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Hirdesse továbbra is bátran
a Délmagyarország a nép, a párt igazát
Ünnepség

a lap felszabadulás

A Közalkalmazottak Szakszervezete Kultúrotthonának nagytermében ünnepelték meg Szeged
dolgozói a -Délmagyarország* felszabadulás utáni megjelenésének
10. évfordulóját. Az ünnepi ülésen
megjelent Jánosi Ferenc, a Hazafias Népfront főtitkára, a népművelési miniszter első helyettese,
Komócsin Zoltán, a Magyar Dol-

Komócsin

utáni

Ezután Komócsin Zoltán elvtárs
arról beszélt, hogy a Délmagyarország, mint a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Front lapja milyen
munkát végzett, hogy tömörítse a
szegedi
dolgozókat munkára és
harcra, a magyar újjászületés valóraváltása érdekében.
Hangsúlyozta, hogy ebben a munkában a
Délmagyarország a szegedi munkások, értelmiségiek, dolgozó kispolgárok barátja volt, nemcsak a felszabadulás után következő időkben, hanem a későbbiek folyamán is.
— A Délmagyarország —• mondotta Komócsin elvtárs — beváltotta a hozzá fűzött reményeket,
úgyis, mint a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lapja. — Ezután
arról beszélt, milyen feladatok állanak a Délmagyarország szerkesztősége előtt. Hangsúlyozta, ha
a Délmagyarországot legfőbb feladatainak, az új szakasz célkitűzéseiért folytatott harcának megoldásában az elvhüség és a pártosság hatja át, akkor lelkesíteni
tudja a szegedi dolgozókat további
erőfeszítésekre, további nagy eredmények elérésére. Akkor a lap
meg fog felelni a minden kommunista lap elé állított azon követelménynek, hogy az igazat kell mondania, őszintén kell beszélnie. Az
igazmondás és az őszinteség a Délmagyarországnak — mint a többi
kommunista lapoknak is — már
eddig is erénye volt s ezután még
inkább az kell, hogy legyen. Majd
így folytatta:
— A kommunista újságíróknak, a
kommunista sajtó munkásainak az
a feladatuk, hogy a nép igazát, a
párt igazát hirdessék és vallják
magukénak. A nép és a párt igazát, — nem pedig valami elvont,
megfoghatatlan, ködös igazságot. A
hépnek és a pártnak Igazát hirdessék; ez lehetővé teszi, hogy sikerrel tudjunk harcolni a hibák ellen, lehetővé teszi, hogy az eredményeket megbecsülve, értékelve
az eredményeket sokszorozzuk.
Ha a kommunista
újságírók,

10. évfordulója

gozók Pártja Központi Vezetőségének osztályvezetője,
Parragi
György Kossuth-díjas újságíró, a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja. Vadász Ferenc, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtitkára, Ábrahám Antal, az MDP Csongrád megyei
pártbizottságának titkára, Ladányi Benedek, az MDP Szeged vá-

Zoltán

1944 november 19-én jelent meg
a Délmagyarország első száma,
mint a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lapja. Az első számban
az egyik cikkben a következő útmutató, programot adó sorokat olvashattuk: -Aki magyar újjászületést akar, aki erős és független
Magyarországot akar, annaik a demokratikus, szabad, népi Magyarországot kell akarnia. A Magyar
Nemzeti Függetlenségi Front ezt
akarja, a Délmagyarország ezért
fog harcolni*.
A Délmagyarország ezt az ígéretét az elmúlt tíz év alatt beváltotta.
Igaz megelégedéssel, jogos büszkeséggel tekinthetünk vissza tízéves
li arcaira, eredményeire. Most, viszszatekintve az elmúlt tíz esztendőre, a teljes igazságnak felel meg
az a megállapítás, hogy ha voltak
is és vannak is hibák a szerkesztőség munkájában, a lap töretlenül és becsülettel, sikerrel szolgálta és szolgálja az elindulásnál
kitűzött célokat. Köszönet ezért a
lap minden munkatársának, köszönet a szegedi pártbizottság tagjairak, minden szegedi kommunistának és forró hálás köszönet a lap
köré tömörült dolgozóiknak, azoknak, akik írásaikkal, megfigyeléseikkel, bírálataikkal segítették és
segítik a Délmagyarországot (nagy
taps).

megjelenésének

elvtárs

Mi a biztosíték arra, hogy ezt a
nagy, felelősségteljes és megtisztelő
feladatot, amely a megjelenésének
tízéves évfordulóját ünneplő Délmagyarország munkatársaira, szerkesztőire hárul, meg tudják oldani?
A biztosíték arra, hogy a lap ezután is meg fog tudni felelni a
követelményeknek, az, hogy a Délmagyarország
szerkesztőségében
egy igen tehetséges, nagyobbrészt
fiatal gárda dolgozik. Olyan fiatalemberek, elvtársnők és elvtársak,
akikben van tűz, lelkesedés, ez
ügy iránti odaadás, akik tudnak
úgy dolgozni, hogy közben állandóan tanuljanak, képezzék magukat. Ez a fiatal, tehetséges szerkesztőségi gárda az első biztosíték
arra, hogy a lap, híven hagyományaihoz, a jövőben is meg fog tudni felelni a követelményeknek.
Másodszor biztosíték az, hogy a
lap körül munkás-paraszt-értelmiségi levelezők széles hálózata dolgozik. hogy a lap körül széles aktívahálózat van munkásokból, értelmiségiekből, dolgozó parasztok-
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munkatársát
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hogy a lap — mai feladatainak
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Népfront táborába Szeged lakosságát
nagy.
hazafias céljaink
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Révai Józself elvtárs távirata
Délmagyarország szerkeszt őségé
s z e g e d

beszéde

ból, olyanokból, akik nemcsak egyszerűen elolvassák a lapot, hanem
figyelemmel olvassák, azzal a szándékkal, hogy megjegyzéseikkel, állandó bírálataikkal segítsék a lap
szerkesztőségi kollektíváját ahhoz,
hogy mind jobban és jobban tudjon dolgozni. Ez a második biztosíték arra, hogy a Délmagyarország
tovább fog fejlődni, emeli, továbbfejleszti az elmúlt tíz évben kialakult hagyományait.
És végül de nem utolsósorban,
a lap további fejlődésének biztosítéka a Csongrádmegyei Pártbizottság és a Szegedi Pártbizottság segítsége; az, hogy a kél pártbizottság még több figyelemmel és szeretettel fogja segíteni a szerkesztőség munkáját, még több figyelemmel és megértéssel
fogja a
szerkesztőséget feladatai megoldásában előbbrevinni,
még többet
adnak ahhoz, hogy a Délmagyarország mind erősebbé tegye kialakult, szoros. széttéphetetlen kapcsolatait Szeged dolgozóival.
A ml kedves lapunk, a szegedi
Délmagyarország és annak olvasói, a szegedi
dolgozók iránt
érzett mély szeretettel és ragaszkodástól, megbecsüléstől
áthatva
kívánok további sikereket a Délmagyarországnak,
egész dolgozó
népünk, nagy pártunk, drága hazánk igaz ügyéért folytatott harcában.
Éljen a megjelenésének tízéves
évfordulóját ünneplő Délmagyarország!
Éljen a Magyar Dolgozók Pártja
és annak
Központi
Vezetősége!
(Hosszantartó nagy taps.)
Ezután Nagy
Pál elvtárs,
a
Délmagyarország
szerkesztőbizottságának vezetője felolvasta Révai
József elvtársnak, n Délmagyarország tíz év előtti szerkesztőbizottsága
tagjának és a Magyar
Újságírók Országos Szövetsége Elnökének üdvözlő táviratát.
Ezután Jánosi Ferenc elvtárs, a
Hazafias Népfront főtitkára emelkedett szólásra.

Jánosi Ferenc felszólalása
A Hazafias Népfront Országos
Tanácsa Elnökségének meleg köszöntését hoztam a Délmagyarország szerkesztőségének, olvasóinak,
Szeged és Csongrád megye dolgozóinak. Köszöntjük a Délmagyarországot, amely tíz évvel ezelőtt a
Magyar
Nemzeti
Függetlenségi
Front lapjaként történelmünk legszörnyűbb katasztrófájának időszakában, nemzeti létünk mélypontján
hittel hirdette, hogy lesz magyar
feltámadás, lesz nemzeti felemelkedés. Nem volt könnyű feladat ezt
hirdetni akkor, amikor népünk
fiai közül olyan sokan a nemzethalálra gondoltak. Nem volt könynyű olyan időben hitet tenni, erőt
sugározni, erősíteni
a bizalmat
egész népünkben, hogy a párt, a
kommunisták vezetésével, egész népünk összefogásával mégis elindulunk a szabadság, a felemelkedés
útján, népünk igaz, boldog jövője
felé. Honnan merítette a Délmagyarország szerkesztősége ezt a hitet, bizalmat saját munkájához és
ahhoz is, hogy ezt a bizalmat népünkben is erősítse? Merítette pártunk vezetéséből, a Szegeden oly
elevenen élő kossuthi hagyományokból, abból a történelmi tapasztalatból, amelyet az újjáépítés első
időszaka is oly meggyőzően igazolt,

szerkesztőségének

Betegségem mitt sajnos nem vehetek részt a tízéves évfordulón.
rosi pártbizottságának első titká
ra, Dénes Leó, Szeged város7 ta- / \ Délmagyarország, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front első hazai
napilapja történelmi hivatást teljesített, elsőnek bontotta ki tta év
nácsának VB-elnölie és spknn
előtt a magyar újjászületésért, a hazaáruló reakció ellen, a hazafias
mások.
erők szövetségéért, a dolgozó nép egységéért vívott harc lobogóját. A
Az ünnepi gyűlést Nagy yiPál
Délmagyarország, mint pártlap bátran hirdette a marxizmus-leninizelvtárs,
a
*DéImagyaror:
mus halhatatlan cszméjétAMint a lap tíz év előtti szerkesztőbizottsászerkesztőbizottságának
vezátóji*
nak egyik tagja, szívbőr kívánom a szerkesztőségnek, hogy maradnyitotta meg, majd KomóVpln
jon^htUa Délmagyarország harcos hagyományaihoz, továbbra is segítZoltán elvtárs mondott ünni
sen nagy pártunknak a dolgozó osztályok összefogásának szervező
beszédet.
sében, a munkásosztály vezető szerepének biztosításában a szociali
mus építésének nagy munkájában.

ünnepi

írók,
művészeik, a kommunista
sajtó munkásai, a szegedi Délmagyarország munkásai a párt, a dolgozó nép igazságából, őszinteségéből indulnak ki, akkor jól tudják
szolgálni népünk ügyét, az új szakasz célkitűzéseiért folytatott harc
ügyét, akkor be tudják tölteni pzt
a feladatukat, hogy lelkesítsék olvasóikat. Akkor be tudják tölteni
azt a nagyszerű feladatot, hogy segítsenek abban, hogy a dolgqzó
nép józanul, nyugodtan, higgadtan,
de teljes erejével szálljon szembe
a hibákkal és hiányosságokkal. Akkor tudják szolgálni azt, hogy a
dolgozó nép bizalommal tekintsen
előre, s ez az előretekintés, a saját
erejébe, a saját igaz ügyébe vetett
hit, bizalom, meggyőződés olyan
erőt ad, amely lehetővé teszi, hogy
eredményeink gyorsabban sokszorozódjanak, olyan erőt ad, amely
lehetővé teszi, hogy hibáinkat rendkívüli gyorsasággal tudjuk leküzdeni.

alkalmából

Délmagyarország

hogy az összefogás erejével a legszörnyűbb katasztrófa után is meg
lehet nyitni a felemelkedés, az újjászületés kapuját, el lehet indulni azon az úton, amely népünk virágzó, boldog, békés életéhez vezet.
Akkor is és azóta is minden eredménynek, sikerünknek forrása abban rejlett, hogyan, mennyire, milyen széles körben tudtuk összefogni a párt, a kommunisták vezetésével népünk legszélesebb rétegeinek erejét, milyen széles mértékben tudtuk feltárni mindazt a
lehetőséget, segítséget, amely népünk eszében, szívében, akaratában rejlett és rejlik, milyen bátran
mertünk támaszkodni népünk szavára, ítéletére, kezdeményezésére.
Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy
minden megtorpanásunknak, kudarcunknak oka elsősorban abban
rejlett, hogy ez az összefogás lazult.
Ma, amikor a Hazafias Népfront
zászlaja alatt egész népünk összefogásáért, a legszélesebb tömegek
bizalmának megerősítéséért s ezzel
együtt alkotó erejének, a nagy
nemzeti célkitűzéseink szolgálatába
állításáért küzdünk, meg kell állnunk ennél az évfordulónál és hálás szívvel, köszönettel kell emlékeznünk arra a hősi küzdelemre,

révai

amelyet a Délmagyarország vívott
tíz évvel ezelőtt ennek a bizalomnak és összefogásnak a megteremtéséért. Meg kell állnunk azért is,
hogy ezt a hagyományt teljes egészében magunkévá téve, ezzel gazdagodva haladjunk tovább a még
szélesebb összefogás, népünk egészének egységes frontba való tömörítése felé. De ugyanakkor, amikor büszkék vagyunk erre a hagyományra, amikor magunkénak
valljuk ezt a hagyományt, úgy is
tekintünk rá, hogy ennek a hagyománynak itt is van a helye Szegeden a Délmagyarország szerkesztőségében. Itt is az a feladat áll a
szerkesztőség előtt, hogy ebből a
hagyományból táplálkozzék, azt tovább fejlessze. Meg vagyok győződve róla, hogy ugyanúgy, ahogy

jözsei

a Hazafias Népfront a Délmagyarország nagyszerű hagyományaiból
erőt és hitet merít további munkájához, a Délmagyarország szerkesztősége is — hűen a tízesztendős múlthoz, annak gazdag eredményeihez — méltó folytatója lesz
mindannak, amit eddig végzett, kiszélesítője mindannak, amit a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
lapjaként elkezdett. Hadd kívánjak ehhez a Délmagyarország szerkesztőségének eredményes, jó munkát.
Jánosi Ferenc elvtárs ezután felolvasta a Hazafias Népfront Országos Elnökségének a „Délmagyarország" szerkesztőségéhez írásban is
elküldött üzenetét, majd
Benkő
Sándor, az I. sz. Belgyógyászati klinika adjunktusa, az orvosi tudományok kandidátusa szólalt fel.

Benkö Sándor felszólalása
A Délmagyarországot régóta ismerem, régóta vagyok olvasója. Sokan vannak itt rajtam kívül is,
akik ismertünk egy másik Délmagyarországot, amely a felszabadulás előtt jelentős lapja volt Szegednek és az országnak. Mint fiatal
egyetemi hallgató kerültem 1930ban Szegedre, s jól emlékszem,
hogy az akkori Délmagyarország —
a liberális polgárság lapja — már
akkor is ellenzéki lap volt és nem
mindenben tartott együtt az ország akkori vezetőivel, másféle
szellemet képviselt. Bizonyításképpen engedjék meg nekem, hogy
csak két nevet említsek, Juhász
Gyula és Móra Ferenc nevét, ö k
voltak elsősorban azok, akik az
édes anyai nyelven, a zamatos szegedi nyelven megírt cikkeikkel
harcoltak a Horthy-rendszer elten.
A mai Délmagyarország a munkásosztály által vezetett dolgozó
népnek a lapja, a Csongrádmegyei
Pártbizottság lapja. Ez azt jelenti,
hogy a lap legfőbb feladatának tekintette az elmúlt tíz évben — és
tekinti a jövőben is — a dolgozó
népnek, a munkások, párasztok és
haladó értelmiségiek társadalmának szolgálatát. Azt hiszem és itt
mindannyian azt hisszük, hogy a
Délmagyarország jól teljesítette feladatát.
Szeretném elmondani, milyen jóleső érzés ma a jubileum ünnepén
visszaemlékezni arra, hogy a Délmagyarország segített bennünket
orvosokat is a munkánkban. A lap
a felszabadulás legelső idejétől

kezdve fontos feladatának és hivatásának érezte, hogy megismertesse Szeged népével azokat az erőfeszítéseket, törekvéseket és kutatásokat, amelyek az egyetem dolgozó szobáiban, laboratóriumaiban
működő kutató tudósokat foglalkoztatták. Beszámolt a Délmagyaiország orvosegyetemünk nagyszerű
fejlődéséről. Ismertette a lap a sngedi tudósok munkájának eredményeit is, így Hetényi Géza profeszszor akadémikus nagyjelentőségű
kutatásait és még sok tudósét, például Ivanovics professzor, Jancsó
professzor, Fodor professzor, Kiss
professzor munkásságát.
Elmondhatom, hegy amiképpen
a szegedi dolgozó parasztok és
munkások magukénak tekintik a
Délmagyarországot, ugyanúgv magukénak tekintjük mi értelmiségi
dolgozók is, s érdeklődéssel várjuk
és szívesen olvassuk.
Benkő elvtárs ezután bírálta a
lap munkáját, s elmondotta, hogy
több és bátrabb kezdeményező lépést vár a szegedi értelmiség a Déimagyarországtól.
Beszélt
Benkő
elvtárs ezután arról is, hogy a lap
termeléssel foglalkozó cikkei sokszor szürkék, unalmasak. Javasolta
a szerkesztőség
munkatársainak,
hogy többször v»gyék igénybe azt
a segítséget, amelyet mai harcainkhoz a nagy szegedi írók, Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász
Gyula írásai nyújtanak.
Benkő elvtárs felszólalása után
Gera Júlia, a Szegedi Ecsetgyár
dolgozója emelkedett szólásra.

Gera Júlia felszólalása
— Ez az ünnep a mi ünnepünk
is — mondotta Gera elvtársnő. —
A mi ünnepünk is azért, mert a
Délmagyarországot
magunkénak
érezzük, szeretjük és hozzátartozik
mindennapi életünkhöz. Szívünkhöz nőtt az elmúlt 10 év alatt a lap.
Amikor a szabadság hajnala felvirradt városunk felett, ő buzdította
soraival felszabadult városunk lakosságát az újjáépítésre, s harcolt
napról napra szebb eredményeink
eléréséért. Az elmúlt tíz évben a
Délmagyarország igyekezett megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket a kommunista sajtó
iránt támaszthatunk.
Az elmúlt 10 évben egész népünk, különösképpen a munkások
és parasztok műveltebbé váltak, I
áfi ol-l
napjainkban a Délmagyarország

vasói is igényesebbek. E műveltségi színvonal emelkedésével a Délmagyarországnak ia lépést kell tartania és választ kell tudnia adni
azokra a kérdésekre, amelyek ezt
a műveltebb olvasótábort foglalkoztatják. Feltétlenül szükséges, hogy
a Délmagyarország munkatársai is
számoljanak ezzel a megnövekedett igénnyel, annak érdekében,
hogy a lap továbbra is betöltse a
dolgozó
nép tanítójának szerepét is.
Szeretnénk, ha a témaköröket a
lap úgy választaná meg, hogy abban minden olvasó megtalálja azt,
ami érdekli. Javasoljuk, hogy a
lap munkatársai még többet foglalkozzanak a dolgozókat közvetlenül
£Folytatás a második oldalon.}

0EIM1GY0R0RSZBG
(Folytatás

az első

cldalról).

érintő problémákkal. Ehhez az
szükséges, hogy a munkatársak
még többet beszélgessenek az egyszerű emberekkel, hogy a lap viszszatükrözhesse való életünket. Szeretnénk, hogy a termelés agitációját, és általában a gazdasági feladatokkal kapcsolatos problémákat
színesebben, érdekesebben megírtan közölné a lap.
Továbbra is harcosan tárja fel a
lap azokat a hibákat és hiányosságokat, amelyek az új szakasz poli-
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tikájának megvalósulását gátolják.
Sajtónk foglalkozzon mindazokkal az eseményekkel, társadalmi és
kulturális problémákkal, amelyek
városunk életét érintik. Mindezeknek a feladatoknak a végrehajtásához nagy segítséget nyújtanak a
lap üzemj levelezői, akik a nép között élve írásaikkal életszerűbbé
tudják tenni újságunkat.
Ezután Parragi György, a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának tagja, Kossuth-díjas újságíró .mondott beszédet.

Parragi György felszólalása
Engedjék meg hogy elsősorban,
mint n Hazafias Népfront országos
lapja,
a Magyar Nemzet felelős
szerkesztője,
testvéri
érzésekkel
köszöntsem a jubiláló Délmagyarországnak mind
a szerkesztőséget, mind a kiodóhivatali és nyomdai dolgozóit, levelezőit és olvasóit. Mi, a Magyar Nemzetnél természetesen
visszagondolunk arra a
nagy harcra nmelyet a
Délmagyarország. mint az első népfront
lap végzett ée tudjuk, hogy sokat
tanulhatunk ebből a harcos múlthói, ezekből a gazdag, megbecsülésre méltó hagyományokból, amelyeket a Délmagyarország történele raktározott fel az újságírók
számára. De mi
tudunk tanulni
nemcsak
a hagyományokból,
a
múltból, hanem a jelenből is. Mi,
öreg újságírók is tanulhatunk
a
fiataloktól lelkesedést és áldozatkészséget és ezt meg lg
fogjuk
tenni.
Most engedjék meg,
hogy
a
Népköztársaság Elnöki Tanácsa áltnl adományozott
kitüntetéseket
átadjam. Ez két, szempontból
is
nagv örömre, büszkeségre szolgál.
Elsősorban azért, mert ozok az első kitüntetések amelyeket a Nép-

köztársaság Elnöki Tanácsa a Hazafias Népfront javaslatára
adományozott, másrészt pedig azért,
mert magam, aki 18 éven keresztül voltam vidéki újságíró, — egy
olyan újságnak
a
szerkesztője,
amilyen kevés volt Magyarországon. amely ellenzéki szerepet töltött be és átéltem a vidéki újságírók küzdelmes és nagyon tanulságos életét, — külön büszke vagyok arra. hogy vidéki újság, megyei sajtó munkatársainak adhatom át ezeket a kitüntetósoket.
Parragi György elvtárs
ezután
átadta a kitüntetéseket a .Délmagyarország
munkatársainak.
A
Népköztársaság
Elnöki Tanácsa
Ökrös László elvtársnak a Szocialista Munkáért érdemérmet, Gera
József elvtársnak a munka érdemérmet, Mnrknvits Tibor elvtársnak
n Munka érdemérmet adományozta.
Ezután jutalmat osztottak ki a
lap legjobb levelezőinek és a keresztrejtvény helyes megfejtőinek.
Ezután gazdag kultúrműsor következett, amelyen
fölléptek
a
szegedi Nemzeti Színház művészei
s a szegedi pedagógiai
főiskola
énekkara.

Rövid külpolitikai
hirek
Párizs (MTI). A francia nemzetgyűlés pénzügyi és hadügyi bizottsága megválasztotta a párizsi egyezmények ratifikálásáról szóló törvényjavaslat előadóit, A pénzügyi
bizottságban a „parasztpárti" Liautey-t és a k o m m u n i s t a

a magyar

kormányküldöttség

a moszkvai

értekezletre
A Szovjetunió kormányának kezdeményezésére
november
29-re
összehívott európai
értekezleten
résztvevő magyar kormányküldöttség csütörtökön este elutazott Budapestről.
A
kormányküldöttség
vezetője

Hegedűs

András,

a

minisztertanács

elnökének első helyettese,
Iiolda-zki

János

tagjai:

külügyminiszter,

Sik Endre külügyminiszterhelyettes
é9

Miinnicli

Ferenc.

a

Magyar

Népköztársaság moszkvai nagykövete, aki
a szovjet
fővárosban
csatlakozik a küldöttséghez.

Lengyel kornrinykiiWttség kijelölése a kollektív
biztonsági értekezielre
Varsó

(PAP).

A

Lengyel

Nép-

köztársaság kormánya kijelölte a
Szóvjetunió kezdeményezésére november 29-éro összehívott
európai kollektív
biztonsági értekezlotcn résztvevő lengyel kormány-

küldöttséget. A küldöttség vezetője
Jozef Cyrankiowicz, a minisztertanács elnöke, tagjai: Marian Nasz' kowskj miniszterhelyettes.
ideiglenes külügyminiszter és Waclaw
Lewikowski, a Lengyel
Népköztársaság moszkvai' nagykövete.

Az összeurópai értekezlet bolgár küldöttségének
összetétele
Szófia

(TASZSZ).

Hlvatnlosan

közölték annak a kormányküldöttségnek összetételét,
amellyel
a
Bolgár Népköztársaság
képviselteti magát a Szovjetunió kormányának kezdeményezésére november
29-ro összehívott összeurópai értekezleten.

Tovább tart az Angol
London

(MTI).

Az Angol

Mun-

káspárt parlamenti csoportja kétórás. példátlanul viharos vita után
„megvonta a párt figyelmeztető"
köriratokat attól a hét munkáspárti képviselőtől, akik közül hat
a párlhatározattal ellentétben
a
párizsi egyezmények ós a német
felfegyverzés
ratifikálása
ellen
szavazott nz alsóházban, a hetedik
pedig a kormánnyal
együtt szavazott » ratifikálásra.
A hót képviselő mindegyike fejenktnt 10 peroet kapott védekezésének előadására
a munkáspárt
parlamenti csoportjának ülésén.
Emrys Hughes kijelontclte:

A Magyar Dolgozók Pártja és a
magyar nép mély fájdalommal értesült a Szovjetunió első külügyminiszterhelyettese, A. J. Visinszkij elvtárs elhunytáról. A magyar nép számára is nagy veszteséget jelent a kiváló államférfi, a

válsága

rendíthetetlenül
küzdök
a né*
rnet felfegyverzés
és
általában
a fegyverkezési
verseny
ellen.
Bizonyosan
tudom,
hogy választóim
akaratát
fejeztem
ki.

A pártbüntetésscl sújtott képviselők közül
néhányan röviden
nyilatkoztak
álláspontjukról
az
ülés után.
Sámuel Silverman megjegyezte:
— Minden nyilatkozatnál
ékesebben beszél nz a tény. hogy
93 munkáspárti
képviselő
ellenzett bárminő
fegyelmi
megtorlást
ellenünk.
Ez is
mutatja, hogy a közvélemény
milyen nagy része ellenzi a németek
felfegyverzését.

Angol egyházi személyiségek látogatása a Szovjetunióban
Moszkva (TASZSZ) Alekszej pát- moszkvai pravoszláv templomot,
baptista imaházat és zsinagógát,
riárka meghívására angol egyházi
ezenkívül ellátogattak a moszkvai
személyiségek egy csoportja tartózegyetem új épületébe és a Tretyakodik a Szovjetunióban. A vendé- kov képtárba.
gek a vallásos életet, a gazdasági
Az angol vendégek most Leninés kulturális építőmunkát
tanul- grádban tartózkodnak, ahol néhány
mányozzák, Megtekintettek több napot szándékoznak tölteni,

béke nagy harcosának halála. Fo*
gadják,
Elvtársak, szívből jöv®
részvétünk és mély együttérzésünk
kifejezését.
Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége

Pronteau-t

Washington. A „TASZSZ" kommentárt fűz Eisenhower elnök november 23-án tartott, már ismertetett sajtóértekezletéhez. Eisenhower
azon kijelentésével kapcsolatban,
„hogy az Egyesült Államok a londoni és a párizsi egyezmények ratifikálása előtt nem hajlandó tárgyalásokra" — „TASZSZ" megjegyzi:
— A Németország egyesítése kérdésében folytatandó tárgyalásoknak (ha az elnök erre gondol) nem
volna értelme a londoni és a párizsi egyezmények ratifikálása után,
mert Nyugat-Németország remilitarizálása és katonai csoportosulásokba való bevonása eltorlaszolja
Németország egyesítésének útját.

(TASZSZ).

Churchill

mi-

niszterelnök november 23-án választókerületének, Wódfordnak választói előtt kijelentette: „Még mielőtt a háború végetért, abban az
időben, amikor a németek százezrével adták meg magukat, utcáinkat pedig ujjongó tömegek lepték
el, táviratot intéztem Montgomeryliez és meghagytam neki, hogy
gondosan gyűjtse össze a német
fegyvereket és raktározza el őket,
hogy könnyen ismét szét lehessen
osztani a német katonáknak, akikkel esetleg együtt kell működnünk,
ha a szovjet előnyomulás folytatódnék".
Az „AP" hírügynökség rámutat,
hogy Churchill e szavainál a közönség
köréből Ilyen kiáltások
hangzottak el: „Szégyen!"
„Politikánk — jelentette ki Churchill — béke az erő helyzetéből".
Churchill szavai szerint a londoni
és párizsi egyezmény „sok tekintetben az európai védelmi közösség
tökéletesítése..

Moszkvába érkezeit a repülőgép
A. J . Visinszkij koporsójával
Moszkva

(TASZSZ).

November

25-re virradó éjjel New Yorkból
Moszkvába érkezett az á külön repülőgép, amely A. J. Visinszkijnek,
a kiváló államférfinek, a Szovjetunió Kommunista Pártja központi
bizottsága tagjának, a Szovjetunió
külügyminisztere első helyettesének, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa küldöttének koporsojút szállította.
A vnukovoi repülőtér gyászba
öltözött. Ideérkezett V. M. Molotov,
a Szovjetunió Minisztertanácsának
első elnökhelyettese, a Szovjetunió
külügyminisztere, a temetés megszervezésével megbízott kormány-

bizottság tagjai: M. G. Pervuhln,
A. A. Gromiko. K. P. Gorsenyin,
A. F. Gorkln és M- A. Jasznov;
továbbá az elhunyt rokonai és barátai, a Szovjetunió
külügyminisztériumának felelős munkatársai, moszkvai társadalmi
szervezetek képviselői. Jelen voltak
a
külföldi államok követségeinek vezetői és munkatársai.
23.50 órakor a repülőgép leszállt.
A repülőtéren
katonai díszőrség
sorakozott fel. Gyászindulókat Játszottak. A. J. Visinszkij koporsóját és a koszorúkat kihozták
a
repülőgépből, majd a gyászmenet
elindult a város felé.

A. J . Visinszkij holtteste korbonctani vizsgálatának
eredménye
Moszkva (TASZSZ) A. J. Visin- veny vérkeringési zavara következszkij holttestének kórbonctani vizs- tében állt be.
gálatáról a következő jelentést adA. I. Sztrukov professzor,
ták ki:
a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiájának levelező
"•1954 november 25-én Moszkvátagja,
ban kórbonctani vizsgálatnak veA. P. Avcin,
tették alá Andrej Januarjevics y i az orvostudományok doktora,
sinszkij elvtárs holttestét.
N. N. Vuscsandra,
A feltáráskor a szív koszorúereiaz
orvostudományok
kandinek jól kifejezett atheroszklerozidátusa,
sát állapítottuk meg. A baloldali
G. I. Curenko,
'
szívkamra falában heget találaz orvostudományok kandidátusa,
tunk, amely régebben átvészelt
A. M. Markov professzor,
szivizominfarktus
következtében
a Szovjetunió egészségvédelképződött.
mi minisztériuma IV. osztáA gyors halál a koszorúerek helyának vezetője*.

Amnesztia

az Albán

Tirana (ATA) Az Albán Népköztársaság nemzetgyűlésének elnöksége, az Albán Népköztársaság állami és társadalmi rendjének megerősödésére, a lakosság politikai,
kulturális és gazdasági szívonalának emelkedésére, a bűnözés csökkentésére és a törvényesség meg-

(4)

A küldöttséget A. Jugov a minisztertanács elnökhelyettese
vezeti, tagjai: G. Trajkov, a minisztertanács elnökhelyettese, M. Nejcsev külügyminiszter és K. Lukanov, Bulgária nagykövete a Szovjetunióban.

Munkáspárt

M o n k v a

jelölték az előadói tisztre. Miután
Liautey kijelentette, hogy ellenzi a A SZOT részvétióvirata Visinszkij halála alkalmából
párizsi egyezmények ratifikálását,
A SZOT a következő táviratot a Szovjetunió következetes- béke*
Pronleau visszalépett. Ujabb jelölt
harcosá*
nern lévén, a bizottság egyhangú- intézte a Szovjetunió Szakszerve- politikája fáradhatatlan
lag Liautey-t választotta meg elő- zetei Központi Tanácsa Elnökéhez, nak emléke a magyar dolgozók szi*
adóul.
N. Svernyik elvtárshoz, Mosz- vében örökké élni fog. A szovjet
népet és az egész békeszerető emkvába:
A hadügyi bizottságban a párizsi
beriséget ért veszteség alkalmából
egyezmények előadójául LoustauA magyar szervezett dolgozók a SZOT Elnöksége nevében mély*
•nau-Lacau képviselőt választották mély megrendüléssel értesültek A. séges részvétünket és együttérzémeg, aki szintén ellenzi a ratifikáJ. Visinszkij elvtárs váratlan ha- sünket fejezzük ki.
lást.
láláról. A. J. Visiszkij elvtársnak, |
Mekis József elnök

London

Elutazott

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának

II.
Ha jól utána gondolok, be kell ismernem, hogy a legnaOhóia
f^tenc
gyobb jótevőm mégis
csak az volt nekem,
aki ezt a kéthetes karantént kitalálta. Soha életemben nem voltam akkora úr. és nyilván nem is
leszek többet. Kvártély, koszt kifogástalan, miikor
először kaptunk gulyás-levest, belecsordult a kanálba a könnyem — és a társaságban sem volt kivetnivaló ember. Orvosok, ügyvédek, tanárok hamar összemelegedtünk és csak annyiban volt közöttünk pártkülönbség, hogy az egyik felekezet
alsóspárti volt, a másik felekezet durák-párti. Én
természetesen durák-párti voltam, mert szerény
véleményem szerint ez jobban megfelel a klasszikafilológus elmélyedésre hajlamos pszichéjének.

UatiM&M

Hamarosan kiderült, hogy a Jánosok nem
olyan kutyahitű emberek ám, mint amilyeneknek
hivatalosan mutatják magukat. Más az, amikor
rubrikás papírokat töltenek ki a felsőbb hatóság
használatára és más az, ha nem az előírásos szemükkel néznek körül a világban, hanem az istenteremtette szemükkel. Például az a csillagos János,
aki oly kevés megértést tanúsított Hannibál adóreformjával szemben, aminőt legfeljebb természetrajz-professzorban, vagy filozófusokban tételeztem
volna fel, pár nap múlva a tulajdon gyíklesője
hegyébe nyársalt sült kukoricával ütött oldalba.
— No — nevetett hozzá — szereti-e a csemegét?
Ha lotofagoszok asztaláról csent gyümölcs lett
volna, nem haraphattam volna mohóbban bele!
Mégis csak a mi földünknek az édessége pattogott
ebben ki. Hát még ha Diával osztozhatnék rajta.
Ügy, ahogy minden falaton osztozni szoktunk:
most én harapok, most te harapsz...
Kétfelé törtem a kukoricacsövet és fölágaskodtam a kerítésre. Igy át lelhetett látni a női
barak udvarára és egyszer már át is telegrafáltam
Diának. Kétszázszor nyitottam szét és csuktam öszsze a tenyeremet, ami ezer csókot jelent a világ
minden nyelvén. Gondoltam, megpróbálom a fél
kukoricacsövet áthajítani neki. Könnyebb lesz ez

Népköztársaságban
szilárdulására való tekintettel, továbbá annak a ténynek alapján,
hogy számos letartóztatott állampolgár a megbánás jeleit mutatja,
a kormány javaslatára elhatározta,
hogy a polgári és politikai bűnösök egy részének elengedi büntetésük hátralévő részének kitöltését

sokkal, mint mikor
kukoricagránátot hajigáltam, ette volna
meg, aki kitalálta. •
Elkeseredve kushadlefáuje
tam vissza, mert a terepviszonyok nagyon kedvezőtlenre fordultak. Két
kötél volt az akácokhoz kötve a barakok közt húzódó töltésen és azokon mindenféle fehér vásznak
száradtak. Mégegyszer felkapaszkodtam, hogy, ha
már Diát nem láthatom, legalább azt találgassam,
melyik lehet az övé, az asszonyi himmi-hummi
közül. De aztán megint csak
visszatottyantam,
mert Pclyphemos legyen az, alti ekkora fehér
nyájban egy bárányt ki tud választani.
Kedvetlenül rágcsáltam a csutkát, mikor rámszól valaki:
— Édes-e, uram, édes-e?
Hát János volt, nem a csillagos, hanem a taszigálós János.
Micsoda konfidencia ez?
Feleljek, ne feleljek neki? De olyan bizodalmasan mosolygott rám a becsületes barna szemével, hogy muszáj volt emberséggel felelnem.
— Tudnék én ennél édesebbet is, fiam.
— Teszem azt, például ezt-e? — nyújt felém
egy lapulevélbe takart valamit.
Hát a valami egy fél cső sült-kukorica volt.
Nézek Jánosra, int a lapulevélre, hogy azt nézzem
csak. Nézem a lapulevelet, hát számok vannak belevakarva: 1001.
— A feleségem? Ember, a feleségem küldte?
— Csakis — bólintott János — kóstolja no,
édesebb-e ez?
Egy kicsit megszégyeltem magamat. Én a kukoricámnak a vékonyabb végét tettem el Diának,
ő meg az övének a vastagabb végét küldte el nekem. Lemondás, asszony a neved. Igaz, hogy beleharapott. de azt csak azért tette, hogy a fogacskája helyét bennehagyja. Persze, hogy ott folytattam az istenek lakomáját, ahol az ő szája érintette. Két szerelmes szív a kukoricacsutkán is
megtalálja egymást.
— De én tudok ám édesebbet, ennél is — kacsintott János a kerítés felé.

föltámasztása

(Folytatjuk)
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Magyar
Holnap

hangverseny lesz a
tiszteletére

' A Városi Tanács népművelési
osztálya és a Közalkalmazottak
Szakszervezete
Kultúrotthonának
vezetősége holnap, november 27-én
szombaton délután 5 órai kezdettel
Szeged város tanácstagjelöltjeinck
tiszteletére hangversenyt rendez a
Közalkalmazottak
Szakszervezetének Vörösmarty-utcai kultúrotthonában. Közreműködik a Közalkalmazottak Szakszervezete Kultúrotthonának zenekara és Bartók Béla
énekkara, Markó Leó és Kertész
Lajos karmesterek vezetésével. Fel-

A békéért, családotokért,
gyerme k eltekért

Szavazzatok a Neplront ieiöitjere i
Választási nagygyűlések a szegedi üzemeiben

tanácstagjelöltek

lép a műsorban a kultúrotthon balettkara, Jánossi Rudolf, a Nemzeti Színház tagja és Kalmár Jánosné. Műsoron szerepel Kármen,
Pillangókisasszony, Tosca, Parasztbecsület, Hunyadi László
című
operák legszebb részletei, a Mariea
grófnő című nagyoperett közkedvelt számai. Liszt -Munka himnusza» eímű művét előadja a kultúrotthon ének- és zenekara. A hangversenyre szeretettel várják a íanácstagjelöltekel és Szeged város
dolgozóit.

Ma veszi át a tanács a Jósika-utcai új bérház
uloisó lakásait
A szegedi lakásépítkezések során
már eddig a Jósika-utcai bérház
három szekcióját foglalták el elkészülte után az új lakók. Holnap
újabb 22 lakást adnak át műszakilag az építőipari dolgozók a tanács
hivatalos szerveinek.
Ellenőrzik,
hogy az épület, a lakások megfelelnek-e a követelményeknek; az
ajtók, ablakok, a parkett, a vízveseték, a villany, stb. minden rend-

ben van-e. Ezzel a 62 lakásos bérház belső munkálatai befejeződtek,
pár nap múlva beköltözhetnek ismét az új lakók. Az épület külső
bepucolását majd a tavasszal végzik el. Ezt a 22 lakást öt nappal a
határidő előtt fejezték be a 65/1.
Építőipari Vállalat munkásai, műszaki dolgozói és tovább folytatják
a Marx-téri hatalmas bérház lakásainak elkészítését.

Egy óra a választási irodában
" A
választási
csoport a Városi
Tanács
tornyos, óstílű épületében található,
az 1.
emelet 118, sz. alatt.
Az irodában, ahol
a
választópolgárok
kérelmeit
orvosolják,
délután
4 órakor
is
serény munka
folyik.
Az egyik asztalnál
a
napi
postát
készítik
össze. Hatalmas
csomó
levél.
Egyrésze
azoknak
megy,
akik
kimaradtak
a választási névjegyzékből.
A
másik asztalon
csattog az írógép.
Közben
állandóan
jönnek az
emberek, akik
kérelmükkel,
panaszukkal
a választási
csoporthoz
fordulnak.
Egy
rendőr jön: neve kimaradt
a
választási
névjegyzékből.
Kitölti a kérdőívet — holnapra már az 6 ügye
is elintéződik.
Egy
idősebb néni a fia levelét hozza.
Nemrég
vonult be a fiú
katonának, s most
tanúsítványt
kér a tanácstól, hogy szavazhasson.
Dr. Kuti Ivánt,
a
csoport vezetőjét
találjuk a másik helyiségben.
Készséggel

beszél •
munkájukról.
— A választási
csoport augusztus
közepe óta
működik.
Négyen
vagyunk
a
csoportban.
De most,
a választás
közeledtére való
tekintettel,
mivel
a munka
is
megszaporodott,
kap*
tunk további
segítséget is. Az iroda forgalma
nagy.
Átlag
naponta
150 ember
fordul
meg
csoportunknál, de van olyan
nap, amikor
háromnégyszáz ember
kérelmét
kell
elintéznünk. Persze, ezenkívül még sok
írásbeli
megkeresés
fut
be
hozzánk
és
ezeket
szintén el kell intézni. Mi végezünk
el
minden olyan
munkát, ami a névjegyzékekkel,
a szavazólapokkal és a választás
adminisztrációjával
kapcsolatos.
Hogy
ez
milyen
hatalmas munka, akkor
láthatjuk
meg
igazán, ha
számításba
vesszük, hogy
városunk
területén
360
polgári
választókerület van. Azután
90
szavazókör
és
négy
választási
elnökség:
egy a városnak
és

három a
kerületnek.
A sok
szavazóbizottság még
több tagját
itt, a választási
irodán eskették fel.
Itt
ismertették velük feladataikat. Most a szavazás előtti
napokban
a munka
tornyosul,
hiszen
gondoskodni
kell
arról,
hogy
a
szavazólapok
mindenütt elegendő
menynyiségben
és pontos
időben ott
legyenek,
a bizottságok
készen
álljanak
a választásra, hogy minden szavazópolgár
az
urnák
elé
járulhasson.
A másik
szobában
a villanyfény
mellett
még mindig
kattognak a gépek, új választópolgárok
érkeznek, akik élni
akarnak
alkotmányadta
jogukkal,
kérik a listára
való
felvételüket, tanúsítványt
kérnek. Jönnek, hogy elintézzék
kérelmeiket.
Nagy
munka
folyik
itt és ennek a munkának az
eredménye
is vasárnap dől el a
választás napján. Szeged népe dönti
majd
el ennek a
munkának
az
eredményét
is,
amikor a
szavazóhelyiségekre
indul.

„November

28-án egyemberként

Csütörtök, délután 2
óra. A Szegedi Ruhagyárban a délelőtti műszakban
befejezik
a
munkát. Virággal, zöld
galyakkal
feldíszített
gépeiktől aztán nem hazafelé indulnak most, hanem kultúrtermükbe —
a Hazafias Népfront választási nagygyűlésére.
Az l-es teremből mosolygós lány,
Selyem
Erzsébet
is indul
a
gyűlésre, őt is nagyon
érdekli, hiszen életében
november 28-án szavaz
először.
Egyre gyűlnek a kultúrteremben a munkások és munkásnők. Ott
van Erdélyi Albert kormánykiiüntetett sztahánovista. aki már 1958-as
évi tervén dolgozik. S
a tanácsválasztási műszak során Kovács Emma szalagjának becsületéért. hogy kiesés ne
legyen, két munkaműveletet végez el egymaga.
Kukity Mihályné
három gyermekes édesanya is ott a gyűlés
résztvevői között.
Jó
munkával, új sikerekkel
jönnek a gyűlésre,
—
eredményekkel
köszöntik a tanácsválasztási.
Fél három. Péter János elvtárs, a Ruhagyár
pártbizottságának
titkára üdvözli a megjelenteket, megnyitja
a
gyűlést. Ezután
Ratké
Anna elvtársnő, a Magyar Dolgozók
Pártja

Központi Vezetőségének
tagja mond ünnepi beszédet. Szólt a Hazafias
Népfront és a tanácsválasztások
jelentőségéről.
Megállapította,
hogy a dolgozók
több
és jobb munkával harcolnak a júniusi politika
—
saját
politikájuk
megvalósításáért.
Elmondta, büszkék lehetnek arra a ruhagyáriak,
hogy közülük 12 dolgozót jolöltek
tanácstagnak.
A beszédhez számosan
szóltak hozzá. Rácz Ignác őszhajú, magastermetű ember,
karbantartási dolgozó,
egyszerű szavakkal juttatta
kifejezésre, hogy
bíznak a jelöltekben és el
i s várják lőlük.
hogy
megválasztásuk
után
ügyes-bajos
dolgaikat
jól intézzék.
Mándoki
Józsefné és Bálint Szilveszternó a
lakáskérdést tette szóvá,
majd
Ungár László kijelentette: „Hisszük,
hogy
a jelöltek, akiket
vasárnap megválasztunk, a
mi ügyünket viszik előre, hiszen közülünk valók".
Egyszerű asszony Brigus Józsefné, a készáruraktár dolgozója, az
üzem egyik tanácstagjelöltje kért aztán szót.
Cikornyamentesen.
keresetlen szóval öntötte
szavakba
mélyről jövő érzéseit: „Mink, ta^.

„ E g y e l

szavazunk

a Népfront

náesíagjelöltek, ha megválasztanak
bennünket, olyan
szeretettel
foglalkozunk
dolgozótársaink ügyeivel, akárcsak az édesanya gyermeke* dolgaival".
Közben Bakaesi Katalin lépett fel az emelvényre és égőpiros virágokból
álló csokrot
nyújlott át a ruhagyári dolgozók nevében Hntkó Annának. Aztán Varga Jenő arról Í3 beszélt,
hogy a Hazafias Népfront táborában minden
becsületes ember ott áll
s eddig „sok alvó embert
ébresztett
fel".
Megállapította, hogy a
mezőgazdaság fejlesztése nem parasztpolitika,
hanem elsősorban a munkásosztály és vele együtt
a dolgozó parasztság érdekében való". „Építeni
akarjuk a szocializmust
és hogy lépést tegyünk
előre, november
28-án
egyemberként
jelöltjeinkre szavazunk".
Megható volt, amikor
a
délutánon
műszak
küldöttsége Jépétt fel nz
emelvényre és
Huszka
Sándor
ismertette az
üzenetet. Ez pedig: az
„A"-műszak
ebben
a
hónapban 99.5 százalékban minőségi
munkát
végez és ez js köszöntő
a tanácsválasztásra. Kerepes
Istvánné
után
Tóth Lajos, a NIVO Játékáru Szövetkezet dolgozója
beszélt,
majd

a k a r u n k

Vége a reggeli műszaknak. Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat kürtje már a második műszak kezdetét jelzi. Máskor ilyenkor már embertömeg hullámzik végig a Tisza-parlon. Ma azonban
csendes minden.
Az emberek a Hazafias Népfront választási
nagygyűlésén vesznek részt. Pattogó magyarnótákat
játszik a cigányzenekar s piros-fehér-zöld zászlón
Népköztársaságunk címere fogadja az érkezőket.
Fél háromra hirdették a nagygyűlés kezdetét s
most fél három után két perccel már Földes Mihály író beszél a gyár választóihoz. Egyszerű 6zavakkal, őszintén beszél. Föides elvtárs emlékezteti
az újszegedieket honnan jöttünk és meddig jutottunk az inflációtól 1954-ig.
Az emberek figyelemmel hallgatnak. Az oldalsó soroknál egy munkásnő, - Szigeti Ilona csak
bólogat. Az ő problémáiról ugyan szólnak-et Két
gyermekkel embertelen lakásban lakik.
— Van itt az üzemben egy Szigeti Ilona nevezetű dolgozó asszony. — beszél Földes Mihály —
Két gyermekkel emberhez n cm méltó lakásban lakik.
Bólogattak a nagygyűlés résztvevői, hisz ők

jelöltjeire

az öreg Győrfi Imre bácsi, a munkásmozgalom
régi harcosa szólt. Beszélt a régi választásokról. A múltban dehogy
is kérdezték meg a népet. hogy kit akarnak
válaszlani. Most a nép
jelölt s választ. Kérte,
hogy a fiatalok is igyekezzenek minden (éren.
Beszélt arról, hogy néhány év
alatt milyen
óriásit fejlődött a Ruhagyár is. Mándoki Zoltán
felszólatásúban azt is elmondta, jól megnézték,
kit jelöltek
tanácstagnak. „Bízunk a jelöltekben ég egységesen
rájuk szavazunk".
Az Ecsetgyár
ifjúmunkása, Barcsa Margit Győrfi Imre szavaira
is válaszolt; megígérte,
hogy a fiatatok
derekasan helytállnak. Narozsnik Sándor a NIVO
Játékáru
Szövetkezet
dolgozója, majd Csízik
János a
Ruhagyárból
beszélt.
özvegy Dóczi
Sándorné, a
Konzervgyárból kifejezésre juttatta: azt
üzenik üzeméből, hogy valamcnynyien a Népfront
jelöltjeire
szavaznak. A
Konzervgyárból
felszólalt még Kocsis György
is.
A
hozzászólásokra
Ratkó Anna elvtárső válaszolt s végezetül
jó
kedvet, sok sikert
és
nagyon jó
egészséget
kívánt a dolgozóknak.

..

Is tudják, hogy tűrhetetlen Szigeti Hona sorsa.
Lakás kellene neki.
Szigeti Ilona elgondolkodik, szinte nem is figyel a beszédre. Csak akkor retten fel, amikor feldübörög a taps s ölelgetni kezdik a többiek.
A Hazafias Népfront jelöltjei elintézték Szigeti Ilona lakásproblémáját. 26-án reggel — ma
— emberhez méltó lakásba, a Bethlen utca 33. számú házba költözik.
Hosszan tart a gyűlés és még sem mozdul
senki. Érzik, nem elég kérni. Tenni is kell valamit.
Tenni. A felszólalásoknál már érről is beszélnek.
Pálik Gyulánó a bölcsődéhez vezető út salakozásáról beszél és javasolja, hogy az üzemben
lévő salakkal töltsék fel, a bokáig érö sáros utat.
Hatszázötven dolgozónál több hagyja el a
kultúrtermet és mindegyik egyet gondol:
Ezek őszinte szavak voltak. Róluk beszéltek,
törődnek velük. Rajtuk áll, vagy bukik tehát a
júniusi program megvalósítása. Mi akarjuk, hogy
megvalósuljon ez a program. Jobb lakást akarunk,
olcsóbb zsírt és szalonnát. Jólétet akarunk azért
dolgozunk. És ezt akarja a párt, a kormány, a
Hazafias Népfront. Egyet akarunk...
ff)

Milyenek lesznek a szavazólapok?
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A községekben három
szavazólapot kapnak
a
szavazók. A fehérszínű
szavazólap a községi, a
világosbarna a járási, a
kék pedig a megyei tanácstag
választására
szolgál. Szeged megyei
jogú városban két szavazólapot kapnak a választók: egy világosbarnát a városi-kerületi és
egy kéket a városi tanácstag választására. A
szavazólap szövege természetesen megyei jogú
városi és városi kerületi
tanácstag
választását
tünteti fel.
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Partelet

*
Móraváros,

Előre a júniusi ú t o n !
Kormányos-utca

Az alábbiakban két olyan nép-1 né, fáradtnak látszik, talán kicsit
nevelő tapasztalatairól lesz szó, I szomorú is. Nem kis gond gyerakik hosszabb idő óta nem végez- mekeinek nevelése — férje távol
lek területi munkát. Bizony, el le- van — s bizony nem könnyű a naphetne mondani ezt sok pártmun- közi-otthon vezetése sem. De munkásról, akik korábban
nehezen kájáról s a napközi-otthonról mégtudták volna elképzelni napjaikat is szívesen szól: az üzemtől minanélkül, hogy a város üzemeiben, den támogatást megkap, szépen
a lakónegyedekben vagy a külterü- fejlődött is a lemezgyári gyermeleten ne keresték volna, ne bogoz- kek második otthona. Azt is elták volna dolgozótársaik ügyes-ba- mondja, hogy a kielégítetlen szükjos dolgait. Ezek a látogatásolt séglet férőhelyek tekintetében még
gyakran eredményeztek
meghitt mindig nagy.
emberi kapcsolatokat és egy-egy
Ezek a tények. S ezekből is látfonalát, szálát jelentették annak a szik, hogy Szilvágyiék el tudnak
hatalmas köteléknek, amelyből a tájékozódni
mai
helyzetünkben.
párt és a tömegek egysége fonó- Életük tükrözi dolgozóink életének
dik. És mennyire fontos a biza- nehézségeit, de oszthatják azt a
lomnak minden egyes szálacskája! nagy reményt és bizalmat is, hogy
Hiszen nem könnyű a múltban nem felemelkedésünk útjára léptünk.
egyszer csalódott, gyakran szűk Miből látszik ez? Nem nagy szacsaládi és baráti körükbe zárkó- vakból, de abból, hogy Hatvaniné
zott emberek szivéhez és értelmé- már öt éve megszakítás nélkül
hez férkőzni. Bizony, itt nem hasz- helytáll munkájában, abból, hogy
nál a frázisokkal való házalás, az Szilvógyiné gondos, takarékos házielőre betanult formulák piktor- asszonykér® kormányozza a kis
sémája, a még oly sugárzó hurrá- háztartást és abból is, hogy nem
optimizmus, de a panaszkodókkal zárkóznak el a közösség ügyeitől.
való együttsírás sem. Értékes és Ha nem mondták volna, akkor is
tartós kapcsolat, népnevelőt és a tudnánk: vasárnap bizalmat szameglátogatottakat egyaránt gazda- vaznak a tanácstag-jelölteknek. Bigító találkozás, szíves, feszélyezett- zonyára sokat is várnak tőlük.
ség* és hivatali merevség-nélküli
légkör akkor alakulhat ki, ha a legKormányos-utca 6|b.
általánosabb, az egész emberiséget
érintő kérdésektől hazánk probléAz első meglepetés. Persze, mi
máin át az egyéneket lekötő szenem
vártuk azt, hogy mint ismemélyes ügyekig mindent hozzáérretleneket
a keblükre öleljenek.
téssel, kertelés nélkül és a dolgozótárs őszinte segítő szándékával vi- De Várady elvtárs — enyhén szóltatunk meg. Mindezt, persze, egyet- va — fölöslegesnek ítéli az első
len látogatással még a legjobb pillanatban látogatói buzgalmunkat.
népnevelő ls csak ritkán ért el. El- Energikusan közli, hogy vasárnap
mondható, hogy az eredményes leszavaz, tudja is, hogy miért,
népnevelőmunka a párt iránti sze- és az erről való fecsegés kölretetnek, a sokoldalú tudásnak és csönös időrablás. Lehetséges, hogy
korábbi agitációnk elsekélyesedése
az emberségnek egyik próbaköve.
is tükröződik Várady elvtárs hűMiért maradtunk mégis sokan tá- vösnél is hűvösebb magatartásávol ettől a munkától, illetve miért ban. De hamarosan szót értünk és
szűkítettük
le tevékenységünket végül az udvarról a belső szobámunkahelyünkre? Ebben kétségte- ban találjuk magunkat. Egyelőre ő
lenül szerepe volt általános po- beszél s mi figyelmesen hallgatjuk,
litikai hibáinknak a kormánypro- mert szavai nyomán megvilágosogram előtt, utána pedig a végre- dik, hogy milyen lehetőségeket bizhajtásban mutatkozó akadozásnak tosít valamennyi dolgozóréteg megDe nemcsak erről van szó. Mi is nyerésére a népfront-politika. Váelszoktunk
a
kevéssé mutatós rady Mihály kisiparos volt, jól fel»apró"-munkáktól,
a
közvetlen szerelt kis kelmefestő-műhellyel.
munkahelyünkön kívüli élet aktív Műhelyét államosították, de szorformálásának igényétől; elmond- galma és szakmai tudása nem rozshatjuk József Attila után szaba- dásodott be. A Patyolat Vállalat
don, hogy miközben szivünkre vet- dolgozója lett és szenvedélyes muntük az ország gondjait, restek vol- kaszeretete, energiája meghozta a
tunk a vállunkra venni dolgozó- maga gyümölcsét: ma már sztahátársaink hétköznapi gondjainak ter- novista és szakmájának kiváló dolhóből.
i
' ,i j)i
gozója. Jogos büszkeséggel mutatta
Erről beszélgettünk, amikor az kitüntetéseit és az elismerő okleveelmúlt vasárnap csípős, napfényes leket. Fia is megtalálta a helyét:
reggelén kiballagtunk Móraváros- a Textilművek megbecsült értelba. Nem minden aggodalom nélkül miségi dolgozója. Várady elvtárs
gondoltunk közben arra, hogy ala- dicsérően emlékezett meg munkaposan "kiestünk" a területen folyó társairól, elmondta, hogy jó egyetnépnevelőmunkából; de ugyanak- értés, becsületes légkör jellemzi
kor jóleső biztonságérzetet adott, munkahelyét. Nagyon erős fogódzhogy a pórt legutóbbi útmutatá- kodók ezek jelenünkbe és jövőnksaira támaszkodhatunk. Október be. Mégis, hiba volna azt gondolni,
óta pontosan látjuk
országunk hogy Várady elvtárs ma már prohelyzetét s a teendőket is. Vájjon blémátlan, teljesen megelégedett
sikerül-e egy-két
dolgozótársunk ember. Visszasajog még egyszervasárnapit szavazását meggyőződéses egyszer „önállóságának" multbaválasztássá formálni?
vesző emléke. Ez természetes is és
nem is feltétlenül megbélyegzendő,
Kormányos-ulca 4.
hiszen Várady elvtárs esetében ma
már új, igazabb életformája a léTudtuk, hogy n «terep» nem nyeges. a jellemző. Hiszen minden
könnyű. Nyugdíjasok, dolgozó kis- idegszálával összeforrt üzemének
emberek élnek az utcában. Szilvá- érdekeivel, életével, tehát
nép
a
gyiékhoz visz először utunk. Szilvágyiné idősebb asszony; a vasárnapi ebédet főzi. Leánya két gyermekével foglalatoskodik. A fogadtatás udvarias, de tartózkodó. Először Szilvágyiné enged fel. Talpraesett, okos és igen tájékozott aszA Szegedi Vas- és Fémipari Szöszony. Férje évtizedek óta nyugdí- vetkezet dolgozói lelkesem munkáljas vasutas. Asszony-lánya peda- kodnak a tanácsválasztások tisztegógus, évek óta a Lemezgyár nap- letére tett vállalások teljesítéséért.
közi-otthonának vezetője. Szilvá- Tudjuk mi azt, hogy mit jelent
sviné szavaiból kiderül, hogy a csa- fejlődésünk útján a tanácsválaszládi összefogás biztosítja — ha tás. S ezért jó munkával is készünem is gond nélkül — megélheté- lünk a nagy napra.
süket. Családi probléma van bőSzövetkezetünk
vas-szerkezeti
ven. Ennek ellenére nem zárkóz- részlegének dolgozói brigádonként
unk el a közügyektől. Ott voltak a
lölögyűlésen. ismerik a jelöltet. tették meg vállalásaikat. Hajnal
'' riyeslik a kerületi tanácsok íel- József brigádja vállalta, hogy az
'ítását, mert azok közelebb ke- üzem készülő lágyító kemencéjét
rülhetnek a dolgozókhoz.
Szép az eredetileg tervezett december
' :gnyilvánulása
Szilvágyinénak, 2-i határidő helyett a tanácsválaszb-gy először az utca lakóinak régi, tásig elkészítik. Márkus Mátyás
izös panaszáról szól: az egészség- brigádja azt ajánlotta fel, hogy ha1
óen, nyitott
szennyvízlevezető
f kokról. Pedig ők abban a sze- táridős munkájukat december 1
r-ncsés helyzetben vannak, hogy helyett november 27-re átadják.
I zuk előtt már befödték a csator- Farkas Béla brigádja azt vállalta,
r ó i Közös sérelem az is, hogy ta- hogy a Borforgalmi Vállalat részévp.sz tói-őszig a piacnapokon egész- re készülő 250 literes "Boyler* kaf -gtelen porfellegek lepik el az ut- zánt december 1 helyett november
rát: heti kétszeri locsolással csökkenteni lehetne a port, ahogyan ez 27-én átadják.
; Rebben meg is történt. Nem nagy
A géposztály dolgozói azt a feldolgok ezek, mégis az egész kör- ajánlást tették, hogy a Szegedi
ryék egészségének és hangulatárak alakulása függ tőlük. A ta- Gőzfűrész részére készülő körfűrács és a megválasztandó tanács- rész asztalokból tíz darab helyett
tag figyelmébe ajánljuk mindkét 12 darabot készítenek el november
kérdést. A fiatalasszony, Hatvani-. 28-ra, Megígérték azt is, határidő

érdekeivel és életével. Szenvedélyesen foglalkoztatja például a Patyolat rentabilitásának kérdése.
Más dolog, hogy van egy-két jogos sérelme, amit lehet és kell orvosolni. Ócska, összetoldozott-foldozott házát (az igazság kedvéért
meg kell jegyeznünk, hogy valamikor mellékjövedelmet jelentett ez
számára) minden különösebb indok
nélkül államosították. Ez sem volna nagyobb probléma, hiszen ezzel
— mint mondotta — elvetette gondját. Azt azonban méltánytalannak
érzi (úgy véljük, nem alaptalanul),
hogy a ház legmagasabb lakbérét
reá rótták ki.
Várady elvtárstól való távozásunk egészen más hőfokon történik,
mint megérkezésünk. Barátságban
válunk el egymástól. Jártunk a
házban még Koponovicséknál is. A
fiatal házaspár az együttes életkezdés gondjaival küzd: konkrét
kérdésekben szorulnak segítségre.
A népnevelőnek itt közvetítő szerepe lehet. A megkeresett illetékes
szervek jóvoltából Koponovics elvtársat a mostaninál megfelelőbb
munkahelyre osztják be.
Felkeressük Ércköviéket is. A
férfi higgadt, józan, őszinte ember.
A felszabadulás előtt katona-altiszt
volt, most a Baromfibegyüjtő dolgozója. Az elmúlt évek nem voltak
problémamentesek számára, de jó
munkája, ügyszeretete, becsületes
viszonya fiainak politikai fejlődéséhez, akik párttaggá lettek, átsegítették a nehézségeken. Örömmel
üdvözölte
a
kormányprogramot
azért is, mert a jelenben kifejtett
munka fokozottabban esik latba az
elbírálásnál.
Befejeztük látogatásunkat. Kisembereknél voltunk, akik nem kevés nehézséggel küszködnek, de
valamennyien látják munkájuk értelmét, egyre inkább megtalálják
helyüket fejlődő új életünkben.
Ezért bizalmat érdemelnek s e bizalomra hasonlóval felelnek. Érlelődik bennük a népfront jelentőségének tudata s a tanácsválasztásokban felismerik pártunk és kormányunk új, hatalmas erőfeszítését a
dolgozók ügyének jobb, eredményesebb intézésére. És felismerik
azt is, hogy az érem másik oldala
saját aktív részvételük a közügyek
intézésében. Igy készülnek a vasárnapi választásra.

II pártszervezetben

Még fülünkben cseng a júniusi
párthatározat és a kormányprogram bátor, új hangja, még előttünk van a III. kongresszus határozata az emberről való fokozottabb gondoskodásról — máris reményteljes új távlatokat tárnak
"lénk a Központi Vezetőség októberi ülése és a minisztertanács
nagyfontosságú határozatai.
Az új szakasz politikai törekvéseinek leglényegesebb célja: dolgozó népünk életviszonyainak megjavítása. Ez a központi kérdés
döntő módon megváltoztatja szociális munkánk eddigi irányvonalát is, és az eddiginél lényegesen
nagyobb és fontosabb szerepet juttat egész társadalmunknak.
A város hosszú évek óta vajúdó
egyik legsúlyosabb
szociális
problémája a csökkent munkaképességűek megfelelő munkábahelyezése.
Ennek a nehéz és kínzó kérdésnek
megoldását tűzte napirendre a Hazafias Népfront Szegedi Bizottsága,
amikor programjába vette a Szociális Fgolalkoztató megszervezését.
A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága teljes erővel dolgozik a
feladat megoldásán. Kötelezi az a
tény, hogy Szeged területén sokszáz és többezer azoknak a nyugdíjas vagy nyugdíjtalan öregeknek,
fogyatékosoknak és gyógyult betegeknek, rokkantaknak és gyógyintézetekből kikerült fiataloknak a
száma, akik nem dolgoznak vagy
fizikai és szellemi képességeiknek
nem megfelelő munkát végeznek.
Gondoskodni kell róla és
lehetővé kell tenni, hogy ezek
a csökkent munkaképességűek,
fogyatékosságuknak megfelelő
módon kapcsolódjanak be a termelőmunkába.
Arról is gondoskodni kell, hogy
azok a két vagy többgyermekes
anyák, akik kisgyermekeik gondozása miatt máshol nem tudnak
munkát vállalni, otthon legyenek
megfelelően foglalkoztatva.
Feladataink ezen a téren igen komolyak. Figyelembe kell
venni,
hogy az öregek és csökkent munkaképességűek között sok olyan
asztalos, bádogos, cipész, szabó és
egyéb szakember van, akiket csak
különleges körülmények között tehet célszerűen foglalkoztatni. Nagyrészük jelenleg nem dolgozik, pedig lakosságunk
fogyasztási és
szolgáltatási szükségleteit az eddiginél lényegesen jobban és gyorsabban kell kielégíteni. A csökkent
munkaképességűek megfelelő foglalkoztatásával tehát máshol nom
dolgozó jelentős új termelőerő kapcsolódik be a produktív munkába.
Ezáltal jelentős új termelési érték
is létrejön. Bővül a helyi és globá-

lis árualap, gyorsul a lakosság felé
irányuló szolgáltatások forgási sebessége.
Végül pedig, fokozódó
mértékben szélesedik a helyi hulladék-, selejt- és nyersanyagok felhasználási bázisa és feldolgozó kapacitása.
De ennek nemcsak a lakosság
látja hasznát.
A munkábahelyezendő többezer
fogyatékos, öreg vagy rokkant
életkörülményeiben is döntő
javulás fog bekövetkezni, ha a
segélyezettekből é6 gondozottakból — dolgozók és keresők
lesznek.
A párt kiadta a jelszót: előre a
júniusi úton! A Központi Vezetőség októberi határozata teljes szélességében megvilágította ezt az
utat. Most elsősorban rajtunk, társadalmunk minden tagján a sor,
hogy ezen az úton járni tudjunk. A
kormány messzeható és szerető
gondossággal egyengeti ezt az utat.
A minisztertanács az elmúlt hetekben több nagyfontosságú intézkedést hozott, melyeknek alaphangját minden esetben az emberről
való fokozottabb gondoskodás nemes
törekvései jellemezték. A
nyugdíjtörvény végrehajtási utasítása, a tanácsok gazdasági megerősítéséről szóló minisztertanácsi határozat — a többi között — olyan
eszköz, amellyel, ha okosan gazdálkodunk, szebbé, kellemesebbé válik életünk. Most elsősorban rajtunk, az egyszerű emberek tízezrein
a sor, hogy ezekkel az'eszközökkei
bánni tudjunk.
Szebbé, kellemesebbé tenni életünket! Enyhíteni a közelgő tél várható nehézségein — ezek a gondolatok hatnak át bennünket, amikor hozzákezdünk egyik legnagyobb szociális
problémánk: a
csökkent munkaképességűek célszerű foglalkoztatása feladatainak
megoldásához.
A Hazafias Népfront Szegedi Bizottsága november 22-én megkezdte a szervezés előkészítő munkálatait.
A szegedi Szociális Foglalkoztató lesz az országban az első
olyan intézmény, amely kizárólag az öregek és csökkent munkaképességűek foglalkoztatására alakul.
Felhívjuk az ebben a munkában
leginkább érdekelt
öregeket és
csökkent munkaképességűeket: jöjjenek ötleteikkel, javaslataikkal és
elgondolásaikkal. Jöjjenek, hiszen
ez a szociális intézmény elsősorban
nekik készül. Jöjjenek, minél számosabban, hogy termékeny, közös
munkával együtt haladhassunk a
Hazafias Népfront zászlaja alatt —
előre a júniusi úton!
Sas István

Visszatérve a pártszervezet helyiségébe röviden beszámolunk népnevelő-utunkról. S ekkor érezzük,
hogy
háromórás politikai munkánk
során mennyire
mögöttünk állott a pál tszervezet és vezetősége. Az elnök és a titkár elvtársaknak elmondjuk tapasztalatainkat és válaszaikból kiderül, hogy
108 munkaórát
takarított
meg az Erőmű
mindenkit személy szerint ismernek, a terület minden ügyénekkarbantartó
brigádja
bajának tudói. És ez elárulja, hogy
a pártszervezet gazdája és gondviVéső és kalapács egybeolvadó za- I végzi, mindig jó eredménnyel. Ha
selője a rábízott kerületnek. A politikai munkások jártak már kint jától hangos a Szegedi Erőmű ka-' kint mínusz 3—4 fok hideg van,
előttünk is és utánunk is járni fog- zánház épületének terme. A Vörös akkor is benn, a készülék belseOktóber karbantartó brigád napok jében 30 fokos a meleg. De végzik
nak.
óta végzi igen fontos munkáját a a munkájukat. Ha vastag is-a vízMi pedig elhatároztuk, hogy az vízlágyító berendezésen. Fontos ez kő, minden esetben túlszárnyal jók
újra felvett fonalat nem ejtjük el a munka, mert a gőz előállításá- az előző javítási munkák erednak egyik nagyon jelentős része a ményét.
többé.
tökéletes vízlágyítás, azért.
hogv
A mostani karbantartási munka
Karácsonyi
Béla—Székely
Lajos szennyező anyag ne kerüljön be a
egybeesik a tanácsválasztások tiszkazán táplálására szolgáló táp- teletére folyó ünnepi műszakkal.
vízzel. A vízlágyítás nagy szerepet tölt be az energia terme'ésben, A karbantartó brigád vállalta, hogy
biztosításs így a karbantartási munkát nem a műszaki feltételek
előző
évente, hanem három hónaponkint melleit túlszárnyalják az
karbantartási eredményüket s nem
végzik.
előtt készítik el á 15 csilléhez
mss?.
A munka elvégzése nem mindig 30 munkaórát takarítanak
szükséges alkatrészeket.
henem
negyvenet.
Becsülettel
telA tömegcikk osztály dolgozói egyforma, függ a vízkő lerakodás jesítették, túlszárnyalták
vállaláGyakran
előfordul, sukat, a karbantartásnál 108 órát
egyénenként tettek felajánlást. Ho- mértékétől.
dács János vállalta, hogy novem- hogy a lerakódott vízkő vastagsá- takarítottak meg. A sikeresen beJól fejezett munka után a brigád újber 28-ig megtervezi az exportfóző ga eléri a 3—4 centimétert.
leperemezéséhez szükséges szerszá- kell hát dolgozni, mert a szinte ra vállalást tett. S ígérték, hogy a
egy- tanácsválasztási műszak ideje alatt
mokat és azokat el is készíti az- megacélosodott vízkő nem
A fontos a 150.3 százalékos eredményüket
ért, hogy az osztály ezévi tervét könnyen takarítható le.
megtartják.
határidő előtt fejezhesse be. Básthy munkát már hosszabb idő óta FiMisán György
Gábor ígéretet tett arra, hogy no- lák Ignác és háromtagú brigádja
vember 28-ig 2500 lámpatű helyett
3000 darabot készít el. Értékes felajánlást tett még Bodó József, I.öA Pedag ógitti Főiskola Fnek- Zene tanszékének
rinc István, Varga Dénes, Földházi
Ernő, Balogh Antal, Maróti Ferenc,
hangversenye
Stelczner Mária, Solymosi Lajos,
A Szegcdi Pedagógiai Főiskola nek. A hangverseny műsorában jeCsendes Lajos, Boldizsár Sándorné.
Tarján Károly és Nagy Sándor is. Ének-Zene tanszéke 27-én, szomba- lentős helyet foglalnak el a. FőisA fogóosztály dolgozói vállalták, ton este 7 órakor hangversenyt kola Nőikarának és Vegyeskarának
hogy normájukat egységes 10 szá- rendez a Zeneművészeti Szakiskola számai, melyek között az énekkari
hangversenyen irodalom különböző korszakainak
zalékkal emelik, s javítják a mi- nagytermében. A
nőséget. A Vas- és Fémipari Kis- közreműködnek aa Ének-Zene tan- művei szerepelnek, régi, eddig isipari Szövetkezet dolgozói tettekkel, szék tanárai, Kézdi Erzsébet, Kiss meretlen madrigálok, Bartók, Kojó munkával készülnek a tanácsvá- Jenöné, Madáesy Lászlóné, Mészá- dály, mai magyar zeneszerzők Bárlasztásra, aztán november 28-án ros Emma. Garamszegi József. Bei- dos, Szeghy, Vavrlnccz művei.
szavazunk a Hazafias Népfront je- le Ferenc. Műsorukban praeklajszA hangversenyre belépőjegyek
löltjeire.
szikus és romantikus szerzők ének-, a Főiskola Ének-Zene tanszékén és
Horváth Ferenc zongora-, hegedűdarabjai szerepel- a helyszínen kaphatók.

Tettekkel, jó m u n k á v a l . . .
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FIATALOK 1" Új választópolgárok!
R lanácstsgjelölt készül
a választásra

Szeged város III. kerületi tanácsa és a megyei io;ú
városi tanács i a p i m k jelöli ei
Városi lll, kerületi
tanács
választókerületeinként:
*
i . Imre Zoltán géplakatos

Az iskola kultúrbrigádot alakított, hogy majd a különböző szavazó körzetekben kis műsorral szórakoztassák, köszöntsék Szeged választóit. Mindennek megszervezése, ellenőrzése Klacskó Máriára hárul és ő örömmel végzi ezt. Iskolájában több gyerek kapott cipőt,
de rosszak voltak a számozások, s
ki kellett cserélni. De ki vigye el?
Az altiszt beteg volt, — maga
fogta meg a cipőket, elment, kicserélte, visszahozta, hogy ne várakozzanak a cipőre az arra rászoruló gyerekek.
Ilyen ember kell a tanácsba, aki
fáradságot nem ismer, csak őszinte
igyekvő
lelkiismeretes
munkát

Ördögh Péterné

Szilágyi András lakatos
3. Sipos József hegesztő
4. Klaeskó Mária iskolaigazgató
. .
5. dr. Fülöp Pál orvos
6. Hámori Ed© tanító
7. Kántor István kereskedősegéd
8. Vass Rezső tanár
9. ördögh Péterné gyárimunkás
10. Erdei István gyárimunkás
11. Rózsa István telepvezető
12. Bors István sütőseged
13. Németh Zoltán tanár
* v
^
14. dr. Kövcsdi Pál tanár
15. Zöldi Imréné adminisztrátor
Ifi. Péter Szabó Imréné házfelügyelő
18. Ladányi Benedek P. B. titkár, volt szabósegéd
19. Finta Kálmán MÁV dolgozó
20. Nagymajtényi László igazgató
21. Dobó MiklÓ3 kisiparos, malomigazgató
22. Komóesin Mihály cserepező
23. Papp László tanító
24. Ördögh Mátyás iskolaigazgató
25. Kószó Lajos egyénileg dolgozó paraszt
26. Csiíes Mihály tsz-tag
27. Csányi István öntő
28. Mágori Imréné kö'alkalmazott, volt napszámos
29. Csókási Mária gyárimunkás
30. László András szabómester
* .
31. Górd ián Mihály asztalossegéd
' .
32. Papdi Mária munkásnő
33. özv. Fehér Józsefné alkalmimunkás
34. Barna Mihálynó szövőnő
35. Szécsi Istvánné háztartásbeli
36. Lovászi János tsz-tag
37. id. Vass István egyénileg dolgozó paraszt
38. dr. Benkő Sándor állatorvos
, .
39. Vajas • Ferenc tsz-tag
40. Sebők Fercncné háztartásbeli
41 Zimányi Károlyné szövőnő
42. Balogh Lászlóné igazgató
13. Vincze Antal vállalati igazgató, volt gyárimnnkás
44. Ördögh István vállalatigazgató, kubikos
45. Györkey Lajos nyugdíjas
46. Teleki Ferenc üzemi dolgozó
47. Bálint Jánosné tsz-tag
48. Süli István tsz-tag
49.
özv. Kiss Istvánné konyhavozető, volt gyári50. munkás
51. Keszég László cipész
52. Varga Vince tsz-tag
53. Szabó Sándor üb.-elnök, volt asztalos
54. Kasza József tsz-tag
55. Tóth Endre hadnagy
56. Sebestyén László hiv. katonatiszt
Ferenc főhadnagy
57. Tóth
Solymosi Ferenc B. M. dolgozó
* A jelöltek
sorszámot,
hanem

a

neve előtt
kerületek

lévő számok
nem
számait
jelzik.

Hol szavaznak

Móravároson a Felhő-utca 5.
ezam alatt 18 éve lakik férjével
és fiával egy szerény kis lakásban ördögh Péterné,
a Szegedi
Kenderfonógyár dolgozója. A gyár.
ba még mint serdülő leány került
— ezelőtt 30 esztendővel: módjában volt megismernie Wimmer igazgató úr, — a kapitalista rend minden bűnét, aljasságát és féktelen
kizsákmányolását. A
III. kerület 9. számú körzetének jelölőgyú.
lésén nagy örömmel, egyhangú lelkesedéssel őt jelölték tanácstagnak.
Helyes volt a jelölés azért, mert
a kerület lakossága nagyrészt üzemi dolgozókból tevődik és ezek a
dolgozók ismerik ördögh Péternél
tudják, milyen példamutatóan dolgozik az üzemben. De tudják azt
is, hogyan veszi ki részét a közösségért való önzetlen
munkából,
mint népnevelő.
Még meg sem választották Ördögit Péternél tanácstagnak, máris
sűrűn nyílik az aitó a lakásukon
Jönnek a szomszédok kívánságokkal. panaszokkal, ördögh elvtársnő
ezeket feliegvzi magának és amint
jnegválnsz'ják, el is intézi. Ez nzt
lelenti. hogy a kerület lakói bíz
rak ördögh elvtársnőben, bíznak
abban, hogy érd»k0iket jól fogja
képviselni a tanácsban,

Az 1., 2., 3., 4. választókerület,
illetve a 94., 95 , 96, 97. városi választókerület lakói a Marx-téri
Vegyipari Technikumban, az 5., 6.,
7., 10., 44., 45., illetve 98., 99., 100.,
103., 137., 138-as: a Gépipari Technikumban (Kálvária-tér), a 8., 9.,
illetve 101., 102-es az Üttörő-házban, a Itálvária-téren, a 11., 15..
104., 108-as a Katona-utca 24. szám
alatti napköziotthonban, a 12., 13..
14., 16., 17., illetve 105., 106., 107.,
109., 110-es a Széli-utcai napköziotthonban, a 18.. 43., illetve 111.,
136-os a Téglagyár kultúrhelyiségéken, Cserepes-sor, a 19., 24.. 25.,
illetve 112., 117.. 118-as: a Tiszamalom kultúrhelyiségében. Vértanuk-tere, a 20., 21., illetve 113.,
114-es a Siketnémák Intézete. Bécsi-körűt, a 22., 23., 26., 27., illetve
115., 116., 119., 120-as: a Tanítóképző Intézetben, Szentháromságutca, a 28., illetve 121-es a Hámán
Kató-utca 5. szám alatti MNDSZ
helyiségben, a 29., 30.. 31., 32., 33.,
34., illetve 122., 123., 124., 125., 126.,
127-cs a Foidmüves-utcai általános
iskolában, a 35., 3C„ Illetve 128.,
129-es
az MNDSZ helyiségben,
Sárkány-utca, a 37., 38., 39., 40.,
41., illetve 130., 131., 132., 133.,
134-es: a Szabadság-téri napköziotthonban, a 46.. illetve 173. a Sertcshízlaló kultúrtermében, Dorozsmai-út, a 47., 48, illetve 174.,
175-ös a Ságvári Endre-telepi általános iskolában, 49.. 50., illetve
176., 177-es: a Hattyas-telepi általános iskolában, az 51., 52., 53., il-

II

„Ilyen

ember

kell

tanácstagnak..

Megyei jogú városi tanács
városi
válasziókerületeinként:

2,

Nagy munkában van már most
is Klacskó Mária, a Szilléri-sugárúti általános iskola igazgatója: készül a választásra. Mert megvan a
maga dolga a tanácstagjelöltnek is,
ha ígéretét, mit választóinak tett,
becsülettel meg akarja tartani. A
III. kerület 4-es számú körzetében
lakó Takács Béláné Klacskó Máriához fordult
segítségért: nem
kapta meg az elmúlt havi családi
pótlékot, ami bizony 350 forint,
nem kis összeg s természetesen hiányzik. A tanácstagjelölt iskolaigazgató elintézte választója kérését. De Klacskó elvtársnőnek nemcsak a körzetben lakókkal kell törődnie; ott a Sziliért iskolában is
lesz vasárnap választás és érzi a
felelősségét annak, hogy a szavazóhelyiségek, a fülkék rendben legyenek az Iskolában. Virágokkal
akarják feldíszíteni a szavazóhelyiségeket, hat fülkét, ahol a titkos
szavazás történik — készülődnek
szorgalmasan.

Éljetek választójogotokkal

a

94. Kovács Józsefné, a Villamosvasút dolgozója
95. Szilágyi András lakatos
96. Tombácz Imre vb. elnökhelyettes, volt szabósegéd
97. dr. Rattay László orvos
98. dr. Fülöp Pál orvos
99. Pántya József főmérnök
100. Gál János tanár
101. Spitzer Ferencné gyárimunkás
102. Ipovitz András főművezető
103. Vincze Fereno fémesiszoló
104. Halász Károlyné mérnök
105. Kovács János vállalati igazgató, műszerész
106. Kiss Kálmán kőműves
107. Kasza Pálné óvónő
108. Zöldi Imréné adminisztrátor
109. Ludvig Gyula gázmester
110. Ladányi Benedek P. B. titkár, volt szabósegéd
111. Korom Sándor szabósegód
112. Kiri Mátyás szabósegéd
113. Lődi Ferenc író
114. Sziládi Sándorné vállalati alkalmazott
115. Komócsin Mihály cserepező
116. Zombori János vállalati igazgató, kőműves
117. Faragó Károly ksz vezető.
118. Mihály József MAV mozdonyvezető
119. Csorba Béláné gyárimunkás
120. Frank Iván tudományos kutató
121. Veszelovszky Antal MÁV ellenőr
122. Kiss Szilveszter kőfaragó
123. Kazi Ferenc MÁV nyugdíjas
124. Ruzsáli János egészségőr
125. Rózsa Józsefné gyárimunkás
126. Magyar Andor kirendellségvezető
127. Barna Mihályné szövőnő
128. Czakó Mihályné MAV alkalmazott
129. Ifj. Savanya Miklós tsz-elnök
130. Dobó József egyénileg dolgozó paraszt
131. Berta Ferenc hivatalsegéd
132. Papdi Fcrenené műszaki dolgozó
133. Körmendi Ferencné házartásbeli
134. Sebők Ferencné háztartásbeli
136. Blakovics Zoltán MÁV igazg. vezető
136. Vincze Antal vállalati igazgató, volt gyárimunkás
137. Hódi Imre kertész
138. Bozóky István B. M. beosztott
173. Szegedi Ferenc kereskedelmi ügyintéző
174. Gyömbér Géza segédmunkás
175. Vőneki Illésné háztartásbeli
176. Szekeres István egyénileg dolgozó paraszt
177. Bite Vince mozdonyvezető
178. Bozó Szilvesztereié tsz-tag.
179. Hika István egyénileg dolgozó paraszt
180. Szalma János tanító
183. Rigó József hiv. katona, őrnagy
184. Nagy D. Károly hadnagy
185. Kovács Lajos hiv. katona, főhadnagy.

i?

a III. kerület

választópolgárai

letve 178., 179.. 180-as: Mihálytele- | 57., illetve 183., 184.. 18o-os keruleken az Iskola-utcai általános isko- tek a fegyvere* es rendeszet, lestulában szavaznak. Az 54., 55., 56., I letek választókerületei.

Vincze Antal
korán árvaságra
jutott.
Kulákoknál
pásztorkodott,
majd
béreskedett,
és
amikor
15
éves korában
jakihordó
lett
az
egyik szegedi fatelepen,
akkor
még
nem gondolta,
hogy
egykor
egy
nagy
Ládagyár
vezetésével
fogják
megbízni,
igazgató
lesz...
1948-ban nevezték
ki az
Újszegedi Ládagyár
vezetőjének.
Ehhez
az igazgatói
címhez
nem
kellett
sem pénz, se rang,
— csak
becsületes, dolgos,
szorgalmas,
osztályához hü munkás
ember,
aki a raktári és a keretfürészes
gépi
munkán
keresztül
megismerte
a szakma minden
csínját,
bínját.
Majdnem
hét éven keresztül
vezette
a
vállalat
dolgozóit
sikerről-sikerre.
Nem
volt olyan
dolgozó
az
üzemben, aki ne szerette
volna
Vincze
elvtársat.
A munkásokkal
való
törődésről
híres
Vincze
Antal.
Beszélnek
erről az emberek.
Különösen most hallatták
szavukat
a III.
kerület
43, a városi
választókerület
136. számú
körzet
lakói ott
Móravárosban
a jelölőgyülésen.
Öt,
Vincze Antalt,
az igazgatót,
az egyenes, becsületes
embert
tanácstagnak jelölték.
Sokan
szólaltak
mellette, szinte
kizárólag
csak
dicsérték, kiöntötték
szívüket,
köszönetüket az eddigi
munkájáért.
Voltak
azonban
olyan
dolgozók
is,
akik
nem ismerték
a
jelöltet.
— Hallottunk
róla, de
nem
ismerjük.
Álljon
fel, hogy lássuk
—i
mondták.
Vincze
elvtárs
felállt.
Magas,
erőteljes
alakja
kiemelkedett
a
gyűlésen
jelenlévő
220
móravárosi
közül.
Egy öreg néni szólalt
ekkor
meg, — sem ő, sem a gyűlés
résztvevői,
nem
fogják
elfelejteni
egyszerű
szavait.
—

Hát

lesz
sokáig.

Tanácstag

jelölt

a lll.

Kubikos ember. Olyan, aki végigdolgozta a Fehértó
töltéseit,
pestmegyei Dömsöd környékét talicskával a kezében, verejtékkel a
homlokán. Neve: ördögh István.
Évek óta Móravároson párttitkár.
A Földmunkások Szakszervezeté-

ismerem

Ilyen

Azóta

kerületből

ség

nek egyik vezetője volt, két év
óta pedig a Köztisztasági Vállalat igazgatója. Sok embert ismer,
sokan ismerik őt, — ezért jelöltéle
a III. kerület 44-es körzetében tanácstagnak. Emberek problémáival, ügyes-bajos dolgainak intézésével sokat törődött már eddig is
— ezt mondták el róla a jelölő
gyűlésen és ezt bizonyítja jelöltté
való megválasztása után
végzett
munkája is. A Korda-soron lakók
kérték a tanácsot, hogy salakozzák
utcájukat. Ördögh István a vállalat kocsijával 30—40 köbméter
salakot hordatott az utcára, a lakók pedig társadalmi
munkában
elegyengették.
Ez csak egy kis része a tanácstagjelölt munkájának és feladatának. ördögh elvtárs megválasztása után még sokkal többet akar
tenni a köznek, — bebizonyítani,
hogy méltó a bizalomra, hogy erejével, igyekezetével, munkájával a
44-es körzet lakóit segíti.

Antalt:

a

lakói

kérték
mivel

a rakott

választási

nagygyűlés

ma

délután

lesz

Ma délután fél 3 órakor a Szegedi Kenderfonógyár kultúrtermében választási nagygyűlést tartanak. Ajtai Miklós elvtárs, a könynyűipari miniszter helyettese mond beszédet a nagygyűlésen, melyet
érdeklődéssel várnak a dolgozók, mert tudják, sok fontos dologról
lesz ott szó.
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Vincze

zik,

el

Tízet

már
a

kel
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Vál-
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elé,

majd

igen

sok

mindent

a
a

Cselakók

elegyengetik.
És
téz

még

majd

évben
örömére,
ják

az
Vincze

sárnap

Antal

— ennek
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Vincze

elin-

elkövetkezendő

négy
választóinak

a tudatában

ad-

Móravárosban

va-

Antalra

is,

M. T.
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Legyünk méltók a vevők bizalmára

Ifjú választók bálja

N A P i
IDOJARASJELENTÉS

A népszerűség, a vevők bizalma A nekik megfelelő fazonú vagy
1954
Várható
időiárás
péntek estig:
Erősen
é* megbecsülése — nagyon meg- méretű cipő kifogyott. Az elárusíNOVEMBER
le,hős,
tiiub
helyen
tisztelő, de nem könnyű kiérde- tónő az ilyen vevő címét felírja s
párás,
ködös
Idö.
NéH
melni. Röviden elmondom, hogyan pár nap múlva már érkezik is a
hány
helyen
kisebb
m
havazás,
esetleg
ónos
érte ezt el a mi üzletünk kislétszá- boltból a levelezőlap: „Az ön által
eső. Mérsékelt délkePÉNTEK
tnú kollektívája és miért nyertük keresett cipő ekkor és ekkor kaphii r t reti déli szél. A
deg fokozatosan gyene. az év első és második negyedé- ható boltunkban." Hogy ez ls idő?
l e B f l B t o É Z i B * gül.
ben
a Szovjet
Szakszervezetek Meglehet. De kamatostól megtérül
sabb nappali
hflincrKözponti Tanácsa és a Szovjet akkor, ha érezzük, hogy teljesítet- , séklct pénteken: „délen
kettő—5,
máshol
Belkereskedelmi Minisztérium ván- tük kötelességünket. Sok állandó mínusz 1—p.usz 2 fok kőzött.
dorzászlaját.
vevőnk már megszokta ezt a módA munkaverseny szervezését az szert és gyakran megadja telefon- A fűtés alapjául szolgáló várható 18zéphömfrséklet pénteken
Nógrád, Heves,
üzlet vezetőség az apraján kezdte: számát.
Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabolcs-Szatösszehívtuk az embereket és megSok cipőüzlet átka — a csere. már
megyékben I— mínusz 4,
máshol 0
magyaráztuk nekik, hogy felelős- Még Jó, ha a vevő
megőrizte a plusz 3 fok között lesz.
séggel tartoznak a fogyasztóknak, blokkot. De ha nem? MegvizsgálMOZI
árért gyarapítsák ismereteiket és tuk a gyakori cserék okait. Előigyekezzenek kielégíteni a vevők ször is
Szabadság: Fél 6 és fél 8:
Kaméllás
hölgy. - Francia film (december l-ig).
igényeit.
feltétlenül próbáljuk fel mindVörös Csillag: 6 és 8: Kaméllás hölgy.
A kollektíva célul tűzte kl:
két cipőt.
— Francia film (december 1-lg).
egyetlen vevőnek se legyen
Gyakran megesik, hogy a gyári
Fáklya:
Háromnegyed 6 és 8:
Bűvös
ránk panasza!
cipők méretei között van kisebb szék. — A piramisok országában. — Magyar táncképek (november 28-lg).
Ezt pedig csak úgy érhetjük cl, eltérés. Igen fontos továbbá, hogy
SZÍNHÁZ
ha egyetlen vevő sem távozik tő- a* elárusító mutasson rá a vásárolt
lünk elégedetlenül, ha minden ven- árucikk előnyeire és hátrányaira
Este 7: Shakespeare kerestetik. — Vasdéget kultúráltan, jól szolgálunk ls. Érje el, hogy a vevő „szíve sze- vári bérlet (3).
ki és mindenki megkapja az üzlet- rint való" árut válasszon. Ha minSZABADEGYETEM
ben, amiért jött.
denre kiterjed majd az elárusító fiA bolt panaszkönyvében vala. gyelme, akkor a csere minimumra
Ma este fél 7 órakor az Ady-téri egyemennyi idei bejegyzés ezekkel a csökken.
tem dísztermében (Auditórium Maximum)
Nagy Miklós főiskolai tanár tart előszavakkal kezdődik: „Köszönöm az
Vevőink elismeréssel nyilatkoz- A.
adást A talaj. — Hazánk talajat címmel.
elárusítónőnek.. .*
nak üzletünk kirakatáról? Ez az 120 érdeklődő részére tudnak 2 forinloa
Hogyan értük ezt el?
elismerés jogos. Klavgyija Bogda- belépődíjjal helyet biztosítani.
A legelső szabály, amelytől el- nova fiatal elárusítónő, aki mesteKÖNYVTARAK
árusítónőink sohasem térnek el: ne re a kirakatrendezésnek, rögtön új Egyetemi: Olvasóterem 10-töl 21 óráig
siessünk a vevő kiszolgálásánál. Ez kirakatot csinál,
amint új tétel vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek kölelső pillantásra
kissé
furcsán áru érkezik az üzletbo. Ezt mi na- csönzése 12 őrátót 20 óráig, hétfőn 14töl 20-lg; vasárnap 9-től 13 óráig.
hangzik. De nézzfik meg, mit mond gyon fontosnak tartjuk.
Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órán gyakorlat Persze a legegyszeA mi vevőink tudják: m'nden,
tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az
rűbb azt mondani' „Ezzel az áruépítkezés miatt egyelőre szünetel. Ifjúami a kirakatban látható, felsági kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.):
cikkel jelen pillanatban nem rentétlenül kapható is.
kölcsönzési idö kizárólag 14 éven aluliak
delkezünk." Boltunk legtanasztal.
Hasonló figyelmet fordítunk a részére 12—4 óráig.
tabb elárusítónője, Natalja Szemjo- faliszekrények
felfrissítésére is. Járási: Sztálin krt. 54. Kö'csönzés szerrovna Kozullna azonban nem így Ez Kozulina és Babujeva elárusító- da kivételével minden hétköznap délután
tesz.
„Adhatok talán
valami nők művészi ízlését dicséri. Sok- 3 órától este 7-ig, szombaton délután 2-től
nást?" — kérdezi. Figyelmesen kl- szor az ízléses kiállítás az, ami 7 óráig.
Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzésl
!dc|e:
kévdezi a vevőt, szemügyre veszi megszabja az áru keresletét.
Hétfő, kedd. szerda, péntek: délelőtt 8 alakját, hozzávetőleg megállapítja
12-ig.
délután
13-15.30-tg;
csütörtök,
Üzletünkben a munkanap rendkorét és néhány pár cipőt rak a szerint áruátvétellel kezdődik. Mit szombati délelőtt 10-U-ig. délután 15rultra. Tüzetesen ismerteti a mo- kapunk ma szállítóinktól? Milyen 19-ig; vasárnap délelőtt 9-12-ig.
dellek előnyeit és feltétlenül kitér árut ajánlhatunk a vevőknek?
az áru minőségére.
FELHÍVAS
Régebben teljesen a szállítóktól
Meg kell mondani, hogy vevőink függtünk.
Mindent
átvettünk,
Kérjük Szeged város lakóit, hogy
ij;ényel az utóbbi években meg- „amit adtak". Nem támasztottunk
változtak, határozottan megnőttek. semmiféle követelményeket.
Ma november 28-ára, a tanácsválasztáNéhány évvel ezelőtt, ha meglát, más a helyzet. Gondosan tanulmá- sok napjára lobogózzák fel házaitók a kirakatban vagy a pulton nyozzuk a keresletet
6 amikor kat.
A Hazafias Népfrent
bgy újszerű modellt, már kérték ls munka után
a rövid „ötperces
szegedi bizottsága
a' blokkot. Ma egészen más a hely- megbeszélésre" összeülünk, hogy
zet: „Mutasson valami Bzebbet, leszűrjük
a
nap
tanulságait,
kényelmesebbet. Nem szeretem a igyekszünk összegezni,
értékelni
nehéz cipőt" — és sok-sok egyéb a vevők kívánságait, a szállítónk- Háromszínnyomással készült
óhaj. kívánság. Ez jellemzi a mai hoz már kész követelésekkel me- bélyegek kerülnek forgalomba
vevőt.
gyünk.
Boltunkban mindig bő válaszA felszabadulás óta igen sok
Munkánk legfontosabb'
feladatékot tartunk. Természetesen
ta: az eddiginél még jobban tanul- szép, ízléses bélyeg készült az Álaz ís megesik, hogv valamimányozni a keresletet és harcolni lami Nyomdában, eddig azonban
lyen cipő mégis hiányzik.
minden
esetben csak kétszínű
maximális kielégítéséért.
Mit tegyünk Ilyenkor? Nehéz ma
Az elmondottakon kívül sok fel. mélynyomást alkalmaztak Dr. Tölmár megmondani, hogy kl volt az, adat áll előttünk. De a bolt kol- gyesi Béla, az Állami Nyomda
akinek a bolt alkalmazottal közül lektíváfa jól ismeri a vásárlókat, mélynyomó művezetője, a könnyűelsőnek jutott eszébe, hogy meg- az embereket és ez egyúttal biz- ipar kiváló dolgozója, a meglévő
kérdezi a vevő címét és értesíti az tosíték ahhoz, hogy munkánkban technikai berendezésekkel megoláru beérkezéséről. De ma már ez újabb sikereket érjünk el.
dotta azt a feladatot, hogy háromnálunk szabály. Gyakran jönnek
színnyomással is lehessen bélyegeL.
Pecsnyikova,
be hozzánk sokgyermekes anyák,
ket készíteni. Az első háromszína „Moszukuvtorg" 31-es számú nyomással készült bélyegek a téli
hadirokkantak — olyan emberek,
boltjának helyettes vezetője.
sportsorozat bélyegei lesznek, ameakiknek nehéz boltról-boltra járni.
lyeket januárban hoznak forgalomba.
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Vasárnap este 7 órai kezdettel l székház
nagytermében (Horváth
rendezi a Városi DISZ Bizottság I Mihály-utca 3.), aheva a város ifaz új választók bálját az MSZT J júságát szeretettel meghívja.

Pancso Vladigerov
zongoraestet
28-án, vasárnap este a Zenekonzervatóriumban fellép Pancsó Vladigerov kétszeres Dimitrov-díjas zeneszerző, a Bolgár Népköztársaság
érdemes művésze. Vladigerov művei Európa-szerte népszerűek. Hazánkban főleg szimfonikus művei,
elsősorban „Vardar" című rapszódiája tették ismertté. Négy évvel
ezelőtt játsztotta a magyar Rádióban III. zongoraversenyét. Ezt a
művét egyébként 1936-ban írta és
1938-ban a stuttgarti zenei ünnepségeken volt az első külföldi bemutatója. Pancsó Vladigerov
19
éves korában, 1918-ban írta első
zongoraversenyét. Most a szófiai főiskola zongora- és zeneszerzés tanszakán tanít.
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LABDARUGAS
szerdin

lejátszott NB. l-es mérkőzések
eredményei

Szegedi Haladás—Szombathelyi Lokomotív 1:0.
Budapesti lfonvéd—Bp. Dózsa 2:1.
A
Bp. Honvéd ezúttal is nélkülözte 5 sokszoros válogatottját és Jó Játékkal fgy Is legyőzte a Dózsa csapatát.
Bp. Kinizsi—Salgótarjánt
Bányász 4:0.
Az első félidőben még tartotta magát a
bányászcaapat, de azután kidomborodott a
Kinizsi nagyobb tudása.
Bp. Vasas—Vasas Izzó f i i . A két egyferma képességű csapat megosztozott
a
bajnoki pontokon.
Sztálinvárosi Vasas—Győri Vasas 4:3. A
Sztálinvárosi Vasas
meg'epet jssel szolgált a Győri Vasas csapatának legyőzésével. Az eredményből az látszik, hagy
a
Sztállnvároslak
még nem adták fel
a
harcot és megpróbálnak az utolsó helyről
elkerülni.
Dorogi Bányász—Diósgyőri
Vasas 1:1,
Meglepetés a Diósgyőr pontvesztesége saját otthonában Dorogtól.
Osztályozó az NB. I I . való Jutásért
Mosonmagyaróvárt
Motém—Komáromi
Lokomotív 2:1.
Debreceni
Vaaútépftő—
Nylrmadai Traktor 7:0.
A Bp. Vasas berlini mérkőzése
A Budapesti Vasas elutazott Berlinbe
ahol a Dinamó és a Motor
csapataiból
összeállított vegyes csapst ellen látszik.
A mérkőzés Iránt óriási az érdeklődés.
Az NB. f. állása a szerdai forduld után
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

Bp. Honvéd
Bp. VI..
Bp. Kinizsi
Bp. Vasas
Bp. Dózsa
Diósgyőr
Tzzó
Dorog
Csepel
Győr
Salgótarlán
Szómba tliely
Szeg'd
Sztállnváros

18 15 1
20 12 3
22 IS 1
22 e 7
21 9 4
21 9 3
21 6 9
22 5 9
22 5 3
21 6 6
23 T 4
22 < r.
23 6 5
22 6 3

2
5
1
6
8
9
1
8
1
9
11
10
11
13

07:22
00:18
42:27
41:41
•14:37
42:46
25-32
30:38
27:10
.31:13
24:36
21:42
31:56
32-44

bolgár
zeneszerző
tart Szegeden
Vasárnapi zongoraestjén a
következő műveit adja elő: Keleti induló; öszi elégia, op. 15. No. 2.;
Szenvedély, op. 9. No. 8; Klasszikus
és romantikus 6zvit zongorára, op.
24; Vardar; Schuman miniatűrök,
op. 29; öt zongoradarab szvit, op.
51.
Az esten Garay György érdemes
művész, a hegedű mestere is közreműködik. Höndel F-dur szonátáját, Bach Chaconne-Ját és Paganini
D-dur hegedűversenyét adja elő.
A zongora-hegedű est vasárnap
este 8 órakor kezdődik a Zenekonzervatóriumban. Jegyek az Országos Filharmónia Klauzál tér 2. sz.
alatti irodájában válthatók.
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A csongrédmegyel bajnokság
ményei
1.
2.
3.
4.
5.

a.

7.
8.
9.
10.
II.

12.

13.
14.

Szegedi Haladás
Szegedi Petőfi
Szegcdi Kender
Hmv, Szpártákusz
Szentesi Lokomotív
Szegedi Lokomotív
Szegedi Kinizsi
Szegcdi Posta
Csongrádi Építők
Szegedi Vasas
Szentesi Kinizsi
Szentest Szpártákuse
Hmv. Építők
Makói Vasas

végered-

4

rt. !'

pent
42
41
34
30
28
22
17
^ 15
12
10
5

4

2
2

USZAS
A december 3.. 4., 5-én megtartandó magyar úszóbajnokségra több mint 300 nevezés érkezett. A bajnokságon az egész
magyar élgárda elindul.
A bajnokság Ilyen szokatlan Időben való
megrendezését a torinói Európa-bajnokság,
valamint az 1956-os olimpia teszi szükségessé.
Bozón a 100 méteres hátúszás Európabajnoka és csúcstartója visszavonul a versenyzéstől. Bozón nehéz anyagi gondjai
m'att kénytelen abbahagyni a
versenyzést. Olyan keveset keres.
hogy abból
nem ludja magát fenntartani, ezért
más
foglalkozás után
kell
néznie és
fgv
úszásra és edzésre nem marad Ideje.
PALYAZATI

FELHÍVÁS

A Testnevelési Főiskola a
pedagógiai
tanszék, valamint a torna-tanszék
docensi állásra pályázatot hirdet. A pályázatokat 1954 november 31-Ig kell a Testnevelési Fő'skola Igazgatójához
(Budap-st. X I I . Alkotás u. 44.) beküldeni.
pályázatra vonatkozó részletes felvtlágosttást a főiskola Igazgatója ad.

31
27
27
25
22
21
21
14
KOSÁRLABDA
19
18
A Szegedi Lokomotív férfi
kosárlabda
18
Budapesten szerepelt.
18 csapata vasárnap
Műszaki
Egyelem
17 Filenfele a Haladás
Játékosokból ál'ó
13 nagyrészt I. osztályú
csapata volt. A 78:78 aránybon döntetlenül végződött mérkőzés
változatos, JóMA DÉLL'TAN
Iramú küzdelmet hozott, amelyen a vasközépjátékosukat
órai kezdettel játssza a Szegedi Lo- útas fiatalok távollévő
(él
komotív a Békéscsabai Építők oilen utolsó Jó csapatmunkával pótolták.
Kd. Lantos 22, Gömör 20, Paulina 15.
NB. I I . méközísét. A csapat a Petőfi elleni összeállításban
veszi fel a küzdel- Gallyas 12. Vlski 6. Ágoston 2. Schatz 1.
met.
Az egész család krumplit
lopott
A középjátékos szerepe a kosárlabdázásba:*
Asztalitenisz
Szabó János mester edző már s második
Mórahalom, Tanya 688. szám nagyját étkezésre, az apróbbakat
Vasárnap tartották meg a rókust torna- szakkönyvével Jelentkezik s ezúttal olyan
alatt lakik Sánta Imre, István nevű pedig — mert hót éjjel nem lehe- DIÓFASZEKRÉNY, barokk kombinált, el- csarnokban
Szeged város asztalitenisz bajdolgoz fel és
olyan
módszerrel,
fia és Ilona leánya. A leány 30, a tett. nagyon válogatni — állataik adó. Gyöngy u. 6. I. em. 8. ajtó. Jezsuita noki ágáL egyéni és páros számokban 05 témát
ame'ybez eddig még nem nyúlt a szaktemplomnál.
Indulóval.
fiú 28 éves. Dolgoztak is úgy las- etetésére használták.
irodalom. A bevezetésben
megismerjük a
ALIG használt 155-ös Kalor kályha eladó.
Eredmények: N5I egyéni !. Kamo.-al (Sz
sacskán, a maguk módja szerint,
A bíróság a következő ítéletet Huszár u. 8.
Kender). 2. Nádas (Haladás), 3. Nádas II. különböző labdajátékok, ..centerek" szerede egyszer mégis mást gondoltak: hozta a krumplitolvajokra: az apát, SALSZOVÖ ráma eladó. Oroszlán u. 4., (Haladás).
péi. Hasznos szempontokat ad
a középFérfi egyént: t. Megadta (Haladás), 2, 'átékos kiválasztásához, részletesen Ismerkönnyebben élnének, ha más mun- Sánta Imrét 3 havi börtönre és 500 I. em. 3.
Wénlnger (Petőfi), 3. Kilyénfalvi (Petőfi). teti annak dobásmódjait, meglelölve a küFÖZOMINDENBS
bejárónő
Jó
bizonyítkájának gyümölcsét fogyasztanák, forint pénzbüntetésre; fiát, Istvánt
Férfi páros:
I.
Zsenge'lér—Szalontai lönféle dobások előnyelt, hátrányait s eledecember l-re felvétetik. Müllioívagv legalább is fogyasztanának 3 havi börtönre. 300 forint pénz- vánnyal
(Haladás). 2. Nagy J.-Nprry Z. (Kender),
fer órásüzlet. Sztálin krt. 47.
ve figyelmeztet a gyakran e'őfordulő hi3.
Gazd'k—U'énlnger
(Petőfi).
belőle.
büntetésre, Ilonát pedig kéthónapi 6 MPTF.RES akác- és fenyőgerendák. röVegyes páros: I. Zsengellér— Nádas T. bákra. Külön fejezetben foglalkozik a kővidebbek
is.
kombinált
szép
szekrény,
reEzért egy augusztusi éjjelen ki- börtönre és 200 forint pénzbünte- kamié eladó. Somogyi Béta u. 6. 1 csen- 5. Kende-Nádas I I . (Haladás). 3. Nagy zépjdtékosoknak a védekezésben. Illetve táB.—Bóka (Kender).
madásban betöltendő feladatával. A könyv
mentek Csiszár Veronika kruronli- tésre ítélte. A bíróság ezenkívül getés.
legé'tékesebb része az, amely a középkötelezte a családot a kár megté- 24-én 20-21 ÖRA KÖZÖTT a Sztálin krt.
Megyei
bajnoki
eredmények
földjére kosarakkal, zsákokkal. Há- rítésére. A börtönbüntetést 3 évi és Petőfi S. sugárúton egy bordóbőrlátékos edzését tárgyalja, gazdag gyakoradva
a
centernek
egyéromszor ismételték meg ezt az éj- próbaidőre felfüggesztette, mivel aa tokban 1 drb töltőtoll és egy mofám ceH-ladás—Hmv
Sznártákusz 11:3, Sz, latanyagot
1
elveszett. Becsületes megtaláló adja Petői —Szegedi Ktnlzsi 11:7, Szegedi Ki- nileg
történő,
majd
a
csaoat munszakai kirándulást és egy-egy alka- egész család eddig büntetlen elő- ruza
le a Tüzép V. központi Irodában. Rigó nizsi—Csongrád' Énftök 11:0, Szentesi Lo- kájában
beilleszkedő
foglalkoztatásához.
lommal mintegy 120—130 kiló bur- életű volt s az okozott kár csak 94 névre. Teljes értékét megfizetem.
kr.molfv—Szegedi Posta 11:6. Szegedi Pe- A helyes lábmunkára különös gondot torF.GY cipész présgép eladó. Kölcsey u. tőfi—Szegedi Lokomotív 11:0.
forint.
dit a szerző, akt a könyv végén tanácsot
gonyát vittek haza. Otthon aztán a
4. Házfelügyelő.
ad arra az esetre ls, ha alkalmas középSAKK
TŰZHELY fehér.
zománcos és
gáz.-esó
látékos hiányában a csapat minden egyes
eladó. Csongrádi sgt. 6/a.
Az országos sakkbajnokság szerdal for- tagjának felváltva kell
betölteni a köELADÖ Jókarban lévő gyalúpad.
Újszedutójának nagy meglepetése, hogy Ktuger zépjátékos posztját.
ged. Pltllcli K. u. 35.
December 12-én, 13-án és 14-én IRHA nagy kocsibunda, húsozrtkád. vér- legyőzte a vezető Benlcőt, ugyanilyen meg- Az üj szakkönyv segítőtársa lesz az edA Népművészeti Intézet szakiirzt fehérje, dús takarmány baromfi és lepetés volt Szabó nagymester veresége is zőknek nemcsak a kózépjátékos. hanem a
ugyancsak
Budapesten a néprajzu- malacnevelésbez,
osztályai decemberben szak-áganrövid gyerekágy.
Petúil Szllytőt. A verseny állása: 1. Bllek
és bedobok és a hátvédek oktatásában Is.
sok
jönnek
össze.
telep I I I . 100.
lvint többnapos országos konferenSzabó 3—3 pont.
T. J .
December 17-én az intézet szék- EGY gyermekágy eladó. Hoblártbasa u.
ciákat tartanak.
29. szám.
A táncosztály december 4-én és h á z á b a n a k é p z ő m ű v é s z k ö r ö k 1954. VILLANYMOTOR
3 fázisú 220/380 V. 2890
3-én Miskolcon tartja a népi tánc- évi munkájáról lesz beszámoló, fordulat 0.6 KW eladó
vagy hasonló 1 fáamelyet
a
rajzpedagógia
és
a
módA RÁDIÓ MŰSORA
együttesek és táncok taták országos
zisúra 220 V. elcserélhető. Újszeged, Szószertan
kérdéseiről
szóló
előadás
regi
u.
24.
NOVEMBER 27, SZOMBAT
reltrészletek, 14.50 Regényrészlet, 16.30 2ekonferenciáját.
nei előadás. 16.20 Előadás, 16.40 Tánczene.
HAZTARTASI alkalmazottat, megbízhatót,
December 11-én és 12-én a Nép- egészít ki.
Kossuth-rádió
17.10 Orosz nyelvtanfolyam. 17.30
Hangesetleg
főzni
tudót
felveszek.
Dr.
Cserna
A színjátszók országos konferenművészeti Intézet budapesti szókküldi.
Tolbuchin u. 46.
4.30 Hirek. 4.40 Reggeli zene, 5.30 Falu- lemezek. 18 Felolvasás, 18.20 Szív
házában rendezik meg az országos ciáját december 17-én, 18-án és IRODAGÉPEK Javítását. Jókarbautartását rádió. ti.45 Lapszemle, 7 Hírek. 7.15 Hang- 19 Tíz perc közgazdaság. 10.1!) Kantáta.
19.30
Szimfonikus
zene.
19.10
Grieg
és
19-én tartják meg az intézetben.
Filmzene. 9
gyorsan, szakszerűen végzem. Id Farkas lemezek, 8.30 Indulók, 8 50
zenei konferenciát.
Giinka müvei bő1. 20.20 Sporthíradó. 20.40
Pál, Ságvári Endre u. 0. szám. I I . em. óra 20 Úttörő bfradú. 9.45 Oyermakzene, Verdi-lemezek, 21.20
AJándékrnüsor,
22
10 Htrek. 10.10 Hangverseny, 11 Orosz daajtó.
F.löadis, 11.40 Szbnfónlkus zene.
KISVASÚT és kövesút közelében Domn- lok. 11.12 Zongora. 11.30
Operakóru9ok.
19
Hírek,
lapszem'e,
12.13
A
t é l i
k ö n y v v á s á r r a
s y á m o s
j e l e n l o s
széken I kat. ho'd e'sörendű szőlőnek való
Szórakoztató zene. 13 Népzene. 13.40 LúTöld eladó. Érdeklődni Szivárvány u. v c /a.
OELMAGYARORSZAO
Vószena, 14 Hfrek 14.25. Zenei D'Jság. 15
ú j
k ö n y v e t
a d
k i
a
S « k r a
K ö n y v k i a d ó
szám. Bozsóék.
• Magyar Dolgozók Pártja
óra 20 Beszélgetés íróval. 13.40 Szív külB O R O S H O R D Ö K 600—700 literesek, újak, di. 16.10 Vonósnégyes. ló.40 Levelekre vácaongrádmegvel napilapja
terjedő
időszakot eladók. Makó. Szabadság tér 23.
Szerkeszti: s szerkesztőbizottság
Megjelenik Lenin művei lt. és 1925—1936-lg
lasz. 17 Hfrek. 17.10 Kórus-hang'-erseny,
belé- 17.30 Szövetkezeti híradó. 18 Egy falu 3
Felelős kiadó: a? MDF CsongrádALLAM1 Csecsemőotthon
azonnali
12. kötete. Kiadják "A Szovjetunió öleli fel.
keres. rgy nóta. 18.30 Moszkvai Rádió össze tilmegyei Bizottsága
pésre
főzéshez
értő
konyhalányt
A téli könyvvásárra jelenik meg
Kommunista Tártja kongresszusaiSzerkesztőség- Szeged Lentn-u. I I .
tása. 19 Operhangve-senv. 20 Esti hlr.
Gazdasági hivatal. Csanádi u. 34.
Mao
Ce-tung
válogatott
müveinek
Telefon:
33—36 és 40 -80.
adó,
20.20
Müvész-est.
22
Hírek,
22.20
nak, konferenciáinak és központi
A RADNÓTI Miklós gimnázium IgazgatóKiadóhivatal: Szeged, Klauzál-tír t .
és
sága alkalmaz fűtő segédmunkási és fűtő Tánczene. 24 Hfrek, 0.10 Népdalok
bizottsági plénumainak
határoza- 4. kötete is.
Telefon:
31-16.
és 15-00.
Napvilágot lát Méray Tibor Kos- Mvata'segédet. Jelentkezni lehet az iskola csárdások.
tai- című gyűjtemény 2. kötetét.
Igazgatóságánál, Sztálin krt. 6-8.
suth-díjas
író
»Hotel
de
l'EcucíPetőfl-rádló
Díszes kiadásban kerül az olvasók
LAPOS igáskocstt, kiváló állapotban keCsongrádmegvel Nyomdaipari V á l l a l a t
kezébe Vorosilov cikkeinek és be- mű riport- és novellagyüjteménye, res megvételre a Seegedi Élelmiszer Kis- 6.30 Kisiskolásolt riucorr. 6 40 Torna. 6
Szeged
ker Vállalat. Kállay Ödön U. 2.
óra 50 Filmdalok, 7 Hanglemezek, 14 OpeFelelős vezető: VIncze György
szédeinek gyűjteménye, mely az svájci élményeiből,
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