
gr. következő feladat végrehajtásához. nyosságokat,
elsiklott
mellette, hogy a harmadik negyedévi termegszokott,
nyugala
Széehenyi-téri
bong.
Szanka
József
kedden
délután
már
állami
Hirdető
Válahelyett, hogy elejét vette volna a vünket maradék nélkül,
mas képéből, hangúhatáridő
szóróból
értesültem,
'algt Remélem, ezf a befejezte a napraforgó leszedést és hibáknak.
tatából. Jobban köelőtt teljesíthessük.
az
utóbbi
hír.
amely,
rövid
cikket
elolvasrülnéztem és csak okMisán György
nek foszlányait
hal-ík az AUami Hirdető
kor ötlöft agyamba a
lattuk
megbotránVállalatnál
is,
ha,
peAz
athéni
egyetem
kölcsönökért
könyörög
hiányérzet oka. amikozással, rendes szö- dig nem olvasnák el.
Elméleti színvonalunk emelését
kor nevemen szólított
iut vjji id
hozzájuk,
vege azt adta hírül
Az athéni rádió jelentése szerint csönt kért az államtól, hogy ellátsegíti elő az
valaki-.
„...Sugár...
amit út
írtam-, ha Daszlakisz professzor, az athéni
hogy:
„Az MNDSZ
De
e
leng
már saját, hangszóró- egyetem rektora kijelentette, hogy hassa magát a legszükségesebb felSzendrei Júlia
csotovábbi
ötmilliárd
ink
segélykiáltását csak a tandijak százszázalékos fel- szereléssel;
nem egyszerű járóportja
Kígyó-idea 4.
nem h, hallották.
kelő hangja volt, «
szám alatt Ismerkedéemelésével
lehetne az egyetem drachmát az idei, másfélmilliárd
mikor
néhány pillasi estet rendez az aszanyagi szükségleteit fedezni. Az drachmát pedig a tavalyi költség(SUGÁR)
nat mvlva így folyszonyiársak részére".
egyetem 20 milliárd drachma köl- vetési deficitjének fedezésére.
Az előző korok bútorait egyszerű, mértanias faragások díszítik,
az asztaloskészítette bútor díszítéseiben is ú j jellegű: gazdagon festett, faragott. Hazánkban a X V —
X V I . században jelenik meg
az
asztalosbútor a nemesi lakásokban.

Dolgozó parasztságunk is tettekkel válaszol az árleszállításra

(Segítségért kiáltó»

hangszórók
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A dolgozók bizalmát élvező
szakszervezeti vezetőket

HUMOR

A Tiszántúli Nagycirkusz előadása
A cirkutzmüvészel
nagy kedvelt- László
Rik
Joker
és Horváth I egyensúlyozó artistaszámokkal
aratségnek örvend hazánkban. A cirkusz többször
mutattak be tréfás
jele-1tak
nagy sikert.
porondján műrészek művészi
módon
neteket. A
két Péter
levegöszá-1 Az előadás gyorsan pergett, mir.szét aközt alják
a közönséget. Nehéz munka a cirkusz
művészeinek
munkája. Az árjárták egy-egy mütgwz'ám
b •mutatására
hosszú hónapokig, sokszor évekig készülnek.
A műfaj is és művészei is
egyre
nagyobb megbecsülést élveznek hazánkban.
A Tiszántúli
Nagycirkusz
előadása látványos
artistaszámok
és
a humor jegyében zajlott le.
Horváth kuiyaszinháza
állat,
nz
idomítás magasiskoláját
mutatta bt.
A im
különböző
fajtájú
kutya
li-arjogó nevetést keltett a nézőkb, n Kálidban álltak,
magasugrást
végeztek, „kézállást"
csináltak egy
lábbal is, felöltözve táncoltak. Orlóezy BÜa és felesége
zsonglőrtmitai lányokkal,
hengeren
való
c'iV nsúlyazássnl, fejiVlással,
ügyes,
kidolgozott
artistaszámokkal
váltotta kl a lelkes tapsot. A két Radnóti umit bebizonyította, hogy nagy
művésze q kerékpározásnak.
Horvát
hasbeszélő
ötletes, étj
műsrrazdir.mat
szerepelt.
A cirkusz
előadásának
egyik kimagasló
müorszáiin
volt a kc't Atttos
kézi.
egyensúlyozó
nagyszerű
mutatványa. Rik Joker
parodista
ötletes
műsorszámmal
mutatkozott
be.
A

I

A két

Radnóti

Ü j feladat előtt áll szakszervezeteink tagsága. Szeptember 15től december l-ig újjáválassza a
bizalmiakat, műhely-, üzemi- s
.rámvizsgáló
bizottságokat.
E
feladatot úgy oldja meg jól szakszervezeti tagságunk, ha
olyan
-.zaksr.ervezeti vezetőket választ,
iki harcosan dolgozott és dolgozik a jövőben ls a munkások érdekeiért; olyan szakszervezeti vezetőink legyenek, akiket a dolgozók iránti gondoskodás szelleme hat át.
Megyénk üzemeiben m á r befejezéshez közelednek a szakszervezeti ú j j á választások előkészületei. Szakszervezeti területi bizottságaink terveket készítettek, hogy
hol — mikor tartják meg a választásokat. A textil területi bizottság például szeptember 15-én
az Üjszegedi
Kendergyár
legjobb szakszervezeti bizalmijának,
Süli Rozália csoportjában minlahizalmiválasztást szervezett, hog.v
e választás tapasztalatait a textilipar területén
megvitathassák
és hasznosíthassák.
Fontos, hogy szakszervezetünk
tagsága felkészüljön a jövő héten kezdődő választásokra. Szóljanak hozzá
a
beszámolókhoz.

Minden szakszervezeti tag jelenjék meg üzemében a Jövő héten
megkezdődő
szakszervezeti
választáson és azokra adja szavazatát, akik m á r ezideig ls bebizonyították
hűségüket a munkásosztályhoz. Szakszervezeti vezetőink olyanok legyenek, akik a
dolgozók bizalmát j ó
munkájuk
révén érdemeltek kl.

mohai,
Corodini bűvész
mutatva-] den egyes számon jól
szórukozoh
nyaival, o négy Bíró
láb játékával | a
közönség.
Egyetlen hibája
a
,.r i.i
„•> i
ra •
,
• \ műsornak,
hogy
habar, több uj
óraion sori,.
n.aga VHö
Momi- I ,-,ámv ,a l
jelen ikezt tt
a szegedi köönséy előtt, még
mindig
bőven
'unnak olyan műsorszámok,
ame• -ket már többször láttak Szeged
A MAI S P O R T M Ű S O R
ytglgciói.
Kecskeméti
Honvéd. Sztálin Vaámű
A<l«tik<
i z árleszállítás
következtében
Építők Sz. Honvéd !.. Sz. Honvéd I I
Ma délután A
órai kezdettel me: 7 inkább megnövekedett a eirLabdaruqás
gyei Ifjúé ági, férfi fe női
at'étlkai
h'szlátogatók
száma.
S nem hiá. bajnokság az Sz. Honvéd pá|yán.
Textilművek pályán délután 4 óra'a: a Tiszántúli Nagycirkusz minkor Sz. Textilművek—Sz. Lokomotív
Röplabda
den száma
kellemes
szórakozást
It megyei I. o. bajnold (Rlhal).
A
Kálvin
téri
Építők
sporttelepén
Lókomotiv pálya.
Délután fél 4.
nyújtott.
M. Tma, esle fél 7 órai kezdettel villany
kor
Épületlakatos—Fáklya
városi
fényes férfi
riptebda
mérkőzések éremmérközéi (Gailgóczl),
kerülnek lebonyolításra a következő
Adv
tér:
Háromnegyed
3-kor
Bőrő.
csapatok részvételével: Győri Dózsa, 1 sök—Postás úttörő bajnoki (Kádár).

SPOHÉ

»

Párth^tek

A VASÁRNAPI
AKétika

Horváth m u t a t v á n y a

közben

Felhívjuk a titkár elvtársak figyelmét, hogy az 1953/54-es pártoktatási év hallgatói és propagandistái számára a kiküldött megrendelőlapon 1953 szeptember 12-ig a
szükséges mennyiségű propagandaanyagot rendeljék meg. A megrendelőlapot a P. B. Agit.-Prop. Osztályára ellenőrzés
és lepecsételés
végett küldjék be.
Agit.-prop. osztály

három Péter
unitlaszániai,
a Biró
tcJvérck
kötéltánca
is nagy
su
kert aratott.
A műsor- második részében P&iir János Miska
medvével
mutatkozolt be. Orlóczy Béla,
Muszkás

tilt majmait
sokszor tapsolta meg
a közönség.
Külön
érdekessége
volt a cirkusz
előadómnak
Hcl
Ri c és Sylvia, a Német
Demokr0
"kit* Köztársaság
virkuszmüvészeí
nek
vendég fellépte, akik humoros

KIS giizkandaMó
6* ezohamelcgltő.
ugyanő,fl< gázhasználatra eladó Iltgó u. 30. I.
ANYAGMOZGATÓIT felvesz a Kárpitos
KzövoWoet®'.. Kálitty Ödön u 1
ELADÓ húzót, átadó Lakását ajánlja
fel e,indáéra. Gyorwan
értékééi i a
CscmgrtUimegyei
Ingatlanközvetítő
VékeJaá. Széchenyi tér n
NÉOYICEREKt) kézikocsit
megvételre
kere,. Szegedi
Kenderfonógyár, Szeged, Lonjioni krt ,3.
GYAKORLATTAL
rendelkeeö
[rodaj
Wkalmaeotet
általános admlnleztra
t-lv munkakörbe f o veszi) nli. önétatralzok megküldendők Szeged, Postafiók 127.
FÉRFI ' munkaerőt (segédmunkáit) villamos vágányépítési munkára felveszünk NAGYBUDAPEST TERÜLETÉN
Dolgozóink
munkaruhát, kedvezmó
nyes üzemi étkozést, ingyenc* vll|a"
mo« utazási Igazolványt
éa a vidékieknek Inunkáa-Rzáuáat
blz.tosllunk
Jelentkezés:
A Fővárnál
Vasútépítő
Vállalat Munkaerő>gazdá|kodási
caoportjánál VII. Akácfa u. 15. IV. cm
413
EGY príma. 2 aknái Lampart kályha' eVuló. Rigó u. 1!)
ISTALLOTRAOYAT ndúnk szalmáért
Pdlyváért. UJezegedt Ládagyár Telefon: 43—39
ÁLLAMI Vállalat kerea
megvitte re
•rhamoáos ktsmére Q
. zenc-káh húk"t
A lánlnVit. kéri:
Tábor u. 7/b
MPll Válla'alnál leadni.
RENDELD meg Irodád, lakásod és
egvéb holvtségetd takarítását, féreg
Irtását n Szegedi Köztisztasági Válla
latnál
BENTLAKÓ komo'v.
megbízható fő.
römtndenent egv idősebb házaspárhoz
15-ére felveszek. Maros li 11. Felső
cyengöt rvorrmi. Jelentkezni reggel 7
—10-lg. dfru'án 4—7 tg
EGY úl
redőnelokos' tkenabl-nk eladó Kot-eazt lt 3R.
kANDBERG láls eriVz úl elme Sztá
Un Vrt 47 ez. a l-envérboit mel'"tt
u j - p f t ő f t te'ene-i kertes r-enlédl ház
et-dó Széehenv tér 5 Gerda ügvvérinél, 5 órakor
KEVE5FT hasznúd
Hónapi
néped
enpéénvlámnn e'adő
Mcrrtekin'hrtővnsárnnn 12—15,
hé'krtzn'tp 17—20
órn között. Koetüh Lff'dU sgt 44 b,
I. em " aIV, nlalt
DFNTT.AKÖ fV-ő mindenen
keresek.
P a d - f m ö | klln'kn
rsoNragTNü f-ra-oti hálóazobabútor
i-nmb'rá» szekrénnyel
eladó.
Szt.
Gvörm- tőc 7.
ELADÓ faanyag, használt
gerenda.

5o0 ször 30.*®or 20 különböző mé"
SZOMBAT
nttu gömbrüd. szöldeszlta, c «y príma
kályha. Érdeklődni Fekete Jenő s/a
Ló. K5|o.-ey u 4.
3ZÉP 1 mé|y
gyermekkochf
eladó
változik.
L c ^ ' i utátaw égi. 43 Dr. Jármai.
LGY drb 20o 1. \'a.-hor<ió, 1 drb 200
Várható höirérséklel értékek az
I. fahor dó e adó I®hel u 11
orszáq területére:
Szombaton
reiliONYHAKREDENC ás egy' varrógép qel 10—13. dé'ben 17—23 fok kő.
r adó. D.'imjanlcé u. 7/a. emeic eu.
zött.
NOl varrógép eladó w*gv -ortácrí
c.erélheéő. Árva! u. 21 Ruzicska.
MOZI
KERÉKPÁR, férfi, eladó Árpád tér
Szabadság: Májusi éjszaka (szeptem4. Dugonics térnél
ber 16-ig).
BEKÖLTÖZHETŐ kerto. Jó családi ház
Vörös Csillag: A cirkusz porondján
eladó. Doroz-ma, Sztálin u 50 Bor- (rzeptember 13 lg)
bér. y.
Fáklya': E'veszett melódiák
fazep
ALKAÍAIAZASBAN lévő fiatal házas- lember 16 lg)
pár kis lánykájuk mellé csajádtiagként
Az előadások háromnegyed 6 és 8
kerea olyan magányos rtnomlelkű wz- órakor kezdődnek
teony:. akj kyebb háztartás vczctévi
UJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPAD
ks, oLátpa. Jclopikezóet levélben kórlük. ö. Hargitai Sándor. Szeged 1
(Ros-z idő esetén a K'lnházban)
Postán maradó cimre.
Este fél 8: Carmen. Simándi
JóÖT drb négyhónapos ' berkem maJmc zsef Koasuih díjas felléptével.
endó Cin u 27
MUZEUM
REKAMIÉ. kélszémé'yee.
oJcbón cl
S-cgedl Iparfel lödén a céhektől a
adó Vndárz u. 2.
sz<d«|iela
iparig:
Fejlődéstörténeti klGYÉKÉNY karewasékek. aazlal. fehér
Móra Ferenc emlékkiállítás.
-"Okntttiy, csillár c|adó. Jókai u 5 ail'tás;
Fehértó élővilága kiállítás; hétfő ki
eme»et.
EGY kélszárnyar felölvilágltórt üveg- vételével mindennap 10 órától este Ó
a|tó, 250-szer I2P e'adó Szak.szci-iT óráig
s i ó épf & él vá'lnooin.
Hétvezér li
KÖNYVTÁR
57. ezum.
Somogyi:
Délelőtt x0 órától e-tte
EGY Jó vasfoga^, lánchordna eladó 7 lg (Könvvkölcsönzós:
délután 2 tői
Pá-céor u 4 Alaóvárcv
esle 6 óráig.)
KEl'ESET hasznát táska' Írógép cl
A könyvtúr nyitvatartási Idete: 01.
adó Pásztor ti 22
hétfőn:
KÉTSZEMÉLYES rekamié kukoricáért vasóterem: 10-tö| 21 óráig;
14-től
21 óráig: vasárnap: 9 tői 13
vagv krumpliért elcserél hotó Sándor
óráig.
Kölcsönzés: 12-től 20 óráig:
u. 50
.hétfon: • léttől 20 óráig: vasárnap 9"
S7ÖRME bunda
Atceabágt
Javtlá"' től 13 óráig
luíánvre áron vállalom. Bányai szflea.
A Somogyi
könyvtár
fióklalnak
Horváth M. íi. 7.
nyitvatartási ldeie
Pe'öfitelepi (X.
PAPRIKA rudak, kéményre szé-fogó utca) fiók szerdán.:
szombaton esle
ondó Tieza Injos u. 33jb
5—8-lg. Móravárosi fiók (Halnal.utca)
KIFOGÁSTALAN
frhér. mélv gver- kedden, pénteken 5—8-lg Rókiu-I fiók
mekkcscsl. férfi kerékpár elad 1 Deák
Kossuth b sugárút 71) szerdán, pénFerenc u 4. fldozL 1.
teken 5—7ig
üjszegedi (Kultúrház!
BFADASRó vn-v :ováhb',artéía-:i dl. z- fiók kedden, pénteken ezte 6—8-ig
nó, egy haaznárt sparheY. zzibezaima Aprl|is 4. útja 12. szerdán, péntekén
eladó Jókarban lévő két-oras har este 5—7_(g Partfürdő' fiók dé'előlt
monlW.t vennék Ssabadsijtó u 07
FLADÖ három drb a|tó.
'ománcos II tó] e=to 7 ig (vasárnap Is.) Felső,
ezerdán és
fürdőkád. ÍQÖ-Os C-ervei. kocsi alá városi fiók (Gál u'ca)
pénteken este 6—8-tg.
mimmlk. Csongrádi sgt 46.
Járási
Könyvtár
(Rz'á'in
krt
54
FLADrt ez újir-őrroi áilnmásnáz mafelnőtteknek szerda
"ánhoz. azonnal
beköltözhető lalkávs. sz.) kölcsönzés
hétköznao d u.
s-nl.
Érde'gő'lnl
Ingat'nnközve'ltő kivéte'évei minden
4-tőt este 7 óráig
Vasárnap d e.
Széchenyi tér B.
9-12 óráig.
Gorklt: (Horváth M. u. 3.
MSZTwékhéz) Hétköznapokon délelőtt 10föí 2-lg; délután 3.tól 7 óráig kűnyvkölcsönzéc.

A Steqedl Kiséri-ti
Gazdnsáq
férfi éi nöi
munkavallalókat
ve-z fz| paprika, tenqsri, qva
po! ós cuk-rr'pa
betakarítási
r-v-nká-a Je'entkeznl lei-ei rz
InVel-iél UJtaeqtd. A'sókikrtő
sári, vaqy a Gardasáqban: budapesti ú|i úl majorban Vldé.
kieknek szállás biztosítva.

B í r á l j á k meg bátran a vezetőket
és javaslatokat tegyenek
arra,
hogy a szakszervezeti
munka
most a párt határozata, a kormány programmja
ismeretében
megjavulhasson. Az ú j szakszervezeti vezetők
akkor
teljesítik
híven a választóktól kapott megbízásukat, ha alapvetően
ellenőrzik azt. hogy a párt
politikájának, a kormány
programmjának utasításait m i n d e n
üzemvezetőség. de m i n d e n
szakszervezeti tag híven be is tartsa.
Az
életszínvonal további emelkedése
nem kis mértékben
szakszervezeteink jó m u n k á j á t ó l is
függ.
Ismerje lel minden
szakszervezeti vezető, bogy a szakszervezet
fontos fogaskereke tömegkapcsolata révén jólétünk
emelkedésének.

Felhívás
sertéshízlaiásra

Mindazon
termelőezövetkez.u
c no port ok
veze-ői,
valamint
egyénileg
do'pozó
paraeztnk,
akik er éshíwahisi
szerződést
•akarnak kötni, szeptember 12.én
délután
2 órakor le'en'enek
meg a Városi
Tanács Mezőgazdasági Osztályán.

1953
SZEPTEMBERI
f ,-k
B|
JL«
H

IDŐJARASJELENTÉS
várhaló időjárás
szómban ejt|q: Er6_
s«n felhős idö «»kfe|>' eső, leq öbb a
dé
"'
délnyuqati
meqyékben.
mér.
s®kelt, helyenként
élénkebb éstaknyuqali, északi szél. a
lj(5mc-séklpt
á|iq

FELHÍVÁSI
Felhívom a termelőket, hogy salát érdekükben Szeged Városi
Tanács VB. VI Begyűjtési Osztályán a
kölejezettrég egyeztetése céljából
a
betakarítás megkezdése előtt legkésőbb 48 órá,vn| mutasuák be n beadási könyvüket. (Bérház. II. em.)
VB -elnök

Vasárnap délelőtt 9 6ra,l kézde'lel folytaáják a megyei Ifjúsági rérfi
ée nöi atlétikai Irajnoksáigok küzdelmeit az Sz. Honvéd pályán.
Torna
A Radnóti gimnázium
(ornajermében vasárnap
délelőtt fél 10 ói-al
kezdettel klubközi női és férfi tar
nászversenyt rendeznek az Sz Petőfi és a Ceglédi Építők csapatai között.
Birkózás
A Tömörkénv gimnázium tornatermében vasárnap eete fé! 7 órai kezdette? meghívásos csapatverseny kerül adrra a -Szegedi Petőfi éa a Sze
gedi dÓZKI Ifjúsági
a-apatei kőzött,
uüinn: az Sz. Petőfi cs n.z Sz. Kinizsi felnőtt verfenyzői küzdenek.
Röplabda
A Kálvin téri Építők pályán vasár,
nap egéaz napon át
folytatják
a
szombaton megkezdett férfi röplabda
körmérkőzéseket.

SPORTMŰSOR
szeged: VL ifi—Makót Vasas ifi bajnoki (Miskolczl). 10 órakor Újszege
gi VL—Makót Vasas TI. megyei I. ö.
balnokl tStark).
Hunyadi tér: Fél 8-kor Ruhagyár —
Spa.mákukz
\'árosi
I. o
bajnoki
Szél); 9 órakor VLSz Kender—Csongrádi Petőfi megyei I. o.
bajnoki
'Pensjő); háromnegyed 11 J<or VLSz,
Kender ifi—Ca.
Petőfi ifi
bajnoki
(Acs\
Lokomotív pálya: 10
órakor Sz.
Potáe—Mórahalom megyei I. o bajnoki (Csonka Gy.)
Adv ter: 9 óraVir
Fáklya—Vasas
váxxJei I o. bajnoki iTácst)
Falemezgyári pálya: 9 órakor Traktor-Vörös Me'-eoi- váróéi 1. o. baj
nokl (OnódI).
Szabadság-tér8 órakor OM8ÉG—
Petőfi TV. vároei éretnnaérkőzés iHaiázz.). lü órakor Fűtahál-MAV AHo.
m > városi éi-emmérkőzfcv (Bokori.
(Terepeaeor: 10 órakor Szikra—T-eucl Ölet váróéi éremmérközés (Frankó).
Dorozsmft; 9 órakor Előre—Jutaárúgyár városi T. o. lMjnoki
(Szöüöei).
délután
4 órakor Dorozsma—Hmv.
Vasas megyei I o. bajnokiJárási
mérkőzések:
Sándorfajván
délután 4 órakor Tápé (Kasza). Al
gvőn délután fél 4-kor
öseenttván
Játssnik (Spitzerl.

Labdaruqás
Sz Petőfi Dálya: Fé« 1-lcor Sz Pe*
iőrtá-Sz. Kinizsi úttörő bajnoki, fél.
Az elnökség határozata folytán, a»
2-kor újszegedi Dós.*—Szőreg
me
gyei I. o balnokl (Horváth), fél 4- ói-emmérkőzé-ite benevezett egyesülekór Sz. Petőfi—Vasas Izzó NB ll.es tek a költségeke* kö'öscn vise«ik.
Városi TSB. Labdaruqo
mérkőzés.
Társ Szöv.
UJezegedi VL pálya: 8 órakor UJEEJARASOS CSECSEMŐ- éa GYER
MEKGONDOZONÖHÉPZO ISKOLA
KEZDŐDIK
Szegeden októberben csecsemő- és
gvermekgondcrónöképzö iekota kezdő.
dik Az iskola bejáráson Etgésznapos
elfógtaltoágot lelent és egy évbg tart
Azok a 10—30 éves korú, egészségéé,
nyolc általános oztá)yt de 'oga'ábl)
6 elemit végzett dritgozó nők akik
csecsemő ta gyermekgondozásra lü
válást éreznek, Jelentkezzenek e Várost Tanács VB egészségügyi osztályán (Szőchenvi tér 11.) 1 cm. 101
sz. alatt. Kérvényükhöz, mellékeljék:
részletes, kézzel Írott önéletrajzuk",
születési, iakotal. orvoai. vagyoni és
ha már dolgozott, « Jelentkező egéwzeógügyi munkakörben, működési bizonyítványukat.
A hallgatók havi 116 forint tanul,
mányi segélyt, napi háromszori étke.
zést gyakorlatra: vató
használatra
pedig két gondozónői ruhát kapnak
A környékből beláró hallgatóknak a
vasúti, vagy autóbusz tanuló bér|eilegyeket az iskola megteríti. A kétVénybeaciáel határidő: szeptember 21*.

El.ADö teljesen új,
modern kétszemélyes sewon Tápéi u. 10
F.i.ve.-íZErr
szeptember 9 én VágóIlid köniyékén igazolványtartóm öst.szes Irataimmal, 120 forinttal. Bcceülees- megtaláló a jaénzt megtarthatja, Iratokat adja- viksza. I'ta Ferenc.
C erepessor 13.
HAROMAJTÖS szekrényt keresek megvételre Juhász Gy. u. 2fi. em. bal.
''LÁDD keve-et
használt
Or.ginácpott ünspano|os fúrógép, kovács (illő
fe 18 kg ew párhuzamos salú. Jukib
Lajos u. 1 Kocsó.
ALIG használt 250-e« Csepel mo'orkerékpár otadó. Szivárvány u. 5.
FEHÉR, mély gyermekkocsi kifocáslattin állapotban eladó. Megtekinthető vasárnap, Római kit i»i.

Olvasd a

Társadalmi Szemle
minden

számát.

Elméleti fejlődésedet segíti elől

A RÁniO M A I M Ű S O R A :
Szeptember 12, szombat
kórusok, 9 Kör.nyü zene, 9.45
Görög gyermekek műsora. 10 Hírek. 10
Kossuth rádiO
óra 10 Daíok
10 5C* Opera részletek.
5 Falurádió. 5 30 Htrek 5.45 Reg. 15 Népczlnmüvekből, 15.30 Mindenki
ge(i zene. 5.50 Torna, 6.45 Lapazetn- nperája'. 16.30 Zene. 16.40 Tlz pflt C
'e, 7.05 Hanglemezek. 11 30 Kibeezé. közgazdaság 16.50 Tanullunk
éneu
lés. 12 Hírek. 12.10 Hong'.eme ek, 12 s/éra oroszulI 17.10 Szív kti'dt, |7
óra 3) Operet részletek. 13.33 Ének- ,*,ra 40 A Rádió postája. 18 Táprkar, 14.15 Altami Váltalatok
hírei. zene. 18.40 Népdalok, 19.10 Előadás,
14.20 Népt muzsika. 14.30 Irodaim! 19 45 Sport
műsor. 15 Tréfás dalok. 15.30 Vidám
hangszer*zólók, 16 Berzé'.ű atjasz. 18
DÉL m a g y a r o r s z á g
óra 1,5 Népzene, 16.30 Zenei UJ-taR.
politikát napilap
17 Hírek.
17.10
Könyv,
muzsikit.
Felelős szerkesztő és klnrtő'
színház, 17.55 Ml történt, a külpotizombori j á n o s
kában? 18 Népdalok 18 10 Falurádió.
Szerkeszti:
a
szerkesztőbizottság
19 Hangos Ulaág, 20
Htrek, 20.10
S z e r k e s z t ő s é g : Szeged
I e n t n u.
II
Láttuk, hajtattuk, oi vártuk!
22 Hl
Teleron- 35—35 és 4(1-80
rek. 22.35 Tánc. 24 Htrek.
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3.
Telefon: 3 1 - 1 8 éa 3.5—00
Petőfi rédte
6 Színes
muzsika. 6.45
Torna. 7
Caongrédmem-el Nvomdetpara
Szórakoztató muzsika.
7.35 Népek
Vállalát Szeged
senóte a ns KRleUzene a 40 vidám
Fe>tő» vezető, Vincze Győrit

