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Jelentések az augusztus 20-i munkaversenyről
Nyári k u l t ú r a g i t á c i ó s feladatok
Az egyszerű dolgozó emberek szívében mindig ott parázslott
az egymás iránti szeretet, megbecsülés szikrája, ha az élet mostoha körülményei el is rejtették, oltogatták is ezt a közösségi érzést. Ott világol ez a közösségi gondolat kultúránk gazdag örökségében, örömben, vagy bánatban együttérzést nyilvánító népdalainkban, nagy íróink műveiben is. Egy sokat szenvedett nép szívében ériélődött ez az érzés századokon át, míg végre elérkezett virágzásának ideje.
M a az embereknek bizalommal kell egymás szemébe tekinteni s együtt örülni közös eredményeiknek. Ez a hajlandóság lépten-nyomon meg is nyilvánul az emberekben. Meleg emberi érzés
ez, melyet ápolnunk kell.
Ennek az együttérzésnek a kifejezését szolgálja az is, amikor felköszöntjük a jó dolgozókat, ezt szolgálja a kultúragitáció is.
A kultúragitáció célja a közösség köszönetet, bizalmat és buzdítást
kifejező együttérzésének— vagy segíteni kívánó bírálatának a
kifejezése.
Persze, ez az utóbbi években igen elterjedt, kedves szokás
nem mindig volt a legsikeresebb, leghatékonyabb. Az elsekélyesedést többször az is okozta, hogy a valódi érték, az igazi érzelemnyilvánítás helyett a kulturosek számbeli eredményekre törekedtek, s nem fordítottak elég gondot és körültekintést a kultúragitáció tartalmi oldalának gazdagítására. A színtelen, unalmas, állandóan ugyanarra a dallamra énekelt csasztusikák sorozata nem jelenthetett hathatós támogatást. Gyakran előfordult az is — a szó
szoros értelmében munkájukban zavarták meg vele a dolgozókat.
Előfordult például, hogy az aratás közben -alkalmatlankodó* kultúrbrigádot azzal utasították el a dolgozók, hogy inkább a munkájukban segítenék őket, az többet érne.
Mit mutatnak ezek a dolgok? Talán azt, hogy a dolgozók
nem szeretik a vidámító, szórakoztató kultúrbrigádokat? Korántsem! Nagyon szívesen fogadják őket, ha alkalmas időben mennek
hozzájuk. Nagyon jólesik nekik, ha sikereiken érzett öröm árad
feléjük a kis brigádok jó műsorából. De ez viszont nékülözhetetlen.
Számtalan alkalom és lehetőség ven a sikeres kultúragitáció előtt. De meg kell találni ezeket a lehetőségeket, alkalmakat.
A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat például azt javasolta, hogy a
patronáló üzemi kultúresoportok az aratás, cséplés, illetőleg a beadás befejeztekor vidám mulatság keretében szórakoztassák a mezőgazdasági dolgozókat. Ez feltétlenül helyes kezdeményezés. Ilyen
alkalmakkor a falusi dolgozók egyébként is szívesen szórakoznak,
hiszen a munkák sikeres elvégzése számukra ünnep. Az ünnepségen még közelebb kerülhetnek egymáshoz az üzemi és a mezőgazdasági dolgozók. De nem mellőzhetők természetesen a kisebb alkalmakkor adott brigádműsorok sem. A pihenőidőben egy-egy vidám
csoport műsora felfrissülést jelenthet a dolgozóknak. Ezt a célt
szolgálják például a tápéi -rigmusbrigádok- is.
Az üzemekben hasonlóképpen ki kell válaszfani az alkalmas időpontokat. Ott persze könnyebb dolguk van a brigádoknak.
A helyszínen vannak s bármikor munkába léphetnek. Azonkívül
az üzemekben sokkal nagyobb mértékben felhasználhatják a hangos bemondót is, s ez jelentősen megkönnyíti munkájukat.
Minden kuituragitációs brigád számára
egyaránt
fontos,
hogy a műsor tartalmas legyen. Tartalmas és ugyanakkor időszerű.
A kettő együtt: ne egyik a másik rovására. Előfordult többször,
hogy az időszerű műsorszámok
gyengék, érdektelenek
voltak.
Ilyenformán persze nem lehettek eredményesek sem. Erre nagyon
vigyázni kell: az időszerű műsorszámok csak úgy buzdíthatnak, ha
lekötik az emberek figyelmét, szórakoztatják őket, tetszést aratnak. Különösen a rigmusszámok, csasztuskák elkészítésében fontos
ez. Ezek ugyanis kimondottan aktuális műsorszámok. J ó hatást lehet velük elérni, ha változatosak, érdekesek. Ne mindig ugyanarra
a dallamra írják őket. Ü j dallamokat, új szövegbeli fordulatokat,
ú j előadásbeli fogásokat alkalmazzanak a brigádok, s akkor a műsor legfrissebb, legérdekesebb részeivé lehetnek ezek a számok.
Fel kell bennük használni vidékünk jellegzetes népdalhagyományát
is, különben a műfaj elszigetelődik, elsatnyul. Hasonlóképpen nagyon fontos a zeneszámok szerepe a rövid műsorokban. Ezek aratnak a legnagyobb tetszést a dolgozók körében, mert felvidámítják
őket a munka közben, a pihenőidő alatt.
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy csak a mozgékony kultúragitáció számíthat jó eredményekre. És az is fontos, hogy leleményesség, önállóság jellemezze a brigádokat, ha a helyi körülményekhez, eseményekhez alkalmazkodniok kell.
Az egész ország lázas munkában van. Most, amikor a megáradt Duna hatalmas víztömegei ostromolták hazánk vidékeit, a
veszélyben az egész ország népe hatalmas összefogásának, a közösségi érzés nagy megnyilvánulásának lehettünk tanúi. Ez a hatalmas érzés ott van mindannyiónk szíve mélyén, de segítséget
nyújtó karjainkban is. Ez égjen tovább minden nagy közös munkánkban. Ez a lelkesedés, ez a segítési vágy fűtse a kultúrcsoportokat is, mikor dolgozótársaik közé lépnek. Minden
szavukból,
mozdulatukból azt érezzék dolgozótársaik, hogy: nem vagyunk
egyedül, velünk vannak a haza dolgozói. Amikor a munkában
könnyítő vidámságot, jókedvet szereznek, a serkentő együttérzéssel közelebb kerülnek egymáshoz az emberek, mindinkább egy
családdá forrnak. És ebben a közösségben a munka is sikeresebb,
jobb lesz a kölcsönös segítség folytán.
Ez a lelkes vágy, egy jobb jövőért dolgozó nemzet közösségének tudata serkentsen mindannyiónkat dolgainkban, fogjon öszsze bennünket közös munkáinkban. Ezzel a nagyszerű emberi érzéssel köszöntsük a jó dolgozókat!

Csou-En-Jaj

látogatása

Varsóban

12.30 órakor Csou En-laj és kíVarsó (Uj-Kina). Csou En-laj, a
Kínai Népköztársaság miniszterel- sérete Aleksander
Zawadzkit,
a
nöke és külügyminisztere
hétfőn Lengyel
Népköztársaság államtadélelőtt látogatást
tett
Boleslaw
nácsának elnökét látogatta meg.
Bierulnál,
a
Lengyel
Egyesült
A. Zawadzki délután 5
órakor
Munkáspárt
központi bizottsága
viszonozta Csou En-laj látogatását.
első titkáránál.

A jó munka: alkotmányunk legméltóbb köszöntése

Munkák a terven felül
A Szegedi Víz. és Csatornaművek
Vállalat dolgozói jó felkészültséggel és helyes műszaki szervezéssel
készülnek augusztus 20 ra. A mai
napig már a leglöbben meg tettélc
munkafelajánlásaikat.
Kiemelkedik Nacsa István kútfúró
brigádja, amely Csongrád megye
több
helyén ártézikút
fúrásokat
végez.
A közelmúltban történt
szállítási
zavarok miatt előállott 13 napos
lemaradást vállalja jól
megszervezett munkával
augusztus 20-ra
megszüntetni,

nos gépkocsijával már 13 órakor a
vasúton
vo'.i, a
küldeménnyel
együtt, és így leht*'.ővé vált, hogy
a sürgős küldemény a kijelölt vonattal eljuthasson oda, ahol a legnagyobb szükség volt rá.
Az utóbbi időben az express csomag kézbesítők is igyekeztek
a
legrövdebb idő alatt eljuttatni
a
csomagokat a rendeltetési
helyére.
Első helyen Papdi Pál áll, közvetlen mögötte halad Csányi János,
majd Bubózi János, és Nagy István, akik mind azért harcoltak,
hogy az esős idő okozta nehézségek
A hálózati kompiért brigádok Doellenére a kiszabott időn belül el- maházi Antal műszaki vezető irájuttassák
rendeltetési helyükre
a j nyitásával az összes
munkahelye
küldeményeket.
Sokat
jelent a ken határidő megrövidítésére leitek
gyors kézbesítés a lakosság ellátá- felajánlást: a TMK terv elvégzése
sában, az üzemek zavartalan terme- mellett. Boldis László és
Matók
lésének
biztosításában.
Mindezt Márton hálózati
művezetők válátérezve a Posta dolgozói
harcol- lalták, hogy a
Puskás-, Lehel és
nak pontos, jó munkájukkal
au- a Damjanich-utcák környékén
fel.
gusztus 20. méltó megünnepléséért. lépett
vízszolgáltatást
panaszok
műszaki okát felderítik, az csetieKovács Mihály
2. sz. Postahivatal dolgozója j gcs hibákat megjavítják,
a fennálló panaszokat megszüntetik.
A
vállalat felajánlásában
a SzöregiMinden
dolgozónk
részívesz a
versenyben
úton végződő
csőfektetés végére
Az Első Szegedi Cipész KSZ dol- ígéretek. A termelés fokozását to- terven felül egy kifolyó felszeregozói termelési értekezleten
tár- vábbra is szem előtt tartják szövet- lését tűzte ki célul.
Ugyancsak a
gyalták meg, hogy a I I I . pártkon- kezetünk dolgozói. Július második Toróckói-úton
a most lefektetett
gresszus határozatainak értelmében dekádjában 108 százalékos tervtel- csővezetékre az újonnan
megnyíló
milyen feladat vár rájuk a követ- jesítéssel dolgoztunk. A terv túltel- Asztalos-ulca
keresztezéséhez terkező negyedévben. Alkotmányunk jesítést azzal értük el, hogy szövet- ven felül egy közkifolyót
fog feU
ünnepére tett vállalásaikat is en- kezetünk tagjai valamennyien részt szerelni,
nek szellemében tették meg. Főleg vesznek a munkaversenyben.
Siprikó Gyula
a minőség javítására hangzottak el
G A Á L TAMÁS
I ,
igazgató
Szeged
2. számú
Postahivatal
dolgozói ig készülnek alkotmányunk
ünnepére. A dolgozók lelkes munkakedve különösen megmutatkozik
most napjainkban.
Átérezték
az
árvíz veszély nagyságát,
súlyosságát, és munkájuk, minden tevékenységük arra irányul, hogy ahol
tudnak,
segítsenek.
Elsősorban
nagy gondot fordítanak a küldemények továbbításánál főleg azokra a küldeményekre.
amelyek az
árvízsújtotta területre vannak irányítva. Ezeknél a küldeményeknél
rendkívül fontos a gyorsaság
és
ebben igen sok
segítséget adott
Szirák János
gépkocsivezető.
A
múlt héten például sürgős
küldeményt kellett szállítani.
Tizenkét
óra 30 perckor telefonon
jelentették az igazgatósági anyagraktárból, hogy
sürgős
csomag van,
amelynek még a 14 óra 15 perckor
induló
vonattal el kell mennie,
mert árvízvédelemhez
szükséges
dolgok vannak benne.
Szirák Já-

Egy nagyszerű kezdeményezés
Csala József két hónappal ezelőtt még a
szegedi bérház építkezésén dolgozott. Hattagú
kóművesbrigádot irányított, de valahogyan nem
boldogult velük. A tervet nem mindig tudták
teljesíteni és a fegyelemmel is baj volt.
A
brigádtagok egy
szép
napon ott is hagyták az
építkezést. Ez nem Csala
József hibájából történt,
de az eset mégis bántotta őt. Először
nem
tudta, mit tegyen. Régen
brigádmunkához szokott,
és egyedül nem akart
dolgozni. Azután gondolt

egyet s ú j brigádot szervezett. Most ezekkel az
új emberekkel dolgozik
kinn a sándorfalvi gépállomáson.
Az elmúlt héten Csala József, a brigádvezető, összehívta a tagokat.
Augusztus 20-ról és
a
versenyvállalásról
beszélgetett velük.
Mire
befejezték a megbeszélést a nagyszerű kezdeményezés —
amelyről
ma már a 65/1. Építőipari Vállalat összes brigádja tudomást szerzett
— papíron pontokban
foglalva feküdt előttük.
A kezdeményezés, amely

a Csala-brigádtól indult
el, így szól:
1. Három épület falazásával, belső-külső vakolásával és tető aláhúzásával augusztus 20ig elkészülünk.
(Ennek
eredeti határideje december 31. volt.)
2. Tízezer forint értékű anyagot takarítunk
meg augusztus 20-ig.
3. Az egy főre eső termelési értéket 4 ezer forintról
4800
forintra
emeljük.
4. A műszaki feltételek hiányából állásidőnk
nem lesz.
5. A szállítást gazda-

ságosan végezzük.
Fe*
lesleges belső anyagmozgatásunk nem lesz.
A Csala-brigád kezdeményezésén felbuzdulva
a gépállomáson dolgozó
Ács Tibor elvtárs elhatározta, hogy ő az építésvezetőket hívja
versenyre
augusztus
20.
tiszteletére. A • sándorl'alviak
kezdeményezését eddig 429 építőmunkás fogadta el és
a
munkaterületükhöz mérten vállalást is tettek,
hogy a mezőgazdasági
építkezések
határidejét
megrövidítsék.

Három sztahánovista kovács a Fémipari
és Finommechanikai Javító Vállalatnál
'A Fémipari
és
vállalat
négy heFinommechanikai
tes gallyat lői juJavító
Vállalat
talomüdülésre
jakovácsműhelyéből
vasolta.
már messziről halHorváth Szilveszlatszik a kalapáter
segédmunkás
csok jólismert zeis szorgalmas, ponnéje.
Kdp-kop .,.
tos
fiatalember.
kip-kop ...
Annak,
Dolgozó parasztok
aki nem
szokta,
gyereke,
katonaaz első percekben
idejének
letelte
furcsa ez a fogadután kerüli a váltatás.
lalathoz. az eltelt
A kováestüzhely
két év óta sokat
piros
lángnyelvei
tanult
munkatárközött
vasrudak
saitól.
végei
izzanak,
Ott szorgoskodik
Vasiíti talpfák leKulcsár
István
csavarozásához
kovács
is.
az
kuli-sokat készíte„ezermester". Sok
nek a MÁV
részakmához
ért.
szére:
A három sztahánovista kovács munka közben
Egy személyben
a
A műhely levevállalat
ácsa, ko(Liebmann Béla felv. Fény. Szöv.)
gőjét
állandóan
vácsa,
kőművese
tisztán
tartja
a
is. 0 építette
fel
tűzhely fölé szerelt füstelszívó be- egymást. Ugy összedolgoznak, mint munkatársat
segítségével a stranrendezés, amelyen kérésziül venti
vállalat
egy
gép.
Nincsenek
felesleges don lévő fürdőházat és a
látorok segítségével jut ki a füst a mozdulataik,
Közben,
minden percet
ki- kerékpárőrző helyét is.
szabadba, A dolgozók hűsítői!álként használnak.
otthon, ha ideje engedi, 3 hohl
szódavizet kapnak.
juttatóit
földjén segít feles gének.
A vezető kovács
Bakos
Elek. Szeret dolgozni, helytáll
bárhol,
Itt dolgozik a vállalat
három Csendes,
szorgalmas
fiatalember. de ha jó bor van a közelben — s
sztahánovista
kovácsa:
Bakos Szakmájában
elsőrangú, a
mun- meg kellene kóstálni — annak sem
Elek. Kulcsár István és Horváth kafegyelemben
élenjár.
Algyön fordít hátat!
Szilveszter.
Az ö kalapáesütésiik lakik, onnan jár be vonaton vagy
A három sztahánovista
kováit
alatt formálódik az izzó
vas.
A kerékpárral,
de még soha
sem példaképe a dolgozóknak:
Most
40—45 fokos
melegben, félmeztekésett
el.
Munkatársainak
sok augusztus 20-a méltó
megünneplélenül dolgoznak.
160—1V0 százalékészülnek.
Kalapácsütéseik
kos teljesítményük és
kifogásta- hasznos szakmai segítséget nyújt. sére
Horváth
Szilvesz- nyomán felszökik a
teljesítményt
lan minőségű az általuk
készített Megtanította
tert a gépi kovácsolásra is. Bakos jelző grafikon vonala, egyik bizoszerszám.
Eleket ez év taraszán — jó mun- nyítéka
lelkiismeretes, becsületes
A
kovács-brigád jól
megérti kájáért, mint silahánovistát
•—> a munkájuknak,
(k, m.)
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Áz európai kollektív biztonság megteremtésére vonatkozó
szovjet jegyzék külföldi sajtóvisszhangja
Párizs (TASZSZ) A párizsi sajtó
figyelmének központjában az európai kollektív biztonság kérdésével
kapcsolatban Franciaország. NagyBritannia és az Egyesült Államok
kormányához intézett szovjet jegyzék áll.
„ ;
A jobboldali lapok csaknem egyhangúlag azt erősítik, hogy
a szovjet jegyzék nem jelent
"meglepetést", mivel a Szovjetunió részéről már közvetlen
ezután vártak ilyen kezdeményezést, hogy teljesen nyilvánvalóvá vált a genfi értekezlet
sikere az indokínai
kérdéssel
kapcsolatban.
Mindazonáltal sok
lap
beismeri,
hogy a szovjet jegyzék a nyugati
országok fővárosaiban "zűrzavart"
keltett.
|
A "Libératlon* című lap maradéktalanul támogatja a szovjet javaslatot. Hangsúlyozza, hogv
ezek a javaslatok megfelelnek
Franciaország nemzeti érdekelnek.
A lap követeli, hogy a francia
kormány haladéktalanul támogassa az európai kérdések megvitatására hivatott értekezlet összehívásáról szóló szovjet javaslatot.
Párizsi közlemény
szerint
sok
francia politikus, köztük a miniszterelnök számos tanácsadója, amellett foglal állást, hogy
Franciaországnak el kell fogadnia
azokat a javaslatokat,
amelyeket a szovjet
kormány
Jegyzéke tartalmaz.
Pierre Mendes-France július 25-én
megvitatta ezt a kérdést a külügyminisztérium hivatalnokaival. Mint
ismeretessé vált, ha Mendes-France úgy határoz: célszerű meggyőzni az Egyesült Államokat az értekezleten való részvétel mellett, valószínűleg Washingtonba
utazik,
hogy találkozzék Eisenhower
elnökkel.
Az angol sajtó részletesen kommentálja a szovjet jegyzéket
és
hangsúlyozza a jegyzék alapos tanulmányozásának szükségességét.
A "Manchester G u a r d i a n " megjegyzi, hogy
"egy ú j találkozó
Molotovva)
hasznos lehet" és hogy az európai kollektív biztonságról kompromisszumos megegyezési formákat lehetne kidolgozni.

Életbelépett a fegyverszünet
Észak-Vietnamban
(MTI) A z A F P jelenti Hanoiból,
hogy kedden reggel helyi idő szerint 8 órakor életbelépett a fegyverszünet az északvietnami
hadszintéren.

Hegemlékezés
Ságvári

Endréről

Kedden délután a Budakeszi úti
volt Nagy-cukrászda falán
elhelyezett emléktáblánál a DISZ budapesti bizottsága
emlékünnepséget rendezett.
Ságvárj Endre tiz
évvel ezelőtt ezen a helyen
halt
hősi halált. A budapesti
ifjúság
küldöttel előtt Fábrl
Tibor,
a
DISZ budapesti bizottságának titkára emlékezett meg a magyar ifjúmunkásmozgalom
mártírhalált
halt
vezetőjéről. X DISZ
Közr
ponti Vezetősége nevében
Hollós
Ervin és Petrák Lajos u Központi
Vezetőség
titkárai
koszorúzták
meg az emléktáblát, majd a budapesti fiatalok küldöttei helyezték
el virágaikat.
Az emlékünnepség
az Internacionálé
hangjaival ért
véget.

Koszorúzási

ünnepség

Ságvári Endre sírjánál
Ság vári Endre halálának 10. évfordulója alkalmából kedden délelőtt koszorúzási ünnepséget
rendezett a Dolgozó Ifjúság Szövetsége budapesti bizottsága a magyar
ifjúmunkás mozgalom nagy
mártírjának
Budapesten, a Kerepesitemetőben lévő sírjánál. A
DISZ
központi vezetősége nevében Terék György osztályvezető, a D I S Z
budapesti bizottsága nevében Kovács Antal, a bizottság titkára helyezett el koszorút, Ezután a budapesti ifjúmunkások
és
diákok
küldöttségei koszorúzták meg Ságvári Endre sírját,

Eden angol külügyminiszter hétfőn nyilatkozott az alsóházban
a
Szovjetunió ú j javaslatáról, am?ly
értekezletet a j á n l az európai biztonság kérdésének
megvitatására.
Eden azt mondotta, hogy
Anglia meg akarja
hallgatni
Amerika, Franciaország és más
országok kormányának véleményét, mielőtt válaszol a jegyzékre.
Newman, a "New York Herald
Tribune« tudósítója
leszögezi
a
nyugati
hatalmaknak
a
szovjet
kormány jegyzékével
kapcsolatos
álláspontját és azt írja, hogy

Az árvízvédelmi

londoni és washingtoni
vélemény szerint ezt a jegyzéket,
csakúgy, mint a március 31-1
szovjet jegyzéket, elutasítják.
Londont azonban — írja Newman
— "nyugtalanítja az esetleges franciaországi és nyugatnémetországi
visszahatás".
Schmidt, a "The New York Times" washingtoni tudósítója közli,
hogy július 26-án megkezdődnek
a tárgyalások az Egyesült Államok,
Anglia és Franciaország kormányai
között a szovjet kormány jegyzékére adandó válasszal
kapcsolatban.

kormánybiztosság

A magyar Duna a Paks feletti
szakaszon erősen, Paks alatt lassan apad, Pakson kedden reggel 7
órakor a vízállás 684 cm, vagyis a
hétfő reggeli vízálláshoz képest 48
cm-t apadt. Mohácson hétfőn reggel 7 óra és kedd reggel 7 óra között az apadás 9 cm, a legmagasabb vízállás óta 35 cm.
Az árvízvédelmi
kormánybiztos
a Darnózseli, Arak, Lipót, Dunaremete, Doborgazsziget,
Sérfenyőszlget, Tejfalusziget,
Ásványráró
községekre, illetve lakott helyekre
vonatkozó kiürítési rendeletét viszszavonta.
A Paks feletti dunaszakaszen az
ár apadásával
fokozatosan
megszűnnek a védelmi munkálatok.
Az árvízvédelmi
készültséget
azonban — biztonsági okokból
—
a vízállástól
függetlenül
mindaddig fenn kell
tartani,
amíg az árvíz által okozott rongálások helyreállítása és az ár
védekezésnél használt anyagok
és eszközök összegyűjtése meg
nem történik.

jelentése

Doromlás—Karaszifok között
a
dunai fővédvonalon a szorítógátak
építése — katonai alakulatok segítségével — tovább folytatódik. A
Tolna—Bogyiszlói út melletti szádpallózás elkészült.
Béta felett a dunai
fővédvonalon a gyors intézkedések és az erélyes védekezés eredményeképpen a
nagyobbarnyú csurgások megszűntek. A korábban megkezdett szorítógátakat továbbépítik.

fok üzemi strandház
sorakozik egymás mellett a zöldlombú fák között meghúzódó tiszai
partfürdő telepén.
Barnára
sült
dolgozók pihennek kényelmes nyugágyakban,
fiatalok
szórakoznak,
sportolnak.
Jólesik a szőke Tisza
hullámai
között felfrissülni
— munka előtt
vagy munka után. Naponta többezer ember fürdik az öreg
folyóban. Igazi nyári időben — ez sajnos az idei nyáron ritkán
fordult
elő — 15—18 ezer látogatója
van
a Városi Partfürdőnek. Benépesednek az öltözők, a zsupfedeles pihenők, a játszóterek és
sportpályák. Az üzemek slrandházaiban
is
egyre nő a forgalom ...
A Szegedi Kenderfonógyár
kabinjai piros és kék színre festett
oldalairól
már messziről
megismerehető, Az üzem asztalosai, festői o kora tavasszal hozták rendbe,
csinosították,
bővítették a
kabint,
hogy még
otthonosabbá
tegyék,
még több kényelmet nyújtsanak
a
pihenni vágyóknak. A javítási
és
átalakítási
munkák több mint
6

a

s í i a n d a n

ki is használják
az idén oly szeszélyes természetű
nyár mindé a
esönélküli napját.
Köznap 10—50,
Vasárnap pedig 150—200 üzemi dolgozó strandol, pihen, kedve szerint
a folyóparton. Az ifiknek
azonban
nem számít a hűvösebb időjárás. A
kajak-szakoszlály
tagjai
szorgalmasan sportolnak a Tisza lágy hullámain.
Még örülnek
is a szélnek. Sportmelegítőben
nem fáznál;,
s a víz felett a friss, tiszta levegő
acélozza egészségüket,
A kender gyár három
műszakban
dolgozik. Azok a fiatalok,
akik
délutánosok, már reggel a strandon
találhatók.
Pihennek
és szórakoznak, fürödnek, zuhanyoznak, s délután friss erővel állnak a gépeik
mellé,
Akik viszont délután
szabadok, azok munka
utáni pihenésre keresik fel a hűs vizű folyót.
Temesvári Erzsi, az
előfonóbun
dolgozó ifjúmunkás
„törzsvendége" Csiszár néninek.
Temesvári
Erzsin meg is látszik a nap sugarainak hatása. Bőre bgrna, hiszen
kajakozás közben, víz felett lehet
a legjobban
barnulni.

A Sió és Sárvíz csatornákon ez
apadás igen csekély s ezért továbbra ls éber készenlétre v a n szükség.
Paks környékén a fővédvonalon
lényegesen enyhült a helyzet.
Az árvízvédelmi anyagok és eszközök szállításánál kiemelkedő teljesítményt nyújtott a M Á V menetirányító szolgálata.
Munkájuknak
köszönhető, hogy — sokszor igen
komoly helyzetben — a legrövidebb idő alatt, mindig a kellő pillanatban érkeztek meg rendeltetési
helyükre a védekezéshez
szükséges anyagok és eszközök.

A Kínai Népköztársaság kormánya sajnálkozását
fejezi ki egy brit repülőgép lelövése miatt
Peking (MTI). Csang Han-fu,
a
Kínai Népköztársaság
külügyminiszterhelyettese, Humphrey Trevelyan pekingi angol ügyvivőhöz
intézett levelében kifejezte a Kínai
Népköztársaság
Központi
Népi
Kormányának
sajnálkozását egy
angol utasszállító gépnek
Hainan
szigete közelében tévedés
folytán
történt lelövése miatt. A Központi
Népi Kormány a balesetet szenvedettek és az elhaltak
családtagjai
Iránt részvétét nyilvánítja
és kifejezi készségét arra:
megfontolás
tárgyává teszi, hogy megfelelő támogatást és kártérítést fizessen ez
emberi életben
történt veszteségekért és az okozott károkért.
A szerencsétlen incidens lefolyásával kapcsolatban Csang Han-fu
a következő nyilatkozatot adta:
„Kína parti területei és szigetei
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felett gyakran kerül sor légi harcra Csang Kai-sek repülőgépeivel,
amelyek Taivanról támadásokat intéznek a kínai parti terület és Kína
szigetei ellen, beleértve Hainant is.
Gyakran dobnak le K í n a területén
titkos ügynököket és a K í n á
felé
tartó, különféle nemzetiségű kereskedelmi hajókat rabló módon feltartóztatták és kifosztották. Július
23-nak reggelén a Kínai Népköztársaság egyik őrszolgálatot teljesítő repülőgépe jelentette, hogy Hainan felett légiharcokba
keveredett
a Csang Kai-sek gyujtogatók egyik
repülőgépével.
Az azonnali folyamatba tett vizsgálatok során megállapították, hogy a tévesen a Kuomintang-klik repülőgépének tartott
gép a valóságban angol utasszállító

Képünkön Temesvári Erzsi, Pusztai Ferenc és Rusz Miklós ifik kajakozásból térn ek vissza.
,

,

Llebmann

felv.

— Néhány órai strandoldt
utón
ezer forintba kerültek. 'A kis házimunka —
kóhoz hasonló öltöző előtt
gondo- sokkal jobban megy a
zott virágágy
díszeleg. A
tornác mondja mosolyogva.
Egészen felfölött, körben virágkosarakban
pi- frissülök. Amikor
éjtszaka dolgoros muskátlik
bólogatnak
a lan- zom, lent vagyok reggeltől
estig.
gyos szellő érintésére. A
strand- Itt a jó levegőn aludni is
lehet,
ház gondnoka Csiszár Jánosné. A azután meg hozok magammal csokenderfonóban
dolgozott ő is, de magot is, amelyből előkerül a regbetegsége után most nem tudna a geli és az uzsonna is.
Ebédelni
gépe mellett helytállni.
Az
üzem hazajárok,
mert itt lakom
nem
vezetősége öt bízta meg a strandon messze. Sokat kajakozunk,
fürdiink,
a gondnoki teendőkkel. Csiszár né- Szeretem a nyarat!
ni szerető gondossággal végzi munSzőke haját kócolja a szellő, s
káját. A tűzőptros cserepes mus- a csinos kislány evezővel a kezékátlikat éjtszakára az öltöző előtti ben elindul társai után, a Tisza
virágágyakba
helyezi, hogy a ko- felé.
rareggeli harmat azokat is érhesAz állandó
strandolok
között
se, Tisztán, rendben tartja a kis
** ott látjuk úgyszólván
minházat és az előtte lévő
zsuptetös
pihenőt is. A nyitóit oldalú
pihe- den nap Pusztai Ferenc és Rusz
ifjúmunkásokat
is, akik
nőben, — amelyeket körben futó- Miklós
virág ölel körül — piros és
kék nemcsak a kajakozásban, de a terPusztai Fe*
színre festett padok és székek van- melésben is kiválóak.
gép volt.
dolgo*
nak, ahol sakkozhatnak,
kártyáz- renc a motringpréselöben
átlaga
hatnak, vagy éppen
szunyókálhat- zik. Elmúlt havi termelési
nak is a kendergyár dolgozói. Szó- 130—132 százalék, Rusz Miklós vilbiztosítja a szép nagy laforrasztó 125—126 százalékos haEgyre t ö b b p é n n e l , élelemmel, r u h á v a l segíti rakozásukat
Erzsébet
vildgvevő rádió, a tekepálya,
a vi teljesítést. Temesvári
kilenc ltajak és a 4 párevezös csó- pedig 106—110 százalékot ért el
d o l g o s é n é p ü n k bajbajutott testvéreit
hónapban.
nak, melyet szintén az üzem bizto- az elmúlt
sít számukra. A csónakpark az idén
Hogy megváltozott az
élet egy
mázsa kukoricát ajánlottak fel.
Az árvízkárosultak
érdekében
Dolgozóinknak
beAz egyénileg dolgozó parasztok tovább bővül, ugyanis 15 ezer fo- évtized alatt.
megindult hatalmas népi megmozrintot kaptak új csónakok vásárlá- csületes munkájuk
után
biztosítva
szép
példáját
dulásnak értékes jellemvonása az segítőkészségének
sára.
van a pihenés, szórakozás.
Könya leleményesség,
és körültekintő mutatta Sefelin Lajos 3 holdas szenyebb a munka, mert frissen, kigondoskodás, amellyel a dolgozók gedi dolgozó paraszt, aki egy máAZ öltözőben tartiák a sporlo- pihenv.
lépnek
a gépek
mellé.
segítőkészsége ú j a b b és újabb meg- zsa búzát ajánlott fel. Hasonlókép**' lók tréningruháit
Is, hogy a
közben nem
maradnak
nyilvánulási formákat talál.
pen egy mázsa búzát adott Duj- sportolás közben kimelegedett dol- Munkájuk
adósak, több, jobb termeléssel viKedd estig a Magyar Nemzeti
nov Miksa garai délszláv dolgozó gozók felvehessék magukra,
ami- szonozzák a szerető gondoskodást.
Banknál és az Országos Takaparaszt. Szukov Péter és Bosnyák kor megpihennek.
Vigyáz
rájuk
rékpénztárnál megnyitott számA kajak már eltávolodott a partIstván
bajai
dolgozó
parasztok Csiszár néni.
Figyelmezteti
őket,
lákra több mint 1,441.000 forint
ugyancsak egy mázs a búzát,
Pá- ha hűvös van: olyankor nem sza- tól, Az evezők egyszerre csapódnak
érkezett
kolicz Gyula pedig egy mázsa bú- bad zuhanyozni. Van az öltözőkben a vizbe ...
és ebben természetesen nincs ben- zát, egy mázsa rozsot, ezenkívül ta- tükör, ruhafogas, lábmosáshoz vöNézem a pihenő, szórakozó dolne a sok úton lévő, m á r befizetett karmányrépát és szálastakarmányt dör, törlőruha, papucs és ki tudja
gozókat,
akik boldogok, hogy ebmég felsorolni
mennyi
apróság,
ajánlott fel.
pénzküldemény.
élhetnek.
kényelmes ben a társadalomban
A pénzbeli segítségen kívül álA sok pénzbeli és terménysegít- amely mind a dolgozók
szolgálja.
A dolgozók
landóan ú j a b b és ú j a b b termény- ségen kívül elsősorban az M N D S Z pihenését
<k. m.)
felajánlásokról érkeznek hírek.
m u n k á j á n a k köszönhető, hogy egyA Hajdu-Bihar-megyei
nagyre több ruházati cikket és háztarlétal járás termelőszövetkezetei
Elítélt élelmiszerüzórkedők
tási felszerelési tárgyat is adnak a
71 mázsa gabonát. 76 mázsa
dolgozók.
üveges Sándor né és Szegedi Jó- gyei baromfikereskedö
5 sertést a
burgonyát, 3 mázsa árpát. 47
zsefné encsl lakosok rendszeresen más nevére kiállított vágási engevásároltak baromfit és tojást
En- dély alapján levágott, a húst, és a
csen és azt 30—40 százalékos
ha- zsirszalonnát
Budapesten
eladta.
IntEa az indokínai
fegyverszünetet
ellenőrző
szonnal értékesítették a
miskolci A pestmegyci bíróság
fellebbviteli
piacon. Az encsl járásbíróság Üve- tanácsa 1 óvi és 6 hónapi börtönbizottság
összehívását
javasolja
ges Sándornét 5 hónapi, Szegedi büntetésre Ítélte.
Józscfnét pedig 4 hónapi börtönre
Morvái Jánosné és Viáa IstvdnAz értekezlet célja
megvitatni
Uj-Delhiből jelenti az A F P : Hiítélte.
né bajai lakosok a sonkát kilónvatalosan közölték, hogy
India, u bizottságok felállításával és felSzekeres
fAszló
többszörösen ként 35, a szalonnát kilónkónt
40
adatával kapcsolatos kérdéseket.
mint a vietnami, laoszi és
kam
büntetett előéletű
nagykútai lakos forintos árban a bajai piacon többbodzsai fegyverszünet
nemzetközi
Pécsre
ellenőrző bizottságának
elnöke, ja1953 őszétől Békésen és Békéscsa- ízben is felvásárolták és
Nagyarányú
szökések
tíz forinttal magasabb
vasolta a bizottság két másik tagbán több alkalommal összesen
13 szállítva
jának, Lengyelországnak és
Ka- a Bao Daj-féle
hadseregből malacot és süldőt vásárolt, azokat áron árusították. A b a j a i járásnadának, valamint a többi érdebíróság
6—6 hónapi
börtönbünNagykátára szállította és a körkelt kormánynak, hogy
Uj-DelhiPárizs (MTI) Mint Hanoiból jetetésre ítélte őket. Mivel
előzőleg
haszonben üljenek össze.
lentik. Hanoi katonai körökben be- nyékbeli vásárokon busás
mindkettőjüknek hasonló
bűncsebírósúg lekményekért 4—4 hónapi börtönre
ismerik, hogy az elmúlt napokban nal eladta. A pestmegyei
Ilyen értelmű meghívót, küldismét
ú
j
a
b
b
nagyarányú
szökések
— mint fellebbviteli bíróság — üzér- ítélték, de büntetésüket
tek
Kanada,
Lengyelország,
próbaidőtörténtek a Bao Daj-féle hadsereg- kedés büntette miatt 1 évi és 6 hóFranciaország,
Vietnam.
Kam
re felfüggesztették,
újabb
bűnből. A tonkini delta északi szakahodzsa, Laosz és a Vietnami
napi börtönre ítélte.
cselekményük
következtében
az
szán
egész
helyőrségek
szöktek
Demokratikus Köztársaság korelőbbi ítélet is érvénybe lépett.
Mayer
Ferencné,
volt
tápiógyörmeg.
mányának.
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A városgazdálkodásban
a tudomány

DELMAGYARORSZÁG

3
is
felhasználják
eredményeit

Jelentések a nyári munkákról

Búgnak a cscplők — a szövetkezeti tagoknak és az egyéni gazIrta: I . Ivanov, a Városgazdálkodási Akadémia igazgatója, dáknak zsákokba ömlik a gabona.
Sz. Kopjev professzor és A. JNyikityin professzor
Az öntudatos dolgozó parasztok
teljesítik beadási kötelezettségüket.
tok nyíltak meg az ország gázhálóVíeellátáa,
ríxti**titán
Asszonyok, férfiak egyaránt a sozatának fejlesztése előtt. A gázelEgyre több szovjet tudós vesz látásban most már az alacsony ka- ros teendők elvégzéséért munkálrészt a városgazdálkodás
munká- lóriájú gázt (generátor és kohógázt. kodnak. Hibák is vannak a cséplésnél, amelyeknek megszüntetése
jában, a városok fejlesztésében, a stb.) is felhasználhatják.
nem várhat halasztást. Fontos elvárosgazdálkodási technika színvoérni azt is, hogy minden
gazda
Távirányítás,
automatizálás
nalának emelésében. A városgazúgy, ahogyan kell, a géptől tegyen
dálkodás egyik legfontosabb ága a
A szovjet városokban sok köz- eleget beadási -kötelezettségének.
vízellátás és a csatornázás. Csupán
Moszkva vízvezetékein
háromszor üzem működik, s mindegyik kiterXettfiziftt ercvel do'eoznak
annyi víz áramlik keresztül, mint jedt hálózattal rendelkezik. Ezért
az asszonyok a Komsi omol tsz-ben
amennyi az egész cári Oroszország szükségessé vált, hogy a városgazdálkodásban is bevezessék a távirávárosainak vízvezetékeiben folyt.
A gyálaréti Komszomol termelőJe- szövetkezet az MNDSZ
országos
Az OSZSZSZK Városgazdálkodá- nyítást és az automatizálást.
a
vízellátóberendezések központjának felhívására még azok
st Akadémiájának tudósai a város- lenleg
komplex automatizálása, az utcai az asszonyok is bekapcsolódtak
a
gazdálkodási dolgozókkal együttvilágítás távirányítása került elő- munkába, akik nem tsz-tagok. Naműködve, ú j
vízvezeték-szűrőket térbe.
ponként 25—30 asszony dolgozik
szerkesztettek.
Az automatikusan
Az egyik moszkvai vízvezeték ál- a szövetkezeti földön;
működő szűrők lehetővé
tették,
Az asszonyok Molnár
Dezsűné
lomáson hosszú időn át kipróbálpárttitkárral és Terhes Edéné, a
hogy a már meglévő vízvezetékták a távellenőrző és szabályzóké- község Munkaérdemrenddel kitünberendezések
termelékenységét
szüléket. A tapasztalatok azt mu- tetett MNDSZ titkárával az élükön
megkétszerezzék;
tatták, hogy a készülék igen meg- nem egyszer végeztek hősies munA tudósok ú j eljárásokat dolgoz- bízhatóan működik, csökkenti
az kát. Mélyfekvésű földjeiken gyakran víz áll. Ezt a területet sem
tak ki a z ivóvíz tisztítására is. Az üzemzavarok
számát, emeli
az
ú j módszer szerint az ivóvizet ul- egész vízvezetékrendszer termelé- hagyták azonban parlagon. Az aszszonyok vállalták megmunkálását.
traviola sugarakkal tisztítják. Ez kenységét, javítja a gépek munkáMegtörtént, hogy bokáig érő vízben
úgy történik, hogy a vizet bakté- ját és a víz minőségét. Az auto- kapálták a kukoricát. Amikor már
riumölő ultraviola sugarakon veze- matizálásra fordított összeg 2—3 kapálni sem tudtak, kézzel szedték
ki a gyomokat. Munkájuk
nem
tik keresztül, s ez teljesen fertőt- éven belül visszatérül.
volt hiábavaló: a vízjárta terüleleníti a folyadékot. Ez a víztisztíten is közepes termést várnak.
„Bossaúéletű"
házak
tási módszer sokkal olcsóbb és
A munkából a sokgyermekes
jobb, mint az eddigi klórozás. s
A leningrádi
városgazdálkodási édesanyák is részt vállaltak: Dénem rontja az ivóvíz ízét sem.
intézetben újfajta, úgynevezett per- kánv
Józsefné
nyolcgyermekes
klórvinil festékanyagot
állítottak anya ugyanolyan derekasan dolgoUjabb
lehetőségek
elő. A festékanyaggal bevonják a
a gáxel
látásban
házak tetőzetét és
homlokzatát,
Tudósaink felfigyeltek arra, hogy
ezáltal tartósabbá, szilárdabbá tea háztartási berendezésekben nem
szik azokat. Igy jelentősen növelik
gazdaságosan ég el a gáz. A városaz épületek élettartamát.
ban használt gáz legnagyobb
réÁRVÍZVÉDELMI
MŰSZAK
A
rosztovi
Városgazdálkodási
szét takarék gázégőkben égetik el.
Az elmúlt héten pénteken a PapUgyanakkor azonban a
takarék Akadémia munkatársai kidolgozták
csomagoló
gázégők hatásfoka nem
haladja a gipszrostos vakolás technológiá- rikafeldolgozó Vállalat
üzemrészének
dolgozói javaslatot
meg a 45—55 százalékot. Főfelada- ját. Az ú j vakolóanyag sokkal oltettek, hogy vasárnap tartsanak az
tunk tehát, hogy megjavítsuk
a csóbb és jobb, mint az eddig va- üzemben árvízvédelmi
műszakot.
kolásra
használt
száraz
gipszlemez.
háztartási gáztűzhelyekben
haszEzt a kezdeményezést az üzemben
örömmel fogadták s az elhatáronált gáz égését. Ezt csak úgy érFejlődik
a
trolibuszhálózat,
zást tett követte. Vasárnap reggel
energiafogyasztás
hetjük el, ha bevezetjük a gázhal- csökken az
hat óra előtt ünnepi röpgyülésre
maz állapotú futóanyagok lángnélAkadémiánk érdekes kísérleteket gyűltek össze a dolgozók. A röpküli égetését, amelynek módszerét végzett a közlekedés területén is. gyülésen Báló MShályné elvtársnő,
szovjet tudósok dolgozták ki.
A
kísérletek
komoly
sikereket az üzem párttitkára üdvözölte a
dolgozókat.
I
Jelenleg olyan hösugárzó takarék eredményeztek. A városi trolibusz
Az ünnepi műszakban több mint
feszültségről
gáztűzhelyek elkészítésén
dolgoz- hálózatát 600 voltos
nak. amelyek lehetővé teszik, hogy 1200 voltra állítottuk át. Ezáltal 44 mázsa paprikát csomagollak be
munkásaink. Ezzel az eredménya háztartási tűzhelyeken láng nél- csökkent az energiafogyasztás.
nyel meggyorsították a paprikaelkül égessék el a gázt. Az ilyen gázA trolibuszvezetők
feszültségé- látást. Ez főleg azokon a vidékeégetésnél nem
keletkezik
kelle- nek emelkedése nagy távlatokat ken jelentős, ahol az árvíz miatt
metlen szag és a gázégők hatás- nyit a városkörnyéki és a városok fokozott ellátásról kell gondoskodni. Az üzem havi tervének teljesífoka 70 százalékra emelkedik. Az közötti trolibuszforgalom előtt.
tésében ezzel az eredménnyel kétújfajta gáztűzhelyekben mind maA városgazdálkodási
tudomány napos tervelőnyt biztosítottunk. A
gas, mind pedig alacsony kalóriá- eredményei még távolról sem elé- vállalat dolgozói nemcsak ezzel sejú gázt égethetnek.
gítik ki a gyorsan fejlődő városok gítettek az árvízkárosultaknak, haAzáltal, hogy a háztartási készü- igényeit. Ezért célunk, hogy a vá- nem pénzbeli gyűjtéssel is. A gyűjtés eredménye eddig 3731 forint.
lékekben lehetővé vált a kiskaló- rosgazdálkodásban széleskörű tudo- Munkásaink a továbbiakban
is
riájú gáz égetése, hatalmas távla- mányos kutatómunkát kezdjünk.
mindent megtesznek, hogy segítséget adjanak az árvíz által keletkezett károk helyreállításához is.
Sz. A.
/SZEGEDI JEGYZETEK

zik, mint Bálint Lajosné, akinek
csak a férje tsz-tag, de most ő is
segít. Idős Nacsa Istvánné már 86
éves. Ö még emlékszik a 75 évvel
ezelőtti szegedi nagy árvízre, amely
Gyálaréten is sok kárt okozott. Nacsa néni már dédnagymama, mégis
fiatalos lendülettel áll helyt, a munkában. A tsz baromfiállományának
gondozását vállalta.

oldást, hogy ne részesek arassák á
tsz nyolc holdnyi búzáját. Kétségtelen, hogy a tanács segítségével
egy nap alatt megoldható a gabona
reszesek nélküli való learatása.
Rüszkén is meifelelA a termés

Búgnak a cséplőgépek a röszkei
1
határban és gyűlik a gabona a
zsákokba. Megelégedetten
látjuk,
hogy gabonatermésünk
megfelelő,
Egy hit alatt 25 vagon beadóit
jó közepesen fizet a föld, sőt mondgabona Szegeden
hatjuk. várakozáson felül.
Az öntudatos dolgozó parasztok
Az elmúlt héten a szegedi termelőszövetkezetek
és
egyénileg egyenesen a géptől teljesítik a begazdálkodó dolgozó parasztok ga- adást. J ó járt Elek és Nagy JózscE
bonájuk elcséplése után 25 vagon dolgozó parasztok is a géptől közvetlenül teljesítették állam iránti
terményt adtak be.
kötelezettségüket. Példájukat
soA szövetkezeteken kívül a be- Kan követték.
adás teljesítésével különösen
pélAz árvízkárosultakra is landodát mutatnak a mihályteléki részen lunk. Kiss József, Szántó
Kővár*
lakó gazdák. Az elmúlt hét során János-utcai lakos 50 kiló,
Papp
több mint 10 vagon gabonát adtak Istvánné 10 kiló, Börcsök Károly
be — s számosan teljesítették állam 9 kiló búzát adott az árvízkárosuliránti kötelezettségüket.
tak megsegítésére.
Tapodi Gyula
Miért ad'a részes aratásra nyolc hold
levelező
búzáját a deszki Táncsics tsz
!
M érl állnak a csépldk Újszegeden
A deszki Táncsics termelőszövetkezetnek 11 tagja van. Az aratást
A deszki gépállomás két gépje
8 hold búza kivételével mindenütt | Újszegeden csépel — azaz
csak
a gépállomás gépei végezték. A csépelne. A két gép igen gyakran
nyolc hold búzát nem tudták gép- áll, nem halad a munka, különböző
pel vágni, mert nagyon kúszált és hibák miatt. Hétfőn az egyik gép
összefonták a szederindák
mindössze 24 mázsát, a másik peA Táncsics most ezt a nyolc hold dig 48 mázsát csépelt.
A deszki gépállomás vezetői tebúzát részében
akarja
vágatni,
mert nem győzik a munkát, ahogy gyék meg az intézkedést azért,
Újszegeden is
megfelelő
mondják. Savanya Imre, a helyi ta- hogy
nács elnöke elnézi ezt. s nem tesz ütemben haladjon a cséplés, ne lesemmit azért: megtalálják a meg- gyen géphiba.

Hírek az árvízsujtotta teriiletek lakóinak
indult
mozgalomról

A város
Meleg,
júliusi éjszaka van. A házak
ablakszemei még sokhelyen világosak, de
már lassan
nyugovóra térnek az emberek. A rókusi (emplom órája
rég elkongatta a tizet. Já' ró-kelő ilyenkor már
1
alig akad az utcán.
Ezer és ezer villanyégő áraszt világosságot a
városra.
Messziről
olyanok
> ezek a kis
lámpák,
mint számtalan
sziporkázó csillag. Gyö; nyörü dolog éjszaka
végigsétálni
a Kos, suth
Lajos-sugárúton,
s szemlélődve
nézni
az alvó városrészt.
A hatalmas
fákkal
és zöld
bokrokkal
szegélyezett út elvezeti az éjszakai sétálót a város szivéhez. Itt már nem alszik az élet. A város szive egyenletes
lüktetéssel ver. Nem,
nem a
Belvárosban
vagyunk, hanem Rókuson,
a
Szegedi
Erőműnél.
A környék csendes.
A gyár gépei dübörögve dolgoznak. Ez
a zúgó, dohogó muzsika ringatja álomba
minden este a

szivében

rókusiakat.
'A gyár
környékét pazar fény
világítja
meg. Látni
lehet az energiát továbbító
villanydrótok sokaságát, amelylyel
magához
kap
csolja az
üzem
a
legtávolabb
eső városrészt is. A sötétségbe vesző, szerteágazó
vékonyabb,
vastagabb
drótszálakon ilyenkor is árami
fut keresztül.
Viszi
az életet a
kórházakba,
klinikákba,
világosságot a lakóházakba, erőt az üzemekben
dolgozó motoroknak.
A város
szivében,
benn a gyárban, mint
a láncszemek,
úgy
kapcsolódik egymáshoz a szénhordótól a
salakhordóig
mindenki. Ingujjban,
az
izzadtságtól
nedvesen
őrködnek
az
árammérő
műszerek
legparányibb
mozdulatára,
Az áramelosztónál egy
hatalmas
márványtábla
előtt Kocsis
Ferenc
áll. A táblán műszerek, kapcsolók
sokasága. Ezek a városrészek, a közvilágítás és a solc-sok
motor
áramfogyasz-

A NEHÉZ HELYZET
ENYHÍTÉSÉRE

tását jelzik. 'A műszerek azt
mutatják,
nitrns baj sehol. Bőségesen kapnak áramot az utcai lámpák,
a lakóházak és
az
az üzemek is,
ahol
éjszakai műszak van.
Egyszercsak
megbillen az egyik műszeren
a
terhelést
jelző mulató.
Kevés
az
energia.
„Több
gőzt" — figyelmezteti Boldizsár
József
turbinagépészt
Kocsis Férenc.
Rögtön
szaporábbá válik
a
fűtök
munkája.
a
szénrakodók is iparkodnak, a
salakozók
is többször
fordulnak a csillékkel.
A
munkásokról
a
kövér
izzadságcseppek
sűrűbben
peregnek,
de azért éberen vigyáznak az áram termelésre.
Az
óra
mutatója
mind előbbre kúszik.
Az elcsendesedett városban
az
Erőmű
gépeinek ütemes zaja
messzire hallik.
Az
alvó városban dolgozik a sziv,
rézdróthuzalok erein száguld
az energia,
szerte a
városban, ahol
erre
szükség van.
RIKK
JÚLIA

a bajbajutottak
megsegítésére , is
elsők között jelentkeztek és fizetésükhöz mérten a legtöbbet adták.
Rácz József
A GYŰJTÉS E G Y I K
N A P J Á N 451 FORINT
GYÚLT ÖSSZE
Az árvízkárosultak
megsegítésére folyó gyűjtésben a Szegedi
Erőmű Vállalat dolgozói a gyűjtés
egyik napján 451 forintot adományoztak. Az Erőmű minden dolgozója hozzájárult forintjaival a hpjbaiutottak megsegítéséhez, s a vállalatnál 2911 forintot
gyűjtöttek
össze.
Filák Ignác
A VILLANY- ÉS
ÉPÜLETSZERELŐ
V Á L L A L A T SEGÍTSÉGE

megsegítésére

sainak megsegítéséből.
Az
üzem
dolgozói 1760 forintot
gyűjtöttek.
Szöllősi Sándorné,
Somogyi István, Gasparics Péter 100—100 forintot adományoztak. A 68 éves
Becsei Mihály is 50 forinttal járult
hozzá a lakosság megsegítéséhez.
Nyári Zoltán
A CSORVAI KISS IMRE
TSZ AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKÉRT
A csorvai Kiss Imre tsz elismerésre méltóan nyújt segítséget az
árvízkárosultaknak.
A
szövetkezet az árvízsujtotta vidék egy tszének 15 mázsa rozsot, egy üszőt,
egy pár süldőt és ezer forintot
adott — segítségképpen.
A tsz tagjai egyénileg is, még
külön segítik az árvízkárosultakat.
A R Ö P G Y Ü L É S UTAN

A Csongrádmegyei Villany- és
Épületszerelő Vállalat dolgozói .az
árvízsujtotta lakosság megsegítésére ezideig 3500 forintot gyűjtöttek össze. A vállalat második negyedévi tervét
119.5
százalékra
teljesítette, s a dolgozók most még
jobb munkával készülnek
alkotmányunk ünnepére,
munkájukkal
is hozzá akarnak járulni a nemzetgazdaságunkat ért károk csökkentéséhez.
Kovács István

A Szegedi M Á V
Felépítményi
Vasanyagjavító Vállalat
dolgozói
röpgyülésen
egyemberként
ajánlották fel havi fizetésük öt százalékát azok megsegítésére, akiketa
Duna áradása kiűzött otthonukból.
Dolgozóink pénzbeli felajánlásaikkal járulnak hozzá az ár pusztításainak helyreállításához. Vannak
dolgozóink között többen, kik nem
öt, hanem fizetésük 7—10 százalékát ajánlották fel, például Vajai
Rezső, Horváth Imre, Dobó István,
Szőke Béla, Hegedűs
Mihály és
inép sokan mésok, kik
100—100
forintos felajánlásaikkal
igyekeztek segítségükre az árvízkáros(iltaknak, a vízütötte sebek ;>egyógyításához.

EGY SZÖVETKEZET
A Szegedi Tejüzemben a dolgoSEGÍT
zók röpgyűlést tartottak az árvízkárosultak
megsegítésére. A röpA Szegedi Orvosi Műszerfelszegyűlés után 675 forint gyűlt essze,
relés- és Gyermekkocsi
Készítő
amelyet
eljuttatnak
rendeltetési
Kisipari Szövetkezet is kivette réhelyére. A gyűjtés még nem feje- szét az árvízsujtotta terület lakoKatona Lajos
ződött be és a körzetben dolgozó
tejkezelők ezután juttatják el forintjaikat, hogy ezzel is enyhítsék
az árvízsujtotta
lakosság
nehéz
Ma délután ülést tart a Városi Tanács
helyzetét.
Szetlresi Károly
Ma, július 38-án délután 4 órai VB-elnökhelyettes. 2.
A város
kezdettel tartja a Városi Tanács sportjáról beszámol Kun Lajos, a
Á R V Í Z V É D E L M I HÉT
ezévi IV. rendes ülését a Tanács- Városi TSB elnöke.
A VILLAMOSVASÚTNÁL
háza nagytermében.
A lakosság részéről igen nagy
A Végrehajtóbizottság a tanács- érdeklődés nyilvánul meg mindkét
A Szegedi Villamosvasút dolgo- ülésre két napirendi pontot tűzött napirendi pont iránt. Az érdeklőzói július 27-től augusztus 3-ig ár- ki. 1. Javaslat a városnak közvet- dőkkel tudatjuk, hogy a tanácsülévízvédelmi hetet tartanak. A dol- len a minisztertanács alá rendclé- sek nyilvánosak és igy szivesen lát
gozók ezenkivül 4840 forintot gyűj- séröL Előterjeszti
Tombácz Imre mindenkit a Végrehajtóbizottság.
töttek hétfőig. Terhes Vince raktári munkás 100, Fazekas Endre
50, Török Ernő 50 és Fogas Imre
ugyancsak 50 forintot ajánlott fel
A német kérdés békés megoldásáért küzdő
az árvízkárosultak
megsegítésére.
A gyűjtést tovább folytatjuk.
A
francia bizottság felhívása Franciaország
Villamosvasút dolgozói
elhatározták, hogy július 31-én műsoros esközvéleményéhez
tet rendeznek, amelynek bevételét
teljes egészében az árvízkárosulPárizs (MTI). A
„l'Humanité"
taknak ajánlják fel.
vásban — követelje a kormányVida György közli a német kérdés békés megtól. hogy ilyen értelemben cseA ROMBADÖLT HAZAK
oldásáért küzdő francia
bizottság
lekedjék, mielőtt még az újra
ÚJJÁÉPÍTÉSÉÉRT
felállított
német
hadosztályok
felhívását, amely emlékeztet arra,
súlyos nyomást
gyakorolnának
hogy igazi megoldás: a német béA Szegedi Belsped dolgozói el- keszerződés megtárgyalása, NémetEurópára
és új
konfliktussal
határozták, hogy hozzájárulnak az
ország
egyesítése
a
nemzetközi
fefenyegetnének.
árvíz által rombadöntött házak újA felhívást 134 különböző pártjáépítéséhez. 3135 forintot
gyűj- szültség enyhülésének és az euróállású közéleti személyiség, politöttek össze. A vállalat
legjobb pai biztonságnak keretében.
Felhívjuk Franciaország
közdolgozói: Bárkányi István,
Aradi
tikus, tudós, író, művész, lelkész
Vince, Lajkó István, Csányi János
véleményét — hangzik a felhístb. írta alá.

DÍLMBGYRRORSZAG
NAP

DC&ftfianLá
A bőkezű patikus
A Nemestakács-utca tudvalevő merre van. Ott lakik Mátyás
"
Mihály, kinek megbetegedett a malaca. Mátyás
Mihály
erre c'ir.cnt r.tz állatorvoshoz.
Farkas doktor megvizsgálta a sertést és írt is neki orvosságot, valami gilisztahajtószert, másfél grammot.
Bement Mátyás Mihály a központi patikába, hogy kiváltsa a
szert. Nem volt ott semmi hiba, megkapta szépen a csomagocskát.
Hazament hát s — megmondta az orvos, hogy és mint tegyen —
beadta a disznónak.
Hát egyszer csak látja ám, hogy valami baj van: hánykolódik a disznó, veri magát a földhöz. Megveszett tán? Döglődik.
Bizony, mert a patikus bőkezű volt. A csomagocskán a mérgek
jele, a halálfej mellett annyi állt: 10 gr.
Meg jó, hogy csalánba nem üt a ménkö, a disznó kihányta
a mérg' t.
De mit tenne az ember, ha mondjuk, négyszerannyi altatót
kapna a patikában, mint amennyit az orvos előirt?
( — t h —)
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Várható
időjárás
szerda estig:
Felhőátvonulások,
többfelé záporeső,
zivatar.
Időnként
élénkebb
délnyugati-nyugati
szél. A nappali
bőmérséklet
csökken.
Várható hőmérsékleti értékek:
szerdán

28
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reggel
MOZI
Szabadság: 6 és negyed 9: Kémek a vonaton. — Csehszlovák film.
- Harmadik
találkozás. — A Szovjetunió Állami Táncegyüttesének magyarországi
szerepléséről.
— Harc az ár ellen (ma utoljára).
Vörös Csillag 6 és negyed 9:
Ember,
rablók. — Csehszlovák film
(ma utoljára).
Fákiya: 6 és negyed 9. j ó ido eseten
az esfi előadás háromnegyed 9 órakor a
Ke: (moziban:
Halhatatlan melódiák. —
Olasz film. — Harc az ár ellen (ma utoljára).
MUZEUM

A termelékenység emelése
a Szegedi Kéziszerszámgyárban
A Szegedi Kéziszerszámgyárban
a pártkongresszus óta több fontos
intézkedést hajtottunk végre.
A műsmiki brigád beállításával
a jelenleg érvényben lévő technológiát felülvizsgáltuk és ahol
szükségesnek mutatkozott, javítottunk rajta, vagy teljesen ú j technológiát dolgoztunk ki. Ennek eredményeképpen a hosszúcsőrű, laposfogók gyártásánál az önköltséget
darabonként egy forinttal, a
venyigeolló gyártásánál darabonként
7.80 forinttal csökkentettük a tavalyihoz viszonyítva.
A fogógyártáshoz szükséges fogópreszlingeket eddig több budapesti
üzemtől kaptuk. A szállítás és más
tényezők következtében a fogógyártás önköltsége igen magas volt.
Ezév májusában elkezdtük a fogókhoz szükséges alkatrészek készítését. Júniusban már több mint kétszer annyit készítettünk, mint májusban. Ez nagyban hozzájárult az
önköltség további
csökkentéséhez.
Célunk, hogy
a fogógyártáshoz
szükséges preszlingeket teljes egészében saját magunk állítsuk elő.
Ezt előreláthatólag ezév végéig meg
ts tudjuk valósítani.

A
termelékenység
emelkedése
területén egy fő egy napra eső termelése forint értékét a második
negyedévben 13.8 százalékkal emeltük az első negyedévihez viszonyítva. Tervünk teljesítése, az önköltség csökkentése és a termelékenység emelésének érdekében. Műhelyünkben július hónap első dekádjában Miskolczi István 200 százalék, Rácz Ferenc 208 százalék, a
csiszoló műhelyben Apró Jenő 231,
a festőműhelyben Meszlénvi Mária
188, a szerelő műhelyben Nagy Lajos 175 százalékkal végzett jó munkát.
Vannak olyan dolgozói is vállalatunknak. akik akadályozzák tervünk
teljesítését,
fegyelmezetlen
magatartásukkal. Például Oláh József csiszoló ittas állapotban akart
munkába állni. Szabó Béla csiszoló
igazolatlanul maradt távol munkahelyéről.
A
következő
negyedévben a
munkánkban mutatkozó
hibákat
igyekszünk kijavítani, hogy még
jobb eredményekkel zárjuk a harmadik tervnegyedet.
Pukánszki János

Segítsük elő a baromfipestis megszűnését
A baromfipestis évről-évre súlyos veszteségeket okoz népgazdaságunknak.
Ahol ez a veszedelmes, gyors
lefolyású
járványos
betegség
felüti fejét, ott igen gyakran a
baromfiállomány 90—95 százalékának elhullásával kell számolni.
Megyénk területén — részben a
multévi kötelező baromfipestis elleni oltások elmaradása miatt, részben pedig a kedvezőtlen
időjárás
következtében — több helyen járványgócok keletkeztek. Baks, Tömörkény, Sövényháza,
Kistelek,
Pitvaros községek után Hódmezővásárhelyt is le kellett zárni a város körzetében jelentkező járvány
miatt. A baromfipestis elterjedése,
illetve mielőbbi sikeres felszámolása érdekében elsősorban ezeken
a helyeken
indokolt a kötelező állategészségügyi rendelkezések
maradéktalan végrehajtása.
Hogy a védekezési rendszabályoknak eleget tudjunk tenni, a baromfipestis külső tüneteit kell megismernünk.
Mindenekelőtt tisztában kell lenni azzal, hogy a baromfipeslis közvetlenül érintkezés vagy közvetve
a ragályanyag behurcolása
útján
terjedő betegség. A kórtokozó utcai vagy vadvirus jelen van a fertőzött állat ürülékében, száj- és
orrváladékában, úgyhogy
egyetlen megbetegedett jószág
rövid időn belii! egész környezetét megfertőzheti.
Fertőzés után a betegség lappangási ideje 3—5, illetve 1—3 nap. A
megbetegedett
állat
étvagytalan,
gubbaszt, tolla borzalt, ürüléke
hcsmenéses,
bűzös,
zöldes-fehér
vércsíkokkal kevert. Két-három nap
mulva az állat hörögni, szortyogni
kezd, tátott szájjal, nehezen sípolva lélegzik, végül is a tarály elkékülése, lehervadása után hirtelen bekövetkezik az elhullás.
A baromfipestis elleni
védekezés leghatékonyabb módszere a beteg egyedek, a fertőzött udvarok, illetve állományok
szigorú
elkülönítésén,
esetleg megsemmisítésén lciviil
a szérummal és a H-vaccinával való oltás.
(Szimultánozás). H-virussal történő
oltás után úgy a növendék, mint a
felnőtt állatok félévig tartó biztós
védettséget nyernek a betegséggel
szemben, A
H-virusos oltásnak

egyetlen hátránya az, hogy az aktív védettség csak 8—10 nap mulva alakul ki, ezért, ahol a fertőzés
veszélye állandó, ott a gyorsan
haló szérummal egyidőben kell a
H-vakcinát alkalmazni. Oltás után
az állománynál 1—2 napig tartó
bágyadtság, étvágytalanság észlelhető. Sok esetben 1—2 hétig a tojáshozam csökkenése is
bekövetkezhet.
Természetesen
sem az oltás utáni szórványos
elhullás, sem a tojáshozamban
átmenetileg beálló csökkenés
nem
indokolhatja a baromfitartók oltástól vaió idegenkedését.
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Fehértó élővilága
(Kultúrpalota.
Rooscvcelt tér)
hétfő kivételével
mindennap
délelőtt 10 órától 6 óráig. A
Múzeumi
Képtár f Horváth
Mihálv utcai Ovegcsarnok) hétfő kivételével mindennap délután
2 órától 6 óráig, vasár- és ünnepnapokon
délelőtt 10 órától 2 óráig.
KÖNYVTARAK
Egyetemi: Nyári szünet. (Könyvek viszszavétele hétkeznsponkint 9 órától 15 óráig. szombaton 9 órától 12 ó r í i g . l
Somogyi:
Olvasóterem 10-től 19 óráig.
Kölcsönzés 13-tól 18 ó r á i g
Járást: Sztálin krt. 54: Kölcsönzés: szerda kivételével
minden hétköznap délután
3 órától este 7-ig. szombaton délután 2-től
7 óráig.
Gorkij: Nyári szünet augusztus 2-ig.

EgésvaveBgrl

tudnivalók

Védekezzünk a nyári fertőző
bélbetegségek ellen!
Az egészségügyi
minisztérium
közleménye
A nyári melegben leggyakrabban
előforduló betegségek közé tartoznak a bélfertőzések, a nyári bélhurut. esetleg vérhas, hastífusz.
A fertőző bélbetegségek megelőzésénél legfontosabb az egyéni és
környezet tisztaságára
vonatkozó
egészségügyi szabályok
betartása.
Naponta többször mossunk
kezet,
de étkezések előtt és W. C. használata után feltétlenül. Ezzel eltávolítjuk kezünkről a fertőző baktériumokat; tehát az élelem, melyet megfogunk, kezünktől nem
szennyeződhet.
A gyümölcs- és zöldségfélét fogyasztás előtt alaposan, lenetőleg
forró vízben le kell mosni. A főtt
ételeket legjobb frissen fogyasztani, ha ez nem lehetséges, akkor az
ételt hideg helyen kell tartani.
A nyári
fertőző
bélbetegségek
megelőzésének fontos feltétele még
a legyek elleni küzdelem.
A tisztasági
követelmények e'hanyagolása, figyelmen kívül hagyása, sok nyári fertőző betegségnek, például bélhurutnak, vérhnsnak, hastífusznak, vagy az ezekhez
hasonló módon terjedő gyermekbénulásnak lehet okozója. Ezért mindenkinek saját érdekében és a közösség érdekében egyaránt vigyáznia kell a tisztaságra és törekednie kell arra
hogy a felsorolt
egészségügyi szabályok
betartásával megelőzze és elkerülje a nyári
bélfertőzéseket.

Ha ugyanis a községek lakosai, illetve kistenyésztői elavult, maradi
nézeteik, vagy csekély veszteségeik
miatt nem engedik beoltani baromfiállományukat, úgy a maguk sokkal nagyobb veszteségén felül a
népgazdaságunknak is mérhetetlen Apad a jugoszláviai Baranya
károkat okoznak. Hiszen
e'Sniőtt területein a z árvíz
néhány beoltatlanul maradt, eldugott állat miatt az egész köz(MTI), A Tnnjug jugoszláv hírség baromfiállománya
elpuszszolgálati
iroda
eszéki jelentése
tulhat.
szerint
a
víz
visszahúzódása
az
Nagyon felelőtlenek például Baks
község lakosai, ahol csak a ható- elöntött területekről lehetővé tette
ság erélyes intézkedésére lehetett a vasúti forgalom
helyreállítását
végrehajtani a kötelező
általános a jugoszláviai Baranya és az orvédőoltást. Ebben a községben még
szág többi része között.
ma is van 40—45 dolgozó paraszt,
akik a hatóságok
rendelkezéseit
semmibevéve, még most sem engedik beoltani állatállományukat^
I párt és a kormány vezetői
Felhívjuk tehát a megye dolgozó
oarasztjait, falusi és városi barommegtekintenék az öszszövetfitartóit. hogy fegyelmezett magatartásukkal segítsék állategészségségi állandó mezőgazdasági
ügyi dolgozóink
küzdelmét e veszélyes, nagy veszteségeket okozó
kiállítást
baromfijárvány leküzdésében.
Mikus József
Moszkva (TASZSZ).
Valamennyi
főállattenyésztő július 27-i
moszkvai lap vezető
helyen számol bo az összszövetségi
állandó mezőgazdasági
kiállítás
fontos eseményéről:
július 26-án
N. Sz. Hruscsov, L. M. Kaganovics,
G. M. Malcnkov, A. I. Mikojan, V.
M. Molotov, N. N. Satalin, M. Z.
Szaburov és K. J . Vorosilov megtekintette az összszövetségi állandó
mezőgazdasági kiállítást.
A párt és kormány vezetőit
I.
A. Benegyiktov. a Szovjetunió mezőgazdasági minisztero és N. V. Cicin akadémikus, a kiállítás igazgatója kísérte végig a pavilonokon.

A magyar

kajakosok
a

és kenusok
világelsőséget!

A kajak- és kenu-világbajnokságon nemzetek közötti hivatalos pontversenyt nem
számítottak. A nemhivatalos
számítások
szerint kilencven ponttal
Magyarország
fölényesen végzett az első
helyen. Második Svédország.
A magyar versenyzők 6 első, 5 második. 5 harmadik, 2 negyedik. 2 ötödik és
2 hatodik helyezést szereztek a világbajnokság 15 versenyszámában.
Ezenkívül
m é g egy-egy hetedik, nyolcadik és kilencedik hely is bizonyltja a
m a g y a r sportolók eredményeit.

megszerették

Boon Otto. a magyar csapat vezetője
elmondotta:
— 1952-ben a helsinki olimpián a finnek hódították el ebben a sportban
a
svédek hosszú
világelsőségét.
Most mt
szereztük meg a vllághegemóniát,
amelyet nagyon sokáig
szeretnénk
megtartani.
A francia lapok vezetőhelyen
hozzák a
magyar
versenyzők
mindent e l s ö p i * sikerét és egyöntetűen megállapítják, hogy
a magyar kajak- és kenuversenyzők jogosan szerezték m e g a világelsőséget.

Törődjenek többe! a lápéi sporiolni vágyó fiatalokkal
Tápén nem sok fejlődés nV.atkozik
a gusok és a tanácsi dolgozók részvételésportban, igaz ugyan hogy a Tápéi Elő- vel. A dolgozók nagy lelkesedéssel várre Sportkör labdarugó csapata szép ered- ták a csapat megalakítását, volt
olyan,
ményeket ér el, de ezzel m á r le is zárult aki m é g sporlruhát is készíttetett.
ha
a tanéi sportélet. Most a legnagyobb di- netán nem lesz elegendő felszerelés. Az
Icgidőben a fiata'ok és öregek a soronkö- ígéret, a z o n b i n csak fgéict m a r a d ' s fgy
vetkező mezőgazdasági
feladatokat vég- van ez a többi sportágban ts.
zki, de a sportélet eddig is
szunnyadóFel kellene karolni
a sportolni v á g y ó
ban volt
fiatalokat és többet kellene
törődni veA tanács m é g a mult év őszén megbeszélte Acs A n i a l iskolaigazgatóval, hogy lük.
röplabda csapatot alakítanak a pedagóCsendes Pálné

SPORTHÍREK
A Városi
TSB
labdarugó
szakosztá- zekas (Postás) 1:30. 4x50 ni gyorsváltó I.
lya a városi bajnokságban szereplő csa- Kinizsi 2.24 9.
patokból egy válogatottat állit össze. Jú*
lius 29-én délután tél 5-kor a Lokomotív
A maconl evezős
világbajnokságon
a
pályán a meghívott játékosok összeszokvilágbajlütó edzést tartanak. A válogatott 'elállí- magyar versenyzők két ú j a b b
helyet szetását az egyesületek
nagy örömmel
lo- nokságot és három második
Hatlaczky
gudfák és megalakították a válogató bi- reztek. A férfi kajak-egyesben
első napon elért győzelmét a svédek megzottságot is.
óvták. de ezt elutasították és
Hatlaczky
lett a világbajnok. A kenu férfi
egyesben világbajnok Parti. 2. Hemek (mindVasárnap tartották meg a „Szabad If- keltő m a g y a r ) . A férfi kajak
négyesben
j ú s á g " úszóversenyét 92 résztvevővel
az első Magyarország I. csapata (Vagyóczky.
újszegedi
versenyuszodában.
Jobb fiu- Kovács, Nagy. Szigeti), a kenu férfi ket
eredménvek: 100 m gyors 1.
Szoboszlai fősben második Bodor. Tuza (magyar), a
(Kinizsi) 1:12.2. 100 m hát I.
Tölgyesi 4x500 méteres férfi egyes kajakváltóban 2.
(Fetőfi) 1:27. 50 m mellúszás 1. Fúzesl Magyarország (Szörényi,
Sovánv, Wag(Haladás) 43 mp. 100 m mellúszás 1. Fa- ner, Hatlaczky).
1
KÖZÖTTI tcinber 19-én Budapesten R o m á n i a
váloNAPJA
gatottja ellen játsza. Ezen a mérkőzésen
a csapat vezetői
előreláthatólag
3—1
Stockholmban,
az
Olimpiai-stadionban poszton fiatal.
tehetséges
játékosokat
kedden kezdődött meg a X. svéd-magyar akarnak kipróbálni.
nemzetek közötti atélikai viadal kétnapos
A nagyválogatotthoz hasonlóan az
ifküzdelemsorozata. Az érdeklődés már az
első napon igen nagy volt. a
22.000-es j ú s á g i a k is komolyan készülnek az előttük á l l ó válogatott mérkőzésekre. Az őszi
stadion lelátói zsúfolásig megteltek.
remzetközi
mérkőzéseknek
egyik
célja,
Eredmények:
hogy kialakítsák azt az
együttest, ame400 in gát 1. Eriksson (s) 52.6 mp.
2. Yiander (s) 53 mp.
lyik a F I F A Jövő évi argentínai ifjúsági
3. Lombos (m) 53.3 mp.
t o r n á j á n képviseli m a j d a magyar színe4. Lippai (m) 53.4 mp.
ket.
800 m (női) I. Kazi (m) 2:08.4 p,
új
A megfelelő játékosok kiválogatását előm a g y a r csúcs! (régi Kazi 2:12.4 p).
segíti a most folyó és vasárnap befejeződő
2. Oros (m) 2:13.3 p.
3. J . Carlsson (s) 2:23.8 p.
„ M a g y a r o r s z á g ifjúsági bajnok labdarugó4. Seger (s) 2:25.5 p.
c s a p a t a " elmért kiirt torna.
Ezen m á r
800 m fé-fi I. Ekfeldt (s) 1:50.6 p.
is számos tehetséges fiatal tünt fel.
2. R i n g (s) 1:51 p.
A

SVÉD-MAGYAR NEMZETEK
ATLÉTIKAI V I A D A L ELSŐ

3. Bárkányi (m) 1:51.3 p.
Totótájékoztató
4. Bakos (m) 1:52.2 p.
A 200-es síkfutásban első Adamik ZolI. Miskolczi L o k - K ő b á n y a i Lok l - l . 2.
t á n . 2. Szentgáli. rúdugrásban
első HoGyőri Lok—Ceglédi Lok. 1 —I. 3. Szegedi
monnay. második Lundberg (svéd).
5000 m-es síkfutás első Kovács 2. Sza- Lok—Bp. Lok I—x. 4. Komáromi Lok —
bó. A válogatott mérkőzés
ezidő szerint Soproni l o k x—2. 5. Komárom m e g y e Budapest I. 1-2, 6.
Veszprém megye—
m é g tart.
Vasmegve 2 - 2 . 7.
Győr-Sopron megye Zala
megve
2—x.
8
Csongrád m e g y e A LABDARUGAS
HIRF.I
Békés m e g y e A magyar labdarugó
válogatottak
a Szolnok megye 1—1. 9.
Pest
megve
2—2,
10.
Nógrád megye v i l á g b a j n o k s á g befejezése után rövid pihenőt tartottak, majd megkezdték
felké- Borsod megye l - l , I I . Szombathelyi Bőrgyár—Szombathelyi Petőfi l - l , 12. Szomszülésüket az őszi idényre.
Kinizsi 2—
Az egyes válogatott találkozókra a fel- bathelyi Szpártákusz—Sárvári
megye—Budakészülés rendszere ugyanolyan lesz, mint 1. Pótmérközések: Tolna
pest
II
2—
x.
Somogv
megye—Fejér
nie.
eddig volt. A válogatott találkozók előtt
vidéki edzőmérközések szerepelnek a mű- gye I —I. Budapest V.--Hajdu-Bihar megye
1—x.
Szabolcs-Szatmár
megye—Hesorban.
ves megye x—1.
A j n a g y a r csapat első mérkőzését szépÚ J S Z E G E D E N 1250 négyszögöl föld kövesú t n á l eladó. Házhelynek alkalmas. Partizán utca 22. szám, fldszt. 1.
A P A R T F Ü R D Ö N augusztus hó 1-én
az
árvízkárosultak
javára
kultúrműsorral
egybekötött egésznapos
ünnepélyt rendezünk.
I N T E L L I G E N S nyugdíjas asszonynak lakást, ellátást adok kisebb h á z i m u n k á é i t .
7—2-ig. Marx tér 7.
DOLGOZOK
Élelmiszeripari
Technikuma
I I . osztályába beiratkozhatnak
érettségizett vagy 7—8 g i m n á z i u m o t végzett dolgozók. Érdeklődni Marx tér 7. alatt.
H Ű T Ő G É P , hűtőszekrény és
egyéb gépjavítási vállalok. Csongrádi sgt. 61. sz.
Molnár.
P A T K A N Y F O G O kutyát veszünk
délelót
8—15-ig. Dugonics tér 11. Házfelügyelő.
A S Z E G E D I Állami Nemzeti Színház sürgősen bútorozott szobákat keres.
260x160-as P E R Z S A S Z O N Y E G eladó. Bercsényi u. 13. sz. fldszt. 2.
K I S E G Í T Ő szabót,
varrónőt.
színpadi
munkást keres
a Szegedi
Állami Nemzeti Színház azonnali felvételre.
KERESKEDELMI
ügyintézőt,
anyagé:"
áálkodási és
szerződéskötési
ügyekben
fártassággal alkalmaz helybeli
inarválln
lai. Levélbeli ajánlatokat Postafiók 67. sz
EGY gyakorlott bé-- és műhelyeiszámolót
keres azonnali felvételre. Szegedi
Cipőgyár. R ó m a i krt. 21.
SORGÖSEN
veszek beköltözhető
kétszobás. összkomfortos
magánházat
vagy
ö ' ö k l a k á s t . Alánlatot Szabó.
ParaJJi u.
t-re. U i s z ' g e d .
BORKABAT alakítás.
laví'ás.
vízhatlan
festéssel Cso-dás bőrrnhakész.Itő
mester
nél. Szt. Miklós u. 7. F*'sővá-o«.
H A S Z N A I T énfiletczerendék e'-dók
É-doklödm Szabadsajtó u. 23. délután 2-től
3 S Z O B Á S modern összkomfortos szeged!
lakásomat elcserélném hasonló új«»e<»ediért. Érdeklődni 19 óra után. 47—06 telefonon.
B E N T L A K Ó ház'artási
alkalmazottat keresek azonnali felvételre. Csongrádi sgt.
S/b. fldszt 1.

A RADIO
JULIUS

29,

CSÜTÖRTÖK

Kossuth-rádló
4.30 Hírek. 4.40 Reggeli zene, 5 Falurádió, 6 Lapszemle, 7 Hírek, 7.10 Hanglemezek,
8.30 Zenekari hangverseny
9
óra 05 Gyermekrádió.
10 Hirek,
10.10
Zenekar, 10.30
Előadás, 10.43
Hegedűzongora. 11.10 Népművelési híradó. 11.30
Csehszlovák fúvószene, 12
Hírek, lapszemle, 12.15 Tánczene, 13
Kórusok. 13
óra 30 Zene. 14 Hírek, 14.25 Gyermekülság. 15.10 Ének. 15.30 Előadás, 15.45 Népek zenéjéből
16 Elbeszélés. 16.30 Ének.
17 Hirek.
17.10 Előadás.
17.45 Válasz
külpolitikai
ké-désekre.
18 Szív
küldi.
18.30 H a n g o s ú j s á g . 19 Egy falu — egy
nóta,
19.40 Válasz
hallgatók
kérdéseire,
29 I-Hrek. 20.10 Tánczene. 20.30 Rádiójáték. 22 Hírek. 22.20 Szlmfónlkus zene. 23
él a 15 Ejl zene. 24 Hirek. 0.10 Katonadalok.
6.30

Petőfi-rádió
Harmonika,
6.40

Torna,

6.50

BUZAIIORDAST
takarmányért,
vagy
pénzért vállalok. Trágya eladó. Petres u.
12. szám.
L.BEDLOBUTOR eladó. Érdeklődni Maros
ii. 47. B a r n á é k n á l a déli órákban.
N Y A R F A R O N K Ö T veszek. Moszkvai
kr„
24 szám. Kovács.
BONTASBÖL
mindenféle
anyag
eladó.
Debreceni u. 27/c.
,
El A D O asztali bim-bam ütésü szinkronóra, festmények. Gogoly ( P o l g á r ) u. 24.
szam. félemelet 4 ajtó.
G Y E R M E K mély kocsi olcsón eladó. Kossuth Lajos sgt. 43. M á k .
16 M É T E R E S tanya Deszken eladó. Érdeklődni IX. u. 26.
E G Y használt
hálószoba-butor
eladó.
Csuka u. 34.
.
E L C S E R É L N É M egy szoba.
mellékhelyiségekből álló lakásom.
Jósz.ágtartás vau.
Kétszobás lakásért, ahol gáz van. Érdeklődni Sajka u. 12.
szám.
fodrászüzletben.
, .
MAZSA 500 kg-os. Berkel-merleg,
porszívó eladó.
Príma
állapotban.
Sztálin
kri. 51. I. 4.
B E L V Á R O S I h í z fele e'adó vagy elcserélhető. Érdeklődni délután 4-töl Teleki u.
17. szám. 1. ajtó.
H A Z eladó. Bo-bás u. 22. Érdeklődni Háinán K. u. 6. Bana.
F G Y P A R E V E 7 0 S csónak olcsón eladó. AlFN'di II. 47. Érdeklődni délután 4—7-ig.
V I L Á G V E V Ő rádió
versenykerékpár
eladó. Aradi vértanúk tere 5. lépcsőház. 1.
ajló.
FEHÉR
mély gyermekkocsi eladó. Honvéd tér 6 - 9 . I. 5.
G Y E R M E K gondozását v á l l a l o m , ugyanott
zongo-agyakorlás lehetséges. Sztálin krt.
7. szám.
J O A L L A P O T B A N lévő mély
gvermekkocsi eladó. Ong-lv (Polgár) u. 29.
P Á N C É L S Z E K R É N Y , kétajtós. 1300 800x519
mm-es. választási malacok, Singer varrógép eladók. Szt. Antal u. 8.
CENTRAL-Bobin varrógép eladó Pálfi ll.
25. szám.

MÜSORAt
K ö n n y ű dallamok. 7.30
Kisiskolások mflsoia. 7.40
Hanele-nezek,
lt
Zenekari
hangve seny. 14.55 Dal. 15 Rádióegyüttes
15.30 Zenekar. 15.40 Ouera-észletek, 16.30
Gyermekrádió. 17.25 Előadás.
17.40 Operettrészletek. 18.30 Co-elli
müveiből,
19
Moszkvai rádió összeállítása.
19.30 Fúvószene. 20.10
Sporthfradó.
20.30
Esztrádműsor, 21 Zenei előadás, 22 Operetlrészleíek.
DÉLMAGYARORSZAO
a Magyar Dolgozók Pártja
esonprádmegyel napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Felelős kiadó: az M D P Csongrád
megyei Bizottsága
Szerkesztőség
Szeged. Lenin-u. 11.
Tdtefon: 35 —35 és 40-80.
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tér 2.
Telefon: 31—IS. és 35-00.
Csongrádmegyei

Nyomdalpari Vállalat
Szeged
Felelős vezető: Vincze György

