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Kultúrotthonok készülődése a Magyar—Szovjet Barátság
Hónapjára
A Szovjetunió iránti barítság, a szeretet és hála hangjai
jutnak kifejezésre a hagyományossá vált Magyar—
*zovjtl Barátsági Hónap gazdag kulturális programjában is. A
'szabadult magyar nép mcbiscges hálája és szeretele csendül
í.i. városunk kulturális rendezvényeiből. Ebből az életünk minin területére kiható eseményből — mely március 4-től április
4-ig tart — nagy lelkesedéssel veszik ki részüket a külvárosok
l idtúrotthonai is. Szinte versengenek, hogy ki elűzze meg a
másikat tökéletesebb felkészüléssel, színesebb programmal. Színjátszók és énekkarok, zenészek és táncosok már azon dolgoznak, hogy az idén még tökéletesebb rendezvényeken
keresztül
ismertessék meg városunk lakos ágálja szovjet kultúra kincseivel,
Elmondhatjuk, hogy a szegedi külvárosi kultúrházak is
lelkes munkával készülnek a Magyar—Szovjet Barátság Hónapjára. Ezekben a rendezvényekben is kifejezésre juttatják a szovjet és a magyar nép együvé tartozását a megbonthatatlan barálság jegyében.

A SZEGEDI LAKÁSHELYZETRŐL
(2. oldal)

Felsővároson

A Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetőségének

A Magyar Dolgozók Pártja
Központi" Vezetősége 1956.
február 2-án ülést tartott,
amelyen meghallgatta Matolcsi János elvtárs, földművelésügyi, Szobek András elytárs, begyűjtési, Csergő János elvtárs, kohó- és gépiparí, Kiss Árpád elvtárs, vegyipari és energiaügyi miniszternek, valamint
Pogácsás
György elvtársnak, az Állami

ülése

Gazdaságok
miniszterének
beszámolóját a Központi Vezetőségnek a mezőgazdaság
fejlesztéséről szóló 1955 júniusi határozata végrehajtásával és az 1956. évre tervez e tt intézkedésekkel kapcsolatban.
A Központi Vezetőség a beszámolókat megvitatta és az
1956-ra tervezett intézkedéseket tudomásul vette,

Felsűváros dolgozóinak eddig Dózsa György és a Dugonics
is sok szcp szórakozási lehetősé- Általános Iskola tanulóinak gyerget nyújtott a Móra Ferenc mek-délclőlt keretében mutatják
Szövetkezeti Kultúrotthon. A be a legkiválóbb szovjet meseBarátsági Hónapra pedig a leg- filmeket. A Kultúrotthon tervetöbbet szándékozik adni kedves zetébcn szegedi írók is szerepeilátogatóinak, szülőknek és gyer- nek. A szovjet ifjúsági irodamekciknek egyaránt. Az eddig lomról több előadást tartanak a
is szépen fejlődő énekkar klub- Barátsági Hónapban a felsőváestek formájában kívánja köze- rosi gyermekeknek,
Az ü z e m e k j ó f a p a s z f - o l a l - a i b ó l
lebb vinni az egyszerű dolgo- A Kultúrotthon énekesei és
zókhoz a nagy szovjet ncp leg- táncosai pedig apró, színes műszebb dalait. Ezt követően pedig sorokkal teszik élménvszerűbbé
Az óragrafihonos
módszer
első
a szegedi Nemzeti Színház fia- a Barátsági Hónapban a szegedi
sikerei
a
Textilmüvekben
tal művészeinek közreműködésé- járás községeiben tartandó irovcl ifjúsági hangversenyt ren- dalnti esteket. A kultúrotthon
A Szegedi Textilműveikben leszedő-csoportok
tisztítási
dez a kultúrház vezetősége, bogy előzetes rendezvényeiben máris
nemrég -korszerű üzemmel, feladata is gyakran meghaF'elsőváros
dolgozóit
még
jobban
műsorra
tűzte
a
szovjet
drámaRókuson
eredményekért«- ladja erejüket. A munkát
megismertesse a szovjet zenei cs *irodalomról szóló előadást: „A korszerű
mozgalom indult, amelynek ezért úgy szervezték át, hogy
Szeged legfiatalabb kultórott- általános iskola tanulóit is, akik dalkultúra
gazdagságával. A szovjet dráma estje" címmel,
célja, hogy a fonoda műszaki gópcsoiportonlkiint egy-egy lehona, a Rókusi Kultúrotthon eddig is szívesen végeztek el ki?
színvonalban, az egy főre eső szedőt kizárólag tisztítással
gazdag tervezésében ott szerepel sebb-nagyobb feladatot kultúr?
Á belvárosban
termelésben túLszárnyalja a bíztak meg, anélkül, hogy a
a „Szabad szél" című szovjet otthonukért A felnőttek és gyer?
textil- fonoda
létszámát emelték
G vula Kultúrotthon rendezésében a szegedi és a Sze- legfejlettebb külföldi
nagyoperett feluj.tasa, melyet a mekek rcszere het. kcUzeri
filmgyárakat.
volna.
is.
dcn tanuló koreai {ialalok ba.
Rabagyar szmjatszoinak közre- vel.tes szerepel meg a kvdturhaz
v á r f s u n U b a n . A Magyar ráti találkozója, ahol apró, színes
Az űjtípusú munkaszerveAz e célból alakult munműködésével kivannak bemutat- m ^ a b a n . E n n ^ k e r ^ b e n a
Hónapra műsorokkal Szórakoztatják majd kaközösség hosszas kísérlezés a gyűrűsfonó szinte
ni. Az eddigi előkészületek már- legkiválóbb szovjet keskenvfil- 6 o k
— 1 tei és számításai nyomán
minden dolgozójának a tetmeglepetést tartogat a kul- egymást a ket nep fiai.
is komoly munkáról tanúskod mek kerülnek bemutatásra. A lúrotlhon
szését kiváltotta.
most elsőként bevezették a
Szeged zenekedvelő
nak, hiszen a Ruhagyár színját- szokásos mesedélelőttökön pekeretében több kártoló, szalagegyesítő, nyúj- A fonónőknek így több ideé s s z o v _ k ö„ yv -ankétok
szói szinte egyetlen napot sem dig megismertetik a kisiskola, f i b b k 5 n n v ű ze_ ü : s z o v i f e , mü :ismertetését
.-.^x. is tó, előfonó üzemrészekiben és jük jut arra, hogy a gépeket
hagynak ki anélkül, bogy no sokkal a szovjet népmesék vilá- ^
programjában programba vette. Különösen a a gyűrűsfonó egy részében körüljárják — mondja Gajtartanának próbát.
gát.
. J
rendszeres szovjet ifjúsági regények nép- az óragrafikonos tisztítási dacsi Jánosné. A gondosabb
önálló könyvkiállitást is ter, A rókusi dolgozók különi kér- J ™ ^
^ e g k T v á lóbb "orosz szerüsítését/ hogy ezen keresztül' módszert. Ez
kötözéssel kevesebb hulladék
vez a Rókusi Kultúrotthon veze- tok, hogy a Magyar-Szovjet ^ ^ ^ ^
^
a termelékenység i növeke- keletkezik. Emellett " persze
z c n e m ű v e . ;s c m e l j í k
gazdagodó|
tősége. Orosz és szovjet klasszi- Rarátsági Hónapban tűzze müdése, a minőség javulása nő a termelékenység, mert
ket mutatják be mikro-lcmezck- könyvtáruk olvasóinak számát,
kusok műveinek egész sorát tár- s o r r a a kultúrotthon vezetősége ről
mellett főként jelentős hul- úgyszólván csak a szálkötöa zenekedvelőknek.
Az ankétokat könyvkiállitással,
,,
, ,
.,
.. ... .
Gorkij világliírű regényenek,
zést és az előfonalcserét kell
Jadékcsökkentésre vezet.
A szokásos vasárnapi mese- könyvsorsolással és könyvvásárjak a dolgozok ele. Ebbe a
JjI>y4 -.. nak i r o d a l o m . e s z ,étiA rendszeres tisztítás kü- elvégezni. De lehet minőség,,, . .
..
, .
....
. . . lásokkal kötik egybe.
A
kiálli8
munkába szeretné bevonni a k a j elemzését a könyvismertctc- délelőtt kts résztvevőit edd.g ^
lönösen a gyúrúsfonában ho- javulásról is beszélni, mert
kcrö,- kün /vek
fűlpg
H
kultúrház vezetősége a közeli sek keretén belül,
még nálunk kevésbe ismert orosz s z o v j c t képzőművészetet bemu- zott szép eredményt. Azelőtt azelőtt gyakran a tisztítás
népmesékkel fogadják a Barát- tató irodalmi műveket tárják a fonónők egy része a mú- utáini olajos kézzel kellett
Alsóvároson
Barátsá
•
sági Hónapban. Érdekes esc- majd a kultúrházat látogató kö- szak utolsó órájára hagyta a .megfogni a csévéket.
A MÁV alsóvárosi Petőfi Sán- vehessék részüket a
— Az én gépemen csakkilenc-féle tisztítási művelet
° ménynek ígérkezik a kultúrház zönség elé,
dor Kultúrháza színjátszói nagy Hónap rendezvényeiből,
elvégzését. Ez idő alatt el- nem a felére csökkent a hul. . , , . . . , ,
A szovjet tudomány giganti?
hanyagolták a szálkötözést, s ladék — lelkesedik az új
es szép munkaval készülnék a k y s
k-( eIöadiissorozat is
így formahibás kopsoíkat ter- módszerért Vörös Emilia íoBányaszéldeszkát készít a Falemezgyár
Magyar-Szovjet Baratsagi Hó- s z c r e p c i a kultúrház nagyszabású
meltek. A nagy szálszakadás nónő —. Amíg a múlt hónapnapra. Afinogenov: ;,Kisuno- programjában: „Az atom az emmiatt gyakran le is kellett ban több mint 4 százalék jó
A
Szegedi
Falemezgyárban
Ezeket
a
bükkhengerelket
kám" című báromfelvonásos mű- ber szolgálatában" és „Az atomállítani a gépet, ami lénye- fonalat kellett újból feldola
bükkfának
csak
a
megfelelő
ezentúl
nem
tüzelőnek
haszvét mutatják be a III. kerület energia szerepe a háború és bé- felső rétegeit tudják felhasz- nálják, hanem értékes bá- ges termeléskiesésre veze- gozni, most már sikerült
dolgozóinak. A heti kétszeri ke kérdésében" címmel,
nálni rétegelt lemezgyártás- nyaszéldeszkát gyártanak be- tett. A szálkötözés elhanya- egyes napokon 2.5 százalék
összpróbákon kívül szinte na- Az előadások iránt máris nagy hoz. A bükkfa nem alkalmas lőlük. Keretfűrésszel megfe- golása miatt nőtt a hulladék alá szorítani ezt a hulladéponta tartanak kisebb részpróbá- érdeklődést tanúsítanak a kerü- rostlemez készítésére
sem, lelő méretre vágják az anya- mennyisége.
kot.
kat a lelkes színjátszók. Az let lakói. A Barátsági Hónapban ezért a hámozás után vissza- got, hogy alkalmassá váljon
Különösen a fiatal, kevés
De hasonlóképpen
bizoének- és zenekarok pedig új több népszerű szovjet filmet is maradt úgynevezett bükk- a bányákban a széndarabak gyakorlattal rendelkező dol- nyítja az óragrafikon, az új
szovjet ének- és zenekari mű- műsorra tűz a kultúrház vezető- henger eddig hulladékba ke- lehullásának megakadályozá- gozóknál okozott nagy nehéz- szervezési módszer sikerét
rült.
sára.
veket tanulnak, hogy méltóan ki- sége.
séget ezeknek a munkáknak Fülöp Margit, I-engyel Irén,
az összetorlódása.
Ungár Györgyné és a többi
Ezért is nagy jelentőségű fonónő, leszedő és tisztító
Alkalmazásáról,
hasznosságáról
kent ragasztó anyagot. Amíg az in- az óragrafikonos módszer be- dolgozó is.
egyre többet hallani az iparban is.
fravörös sugarat nem alkalmazták, a vezetése.
A pontos időbeosztás alapcipő egyes részeinek ragasztó anyagKicsit valami „titokzatosság" is köA fenoda mennyezetén el- ján, tökéletes szervezettséggal
való
bekenése
után
pontosan
rülveszi és az emberi fejekben — a
helyezett nagy, világító gel folyó munka nyomán a
húsz percnek kellett eltelni. Ha endologban járatlanóknál persze — küprizmák, illetve a kifüg- gyúrúsfonónak abban a felénél több volt, vagy kevesebb,
nem
lönféle elgondolások születnek
meg.
gesztett táblázatok órán- ben, ahol ezzel az eljárással
Az iparban, a termelés különböző
kötött jól a ragasztó. Most az infraIrányítsuk hát a tudomány
reflektokint jelzik, hogy mikor dolgoznak,
folyamataiban is sikeresen segíti az
vörös sugár segítségével három perc
rát az infravörös sugarakra.
már az első héten teljesen
kell az egyes géprészeket
embert az infravörös sugár. Hasznoután bármikor lehet ragasztani.
A Szegedi Egyetem Kísérleti Fizimegszűnt a 100 százalék
tisztítani.
sítása
természetesen
a
termeléstől
kai Intézetében,
ebben az árkádos
A meleg levegővel való
szárítás Például a szállítóhengert az
alatti normatcljesítés.
függően másban és másban jelentkeépületben Salkovits Endre adjunktust
sokkal költségesebb,
mint az infra- első órában, a tolókós tisztí- Ugyanakkor
fontos eredzik.
Hazánkban
gyártjuk
az
olyan
keressük, A műhelyben — a kísérlevörös sugár. A meleg levegő koránt- tót minden órában meg kell mény, hogy a hat nap alatt
elektromos lámpákat,
amelyek legtek gyakorlati termében — találjuk,
sem
hatol
olyan
mélyre,
mint
az
intisztítani a rárakodott gya- csaknem másfélezer női ruha
megfelelőbb hullámhosszú
infravörös
s aztán az infravörös sugárról folyik
fravörös sugár. Tudják ezt a Textil- potszálaktól, hulladékoktól.
készítéséhez elegendő fonalsugárzást lövelnek.
Megjegyezzük,
a szó.
müvekben
is
és
az
anyag
bevizsgáAz óragrafikonos módszer lal kevesebb került hullahogy a iközönséges villanyégök is az
lásnál
a
szárítást
napról
napra
négy
kiderült,
hogy
nemnyomán
— Mi hát az infravörös sugár?
dékba, mint az előző héten.
általuk kisugárzott fényenergia zömét
infravörös
lampavai végzik.
Bodo
az infravörös
tartományban
sugá— A fénynél
nagyobb
hullámDobó Balázs
csak a gyűrűsfonók, hanem a
Zoltán
főtechnológus
kijelentette:
rozzák ki. De a külön, erre a célra
hosszú, elektromágneses
sugárzás.
„Az
infravörös
sugárral
egyharmakészült infravörös lámpáknál a kisuSzabad szemmel már nem
látható,
Százezer kilós hulladékcsökkentés
dára csökkent az anyag
kiszárítási
gárzott energia sokkal
kedvezőbben
de az erős hőhatásról könnyen észre
költsége
a
bevizsgálásnál".
Az
Ecseta Kenderfonógyárban
az infravörös sugarak javára módolehet venni. Az úgynevezett
vörös
gyárban kísérleteket
-folytatnak az
sul.
sugárzás szabad szemmel észre
veA
Szegedi
KenderfonógyárEzt megkönnyíti Just József
infravörös sugárral. Az a vélemény,
hető; az infravörös sugárzás ezen túl
Megnéztünk egy ilyen elektromos
hogy igen gazdaságosan tudják alkal- ban Schuster János munka- kiváló főművezetőnek most
van,
lámpát, amely az áramkörbe
kapmazni a szőranyagok szárításánál és ügyi előadó javaslatára új bevezetett újítása: az eddigi
A dologban tehát semmi titokzacsolva szinte pillanatok
alatt igen
az ecsetek úgynevezett
vulkanizálá- szervezési módszert vezettek kézi meghajtású yardmérő
tosság nincs, olyan fizikai
jelenség,
sánál. A Ruhagyárban az esőkabáto- be a szalaghulladék csökken- helyett űjtípusú, villanymoérezhetően sugározta a hőt. Az inframűködő készüléket
amely teljes mértékben
megérthető,
kat a varrásoknál belülről össze is tésére. A kártolóban eddig torral
vörös sugarat szabad szemmel
nem
megmagyarázható, s az okát is jól
ragasztják. Szabó Sándor
főmérnök csak „szúrópróba"-szerúen el- szerkesztett, amellyel egy he-'
lehetett látni. De lehetett látni kissé
tudjuk. Igen érdekes tudni,
hogy
véleménye szerint az infravörös su- lenőrizték a gyújtőkannákba lyett három szalagnak a hoszsárgás izzást. Ez általában az elekti-opéldául a kályhának is van infravögár igen leszorítja a
ragasztóanyag kerülő szalag mennyiségét, szát lehet mérni egyszerre.
mos lámpák velejárója.
A pontos ellenőrzéssel márrös sugárzása. Az infravörös
sugár
szárítási idejét, s az ezzel összefüggő Ha a hat kanna egyikébe keA búcsúzáskor
Salkovits
Endre
költséget is csökkenti. A Kenderfonó- vesebb szalag jutott, akkor ez is elérték, hogy egy múszakegyáltalán nem új dolog, régóta ismegállapította,
hogy az
infravörös
gyárban is gondoltak az
infravörös a nyújtásnál hulladék kelet- ban háromszáz kilóval csökmert. Az új az, hogy felismertük jesugár iparban való alkalmazása jesugárra, mert a szárításban jól alkal- kezésére vezetett, mert a kent a visszatérő hulladék. A
lentőségét és egyre jobban alkalmazlentős
megtakarítást
eredményez.
mazható. Meg is nézték már egy má- többi öt kannából is csak a számítások szerint az év vézuk, s megtaláljuk hasznosításának a
Gyorsítja is a munkát.
Térhódítása
sik nagyüzemben,
hogyan,
milyen csökkentett mennyiségű sza- géig legalább 100.000 kilóval
módjait.
ebben keresendő.
lagot tudták tovább feldől- kevesebb szalaghulladék kerendszerrel
végzik
az
anyag
szárítását
Szegeden nem is egy olyan üzeAz infravörös sugár — amely a
gozni. A többit visszavitték letkezik. Ez a jelentős önköltinfravörös
lámpákkal.
met találni,
ahol
a gyakorlatban,
fénynél
nagyobb hullámhosszú
—
ismét a kártolóra, s ez jelen- ségcsökkentés mellett a kárvagy kísérletként „befogják" az inigen mélyen be tud hatolni a bőrön
tősen növelte az önköltséget, toló szúk
keresztmetszete
Nemcsak
tudomásul
vesszük
tehát
fravörös
sugarat.
A
DÉMA
Cipőgyárkeresztül a szövetekbe. Az embergyórontotta.a minőséget. ^ ^
megszüntetéséhez is hozzájaaz
infravörös
sugárzást,
hanem
azt
ban az előre gyártott elemékből kégyászatban is alkalmazzák.
Gyógyító
a
tudatosan alkalmazzuk is. Mert haszmost yardmérővel ellenőr- r u I - s
fonogepek állásszülő cipők ragasztásánál
alkalmazhatása a reumás végtagoknál is jenos, javunkra válik.
zik minden kannában a idejének csökkentését is jezák. Nem szárítanak vele. ellenkezőlentkezik, persze többszöri
alkalma(morvay)
leg, előmelegítik a cipő részeire rákártolt szalag hosszát,
lenti.
zás után.

Az infravörös
sugár

Péntek, 1956. február 3.

Mi történt q külpolitikában ?

A szegedi lakáshelyzetről

VAROSUNKBAN IS — dőben milyen intézkedések tesen
az életkörülmények
mint másutt az országban — történtek Szegeden a lakás- jobbra változásának, a nagyobb lehetőségeknek a bizoigen sok szó esik a laikáskér- szükség enyhítésére:
nyítékai, azonban az igényedésről. --Nehéz ügy- — szokA
HÁROM
KERÜLETI
ket a rohamosan épülő lakáták mondani s ebben a kifeTANÁCS
1955-ben
1338
haCrancia politikai körökben még mindig
lyet Catroux tábornok, az algiri ügyek minisz- jezésben van igazság. Lakás- tározatot hozott, amelyek- sok százával sem tudjuk kielégíteni. Ahhoz, hogy javítigen sok szó esik az új kormány beikterének hivalalbalépése alkalmából szándékoz- hiánnyal küzdünk még Sze- ben
különböző
lakásokat sunk a lakásproblémán, hogy
geden is, habár pártunk és
tatásával kapcsolatos nemzetgyűlési szavazásról,
nak foganatosítani.
utalt ki a szegedi dolgozók- lényegesen
megváltoztassuk
amelynek eredménye — mint e körökben hang| y | ég úgyszólván munkához sem kezdett kormányunk — a helyi párt- nak. A tanács és a közületek Szegeden is a lakáshelyzetet,
ás
állami
szervek
minsúlyozzák — váratlanul kedvező volt az új miaz új francia kormány, máris újra
110 lakást vásároltak közel huzamosabb idő kell.
niszterelnök számira. Magút Guy Mollet-1 is —
hallatják hangjukat a saar-vidéki parlament dent megtesznek a lakás- 400.000 forint értékben a váÉppen ezért minden szegeszükség
enyhítéséért.
Azonmint környezetében kijelentették — meglepte a
úgynevezett „Hazafias Szövetségéhez" tartozó
ros lakossága részére. A vá- dinek tisztán kell látnia a labeiktatáskor kapott hatalmas többség. — „Szenémetbarát pártjai. E három párt nyilatkozata ban új életünk, a szocializ- rosi tanács vgk. osztálya káshelyzetet és a nehézségeretnék ebből a sok szavazatból — mondotta az
— amelyet a saar-vidéki parlament is jóváha- mus építése nyomán kibon- visszaalakított 54 lakást iro- kért becstelen dolog lenne néúj francia miniszterelnök — tartalékolni a •leggyott — leszögezi azt a szándékát, hogy „véget- takozó rohamos fejlődés a dahelyiségekből — erre közel pi demokráciánkat, vagy a
közelebbi alkalomra".
vet a Saar-vidék elszakitottságának 'Németor- szegedi embereket is magá- 2 millió forintot fordított. A helyi államhatalmi
szervet
szágtól" és bekaprsolja a Német Szövetségi val ragadja s arra készteti, Lakásépítési Igazgatóság 84 okolni. Türelemre, megértéshogy
mindjárt,
gyorsan
akarHa figyelcmbcvcsszük, hogy a Guy Mollet
Köztársaság vám- és pénzügyi rendszerébe.
janak az élet minden terü- lakást épített a múlt évben re van szükség. De tanácsamellett szavazó pártok közül csupán a kommuSzegeden. A kerületi taná- inknak is elsőrendű feladata
A
párizsi
lapok
máris
igen
érzékenyen
realetén változást teremteni.
nista párt kívánja következetesen támogatni
csolt 230 családi ház építésé- kell, hogy legyen a befutott
gálnak a saar-vidéki „Hazafias Szövetség" nyinnnnk a politikának a lényegét, amelyet a nemNépünk — városunk veze- re adtak ki engedélyt, me- igénylések alaposabb elbírálatkozatára és azt a francia—saar-vidéki gazdazetgyűlés előtt elmondott beszédében Guy Molsági unióra nézve közvetlen veszélynek tekintik. tői is azt szeretnék, ha Sze- lyek közül 114-be be is köl- lása. A múlt évben fordult
let kifejtett, akkor azt mondhatjuk, hogy az a
Mint a francia lapokból kitűnik, a saar-vidéki geden minden család meg töztek tulajdonosaik. Ugyan- elő: döntés volt arra vonat1149 szótöbbség, amelyet Guy Mollet a szerdára
parlament határozata erős nyugtalanságot kel- lenne elégedve lakáskörül- csak a városi tanács vkg. kozóan, hogy a belvárosban
virradó éjszaka Kapott, nem stabil többség és
eddig egy 4 szobás lakást 10 tagú
tett a francia politikai körökben. E követelés — ményeivel. A párt számára osztálya különböző,
könnyen megtörténhet, hogy a legközelebbi
juttassák.
állapítja meg a Le Monde című lap — teljesen az sem közömbös, hogy a fia- más célokra használt helyi- munkáscsaládnak
szavazás alkalmával u kormányt a pártok kötalok lakás hiányában több- ségékiből 12 modern lakást A végrehajtás során azonban
elfogadhatatlan Franciaország számára.
mégsem a 10 tagú család juzül azok, amelyek most támogatták, cserbenD ár a Washintonban lefolyt angol—ame- ször kénytelenek hosszabb- alakított ki.
tott a lakáshoz, hanem azt
hagyják. Ez természetesen ncm jelentene verövidebb
ideig
várakozni
á
rikai megbeszélések szerdán végetértek,
Az adatokból világosan lát- hármas társbérletben utalták
szélyt akkor, ha a kormány olyan elképzelést
házasság megkötésével, vagy
a
Közép-Kelet
országainak
sajtója
változatlanul
ható, hogy Szegeden ennyi ki. Előfordult tehát a márcikíván megvalósítani, amely a francia dolgozó
sokat foglalkozik azokkal a megállapításokkal, szüleiknél meghúzódni. Az házat, ennyi lakást 1 év alatt usi határozat után is, hogy
tömegek érdekeit veszi figyelembe. Ebben az
volna
az
áldásos
Szegeden
is,
amelyeket Eisenhower és Eden tanácskozásai
soha nem építettek! Az ered- nem a legmegfelelőbben járesetben a szocialisták, a radikálisok és mindesorán a közép-keleti államokkal kapcsolatban ha a társbérleti lakások meg- mények bizonyítják a párt tak el a tanácsi szerveink a
nekelőtt a kommunisták szavazatai átsegítenék
szűnnének
és
nem
kellene
leszögezett Különösen az Al Gumhurija című
messzemenő gondoskodását a lakás-kiutalásnál. A lakása kormányt minden eléje tornyosuló akadályon.
egyiptomi lap álláspontja figyelemreméltó. E sokszor uzsoraárat fizetni az dolgozó emberekről.
ügyi szervek, akik közvetleA kormány nehézségei akkor kezdődnek, ha
albérlőknek
egy
szobáért,
lap szerkesztőségi cikkében határozottan megbénül a kiutalás elbírálásával
Guy Mollet és Mendes-France a jobboldal és a
Különösen a Központi Ve- foglalkoznak, dolgozzanak
lyegzi az angol és az amerikai kormánynak azt hogy minden szegedi család
jobbközép támogatásának elnyerése céljából enzetőség márciusi határozata olyan módszert, amivel mega kísérletét, amellyel e két kormány jogot pró- egészséges lakásban lakna.
után tettünk nagy lépése- gyorsítják és alaposabbá tegedno az MRP követeléseinek. Mint Jean Rebál magának formálni arra, hogy a közel- és
Mindezekkel
a meglévő ket
a szegedi lakásszükség szik egy-egy lakás kiutalását.
canati az Humanité-ben kifejti: „Az alapvető
közép-keleti népek „sorsának intézője" szerepé- hiányosságokkal
tisztában felszámolására.
az Például egy lakásra beérkező
választás továbbra is az. hogy Guy Mollet korhen tetszelegjen.
van a párt és ezért segíti 1953 júniusa utánAmíg
két
év
mánya vagy a baloldal jelé fejlődik, vagy pedig
igényjogosultságát
„Eisenhower és Eden — állapítja meg a elő minden erővel a lakás- alatt Szegeden 126 lakás lé- igénylők
csupán egy átmeneti szakasz lesz a jobboldalkérdés megoldását. A hely- tesült 7,682 ezer forint érték- egyszerre bírálják el, egyidőlap
—
úgy
tárgyalja
Washingtonban
a
középnak a hatalomra való visszatérése felé. A megadjanak választ a döntéskeleti országok problémáit, mintha ez a térség zet világos szemléletét az a ben —, 1955-ben a márciusi ben
oldás attól függ, milyen erős lesz a tömegek
Amerika, vagy Anglia szerves része
vohw... körülmény torzítja el, hogy határozat óta fele annyi idő ről valamennyi igénylőnek.
nyomása, amelyről Jacques Duclos beszéde véŰgylátszih, megfeledkeztek arról, hogy a Kö- igen sokan nem emlékeznek, alatt 154 újonnan épített laÜJ ESZTENDŐ KEZDŐgén szólott".
zép-Kelet 50 milliónyi lakosa között nincsenek vagy nem akarnak emlékezni kást adtak át Szeged dolgo- DÖTT,
alig egy hónapja
az
1944
előtti
állapotokra
—
angolok, vagy amerikaiak. A Közép-Kelet nékezdtük meg második ötéves
Az új francia kormány egyébként ma tartja
zóinak.
1953-ban
a
családi
első minisztertanácsát. A napirenden Guy Mol- pei függetlenségre tettek szert és meg tudják nem látják, vagy nem akar- házak építésére 240.000 fo- tervünk nagy munkáját. Eboldani a maguk problémáit külföldi beavatko- ják látni azokat a lépéseket, rint kölcsönt adott az OTP, ben az évben is sokat akalet miniszterelnök tervezett algíri útja szerepel,
zás nélkül. A közép-keleti népeknek nincs amelyeket a felszabadulás 1955-ben 1,980.000 forint köl- runk tenni, hogy megkönnyítamelyre hétfőn, vagy kedden kerülhet sor. Szó
óta tettünk a lakásprobléma csönt biztosított az állam a sük Szegeden a lakáshelyzeszükségük gyámokra, vagy oktatókra".
lesz továbbá azokról az intézkedésekről is, amerendezése terén. Ahhoz, hogy szegedi
dolgozók részére. A tet. Ehhez a párt novemberi
reálisan értékeljük a jelen- párt márciusi
határozata a határozata nyomán a VKG.
Közlemény az angol—amerikai tárgyalásokról ^
(jjfc^+tíqtei,
legi lakáshelyzetet, elsősor- hibákat megszüntető,
minden segítséered- Minisztérium
ban az szükséges, hogy vilá- ményeket fejlesztő hatása
get megad. Bizonyítja ezt az
a
(MTI). Eisenhower amerikai kommüniké ezután feleleveníti
is, hogy nemrégen adhattunk
gosan lássuk: honnan indulelnök és Eden angol miniszter- azt a nyugati szólamot, hogy „a
Varsó (PAP). Herbert Linde- tunk el, ml az, amit eddig lakáshelyzet megjavítását is hírt arról, hogy városunkban
előmozdította.
szovjet
fegyverszállítmányok
elnök washingtoni tárgyalásainak
mann
nyugatnémet tengerész tettünk?
megkezdték egy új lakóbérbefejeztével szerdán esto közös megnövelték a háború kockáza- szerdán a szczecini lengyel haház építését, 1956-ban irodáig
MINDENNEK
ELLENÉRE
közleményben ismertette a meg- túnak veszélyét" az említett tér- tóságokhoz fordult ós menedékA SZEGEDI LAKASOK
és egyéb célra használt hebeszélések eredményeit A köz- ségben. Emlékeztet a Franciaor- jogot kért Lengyelországban. Ké- fele még 1900 előtt készült, megmondhatjuk őszintén, je- lyiségek lakássá való átalakíleményen kívül közös nyilatko- szággal kötött 1950-es három- relmét azzal okolta meg, hogy 30 százalékát pedig 1900— lenleg Szegeden a lakásprob- tására a minisztérium 3 milhatalmi nyilatkozatra — e sze- nem akar a Nyugat-Németor- 1930 között építették. A régi lémát teljes mértékben nem lió forintot biztosított az elzatot is bocsátottak ki.
megoldani. A tettek múlt évi 2 millió forinttal
A közös amerikai—angol köz- rint az aláíró hatalmak közbe- szágban most megalakuló Wehr- házak bizony az idő során tudjuk
bizonyítják, hogy a szocializlemény Európával foglalkozó ré- léphetnek a Közép-Keleten az machtban
szolgálni. Herbert megrozzantak, a bennük lé- mus építésének fejlődésével szemben. A lakások felújítására és karbantartására a
sze, az AFP jelentése szerint, le- ei őszük alkalmazása, vagy az Lindemann már a harmadik vő lakások egészségtelenné
is fejlőd- KIK 7—800 ezer forintot forszögezi, hogy az atlanti paktum erőszak alkalmazásával való fe- nyugatnémet tengerész, aki a váltak. Hiteiles adatok szerint atek,lakásépítkezések
azonban
a
múlt
bűneit
„nélkülözhetetlen n közös bizton- nyegetés esetén — és közli, legutóbbi két nap folyamán Len- 1929-ben a közegészségügyi nem tudjuk máról-holnapra dít 1956-ban. Az új bérházak
építésénél figyelembe veszik
követelményeknek meg nem
ság szempontjából". Németor- meghívták a francia kormányt: gyelországban kért menedéket.
felelő lakásokban Szegeden helyrehozni. Hozzájárul még azt, hogy minél több egyszoszágot illetően a közlemény azt vegyen részt a kérdés megtár14 ezer fő lakott. Ugyancsak a lakásszükséghez az is, hogy ba-konyhás lakást alakítsahangoztatja, hogy „mindaddig gyalásán. A közlemény a „szóSzegeden is rohamo- nak ki, ezáltal is több lakásnem jöhet létre tartós béke, amíg hnnforgó térség érdekeit »zol- New York (TASZSZ). Mint a az 1929. évi szegedi épület- iparunk
hoz jutnak a szegedi csaláez az ország ketté van szakítva", gáló" egyezményként szerepel- United Press hírügynökség köz- és lakásösszeírás szerint 3170 san fejlődött.
8—9 ezer új dolgozó került dok.
majd megismétli azt a korábbi teti az agresszív bagdadi paktu- li Rio de Janeiróból, Kulntschek lakás volt nedves, egészségtelen. Ez a szám a követke- a városba — ezeknek az em- Kitartó, becsületes munkáangol—amerikai
állásfoglalást, mot és hozzáfűzi: „Az Egyesült
hogy csupán a bonni kormányt Államok kormánya továbbra is brazíliai elnök eltörölte a sajtó- ző évtizedekben természete- bereknek is lakásra van szük- val 1956-ban is javul a lakásségük. Soha ennyi fiatal nem helyzet Szegeden. — bizton
tartja Németország törvényes támogatni fogja a bagdadi pak- cenzurát, amit 1955 novemberé- sen egyre nőtt.
kötött házasságot, mint ma- nézhetünk a jövőbe.
tum céljait és az amerikai meg- ben az ostromállapot kihirdetékormányának.
M. T.
figyelők konstruktív szerepet fog- sével egyidejűleg léptettek életA háború kitörésekor, a napság. Mindezek természeA Közép-Keletről szólva a köz- nak majd játszani a paktum bi- be.
konjunktúra idején a szegedi
lemény azt hangsúlyozza, hogy zottságainak munkáiban".
kapitalisták, nagykereskedők,
..semmiféle erőfeszítést sem szaföldbirtokosok, gyárosok, jó- A domosiéki g v ü n ő esbad kfmélni a világ ezen része
Brüsszel. A DPA jelenti, hogy módú urak, akik a háborún
és sző ő e;me$z>esi
A
fenti
közleménnyel
cgyidőós a nyugati világ közötti félreSpaak
belga külügyminiszter gazdagodtak meg, elég szészakkör h tet
ben
közzétett
közös
nyilatkozat
értések enyhítése céljából". Eiszerdán fogadta Ollenliauert, a pen építették házat városenhower és Eden legsürgősebb az amerikai—angol politika cél- Német Szociáldemokrata Párt sunkban. 1942-ben volt a száA domaszéki gyümölcs- ós
feladatként jelöli meg nz Izrael jainak propagandisztikus jellegű elnökét és egyórás megbeszélést zadforduló után, a felszaba- szőlőtermesztési szakkör tagjai
Lenszövetek
és az nrnb országok közötti vi- megfogalmazását tartalmazza. A folytatott vele a külügyminiszté- dulás előtt a legnagyobb ház- elhatározták, hogy ezen a télen
szály rendezését, közleményük- nyilatkozat ennek megfelelően riumban. Mint közölték, általá- építkezés Szegeden: ekkor összesen 25 és fél katasztrális t A Szovjetunió Textilipari
Minisztériumához
tartozó
ben azonban csak annak kijelen- az angol-amerikai imperializ- nos külpolitikai és európai prob- 158, főleg kisebb
lakóház hold gyümölcsöst telepítenek, s
tésére szorítkoznak, hogy n két mus érdemeként tünteti fel azt lémákról tárgyaltak. A Belga építésére adtak ki engedélyt. ültetnek újabb 14 hold szőlőt is. üzemekben tavaly 18 millió
kormány kész elősegíteni egy a történelmi tényt, hogy az el- Szocialista Párt vezetői ugyan- A Délmagyarország apróhir- 35 hold szőlőt pedig felújítanak. méterrel növekedett a lenvászomtermelés. Az 1954.
arab—izraeli rendezést „pénz- múlt tfz év sorún több ázsiai csak tárgyaltak Ollenhauenel.
detései között feltűnően sok Ezeknek a terveknek a megva- évihez képest emelkedett a
ügyi segítséget nyújtva a mene- és afrikai ország elnyerte fügvolt a lakáshirdetés ebben az lósításúval hasznosítják a ráérő vékony fehérített vásznak, a
kültek problémáinak megoldásá- getlenségét A közös nyilatkozat
időben. Kínálták a lakásokat téli napokat. A szakkör szúmos ruha- és kabátanyagok, teríhoz és garantálva az elfogadott a fenti elmefuttatást szovjetellea házigazdák. — csak éppen tagja múr be is fejezte a vállalt tők és szalvétáik gyártása.
Megnyílt
a
DÍVSZ
határokat". Az amerikai—nngol nes rágalmakkal egészíti léi.
a magas háztoérek miatt az szőlőés
gyümölcstelepítési
Most a gyárakban és kom*
végrehalóbizot sagának egyszerű
munkás-emberek munkáit.
bLnátokban
az
újtermésű
nem
tudtak
beköltözni.
Csak
.
*
ülése
Határozat a Szovjetunió
burgonyaegy szegedi szívdöbbentő kéA szakkör utóbbi értekezletén lent dolgozzák fel. Az előHelsinki
(TASZSZ).
Hel- pet idézzünk: 1943-ban a II. a gyümölcsfák téli ápolásának, irányzat szerint az új eszés zöldségtermelésének
növeléséről
sinkiben szerdán megnyílt a számú rendőrőrsről — hite- tisztitásának feladatait és a he- tendőben 40 millió méterrel
les adatok bizonyítják a leMoszkva (TASZSZ) Nyilvá- dett szükségleteit és az állat- Demokratikus Ifjúsági Világ- véltárban
—
jelentették, lyos trágyakezelést, valamint a több lenanyagot állítanak
szövetség
(DÍVSZ)
végrehajtó
hogy Halmai Mihályt fele- trágyázás jó módszereit beszél- elő, mint tavaly. A különnosságra hozták az SZKP tenyésztés igényeit.
A határozat kötelezően elő- bizottságának ülése. A feb- ségével, 12, 11, 5 és 4 éves ték meg. Napirenden szerepeltek böző színű és rrrntájú JacKözponti Bizottságának és a
Szovjetunió Minisztertanácsá- írja, hogy mindenütt vezes- ruár 4-én végetérő ülésen az gyermekévél Sörös Lajosné ezen az értekezleten a kajszi- quard-anyagok gyártása több
Gál utca 17. számú ház tu- barae.kfák gutaütésének megelőség be a burgonya- és zöldnak határozatát a burgonya- ségtermelés agrotechnikájá- alábbi kérdéseket tárgyalják lajdonosa kilakoltatta az utzésével kapcsolatos feladatok is. mint kétszeresére növekszik.
és zöldségfélék termelésének nak olyan módszereit, mint a meg:
cára. A kiilakoltatást a mi- A hallgatóság sok hasznos taAz ukrán textil
és begyűjtésének növeléséről. négyzetes, valamint a négy1. Az ifjúsági szervezetek niszteri biztos is helyben- nácsot kapott az évente nagy kóE határozat
szerint az zetes fészkes vetés és ültetés, együttműködésének elmélyí- hagyta. A rendőr július 14-én rokat okozó fabetegség leküzdéUkrajna
textilüzemeibon
SZKP Központi Bizottságá- a burgonyagumók, jarovizálá- tése az ifjúság jobb jövőjé- vette észre, hogy már napok sére;
tömegesen honosítják meg
óta
kint
lakik
az
egész
csanak szeptemberi ülésén a sa. a palánták tőzeghumuszúj anyagok gyártását. Az
lád. az utcán esőben, sárban
burgonya- és zöldségfélék fo- kockákban való nevelése, a nek jegyében.
2. A leányifjúság szociális alszanak a gyerekek az árokkozottabb termeléséről és be- burgonya- és zöldségfélék
A szakkör vezetősége nemré- idei terv szerint a plüss
gyűjtéséről hozott határozat
és gazdasági helyzete, vala- ban, meg a járdán. Az any- gen elhatározta, hogy a felesé- gyártása nyolcszorosára, a
végrehajtásának eredménye- szerves-ásványi keverékekkel mint e helyzet megjavítását juk 7 hónapos állapotos és
velourkidolgozásű félgyapjú
és
baktériumtrágyákkal
való
ként a kolhozok az utóbbi két
öngyilkos akar lenni. A rend- gek részére a baromfi fajták hecélzó tevékenység.
évben kiterjesztették e növé- trágyázása, stb.
őr azt is jelentette, hogy az lyes kiválasztásóról, a csibene- kabátszöveté négyszeresére,
nyek vetésterületét és növelHogy a kolhozok gazdasági3. Javaslatok a VI. világlí- utcában járók -sajnálkozva velés jó módszereiről előadás- a különleges bélésáruké peték azok bruttó termelési és lag jobban érdekelve legye- júsági találkozó
előkészíté- a látottak felett, bírálgatták sorozatot indítanak be. A ba-1 dig kétszeresére emelkedik.
begyűjtési
eredményét. A nek a burgonya termeléséa város vezetőit.. .»
romfi-tenyésztésről szóló előAz üzemeket automatikus
burgonya- és
zöldségfélék nek, begyűjtésének és felvá- sére.
termelésének és begyűjtésé- sárlásának növelésében, a ha- A DÍVSZ végrehajtó bizottadások iránt már eddig is ko- szövőgépekkel szerelik fel.
A felszabadulás után jelennek színvonala azonban még tározat kimondja a burgonya- ságának ülésén a szovjet ifjúA gyapjúipar üzemeiben 50
tős mértékben megváltozott moly érdeklődés van.
nem elégíti ki a városok és és zöldségfélék begyűjtési és
ezer új orsót
helyeznek
Zalányi István,
ipari központok, valamint a felvásárlási árának emelését ságot Seljepin és Vdovín a helyzet. Vizsgáljuk meg,
hogy csak az elmúlt eszten- a szakkör tanulmányi vezetője üzemi**,
feldolgozó ipar megnöveke- az, 1956. évi terméstől kezdve. képviseli.

A Saar-vidéki német pártok ismét követelik
a Saar-teriiletnek Nyugat-Németországhoz történő csatolását

Mi uiság
a szovjet
textilüzemekben ?

Pártélet

Egy kommunista
AZ ÜZEMBEN, amikor arról kérdezősködtünk, hol találjuk meg Kaukál Károly
elvtársat, az egyik dolgozó
így válaszolt.
— Siessenek, mo6t még
fönt van a műszaki irodában,
de lehet, Ihogy egy pár perc
múlva, már nehezen lehet
megtalálni, mert a munkatermeket járja.
Megfogadtuk a tanácsot és
sietve bekopogtattunk a műszaki iroda ajtaján, Ihogy ezzel az Igen elfoglalt emberrel
beszélhessünk, akiről az a
hír járja nemcsak a Jutaárugyárban, hanem a többi szegedi textil
üzemekben is,
hogy kiváló újító.
BENT A SZOBÁBAN
az
ablak mellett ül Kaukál Károly elvtárs, a Szegedi Jutaárugyér fődiszpécsere. Előtte
az íróasztal üveglapján egy
tervrajz fekszik. Elmondjuk,
hogy újításairól akarunk hallani.
— Most is azon töröm a fejem — válaszolja mosolyogva, s már magyarázza is újítását a rajzra m u t a t v a . . .
A törő és pácológépen a
hosszúkás hengerek egész sora töri a belerakott kenderlenkócot. Felül a hengersor
közepén egy tartályból —
henger segítségével — állandóan csöpög az olaj az anyagra. Így történik az anyag pécolása.
— Mér megint nem egyformán csöpög az olaj. hogy
a fene enné meg — méltatlankodott nem egyszer a gépnél dolgozó. Aztán odalépett
az olajszafoályzó tüskéhez és
kitisztította
tüskeszálakat.
Fgyideig megint egyenletesen
csöpögött, majd megint eldugult;

Meghallotta egyszer Kaukál elvtárs a törőgépnél dolgozó munkások panaszát és
elhatározta: segít ezen.
— Úgy
tervezem,
hogy
megszüntetem az olaj eresztését szabályozó hengert —
mondja Kaukál elvtárs. Egy
olaj tartályt helyezek el a törőhengerek fölött, s a tartály
alján furatokkal ellátott két
darab tollattyút szerelek be,
amit egy mutatóval ellátott
állítható karral kötök össze.
A mutató végén egy körskáiu
lesz, ennek segítségével az
anyag minőségének megfelelően százalék szerint pontosan be lehet állítani a oácolaj adagolását.
— Az újítás a munka megkönnyítését jelenti-e csupán?
— kérdezzük Kaukál elvtárstól.
— Nemcsak azt — válaszolja — bár az is jelentós,
de szintén fontos a minőség
megjavítása, mert az egyenletes olajadagolás jobb minőségű anyagot is jelent. Az
újítás ipásik jelentős része
az anyag
megtakarításban
mutatkozik meg.
KAUKÁL
ELVTÁRS
már
régen, 1930 óta dolgozik a
Szegedi Jutaárugyárban. Alapos szakmai ismeret, az újért való harc, az emberek
szeretete, kötelességtudás jellemzi őt leginkább. Ezért is
választották
be ismét
az
üzemi pártvezetőségbe. Nem
most történt ez először. 1954
óta pártvezetőségi tag.
— Kiváló tudásával, a tennivalók azonnali felismerésével növeli a pártszervezet tekintélyét — mondja róla a
pártszervezet titkára — Kaukál elvtárs segítségével
a
pártszervezet minden
mű-

Miért nem szeretik a gépet
a vasöntödei fiatalok ?

újító
szaki, termelési
kérdésben
tisztán lát és mondhatom szivesen segíti a pártszervezet
munkáját. Újításokkal igen
szeret foglalkozni. Itt van
például egy újítása a kártolóban. Egy évben 214 ezer forint megtakarítást jelent ez
üzemünknek. Van egy másik
is: a fonógép nyomóhenger
csapágyazásának módosítása.
— MI A
JELENTŐSEGE
ennek az újításnak? — kérdezzük később Kaukál elvtárstól.
— A finomfonógép nyomóhenger tengelye a vezetőlapot rövid idő alatt úgy bekoptatja. hogy a súlyzós nem
megfelelő, s a szál állandóan
szakad. Ezáltal a gépnél dolgozó fonónő munkája megnehezül, mert állandóan kell
kötözni az elszakadt szálat,
egyben a termelés is csökken. mert több orsó nem tud
termelni. Javaslatomban kidolgoztam, hogy csúszó-csapágyat kell alkalmazni, mert
így a vezetőlap nem kopik le,
s ezáltal megszüntethetjük az
előbbi hibákat. Az újítás lényeges pontja az, hogy javításnál nem kell az egész gépet szétszerelni, elég a csúszó-csapágyat kicserélni.
Az előzetes számítások szerint mennyi gazdasági hasznot jelent ez az újítás?
— 50—60 ezer forintot —
válaszolja még Kaukál elvtárs —, s aztán sietve megy
el az egyik üzemrészbe ahová hívják.
Sok
ilyen
kommunista
újítónk van, akik nem kímélnek sem időt, sem fáradságot,
hogy tökéletesítsék a technikát s elősegítsék az életszínvonal növelését.
B. J.

A szovjet dolgozók munkasikerekkel készülnek
az SZKP XX. kongresszusára
A GORKIJI AUTÖGYARI
DOLGOZOK ÉRTÉKES
KEZDEMÉNYEZÉSE
A gorkiji Molotov autógyár sok ezer főnyi kollektívája a XX. pártkongresszus
tiszteletére ünnepi műszakot tart.
Ivan Permjakov brigádja értékes kezdeményezéssel állt elő. Ahhoz, hogy a keréküzem tárcsahengerlő részlege teljesíthesse a hatodik ötéves terv első esztendejére előírt fokozottabb feladatokat, újabb
12 munlkésra lenne szüksége. Ivan Prem.iakov tanácskozott a brigád tagjaival és
megállapította: megvan a lehetősége annak, hogy a részlegen a fokozott feladatokat a munkások létszámának emelése nélkül is teljesíthessék. A munka jobb megszervezése és a munkaidőveszteségek megszüntetése révén már most sikerült naponta 240 darabbal növelni a -GAZ—51*
autó keréktárcsáinak gyártását, a -GAZ—
63* autó keréktárcsáiból pedig naponta
100 darabbal többet gyártanak, mint eddig. Sőt az első napokban kiderült, hogy
a részleg néhány munkást is fel tud szabadítani a többi részlegek szamára.
Premjakov brigádjának kezdeményezését minden üzemben támogatták a munkások. A sebességváltó üzemben a csoportfogaskerék-részleg kollektívája vállalta:
túlteljesíti a hatodik ötéves terv első
évére vállalt megemelt termelési feladatokat, anélkül, hogy szaporítanák a munkások számát. E célból a közeljövőben a
fogasmaró szerszámgépek vonalán függesztett futószalagot szerelnek be, a forgácsoló műveleteknél pedig nagyteljesítményű műszereket alkalmaznak.
A gorkiji autógyári dolgozók elhatároztak, hogy a hatodik ötéves tervben legalább 60 százalékkal emelik a munka termelékenységét.
MOLDVA ÜJ ÉPÍTMÉNYEI
Grigoriopol kerületi központ határában
megkezdték a három legnagyobb mondva!
konzervgyár egyikének építését. Az említett három gyárat a hatodik ötéves terv
idején helyezik üzembe.
A grigoriopoli gyár, amelyet elsőrendű
gépi berendezéssel szerelnek fel, évente 25
millió doboz zöldség- és gyümölcskonzervet gyárt majd. A gyár építői megvitatták
a XX. pártkongresszus irányelveit és vállalták, hogy a gyárat határidő előtt adják
át rendeltetésének.
Az új ötéves terv éveiben a Dnyeszterem hozzáfognak a kamenszki vizierőmű
építéséhez.. Az új vizierőmű olcsó árammal látja el Mondva 16 kerületét, valamint a közelfekvő ukrajnai kerületeket.
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SZÍVÜGYÜNK
írta: K. Burcev, a
ércbánya fúrómestere

bisztrusinszki

A leninogorszki poldmetallikus kombinát bisztrusinszki ércbányájának 'kollektívája nagy lelkesedéssel kezdett hozzá 1956.
évi munkájához. Naponta sok terven felüli ércet termelnek ki.
Amikor tudomást szereztünk a XX.
pártkongresszus irányelveiről a hatodik
ötéves tervhez, munkánk még nagyobb
lendületet vett. Örömünkre szolgál a tudat, hogy munkánkkal hozzájárulunk hazánk gazdaságának növeléséhez és részt
vállalhatunk a kommunizmus építésének
közös feladataiban.
Az irányelvekben olvassuk: -Jelentősen
növelni kell a robbantó módszerrel történő földalatti érckitermelést*. Bányánk
most is szinte minden ércet ezzel a haladó
módszerrel termel ki. Ez évi munkatervünk 26 százalékkal haladja meg az 1955.
évi tervet. A XX. pártkongresszus tiszteletére elhatároztuk, hogy túlteljesítjük évi
feladatunkat. Erre megvan minden lehetőségünk. Most a bányában mindenütt
igyekszünk a munkát gépesíteni, a vasérc
kitermelésének, szállításának és feldolgozásának minden folyamatát automatizálni.
A bányászok így beszélnek: a hatodik
ötéves terv feladatai mindnyájunk szívügye! Tőlünk telhetően mindent elkövetünk, hogy a színes fémkohászat annyi
ércet kapjon tőlünk, amennyire szüksége
van ahhoz, hogy becsülettel teljesíthesse a
hatodik ötéves tervben eléje tűzöttjfeladatokat.
MINDEN ESZKÖZZEL
FEJLESSZÜK A KOLHOZGAZDASÁGOT
Irta: I. Popov, a Gyegyovicsi-kerületl
(Pszkov terület) -Vörös hajnal*kolhoz elnöke
A kongresszusi irányelvek rámutattak
azokra az eszközökre, amely segítségével
meg lehet oldani a mezőgazdaság fejlesztésének legfontosabb feladatait. Vegyük
például a mezőgazdaság különböző ágai
helyes összehangolásának kérdését. Az
élenjáró kolhozok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy ott. ahol sokrétű gazdaságot
folytatnak, jobbak az eredmények Kolhozunkban igyekszünk összehangolni a különböző gazdasági ágazatokat. A legtöbb
figyelmet a lentermesztésre és az állattenyésztésre fordítjuk.
Kolhozunk dolgozói megismerkedtek a
XX. pártkongresszus irányelveivel, s most
lelkesen versenyeznek a tavaszi vetés jó
előkészítéséért. Ez évben tehenenként átlagosan 3 és félezer kilogramm tejet fejünk,
hektáronként 6 mázsa lenmagot és 5 mázsa lenrostot takarítunk be. _

KÖZISMERT jelmondat ol- nem való a gép. Persze az is kézzel csak a legkomplikálvasható a Szegedi Vasöntöde igaz, vannak gyöngébb fizi- tabb dolgokat készítjük. Így
technológiai osztályának aj- kumúak közöttük, akiknek hát a fiataloknak is meg kell
taja fölött: „Ha az elmélet nehéz munka a gépre fölra- szeretni előbb-utóbb a gépet.
behatol a tömegekbe, anyagi 'kosgatni a szekrényeket, on- Különben a szaktudásukat
erővé válik", önkéntelenül is nan leszedni a kész formá- azon sem veszthetik el.
elolvastam, míg Árvái elv- kat.
NEM IGAZ tehát, hogy «
társsal, a főtechnológussal arIllés Ferenc pártcsoportbi- gépen keveset lehet keresról beszélgettünk, hogy mi- zalmi is — ő szokott itt fő- ni, vagy nem lehet olyan tellyen gépesítést tervez az ként foglalkozni a fiatalok- jesítményt elérni, mint keaüzem: hisz erre pártunk is kal — megjegyezte, hogy a zel. Megdöntötte ezt az Infelhívta a figyelmet. S mi- gép melletti kézimunkák még doklást a gyakorlat Tamás
után végighallgattam, hogy nehezek, mivel a szállítás István esetében. És az elméújabb rázóformázógépet vár- nincs gépesítve. — Persze, let is: pontos számítások szenak, amelyik rövidesen meg elérkezik az az idő egyszer, rint a féktuskók készítésénél
is érkezik, hogy a kúpolóke- — mondta —, miikor majd például a teljesítmény a kömence adagolását gépesíteni minden géppel történik, s vetkezőképpen alakul:
akarják, öntődobot terveznek
F.gv műszakban
Egy szekrény előa tégelyek helyett, majd kéelkészíthető:
állítási
ideje:
sőbb homokgáterező gépet,
•10 szekrény
Kézzel:
10.38 perc
agyagőrlőt és sörétes önt65 szekrény
Géppel:
7.01 perc
vénytisztítót állítanak be, a
Mi tehát a gépektől való korlóévesek esetében!
Vikövetkező évben pedig a tisztítómúhelyt kívánják gépesí- idegenkedés oka? El kell is- szont természetes, hogy az
teni, a homok szállítását szál- mernünk, van igazság abban üzem a termelés színvonala
lítószalagokkal megoldani — az elhangzott magyarázatban, érdekében szívesebben foglalmár-már meg is feledkeztem hogy „félnek az újtól" — koztatja azokat a kézi muna jelmondatról. Csak akkor amely pedig növeli a termelé- kánál, akik ügyesebben, több
biztosabban
jutott eszembe ismét, amikor kenységet — egyesek. Van szakismerettel,
lent az öntödében egy Kónya igazság abban is, hogy a fia- végzik el azt. Mindemellett
nevezetű ifjúmunkás — aki talok szakmai öntudata túl- figyelembe kell venni a fiarázóformázógéppel
dolgozik zott — sok esetben teljesen talok fizikumát is, mert amíg
— odaszólt egy arra haladó alaptalanul. De olyan fiatal a szállítás nincs gépesítve, a
fiatal szemüveges dolgozó- is akad, aki azzal indokolja gépi munka nem kevés fizinak: „Majd te is idejössz a „gépiszonyát", hogy ha elke- kai erőkifejtést is igényel.
A FIATALOKNAK viszcflt
géphez, ha mi bevonulunk rül más üzembe, mit ér, ha
mindenképpen
katonának". Mire a szemüve- nem tud majd kézzel formáz- előbb-utóbb
ges dühösen: „Az kéne még ni. Ez, úgy látszik: nem tud- rá kell jönni, hogy minden
csak! Akkor inkább itthagy- ja, hogy a gépesítés országos munka, — még a gépi munka
mérvű, nemcsupán a Szegedi is — csak munkakedvvel,
nám az üzemet".
Vasöntödére találták ki. Küszorgalommal
Ott, abban a pillanatban lönben, amint Lambert elv- igyekezettel,
jutott ismét eszembe - a jel- társ, a párttitkár elmondta, halad, a technikát is „meg
mondat. Arra
gondoltam, az üzem vezetősége az elől kell nyergelni" a siker érdehiszen fokozatosan
hogy itt még nem hatolhatott sem zárkózik el, hogy a gép- kében,
elég mélyre ezekben a fia- nél dolgozó fiatalokat időkö- majd mindent gépesítünk, s
talokban az az elmélet, hogy zönként cserélje, hogy a kézi- eljön az idő. mikor a gép fizia szocializmust csak a terme- formázás gyakorlatát se fe- kailag is többet fog könnyílékenységet növelve, a tech- ledhessél: el. Persze, erre az teni a vasöntödében. Csaknikát fejlesztve tudjuk föl- eddiginél fokozottabban kell hogy azért az időért is meg
kell küzdeni.
építeni, ha így vélekednek.
törekednie az üzemnek a gya(n. f.)
Dc hát mi lehet ennek az
oka?
Pálfi elvtárs, a munkaügyi
osztályon azzal magyarázta: a Január hónapban 761 családdal szaporodott
dolgozó hozzászokott, hogy
csak negyven szekrényt ké- Csongrád megye
termelőszövetkezeteinek
szítsen. Vagyis más szóval a
taglétszáma
régi termelési módhoz való
ragaszkodás, az újtól való
Beszámoltunk már arról, hold földet vittek a termelőtartózkodás, tehát: maradihogy az elmúlt esztendőben szövetkezetbe.
ság.
A
termelőszövetkezetek
NEM NYUGODTAM bele újabb 3269 család és 5179 tag
ebbe az indokba. Megkérdez- lépett be Csongrád megye számszerű fejlesztésében a
A belépettek számát és a bevitt
tem azt a Kónya nevú ifjú- termelőszövetkezeteibe.
munkást is, aki társait a gép- belépők 16.537 katasztrális földterületet figyelembe véve
pel ijesztgette, ö így vála- hold földet vittek be a me- járásaink és városaink sorszolt: „Nem azért tanultam gye társas, nagyüzemi gaz- rendje jelenleg a következő:
JÁRÁSOK SORRENDJE:
két évig a szakmát, hogy daságaiba.
1. Szentesi járás, 2. makói
most ilyen sablonmunkát véA
termelőszövetkezetekbe
gezzek. Különben a kereset való belépés ez évben is to- járás, 3. szegedi járás, 4.
is kevés. A múlt hónapban vább folytatódik, amit bizo- csongrádi járás.
960 forint volt". A mellette nyít az, hogy január 28-ig VAROSOK SORRENDJE:
1. Hódmezővásárhely,
2.
dolgozó Balek László még újabb 761 család csatlakozott
hozzáfűzte: „Én most gyakor- termelőszövetkezeteinkhez. A Makó, 3 Szentes, 4. Szeged,
1225
katasztrális 5. Csongrád.
lóévemet végzem, s kézzel belépők
még alig dolgoztam. Hát így,
gépnél, nem igen tanulhatom
meg a szakmát".
Felkerestük az egyik DISZ
csoportbizalmit is:
Füredi
Istvánt, hogy megtudjuk, ók
hogyan foglalkoznak ezzel a
— fiataloknál általános —
A Somogyi Könyvtár korsze- bogy a magyar és külföldi folyóproblémával. Elmondta, hogy
szemináriumon ugyan felme- rűen felszerelt olvasóterme egy- iratoknak és napilapoknak gazrült a probléma, Tápai elv- re jobban kielégíti városunk ér- dag választékát nyújtsa látogatárs, a DISZ-titkár vetette deklődő, művelődni vágyó, vagy tóinak. A legértékesebb magyar
fel, mivel az újság is írt a tanulmányait folytató fiatalsá- cs Szovjet folyóiratok, köztük a
gépesítés fontos voltáról. De 'gának tömegeit Naponként 10 legismertebb pártlapok, a Szovvitára nem került sor, s nem órától este 7 óráig tart nyitva az jetunió, a népi demokráciák, a
találtak semmilyen okot. Vé- olvasóterem, ahol kellemesen fű- kapitalista országok kommunisgül még azt is hallottuk, hogy tött, tágas, világos helyiség áll ta és munkás pártjainak sajtóa DISZ-vezetőségből aligha- az olvasók rendelkezésére. Az jút naponként veheti kézbe a
nem senki sem dolgozik gé- itt elhelyezett kézikönyvtár anya- bel- és külpolitika kérdéseiben
pen. Persze — tegyük hoz2á ga szakszerinti csoportosítással tájékozódást kereső olvasó. Ma— így meggyőző munkájuk foglalja magába nz egyes tudo- gyar- és idegennyelvű képeslasem lehet sikeres, ha meg mányágai: alapvető, összefoglaló pok, divatlapok egészítik ki a
sem beszélik a fiatalokkal a jellegű műveit, a magyar- és vi- folyóiratállományt.
kérdést, s példát sem adnak. lágirodalom klasszikus remekeit
Az egyes szakmák iránti érA GÉPPEL is lehet szép és azokat a politikai-ideológiai
eredményt elérni és magas műveket, amelyek a marxiz- deklődést a legújabb könyveken
eszmevilágát kívül friss szakmai folyóiratokkeresetet, az is nyilvánvalóvá mus—leninizmus
vált. Illés Ferenc pártcsoport- nemcsak a dolgozók és az ifjú- kal elégítik ki. Valamennyi isbizalmi mutatta meg, hogy ság, dc a tudományos világ szá- mertebb művészeti és irodalmi
egy idősebb dolgozó: Tamás mára is feltárják a könyvtári tá- folyóirat bő választéka várja a
István, hogyan dolgozik. Ta- jékoztató szolgálat igénybevéte- tanulni, szórakozni ós művelődni
más István az év első tíz nap- lével.
vágyó olvasótömegeket.
Ezenjában 213 százalékot ért el —
kívül
gondoskodtak arról is,
A
tudomány,
művészet,
irogépen. A múlt hónapban 1800
bogy a műszaki irodalom és a
forintot keresett — ugyan- dalom legfontosabb művein kí- legjobb mezőgazdasági szemlék
vül
mindazokat
a
rendszerező
csak gépen. Mit mond, homűveket is megtalálja az olvasó, nagyszámban képviselve legy cgyan érte ezt el?
amelyek értékes segítséget nyúj- nek az ezen a területen dolgozók
— Nem megyek
sehova, tanak kutató munkájukhoz. A számára. így a könyvtár a szaknem beszélgetek
senkivel, lexikonok, enciklopédiák, a leg- mai továbbképzést adó könyamíg dolgozom, még a rá- fontosabb nyelvek szótárai és vein kívül teelinikai segítséget
gyújtást 'is órára igazítom be földrajzi atlaszok sokfélesége vár- tud nyújtani népgazdaságunk
de még az is számít, hogyan
erősítéséhez, a termelés fokozáteszem le a lapátot. A mai tel- ja az érdeklődő közönséget. A sához is.
jesítményem — s szétmuta- könyvtár gondoskodott arról is,
tott a földön sorakozó mintákra — bruttóban 103 szekrény, körülbelül 230 százaSzázhatvanat millió lakoma van
lék. Ehhez persze az is hozzájárul,
hogy
énnekem
édesanyám nem ad kenyeret,
Lgtin«\m9rikának
míg a fiatalok azt gondolják
magukban: akármennyit is
Az El Plata című uru- 1950-ig terjedő időszakban
keresek, dohányra, meg mo- guayi lap Rio de Janeiro-i 82 százalékkal növekedett. A
zira elég lesz. Különben nem tudósításában beszámol ar- lap közli, hogy Latin-Ametudom, ki nevelte beléjük ról, hogy Latin-Amerika la- rikának 1955-ben
őszesen
azt, hogy a szakmunkásnak kosságának száma 1920-tól 165 millió lakosa volt.

A Somogyi Könyvtár o'vasótermi
szolgálatáról
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Péntek, 1956. február 3.
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1956. február 3, péntek
IDÖJARASJELENTÉS
Virható Időjárás pénteken estig: Változó felhőzet,
több
he.
Ijen havazás, mérséklődő északiészakkeleti szél.
A nagy Iildcg
tovább tart.
Várható
legmagasabb
nappali
hőmérséklet pénteken: mínusz 11
- i n i n u s z 11 fok között.
A fűtés alapjául
s z o l g á l ó várható középhőmérséklct mínusz
4
fok alatt.
M O Z I

Szabadság: 4. 6 és 8: Fiam
a
tanár úr. — Olasz film (február
8-ig).
Vörös Csillag: Fél 6 és fél 8:
Volt egyszer egy király. — Magv.irul beszélő
csehszlovák film
(február 5-ig).
Fáklyá: Fél 6. fél 8: Köpenlczky
kapitány. — Német film (február
g.jg)
Későnjóvők csak a híradó utáni szünetbe., mehetnek be a né•fiiérre
lulcrrc-

NEMZETI

SZÍNHÁZ

AZ

oÉ
MNDSZ

HÍREI

A
rókusi
MNDSZ-szervezetben
tebruár 3-án délután 6 órakor orvosi előadás lesz. melyre szerelettel várják az asszonytársakat.
A móravársi
MNDSZ-szervezetórakor jogi
ben ma délután G
előadást tartanak,
szeretartanak, melyre
teltei várják az asszonyokat,
JUHASZ

GYULA SZABAD.
EGYETEM

Február 3-án, pénteken este
7
órakor a Juhász Gyula
Kultúrházban dr. Láng Imre professzor
a sérülésekkel kapcsolatos kérdésekröl tart előadást.
.V JUHÁSZ GYULA
KULTÜROTTHONBAN a bolgár nép életét ismertető kiállítás megteklnthetü mindennap délelőtt 9 órától
este 8 óráig.
- „tll , .
A
Vlz_
es
Csalornamu Vallalat
felhívja a háztulajdonosok és házfelügyelők figyelmét, hogy a nnppali vízellátás biztosításáért este
9 és reggel 6 óra között a belső
házi föclzárót zárják el és a csa9
°k
kinyitásával
belső vezetéa
ket
víztelenítsék a befagyások e len
- A Vízmüvek csak ezen óvintézkedések után tudja a
hideg
időben a nappali
vízszükségletet
kielégíteni.

Este 7 órakor:
Madarász.
—
Szelvénybérlet.
A RADIO MŰSORA
A SZEGEDI
NEMZETI
SZÍNFebruár 4, szombat
HÁZ igazgatósága közli, hogy a
február
4-i
Tisztftótüz
előadás
Kossuth-rádió
(Erkel bérlet) a
szegcdi újságíró—Író bál miatt nem az
ere4.30 Zenés műsor, 5 Hírek, 5.33
detileg meghirdetett fél 8-as
Idő- F.löadás, 6 Hirek, 3.30 Falurádió,
pontban, hanem pontosan 7 óra7 Szabad Nép vezércikke, hírek,
kor kezdődik.
8.10 Zenekari hangverseny, 9 UtKAMARASZ1NHAZ
töiő-híradó, 9.20 Pécsi Zenemüvé(Postás
Kultúrotthon,
Vásárhelyi szeti
Szakiskola
növendékeinek
sugárút
21).
műsora, 9.40
Kertngök,
!0 Hírek,
—
IIIU.YVJiU,
TV rvci
lllgUIS, !U
"MM
Operarészletek,
Este fél 8- A m ű v é s z n ő hintaja, { a p " e ™ l ( : ; , 1 0 1 0 - .dalok,
°<*r®rí
11.10
Tisztességtudó
u.ca.ány,
(,ő
8;ékefy
népdalok
éven

felülleknek).
MUZEUM

Fehértó élővilága: Móra Ferenc
emlékkiállítás.
Szeged
környéki
viselet száz éve.
(Kultúrpalota,
Rooséwelt tér). Uj Kína iparnúívészetc.
Magyar
festőművészet
150 éve. Szegedi festők. (Képtár,
Horváth Mihály m ) . Hétfő kivétclével mindennap de. 10 órától 18
óráig.
KÖNYVTARAK
Somogyl
Könyvtár: Kölcsönzés
hétköznaponként 1 3 - 1 8 óráig. Olvasóterem és kutatószoba
nyitva
vasárnap kivételével 1 0 - 1 9 óráig,
Ifjúsági kölcsönző (Takaréktár u.
8.)
kölcsönzési
szolgálat 12—18
Óráig.
Egyetemi Könyvtár: Olvasóterem
hétfőn 2-től
háromnegyed 9-ig,
keddt.il szombatig
10-től háromnegyed 9-ig, vasárnap: 9-töl húromnegyed l-ig. Kölcsönzés: bétfon 2-to halomnegyed 8-ig, keddtő
péntekig 12-toT . h á r o m n e g y e d
6-tg szombaton 10-tol
háromned
K>'
Kutatószoba:
délelőtt
10-tol este 6-ig nyitva
or k
,
Künyv ár
. ; , Nyitvatartási
J?
J " ,.
Idö délután 4-től 7-ig, szombaton
2 - « l 4-lg.
Járásl Könyvtár: Sztálin krt. 64.
Kő csönzés szerda és péntek kivételevei minden h é t k ö z n a p délután
2 - S á r i i g , szombaton délelőtt 10

"]uhiz e Gvula Kultúrház Könyv-

l'S.
bét fin szerdán
szombaton 14—19 ór i"g, k e ö d c n t
pénteken 14—18 óráig.
ALLATORVOSI INSPEKCIÖS
SZOLGALAT
Szeged város területén

1956. január hó 28-tól február
4-ig este 18.00 h-tól i é g g e l 06.00
h-ig (vasárnap nappal is) kizárólag első segely és nehéz elles esetére Inspekciós dr. Tiboldi Béla
ros állami
u. 42. állatorvos. Lakása Ma-

Hóakadályok vannak többek között az alábbi helyeken: Az 54. számú szeged—
bátaszéki főközlekedési közúton Csávoly és Baja között,
valamint Szeged közelében.
Az 55. számú szabadka—bajai
főközlekedési közúton Bácsbokod és Baja közelében. Az
526. számú szeged—kiskunhalasi főközlekedési közúton
Kiskundorozsma
közelében.
Az 54. számú szeged—bátaszéki főközlekedési közút Bátaszéknél nehezen járható.

í o H l . - B á ' r 0 a ^Haladás" a'méJkő-"
zcsnek ebben

a részében

is jóval

Hideghullám Európa feleli
Európa fázik! — mert szo- József, a Meteorológiai Intékatlan hideghullám borította zet munkatársa a követkeel jó néhány napja. Kelet-Eu- zőkben adott a kérdésre várópából és az északi orszá- laszt:
gokból egyaránt erős hideg— Körülbelül még 9 napig.
hullám kelt útra és borította Ezalatt nem lesz ritka a hajei Nyugat-Európát is. Skan- nali mínusz 10, mínusz 15 fodináviában
— 53 C
fokot kos hőmérséklet, sőt várhamértek. Ausztriában — 10 és tunk mínusz 20 fokot is. Elő— 24 fok között ingadozik a reláthatóan a nappali hőmérhőmérséklet. Nyugat-Német- séklet sem emelkedik 0 fok
országban is —20 fok körül fölé. Tizedike után várható
van a hideg. Cuxhafen kikö- az enyhülés. Először havazik,
tőjében, valamint az Elba- majd hófúvások lesznek, kétorkolat vidékén leállt a ha- sőbb esősre fordul az idő, s a
józás. Párizsban 48 óra alatt hőmérséklet is olvadáspont
24 fokot változott a hőmér- fölé emelkedik
séklet. Franciaország déli réSokan károsnak
tartják
szén is, pl. Nizzában, Biaritzban — 6 és — 7 fok hideget Csongrád megyében a mező
gazdaság
szempontjából
a
mértek.
A Szovjetunióban még na- mcstani hideget. A gyors legyobb a hideg: az Ural kör- hűlés azonban nem tett kárt
mert
nyékén — 45,
Moszkvában a mezőgazdaságban,
— 40, Kievben — 25 fok hideg havazás előzte meg a hideget. A földeket mindenhol
van.
Magyarország sem panasz- hótakaró borítja és megvédi
kodhat: az elmúlt napokban a növényzetet a fagytól.
Reméljük, hogy mihamakemény
hideg
köszöntött
reá. Mindenkit érdekel most: • rabb enyhe időt jelent a Memeddig tart a hideg idő? Huff | teorológiai Intézet

••üyógyl'lás"" R é s z i e ' E,lczl End"
re keszúlo regényéből, 11.25 H a n g .
verseny, 12 Hírek, 12.10 Klasszikus operettekből, 13
Falusi hir13.15
MOvészlemezek, 14.15
Kónn
> ' u zene, la
Hírek,
la. 10
Schubert
zongoramdveiböt, 15.45
Válasz hallgatóinknak, lp
Dalos
üdvözlet Sopronból. 16.20 Mnszkvai Rádió összeállítása, 17 Hírek,
Anyaköny
17.15 Tánczene, 18 Szombat délu t á n . . . 18.15
Magyar nóták. 18
I. KERÜLET
ói a 55 Kommentár, 19
Köszöntő
Házasság:
Vorosilov 75. születésnapjára,
19
óra 30 Orosz Forradalom
dahiKertész Béla—UJházy
Gizella,
hói, 10.54 Jó éjszakát, gyerekek! Fenyvesi
István—Kőhegyi
Erzsé2° Esti Híradó 20.20 Vidám ze- bet, Kispéter Imre—Zahalka Edit.
nés műsor, 22 Hírek. 22.15 Tanczene, 23.32
Jacqueline Francois
Születések:
francia
dalénekesnö
hangverseGárdián István—Nagyiván
VikIlye, 24 Hírek, 0.10 Katonanóták.
tória Klára,
Hódi Vince—Rózsa
Pefníl-rádió
IO
" raa'°
Anna Klára, Kiss Imre—KÜvInyi
7— II.57-ig
azonos a
Kossuth- Erzsébet Ágnes,
Mihály Menyrádió műsorával,
11.57 Müsorzá14 Turewicz Kazimir harmo- hóit—Csatlós Margit János, Palrás.
csók János—Furus Anna János,
14.10 Puccini: Nyugat 14n i kázlk,
Mária MáNádor Tamás, 15 Tóth M á t y á s - F ü l ö p
Ismcrtet!
Vági F e r e n c - S z e g ő Etelka
^
,Q M o t o r o s o k ö t
' , 5 . l 5 tyás,
c
--•
Ferenc,
Kiss
János—Horváth
Ju,fi o r s z á g s z e r t e rnegyeEnek
lianna Mária, Dobány G á b o r - F a , 6 , „ v i d á m z c n é s ,,étvé5zerle
bulya Judit Katalin, Gárdián Mi1720
Ket|en
He„r|
Bar.
Kiss
«
elbeszélése. 17.45 A prog- ltály—Nyári Piroska József,
Piioska
Ibolya.
Ra;cs utván Géza-Rozsi
ralrlene
me5,crc|.
előadása. 18.20 Emlékmüsor
Eöt- László János—Viradi Rozália ErMiklós
György-Farkas
halálának
85. év- zsebet,
Józsefröl
stván-Varga
Operarészletek, Ilcna Margit, Papp
Piroska
Hona,
stván-Galn
Kamarazene. 19 50 Külpoliti- n
iua.rt
iiuiid, ouii Iisivaii—v.mi
*
„
„
„
j
k
'
n
.
20
Nípi
M
Éva Éva, Varga
Lajos-Kökény
Agnes^ Agnesl" "szűcs" Béfa—MüTíér
« Versek. 21 Képeslapokról Anna Judit, Takács P é t e r - K o s z ó
kéDek
nélkö1
- 2 U 0 ° l a s z one"
Ilona Tünde. Bálint Péter—Szuet" k b ó l . 21.40 Sporthíradó, 22 Ze- ta Jolán Fcienc, Bohata István—
B;.ta Terézia Katalin.
Boldizsár
Zoltán—Hajós
Rozália
Zoltán,
FELHÍVÁS
Csűri
László—Komáromi
Mária
András—András
Értesítem Szeged város' közön- Mária, Göbölös
Ei
zsebet
András,
Horváth
József
ségét, hogy a
sertés-pestlsjár— Bodó Erzsébet Erzsébet. Jakab
Ferenc—Kopromczai
Erzsébet
Ervány Alsóvároson
megszűnt,
a
zsébet,
Székeli G v u l a - T ó t h Anna
heti vásárok 1956. február 4-től.
Gyula,
Szabó
H.
Antal—Török
IloVágóhíd
szombattól
kczdve
a
na Tibor. Tóth Ferenc—Papdi F.r, , , , . . , .
,
,
zsébet László,
Doba! Kálmán—
melletti piac-teren lesznek
meg- Szeglet Anna Kálmán, Joczó Játartva.
Molnár
VB-elnök
nos—Varga Ilona Éva,

a könyveiket — mutatja, ami a kezében
van — már elolvastam. Most visszahoztam kicserélni.
Ezzel
indult
a
könyvtárszobába,
ahová én is eLkísertem. Itt találkoztam
Csúcs József könyvtárossal, aki hétköznapokon a termeiészövetkezetben dolgcilyenkor vasá-nap
p látja el könyvtáJ n d d i t Érdek_
rQ
lödésünkre
elmondotta:
Vasárnaponkint 9—
12 óráig általában 50
60 dolgozo
keresi
fel
könyvtárunkat,
természetesen
nem
yy.: yy! üzemi
.''.
: munkavyy, iy'...;
mind
sok ök, sokan vannaK
közöttük termelöszövetkezeti tagok, egyeni gazdák is. pereze
az utóbbiak meg tobi
.
1 _ 1. _ i
.. _ 1.
ben
is
lehetriliek.
Többen egyszerre há-

Szegedi H a l a d á s - K e c s k e m é t i Dózsa 4:0 (0:0)
Szerdin Kecskeméten, a D ó z s ^
csapatával játszott a Haladás NB
I-cs együttese újabb előkészület!
mérkőzést. A szegedi csapat
az
alábbi összeállításban
lépett pályára- Mészáros — Faragó, Bencsik
Vas — Baráth,
Zailár —
Böjtös Czlráki Szabó' Rábai, Rózsavölgyl
A nagy hideg és
a
pálya
rendkívül rossz
állapota
miatt — különösen az első
fél-

Meddig tai t a hideg ?

O T PERC A FÖLDMŰVES UICA! KÖNYVTÁRBAN
A minap az alsóvárosi MSZT helyiség
előtt többen várakoztünk a gyűlés kezdetére. Savanya Pál, az
Üj Élet tsz tagja meg
is jegyezte:
lassan
szaporodunk.
pedig
aki nem jön el, megbánja, mert ilyen beszélgetés alkalmával
sok mindent hall az
ember.
Ezen témázgattur.k,
., „ ,
. ,
nukozben
megerkezett Farkas György
termelőszövetkezeti
tag is, hónaalatt egv
nyaláb
könyvvel.
Nyomban megkérdez
tük tőle: talán bizony iskolába megy?
. _ . . - mondta
J , - ba.n
Igen
ráteágosan —. mert a
könyvtárat éppenseggel iskolának is lehet
nevezni. Ogy jövök
ide mindig, mint az
. .
.. , , •
önkéntes
továbbképzés iskolájába. Ezeket

s p o ni

Hójelentés

rom-négy könyvet is közben
szóvátette:
cserélnek. Nemcsak a igen
nagy hasznát
szépirodalmat, hanem vesszük
ennek
a
mezőgazdasági könyvtárnak,
csak
a
szakkönyveket is na- még az a baj, hogy a
gyon szeretik olva- környékbeliek
közül
sóink — magyarázza kevesen járnak ide,
a könyvtáros. Külö- mint amennyien járnősen nagy kereslet- hatnának. 960 kötet
nek örvend a szak- könyv van itt. Minkönyvek közül a Ser- denki találhat ezek
téstenyésztés
kézi- között olyat, amilyet
könyve, de sok érdek- éppen legjobban szelődés van a külön- retne olvasni.
bözö
agrotechnikai
„ _„„,, t „_„ m
K u n a oagyteremismeretek^t
terjesztö
könyvek hánt is.
^
T
ga^gyü^
Itt a könyvtárszo- Távozunk a könyvbában
találkoztunk tárból. Ügy gondoljuk
hasznosan telt el ez
Koszo
Mihály es bzo ^ ^
^
láttl)k
gi József termelőszohallottunk árról a
vetkezeti tagokkal is. m o 2 H a I m a s
életről
íll, eppen
ánnen Jókai
.Trkl/ai mu
T/lll- v a l a m®j t a m i
Ök
sze.
vei kozott valogat.ak.
Somoevi-könvvy
Elmondották,
hogy ®
eb)U|
a fjók_
szabad idejüket szí- k ö n v v t á r á b a n
folyik
vesen töltik jó köny- n
kor
vasárnapon.
vek olvasasaval. Uo- , i
J '
TA„o„í
T T-I V l z i f
dó
József,
az Üj
Élet
f -I-J- O - J
öZilaai banaor
tsz tagja beszélgetőt

többet lámadott, a félidő gól nél- Ezen a mérkőzésen
mutatkozott
kül telt el. A második félidőben be a Bp. Kinizsitől Szegedre érPolyvás lett a balszélső. Rózsa- kezett új hátvéd — Bencsik.
A
völgyi pedig
középcsatárt ját- fiatal játékos jól megállta a heszőtt. Ebben a félidőben a Hala- lyét és bíztatóan mozgott,
dás a kedvezőtlen
körülmények
A Haladás
legközelebbf
edzöellenére is feltalálta magát és — társa a
Szegedi Dózsa csapata
sorrendben — Baráth,
Czirákl, lesz. Erre a mérkőzésre ma délRózsavölgyi, majd ismét Cziráki után íél 3 órai kezdettel a Hugóljával 4:0 arányban
győzött, nyadi téri Dózsa pályán kerül sor.
MA.

SPORTMŰSOR

pott

Labdarúgás
Ma délután fél három órai kezdettcl a Hunyadi téri Dózsa-pályán barátságos mérkőzést játszik
egymással a Szegedi
Dózsa és
Szegedi Haladás NB
l-es csapata.
HIREK —

HIREK

SOROKBAN

vezetőségben.

A

A VL SZ.
ÉLETÉBŐL

KENDER

A Tőrökországban szereplő maA Vörös Lobogó Szegedi Kengyar
labdarúgó-válogatott
ma der Sportkör asztaliteniszezői Jé
reggeli elutazott
Isztambulba.
A
elutazott isztamDuiDa. A »,»ilii,ím»i,.i
„i
—.
következő
r

t

' BU'

zán P s 0 zky án Má'íraT g 'Lantos" ' Sáros i"
faragó,
tuu Tóth
L, HUBozsiktyan.
Szoika
Kot?sz
Mtiehos,
Tichy, Puskás, Cziborí
Hidegkúti, Csordás. Szabó.
*
A Szovjetunió kötöttfogású birkózó-válogatottja
február
10-én
Göteborgban mérkőzik Svédország
válogatottjával.
*
,.,.., .
,
, „
Wllhelm Pieck, a
Neme
Demokratikus Köztársaság elnöke és
Ottó Grotewohl miniszterelnök táviratban üdvözölte a nyugat-német.
országi Ossi Reichcrtet a noi óriás
míílesiklásban
aratott
olimpiai
győzelme alkalmából.
*
M.
Botvinnik
sakkvilágbajnok
és Sz. Flohr nagy
sikerrel szerepel Svájcban. Botvinnik nyolctáblás szimultánt játszott a legjobb svájci sakkozókkal. A világbajnok hat játszmát
megnvert,
egy döntetlenül
végződött, egyet
pedig elveszített.
*

Belgrádban
Jugoszlávia—Románia
sakkmérkőzést
rendeztek,
amely
a
jugoszláv
együttes
13.5:6.5 arányú győzelmével v é g ződött,
«
v i hír e k
Az
Indiában
vendégszerepelt
László—Virág Petronella Zsuzsán- Zátopek-házaspár közel
kéthónana, Szabó J á n o s - K o v á c s Julianna f o s távollet utan kedden visszaJ í n o r i á d o r T ' T s t v á n - S Ű t u s ' " " Er" érkezett Prágába.
zsebet István, Buzdorján J ó z s e f Acsal Varga Ilona József, Burges
Ferenc—Szabó Mária Zoltán
Bellér
Péter—Madarász
Julianna
Zoltán, l e j e s
István—Raífal
Gizella József,
Juhász Pál— Jurka
Etelka Pál, Mityók József—AbraIbolya, Papp Fe
b árii Furus' Irén
renc—Balogh Julianna Ferenc ncvű gyermeke született,

helyeta

MH^verse^et™ríndéz™ekClU.Sb«
MHK-versenyekre jórészt a
vasútas DISZ-szervezetek
mozgósitják majd a fiatalokat, hogy minél
többen
megkedveljék,
megsíert*
sék a sportolást,

. ,. . ,
A Juniusban S ockholmban sorrákerülő
lovasollmpiara
eddig
T r ,, , , , P t a z a g
jelentette
be
részvételét
Ez a szám uj csucso jelent. A helsinki
ol:mpian
csak 25 ország Indult a lovasversenyeken.

T

'

rekvés

AP o s t á s '

°
"Törekvés
s cOSTÁS rí
" u s í t ö , v e rP
"ven. A

J A ' N T R T

osztályú mi"
„,;
férfi egyéni
V k r
sz
j M í i
' °
% e z t « n»e f f -ax
\ f
verKamocsay. 2. Csikós M.. 3. Forraj
Zsófia, 4. Pataki Ilona. A férfi
párosban a Vikor—Bodó kettős a
harmadik helyen végzett, m í g
a
női párost a
Kamocsay—Forraipár nyerte meg. A Törekvés Posfás minősítő
versenyén
Bodó
nyerte a férfi egyéni
versenyt.
nrig Vikor a harmadik
helyen
végzett.
Férfi párosban a Fark a s - V I k o r kettős a második hely.
került,
re
'
a
Élénk visszhangra
talált
az
üzemben a Magyar Olimpiai Bizc
tzá
- ' 8 felhívása.
A támogatás
erdekében a DISZ kulturális
és
sportbizottsága
február
11-én,
szombaton este sportbálat rendez
? z " z e r " kultúrtermében, amelyen
"emutatkozik az
üzem
újonnan
szervezett tánczenekara is.
,
*
A labdarugók megkezdték a tor.
natermi edzéseket, hogy a tavaszí forduló első mérkőzéséig már
teljesen formába lendüljenek
Az
edzéseket Wittmann F e r e n c ' edző
vezeti,
«
A várost választmánynál elnökhelyettes Bohata József, gazdasáKi felelős pedig Mayer Tibor lett.
Komoly munkát* végez az üze.
mi sportkör tekeszakpsztálya
Is.
A z
alábbi versenyzők minősítéseit
kérték a VTSB-től:
I. osztályú
versenyzőnek Papdi Sándor,
II.
osztályú versenyzőnek
Bereczki
Imre.
Papdi
IstZo!tán,
Szögi
Korzsényi László, Fehér Jóván_
Szabó László, Kása József,
zsef.
Sándor, dr. Horváth F.ndKocsis
réné. III. osztályú
versenyzőnek
Kovács János. Makra Gvula, K a i .
Mária
éa
már
M a r t o n n é i
B o r o s
Póplty Károly.
A sportkör tekézői a
Postás
Knr.n és pontozásos versenyen az
alábbi errdménveket érték el:
_ ? z - ,nPos(t.ás-J;z' . F e n d e z u 2608:
2552 (Postás Kuna). Legjobb d o .
Bereczki 435, Korzsényl
410
b ók
és Kocsis 397 fa.
Sz
- Bástya—Sz.
Kende2350:
2
«7
t s
Bereczki 376 fa.
Sz.
Postás—Sz.
Kender 2472:

,,„
Egy Jól sikerült vezetőségElhaltak:
választás
, , ....
, . , . „. . .
,
„ Hebok Antalné Abt-aham Roza77,
K on,dcsl
,Més
1
A
Szegedi
Törekvésben
most
.
"
, F" ^/
Herittanne Kaufinann
Jolán 84, tartották meg az évi beszámolót
Nemecz
Eárd s
na os
2 Jlb<?r
P .
.
és
a
vezetőségválasztást.
A
r
l e
" ° Z2i i ll i
•
L—
m a t h E r z s é h e t 53 0 r s l
György tporikör klubhelyisegében
270-en
Oóczl Piroska 4 napos, Sam , gyűllek össze, hogy meghallgasreíán
61 Né
sák
az
elnöki
beszámolót,
megc
'áhor 82 Ujhazi István 6
Néa különböző szakosz.áOyorgyve Paka, Emlha 36, Vitassák
lyok munkáját s új
vezetőséget
LNeme
, - helly.
_ - Tatvín,. 49^
,
. . h. . P i r o...^ ,
He \ ! válasszanak.
Hegedűs Rozália 0 napos
Heil
László Károly, a sportkör
el- 2367 ( P o s ás Kuna)
Legjobb doZsigmond 72 eves koraban.
é
nöke különösen azt
emelte ki. v <
r3. 427- S z a b ó 4 0 7
s
hogy a VIT jelvényszerző-verse- K< l rzsén Y, v i , 4 M " , , , „
,,
,
II. KEROLET
ásly a
n
- S z
nyéken
a
tervezett
560
fő
helyett
?
,
,
I
"
Kender
Házasság:
2284-en vettek
részt a Törekvés 2093:1895
(pontozásos
verseny),
Marinkov
Lajos—Fitz
Margit, sportolói közül. A
sportkör
19 Leglnhb dobók Kovács 394, SzaVaszil S á n d o r - H é j a Anna. Bar- szakosztályának edzöf jói kivették 1 , 0 3 9 0 é s Kocsis 389 fa.
Sz
tömegversenyek szerKender—Sz.
Bástya
III.
ta
Ferenc—Ménesi Ida Rebeka, részüket a
A 1 9 1 0 : 1 5 1 3 . (Pontozásos
verseny),
Czalbert
Mihály—Csongrádi
Má- vezéséből és lebonyolításából
szakosztályok munkájának értéke- Legjobb dobók Pandi S 404, Korria_
lése során az elnök
elsősorban z s f n y ' 3 8 1 é ? S z ° ? i 379 fa
Sz
a birkózó-szakosztály
munkáját
Kender-Dozsa
1920:1911
Elhaltak:
a többiek elé példáké- fnontozásos
verseny.)
Legjobb
Róth János 75,
Kis Andrásné állította
dobók
Gvovai
399
MaKra
395
és
pfll.
A
birkózók
edzője.
Futó
Gé•
Rácz Erzsébet 82. Szíjártó József
79. Chrenka Mihály Ede 78, Ko- za derekas munkát végzett. Fel- Papdi 388.
csls Savanya Antalné Bozsó Ju- nőtt birkózócsapatuk megnyerte a
kitűnően
lianna 71. Koncz Jánosné Molnár területi bajnokságot, s
birkózók
Rozália 70
Komocsi
Mihálvné szerepeltek az ifjúsági
MI TÖRTÉNT A TÉLI OLIMis,
akik
az
o
r
s
z
á
g
o
s
ifjúsági
bajKónya Anna 72, Kálmán Józsefné
PIÁN?
nokságok
során
három
első
heRadványi Julianna 80. Tóth IstSzerdán, az olimpia hetedik nap*
vánné Szeli Terézia 69 éves ko- lyezést szereztek.
A
sportkör
elnöke
a
hibák
és
ján
elsőnek
a
női 3x5 km-es sfrában.
hiányosságok között
elsősorban r , .
„.,,,,
,„„„„,,
futó
váltót
honyolltotlák
,e
III. KEROLET
azt említette meg, hogy
tavaly
túlságosan sokat törődtek a lab- amely először szerepelt az olimSzületések:
d.-irugó-csapattal, v a l ó s á g g a l „dé- pia műsorán. A női 3x3 km-es sfDr. Marofka Ferenc—Vári Klá- deigették" a játékosokat
A jő- f u tó-váltó olimpiai bajnoka Finnra Ferenc, Kopasz
János—Alexa vőben nem tesznek különbséget a
.
,
.. '
Julianna
Klára. Molnár
J á n o s - sportkörön
belül
sportoló
és o r s z a K
csapata lett, m í g
másoBodnár Hermina Mária,
Takács sportoló között, s
nagyobb gon- dlk helyen a Szovjetunió váltója
István—Veres-Balogh Mária
Ist- dot fordítanak majd a különböző végzett
ván, Árva József—Marton
Mária
„„,._
™
Mária, Hegyes András—Ruip Klá- üzemi bajnokságok megrendezéséTlzenhat
orszá
ver
K kozeI 20
"
ra Zoltán,
Tari Sándor—Juliász re. Tavaly az üzemi mérkőzéseken
Anna Sándor, dr. Ugocsal Gyula leginkább idősebb sportolók vettek senyzóje indult kedvező Időben a
—dr. Klingl Katalin Gyula, Lázár részt. Ráadásul az üzemi bajnoksá- női lesiklásban. Ebben a számban
János—Nagyiván
Aranka Klára,
ESÍLYES
NERTHOLD
Szemmári
László—Németh Mária ^ T N ^ I O L T I A ^ K A , B B O J N A N % O 1 R I :
Mária, Ábrahám József—Kéri Ro- kör és a DISZ-szervezelek között (Svájc) szerezte meg az olimpiai
zália Klára nevű gyermeke szülenem volt meg a megfelelő kap- bajnokságot.
telt.
cso,at
Ugyancsak szerdán került sor a
Elhaltak:
A sportkör elnökségébe most a műkorcsolyázó bajnokság megrensportszerető
idősebb
vasutasokon
,
, .
,
....
„,
. . .
Bálint Sándor 49, Hintaian Alheitné Csipkés Ilona 79. Span-z kivül két sportoló DISZ-flatalt Is dezesere. A férfi műkorcsolyázás
beválaszlottak:
Fekete
János
és
olimpiai
bajnoka
az
amerikai
Rozália 59.
Makra
Sándor 13
ka- Hayes Allan Jenkins.
napos. Papp János 77. Török Fe- Veress Iván, mint szervező
ri r.cné Madarász Márta 92. Balázs Dénesné Adorján
Julianna
FELHÍVÁS
80. Kovács István 69.
Kispéter
Pálné Csonka Erzsébet 69.
SzeA
a y bide
beil
a óta
gcdi Ferencné Szabó Mária 71,
" *
«
;;
f vízAkik ezen felhívásnak nem feszNagy István 38 éves korában.
vezeték befagyása e len
sok he- „ c k eleget miután fontos kőzyen ugy vedekeznek, hogy
41- érdekről van szó azok ellen
landóan
folyatják
a
vízvezetéki
eljárást
indftunk.
A
rendelkezés
DÉLMAGYAROKSZAG
csapokat.. Ennek következtében a végrehajtását ellenőriztetjük.
a Magyar Dolgozók Pártja
, v a r o s területén a
vízellatasban
Szeged Városi Tanács VB
Csongrád megvei napilapja
j zavar keletkezett, az emeleteken a
Városgazdálkodási
osztálya
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság | fogyasztók nem kapnak vizet.
Felelős kiadó: az MDP Csongrád
A Városi
Tanács
Végrehajtó
megyei Bizottsága
Bizottsága elrendelte, hogy a mai
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11. naptól kezdve este 21 órától regKét darab sertés, 130—150 kg,
Teleton: 3 5 - 3 5 és 4 0 - 8 0
gel 6 óráig mindenütt az épüle- eladó. Kisfaludy u. 50.
AlsóváKiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. tek főelzáró vízvezetékcsapjait el ros.
1366
Telefon:
3 1 - 1 6 és 3 5 - 0 0 .
kell zárni. Az elzárás
előtt
fi130 kg köröli sertés eladó. HóTeriesztik:
a megyei
Postahiva- gyelnieztetni kell a
haz
lakóit, biártbasa u 18
1357
tal HIrlaiiosztálva és a hírlapkéz- liogy az éjszakára szükséges víz..„,',
. . .
, , .
F_v
besítő postahivatalok
mennyiséget elzárás előtt tárolják. r 1 g y h.zottsertcs eladó.
Juhasz
Gvula
u
36
emelet
Flőfizetéspostahivataloknál
és ugyanakkor a ház
kezelője szeI341
130
kézbesítőknél. Havi előfizetési dll mélyében felelős a hálózat
vízkilós
hízottserlés
eladó,
II
forint.
telenftéséért.
Francia u. 24.
1351
Ez a rendelkezés addig marad
Eladó 180 kg príma sertés Abérvényben
hőmérséklet rahám
Kődtnen
Imre,
Miháiyte.
Szegedi
Nyomda Vállalat
, _ - . . , a m í g a_
,„,,„,„ W
,,
Q I n
RFelelős
vezető: Vincze György —5 C
foknál melegebb nem lesz. lek.
Palánta
u, - i

