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a fanácsokra épiil.
Erősítsd szavazatoddal!
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ARA: 50 FILLÉR

Tanácsválasztások e'őtt

üzemekben

Hatvan pár cipővel több
a napi terven felül

Gyártják már a szőnyegei
és a báiors2iDet&t az Újszegedi Kenderben

A Szegedi Cipőgyár dolgozói is azon vannak,
hogy mennyiségileg többet,
minőségileg jobban
termeljenek. A tanácsválasztásokat új munkasikerekkel kívánják köszönteni —i ünnepi műszakok;*!.
Hétfőn és kedden is túlteljesítették a Cipőgyár munkásai napi tervüket. Hétfőn és kedden
a napi terven túl 60—60 pár cipővel készítettek
többet. A legjobban dolgozott a szabászat és napi
tervükön túl 80 pór cipő felsőrészt szabtak ki.
ilost azon vannak a Szegedi Cipőgyár vezetői és munkásai, hogy a tanácsválasztásokra készülve megnöveljék eredményeiket és terven felül több cipőt készítsenek. Törleszteni is kívánnak
számottevő mennyiséget az adósságukból.

Az Újszegedi Kender-Lenszövőben már megkezdték a lakosság részére a futószőnyeg és bútorszövet készítését. Hétfőn a szövődé a tervét 326
ezer veréssel teljesítette túl. Kedden futószőnyegből szép mennyiséget gyártottak. A 9-es partiban
F.ácz Jánosné és Rózsa Antalné gépjén szövik a
futószőnyeget. Eredményük még nem nagyon nagy.
de igyekeznek kifogástalan minőségben készíteni
az új árut. A bútorszövetet minta nélkül I. Ko
vács Jánosné és délutános társa készíti a 345-ös
gépen. A mintás bútorszövetet a 40-es gépen gyárt,
ják. Kovács Antalné és Lippai Ferencné dolgozik
itt.
Az első eredmények is jók, biztatóak. Dicséri
a szövőnők jó munkáját.

Készítik

a gyermekjátékokat

Sok szegedi kisgyermek áll meg
mostanában is napról-napra a játékboltok kirakatai előtt. A zord,
hidegre fordult időjárás nem akadálya annak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szebbnél-szebb babákat, mackókat, kisautókat és a
többi játékokat. A nagyobbak lázas alkudozásba bocsátkoznak szüleikkel; elmondják, hogy melyik
játéikot szeretnék
legszívesebben
látni néhány hét múlva, karácsonykor, a csillogó fenyőfa alatt.
A szülők a kirakat előtt is megígérik, hogy teljesítik majd gyermekeik kívánságát, hiszen azzal,
jól tudják, örömet szereznek. Sokan már most megvásárolják az
óhajtott játékokat. Napról-napra nő
a játékboltok forgalma, s egyre
több árura van szükségük.
De nézzük meg, hogyan készült
fel a várható nagyobb karácsonyi
forgalom, a nagyobb kereslet megfelelő kielégítésére a szegedi NIVÖ
Játék és Tömegcikk kisipari szövetkezet.
Az üzemben mindenütt' szorgos
munka folyik. Százával,. katonás
rendben sorakoznak a már elkészült olcsó, csinos babakocsik. Bármerre nézünk, azt látjuk, hegy
a szövetkezet dolgozói nagy szeretettel, gondossággal készítik a
mackókat, a különféle fajátékokat,
amelyekkel legdrágább kincseinknek, a gyermekeknek akarnak örömet, boldogságot szerezni. Nem véletlen ez a szeretettel teli gondos
munka, hisz' az üzem dolgozói csaknem mindegyikének van gyermeke, s így személyes tapasztalatból
tudják, hogy milyen örömet hoz a
kicsinyeknek például egy-egy szép
mutatós mackó.
— A mi munkánk — mondja qgy
játékot készítő fiatalasszony, aki
maga is édesanya — a szív ipara,
a szeretet iparága.
Szükség is van a szövetkezet
dolgozóinak erre a szeretettel teli
munkájára. Nagy gonddal kell készíteni ezeket a kicsiny játékokat,
annál is inkább, mert
65 százalékban olyan faanyagból dolgoznak, amelyet a környéken lévő faipari üzemek
már nem tudnak hasznosítani.

karácsonyra

A Szegedi Bútorgyár, a Szegedi Lemezgyár, a Szegedi Gőzfűrészek és
még több más üzem havi háromnégy vagonnyi fahulladékából készítenek itt teherautókat, kis tekejátékokat, kicsiny falitáblákat és
mást.
A szövetkezet dolgozói az idén
több újfajta játék készítését
kezdték meg.
Ezek a készítmények eljutottak az
ország számos városába, s mindenütt megnyerték a vásárlók tetszését. A gyermekek nagy örömmel
fogadták az új Ikarusz autóbuszt,
az áramvonalas villamoskocsi kicsinyített másait és a sok újfajta
konyha- és szobabútort. Bizonyítja
ezt az is, hogy bár a szövetkezet
dolgozói az idén a tavalyinál 30 ezer
darabbal több fajátékot és csaknem 15 ezer darabbal több mackót
készítettek, a játékok iránti nagy
keresletet mégsem tudták kellően
kielégíteni. Ezért a dolgozók most
elhatározták, hogy a választás tiszteletére indított egyhetes műszak
lendületével és
a versenymozgalom kiszélesítésével karácsonyra csaknem tízezer gyermekjátékot készítenek
terven felül.

Többezer mackó, olcsó, nyolc forintos, építőkockával megrakott Jtis
teherautó és sok más játék kerül
majd rövidesen az üzletekbe. A
terven felül vállalt játékokból többszáz játék teke, a kislányok által
kedvelt gyúródeszka és sok más játék már el is készült a választási
műszak első két napján. Hétfőn és
kedden a szövetkezet legtöbb dolgozója jóval túlszárnyalta tervét.
Például a mackókat készítő Szolnoki Béláné 30 darabbal több játékot munkált meg, mint amenynyit terve előírt.
Különös gondot fordítanak a
szövetkezetben a gyermekjátékok
misőségére. A szegezés mellett enyvezéssel ls növelik a fajátékok tartósságát. A játékok kivitelezésénél
ügyelnek arra is, hogy a vékony,
letörhető részekre erősebb anyagot
alkalmazzanak.
A NIVO Játék- és Tömegeik];
Kisipari Szövetkezet dolgozóinak
jó munkájával egyre több játék
készül. Nem lesz majd hiány karácsonyra a szegedi játéküzletekben Sem a közkedvelt iskolatáblából, autókból, babakocsikból és a
többi sokfajta szebbnél-szebb fajátékokból.

Segítés
A szép Szegedi Textilművek
termében
dolgozik a fiatal Bakacsi Júlia, Munkaérdemrendes, sztahánovista szalagegyesítő, a Hazafias Népfront szegedi bizottságának tagja. A tanácsválasztások tiszteletére folyó ünnepi
műszak első napján
— hétfőn — befejezte évi tervét.
Gépénél most másik munkásnő is áll,
Kalmár Jánosné, fiatalasszony. Most tanulja
a
szakmát,
amelynek „fogásaiba"
jó szívvel vezeti be
öt
Bakacsi
Júlia.
Mindjárt az első na-

pon összebarátkoztak.
Ahogy Kalmár Jánosné elmondja, bizony először új volt
számára
az egész
üzem, közelebbről a
szalagegyesítés munkája. Bakacsi Júlia
mindent
töviről-hegyire már az első
naptól kezdve magyarázni
kezdett neki és
így
aztán egyre bátrabban
ismerkedik a
mesterséggel,
megtanulja azt.
Szépen dolgozik a
gép, egyre több a
gyapotszalagos
tekercs. De közben elszakad
egy szalag.
Bakacsi Júlia
szól

Kalmár Jánósnénak.
— így csináld Mária — és mutatja is,
miképpen kell az elszakadt gyapotszalaggal bánni, hogy jól
haladhasson a munka. Kalmár Jánosné
igen figyel és már ő
is tudja, hogyan kell
például az elszakadt
szalaggal bánni.
Munka
után
is
együtt indul el a
mester és a tanítványa. S Kalmár
Jánosné jól meg akarja
tanulni a szakmát,
hogy aztán majd önállóan is dolgozhas-

Irta: Szécsi Antal püspöki helytarló
\fint Szeged város küldötte, én is
t -*- ott ültem Budapesten a Hazafias Népfront kongresszusán az ország legtágasabb
színházának
nézőterén cs egészen
átszcllcmcsítclt
az a mélyen átérzett ludat, hogy
most az egymásra
talált
magyar
nemzet történelmi
óráit éljük
át.
Ez az érzés, ez a gondolat egyébként a gyűlés folyamán
több megnyilatkozásból
is kicsendült.
Amikor felgördült
a függöny,
a közel
száztagú elnökségben az ország vezető emberei mellett ott láttam az
egyházi, kulturális,
művészeti
élet
reprezentánsai
között a
fejkendős
parasztasszonyt,
a
sztahánovista
bányászt
és textilmunkásnőt,
önkéntelenül
Petőfi
egyik
legszebb
verse lebegett a szemem előtt:
A porszemet, mely csak m a g i b a n él
Elfújja egy kis szellő, egy lehelet.
De hogyha összeolvad, összenő, ha
A porszemből szikla nő, a fergeteg sem
ingatja meg.

zetnek ezeréves reményei
xtilósulnak meg. Dombok és hegyek, amelyek között szinte
még most is
halljuk
a tárogató szavát,
rónaságok, amelyeken a magyar nóta terem s melynek földjében
csendesen
pihennek
őseink hamvai.
Rétségeink a szabadságharc
emlékeit hordják. Levegőjében még rezeg a rohamra
induló,
halálraszánl
48-a*
honvédseregek
forró
csatakiállása.
Kövek, sziklák,
amelyeket
bőven
öntözött a hősi vér. Ez a magyar.
haza.
^
TJjságjaink
napról-napra
közlik a felszabadult
városok,
falvak
fizéves felszabadulási
ünnepségének programját,
t
ilyenkor
önkéntelenül
is felrémlik
az ember előtt a tiz év előtti
állapot.
Én magam
Budapesten
vészeltem
át ezeket a borzalmas
hónapokat
és jól emlékszem a
pesszimisták
kézlegyintő
mozdulatára,
amikor
azt hangoztatták,
ebből a városból
ötven év múlva sem lesz az, ami
egykor volt. S ma Budapesten, sőt
az egész országban
lüktetőbb
élet
dübörög,
mint
1944
elölt.
Igaz,
hogy a túlságos
nagylendülettel
meginditolt
épitő és szervező munkában itt-ott hibák is csúsztak be,
őszinte vallomásokról
hallunk
gyűléseken és olvashatunk
sajtóban
egyaránt.

A modern építészeiben
évről-évre nagyobb szerepet játszik a beton, mert ennek segítségévid
nagyobb fesztávolságú
és
magasságú
épületeket
tudnak
az építészek
emelni.
A beton alapanyaga
sok
apró kavics és cement. A modern
társadalom
kötőereje:
sok embernek az egymásrautaltsága.
mert
csak ennek a felhasználásával,
illetve tudatosításával
lehet az emDe hányszor fordul elő, hogy a
beri társadalom
fölé nagy fesztáminden
tagjának,
sokszor
volságú és befogadóképességű
csar- család
és erkölnokot emelni. Ilyen
érzés kavar- még a rokonság anyagi
is olyan
nagygott mindazok
lelkében,
akik ott csi támogatásával
ültek a Hazafias
Népfront
kon- méretű családi
ház
építkezésbe
gresszusán,
mert
mindannyian kezdett, hogy azt a kitűzött
időre
éreztük, hogy ez a mozgalom ne- nem tudja befejezni. Ilyenkor
tető
véből eredően a hazaszeretetet teszi alá hozzák a házat s egyelőre
a
meg működésének
fundamentumácsalád minden képességének
latbavá. Működésével
olyan hazát akar
vetésével egyszobdt. konyhát
hozfelépíteni
minden becsületes honfitárs számára,
amelyben
értelmisé- nak rendbe, hogy az ott-tartózkogünk munkájánálc
és dolgozó pa- dás otthonos legyen. Ezt teszi most
réteget,
rasztságunk
is értékének és súlyá- a magyar nemzet. Minden
nak megfelelően
kap majd szere- az országban fellelhető minden képet, ahol minden önzetlen
magyar pességet összegyűjt, hogy az egyehazafi vállvetve együtt
munkálkod- lőre túlságosan
nagyra
méretezett
hat drága
hazánk
felvirágoztatá- ház helyett egy kisebb
lakásrészt
sán.
tudjon
barátságosan
berendezni.
álltak
át termelésükben
a
f f n magam is résztvetlem Kis- Ezért
hogy több közszüktelek község
jclölőgyűlésén, nagy gyárak,
onnan ellátogattunk
Sándorfalvára ségleti cikket gyártsanak.
Ezért
és friss élmények alapján
szögez- szüntették meg sokhelyütt
a nagy
hetem le a lényállást,
hogy meg- beruházásokat,
hogy főbb
lakás,
mozdult a magyar
nép és az edtöbb bútor készüljön,
az átszervedig még közömbösek, sőt még azok
munkás
álljon
is, akik távol állottak
a
politikai zés után elegendő
kívülről
élettől,
bekapcsolódtak
a
nemzet rendelkezésre a házaknak
tatarozására.
vérkeringésébe,
városban
és falun és bcvülről való
egyaránt
nagy
figyelemmel
kísérik az új
szakaszt.
A november
28-i
tanácsválasztásokon olyan jelöltekre szaAz
ember
annál
tökéletesebb
akik. ebből
a
lény, minél több szeretet
irányítja vaz majd népünk,
önzetlenül
akarják
kiérzését, gondolatvilágát,
cselekede- munkából
teit. Ez
a szeretet sugárzik
ki venni részüket és községüket, vámegyéjüket
barátságos
szülőből a gyermek felé és fordít- rosukat,
akarják
átvarázsolni.
va. Felnőtt emberből a család, ké- otthonná
száz évvel ezelöll Pesőbb a község, város és a
haza Több mint
felé. Drága kincs nekünk a haza. tőfi ezt a nagy nemzeti összefogást
A magyar rög, a magyar föld de- így énekelte meg:
rűs, virágos magyar mező, magyar
Tartsuk m e g a szép. a szent kézfogást.
levegő, melyben egy ezeréves nemTartsuk m e g azt, ó édes nemzetein.

Az ünnepi m i s z a k é l e n j á r ó i közül
'l'.'.^ 'ri"-:-

HANCSUREK MIHÁLY
sztahanovista lakatos a Szegedi
Erőműben; a kazánok szelepjeinek
- u n h
karbantartásanal 1-5 szazaieKot telj esi tett. Tapasztalatait átadja mun.
katársainak.

/)

FORTUNA ISTVÁN
a Bútorgyárban mindig
fontos
BÖRCSÖK ANDRÁSNÉ,
SZEKERES JÁNOS,
MIHÁLY LAJOS
munkát végez. Hétfőn a felsőmaa Sze edi
a Szegedi Erőmű vagonkirakó doi- a Szegcdi Vasöntöde ifjúmunkás - 5n d 0 i„ 0 , n tt itt i?T
~ ívT",
8
Fémipari és Finomme
chanikai Vállalat munkásnője na- gozója az ünnepi műszak első nap öntője jó eredményeket ér el. Je- e1 K e d d kwmiw. u i izs szaza.ekot ert
mérleg ján. hétfőn, 309 százalékot ért el. Ienleg gépformázást végez s napi
'
c n az előkészítő munkákp o n t a 2 7 d a r a b háztartási
helyett 43-at készít elő festésre és Á megállapított időnél jóval előbb tervét 183 százalékra teljesítette. nál 140 százalékra ts\"
napi
30 darabot be is csomagol.
ral;ja ki a vagonokból a szenet.
jó minőséggel
tervét.
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„A népeknek
a londoni es a párizsi

szembe kell
egyezmények

A Béke Világtanács
Stockholm (MTI) A Béke Világtanács kedd éjszakai záróülésén megválasztották a Béke Világtanács
új tagjait. Üj tagok lettek: Jósé
Frota Moreira képviselő, a Brazil
Munkáspárt főtitkára, Alberto Cavulcanti
brazíliai
filmművészeti
szakember, Cesar Dacorso, a braziliai metodista egyház vezetője, Jons
Ivens holland filmművészeti szakember, Purbodiningrat közgazdász,
egyetemi tanár, az indonéz békebizottság elnöke, Siradjuddin Abbas
indonéz képviselő és Nino Fogliaresi olasz professzor, újságíró.
A Béke Világtanács stockholmi
ülésszaka a következő határozatokat hozta:
1. üzenet a népekhez
•Ugyanakkor, amikor a koreai és
indokínai háború befejeződése és az
európai védelmi közösségről szóló
egyezmény elvetése azt a reményt
nyújtotta a világ számára, hogy fel
fogják számolni a nemzeteket megosztó viszályokat, a londoni és párizsi egyezmények az új Wehrmacht újjáélesztésének veszélyével
állították szembe a népeket- —
mondja
bevezetőben az üzenet,
majd rámutat, hogy a londoni és
párizsi egyezmények
véglegessé
akarják
tenni
Németország és
Európa megosztottságát. A párizsi
egyezmények a fegyverkezési ver• -ny fokozására vezetnek és ezáltal
elviselhetetlen terheket
raknak
mindenkire.
Az üzenet kifejti, hogy
nz említett egyezmények 1ényegpsen befolyásolnák a tárgyalások lehetőségét és olyan
helyzetet teremtenének, amely
veszélyeztetné a békét Európában és az egész világon. *A népeknek szembe kell szállniok a
londoni és párizsi egyezmények
ratifikálásával- — hangsúlyozza az üzenet.
2. Határozat a külföldről gyakorolt nyomás, valamint a
(ömbök és katonai koalíciók
rendszere következtében Ázsia
különböző részcin teremtett
helyzetre vonatkozóan.
Ázsia békéjének és biztonságának biztosítására a Béke Világtanács felhívja Ázsia és a világ népeit: teremtsék meg az egyetemes
békét és biztonságot az öt alapelv
alapján, mérjenek vereséget a délkeletázsiai paktumra és minden
más hasonló katonai tömbre; követeljék, hogy Ázsia valamennyi
részén vessenek véget a külföldi
beavatkozásnak, követeljék, hogy
Tajvan kínai területén szüntessék
meg a külföldi beavatkozást és
ragaszkodjanak ahhoz, hogy a Kínai Népköztársaság elfoglalhassa
helyét az Egyesült Nemzetek Szervezetében; követeljék, hogy a koreai és indokínai kérdést végleg
rendezzék; szálljanak szembe japán felfegyverzésével — hangzik a
határozatban.
3. Határozat a nemzetek
belső életébe való külföldi
beavatkozás által Latin-Amerikában teremtett helyzetről.
4. Határozat a béke erőinek tevékenységéről a leszerelés és a tömegpusztító fegyverek betiltása érdekében.'
5. Határozat a külföldről
gyakorolt nyomás, valamint a
tömbök és katonai koalicjók
rendszere következtében a
függő és félig függő országokban teremtett helyzetre

vonatkozóan.
6. Felhívás a
békeerők
képviselői
világtalálkozójának összehívására.
A Béke Világtanács azt a határozatot hozza — hangzik a többi
között ebben a felhívásban —, hogy
1955 májusának második felében nagy világtalálkozót kell
tartani mindazon erők és irányzatok képviselőinek részvételével, akiknek tevékenysége a

rális évfordulók megünneplésére.
A határozat az emberiség közös
kultúrája nagy képviselőinek 1955ben történő megünnepléséről szól.
A következő évfordulókat tartják
1955-ben: Schiller halálának 150.
évfordulója, Mickiewicz halálának
100. évfordulója, Montesquieu halálának 200. évfordulója, Andersen
születésének 150. évfordulója, Cervantes Don Quijote-ja közzétételének 350. évfordulója, Walt Whitman Leaves of Grass című műve
békére irányul.
7. Javaslatok a békevilág- első kiadásának 100. évfordulója
9. Javaslatok a világbékemozgalom szervezési kérdémozgalom kulturális tevéseire vonatkozóan.
kenységére vonatkozóan.
8. Felhívás a nagy kultu-

Mendes-France beszéde az ENSZ-ben

többi résztvevő félnek-.
A francia miniszterelnök a továbbiakban foglalkozott a Szovjetunió november 13-1 jegyzékével.
Azt állította, hogy az összeurópai
biztonsági értekezlet összehívására
irányuló szovjet javaslatok «nem
reálisak-, minthogy nincs elegendő
idő a megfelelő előkészítésre s így
•semmiféle konkrét alap nem látszik, amiből arra lehetne következtetni, hogy az értekezlet sikeres lesz-.
Mendes-France — hivatkozva a
Szovjetunió november 13-i jegyzékének arra az utalására, hogy azok
az európai országok, amelyek veszélyeztetve látják biztonságukat,
megfelelő intézkedéseket hozhatnak
biztonságuk biztosítására — kijelentette: -A magam részéről szívesen látnám, ha
a Nyugateurópai Unió mintájá-

Párisiti
lapok
ENSZ
közgyűlésén

az
Párizs

(TASZSZ).

Lontlon

(MTI).

Az

Angol

Mun-

parlamenti csoportja
—
mint már jelentettük — kedden
ülést
tartott
a képviselőházbnn,
h o g y döntsön annak a hét munkáspárti képviselőnek nz ügyében,
aki a múltheti ratifikációs vitában nem engedelmeskedett a pártx : o t ő s é g tartózkodást előíró utai- á s ó n a k . Hat munkáspárti
képv ' s e ' . ő uz egyezmény ollon szavaz o t t , a hetedik pedig mellette.
A munkáspárt parlamcnli csoportjának vezetősége — az "gyv ve,-ett árnyékknbinet — hétfőn
ú r r hniározott, hogy
kásnál-!

ci /iá' .,zondülötöl"
megvonja
a
„párt figyelmeztető"
kör ir/ttokat. Ez azt jelenti,
hogy megszűnnek
a munkáspárt
parlamenti
csoportjának
tagjai
lenni.

de továbbra is tagjai maradnak a
pártnak és mint a parlamenti csop o r t o n k í v ü l i munkáspárti
képvis e l ő k vehetnek
részt nz alsóház
munkájában. Kedden este a parlamcnli csoport 130 szavazattal 93
ellenében
ugyancsak
a kitiltás
mellett döntött.

Á párizsi

sajtó

beszámol Mendes-Francenak
az
ENSZ közgyűlésén mondott beszédéről ég
hangsúlyozza, hogy a
francia miniszterelnök
elutasította azt a szovjet javaslatot, hogy
hívjanak össze általános európai
értekezletet az európai
biztonság
kérdéséhen. A lapok idézik Mendes-France kijolentését, hogy
beleegyezik
egy
négyhatalmi
értekezlet
megtartásába,
de
csak a londoni és párizsi egyezmények
ratifikálása
után.

. Az „engedetlen" munkáspárti
képviselők elleni határozat

határozatai

Párizs (MTI) Mendes-France miniszterelnök hétfőn az ENSZ közgyűlés előtt beszédet mondott. Mindenekelőtt megismételte a -tárgyalunk, de csak a ratifikálás után*
jelszó sokat hangoztatott érveit,
majd kijelentette, hogy a párizsi
egyezményeket aláíró országok tavaszra befejezik a ratifikálást s ezután sor kerülhet egy négyhatalmi
értekezletre. -Számítani lehet arra
— mondotta —, hogy tavaszra befejeződik a ratifikálás. Ez biztosra
vehető Franciaország esetében. A
nemzetgyűlés decemberben dönt, a
köztársasági tanács pedig februárban. Más országokban a parlamenti eljárás talán kissé lassúbb
lesz, de a legközvetlenebbül érdekelt országok március-április
táján meghozzák végleges döntésüket. ivéért ne lehetne ekkor elhatározni, hogy egy négyes értekezlet
üljön össze például májusban?
A francia kormány a maga részéről kész ezt megszervezni
Párizsban, ha ez megfelel a

Eisenhower
Washington

(MTI).

Eisenhower

elnök kedden sajtóértekezletet tartott. A sajtóértekezleten a korábbi
nyugati nyilatkozatokhoz hasonlóan ügy állította be a dolgot,
mintha a nyugati hatalmak hajlan-

Megalakffollák a Szovjetunió
Villamaserőmű-épitési
Minisztériumát
Moszkva

(TASZSZ).

A

Szovjet-

unió Legfelső Tanácsának Elnöksége, tekintettel a vízierőművek, a
kerületi hőerőművek és az Országos jelentőségű villamoshálózatok
építésének megnövekedett volumenére, a Szovjetunió Minisztertanácsának előterjesztésére megalakította a Szovjetunió villamoserőműépítési minisztériumát.
A Szovjetunió villamoserőműépítési miniszterévé Fjodor Georgijevics Loginov-ot nevezték ki,

Külpolitikai

szállniok
ratifikálásával"

ra létrejönne egy keleteurópai
védelmi szövetség*.
. . . -Később — folytatta a francia miniszterelnök — a két rendszer között -tájékoztatáscserére és
kölcsönös biztosítékokra kerülhetne
sor s talán a korlátozás, sőt az ellenőrzés szerződéses formában is
létrejöhetne*.
Az
osztrák
államszerződésről
szólva Mendes-France felvetette azt
a lehetőséget, hogy
a7, osztrák államszerződés ratifikálásától számított két évre
el lehetne halasztani a megszálló csapatok kivonását,
majd az osztrák kérdés megoldását -a kedvezőbb nemzetközi helyzet előkészítéséhez hozzájáruló tényezőnek* nevezte. A jelenlegi
nemzetközi légkörrel foglalkozva
Mendes-France megállapította, hogy
-a légkör megjavult és egyes elhatárolt, de tegnap még nem remélt egyezmények felhatalmaznak
rá bennünket, hogy kissé nagyobb
bizalommal nézzünk a jövőbe-. Ezzel összefüggésben kiemelte a leszereléssel kapcsolatos
ismeretes
öthatalmi közös határozati javaslatot, amelyet az ENSZ-ben egyhangúlag elfogadtak. Az atomenergia felhasználására vonatkozó nemzetközi együttműködés kérdésére
rátérve a francia miniszterelnök
leszögezte: -"Megelégedésünkre szolgálna, ha az ENSZ politikai bizottsága egyhangú határozattal fejezné
be az erre vonatkozó vitát-.
A távolkeleti helyzetről beszélve
Mendes-France hangsúlyozta: a Távol-Keleten létrejött béke annak
biztosítéka, hogy "jóakaratú emberekkel lehetséges a tárgyalás harc
helyett- és, hogy egymásra lehet
találni, ha megvan a megegyezés
vágya, ahelyett, hogy egymás elpusztítása céljából szembeszállnának egymással-.

Mendes-Franeenak
mondott
beszédéről
A jobboldali
lapok
üdvözlik
Mendes-France beszédét. A Combat
azonban — bár
helyesel MendcsFranceiiak — kétségét fejezi ki az
iránt hogy a Szovjetunió
ilyen
körülmények között részt venne-e a
tárgyalásokon.
Mint a Libération írja, a francia kormányfő azért utazott Washingtonba, hogy „olyan
értékes
és ritka ajándékot
ajánljon fel
Eisenhower
elnöknek,
amelyet
soha egyetlen más francia miniszterelnök nem
ajánlhatott fel: a
Wehrmachtot".

krónika

A gyarmatosítók demokráciája
Londonban
november
elején fehér könyvben
kiadták
a britguyanai
alkotmánnyal
foglalkozó
Robcrlson-féle
bizottság
jelentését. A bizottság
arra a következtelésre
jutott,
hogy
Brit-Guyanának
„meghatározott
ideig"
nem lehet önkormányzatot
adni.
A
jelentés alapgondolata
az, hogy Brit-Guyana
alkotmányát
semmiesetre sem szabad visszaállítani,
mert a gyarmat
lakossága
újra á
népi haladó pártra
szavaz.
Az angol hatóságok
a mult évben tudvalevőleg
félreértették
a törvényesen
megválasztott
kormányt,
amelynek
élén
Cheddi
Jagan, a népi haladó
párt vezetője állt, hatálytalanították
az alkotmányt
és katonai
diktatúrát
létesítettek
az országban.
Büntető
csapatokat
és hadihajókat
küldtek
a guyanai
nép
elnyomására.
Mi váltotta
ki ezt az intézkedést?
Az, hogy a haladó
képviselők
választási
programjukhoz
híven védelmezték
a guyanai
dolgozók
jogait a cukor- és aluminiumkirályokkal
szemben.
A brit-guyanai
alkotmány
eltiprása
heves felháborodást
keltett nemcsak
magában
Guyanában,
hanem
Angliában
és más országokban
is. A közvélemény
nyomására
jelent meg a színen
a
Robertson-féle
bizottság,
amely
bejelentette,
hogy
megfelelően
„módosítani"
kívánja
a brit-guyanai
alkotmányt.
Salamoni
ítéletével fentebb már
megismerkedtünk.
Brit-Guyana
közvéleménye
teljes joggal
szégyenletes
bohózatnak
minősítette
a Robertscm-bizottság
tevékenységét.
Jagan,
Brit-Guyana
volt miniszterelnöke
kővetkezőképpen
jellemezte
azt I
a „szabad választási"
rendszert,
amelyet a bizottság dolgozott
ki:
„A népnek
joga van szavazni, de csak gazdái
jelöltjeire. Ellenkező
esetben megfosztják
szavazati
jogától,
mindaddig,
amíg nem változtatja
meg
álláspontját,
nem tántorodik
el harcos vezetőitől
és nem mond le
antiimperialista
politikájáról".
ért

a

A brit-guyanai
alkotmány
története
újra
nyugati
propaganda
„szabad
választások

megmutatja,
alatt".

mit

Részvétlávíratok A. i. Visinszkij halála alkalmából
Ottó Grotewohl, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke részvéttáviratot intézett a
Szovjetunió Minisztertanácsához A.
J. Visinszkij halála alkalmából. L.
Boltz, az NDK
külügyminisztere
V. M. Molotovnalc, a Szovjetunió
külügyminiszterének
fejezte
ki
részvétét.
Németország Szocialista Egységpártjának központi bizottsága a
Szovjetunió Kommunista
Pártja
központi
bizottságához
intézett
részvéttáviratot.

A. J. Visinszkij halálával kapcsolatban a Vietnami Munkapárt
központi bizottsága és a Vietnami
Demokratikus Köztársaság külügyminisztériuma részvéttáviratot intézett a Szovjetunió Kommunista
Pártjához és a Szovjetunió külügyminiszteréhez.
A. J. Visinszkij, a Szovjetunió
külügyminisztere első helyettesének elhunyta alkalmából az Országos Béketanács levelet intézett a
Szovjetunió magyarországi nagykövetségéhez.

Menőn, India ENSZ-képviselŐjének
nyilatkozata A. J . Visinszkijiől
New

York

(TASZSZ).

M e n ő n , In-

dia ENSZ képviselője A. J. Visinszkij munkásságát méltatva kijelentette:
„Mélyen elszomorít bennünket
Visinszkij úrnak, a hatalmas ország kiemelkedő képviselőjének váratlan halála..,
Az Egyesült Nemzetek a viták
legerősebb résztvevőjét, kiváló
eszű embert, kiemelkedő államférfit vesztett el. Igen fáj-

dalmas, hogy épp most Jia't
meg, amikor egészséges változások tűntek fel a láthatáron.
Nagy szerepet játszott volna e változások megvalósításában, amint ez
látható volt nemrégi fetiseólalásai*
ból".
A. J. Visinszkij — hangsúlyozta
Menőn — az ENSZ szilárd híve
volt és mindig, ingadozás nélkül
támogatta az Egyesült Nemzetek
Szervezetét.

A Kínai Népköztársaság legfelső népbíróságának
katonai törvényszéke amerikai kémeket ítélt halálra,
illetve fegyházbüntetésre
Peking

(Uj-Kina).

A Kínai

Nép-

köztársaság legfelső népbíróságának
katonai törvényszéke kedden mondott ítéletet 22 amerikai kém felett.
Közöttük van az Egyesült Államok légi haderőinek egy ezredese
és egy őrnagya.
A vádlottak két kémkedési ügyben vettek részt. Az egyik kémcsoport vezetője
John Knox Arnold
washingtoni illetőségű ezredes, aki
mellett Wiliam
Huri
Baumer
pennsylvánia-i illetőségű
őrnagy
működött. A másik kémkedési ügyben John Thomas Downey Conecticuti és Richárd George Fecloau
massachuséttsi illetőségű
amerikai állampolgár veit részt, mindsajtóértekezlete
kettő a CIA amerikai kémszervedók lennének tárgyalni. Előszere- zet ügynöke.
I>owney-t é8 Focteau-t 1952. notettel használta a „békés egymásvember 29-ére virradó éjjel fogták
melleit élés" kifejezéseket is.
el, amikor az Egyesült Államok
Eisenhower ugyanakkor a tár- légihaderőinek egyik repülőgépén
és
gyalások előfeltételeként azt köve- behatoltak Északkelet-Kínába
érintkezésbe léptek az ottműködő
telte, hogy „1. véglegesen ratifikál- kínai nemzetiségű ügynökökkel.
A kínai
nemzetiségű
kilenc
ni kell a párizsi egyezményeket;
különleges
ügynök,
akiket
Ki2. szükséges lenne olyan jelekre,
vin és Laoning
tartományban
amelyek sejtetni engedik, hogy a
ejtőernyővel
dobtak le, a Csang
konferencia gyümölcsöző lesz; 3.
Kaj-sek
banda
volt
tisztjei.
olyan időpontra kell kitűzni a kon- Ezeket 1951-ben a „Szabad Kína
Mozgalom" nevű
Hongkongban
ferenciát, amely lehetővé teszi a működő
amerikai
kémszervezet
tárgyalások alapos előkészítését". szerződtette és képezte ki. Mikor
ejtőernyővel
A sajtóértekezleten megkérdez- Északkelet-Kínában
ledobták őket
feladatukká
azt
ték az elnöktől, hogy vájjon a so- tetlék, hogy ott előkészítsék egy
kémhálózat
kát hangoztatott négyhatalmi ér- széleskörű amerikai
tekezlet külügyminiszteri értekez- kiépítését é8 hogy a Kínában folyó védelmi munkálatokról, ipari
let lenne, vagypedig a kormányfők központokról stb. tájékoztalásokat
találkozója. Eisenhower ezzel kap- szerezzenek és a Csang Kaj-sek
csolatban kijelentette, nem igen banda ott élő egyes maradványait
lázadásra szervezzék.
Arnold eztudná elképzelni, hogy a kormány- redes megbízása az
volt. hogy
fők találkozója sikerre vezetne kémtevékenységet
folytasson
a
anélkül, hogy előbb
külügymi- I CIA számára és különleges iigyI nököket csempésszen be Kínába és
niszteri találkozót ne tartanának,

4

a Szovjetunióba.
William Huri
Baumer őrnagy többízben végzett
légi felderítést Kína védelmi berendezései felett.
A Kínai Népköztársaság legfelső
népbíróságúnak katonai
törvényszéke John Thomas Downeyt élet*
fogytiglani, Richárd George Feoteaut húsz évi. John Knox Arnoldot 10 évi, William Baumert nyolc
évi fegyházra a többi — részben
amerikai, részben kínai nemzetiségű — vádlottat pedig halálra, vagy
négy évtől
életfogytiglan terjedő
fegyházbüntetésre ítélte.
Az európai tanácskozáson
résztvevő csehszlovák
kormányküldöttség tagjai
Prága

(TASZSZ).

A

Csehszlovák

Köztársaság kormánya november
23-án jóváhagyta a Bzovjet kormány kezdeményezésére november
29-ére összehívott
európai értekezleten résztvevő kormányküldöttség összetételét. A küldöttségei V.
Siroky miniszterelnök vezeti.
A
küldöttség tagjaivá a kormány V.
Dávid külügyminisztert J. Plojhnr egészségügyi minisztert,
E.
Slcchta építésügyi minisztert
és
J. Voeahlikot, a moszkvai csehszlovák nagykövotet nevezte ki.

aélkül5zhete«len az agitáció*
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Védd a békét: népünk hatalmát, hazánk függetlenségét!

Szavazz a Népfront jelöltjére!

H a választási nagygyűlés lesz a Ruhagyárban
és az Újszegedi Kender Lenszövő Vállalatnál

Hogyan szavazzunk ?
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a tanácsok tagjainak választását 1954 november 2C-ra tűzte ki.
Ezen a napon megyénk választópolgárai bizalmat szavaznak azoknak a jelölteknek, akikre a következő négy esztendő alatt ügyeik intézését bízzák. Minden választópolgárnak joga s egyben hazafias
kötelessége, hogy szavazatával résztvegyen a tanácsok tagjainak megválasztásában,

Ma délután fél 3 órakor az tJjszegedi Kender és a Szegedi Ruhagyár kultúrtermében választási nagygyűlést tartanak. Az Üjszegedi
Kender választási nagygyűlésén Földes Mihály író mond beszédet. A
Ruhagyár választási nagygyűlésének Ratkó Anna elvtársnő, a Központi Vezetőség tagja az előadója.
A Szegedi Kenderfonógyárban holnap fél 3 órakor kerül sor a
választási nagygyűlésre, amelyen Ajtai Miklós elvtárs, a könnyűipari miniszter helyettese mond beszédet.
Mindhárom üzemben nag.v érdeklődés előzi meg a választási
nagygyűlést s készülnek is rá a dolgozók. A nagygyűlésen feleletet
is kapnak egyes kérdéseikre.

A szavazás időpontja

Pedagógusok

a tanácsválasztások

Választásra készül az ország népe; a munkásokkal, dolgozó parasztokkal együtt az értelmiségiek,
köztük a pedagógusok is. Nevelőink nemcsak az iskola padjai előtt,
tanítás közben állják meg helyüket,
hanem tevékenyen kiveszik részüket az ország nagy megmozdulásának, a vasárnapi tanácsválasztásoknak az előkészítéséből is. Szívvellélekkel dolgoznak azon, hogy necsak az ifjúság nevelésével, oktatásával, hanem az egész nép kulturális színvonalának emelésével
is hozzájáruljanak a Hazafias Népfront programjának valóra váltásához.
!

A SZŐREGI PEDAGÓGUSOK
J Ó MUNKÁJA

A szőregi pedagógusok Gáspár
Ottónak, a szakszervezeti bizottság
elnökének
javaslatára
mindjárt
megjelenéskor megvitatták a tanácstörvénytervezetet. Ott voltak a
kultúrottlhonban azon a gyűlésen,
amelyen az egész falu számára ismertették a törvényjavaslat
vívmányait, s tevékenyen dolgoztak a
Hazafias Népfront előkészítő
bizottságában is. Ma pedig a
nép
bizalmából közülük többen tagjai
a községi népfront-bizottságnak, így
Márton András iskolaigazgató, Gál
Jánosné, dr. Péter Lászlóné, Sopsich István, Miskolczi
Zoltánné,
Koblicska Elemérné. A szőregi nevelők javaslatára több köztiszteletben álló lakost jelöltek tanácstagnak. Gáspár Ottó indítványára
újból jelölték a szőregi születésű
Csikós Ferencet, a járási tanács
elnökhelyettesét, akit mindenki jól
ismer a faluban és egyhangú lelkesedéssel tüntették ki bizalmukkal. A pedagógusok közül a tanácstagság megtisztelő feladatával
bízták meg Márton András igazgatót, aki — ha majd megválasztják — eredményes munkát végezhet a község kulturális fejlesztése,
oktatási és népművelési ügyeinek
intézése terén.
Ugy készülnek a szőregi nevelők — az egész község népével
együtt — november 28-ra, mint
egy nagy ünnepnapra. Az úttörők
'

sikeréért

verseket, dalokat
tanulnak. A
földművesszövetkezet mintaboltjában a gyerekek által készített faliújság írásai, rajzai figyelmeztetik
szüleiket, miért erkölcsi és hazafias kötelességük a népfront
jelöltjeire adni szavazataikat. A pedagógusok fáradságot nem ismerő
munkával összegyűjtik a tanácsrendszer négy évének eredményeit,
Szöreg fejlődésének jelentős állomásait s erről a kultúrotthonban
kiállítást rendeznek, hogy a könynyen felejtők emlékezzenek a megtett útra.
Értékes javaslataikkal, tanácsaikkal, s alkotó munkájukkal is segítik a szőregi pedagógusok a népfront-bizottság munkáját. Vállalkoztak arra, hogy ápolják, őrzik a
falu haladó hagyományait.
Javasolták a szőregi szélmalom fokozottabb védelmét, belső berendezésének megőrzését, s a Szív utca
egyik házának falán a 25 éve ott
ásatásokat folytató Móra
Ferenc
emlékének márványtáblával
való
megörökítését. A község múltjáról,
eredményekben gazdag jelenéről
pedig monográfiát készítenek,
KULTURMUNKA
UJSZETIVÁNON
Az újszentiváni nevelők is lelkes
munkával készülnek a tanácsválasztások napjára. Tóth Lászlóné,
Juhász Jánosné, Gulácsiné, Gál
Erzsébet, Novkov Mina táncokra,
dalokra tanítják az úttörőket. A
kultúrotthonban „Választás" címmel szórakozható műsor készül. A
pedagógusok vállalták, hogy
képekkel,
jelmondatokkal,
hímzett
terítőkkel díszítik a választóhelyiségeket és szavazófülkéket. A tanítók munkáját a gyermekek is segítik. Az iskolák padjaiban most
magyaros motívumokkal- díszített
meghívókat írnak. Elküldik szüleiknek s kérik őket, ne feledkezzenek el kötelességükről, s vasárnap boldog jövőjükre, falujuk felvirágoztatására, a Hazafias Népfrontra adják le szavazataikat.

Vasárnap reggel 7 órakor kezdődik és megszakítás nélkül este 8
óráig tart a szavazás. Igyekezzék
azonban mindenki minél korábban
leszavazni, nehogy később torlódás
legyen. Ha valaki vidékre vagy
külterületre utazik, előbb szavazzon. A tanácstagokat területi elv
szerint választjuk, vagyis minden
egyes körzetnek megvan a maga
jelöltje. Ha más községben szavazna, nem sokat jelentene, mert az
ottani tanácstag az ő ügyeit elintézni nem tudja. A vidékre utazók
tehát elutazásuk előtt szavazzanak
saját jelöltjükre s azután menjenek el, vagy pedig addig térjenek
haza, míg a szavazás le nem zárul.
Egyébként ha a választási névjegyzékbe felvett
választójogosultak valamennyien leszavaznak, a
szavazást már este 8 óra előtt is
le lehet zárni.

A személyazonosság igazolása
A szavazók előre készüljenek fel
arra, hogy a szavazás alkalmával
igazolniok kell személyazonosságukat. Erre alkalmas a bejelentőlap,
bármilyen
hivatalos
igazolvány,
vagy egyéb olyan irat, amelyből a
személyazonosság megállapítható.
A szavazást könnyíti meg az értesítés, amelyet ezekben a napokban minden választópolgár megkap.
Az értesítés arról szól, hogy neve
melyik választókerület névjegyzékében szerepel és milyen sorszám
alatt, továbbá melyik szavazóhelyi-

tam Hanni Pálról. Benne van a kislányom emlék-

A szavazás menete
A választópolgár az értesítésből
megtudja, melyik szavazóhelyiségben kell szavaznia — oda kell
mennie. Az értesítést minden választó vigye magával és adja át a
szavazatszedő bizottság elnökének,
rnert ezzel a szavazás menetét megkönnyíti. Ugyanis a szavazatszedő
bizottság elnöke ennek alapján
gyorsabban kikeresi, hogy neve
milyen szám alatt szerepel. Ezután
kerül sor a személyazonosság igazolására. Szavazati jogát mindenki
csak személyesen gyakorolhatja.
A választójogosultaknak a szavazatszedő bizottság elnöke több
szavazólapot ad át, amelyek a
különböző fokú tanácsok tagjainak
megválasztásához
szükségesek.
Községekben a választók háromféle színű szavazólapot kapnak. A
községi tanácstag megválasztásához
fehér, a járásihoz barna és a megyeiek megválasztásához kék színűt. A szavazólapok mindegyikén
annak a személynek a neve szerepel, aki annak a körzetnek helyi,
illetve járási és megyei tanácstagja
lesz, tehát akit a jelölőgyűlés elfogadott, illetve a Hazafias Népfront helyi bizottsága jóváhagyott.
Járási jogú városainkban — Szentesen, Csongrádon, Makón, illetve
Hódmezővásárhelyen városi tanácstagot (barna színű a szavazólap) és
megyei tanácstagot (kék színű a
szavazólap) választanak.
A választó ezután a szavazóla-

pokkal a fülkébe megy. A szavazás titkos. A választó a fülkében
összehajtja a szavazólapokat és
úgy lép ki a fülkéből. Az összehajtott szavazólapokat ezután
—
boríték nélkül — egyenként a szavazatszedő bizottság elnöke előtt
elhelyezett urnába dobja.

Hooyau szavaznak a betegek'i
A kórházakban fekvő helybeli
betegek szavazása úgy történik,
hogy minden egyes választókörzet
megkeresi a körzetébe tartozó, <je
a helybeli kórházban tekra,. beteget. A szavazatszedő PZottsag két
tagja viszi el a poturnát,
kórházban fekvő betegek isi
relhassák- választójogukat s '
vehessenek körzetük
jelöltj
megválasztásában.
A házaknál fekvő betegekhez
kiviszik a póturnát két szavazatszedő bizottsági tag kíséretében.
A választási kerületek bizottságai és a választási elnökségek már
most megállapítják, hogy saját körzetükből ki van a kórházban és ki
fekszik otthon betegen, hogy azután a szavazás napján felkereshessék.

Szavazás
az ideiglenes lakóhelyen
Aki a szavazás napján nem tartózkodik állandó lakóhelyén, az
ideiglenes lakóhelyén is szavazhat.
Ebben az esetben tanúsítványt kell
kérnie állandó lakhelyéről, hogy
neve szerepel a választási névjegyzékben. Szavazatát ott adhatja le,
amelyik körzetben ideiglenesen lakik.
A szavazáskor a szavazatszedő
bizottságnak átadja az állandó lakóhelyéről beszerzett tanúsítványt,
bemutatja ideiglenes
lakóhelyét
igazoló bejelentő lapját. Ezek után
pótnévjegyzékbe veszik, majd nz
előbb leírt módon leszavaz. A pótnévjegyzékbe vétel megtörténhet a
választás napján is.

Negyedmillió forint paprikából
a S z e g e d i U j É l e t tsz-ben
Á szegediektől a jövőben még több paprikát vár az ország
Régi és új földrajzkönyvek, tájleírások tanítják hazánkban és _ a
messzi külföldi államokban
is:
Szeged a magyar alföld, s az ország egyik legnagyobb városa és
környéke hagyományos paprika-termelő hely. Itt terem a legjobb, a
legfinomabb fűszerpaprika a világon.
Válóban, a szegedi paprika a város dolgosskezű paraszt
népének
régi büszkesége. A hosszú tömött
fűzérek sokasága csaknem valamennyi szegedi parasztház és kör-

o) "
könyvében is, hogy —
„Ki önmagának ellen
A dolog csak anyáll,
nagyobb vitéz,
nyiban lepett meg,
mint hajdan Hanni
hogy az én írásom
Pál".
miatt rendesen török
|
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Nem beszéltem máiírásnak szokták nézén semmit, csak azt
ni, orosznak még nem mondta senkise. Hidegvérkérdeztem, hogy ezekután szabad-e el-ajánlanom
rel felhúztam a csizmáimat és elmagyaráztam a fimagamat?
náncnak, hogy az új-kori klasszikafilológia legnaAzt felelték, hogy sose volt jó az a nagy sietgyobb szenzációjában turkál. Egy ikaffai karaita
ség, itt a barakban várjam meg szép nyugodtan,
templom padlásán régi római pergameneket találmíg folyamatba tett ügyem elintéződik ,
tam, amiket valószínűleg az arabok hurcoltak el az
— Mikorra várhatom, ezt?
alexandriai könyvtárból. Áz egyik pergamen Han— Kell neki két hét, mert komplikált az ügy.
nibál 'haláláról szól, akiről eddig úgy tudtuk, hogy
Örüljön neki az úr, mert addig az állam kosztolja.
arra a vidékre menekült Prusias királyhoz Bithittiába és ott mérgezte meg magát, mikor a római— Hát a feleségemmel mi lesz addig?
ak a kiadatását követelték. Ebből a pergamenből
— Ne tessék félni, az is a mi vendégünk lesz.
azonban, amit én szó szerint lemásoltam, az derült
— De legalább összezárják velem?
ki, hogy Hannibál tulajdonképpen egy karthagói
— No még csak az kellene — nevetett össze a
forradalomnak esett áldozatul, mikor az arisztocsillagos János a csillagtalannal. Hát minek tetkraták kérelmére új alapokra akarta fektetni az
szett nézni a vesztegzárt? ö , a női barakban lesz,
adórendszert.
Tehát tévedett Wiegand kollágám,
vagy az is lehet, hogy már ott is van, az nem mimikor húsz évvel ezelőtt a Fekete-tenger partján
hozzánk tartozik. Mi csak jelentést teszünk a felHannibál sírját vélte megtalálni, ellenben közel
sőbb hatóságnak.
járt az igazsághoz Dodge kollégám, aki már a kiöthetes házasok voltunk és ebből öt órát se
lencvenes években azt sejtette, hogy Hannibál fetöltöttünk egymástól külön Diával. És most a halett nem Scipio aratott győzelmet, hanem a forrazai nászút azzal kezdődik, hogy elválasztanak bendalom.
nünket két hétre, asztaltól és ágytól. Sose voltam
káromkodós ember, legföljebb azt szoktam monÉppen a karthagói adórendszer igazságtalansádani, ha nagyon megharagítanak, amit az öreg
gait akartam kifejteni, mikor vizsgám elnöke naNeptunus, az Aeneisben: Quos ego . . . Most azongyot ásított:
ban kiszaladt a számon, amit a Zlota-Lipánál ta— Ez a hely nem arra való, hogy itt forradalnultam, a'polyák testvérektől:
mi propagandaelőadást tartson és én különben se
— Jaszna 6ztrela gladova!
vettem részt a forradalomban. Az öregapámnak
Ami magyarul nem kevesebbet jelent,
mint
meséljen ilyeneket az úr, ne nekem.
azt, hogy üssön meg benneteket a imagos mennykő.
De ember... — csaptam össze a kezem. Hát
— János, hozza csak vissza a jegyzőkönyvet!
magának ez mese? Hát maga sose tanult HanniPersze, hogy be kellett venni a gyanús ténybálról?
körülmények közé azt is, milyen gyanúsan ká— Maga mer engem vallatni? — nézett rám
romkodtam.
szigorúan. — Hát, (ha tudni akarja, igenis hallot-
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ségben kell szavaznia. Ugyanis,
több választókerület lakói szavaznak azonos helyen. Az értesítést
nem gyerekekkel küldik ki, hanem
a választási bizottságok, választási
kerületek elnökségének tagjai és a
tanácstagielöltek maguk viszik ki.
Ez alkalommal még egyszer elbeszélgetnek. Különösen a tanácstagjelöltek és a választópolgárok találkozásai jelentősek, mert már a
választás előtt megismerik egymást
s a jelölt előre értesül a környék
lakosságának problémáiról.

föltámasztása

(Folytatása

következik)

nyékbeli tanyaudvar ékessége. Sok
munka is van vele. Szerte a határban épp hogy csak még leszántották az idei paprikatöveket, sok
helyen máris a jövőévi paprikaföldek előkészítésén dolgoznak.
Így van ez az alsóvárosi Üj Élet
tsz-ben is, ahol évekkel ezelőtt
nagyobbrészt szegedi »kispaprikások« és olyan emberek szövetkeztek, akik közül, ha soknak sohasem veit földjük, de életük jelentősebb részét mégis a paprikaföldeken töltötték. Helyesen úgy gondolták: sok dolgos kézben sok erő
rejlik.
A szövetkezet meg is találta számítását.
Az idén 40 holdon termeltek
fűszerpaprikát,
s amikor a termést elszállították, a
bevételt összesítő lapra ez kerijll:
paprikából 249 ezer 768 forint. A
tagság számításából kitűnt az is,
hogyha leszámítjuk a ráfordított
munkát és egyéb kiadásokat, a
tiszta nyereség holdanként közel 3
ezer forint. Nem volt tehát hiábavaló a sok munka.
De nemcsak az Űj Élet tsz-ben,
hanem az egyéni gazdáknak is jól
jövedelmezett ezévben a paprikatermelés.
A paprikamalmok hengerei alól
kikerülő ízletes
csemegepaprika
száz és ezer mázsái nemcsak. a
szegediek, hanem egész országunk,
a magyar mezőgazdaság hírnevét is
évről-évre növeli külföldi vásárlóink előtt. Valutát fizetnek érte.
Ezért hát a jövőévben a szegedi
földművelőktől, a termelőszövetkezetektől és egyéni gazdáktól még
több paprikát vár az ország. A jóakarat, a szorgalom nem is hiányzik ahhoz, hogy a szegedi paprika
még közismertebbé és ízletesebbé
váljon. Szükség van az egyéni
gazdaságok és szövetkezetek fokozottabb támogatására a városi tanács, a beváltó és a többi illetékes
szervek részéről.
A paprikatermelésben egyik legnehezebb munka az ültetés.
Pár évvel ezelőtt kísérleteztek
már Kalocsa után Szeged környékén is a panrika géppel való
ültetésével.
A gép maga egy nagyszerű szov-

jet találmány, a szovjet
dasági gépszakért:k egyik
szerűbb találmánya. En
|
tal facsemeték ültetésére
tették, de a paprikaültetésl
kalmas lesz, ha a fordul!
illetve a vontató t rak torolj
ségét megfelelően csökken
kor még ezek a kísérletek 1
ilyen erőgép még nem
letezők rendelkezésére. A magas
fordulatszám miatt nem lehetett a
gépet palántával meggyózni, ezért
az ültetés hiányos lett.
Tavaszig még sok idő van. Most
az újonnan megválasztott tana ;s
— ha elfoglalja hivatalát — ismé
foglalkozzék ezzel a kérdéssel. Bizonyára már most is van olyan
erőgép, ami alkalmas ennek az
úgynevezett paprikaültető
kombájnnak a vontatására, csak meg
kell keresni. Ezzel lehetővé válik a
paprika nagy táblákon való termelése és felbecsülhetetlen értékű
munkaerőt és időt lehet megtakarítani.
Csányi János, az Űj Élet tsz egv r
tagja már dolgozott ezzel a g: ppc'.
Elmondja, hogy a megfelelő sebe
ség mellett
egy nap alatt 6 holdat is könynyen be lehet ültetni vele
és nem kell rá több munkaegvséget fordítani, mint amennyivel t tjeiig kézzel egy holdat beültettek.
A beváltóra is gyakran panaszkodnak a gazdák, óokszor akadozva és vontatót tón megy az átvéiel.
Ebből már nem egyszer káruk
származott a termelőknek. A t
dett. szárításra előkészített pafcrün
romlani kezdett, veszített értékéből
az átvétel elhalasztása mir.lt.. A
következő évben már ilyen hib ;
nem történhellek meg. Ezután i.
ban meg kell hallgatni a ki"er
melők véleményét is. A beváltó és
az egesz paprikafeldolgi/J , l "
szítés munkájához s z á n x f V e t t r i
es hasznos javaslatokkal t i . r w
hozzájárulni a dolgozó
Igy no a szövetkezetek <J „ a s z l 0 l i Hát^tijjtjjgióoi
"azdák termelési kedve
Q, "
az kötnek
előzői
évieknél nagyobb területre'
termelési szerződéseket. Tudják ^
városunk hírnevéről,
becsületérő'
van szó,

\
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Az
szinü
papírlapra
írt
főkönyvet
nézünk, abban a
ényben.
hogy talán parányiközelebb visz az igazsághoz.
Az emberről, a munkásnőről, magatartásáról. - • ami bizony fontos
dolog — csak egy kurta mondat
szól. Lényege: Plesz Józsefné lánccsévélöt nem fogadták el sztahánovistának. Miért nem fogadták el?
— Erről a jegyzőkönyvben nincs
szó. Petiig ez a dolog különösképpen egy ember munkéjéra, érzéseire jelentős. Hogy ki és mit
mondott a november 10-1 termelési értekezleten Plesz Józsefnérúl, arról hallgat a Jegyzőkönyv.
Mi történt hát Plesz Józsefné
született Illés Ibolya, a Szegedi
Textilművek lánccsévélője körül?
Amikor a hevenyészett jegyzőkönyvet Gombos Andrásné munkaszervezési ^ r a d ó elviszi, csóválja a fet
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gozzek... Még tán azt is mondták
az értekezleten, hogy nem végzek
tár&ait.ilmi munkát. Légóra járok.
Meg azt ls szememre
vetették,
hogy nem
tanítom a
gyengébb
munkást. Megpróbáltam, odaálltam
a háta mögé egy olyannak, aki nem
úgy csinálta, ahogy kellett volna.
Azt mondta: ne papoljak én neki,
úgy csinálja, ahogy akarja. Elment
a kedvem.
Csend. Peregnek az orsók, fut rá a
fonál. Plesz Józsefné töri meg a
x
csendet.
— így elveszik az ember kedvét
mindentől... Szálka vagyok valakinek a szemében, kl vannak rám
rúgva.
— Mondták-e gyakorta, hogy
magatartásában milyen hibák vannak? — kérdezzük a lánccsévélót.
— Nemigen,
nem.
Tán
úgy
egyszerre jött a termelési értekezleten . . . Ideges természetű vagyok.
Bárdos bácsit egyszer elhamarkodottan megbántottam. Hibáztam,
meg ls mondtam ezt neki. De talán mégis... — és sóhajt.
Búcsúzunk
Plesz Józsefnétől,

melte volna a jelvényt. Én látom,
hogy' dolgozik. Esetleg „Valami"
van körülötte?
Elő jön a kérdés aztán: törődtek-e jól azzal, hogy Plesz Józsefné megszabaduljon hibáitól? Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem, vagy
alig. Senki oda nem ment hozzá
a termelési értekezlet után, amikor munkába állt, s nem mondta
el neki igaz, emberi
szavakkal,
miért nem kapta meg az oklevelet. Ez ls fáj. Pedig a Plesz Józsefnék hibáikkal együtt olyan emberek, akikért a haza van, s akik
a haza és a maguk Javát teremtik
meg.
Beszéltünk Péter Szilveszter elvtárssal, az üzemi pártbizottsági titkárral. Neki az a véleménye:
— Nem csak Pleszné vélt, vagy
meglévő hibáiról van szó, mert az
csak féligazság. Szó lehet itt vele
kapcsolatosan a pártalapszervezet fogyatékos nevelő munkájáról is.
Valóban!
Plesz Józsefné ügye Intézésénél,
a vele való foglalkozásban több
volt a ridegség, mint a segíteni
kész emberség. S ennek a történetnek nem írunk befejezést. Befejezni és cselekedni igazságosan,
becsülettel, okos megfontolással a
Textilművekben kell.

szovjet
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élei-bői

Cérna nélkül készült öltöny
Előttünk ragyogószabású
cérna
nélkül készült gyapjú férfiöltöny.
Seholsem fedezhetjük fel rajta
a
varrógép m u n k á j á t : a atem számára annyira megszokott ponlozott
aoroesknkat. Deliát, hogyan is vannak akkor összedolgozva az egyes

ruhadarabok!
Az Összro.övetgégl Iluhuipari Tudományos Kutatóintézetben a következőket felelték nekünkt

Tudományos kutatásokkal
vizsgálták meg az enyves varrat szí*
lárdságát, fagyáilóképességét és a
nedvesség hosszabb ideig tartó behatásával szemben tanúsított ellenállását. A nagyszámú
kísérletek bebizonyították, hogy a „BF-6"
enyv tökéletesen megfelelő és eredeti szer a felsőruha darabjainak
összedolgozására.
Jelenleg az intézet munkatársai
a ruhafazon.
gallérok és zsebek
kidolgozásával kapcsolatos komplex gépesítés és technológia megoldásún fáradoznak.
A férfiöltöny
fazonja például
úgy készül, hogy különleges présbe helyezik be az aljat és a szükséges hozzávalókat.
Fémsablonok
behujtják a ruhadarabok
széleit.
A ruhaalja
meghajlított széleire
különleges szerkezet rakja fel
a
fazon szegélyét helyettesítő
szilárd lenszállal
együtt az enyvhárlyát. A prés
emelőkarjának
egy fordulata és a hozzávaló meghajlított széle pontosan egybekerül
n ruhaalja meghajlított
széleivel.
Ilyen alakban kerülnek a „varratok" sajtolásra. A préspárna melegítésének hőmérséklete 160 fok.

—Az ültöilyl különleges gépeken
munkáiiák meg, ragasztották öszsze,
Az Intézet javaslatára az utóbbi
években több ruhagyár kezdte sikeresen alkalmazni a ruhák egyes
darabjainak összedolgozásánál
a
„BF—6" enyvet, amely szintetikus
kátrány oldata etilalkoholban.. Az
enyvet finom, félig áttetsző hártya, vagy enyvvel bevont keskeny
szövelsznlng formájában alkalmazzák. A hártyát
vagy a keskeny
Szalagot az egyes ruhadarabok közé helyezik el, amelyeket
azután
forró vasalóval kivasalnak,
Ha
szükségessé válik az öltöny kifordítása az enyv különleges oldószer segítségével eltávolítható. Az
anyagon semmiféle nyom nem marad.
A ruhaipar munkásai ég az inA ruhakészítő® ú j technológiájátézet munkatársai óvatosan kezel- nak alkalmazása jelentősen megjaték a ruhadarabok
összedolgozá- vítja az árutermelést és a ruhasának enyvvel történő
eljárás&t. Ipar termákéinak minőségéi i».

I
-a van, de ő arról nem
Aztán hozzá fűzi
még:
leszné jól dolgozik." Aztán VnSi lslv. , i meggyőző erővel bíró
számokat néz, s azok alapján nyugodt szívvel jelenti ki: Plesz Józsefné li'nccsévélő megelőzte az aki cseppet sem hiba nélkül való.
időt, december 23-1 terve teljesíDe jó munkás, szókimondó,
az
tésénél jár.
bizonyos. Távozóban a géptől Győri
És mégis hol a hiba?! November Piroska, Plesz Józsefné „szomszéd10-én, a termelési értekezleten ismertették, -javaslatot tettek a lánc- ja" szól gépe mellől:
Morvay Sándor
— Pleszné szerintem megérdecsévélő munkásnői közül is több
Moszkvában megkezdte működését
olyanra, akik munkájukkal kiérdeaz első színes televiziós kisérleli adó
melték a sztahánovista oklevelet.
PléSz Jc /„jt-fné is szóba került. Ve'A szovjet főváros délnyugati rc- megvilágítást alkalmaznak, amely
le kapcsolatosan először szólalt fel
fezén új antennatorony nyúlik
a a legjobban megközelíti a nappali
bárdos JAnofl, a lánccsévélő főműmagasba. A színes kísérleti televí- világítást.
vezetője. Azt is elrtiondotta, hogy
ziós adó innen sugározza műsorát.
A vevőkészülékek a azínesfilmPleszné válogat az anyagban, s minA Moszkvában ós a Moszkva-te- küzvetítóst is nagyszerűen visszaden téren nem mutat példát és így
rületen
elhelyozett
ellenőrző
teleadják.
A Szegedi Kenderfonógyárban a elsők között megemlíteni. Ördög
nem érdemli még meg a sztahánovista
viíorok ernyőjén a megszokott feA központi televíziós adó
műAndrás művezető irányításával jól kete-fehér kép helyett eleven, terminőség
javítása
és
az
anyagtakaoklevelet. Egy páran — úgy tudják
Vészei és díszlettervezői most doldolgoztak
a
fonónak.
Balogh
Jenöműmészetes színezésben jelent meg a gozzák kl a műsortervek diszletelt.
utólag ketten, vagy hárman — be- rékosság a tanácsválasztási
előirányzatát központi stúdió bemondójának és A színes televízió óriási lehetősészéltek még Plesznéről — aztán szak fő célja. Hétfőn és
kedden né etőfonós a napi
alapos mérlegelés nélkül, „simán" azonban — a napi eredmények azt 113 százalékra teljesítette. A gom- a műsort adó művésznek alakja. get nyit meg előttük.
Minden vevőkészülék ernyőjén élehatároztak: ne kapja meg Pleszné mutatják —, hogy több fonalat ls bolyítóban Ambrózi Tíborné
129 sen kirajzolódtak
Jövő év közepéig Moszkvában
színes képek,
a
a sztahánovista oklevelet. S Plesz.
százalékos teljesítménnyel
dolgo- A készülék nemcsak a ruhák szí- befejezik a színes televízió nagyJózsefné nem is védhette magát, gyártottak. A napi tervet hétfőn
építését,
ahonnan
ls maga- nét, hanem az emberi arc finom pavilonjának
nem mondhatta el a véleményét 103.8, kedden pedig 107.5 százalékra zott. A szárazfonóban
is
nagyszerűen nemcsak műsorokat, hanem színsabb teljesítmények születtek
és színárnyalatait
sem. Nem volt ott a termelési ér- teljesítették.
darabokat lg közvetítenek majd.
Visszaadta.
tekezleten, betegen feküdt otthon.
Az üzemrészek között az előfo- Mészáros Erzsébet például 112 száA
színárnyalatok
jobb
visszaadáA.
Donátor
Róla, — nélküle pedig nem igen
nósok eredményeit lehet eddig az zalékot teljesített.
sára a stúdióban
lumincszkáló
a stúdió füsaerkcsztője
illik dönteni.
M o s t az I g a z s á g
reflektor
Hőszigetelő vatta kőből
^ ínyét akarjuk
Plesz
Józsefné
A szverdlovszk!
ásványi-vattaA
gabbrő
nevű
vulkánikus ereSzalymazon
8
0
ezer
gyümölcsfa
csemetét
ültetnek
teyére .vetíteni. Induljunk hát el,
nagymennyiségű
detű ásvány egészen
közönséges gyártól nemrég
beszéljünk az emberekkel. A főrendeltek
az
Csongrád
megyében
többfelé nak javaslatára többfelé már meg- kőnek látszik. Óriást mennyiségben hőszigetelő vattát
|
Végre sok
bányásszák Szverdlovszk
vidékén uralvidcki, szibériai és kazahsztáni
alakították
a
gyümölcstermelő
szóba
került
a
dolgozó
parasztok
,.<tó:/(
s belőle gyártják az építkezésnél blokkházépitő kombinátok. A szüzPtudunk v« íe teren teni.
között, hogy helyes lenne gyü- szakkört is. Szatymazon a szakkör használatos hőszigetolő
vattát. A földck vidékeire áttelepülő dolgoznéről szerelnék beszélni, mölcsfa csemeteiskolát létesíteni. A tagjai augusztusban kiállítást is gebbro-foldolgozó üzemekből sok- zók számára elöregyártótt alkatí r t ? . . . Ja igen, a novem- megyei tanács is fontosnak tartja rendeztek. A gyümölcstermelés ki- ezer tonna vattát, nemezlapot szál- részekből jólszigetelt meleg házatermelési értekezlet, a
kat építenek.
fizetődő, mert például a szatymazi lítanak az uralvidékl, szibériai és
lósta oklevél ügye. Plesz- a megye gyümölcstermelésének fejtávolkeleti építkezésekhez, A váNemrég új berendezést kapott a
termelők
az
Idén
56
vagon
minőlaszfalakban és az emeletek födém- gyár, amellyel préselt vattalemeIvolt ott, betegen feküdt, lesztését és arra törekszik, hogy az
vékony zeket készítenek. Ilyen lemezekkel
p m tudta magát. Először arra érdemes egyéni termelőknek ségi őszibarackot exportáltak Cseh- szerkezetében elhelyezett
hogy c[silabizálja a jó és termelőszövetkezeteknek
államokba. vattarcteg igen jó hő- és hangszi- szigetelik az Ipari üzemek tetőteannyi szlovákiába és más
getelő.
lét Is a hideg ellen.
Nő'ia olyan, mint egy
Most ősszel a szatymaziak is togyerek, magéinak húz, faiskola telepítési engedélyt adjon,
és
hogy a megye facsemete szükség- vábbfejlesztik gyümölcsöseiket
r
Francia festők kiállítása Hódmezővásárhelyen
50 katasztrális holdon 80 ezer fafak példával kell előljárni letét kl tudják elégíteni.
Ma
nyílik meg a Petőfi kultúr- ról este y27-kor a "Békéért harcoló
hinoeh
téren... A
termelésben
A fokozott telepítési kedvet iga- csemete elültetését tervezik. Emel. i l l ó b a n élenjár,
szorgalmas dol- zolja, hogy a megye termelőszövet- lett szakmai képzettségük fokozása házban az algiri festők kiállítása. népek élete, kultúrája* című előadássorozat keretében. Az előadás
gozó.
erdekében a tél folyamén gyü- Ezzel egyidőben a külügyminiszté- után a "Fiúk, lányok, kutyák* cíEnnyit mondott a főművezető. kezetei 140 hold új gyümölcsöst
rium
francia
szakértője,
Kazmír
szaktanfolyamot
mű francia filmet vetítik. A kiálNe vitázzunk most azon „magának akarnak telepíteni. A megyei ta- mölcstermelési
László tart előadást Franciaország- lítás ismertetésére vissJ^atérünk.
húz-e Pleszné vagy sem", de any- nács mezőgazdasági igazgatóságá- szerveznek.
nyi bizonyos, hogy terve túlteljesítésével a szocializmust segíti épíoly szépnek látom a terteni. Ez pedig lényeges dolog. S a
Nem értette a költő a
i "bbszörös sztahanovisták sem hi- dolgot, s
elhallgatott. Ó, Móricz
mészetet) de benne mindeZsigmond:
ba nélkül valók. Példát a Textil- szent és ártatlan népvezér,
nütt az embert oly boldogmüvekből is mondhatnánk.
akiről feltették Pozsonyban
talannak!
Az, üzem „Szegedi Textilmüvek" a mágnások, hogy negy— Sorsom a Próféta sorcimú lapja szerkesztőségében is is- venezer paraszt áll kiegyemetik Plesz Józsefnét,
mégpedig nesített kaszával a
háta
sa,
— mondta
aztán. —
csiz— Aki nem Petőti, ide |miniszterek is azok lesz- mesterek csinálnak
úgy, hogy szorgalmas munkásnő. mögött... Egyszer csak a
Üdvözlégy nép! Ügy nézze
nek . . . De ők egy elmúlt mát . . .
1 gyöjjön
egyék,
igyék!
Aki
Tudnak egy régebbi összezördülé- távoli országúton kocsitökornak a gyerekei: a szóÉs még egyet kurjantott szemembe, tanítód és atyád
séin], ami éppen Bárdos János fő- meget lát, hosszú kocsisort pedig Petőfi, be ne menjen noklat koráé. Ez a kor már
Szabadszállásra,
mert
mind
leszek. A
bölcső óla mit
keserű
szent dühében.
és éljenző és kurjongató néművezetővel volt.
meghalt, a beszéd kora: de
agyonverik.
— Ha így megy ezalatt Vertek fejedbe? KötelesséLánccsévélö.
Jónéhány gép- pet. Zászlót lengetnek s
Erre Petőfi kortesei ki- vájjon mikor jön el az új a minisztérium alatt is a
orrai odébb Plesz Józsefné mun- megismeri, hogy az ő pártkor: a tettek ideje, a cse- választás, Magyarországon, gedet; én megtanítalak, jokahelyétől Huszár Jenőnét kérdez- zászlója . . . A szentmiklósi adták a jelszót, hogy meg lekvés korszaka?
Vájjon akkor én erre a miniszté- gaidra!
kell
tanítani
ezeket
a
sözük az ügyről, ö is csak azt mond- és lacházi kocsik vitték az
tét gazembereket. Leugrál- nem lesznek ezek az urak riumra nem az országot,
E i h á t a nép, amelyet én
ő
hü
és
lelkes
váilasztóit,
ja. úgy tudja, hogy Pleszné váloa tettek korában az utol- de a kutyámat se bízom ro!
Imádok
akik készen voltak s azért tak a szekerekről s neki sók?
jAi az anyagban.
amelyért élni s halni akarok!
mentek
fustélyokkal
és
Ilyen volt ezredév elfltl . . .
Pergő orsók, zúgó gép mellett jöttek, hogy 6tante pede csákányokkal és ráparanRáeszmélt, hogy belőle
Júlia lángoló szemekkel
de semmi, s e m m i : ezredév
a szaÓM P l e s z Józsefné. Kicsit nehezen összekeveredjenek
s;se lesz Képviselője ennek
után
nézett feí.
csoltak :
badszállásiakkal,
s
ha
kell,
m a j d nem tesz Ilyen;
indul vele a beszéd, mert magába
Biztatták,
— Vagy egészen új em- ti nemzetnek.
azokat
a
saját
községüknek
—
Kl
a
vivát?
mégmost
gyermek
(í.
kit
zárkózott természetű. Aztán beberek
kellerek, vagy a hogy a választást meg leel lehet ktlnnven hulondltnni.
a piacán verjék agyon a
— Nagy Károly.
ttótletore váljék, őszlatén beszél:
het
peticionálni.
Megérezte,
M
a
j
d
ineg
fon
crni,
férfi
régieknek egészen újjá kelmaguk
képviselőjelöltjélesz belőle . . .
Nesze neked egy dönge* lene átalakulniok!
— Rcxs zul esik. h-ijjyon rosszul,
hogy ez a minisztérium őt
Nincs mtt csodálni, ősidőktől
: mii
csigáitok. Beteg vol- ért. Bizony, nem a költő- tés.
soha nem fogja beereszteni
—
Csak
egy
főnix
volt,
óta
tam? n ott som lehettem azon az ért, hanem a jelöltért! Nem
azon v a l á n a k papok és
— Kl n vivát?
Sándor, — és az i9 csak a a Házba. Mihelyt minisza
királyok
ellen
írott
verkirályok,
é. te kezdeten, hogy elmondjam gonMost már csak csendesen mesében. — aki egészen ter, mingyárt hízelgőkre é3
e földi Istenek.
(1 .'utaimat. Csak később hallottam, sért, hanem mert Kunszent- mondta, hogy Nagy Károly. újjászületett!
— mondta talpnyalókra van szüksége,
hogy vakságban tartsák
miklóson
is
vannak
ám
hínem
Petőfik
kellenek
nee népet,
hogy nem lehetek okleveles sztaMég egy döngetés. Puf- Júlia.
vek és magyarok,
akik
mert ük uralkodni
akarnak
ki,
hanem
szavazó!;.
hánovista. Két éve már kaptamegy
fant
a
jó,
trégyalében
áztas
uralkodni
csak
vakokon
Petőfi
fellobbant:
nem sajnáltak harminc akó
.sztahanovista jelvényt. Most ok- bort beléjük tölteni, s ev- tot bot, csattant a rézfokos:
lehet.
—
Mit
nem
vártam
én
— Igazad van, feleség!
Szegény, 9*egény nép,
levelet nem.
— Ki a vivát?
nemzetgyűléstől!
Feleségek felesége, Igaz a ettől a
vel megpatkolnl az igazsám ' n t s a j n á l o m őt
— Yálceat-e az anyagban?
szentmlklőson m e s z e i k u
s ha eddig küzdtem érte,
szó, amit mondasz. Régen Soha ennél nagyobb3zerü
got, hogy csak egy igaz hatemplomot
— I lég j régen nem is voltam zafia van és pedig Petőfi
ezután
volt, talár, nem is igaz reményeim nem voltak és
kettős erővel fogok
szentmiklóson
á
l
l
í
t
j
á
k
A
kit r. er\ /gért. Igaz, válogattam, Sándor szeretett jelöltünk,
volt, a főnix is.
Abból, soha nem csalatkoztam oly
verbnnkot
küzdeni . . ,
1 i ifi'tJm egymás mellett egy éljen!
h a l l o d pajtás de szépen
hogy a szónoklat mesterei csúfondárosan, mtr.t ebben
Julin bámulattal kérdetItlUDIkálník
esiinyi f,neg egy szép láda anyaa nemzetgyűlésben, amely
ezek,
nem
következik,
hogy
Itt a verbunk á j j u n k be
te:
Mikor ezek a
bösztöri
got, akkor a szép ládát hoztam be.
mesterei lesznek a tettek- így jött létre!...
katonának.
Bárdos ba Sí, a főművezető szólt csárdához értek, a csárdá— Mi az a csodálatos,
nek is.
Hirtelen csodálkozva néA költő ott állott a puszi-. Szóvá tette, adjam a jó anyagot nál kortes fogadta őket, ós
Aztán
gondolkozva zett körül. Milyen szép és Sándorom? amit beszélsz.
ta
közepén
s
azt
mondta:
azt
kiáltotta:
a pyergébb munkásoknak.
— A Próféta, — mondta
milyen közömbös a ter— Nyolc
miniszterünk mondta:
— A'ttu-e?
mészet.
* Részlet a s z e r i t
..Rúzsa van. Mind egy
Petőfi. — Meg fogom írni
—
A
timár
kikészíti
a
szálig
de-- l l á t . . . Mindenki
csuk azon
S á n d o r összevonja szemifldO— Amerre csak megyek, a prófétát, angyalom.,.
rék emberek. Talán mint bőrt: de a kész bőrből más
k é t " címii
regényéből.
i igyekszik, hogy jobb anyagból dol-

Ünnepi

a Szegedi

műszak

Kenderfonógyárban

Zűrzavar*
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Szilárd nemzeti egység:

S ^ T S L é g !
Felsőváros
egyik jelöltje

[ J z a v a z ^ a J a z a n a s iépfrimHeJ!t[ére M

Szegei! város II. kerüleü tanácsa és a megyei jop
városi tanács tagjainak jelöltjei
Városi ll. kerületi
tanács
választókerületeinként:
*

saebmk''

Wfi

ü-jfe sí;

Bizalommal fordulnak a termelőszövetkezeti
tagok és egyénileg
gazdálkodó dolgozó parasztok Makra Mihály elvtárshoz, a felsővárosi
146.
körzet
tanácstagjelölljéhez,
hogy ügyes-bajos dolgaik elintézésében segítségét kérjék. A széles
6zegedi határban jól ismerik a tanácstagjelöltet, aki fáradtságot és
időt nem kímélve foglalkozik
a
dolgozó parasztok ügyeivel.
Termelőszövetkezeti
tagok
és
egyéni gazdák bizalommal mondják el Makra Mihály elvtársnak
gondjaikat és örömeiket is. Olyan
embernek ismerik öt, aki az igazság útján járva minden
igyekezetével azon van, hogy előre vigye
a szegedi mezőgazdaság fejlesztését.
A tsz-tagok,
aztán az egyéni
gazdák — mint például a Tolbuchin
sugárúti Katona Pál — együtt, közösen
szokták
megbeszélni az
egyes teendőket és kérdéseket. A
146. választási körzet lakói szivük
szerint jelölték tanácstagnak Makra Mihályt és november 28-án az
iránta való bizalmat szavazatukkal
is megmutatják,

Tanácsfagjelölt kisiparos

1. Vígh István ksz-tag
2. Sörös Ferencné háztartásbeli
3. Kopasz Károly szobafestő
4. Bodó Antalné háztartásbeli
5. Szöllősy Sándor váll, igazgató, volt bőrmunkás
6. Bakacsi Sándor gyárimunkás
7. Pásztori Béláné MSZT titkárnő, volt tanárnő
8. Siprikó Gyula Vízmű igazgató, volt vasesztergályos
9. Komócsin Antal igazgató, volt cserepező
10. Iglói Ferenc MÁV dolgozó
11. Török Ferencné háztartásbeli
12. Hegedűs Gyula normás
13. Lengyel István telepvezető
14. Lippai Szilveszter művezető
15. Farkas Mihály raktárkezelő
16. Halász Mihály könyvelő
17. dr. Hatos Sándor orvos
18. Csapó Endre üzemi dolgozó
19. Babarczi Andrásné üzemi dolgozó
20. Farkas
Istvánné
MNDSZ-titkár, volt gyárimunkás
21. Balogh Zoltán Párlbiz. dolgozó, volt cipészsegéd
22. Szabó István volt ktsz-tag
23. Vass Tibor főművezető
24. Kassai Tibor nyomdász
25. Hegyes! Gergely ksz-tag
26. Szombati Andrásné háztartásbeli
27. Sárvári Mihály vállalat-igazgató
28. Fodor Béláné háztartásbeli
29. Móricz Gczáné üzemi ragasztó
30. Solymosi Lajos üzemi dolgozó
31. Nagygyörgy Mária kendergyári igazgató, volt
gyárimunkás
32. Szilágyi Vera gyárimunkás
33. Bárkányi Józsefné munkás
34. Sági Teréz gyárimunkás
35. Hiikccz Ferencné gyárimunkás
36. Széli Magdolna gyárimunkás
37. Mohácsi Károlyné gyárimunkás
38. Rácz Józsefné háztartásbeli
39. Kovács Miklósné háztartásbeli
40. Laczkó Istvánné háztartásbeli
41. Csamangó Józsefné háztartásbeli
42. Szántó József csizmadia
43. Lázár Szilvesztcrné háztartásbeli
44. Horváth Istvánné közalkalmazott, volt gyárimunkás
45. Bandár István munkás
46. Csurgó Mihály egyénileg dolgozó paraszt
47. Nagy Sándor tsz elnök
48. Berta Józsefné gyárimunkás
49. Bálint András tsn-tag
50. Markos András ált. isk. igazgató
51. Hóvó István osztályvezető, volt kereskedő s.
52. Pataki Gyuláné üzemi dolgozó
53. Marton Ferencné háztartásbeli
54. Ökrös Erzsébet gyárimunkás
55. Csűri Mihály technikus
56. Széli József egyénileg dolgozó paraszt
57. Bánfi Ferencné háztartásbeli
58. Zina Miklós tsz elnök
59. Kelemen Sándor B. M. beosztott.
* A jelöltek neve előtt levő számok nem a sorszámot, hanem a kerii'etck számait jelzik.

A fodortelepi pártszervezet egyik
legjobb népnevelője Szántó József
elvtárs. Volt alkalma megismerni
Fodor-telep lakóit, hisz 25
éve
lakik ebben
a körzetben és ismeri a lakosság apraja
nagyja.
Mint népnevelőnek alkalma
volt
megismerkedni nemcsak a lakossággal, hanem
mind azokkal a
problémákkal, amelyek Fodor-telepen felmerültek.
A 42-cs körzet
jelölőgyűlésén
Szántó József elvtárs az
egyik
szegcdi üzem
fiatal
dolgozóját
ajánlotta tanácstagjelöltnek. A jelölőgyűlés
azonban
egyhangúlag
Szántó elvtársat választotta
lan ácsi a gjel öltnek, öt találták alkalmasnak arra, hogy eddigi munkája nyomán a területüket a tanácsban képviselje.
Szántó József elvtárs, a Szegedi
Cipőipari Szövetkezet csizmagyártó
részlegének a dolgozója.
1948-ig
kisiparos volt, utána 3 évig
a
DÉMÁ-ban dolgozott és 1948 óta
a szövelkezet egyik legszorgalmasabb munkása. Nagycsaládos:
7
leány-gyermeke
van férjnél,
7
unokája van. Szántó József
elvtárs nemcsak a saját családjáért,
hanem az egész dolgozó népért fog
harcolni, mint
tanácstag. A jó
népnevelőből
jó tanácstag lesz.

sorok

Megyei jogú városi tanács
városi
választókerületemként:
56. Gyólai István építési váll. igazgató, volt kőműves
57. Molnár Árpád asztalos
58. Baráth József lerakatvezető
50. Pá'ó Ferencné hú'tartá'beli
60. Szöllősy Sándor váll. igazgaló, volt bőrmunkás
61. Terhes György villanyszerelő

62. Pásztori Béláné MSZT-titkárnő, volt tanárnő
63. Tasnádj Lajos közalkalmazott
64. Komócsin Antal igazgató, volt cserepező
65. Balogh Lászlóné vállalati dolgozó
66. Bölcsházi. Lászlóné háztartásbeli
67. Szilágyi Istvánné liázkezelö
68. Lengyel István telepvezető
69. Ördögh Mihály munkás
70. Darasz Istvánné háztartásbeli
71. Kántor Gabriella iskolai igazgatónő
72. Szabó Mária intézeti igazgatónő
73. Gimesi István volt géplakatos, jelenleg 0B2áályvezető
74. Gugolya Lajos molnár
75. Farkas Istvánné MNDSZ-titkár,
volt gyárimunkás
76. Kalapi s Béla egyénileg dolgozó paraszt
77. Berta Mária gyárimunkás
78. Koczlca Kálmánné gyárimunkás
79. Doba György munkás
80. Csányi Mihályné gyárimunkás
3
81. Berta György iskolaigazgató
82. Ságvári Mihály vállalati igazgató
83. Kádár Emil nyomdászsegéd
84. özv. Nagy Ferencné segédmunkás
85. Schneider Imréné gyárimunkás
86. Nagygyörgy Mária kendergyári igazgató, volt
gyárimunkás
87. Varga Ferencné gyárimunkás
88. Orlovszky Józsefné TÜZÉP telepvezető
89. Matók Mihályné gyárimunkás
90. Hargitai Andornó gyárimunkás
j
91. Noel József kádár
92. Száraz Nagy Gyuláné gyári munkás
93. Vereska András Pártbizottság! alkalmazott
139. Mucsi László gyárimunkás
140. Árendás György tsz-elnök
141. Gémes Lászlóné háztartásbeli
142. Nacsa Istvánné háztartásbeli
143. Brinkus Lajosné raktári munkás
144. Oláh Károly villanyszerelő
145. Ormándi Jánosné munkás
146. Makra Mihály Pártbizottsági dolgozó, volt mezőgazdasági munkás
147. Király Antalné gyárimunkás
148. Tóth Béla géplakatos
149. Czirok Illés egyénileg dolgozó paraszt
150. Dunai József KIOSZ titkár, volt kisiparos
151. Pálfy Gyuláné háztartásbeli
152. Pálfy Istvánné üzemi dolgozó
153. B. Kovács Imréné háztartásbeli
154. Németh Antal tanár
155. Csűri Mihály technikus
170. Horváth György MÁV pályaőr
171. Szabó Lajos vállalatvezető
172. Zina Miklós tsz-elnök
182. Justyák Ferenc B. M. beosztott

Hol szavaznak az II. kerület
Az 1., 2., 4. választókerület és az
56., 57., 59. városi választókerület
lakói a Kis Tisza-utcai napközi otthonban, a 3., 8., 9., 10., illetve 38.,
63., 64., 65-ös: a Hámán Kató napköziotthonban (Becsey-utca 4.), az
5., 7., 16., illetve 60., 61., 62., 7l-es:
a Szilléri-sugárúti általános iskolában, a 11., 12., illetve 66., 67-es a
Szilléri-sugárúti óvodában, a 13.,
14., 15., 17., illetve 68., 69., 70.,
72-es: a Vásárhelyi-sugarút 35
szám alatti leányotthonban, a 18,
19.; 22., 23., 24., 25.. illetve 73.. 74,
77., 78., 79., 80-as: a Csongrádi s.-úí
általános iskolában, a 20.. 21., illetve
75., 76-os: az Avar-utcai napköziotthonban. a 26., 27., illetve 81.
82-es: a Hétvezér-utcai napköziotthonban, a 28., 31., 32., 33., illetve
83., 86., 87., 88-as: a Kossuth Lajassugárúti általános iskolában, a 29
30., illetve 84., 85-ös: a Hunyaditéri napköziotthonban, a 34., 35
illetve 89., 90-es: a Kossuth Lajossugárúti óvodában, a 36., 37., illetve
91., 92-es: a Gázművek kultúrhelyiségében (Puskás-utca 5.), a 38., 39.
illetve 93., 139-cs: a Damjanichutca 26. szám alatti volt MSZThclyiségben. a 40., 41., 140., 141-es:
a Fodor-telepi napköziotthonban, a
42., 43., 44., 45.. illetve 142., 143
144., 145-ös a Textilipari Technikumban (Vásárhelyi-suárút 79.), a
46., 47., 48.. illetve 146., 147., 148-as
az Ujpetőfi-telcpi általános iskolában. a 49., 50., 51.. illetve 149.,
150., 151-es az általános iskolában
(Petőfi-telep XV. utca), az 52., 53.,
illetve 152., 153-as: a napköziotthonban (Petőfi-telep XI. utca), az
54., 55., illetve 154., 155-ös: az ál-

Őszinte

Az ember álfaiában annak mondja
el ügyes-bajos
problémáját,
akiben megbízik, akit szeret. Hogy
ez mennyire így
van, azt talán
Lengyel István tanácstagjelölt tarisznyája
bizonyltja
legjobban.
Mert ebben a tarisznyában, abban
a kis füzetbon megtaláljuk a város 68-as körzetének gondját, baját.
Nyissuk ki egy pillanatra a füzetet. nézzünk belé.
Kifolyókat az utcákba: legalább
100 ember kérte ezt, hisz egyik utcasarok messze
van a másikhoz.
Tél idején, de még nyárban i s kellemetlen messziről hordani a vizet. Ha pedig hozzávesszük még
azt is, hogy
ebben a körzetben
jócskán tnlálható állattartó gazda,
akkor mindjárt jogosabb lesz az
igény, sürgősebb a követelés.
Telefont a Tápéi-sor környékére.
Igen, ez már régi kérés. Ne talán,
ha baj adódik, hova szaladjon az
ember fia.
Tett-e már valamit a tanácstagjelölt Lengyel Istvánt
— Már beszéltem a Vízművekkel
ós a Postával — mondta. — Az
utcákon már megvan a csőhálózat,
csak kifolyókat kell lélesíteni. De
ez nem megy könnyen, — mondják
az illetékesek. Én elhiszem, de. ha
szükséges, akkor mégiscsak menni
kell. Ez vonatkozik a telefonra is.
Most a tetteken a sor. Ha megválasztanak, akkor majd keményebben az nszlalra tudok ütni. hisz
mögöttem érzem a választók szá*
zait.
Szeretik az ilyen őszinte szavakat a 68-as körzetben és
ezért
szavazatokat Lengyel Istvánra adják vasárnap.

Siprikó Gyu'a

választópolgárai

talános iskolában, Petőfi-telep, Főtér, az 56., 57., illetve 170., 171-es a
Béke-telepi általános iskolában és
az 58., illetve 172. választókerület,
illetve városi választókerület lakói
a Dorozsmai-úti Sertéshízlaló kul-

túrtermében szavaznak. Az 59. választókerület, illetve 182-es városi
választókerületben a fegyveres cs
rendészeti testületek tagjai szavaznak.

A 4-es körzet választóinak jelöltje

Ádám Ottót, a szegedi Állami
Nemzeti Színház fiatal főrendezőjét jól isimerik a szegedi dolgozók.
Ádám elvtárs második éve van a
szegedi Nemzeti Színháznál, — az
idén április 4-én, felszabadulásunk

Siprikó Gyula öt éve vezetője a
ünnepén Jászai Mari-díjjal tüntet- Szegedi Víz- és Csatornaművekte ki kormányzatunk. Most a 4-es nek. Ez alatt alkalma volt bebizonyítania mennyire szívén
viseli
választókörzetben kerületi tanács- Szeged külvárosainak legégetőbb
tagnak jelölték.
kérdését: a kutak és csatornák
Ádám elvtárs nagy tervekkel ké- ügyét. A nemrégiben lezajlott taszül arra, hogy a Hazafias Nép- nácstagjelölő gyűléseken ez a kérdés igen sűrűn felmerült és a Hafront szegedi bizottsága programja zafias Népfront programtervezete
megvalósítása során létesülő Ka- is foglalkozik Szeged kűt- és csamara-színház a munkáját meg- tornahálózatának bővítésével. Sipkezdhesse. Ugy tervezik, a Kama- rikó Gyulának, akit a . 63-as körzetben jelöltek tanácstagnak lesz
• aszínházat decemberben nyitják elég dolga. A felsővárosi utcákban
meg, s a kis színház hetenkint há- még sok helyen hiányzik a kút és
• 'jmszor tart majd előadásokat és az egyes utcák nyílt csatornái, főesős
évszakban
fenyeegyik első bemutatója Ben Johnson leg
getik a dolgozók testi épségét. Ezevilághírű drámája, a Volpone lesz. ket a kirívó hibákat — melyeket a
A Kamaraszínház műsora termé- lakosság vetett fel — Siprikó Gyu•wetesen nem lesz azonos a táj- lának kell majd orvosolnia. Orvosolnia kell elsősorban, mint tanács•r/ínház műsorával.
tagnak, de orvosolnia kell, mint a
Amikor néhány nap múlva, no- Víz- és Csatornaművek igazgatójávember 28-án a választópolgárok nak is. De akad még Felsővároson
Adám Ottóra, a népfront egyik je- • sok egyéb kérdés is, amelyeknek
löltjére is szavaznak, akkor arra' elintézését a tanácstagjuktól várják a 63-as körzet lakói.
is adják szavazatukat, hogy még i
jobb, még színvonalasabb, és még i Siprikó elvtárs kormánykitüntetéses harcosa népi demokráciánktöbb színházi esten vehessenek' nak. Olyan harcosa, aki min+enütt
részt.
' ott van, ahol tettek kellenek
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Várható
időjárás
— SZEGEDI IRÓK DARABJAI
csütör.ök estig:
ErőNOVEMBER
JELENNEK MEG a jövő év janusen feiliös, p.trds, helyenkint
ködös
idő.
^
A középkorban
várak
vé- , árjától kezdve a helyi írócsoport
Több helyen,
főként
delmébe húzódtak
az em.be- / kiadásában. Ezek a kis színdarabok
nyugaton kisebb havaszámára nagy CSÜTÖRTÖK
zás, ónos
eső.
Mer; rek. A várakat
árkokkal vet- íj a kultúrcsoportok
séke.t.
a Dunántulon
segítséget jelentenek, annál is inték körül, s az árok a
várélénkebb
déli-delkelet:
kább, mert a füzetek olcsó áron • " l i i a i r r - 1 szél. A nappali hő: kapu előtt volt a legáthatolhamérséklet nyugaton kissé emelkedik.
kerülnek a színjátszók kezébe.
> tatlanabb,
hogy az ellenség ne
nappali hőmér3 férhessen a
kapuhoz.
— PÉNTEKEN ESTE 6 órai kez- Várható legmagasabb
séklet csütörtökön délnyugaton plusz 2 dettel, az MSZT képzőművészeti minusz
egy, máshol nulla—mínusz liármn
Ez jutott eszembe a Jósika : szakosztályának
rendezésében, a fok kőzött.
utca 25. számú ház
előtt.
A £ TTIT klubhelyiségében
A fűtés alapjául szolgáló
várható
kö(Horváth
járda az utca
ezen
o l d a l á n j Mihály u. 3. 6Z. II. em.), Pogány zéphőmérséklet mínusz 1—mlnnsz 4 fok
i többhelyütt
rossz, de a rekor- i ö. Gábor, a Művészettörténeti In- között.
MOZI
5 dot e ház előtt éri el A kapu
tézet
vezetője:
A
módszer
i mellett kisebb-nagyobb
repeegysége
és
a
kifejezett- Szabadság: Kaméliás hölgy. — Francia
dés között egy valóságos sza- > ség
változatossága
a
szocia- film (december l-ig).
kadék tátong. Egy idősebb né- < lista-realista
képzőművészetben Vörös Csillag: Kaméliás hölgy. — Fran| ni m á r a kezét törte itt. A lafilm (december l-ig).
címmel vetítettképes előadást tart. [ciaFáklya:
Bűvös szék. — Piramisok orszáÍ kók augusztus
14-én kérvényt 5
— VILLAMOSSÁG A HÁZTAR- gában. — Magyar táncképek (november
adtak be a tanács építési oszTÁSBAN címmel tart ismeretter- 28-ig).
ó tályának.
De azóta még mi- 5 jesztő előadást november
25-én, Az előadások kezdete a Szabadság-moziban fél 6 és fél 8. a Vörös Csillag-mo< sem történt.
csütörtökön este 7 órakor a Közal- ziban
6 és 8. a Fáklya-moziban
háromA házban pontosan 11 gye- S kalmazottak Kultúrotthonában (Vö- negyed 6 éa 8 órakor.
: rek van: ezek —
m i n t aféle :• rösmarty u. 5.) Blaskovits
Zoltán
SZÍNHÁZ
: gyerekek — hancúroznak. RegMAV igazgatóhelyettes. ElőadásáEste
7:
Shakespeare
kerestetik. — Som| géltől estig
gyereksírás
veri
ban a villamosságnak a háztartási fel a ház nyugalmát,
mert a J ban való sokoldalú alkalmazási le- lay bérlet.5 „várkapu
árkában"
— vagyis i hetőségéről beszél. Ismerteti a moMUZEUM
: ebben a gödörben el-elbuknak. 1 dern eszközök működését és alkalFehértó élővilága (Kultúrpalota, RooseMúzeumi Képtár (Horváth Mi| — Nem
messze az úttesttől 5 mazását. Foglalkozik a
villamos- welt-tér);
hály utcai Ovegcsurnok) hétfő
kivételévei
| villany ég. Pontosabban:
hol rj ság
gazdaságos felhasználásával, mindennap délelőtt 10 órától délután 6
• ég, hol nem. Ha nem ég, ak- j; továbbá azokkal a hibákkal
is, óráig.
i, kor ez a gödör valóságos csap- > amelyek leggyakrabban előfordulKÖNYVTARAK
: da.
nak az elektromos eszközök felEgyetemi: Olvasóterem 10-töl 18 óráig
vasárnap
9-töl
13 í r é i g . Szakkönyvek kölhasználásában. A közérdeklődésre
j
Mindenkinek
az a
vélemé12 órától 20 óráig, hétfőn 14számot tartó előadásra minden dol- csönzése
nye, hogy ideje
lenne
már
tö! 20-ig; vasárnap 9-töl 13 óráig.
gozót szeretettel hív és vár az Isi
kijavíttatni
Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órámeretterjesztő Társulat és a kul- tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az
áamóaaóaóóaaaazzvvyvwvvvvvs (ómaaóóaaóaaáas, 5
túrotthon
igazgatósága.
Belépés építkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjúsági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.):
— IVAN MARGIT énekli Angé- díjtalan.
kölcsönzési idő kizárólag 14 éven aluliak
la szerepét a „Luxemburg grófja"
— A NYÁRON ÉS AZ ŐSSZEL részére 12—4 óráig.
vasárnap esti előadásán.
az időjárás következtében túlságoJárási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer— KONCZ PALfi2éves volt újsze- san elszaporodtak a különböző fér- da kivételével minden hétköznap délután
3 órától este 7-ig. szombaton délután 2-tűl
gedi, jelenleg makói Bajcsy-Zsilin- gek. növénykártevők. Most vetése- 7 óráig.
szky u. 16. szám alatti lakos 1945- inkben különösen a mezei egér
Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési
Ideje:
től abból élt, hogy házakat és tel- tesz súlyos károkat. A Városi Ta- Hétfő, kedd. szerda, péntek: délelőtt 8 délután
13—15.30-ig;
csütörtök,
keket vásárolt, s azokat rövid idő nács termelési bizottsága határoza- 12-lg.
délelőtt
l0-!4-!g,
délután 15múlva felárral eladta. A legutóbbi tot hozott arról, hogy társadalmi szombat:
19-ig; vasárnap délelőtt 9-12-lg.
időkben 8—10 házat adott el és munkával két dűlőben, Mihálytelemindegyiknél 1000—2000 forintot ken és Újszegeden a már erre a
„Szellemi
öttusa
keresett. A járásbíróság órdrágitó célra jól bevált Arvalinnal mérgeüzérkedésért Koncz Pált tízhónapi zett kukoricával — egérirtást vébainokságof'
rendez
börtönre, három évi jogfosztásra geznek. A termelési bizottság fel- a Magyar Rádió és a DISZ
és 1000 forint pénzbüntetésre ítél- hívja azoknak a gazdáknak a fU
te. Az ítélet nem jogerős.
gyeimét, akik vetéseikben jelentőA téli iskolai szünetben a rádió
sebb
egérkárokat
tapasztaltak,
káútján
érdekes versenybe kapcsolód— LÁSZLÓ PÉTER Szeged, Kossuth Lajos sugárúti házmester má- raikat jelentsék be és azután eze- hat be a fiatalság: a Magyar Ráés a DISZ úttörők és középzsás tételekben különféle termé- ken a területeken is a termelési dió
iskolások számára "-Szellemi öttusa
nyeket, tengerit, korpát, zabot stb. bizottság felügyelete mellett elvég- bajnokságot* rendez. A szellemi
vásárolt össze és azoknt a piacon zik ezt a munkát.
— BÁN LAJOS, a szegedi BEL- torna részvevőinek minden héten
literenként egy forint körüli feliSPED
volt kocsisa az általa fuva- más-más feladattal kell megbirárral adta tovább. Igy havonta
kózniok. A verseny győztese az
többezer forint jövedelemre tett rozott sómennyiségből 70 kg-ot el- lesz, aki a legjobban készül fel a
szert. A bíróság egyévi börtönre, sikkasztott és később azt eladta. A következő öt "akadály* leküzdéséháromévi jogvesztésre, valamint a társadalmi tulajdont megdézsmáló re: irodalmi és művészeti kérdéfelhalmozott nagymennyiségű ter- Bán Lajost háromhónapi börtön- sek, sportbéli tájékozottság, számbüntetésre ítélték.
mény elkobzására ítélte.
tani és fizikai feladaitok, a szülőA Magyar Államvasutak vezér— A JÁRÁSBÍRÓSÁG a napok- igazgatósága közli, hogy az 1954 földre vonatkozó néprajzi jellegű
ban tárgyalta több borjú és sertés október 3-tól érvényes hivatalos kérdések, történelmi ismeretek.
Az egyes szakkérdések kidolgoengedély
nélküli
levágásának menetrend könyvhöz kiadta az 1.
ügyét. Sejben Lajos kisteleki 14 számú pótlékot és helyesbítést. Ez zásában és a versenybizottságban
hqldas gazdát, mert sertéset enge- a pótlék tartalmazza azokat a vál- Szabó Pál Kcxssuth-díjas író, Mező
dély nélkül levágta, három hónapi tozásokat, amelyek a vasút, a Ferenc, a Nemzetközi Olimpiai Bibörtönre és 1200 forint pénzbünte- MAVAUT autóbuszjáratok és a lé- zottság tagja, öveges József Kostésre, Kondász Antalt és társát egy giforgalom menetrendjében történ- suth-díjas tanái'. Kadosa Pál Kosborjú engedély nélküli levágásáért tek az október 3-i érvénybelépéstől suth-díjas zeneszerző és mások
vesznek részt. A bizottság a tanuló4—4 hónapi börtönre és 500 forint november 25-ig.
ifjúság különböző korosztályainak
pénzbüntetésre, Terhes János doA pótlék a pályaudvarokon, a megfelelő
színvonalon dolgozza ki
rozsmai gazdát saját nevelésű bor- MÁV utasellátó és az IBUSZ pajújának engedély nélküli levágásá- vilonokban díjmentesen kapható a a pályázati feltételeket. A legsiért hórom hónapi börtönre, 1500 hivatalos menetrendkönyvben lévő keresebb versenyzők között értékes jutalmakat osztanak ki (kerékforint pénzbüntetésre ítélte.
1. számú utalvány ellenében.
pár, fényképezőgép, sporteszközök
stb.)
A "Szellemi öttusa bajnokság*
Tartsuk be a közlekedési
rendszabályokat
időpontjáról
és
feltételeiről a
Az emberisúg történelmének (o- • a járókelők és a kerékpárosok is DISZ-szervezetek és az ifjúsági
lyarnán a kerekek feltalálásától saját gondatlanságuk miatt lettek sajtó még a téli szünidő kezdete
hatalmas léptekkel haladt előre a a baleset áldozataivá. Sok ember- előtt tájékoztatja a tanulóifjúsáközlekedés. És e hatalmas fejlő- életet, anyagi javakat és társadal- got.
désben megszaporodott a balesetek mi tulajdont követelt már eddig
száma. A járókelője még napjaink- áldozatul a fegyelmezetlenség, a
December 23-án mu'atiák be
ban ls gondatlanul lépnek le az ut- közlekedési rend megszegése. A
cára, nem tartják be a közlekedési napjainkban napvilágot látott bel- a „ S i m o n Menyhért s z ü l e t é s e "
rendszabályokat. Így bizony törté- ügyminiszteri rendelet segít a balcimü filmet
nik baleset. Érdemes megemlíteni esetek megszüntetésében azzal, hogy
Déry Tibor Kossuth-díjas író,
például a következő esetet. Novem- a közúti forgalomban, akár közleber 10-én Ilia Sándorné szegedi kedési eszközön, akár gyalogosan első — -Simon Menyhért születése*
lakos a Párizsl-körúton lelépett az résztvevőt már a legkisebb fegyel- című filmjének bemutatóját deúttestre és egy motorkerékpáros el- mezetlenségért is 5—20 forintig cember 23-ra tűzték ki. A filmet
Zoltán
Kossuth-díjas
ütötte. Ilia Sándorné súlyos sérülé- terjedő azonnali pénzbirsággal bün- Várkonyi
rendezte, Pásztor István fénykéssekkel kórházba került.
tetik meg.
A nemrégiben megalakult Közle- pezte, a főbb szerepeket Mészáros
Ez a baleset is elkerülhető lett
Agi Kossuth-díjas, kiváló művész,
volna, ha Iliáné mielőtt lelép a kedési Ügyészség feladata pedig az, Szirtes Ádám, Pécsi Sándor Kosjárdáról, körülnéz, jön-e gépkocsi, hogy őrködjön a szocialista törvé- suth-díjas és Barsi Béla Kossuthvagy mottykerékpár. Nem ezt tette nyesség biziositásán, hogy az ál- díjas játssza.
Iliáné, mint ahogy nem ezt teszik lampolgárok megtartsák a közlekesokan városunkban, akik figyel- dés rendjét. A bíróság feladata ELVESZETT „ Z o r k l " tipusú 11.3226. gyászámú fényképezőgépem. A
becsületes
men kivül hagyják a közlekedési még az is, hogy a közlekedés és a rimegtaláló
értékes jutalomban
részesül.
rendőrök jelzéseit, s a tilos útvo- távközlésben elkövetett bűncselek- Szényei Mihály Szeged. Ba|csy-Zs. u. 22,
nalon is átsétálnak a másik ol- ményeket gyorsan feltárássá és he- I I I . em. 30.
O L P O L D I márkás férfi kerékpár Jó áldalra. Sokan nem gondolnak arra, lyesen alkalmazzák a törvényt. A K
lapotban és egy pár 43-as bakancs eladó.
hogy kivilágitatlan kerékpár ko- legfőbb kötelessége mégis az, hogy Szentháromság ti. 17. emelet.
B E F E J E Z É S előtt álló ház
Újszegeden
moly baleset okozója lehet. Pedig a védje az emberi életet ,a testi ép- szép
te'ekkel eladó. Érdeklődni Széchenyi
kivilágitatlan közlekedés miatt tör- séget és a társadalmi tulajdont.
tér 8. szám alatt. Csomlknál.
A jövőben tehát sokkal nagyobb
tént már jónéhány baleset. Október 15-én Rácz János a bajai úton gonddal közlekedjünk. Gondoltunk
OÉLMAGYARORSZAO
a Magyar Dolgozók Pártja
szabálytalanságunkkal
kivilágitatlan kerékpárral az úttest arra, hogy
csongrádmegyei
napilapja
baloldalán közlekedett. Amikor a balesetet idézhetünk elő és arra is,
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
vele szemben haladó autót meg- hogy már a legkisebb szabálytaFelelős kiadó: az M D P Csongrádmegyei Bizottsága
látta, át akart az út jobboldalára lanságot pénzbirsággal sújtják a
Szerkesztőség- Szeged. Lentn-n. I I .
menni. A gépkocsi vezetője már rendőr elvtársak.
Telefon: 35-35 és 40-80.
nem tudott megállni és elütötte
Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál-tél
l
Tartsuk be a közlekedési szabáTelefon: 31-18 és 35-00.
Rácz Jánost, aki a helyszínen meg- lyokat, s akkor a városunkban is
halt.
Csongrédmegyel Nyomdaipart Vállalat,
Szeged
Jópehán.v példát lehelne még fel- egyre nagyobb méreteket öltő közFele!6a vezető: Vincze CyOrgy
sorolni és bizonyítani, hogy sokszor lekedés, balesetmentes lesz.
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J ó játék után nagyszerű győzelmet aratott
a Haladás csapata
Szegedi Haladás-Szombathelyi Lokomotív 1:0 (1:0)
A szerdin délelőtt Szombathelyen leeső
éa megfagyó köd nemcsak az utcákat tette síkossá, hanem a Sz. Lokomotn - —Szegedi Haladás NB. I-es labdarugómérközés
színhelyét, a Rhoncl-úti sporttelep
gyepszőnyegét Is. A munkanap ellenére is közel négyezer néző helyezkedett el a nézőtéren. mikor Kamarás játékvezető sípjelére
kifut a két csapat.
SZ. L O K O M O T Í V :
Horváth — Nylrö,
Tarr, Tölgyesi — Kulcsár, S z a k i ' y — Papp,
Varga I., Czigony, Bencsics, Kolcsánszky.

A gól után erősen rohamoz a Lokomotív,
Mészáros több ízben Is merész vetődéssel
tisztáz.
A 39. percben esik a
mérkőzés
legszebb jelenete:
egy szegedi támadás
során Horváth
kifut kapujából, lábbal akar menteni,
a labda azonban róla a baiszélső Rózsavölgyi elé kerül,
akinek az alapvonalról hátraadott labdáját a visszafutó kapus ragyogó vetődéssel csip el.

Megérdemelt nagy tapsot kap a szép teljesítményért.
Szünet után Czigony helyén Dombal Játszik középcsatárt a Szombathelyi Lokoniotlvban. A közönség harsány bíztatása közCsáki Indítja el a labdát,
de az
első ben rohamoz a hazai csapat, de a ventámadást a Lokomotív vezeti, a szegedi dégek sokszor tiz emberrel is védekeznek.
véde'em azonban ment. A csúszós tüvön F.llínlámadásai pedig mindig veszélyt Jesokat bizonytalankodnak a Játékosok, sok lentenek a Lokomotív kapujára.
hiba csúszik a leadásokba. Az első koA 8. percben Kolesánszky ellenállhamoly esemény: Varga az 5. percben szép
tatlanul fut el a szélen, lövése a tötámadás végén mellé !ö, majd a kővetkező
m ö r ü l i szegedi védelemről Dombal elé
percben Nyirő 20 méteres
szabadrúgása
pattan, akinek újabb
n a g v lövése a
száll el a szegedi kapu előtt. Papp lő
védőkről Kulcsárhoz
száll.
Kulcsár
20 méterről, m a j d fokozatosan ellaposodik
azonban a kapu melié ló.
a játék.
Ezekben a percekben nem úgy néz kl •
Feltűnik, hogy a
szegedi Já'ékosok
mérkőzés, hogy vesztesként hagyja el a
sokkal jobban alkalmazkodnak a csúpályát a hazai csapat. Perceken keresztül
szós fűhöz, rövid, lábról-lábn szálló
9—10 emberrel védekezik Szeged, ezt a j r n adogatással veszélyeztetik a szombathan jól csinálja. A 11. percben Varga I .
helyi kaput.
megsért)!. 6 percig a kapu mögött ápolAz első 15 perc elteltével fokozatosan fel- ják. Nvomasztóvá válik a Lokomotív főjön a szegedi csapat, formás támadásokat lénve. de csatársorának széteső, kapuéi I t t
minden
góllövés| kívezet. Pár perces szegedi fölény után új- lehetetlen látékán
ból a Lokomotív támad, de a két fedezet sérlet meghlusul.
sorozatos rossz labdaleadása miatt minA 29. percben egyenlíthetne a Lokomoden szombathelyi támadás elakad a szetív, de
Varga hat méterről,
tiszta
gedi 16-oson.
Mezőnyjáték után a
26.
percben Nyirő szabadrúgása az eseménv,
helyzetből kapu mellé lő.
majd ellentámadás után Csáki távoli lövése csattan a felső kapufán. A 29. pcrc- Az utolsó percekben a sikertelen támadáb-r: születik meg a mérkőzés
egyetlen sok által kedvét vesztett Lokomotív elten
újebb támadásokat vezet Szeged.
Só'ja.
SZ. I1ALADAS: Mészáros — Bénák, Sublts, Bodzsár - Barát. Bánáti - Böjtös,
Czirákl, Csáki, Csányi, Rózsavölgyi.

A szegedlek
erőteljesen
támadnak,
a szombathelyi védelem
a tizenegyes
pont körül tömörül.
Ennek ellenére
Csányi lövése a kapufáról pattan viszsza s a szabadon álló Czirákl I özeiről a hálóba lő (1:0) a Szeged javára.

A 31. percben Nyirő a
gólwi.ilról
ment,
m a j d Csáki 20 métere* nagy
lövését védi szépen Horvíífi.
Szegedi
ték.

támadások

közben

ér véget a Já-

A VTSB hírei
A

Magyar

Népköztársasági kupa-mérkőzések sorsolása

azek működhetnek,
akik tetaawz
elleni
védőoltásban részesültek. A sportolók edzője. a sportkör elnöke és a Játékvezető feTekintettel az N B . I I . és városi bajnok- gyelmi felelősség terhe mellett köteles elságban szereplő csapatokra, kiknek még lenőrizni, hogy az edzésen, illetőleg verhátralévő bajnoki
mérkőzéseik
vannak, senyen résztvevő sportolók tetanusz elleni
felhívjuk a sportköröket, hogy egyezzenek védőoltásban részesüllek-e? A Sportegészmeg hétközi
Időpontban a bajnoki mér- ségügyi Intézet értesíti az érdekelt spórkőzések lejátszására, hogy a Népköztársa- lo ókat, hogy későbbi időpontban
meg.
sági kupa mérkőzéseit február
15-lg be adott beosztás szerint jelenjenek meg az
lehessen fejezni.
A Népköztársasági ku- Intézetben (Szeged.
Április l-útja 16.)
pában résztvevő sportkörök szerepeltethe- cltás végeit.
tik azokat a Játékosokat, akikn»k beadott
átigazolási kérelem a ' a p j á n a VTSB ideigTippjeink a Totó 48. szelvényére
lenes Játékengedélyt adott. Ezek sz ideig1. Bp. Vasas—Bp.
Kinizsi (őrölve, 2,
lenes Játékengedélyek 1955. február 15-ig
érvényesek. Ha addig az
OTSD-tfil nem Győri Vasas—Diósgyőri Vasas 1—x, 3. Doérkezik meg a hivatalos
igazolás.
az rogi Bányász—Bp. Dózsa 1-2, 4. SztálinVasas—Csepeli Vasas
1—x, fi.
ideiglenes Játékengedéllyel rende'kezö Já- városi
Haladás—Vasas
Izzó x - t , 6.
tékosok a további mérkőzéseken nem sze- Szegedi
Debreceni
Lokomotív—Debreceni
Honvéd
repelhetnek.
1 - x , 7. Kisterenye! Bányász—Egri Fáklya
Első forduld
1-2, 8. Székesfehérvári
Építőit-Székesfehérvári Honvéd 1—X. 9. Tatabányai É: ítök
1. V. Meteor—Dózsa.
— Kom'ól Bányász 2—1. 10. Nagykanizsai
2. Szpáriákusz—Előre.
Bánvász—Győri Lokomotív 1 - L 11. Oros3. VL. Újszeged—Traktor
házi Kinizsi—Kecskeméti Honv*d 1—2, 12.
4. Vasas—Ruhagyár.
Váci VL—Kinizsi
Dohánygyár 1—1. 13.
5. Kinizsi—Textilmüvek.
Salgótarjáni Vasas—Gödöllői
ttózsa 1-2,
6. Fűtőház—Lokomotív.
14. Gyulai Építők—Szolnoki Lokcniotiv l - l ,
7. Erőnyerő— Petőfi.
15. Bp. Oyárénftők—Bp. Vörös Meteor x - 2 .
16. Kőbányai Dózsa—Pécsi Dóz»» 1—I.
Második forduló
1.
2.
3.
4.

t-es győztes—2. győztessel
3-as győztes—4. győztessel
5-ös győztes—6. győztessel
7-es erőnyerő—D.
Harmadik

A . győztes—B.
C. győztes—D.

A.
B.
C'.

fordu'ó

győztessel
győztessel

Negyedik

SAKK
A magyar sakkbajnokság
dulóját bonyolították le. A
meglepetés is születelt. A
a 3. forduló után: t. Benkö
hat versenyzőnek van 2—2

haNnadlk forvertenjen több
vetíenv állása
2.5 pelit, utána
ponlja.

A női sakk világbajnoki
versenv 3.
helyért vívott páros mérkőzés során Ke;
tészné a második Játszmát
elvesztene
H o l u j j a l szemben. A versenybizottság döntése alapján HoiuJ jutott tovább a sakk
világbajnokjelőltek \ersenyére.

forduló

2-es győztes elsőségért.
Pályaválasztók az elolállók.
Fegyelmi határozatok

VIVAS
Mészáros István Előre játékost a Játékvezetővel szembeni sportszerűtlen
magaCsütörtökön
kezdődik
Bécsben és szomtartása miatt négy soronkövetkező mindenbaton Párisban két nemzetközi vlvótalálnemű mérkőzéstől eltl'tja a bizottság.
Rólh A. László Traktor Játékost a játé- kozó. melyen a magyar színeket az alábkostársával szembeni tettlegességért négy bi versenyzők képviselik:
Bécsben:
Kovács.
Keresztes,
Maga!
soronkövetkező
minden mérkőzéstől
el(kard). Gerevlch.
Gyuriéra, Szóts (férfi
tiltja a bizottság.
tőr). Be-zsenyi. Rellch. Balthazár
(párbajtőr). Zsabka,
Kovácsné,
Kiss Kató
A Sportorvosi Hivatal közleménye
(női tőr).
Az Egészségügyi Miniszter 8.300- 26/1054.
Párizsban: Kárpáti (kard). Tilly E. (férs z á m ú rendeletében az
OTSB elnökével fi tör). Sákovits (párbaj tőr) és Elek Hoegyetértésben elrendelte, hogy a labdaru- na (női tőr).
gók, a kerékpár és motorkerékpár sportágakban sportolókat tetanusz elleni védőTENISZ
oltásban kell részesíteni. A
védőoltások
elvégzését a sportoló minősítési könyvéhe
Országos I. osztályű
asztalitenisz verbe kell jegvezni. A védőoltást
négyhetes seny lesz Szegeden december II.. 12 én.
időközben kétszeri alkalommal kell elvé- A verseny rendezője a Vörös Lobogó Szegezni. m a j d egy év múlva megismételni gedi Kender sportkör aszta'ltenlsz
szakegyízberi. Az fgy megszerzett védőképessé- osztálya. A nevezéseket a versenyre Írásget 3 évenként egylzben oltással ke'l fennban december 2-lg kell elküldeni a Vörös
tartani. A rendelet értelmében 1955. r.iárLondoni körút 2.
szám
cius I. után ezekben a sportágakban csak Lobogó Kender
alatti sportirodájába.
ELCSERÉLNEK
egyszobát
Petőfi Sándor 2 PÁRNÁZOTT szék. ovális asztal,
rézsugárúton hasonlóért Fodor-telepen vagy karnisok e'adók. Deák Ferenc u. 22. I. 3.
Felsővároson
Vásárhelyi
sgt. '-örnvékén. KFT kályha eladó. Szentháromság ti
'5.
Erd"klődnl Fodor-ie'ep, Tátra fér 5.
A L I G használt 195-ös Kalor-kálylia eladó.
2 drb 140 kg HÍZOTT sertés eladó, be- Huszár ti. 18.
adásra a'kalmas. Pásztor u. 40
10 dtó 6 MÉTER hosszú 20 em
szé'es
425 N É G Y S Z Ö G Ö L kert eladó Ulszegeden.
fenvönalló eladó. Petöf'-»ele„ IX. ti. 483
tudakozódni Újszeged. Felsökikötösor 18.
azonnali
Ú J S Z E G E D E N 600 nénvszőgfil gyümölcsös FPTOT - köznnnll füléshez
7
köves út mellett e'adó
Érdeklődni lehet heléoésro f-'ves-űnk. e n e m ű v ' s r e t l SzékIskola.
Sztálin
krt.
fTIsza
Lajos
krt.)
77.
t Ti szeged. Fürj tt. 86. szám n'ntt.
VASKÁLYHA olcsón eladó. Attila U. 16. Jelentkezés délelőtt 9-1-ig.
ÁLLAMI Csecaemöotthon
azonnali beiészám.
Házfelügyelőnél.
keres.
O S Z L O P O S fű-önén 1—25 m m fúrókénes- nésre főzéshez é-tő konvhaténvi
sé"ge| eladó. Ró'vpl János ti. 21. Rónvai. Gazdasági hivatal, Csanádi u. 31.
SZOBA és V-m'habútor eladó. BeYzsényl 150 kg M A N G O L I C A zsirsertés eladó. Veu. 1. festőműhely.
resács u. 38.

a

rádió

N O V E M B E R 26. PENTLK
Kossuth-rádió
4.30 Hfrek. 4.40 Reggeli zene. 5.39 Falurádió. 6.45 Lapszemle. 7 Hirek. 7.15 Hanglemezek. 8.30 Néni zene. 9 Indulók, 9.20
Ifjúsági rád'ójáték, 10 Hfrek. 10.10 Hegedű. 10.30 Óvodások műsora. 10.50 Gvermekrádió. 11 Operarészletek.
11.3.1 Versek, 1155 Hanglemez, 12 Hirek, lapszemle, 12.15 Dalok. 13 Tánrzene. 14 l ü r e k
14.25 IKtörő híradó, 14.50 Z o n g o r r 15.10
Elbeszélések. 15.40
Opr •ettheltösök.
II
O'osz nyelvlecke. 16.20 Sporthíradó. 16.40
Magyar datok. 17 Hirek. 17.10 Előadás.
17.30 Sziv kflidl. 18 Rinort, 13.30 Népi
zene, 19 Válasz
külnoliiikai
kérdésekre.
19.15 Ajándékműsor, 20 Esti híradó, 20.20

műsora;
Felolvasás. 21.15 Dallátékok»'d
részletek
21.30 Sporthíradó. 97 Hirek. 72.10 TI- ne-e
külpolitika, 22 20 Tánczene. 22.50 Versek
23 Verses-zenés összeállítás. 23 33
Szinifónikus zene, 21 Hírek. 0.10 Csárdások.
Petőfi-rádió
6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna, li
óra 50 Vidám
hangszerszólók.
7 Hnnrlemezek, 14 Operarészletek.
14.50 Daluk
15.30 Zongoraművekböl.
16 Zenekar.
16
óra 40 Hangverseny. 17.30 Irodalmi
sor. 18 O rdo -ka. 18.30 M"s-kv,il
•','•
összeá"í|ása. 19 Énekkar. F W
EVi-d's
19.40 Zenekari hangversT.yy
">•) 1 '
}
zene. 21 Esztrád műsor
' 1.30
Vonósnégyes, 22.10 Operarészletek.

