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Kádár János elvtárs mondott beszédet
a fővárosi dolgozók
első választási nagygyűlésén
A választások
előkészületeinek
nagy
jelentőségű eseménye zajlott le szerdán
délután Angyalföldön a Láng
Gépgyár
sporttelepén: a Hazafias Népfront XIII.
kerületi elnökségének és az MSZMP kerületi bizottságának rendezésében itt tartották első választási nagygyűlésüket a
főváros dolgozói. A hatalmas
sporttelepet
teljesen megtöltötték
a környékbeli
üzemek munkásai, a kerület választói és a
főváros más részeiből érkezett népes küldöttségek.
A gyűlés kezdetére tobb, mint százezer érdeklődő helyezkedett el a díszemelvény
előtt, tízezrek a szomszédos
utcákban felállított hangszórókon figyelték a nagygyűlés lefolyását.
A részvevők
hosszantartó
ütemes
tapssal »éljen a párt« felkiáltásokkal
üdvözölték az emelvényre
lépő párt- és kormányvezetőket:
Kádár Jánost, az MSZMP
Központi
Bizottságának
első
titkárát,
dr.
Münnich
Ferencet,
a
forradalmi

munkás-paraszt
kormány
elnökét,
Apró
Antalt, Biszku Bélát, Kiss Károlyt,
Marosán Györgyöt, az MSZMP Politikai Bizottságának
tagjait,
Komócsin
Zoltánt,
a Politikai Bizottság póttagját
és az elnökség többi
tagjait.
A nagygyűlést Kiss János, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára nyitotta
meg.
Ezután Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára
mondott beszédet.
Kádár János elvtárs beszédét
hosszantartó
tetszésnyilvánítással
fogadta
a
nagygyűlés
közönsége, percekig
hangzott
az ütemes taps és ünneplés: Éljen a párt!
Úttörők virágcsokrot
nyújtottak
át «
párt első
titkárának.
A lelkes hangulatú választási nagygyűlés Kiss János zárószavai után az Internacionálé eléneklésével ért véget.
(Kádár elvtárs beszédét pénteki
számunkban közöljük.)
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Nyolc évvel ezelőtt járt Szegeden a Szőrme- és Bórruhakészítö Vállalatnál Komiszárova
Nagyezsda
elvtársnö,
a Moszkva kerületi
népgazdasági
tanács
könnyűipari
osztályának
műszaki vezetője.
Most ismét Szegedre
látogatott. Képünkön a gyár dolgozóival,
vezetőivel
tanulmányozza
a munkaasztalokra
kirakott
szőrméket.
Riport a harmadik
oldalon.

Szovjet
pedagógusok
Szegeden
w

TCőí szemmef

HRUSCSOV*

A szovjet népgazdaságfejlesztés
legközelebbi hét esztendejének tervszámai
bámul atba fogják ejteni a v Hágót
Moszkva (TASZSZ). Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának
elnöke,
az
SZKP Központi Bizottságának első titkára október
14-én Sztavropolban átnyújtotta a sztavropoli területnek
a kormány kitüntetését, a
Lenin-rendet, s ez alkalommal beszédet mondott.
— Az SZKP XXI. kongresszusa hatalmas feladatok
elé állít bennünket — mondotta Hruscsov. — A népgazdaságfejlesztés
legközelebbi hét esztendejének tervszámai egyszerűen hihetetlennek tűnnek.
Ha a számadatok ismeretessé válnak, az egész világot bámulatba ejtik majd
a szocialista gazdaság fejlődésének távlatai.
— A hétéves terv a kommunizmus építésének
nagy
programja. Míg ellenségeink
azelőtt azt
mondogatták,
hogy a szovjet gazdaság fejlesztésének terve nem egyéb
üres dicsekvésnél és fantazmagóriánál, ma meg sem kísérlik, hogy ilyesmit hangoztassanak.
— Az utóbbi években a
szovjet nép nagy sikereket
ért el a mezőgazdaság fejlesztésében. Ennek eredményeként jelentősen megnövekedett a mezőgazdaság ter-

méshozama és emelkedett a
dolgozók jóléte. A kolhozok
és a szovhozok ez év október 10-ig 1487 millió púddal
több gabonát adtak el az
államnak,
mint
1953-ban
ugyaneddig az időpontig.
Hruscsov megjegyezte, hogy
október 10-ig a Szovjetunióban 62
százalékkal
löbb húst és kétszer anynyi tejet adtak be, mint
1953 hasonló időszakában.
A sztavropoli terület mezőgazdasági dolgozóinak sikereiről szólva Hruscsov különösen kiemelte azt a kezdeményezést, hogy a kolhozokban
tanulóbrigádokat
szerveztek. Hangsúlyozta a
munkával való nevelés jelentőségét, kiemelte, menynyire fontos, hogy az ifjúság
felkészüljön minden
olyan
munka elvégzésére, amelyre
a társadalomnak
szüksége
van.
— A S z o v j e t u n i ó i p a r a jól

dolgozik — mondotta Hruscsov. —
Most a fő feladat a szovjet gazdaság sokoldalú fejlesztése és ezen az alapon
a nép életszínvonalának
emelése.
Hruscsov a
nemzetközi
helyzettel foglalkozva megállapította, hogy
megnövekedtek a béke és a szocia-

Sövényházán
Pallavicini
őrgróf 72 szobás vadászkastélyát szociális otthonná alakítják át. Az épületen csak kisebb belső átalakítási
munkákat
kell
végezni.
(Tóth Béta fehfc)

((Llebmann Béla felv.)

Magyar
utaztak

művészek
Kínába

Az újjászületett
magyar film jubileumán

A magyar—kínai kulturá1948 őszén a bankok, bányák ós gyárak államosítása
lis egyezmény alapján szerután sor került a magyar filmgyártás és az addig madán magyar
művészdelegá- "gánkéiefi • levő rrtoZibalózat államosítására. 1948 egy új
ció utazott Kínába A több és egyre magasabbra ívelő korszak kezdete, a magyar,
• . •
film történetében. Nem ekkor született ugyan, a magyar
hétig vendégszereplő magyar film, hisZén a harmincas években . tucatjával készültek
-filmdrámák*, de ekkor
művészküldöttség tágjai: Dá- bohózatok és szentimentális
született meg' a magyar filmművészet. ,
nos Lili, Dénes Vera,"ErdéLáttuk a -Hippolit, a
lakáj*-t, két.
színészóriás,
benne és —
lyi Aliz, Maros Éva, Nemé- Csortos Gyula és Kabos Gyula mókázik
ennyi az egész. Színészek, rendezők, operatőrök izzadnyi Lili, Steinert Mária, Ba- tak, a közönség nevetett, vagy sírt, a filmet finanszírozó
kívül,
lassa György, Baecher Mi- vállalkozó eltette a hasznot Ezen a -hasznon*
amely egy ember zsebét tömte ki, az akkori filmeknek
hály, Bozsó Árpád, Gabos aztán semmi egyéb haszna nem volt. Iparosság volt ez,
Gábor, Kovács Dénes, Pa- s a készítők: szobrászok, akik széklábat faragnak.
1948 karácsonyán mutatták be az államosított filmlócz László, Perlusz Sándor
gyártás első filmjét, a Szabó Pál regénye nyomán kéés Simor András.
szült Talpalatnyi föld-et.
A legjobb magyar film —
mondták akkor róla. De nem is ez a fontos. Az a fontos. hogy megmutatta igazi, erejét az addig iparossagra
kényszerített művészet. Bán Frigyes azelőtt soha nem
rendezett paraszti tárgyú filmeket. A filmgyár technikai
berendezése akkor még hiányos és korszerűtlen volt. S
a film a minden akadályt legyőző művészet csodálatos
erejével mondja el mégis a Piros-Góz Jóskák, a szegényparasztság
döbbenetes
nyomorúságát.
Könnyeket
Ma, csütörtökön este fél a főszerepben. A díszelőadá7 órai kezdettel a Hazafias son Korek
József kender- fakaszt, mert nem akar könnyeket fakasztani, szívbe
Népfront városi bizottsága gyári dolgozó szavalata után markol, mert egyszerűen és kevés szóval beszél. De minés a Csongrád megyei Mo- dr. Lökös Zoltán újságíró, dent elmond, amit el kell mondania, s ezért művészet.
ziüzemi Vállalat rendezésé- a Hazafias Népfront szegedi
Minden fejlődésben van megtorpanás.
A magyar
ben a magyar filmszakma elnökségének tagja
mond film útja sem mentes ilyen törésektől,
visszaesésektől.
államosításának tízéves év- ünnepi
beszédet.
Beszéde Voltak csodacsatárok, külvárosi legendák és bolond ápfordulójának
tiszteletére
díszelőadáson mulatják be a után kerül sor a film leve- rilisok. De szerte a világon, amikor a magyar filmről
Vörös Csillag Moziban
a títésére. A nagy érdeklődés- beszélnek, a Körhintát, a Budapesti tavaszt és a Baka-Micsoda
éjszaka« című új re való tekintettel este fél ruhában-t értik rajta. A jövő útja pedig: a Sóbálvány,
magyar filmet, Tolnai Klá- 9 órai kezdettel is bemutata Csempészek és az Édes Anna. Államunk megbecsüli
rival és Latabár Kálmánnal ják a filmet.
és a legmesszebb menő támogatásban részesíti filmművészeinket. Tizennyolc Kossuth-díj és hét Érdemes művész kitüntetés jutott az elmúlt tíz év alatt filmrendezőinknek és operatőreinknek. S a magyar film győzelmét jelenti az a 14 díj is, amit nemzetközi fesztiválokon nyertünk. Több
filmünk
húszegynéhány
ország
filmszínházaiban jut közönség elé, bizonyságot téve a
magyar filmművészet erejéről.
A magyar filmgyártás államosításának van egy másik, s nem kevésbé fontos eredménye is. Az elmúlt tfz
év alatt hét-nyolcszorosára nőtt a mozilátogatók száma
Magyarországon. Az államosításig volt néhány
luxusfilmszínház a fővárosban, megfizethetetlen helyárakkal,
és voltak Csepelen és Angyalföldön meg vidéken az elhanyagolt, piszkos -mozik*. Ma szinte minden faluban
van mozi, normál-, vagy keskenyfilm-vetítőberendezéssel. Vándormozik járják be az ország legeldugottabb területeit is. Csongrád megyében az elmúlt évben 4 768 043
Sok száz kisdiák tanul a sándorfalvi
kastélyban,
amelyjár
nek küszöbét annak idején parasztember
nem
léphette látogatója volt a mozielőadásoknak. Ma mindenki
át. Képünkön a gyerekek vidáman töltik az órák közti moziba Magyarországon! Ez talán az államosított filmtízperces
szünetet
szakma tízévi munkájának legszebb eredménye.
lizmus erői,
hangsúlyozta,
hogy a szocialista tábor erősebb, egységesebb, mint valaha. Az imperialisták próbálkozása, hogy háborút robbantsanak ki, a békeszerető
népek hatalmas ellenállásába ütközik — mondotta. —
Nálunk
minden
feltétele
megvan annak, hogy újabb
sikereket érjünk el — mondotta befejezésül Hruscsov.
A
XXI.
pártkongresszus
meghatározza majd a szovjet gazdaság fejlesztésének
programját a kommunizmus
építésének legközelebbi hét
esztendejére. Ez nagy és lelkesítő program lesz.

H a díszelőadás Szegeden
a filmszakma államosífásának
10. évfordulója tiszteletére

2

Csütörtök, 1958. október 16.

Tizenkét ország síkraszáll
a nukleáris
kísérletek
azonnali beszüntetése mellett

50 millió dolláros alap

New York: India, Burma, az Egyesült Arab Köztársaság, valamint további 9 el nem kötelezett ország: Afganisztán, Kambodzsa, Ceylon, Ghana,
Indonézia, Irak,
Marokkó, Nepál és Jemen — kedden határozati javaslatot nyújtott be az ENSZ közgyűlésének politikai bizottságához, amelyben kéri: hozzon az ENSZ közgyűlése határozatot a nukleáris fegyverekkel
végzett
kísérleteknek
az ellenőrzési rendszer létrehozásáig érvényes
»azonnali
beszüntetéséről
A határozati javaslat módosított változata a múlt
héten kizárólag India által benyújtott határozati javaslatnak, amely a kísérletek "azonnali felfüggesztését* kívánta elérni.
A javaslatot
Krisna Menőn, India
ENSZ-küldötte
terjesztette
elő hivatalosan az ENSZ politikai
bizottságának szerda délutáni
ülésén.

országoknak

a gazdaságilag
kevésbé fejlett

gyen legjobb meggyőződése
ellenére*.
Mindezek után Dulles nem
átallotta hangoztatni, hogy
»a kínai kommunisták egyáltalán nem
érdeklődnek
olyan alkudozások
iránt,
amelyek arra vezethetnének,
hogy Csang Kaj-sek csökkentse haderőit a partmenti
szigeteken*. Ezek után Dulas Egyesült Államok tó- les mégis megkockáztatta
vábbra 1* kitart agresszív azt a kijelentést: -Remélem,
és provokatív politikája a k i m o j l tűzszünet legutóbbi
mellett a tajvani kérdésmeghosszabbítását
újabh
ben.
* * V.U-.X . • 1 •• I i
fogja követni*,
Erre vall az amerikai kül- hosszabbítás
Dulles a Kínai Népköztárügyminiszternek ama kijelentése, hogy a népi Kína
"tűzszünet! taktikájával éket
akar verni a nacionalista Kína (azaz a csangkajsekisták)
és az Egyesült Államok köBeirut:
Kedden a késő
zé a formózai térségben*.
esti órákban négytagú korDulles ellentmondásba.keO k í t o t t a k ' Ltoanonveredett az előző sajtóértekezleten tett kijelentéseivel. ban.
A két szembenálló politiAz amerikai külügyminiszter ugyanis most hangoztat- kai csoport megegyezett.
ta: -nincsenek olyan terMindkét fél szóvivője megveim, hogy Cíang Kaj-sek erősítette,
hogy
négytagú
generalisszimuszt sürgessem kormány
megalakításában
Kimoj és Macu szigetén ál- egyeztek meg. Karami malomásozó védelmi erőinek rad az új kormány
miniszcsökkentésére*.
terelnöke. A kormány má.
„ . „ sodik számú embere, Pierre
v.
r
Viszont szeptember 30-án C c m a y e l > a c h a m o u n ' i s t a f a Dnlles -ostobaságnak* ml- ,
. .
...
v
nősítette, hogy Csang Kaj- k aonrgml aátna y ^
^ t ü j e ; .A
sek nagy erőket összponharmadik
tagja
Husszein
Cha
partmentt szíge- ^
^
^Oueni,^ a Hont
tositott

saság jogos követeléseiről ezt
mondotta: "A kínai kommunisták nyilatkozatainak fő
motívuma, hogy az amerikaiaknak fel
kell adniok
Tajvant, valamint a Kínai
Köztársasággal
(értsd
a
csangkajsekistákkal)
való
szövetséget... és haza kell
menniök*. Dulles nyilatkozatában nem hagyott kétséget
afelől, hogy az amerikaiak
maradni kívánnak, s hogy
minden realitás ellenére továbbra

. *». kitartanak
a
csangkajsekistákkal
kötött
agresszív szövetség és Tajvan megszállása mellett

delmi miniszter és tájékoztatásügyi miniszter.
Husszein Oweni:
külügyminiszter, igazságügyminiszter és a tervhivatal vezetője.
Pienre Gemayel: közmunkaügyi
miniszter
egészségugyi
miniszter, közoktatásügyl
,
miniszter és földművelésügyi miniszter.
Raymond Edde: belügyminiszter, a szociális ügyek miés postaügyi minnfsztere
isz
ter.
A
libanoni
falangisták
kedden este bejelentették,
hogy szerdától Medve beszűntetik a sztrájkot

régi vezetője. A kormány
negyedik tagja
Raymond
Edde, aki az öthónapos viBefejeződtek
_
^
szály
folyamán
bizonyos
közvetítő "szerepet játszott,
a
magyar—német
.
. . .
,
,*
A
mimszterek: a kovetkegazdasági
óképpen osztották el a mimszteri tarcákat:
tárgyalások
Karami:
miniszterelnök,
Berlin
(MTI):
Berlinben
pénzügyminiszter,
nemzetgazdasági miniszter, honvé- kedden délelőtt befejeződtek
a Magyar Népköztársaság és
" ~ —'
a Német Demokratikus KözI I I
r e
l
társaság képviselőinek ta-

Dulles megjegyezte
ugyan,
hogy -a nacionalista erők
nagyobb rugalmassággal és
hatóerővel
rendelkeznének,
ha nem Kimojon és Macun,
hanem Formózán állomásoznának*. - de mindjárt hozzáfűzte: -az Egyesült Allamok nem kíván befolyást
gyakorolni Csang Kaj-sekre
avégből, hogy bármit is teT-t
U e
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De Gaulle francia miniszterelnök Salán tábornokhoz
intézett levelében elrendelte,
hogy az Algériában állomésózó francia hadsereg tisztjei nem vehetnek részt a
közüdv-bizottságokban,
és
hogy nem jelöltethetik magukat képviselőknek. A rendelkezés nagy visszatetszést
keltett az algériai
francia
A r. algériai
nlrtA*;*!
tisztek között.
Az
közüdv-bizottság elhatározta,
hogy tiltakozásul de Gaulle
intézkedései ellen sztrájkot
és tüntetéseket szervez Algériában, mivel — mint a bizottság egyik tagja a sajtónak adott
nyilatkozatában
kijelentette —, "úgy látják,

Hazánk a hatodik
a Brüsszelben nagydíjat
nyert országok
ranglistáján
Brüsszelben nyilvánosságra hozták a nagydíjak alapján készült statisztikát. Az
eddig közzétett
statisztika
szerint Franciaország
168,
Belgium 153, a Szovjetunió
82, Csehszlovákia 50, Olaszország 25, Magyarország 20
Grand Prixet — nagydíjat
nyert el. Magyarország
hatodik helyezésével
igen előkelő helyet kapott az országok
ranglistáján.

,

i , |

A l g e r i a b a u

ro
hogy de Gaulle intézkedései
következtében
veszélyben
vannak
május
13 vívmányai« (ez év május 13-án
alakultak meg a közüdv-bizottságok Algériában és követelték a franciaországi baloldali pártok betiltását. — A
szerk.).
Nemcsak Párizsban, de az
egész világon élénk érdekí ntnM Air na t/MTOh.
lődéssel tekintenek
további algériai események elé,
azzal
kapcsolatban,
hogy
Massu tábornok — ő a hangadója az algériai közüdvbizottságoknak, jóllehet kilépett már a bizottságból —
meddig akar, illetve fog elmenni de Gaulle-al szemben.

nácskozásai

ötéves

terv

a

Szerdán ülést tartott a
Központi Népi
Ellenőrzési
Bizottság. Oczel
János, a
KNEB elnöke beszámolt a
soronlévő országos vizsgálatokról.
Elmondotta,
hogy
befejezték a dolgozók beadványai intézésének
vizsgálatát és az Összesített
jelentést a jövő hónapban
terjesztik a KNEB ülése
elé.
Ugyancsak befejezték a felvásárlás rendszere és a felvásárlók
ügylebonyolítása
helyszíni ellenőrzésének második szakaszát.
Utóvizsgálatot tart a népi
ellenőrzés
a kereskedelem és a földműves szövetkezetek
területén is,
hogy a társadalmi
tulajdon
védelmére
javasolt
intézkedéseket végrehajtják-e
megfelelően.
A fenti országos vizsgálatok mellett az utóbbi hetekben 11 jelentősebb vizsgálatot folytatott a KNEB Irodája, főleg közérdekű bejelentések nyomán.
Az ülés
megvitatta sx
egyes Importanyagokkal való takarékos gazdálkodással
kapcsolatos
vizsgálatokról
szóló jelentést, továbbá az
1959. első félévi vizsgálatok
tervét, végül elfogadta a területi
bizottságok
mellett
létrehozott
szakcsoportok
működési irányelveit.

Kedves Hodzsa
elvtárs!
Engedje meg, hogy 50. születésnapja
alkalmából átadjam önnek a Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi
Bizottsága szívből jövő
jókívánságait.
Népünk az ön személyében
a
marxizmus-leninizmus tanításaihoz
mindig hü, harcos kommunistát
becsüli, aki egész életét az albán nép szabadságának
kivívásáért,
a nép életkörülményeinek
megjavításáért
és
az Albán Kommunista Párt, mint e harcok vezető erejének megalakítására
és fejlesztésére
szentelte.
Ismeretesek előttünk azok a nagyszerű harcok, amelyeket az albán nép vívott az idegen hódítók albán főidről való kiűzéséért, és nagyra értékeljük
azokat a hatalmas eredményeket,
amelyeket az albán nép szabadságának kivívása után kommunista
pártjának
vezetésével,
a Szovjetunió és a testvéri népi demokratikus
országok
segítségével
elért, s amelyekben
önnek kiemelkedő
érdemei
vannak.
Tiszta szivünkből
kívánjuk,
kedves Hodzsa
elvtárs,
— Saleh Zakl Tawfik, az irahogy jó erőben és egészségben még sok-sok
éven át
munkálkodjék
az Albán Népköztársaság
további
felvi- ki vasutak .vezérigazgatója
rágoztatása, a Szovjetunió
vezette szocialista tábor egy- és Pafal Hadid vasúti főségének megszilárdítása,
a magyar és
albán nép testvéri barátságának
megerősítése
és a béke
érdekében. mérnök hivatalos látogatásra Budapestre érkezett. LáKADAR
JÁNOS,
togatásuk
célja a
magyar
a Magyar Szocialista
Munkáspárt
közlekedésügy
tanulmányoKözponti
Bizottságának
zása.
első titkára.

Goethe művei
- magyar nyelven

c f i t r e x a m q o k — érdekességek

Goethe műveinek 16—17
kötetre tervezett kiadása jelenik meg magyar nyelven,
közte számos olyan írás,
amely ebben a sorozatban
jelent meg először magyar
nyelven. A
Goethe-kiadást
megelőzően rendezik
sajtó
alá Heine műveinek kétkötetes gyűjteményét.
A Német
Demokratikus
Köztársaságban ugyanakkor
új Petőfi-kiadás, 15 tagú kollektíva fordításában József
Attila-költemények,
Jókai-,
Mikszáth-, Móricz-, Illés Béla-, Barta Lajos- és Ortutaykönyvek jelennek meg.

Dublinban, Írország fővárosában egy válóperes bíró
a kővetkező levelet kapta
Amerikába vándorolt volt
ügyfelétől: "Kérem önt, szíveskedjék közölni velem annak az asszonynak nevét és
címét, akitől 1947-ben clválasztott. Azóta már háromszor megnősültem, de arra a
meggyőződésre
jutottam,
hogy mégis az első feleségem
volt a legjobb*.
*
Párizsban általában
igen
nagy megértést
tanúsítanak
a szerelmespárok
iránt. Két
szerelmest mégis megbüntettek, mert Párizson keresztül-

IZP^Si

kocsikázva
egymás
kezét
fogták. A baj csak az
volt,
hogy két külön autóban Óltek.
„
,
parlamentben egy
A
f|nn
képviselőnő azt bizonygatta,
h 0 ( f y a n s k a házasságban
lelkileg
liiegyensúlyozottabazzal
b a k a férfiaknál. Ezt
támasztotta alá, hogy a finnországi elmegyógylntézetekben harmincszor több férj
van, mint feleség. Egy képviselő közbeszólt: De kl juttatta oda a férjeket? Mint
hírlik, a képviselőnő nemváIaszolt...

K

következő

irányelvéinek

e g y e z t e t é s é r ő l . Kedden

a

déli

órákban aláírták a jegyzőkönyvet a Magyar
Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság
küldötteinek az 1961—65. években
^ főbb átuh kölcsönös szállításáról, valamint a gazdasági
együttműködés
egyes kérdéseiről folytatott
tárgyalásról.
A Magyar Népköztársaság
k ü i d ö t t s é g é n e k vezetője Kiss
Árpád, az Országos Tervhivatal elnöke volt. A baráti
szellemben
lefolyt
tárgyalásokról hivatalos
közleményt

REKORDTERMÉS
A SZOVJETUNIÓBAN
Legújabb jelentések szerint a Szovjetunió mezőgazdasági
területeinek több,
mint kilenctized részén be-

tfS&éít.rS^g/TX
kordterméséről
még nincsenek végleges adatok,
szakértők megállapítása
szerint
azonban
a
gabonatermés
meghaladja a
négymilliárd
pudot (1 pud = 16,38 kg —
a szerk.) vagyis több, mint
25 millió tonnát. Ez a menynyiség mintegy kétszerese a
adnak
szűzföldek
megművelése
A magyar küldöttség tag- előtti időszak legmagasabb
jai kedden délután repülőgé- eredményének.
pen hazautaztak
Berlinből.
NÖVEKSZIK
A TŐKÉS ORSZAGOKBAN
A MUNKANÉLKÜLISÉG

Megszakadnak
a diplomáciai kapcsolatok
Tunisz és az EAK között
Tunisz
(MTI):
Nyugati
hírügynökségek
jelentése
szerint Tunisz
elhatározta,
hogy megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat
az Egyesült Arab Köztársasággal.
Mokkadem,
Tunisz külügyminisztere a nap folyamán magához
kérette az
Egyesült Arab Köztársaság
tuniszi nagykövetét és — a
nagykövetség egvik tisztviselőjének értesülései szerint
— közölte vele a diplomáciai

elvtárs

Október 15-én, szerdán ünnepelte Enver Hodzsa
elvtárs, az Albán Munkapárt
Központi Bizottságának első
titkára
50. születésnapját.
Enver. Hodzsa
elvtárshoz,
aki az Albán
Kommunista
Párt egyik megalapítója
és
akinek
élete,
munkássága
összeforrt az albán
testvérországban
folyó
szocialista
építéssel, Kádár János
elvtárs, az MSZMP
Központi
Bizottságának
első
titkára
az alábbi
üdvözlő
táviratot
intézte:

New York: Az ENSZ közgyűlés keddi ülésén 77 szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a gazdaságilag
kevésbé fejlett országoknak
biztosítandó technikai segítség és fejlődés programjának kibővítéseként egy 50
millió dolláros terv-alap létesítésére benyújtott javaslatot.

Négytagú libanoni kormány alakult

tekeri

Ülést
tartott
a Központi
Népi
Ellenőrzési
Bizottság

Kádár János elviárs táviratban üdvözülte
Enver Hodzsa elvtársat

Az Egyesüli Államok távolkeleti
politikája továbbra is agresszív
Washington (MTI). Dulles
amerikai külügyminiszter október 14-én sajtóértekezleten
nyilatkozott az Egyesült Allamoknak a tajvani kérdésben folytatott politikájáról,
Dulles nyilatkozatából kitűnik, hogy a Kínai Népköztársaság békés, megegyezésre kész lépései ellenére

Ötvenéves
Enver Hodzsa

kapcsolatok
megszakítására
vonatkozó elhatározást,
Közben Kairóban az Arab
Liga tanácsa
határozatban
szólította fel Tuniszt, vegyen részt ismét
a tanács
munkájában, azzal a feltétellel, hogy a jövőben nem
vet fel olyan
kérdéseket,
m i n t a m e i y e k SZO mbaton az
Eevesült
Arab
KÖ7t/,rsasáB
h gyesult
Arab
K,,ztarsaság
'
küldöttenek
kivonulásához
vezettek.

A Nemzetközi Munkaügyi
Hivatal jelentést tett közzé
arról, hogyan alakult a foglalkoztatottság és a munkanélküliség a világ egyes országaiban. A jelentés szerint
1958 elején a kapitalista világnak
szinte
valamennyi
országában növekedett a teljes munkanélküliek
száma,
Különösen az Egyesült Allamokban volt ez így, ahol
1958. júniusában 5,4 millió
volt a teljes munkanélküliek
száma, vagyis a foglalkoztatottak 7,7 százaléka, és 2,1
millióval több, mint 1957 hasonló időszakában. A jelentés kihangsúlyozza, hogy a

Í

NÖVEKSZIK
háború óta az Egyesült ÁllaA FRANCIAORSZÁGI
mokban még nem volt ilyen
"FEHÉRGALLÉROSOK*
magas
a
munkanélküliek
SZAMA
száma.
Ugyancsak erősen növekeFranciaországban az iro_
d e t t a munkanélküliek száma udai
al
munkával foglalkoztatotA n g lidban, Kanadában, Bel- t a k s z á m a e l é r t e a hatmillió
diábarTte.

*

JELENTÓS MENNYISÉGŰ
GABONÁT IMPORTALT
JUGOSZLÁVIA
Politika
Az
Ekonomszka
című
jugoszláv
gazdasági
szaklap egyik legutóbbi száma foglalkozik Jugoszlávia
ez évi mezőgazdasági termelésének eredményeivel.
A
többi
között megállapítja,
hogy oz idei 245 ezer tonna
búzatermés nltn
alig .tinin
elégíti n
ki a„
falusi gazdaságok
szükségler
/ hogy
I r
L l
nn
leit,
es
legalább
100
ezer

tonna

búzát

kell

impor-

tálni. A mezőgazdaság idei
össztermelése
mintegy 25
százalékkal alacsonyabb
a
tavalyinál. A gabonatermés
29 százalékkal, az ipari növényeké 32 százalékkal, a
zöldségféléké 26 százalékkal
kisebb, mint a múlt évben
volt. Ezzel szemben 8 százalékkai több gyümölcs és $2
százalékkal több szőlő termett. Tekintettel arra, hogy
az idei mezőgazdasági terméshozam lényegesen elmaradt a tavalyitól, számolni
kell piaci
nehézségekkel,
amelyek még a múlt évi rekordtermés után sem maradtak el — állapítja meg az
Ekonomszka
Politika.

*
rosok«-nak nevezett
irodai
dolgozók szánja egyre
növekszik, a munkások száma
pedig egyre csökken. A statisztika
> adatok beszédesen
mutatják a dolgozók megoszlásának arányát. A francia
gyáriparban
1900-ban
három százalék irodai alkalmazottal szemben 97 százalék volt a munkások ará1920-ban ez az arány
"ya,,
7:83, 1945-ben 10:90
volt.
1956-ban pedig már úgy alafcuit, hogy három munkásra.
alkalma
Jutott egy irodai
zott...
KÍNA PÉLDA NÉLKÜLI
DINAMIZMUSA
A Les Echos című francia
lap egyik, a Kínai Népköztársaságról
írott cikkében
kénytelen elismerni, hogy a
kommunista rendszer Kínának példa nélküli dinamizmust ad. A kinai nép fantasztikus ütemben
fejleszti
termelését. Egy év alatt a
rizstermelés
126 százalékkal
növekedett, a búzáé pedig ^63
százalékkal.
-4z elmúlt évi
5,3 millió tonnáról a jövő
évben 20 millió tonnára növekszik
Kina vastermelése,
vagyis nagyobb lesz,
mint
Franciaországé,
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Szeged városi bizottsága a Klauzál

téren

választási n a g y g y ű l é s t r e n d e z
A választási nagygyűlés
előadója:
APRÓ
ANTAL
elvtárs9
az MSZMP Politikai Bizottságának
a Csongrád megyei képviselőjelöltek

A nagygyűlésre

minden választópolgárt

Nyolc év után
ismét a Szegedi Szőrmeés Bőrruhakészítő Vállalatnál
Komiszárova
Valami furcsa kettősség
jellemző ma a Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalatra. Az Attila utca felöl
vadonatújnak tűnik, a Mikszáth Kálmán utcaá oldalon
olyan felemás. Benn az udvarban kétoldalt szegélyezi
az új a régit. Ami az élsó
pillanatban hat, az a külsőség, a szegedi szemnek megszokott, de aki nyolc éve
látta, nagyon is egyöntetűx.ek, rohamosan fejlődőnek,
ienyegesen másnak, újabbnak látja a gyárat, mint
1950-ben volt.
Komiszárova
Nagyezsda
elvtársnő, a Moszkva kerületi
népgazdasági
tanács
könnyűipari osztályának műszaki vezetője azok közé
tartozik, akik nyolc évvel
ezelőtt látták az üzemet, tehát a kezdet kezdetén;

1950*ben két hetet
töltött
Szegeden a Szőrme- és Bőrruhakészítő
Vállalatnál,
Most. hogy ismét Magyarorszagon tartózkodik, mint az
első
nemzetközi
bőripari
konferencia részvevője, sok

A nagyüzemű,
termelés harcosa

Kedden este Újszegeden a
Radnóti Miklós utcai
földművesszövetkezeti
vendéglő
helyiségében
is
népfrontgyűlés volt. a
környékbeli
egyénileg dolgozó parasztok,
kiskertészek, üzemi munkások nagy csoportja jött öszsze, hogy megválasszák
jelöltjüket, a megyei jogú városi tanácsba, akire
majd
szavazatukat adják
november N-án.
A jelölés egyhangúlag Kovács Vincére, a helybeli Rózsa Ferenc elsötipusú
termelőszövetkezeti
csoport
egyik tagjára esett. Mint a
gyűlésen
is
elmondották.
Kovács Vince a leghaladóbb
gondolkodású gazdák
közé
tartozik. Négy holdnyi földjéből jól megél,
azonban
mégis állandóan
hangoztatja: saját
érdekünk,
hogy
mielőbb valamennyien
termelőszövetkezetbe
tömörüljünk. Csoportbeli
tagtársai
körében hosszabb idő
óta
szívós, felvilágosító
munkát
végez, hogy l-es típusú közösségük mielőbb
mezőgazdasági
termelőszövetkezetté
alakuljon át. Nagy termelési
tapasztalatait
szívesen
osztja meg gazdatársaival,
mindenütt ott van, ahol segíteni, s tenni kell valamit a közösség érdekében, ö eddig is
tagja volt a megyei jogú városi tanácsnak, s mert jól
végezte el a tanácstagsággal
járó munkáit, a választókerület polgárai szívesen adják
meg neki is mét bizalmukat.

Nagyezsda

látogatása

kedves ismerőse várta Szegedre. Amikor azt kérdezték
tőle, volna-e kedve meglátogatni Martfűn a Tisza Cipőgyárat, azt mondta:
— Nagy öröm e látogatás
lehetősége számomra, de én
inkább szegedi
barátaimat
szeretném meglátogatni.
Kedden délelőtt érkezett
Szegedre. Elkísérte útjára a
Budapesti Pannónia Szőrmegyár igazgatója és párttitkára is. A moszkvai szőrmeipari dolgozók
üdvözletét
tolmácsolta az őt köszöntő
üzemi párt- és szakszervezet, KISZ-szervezet és a nöbizottság képviselőinek.
— Tudják, azért is jöttem,
hogy tapasztalatokat szerezzek. Mert amikor az ember
saját üzemében jár, akkor
azt hiszi, minden rendben
van, de ha máshol is megfordul, rájön, hogy mennyi
tennivalója van odahaza.

Elragadtatta a látvány,

amit a Marx téri épülettömb a Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalattal
együtt
nyújt. Emlékezett, hogy üres
telek volt itt a gyár mellett,
álla hol most az új házak
nak. Nagy érdeklődéssel tan-ulmányozta az üzem fejlesztésének tervrajzát. Sajnalattal
allapitotta
meg,
hogy az ellenforradalom három évre visszavetette fejlődésében a gyárat. Az öltöző,
fürdő és a kultúrterem felepitesevel csak jovore lesz
olvanná, amüyenné 1957 első felére kellett volna lennie.
Amikor nyolc évvel ezelőtt itt járt még a textilanyagot is kézzel szabtak,
ma pedig gépollóval vágják.
Szembetűnt neki, hogy itt,
Szegeden még nem alkalmazzák a Csepelen használt
modern
szornyiro
gepet.
Meg is kérdezte, mi az oka
ennek. Külön-külön

tagja, a Minisztertanács
listavezető fe.

első

szerettei hív és vár a

elnökhelyettese,

NFPFRONT

ÁBIami életünk
demokratizmusáról
Minden t/i

lath

atta
és
Kl
tapasztalhatta, hová vezetett a gyakor
latban az -osztályok feletti,
tiszta demokráciát* hirdetők
útja. Ennek ellenére mégsem árt talán egy-két példát
felhozni illusztrálására.
Ez az út mindenekelőtt a
szocialista demokráciát képviselő és megvalósító államhatalmi és államigazgatási
szervek helyett -nemzeti bizottságok*,-forradalmi bizottSágok*,
-munkástanácsok*
stb. formájában olyan szervek létrehozásához vezetett,
melyekben a dolgozó törnegek dühödt ellenségei, a volt
kizsákmányoló osztályok maradványai, a régi rend levitézlett urai is helyet kaptak,
(És nem -véletlen* műve,
hogy ezek az erők napok
alatt szinte teljesen kisajátították ezeket a szerveket,
vezető szerephez jutottak, a
kommunisták és a nép ügyét
valóban szolgáló egyéb haladó erők viszont üldözöttek-

IV.

vább a felsorolást? Ennyi is
elegendő annak megértéséhez, hová jutottunk volna
el a -tiszta demokrácia* út
ján, ha országunk forradalmi erői — a szovjet hadsereg segítségével — idejében
véget nem vetnek e •fejlődésnek*.
Az ellenforradalmi
idószaknak e tanulságait felhasználva tehát a leghatározottabban le kell szögeznünk, hogy állami eletünk
demokratizmusának fejlesztését, a szocialista demokrácia tökéletesítését a proletáriátus hatalmának erösítésével kell kivívnunk. S
ez nem is lehet másként,
-Ha nem akarunk gúnyt űzni a józan észből és a történelemből, akkor világos,
hogy addig amíg különböző
osztályok léteznek, nem lehet szó -tiszta demokráciaról* hanem csakis osztálydemokráciáról... A -tiszta
demokrácia* a munkások elbolondítására törekvő libe-

gazdaságosabban termelhetnek. Érdeklődött, van-e sok
reklamáció a
nyersanyag
miatt.
Ugy látom elkel néha
mutatott a
a reklamáció _
szőrmékre
amepanofjx
ahány a ^ y j ' színárlyek
nyalatúak voltak
Meg
kérdezte a Pannónia igazg a tójáf
'
~ f e r n . gazolja, hogy
lui s k
. . ? szmórnyalatu aszormej
•
— Mit csinálnának a válogatók? — felelte tréfásan
az igazgató,
— j a> maga a válogatók dolgozik? — válaszolt
nak
Komiszárova elvtársnő, értv e a tréfát. Több időt töltett az irhabunda készítői
között. Megcsodálta
remekeiket, elmondották
neki,
hogy a brüsszeli világkiállításon hat különféle
irhabundája szerepelt a Szegedi
*
B ^ ^ T í f
^
n!"
S
x
^
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n
'
^
L
^
e
t
o
t
ót
l a t 68 k u l o n
a
tervezőjük. el a többpártrendszer mes- tortenelem
ta
el
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> R l m a r Gábor,
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ismert

vételét az országos és helyi
politikai, gazdasági, kulturális és egyéb kérdések megoldásában. Ha a Népfront
olyan fórummá válik, ahol a
dolgozók bátran vitatkozhatnak, elmondhatják véleményüket, bírálataikat, javaslatokát tehetnek, s felvetett
Problémaikra
őszinte
es
™ e g g y o z o y a l a s z t is kapnak,
megvalósítható
P

nénfrontmozfiMom
fontM hréatását
Fellendült

brtölt!
a

Hazafias

Népfront
tevékenysége az ellenforradalom leverése óta. A népfront
jelentős
sikereket
könyvelhet el például a részle
ges tanácsválasztások
lebonyolítása és általában a
tanácsok munkajanak segitese
\ a tömegek helyi kezdemenyezesenek ösztönzésé es
"ervezese es különösen a
S ®
abboZ
'fi

"ffi* "T/i"
* -n SSSÍSS& v£

burzsoá

iék

é

iócsk|n

van

tenni_

ame!rcsak trra voU ló fTeud^zmu,Tt proS* Stonk ^'etenni^ókS^l
hogy demokratikus mázzal demokrácuU ^a'mely f e l v á l t - S Í L Í t e r L p o k r T k ' í v t í j S k
Mielőtt indult,
varosnezesre
kendőzze az ellenforrada om
burzsoá demokráciát*, helyezni szocfalista demok-

megmutatták ne k i a Mjk"
.
stótfh Kalman utca atalakitási
tervrajzát,
amelyben
m a r a Szőrme- és Bőrruha^ e g ybeolkészftő váUalat
. ,, ,
vad az U
J lakóépületekkel,
— Nagy örömmel látom
ezt a nagyszerű fejlődést, lánövelték a termelést,
tom,
munkát,
m e ^ ö
itették
a

valod. arculatat. Az ellenforpártok — a^niár ' & F &
számolt fasiszta és klerikális
pártok csakúgy, mint a volt
koalíciós pártok, programjukkái, tevékenységükkel az
ellenforradalmat szolgálták,
a proletárdiktatúra likvidálására törtek. Ily módon e
pártok önmaguk rekesztették ki magukat népi demokratikus rendszerünkből, bebizonyítva, hogy Magyarországon a többpártrendszer
túlhaladott, hogy a párt és a
tömegek kapcsolatának, állami és társadalmi életünk demokratizmusának továbbfejlesztése csak nélkülük és ellenükre lehetséges.

ja

a

Vannak-e még ^
ú*k a szocialista demokrácia
fejlesztése terén? Igen, vannak! S biztosítva vannak-e
a megfelelő feltételek e feladatok megoldásához? Feitétlenül. A legfőbb feltétele
ennek a párt és a kormány
leninista
politikája, mely
helyesen fejezi ki a dolgozók
érdekeit és akaratát. E politika alapján megteremtődhet és gyors ütemben meg
is teremtődik az a széles
népi egység, amely nélkül
lehetetlen akárcsak beszélni is a szocialista demokratizmus további kibontakoztStásáról. A népfrontmozgalomban is kifejeződő széles,
népi nemzeti egység az az
erő, amely mindinkább és
mindjobban szolgálja e téren előrehaladásunkat.
Állami életünk demokratizmusának
fejlesztésével
kapcsolatban főként három
fő feladatra kell utalnunk!
A népfrontmozgalom további erősítésére, az államhatalmi szervek
munkájának
további javítására és a bü
rokrácia elleni következetes
harcra.
A n é p í r a n t m o z g a l m a t illetöen már
MSZMP
ors2a.
pártértekezletének hatámegállapította,
rozata
js
„a h a z á n k b a n
sajáh
tQS egypártrendszer nem zárja ki s ő t a z a d o t t
körülmények
közöu
még
fokozotmegköveteli,
hogy
tabban
Hazafias Népfrontban a
a
irányítása alapján töpart
mörítsük mindazokat a pártonkívülieket, és korábban
amásnépi
hatalomhoz
hű szepártokban
tevékenykedő,

Fordítsanak nagyobb időt
most már az üzemszervezésKíváncsi vagyok, mikore
épmetrára é
m
az
.... , .
rész es mikor jöhetek megnézni.
tanulmányozta
— Mához egy évre — váAz ellenforradalom
ci gépeket,
laszolták a Szőrme- és Bőr- -tiszta demokráciája* elvejavasolta, milyen újakat sze- ruhakészítő VáUalat veze- zetett továbbá a -nagyobb
szólásszabadsághoz* (immár
rezzenek be.
amelyekkel tői.
Mindszentynek, a hazaáruló
magyar
főpapnak ls joga
volt szólni s nyíltan hirdetni
restaurációs céljait); az-iga-'
zi* sajtószabadsághoz (mert
demokrácia-e a demokrácia
addig, amíg legvadabb ellenségei is megfelelő sajtóorgáA Szegedi Tudományegye- szólót pedig Apatóczky La- nummal
nem
rendelkeztem Collegium Artiuma — jos és a fagottszólót Sípos nek?); a gyülekezési szabadmint már jeleztük — máso- Károly adta elő. Tetszés kí- ság összes -korlátainak* ledik
évfolyamába
lépett, sérte Meszlényi László oboa donleséhez (lásd a fasiszta,
Kedden este a Béke épület és Schaff László klarinét ellenforradalmi múltjuk es
nagytermében igen nagy ér- játékát is, Wernke Adrién tenykedesuk miatt el.telt podeklődéssel kísért előadás és Schaff Lászlóné zongora- 1 j t l k a i . . / o g l y o k
nyilvános
nyitotta meg az új tanévet, kíséretével.
gyuleseit); a nagyobb -cseKáldor János, főiskolai doegyébként igen lekvesi szabadsaghoz* (imAz
cens, a hangszeres, társas s z é p példáját mutatta az mar szabad volt a kommuzenélés történetét ismertető e g y e t e m , Pedagógiai Főisko- msták, a haladó erok ellen
sorozat
megnyitásaként a l a ' é s a zeneművészeti szak- pogromokat is rendezni, utfafúvóshangszerekröl beszélt, j s kola sikeres együttmüködé- cán lincselni, a börtonokbol
élvezetes előadásban. Az elo- s ó n e k > a m e l y a jövőre nézve kiszabadult közönséges bűadás érdekességét
növelte, ^ követendő út lehet
nözőknek zavartalanul lopni,
hogy a zeneművészeti szakrabolni). Folytassuk-e toiskola több növendéke műmélyeket és rétegeket, akik
ködött közre a fafúvóshangkészek a közéleti, tudomászerek: a fuvola, oboa, klanyos és kulturális szakmai
rinét és fagott megismertetétevékenységükkel az ország
sére. Ennek során nagy tetszocialista építésében részt
széssel hallgatta a közönség
vállalni«. A Hazafias NépFekete Győr István fuvolafrontnak tehát olyan széles
zongoraszonatináját és Nagy
demokratikus
tömegmozgaMária fagott-zongoraszonatilommá kell fejlődnie, amely
náját. Mindketten Szatmári
sokoldalú tevékenységet fejt
Géza zeneművészeti szakisKedves vendégek érkeznek Szegedre holnap, péntea szocialista gazdaság és
kolai tanár zeneszerzés sza- ken délelőtt. A lengyel—szovjet és « bolgár—szovjet ba- ki
felvirágoztatása érkos növendékei és művük ráti társaságok elnökei látogatnak Szegedre, hogy esz- kultúra
dekében. Erre mozgosítja a
szép hangzásaival, friss szó- mecserét folytassanak a Magyar—Szovjet Baráti Társa- dolgozókat,
neveli őket állalamaival,
szellemességével ság szegedi elnökségének tagjaival. A látogatók az MSZfegyelemre, a szocialista
keltett figyelmet. Az ifjú BT szegedi szervezetének munkájával is megismerkednek, mi
társadalom együttélési szaszerzők maguk látták el a s ugyanakkor ők is elmondják tevékenységük tapaszta- balyainak
megtartására,
s
zongorakíséretet, a fuvola- latait.
biztosítja a néptömegek rész-

Megkezdődött
a Collegium
Artium
második
tanéve

B lengyel-szovjet
és a bolgár-szovjet baráti társaságok
' elnökei Szegedre látogatnak

ráciánk további fejlesztését.
(Folytatjuk,

Nem kivételez
senkivel

Meskál Sándornét
körzetének lakói már jelölték tanácstagnak.
— Nehéz volna
mindazt
elmondani, hogy miért szeretjük és becsüljük Meskálnét — gondolkodott el a nekiszegezett kérdésen
Vikor
Ferencné, a Minőségi Ruhajavító KTSZ dolgozója. —
Talán azzal tudnám kifejezni, hogy azt szoktuk mondogatni, ha valami nem sikerül: No, majd elintézi Meskálné, az elnökünk! Hét éve
vezeti ezt a
szövetkezetet,
ahol úgy vagyunk, mint egy
család. Nem kivételez
senkivel. Egyformán jut könynyebb, nehezebb
munka
mindenkinek, nem is kívánkozik innen el senki. Meskálné mindenről
gondoskodik, de ha kell, munkába
is áll.
(
Vikor Ferencné
munkatársa az újdonsült
tanácstagjelöltnek,
s talán elfogult vele szemben? Nem valószínű, mert Horváth Sándor. a Csongrád megyei KlSZÖV elnöke úgyszólván ki
sem akart fogyni a dicséretből, mikor Meskálnéról szó
esett:
Szinte az egyetlen
olyan
ktsz-elnökünk
Szegeden —
mondotta — aki
kezdettől,
fogva következetcsen
megvalósította az igazi szövetkezeti gondolatot: mindent a
lakosság közvetlen
szükségleteinek a kielégítésére!
\
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Szovjet pedagógusküldöttség Szegeden
Hattagú szovjet
pedagógus-küldöttség
tartózkodik
hazánkban, hogy
tanulmányozza a magyar oktatásügy
időszerű problémáit. Különősen nagy érdeklődést tanúsítanak a delegáció tagjai
a politechnikai oktatás magyarországi
kiterjesztése
iránt. Közismert, hogy
a
Szovjetunioban,
különösen
Hruscsov elvtársnak a szovjét oktatásügyről szóló nyilatkozata óta, ugyancsak az
oktatásügy homlokterébe került az ifjúság gyakorlati
életre való nevelése. A problémák azonossága igen tanulságossá és hasznossá teszi a szovjet küldöttség és
n magyar pedagógusok találkozóit és vitaestjeit.
A delegáció két csoportra
válva tegnap vidéki v á r ó
sokba indult
látogatásra,
Szeged ismét abban a szerencsés körülményben részesült, hogy három szovjet pedagógust láthatott vendégül,

A déli órákban a városi tanácsnál fogadták a szovjet nevelöket, majd a művelődésügyi osztály vezetőinek kíséretében ellátogattak
a vendégek a Radnóti Miklós Általános Gimnáziumba,
Ebben az iskolában országos
jellegű kísérletek folynak a
politechnikai képzés gyakorlati módszerének kidolgozására, s éppen ezért a véndégek nagy érdeklődéssel tanulmányozták az iskola tevékenységét. A
küldöttség
egyik tagja nagy szakértője
a politechnikai
oktatásnak
és tőle különösen sok jó tanácsot, segítséget kapott az
Iskola igazgatósága a további munkához,
Ma továbbutazik a küldöttség — egynapos látogatásra Orosházára érkeznek,
ahol a delegáció egyik tagja
előadást is tart, ugyancsak
a politechnikai képzés pedagógiai és didaktikai kérdéseinek témájából.

Hol lesznek jelölőgyűlések?
Ma, október 16-án a következő helyen tartanak Jelölőgyülést:
I. kerület: 2-es
körzet
Építőipari Technikum, délután 5 órakor, 10-es körzet
Tömörkény
Leánygimnázium délután 5 órakor, 25-ös
körzet Zeneművészeti Szakiskola délután 5 óra, 47-es
körzet Erdészeti Szakiskola
délután 5 óra, 5I-es körzet
Dózsa
György
ÁltalánoB
Iskola délután 5 óra, 63-as
körzet újszegedi földművesszövetkezeti vendéglő
délután 6 óra, 13-as körzet Árpád téri Altalános
Iskola
délután 5 óra.
II. kerület: 53-as körzet
petőfitelepi I. számú isHola
délután 6 óra, 42-es körzet
petöfitelepi II. pártház délután 5 óra, 34-es körzet
Kossuth Lajos sugárúti óvoda délután 5 óra, 33-as körzet
Gázgyár
kultúrterem
délután 5 óra, 19-es körzet
Avar utcai óvoda délután
6 óra, 10-es körzet Szilléri
— — — — — —

sugárúti óvoda
délután 5
óra.
III. kerület: 47-es körzet
a ságváritelepi
művelődési
ház délután 5 óra, 39-es körzet Szabadság téri
óvoda
délután 6 ora, 41-es koriét
Szabadság téri óvoda délu t á n 6 b ra, 10-es körzet Kaóvoda délután 5
tona utcal
óra
-

fftAzifiéftzidc előtt
Egyszer ezt is szóvá
kell már tenni. Azokról
van szó, akik annyit panaszkodnak a pult mögött állókra,
vagy a
pénztárban ülőkre, a Patyolatra, vagy a rendőrre, -aki
megbüntette
őket, mert leugrottak a
mozgó villamosról. Eddig fej volt, legyen most
— írás.
Kopogd le a fán! Előadás délelőtt,
délután,
este, éjjel és hajnalban.
Jegy vásárolható folyamatosan a nap 24 órájában, holnapra, holnaputánra, novemberre, decemberre . . .
Tolongás.
Kinn az utcán félórával
pénztárnyitás előtt:
— Hé, hova tolakszik
maga! Álijon csak a sor
végére. Nem
hallja?!
Maga, maga! Maga borjúpofájú! Nem
megy
rögtön a sor végére! Mit
pofázik?... Azt szeretném én látni,
maga
csirkefogó...
Félórával később: tülekedés. Az ajtó recseg,
a ruhák szakadnak, fogak csikorognak, valaki
följajdul, egy kisgyerek
kétségbeesetten
sírni
kezd. Nyomd meg, az
anyját neki! — kiált valaki. És nyomja.
Egy
öreg néni elesik. Fölsegíteni? Nem! Keresztül
lépnek rajta. Van, aki
rá is lép.
— Hogy, hogy nincsen?
Akkor minek vannak itt
maguk? A
körmüket
piszkálni? Lopni a nap o t ? . . . Mit, hogy én

Az ország legjobb háziipari
szövetkezete a tápéi

,
A tápéi "gyékényes falu*
háziipari
szövetkezetének
termékei nemcsak hazánkban, hanem a külföldi országokban is ismertek és
elismerést szereznek. Az elm i j l t fél év munkája eredményeként
most a Tápéi
Háziipari
Szövetkezet
elnyerte az ország legjobb
háziipari
szövetkezete
címet, s az ezzel járó szép
vándorzászlót.
Tegnap, szerdán délelőtt 9
órakor a szövetkezeti házban ünnepélyesen adták
át a tápéiaknak a vándorzászlót,
amelyet a győr-sopronme-

BALÁZS

•...
. , ..
gyei bosarkanyi
hazupari
szövetkezettől
hódítottak
el.
Kedden
a
Tápéi
Háziipari
Szövetkezetből
háromezer darab gyékényszőnyeget indítottak útnak
Nyugat-Németországba. Ebben a negyedévben
Londonba a tervek szerint
36 ezer szatyrot küldenek.
Hazai használatra különféle szőnyegeket, lábtörlőket,
szép
szatyrokat és más
használati tárgyakat készítenek gyékényből.
Természetesen örülnek a tápéiak
a vándorzászlónak és azon
vannak, hogy
öregbítsék
munkájuk hírnevét.

beszéljek tisztességesen?
Biztosan eldugdossa a
jegyet, a
jóismerősöknek. Ismerem én ezeket
a kis játékokat. Majd
megtanítom
magát!
Majd
én
megyek . . .
Majd adok én magának!
— De nem megy, hanem
ordítozik még vagy fél
óráig. — Nem adott jegyet az a piszok, de én
aztán jól megmondtam
neki — meséli
otthon
még mindig vörös képpel, de elégedetten.
— Vegye tudomásul,
hogy én ezt
jelenteni
fogom. Ugy
kirúgják
magát innen, hogy a lába sem éri a
földet.
Csak egy szavamba kerül, csak
kinyitom a
számat és r e p ü l . . .
— Csak két jegyet adjon! Én belepusztulok,
ha nem láthatom ezt a
filmet! Én öngyilkos leszek. Ez is a maga lelkén szárad! Csak két
jegyet — meg ha lehetne
még négyet a Kovácséknak...
Igen, egyszer
szóvá
kell már tenni. Szomorú az, hogy rendöröknek
kell
embereket
megfékezni, ha valami
»jó kis film* van műsoron. Szomorú,
hogy
felnőtt emberek viselkednek így.
S ugye,
amikor az
"Országúton*-!
adták,
mindig volt jegy és mindig voltak üres széksorok? Higgyék el, ez is
szomorú.
Papp Lajos

Nem lesz
a

BÉLA-DÍJ

A magyar forradalmi munkás-paraszt
kormány ok*
tóber 11-én határozatot hozott a Balázs Béla-dij
alapifásáról.
Balázs Bélát a szegedi származású kommunista köl*
töt s a "Mesék a szerelemről* csodálatosan szép történeteinek finomtollú íróját Európa-szerte elsősorban mint
filmesztétát
ismerik. A némafilmek, a film
gyermekkora
idejében írt tanulmányaiban
a világon elsőként
fogalmazza meg az új művészet esztétikai
törvényeit.
Két
nagy tanulmányában,
melyeket
nemrég jelentetett
meg
a Gondolat
Könyvkiadó,
a »Látható
ember«-ben
és
-A film szellemé-<-ben tett, s ma a cinemascope és a cinerama
korában is helytálló
megállapításait
a neves
francia filmesztéta.
Sadoul »A film története" című
munkájában a filmesztétika
megalapozásaként
tartja
számon.
Balázs Béla írói útján az elvont s a misztika ködébe
burkolt látásmódtól eljutott a szocialista realizmus megértéséhez és elfogadásához.
Filmesztétikai
tanulmányaiban következetesen
realista nézőpontról vizsgálta a film
művészetének
törvényeit. Hogy a filmművészetünk
eredményeinek jutalmazására alapított díj az ő nevét
viseli,
nem véletlen. Balázs Béla példája, s ez a díj a szocialista
realizmus
alkotó
módszereinek
felhasználására
kell, hogy buzdítsa a mai magyar film világszerte
elismert
művészeit.
A Balázs Béla-díj első alkalommal
1959-ben
kerül
kiosztásra.

Sorok, egy újsághír mellé
Okozhattam.
Mészöly Gedeon n y u g a i -

nak
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Munkásságé-

éveiben

a Szegedi

demrendie
kitüntetést
adományozta."
Tíz más kitüntetés mellett is elmegyek szó nélkül,
de ez az egy valahogyan nagyón megkapaszkodott emlékezetemben, mert olyan
embert ért, akivel mint tanítvány, hallgató több éven
keresztül szinte naponta ta_____________

többé
belvízkár
marosszögben

Egymillió forint az újszegediek belvízvédelmére
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8 akkor is
frissen csillogott. A beszéd
is nehezére esett, s mi mégis
türelmesen, csöndben vártuk
- h ° g y a lassan feltörő
szavakat mondatba foglalja,
mert
szigorú logikájával a
^Si magyar nyelv szép törvényeit
tárta fel előttünk,
Az
t vallotta, hogy a nyelv
a
®s
munka, a nyelv és a
társadalom fejlődése egymástól elválaszthatatlan,
s
csak az érti meg a nyelv ősi
állapotát, aki ugyanakkor
tanulmányozza
a
nemzet
egykori életmódját is.
Az az öt évtized, melyet
mint pedagógus és nyelvtudós fáradhatatlanul
dolgozott, igen eredményes
volt. A régi magyar nyelvemlékek felkutatása és nyelvészeti feldolgozása
terén
szinte egyedülálló teljesítményt vallhat
magáénak,
Emberileg végtelen
rokonszenves és barátságos —
azoknak az egyetemi hallgatoknak, akik tőle tanulták a
nyelvészetet,
életében
is
eleven példakép,

Újszegeden az
egyénileg kár a leghatékonyabban épdolgozó parasztok, kiskerté- pen a termelőszövetkezetet
szek, s a háztulajdonosok érte. Most a termelőszövetközött — akik a külső utcák- kezet és az érdekelt lakosban laknak — több éves vita ság megsegítése
érdekében
ért most Véget. Az elmúlt egymillió
forintos
állami
tíz év alatt a Tisza—Maros költséggel a holt-Maros torháromszög belvíz gravitáció- kolatánál nagy munka kezja természetes módon meg- dödött el. Átemelő műveket
változott. Miután a Haladás létesítenek, melyek a legcsaTermelőszövetkezet
birtoka padékosabb tél, távasz idefoglalja le ennek a terület- jén is folyamatosan továbREGÉNY
nek a jórészét, sok tulajdo- bítják majd a vizet a MarosA MUZULMÁN NOK
EMANCIPÁCIÓJÁRÓL
nos azzal vádolta a szövetke- ba. Anélkül, hogy a lefolyó
Nagy öröm
minden
volt
Párizsban nagy sikert arazetet, hogy a tsz tagjai eresz- víz akár a mezogazdasagi tanítványának, hogy a Métott Assza Dzscbar 22 é v e s
tik rájuk a vizet, holott ez művelés alatt allo területek- f 2 ( ) I y Gedeon iránti megbealgíri Írónő
„Türelmetlenek"
nem állta meg a helyét. Az ben, akár pedig a holt-Maros c s ü l é s ü k m o s t a z á n a m macímű regénye, amelynek tárg y a : a m u z u l m á n n ó k kiutóbbi években többször is kornyékén levő hazak álla- g a s r e n d ű kitüntetésével páb o n t a k o z á s a az ősi vallásos
ismétlődő tekintélyes belvíz- gában kárt okozhatna.
rosult. Érezzük, hogy a fóelőltételetek bilincseiből.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • radhatatlan
tudósélet
az
•••••••••••••••••••a
•egyik legmagasabb kitünte, , t
,
. "téssel ismét jutalmat kapott,
kiló különböző aranyat, briliánst, gyémántot •
Simon István
(2) Moszkvában vagyunk, a nagy szovjet főés egyéb drágakövet építettek bele. Mellette az •
városban, az ország szivében. Abban a városakkori pravoszláv egyház vezetőjének a trónszé- •
ban, ahonnan a szovjet kormány politikája folyke áll. Nyilván a főpap nem akart külsősé- •
tán a világ dolgozóinak érdekében annyi kezgekben sem lemaradni a cár mögött. A papi • C T Í n i ó t o i Á a l í a í l Ó m i / i
deményezés, annyi békeszerető megnyilvánulás
birtokon dolgozó jobbágyok, muzsikok robot- • M M ) d l M U
fl*dUeUIId
és határozott állásfoglalás látott napvilágot. Erjából
hasonló,
nagy
értékű
trónszéket
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re gondolunk, amikor a pályaudvarról a Gorkij
tett. Ezek a tárgyak az akkori kor képzőmű- 5
úton a város szívébe tartunk, s határtalanul
Valószínűleg
éveken át S• Ezerkilencszázötvenkilenc
; — — - - . is- - remekei.
.
.
-.„K..AL,
örülünk a látottaknak. A moszkvai városi taállított szabadtéri színpadon különböző, nem hi- vészetének
dolgoztak rajta rezmuvesek ötvösök aszta
^ elsejével a N é
űve_
nács háza, a szovjetek háza elé érkezünk. Elvatásos művészekből álló színjátszó csoportok
mondtam az elvtársaknak, hogy itt kedves is- művészi szinvonalú műsort mutattak be. A mű- losok míg az eredeti formájában elkészült,
In
r e d e z é s é b e n szinmerősünk dolgozik: Sz. Sz. Novozsilov elvtárs, sor után a zenekar elfoglalta helyét és kez- A tronszékgk után hmtok főun, bojár foga- • á t M Ó a k a d é m i a k e z d i m e g
a Moszkvai Szovjet elnökhelyettese, ö volt az, dődött a tánc. Boldogság, jókedv, hangulat pil- tok, a kitömött kedvenc lovak példanyai es ; a munkát Szegeden A színaki az ellenforradalom idején az én városom, . Ianatok alatt. Megkapó látvány volt. Ittas em- különböző, arannyal, ezüsttel, gyémánttal ki- " j a t s z ó akadémia mindazok
Szeged parancsnoka volt, aki az ellenforradalom
bert sehol nem láttam. Ez az igazi kollektíva, rakott lószerszámok, kengyelek, zablak. Lat- Jszámára, akik tehetséget és
utáni nehéz napokban és hónapokban a város
amelyben emberek, akik közelebbről nem isme- tam egy hintót, az 1600-as évekből, mely me- Jkedvet éreznek magukban a
dolgozóitól szeretetet és közmegbecsülést érderik egymást, hanem életükben talán most talál- reteiben negyven személyes mai autóbusznak ! s z í n játszás iránt és különömelt ki. A város központjában, a Vörös tér
koznak először, de elveikben, gondolkodásmód- felel meg. A hintót az angol királynő adta 5 s e n akik valamely öntevécsoportban
mellett, a Hotel Nationalban szép szobák, lakjukban e g y e k . . . Éjfélre vége lett a táncnak, ajándékba az akkori orosz cárnak. A kocsi 2i<eny művészeti
kivitelezése, felépítése az akkori céhmesterek Sdolgoznak, három év alatt
osztályok vártak. A hallban televízió, kényel- s az emberek békésén nyugovóra tértek.
/
mes fotelek, szőnyegek. Igen sok a külföldi.
Másnap elismerően nézegettük a hatalmas kiváló szakképzettségét és munkáját dicséri. Smind elméleti, mind gyakoráruházakat, melyek élelmiszerekkel, iparcikkek- Lát.tuk a cárnék és női cárok garderobját. "lati-szakmai tekintetben igen
Ellátogattunk a Lomonoszov Egyetemre, amely
kel egyaránt telve vannak. Feltűntek a rendkí- Gyönyörű alsó és felső ruhákat, az akkori Ialapos képzést biztosít majd.
hatalmas, 32 emeletes felhőkarcoló. 1953-ban vül olcsó háztartási gépek, mosógépek, padló- ipar és • szövés remekeit. A fegyverteremben • Minden résztvevő havonként
épült, 23 000 diákja van. A hallgatók között kefélő gépek, hűtőszekrények stb. Uj típusú ro- különböző harci felszerelések, gyémánttal dí- "40 forint tandíjat fizet, ebbe
szablyák, nyilak,
vadászati jaz összegbe azonban beszáEurópa csaknem valamennyi nemzetiségű diákbogók és segédmotorok igen szép karosszériá- szí tett kardok,
ja, köztük magyar hallgatók is megtalálhatók.
val olcsón vásárolhatók. Ezek a szovjet autó- fegyverek és az egykor elejtett vadak, az jmították a tanulmányi munEzen az egyetemen tanulni már önmagában
gyárak termékei és hazánkban is már több ki- egyes korszakoknak megfelelő elhelyezésben, "kához szükséges különféle
kitüntetés. A diákság elszállásolása, a taneszállításon újdonságként szerepeltek. Sorozatgyár- Szinte káprázott a szemünk a sok kincs lát- Sjegyzetek árát is. Jelentkezni
közök, az intézetek berendezése és felszerelése
tásuk a Szovjetunióban már régebb idő óta fo- tán és arra gondoltam, ha nem győzött volna ! a színjátszó akadémián való
a dicsőséges szocialista forradalom, ezek
a !részvételre októben 25-ig lea legkorszerűbb. Itt a Szovjetunió legkiválóbb lyik.
kincsek ma nem a dolgozó nép tulajdonát, 5 h e t a v á r o s i ( a n á c s n é
professzorai és tudósai oktatnak és a hallgatókMoszkvai
tartózkodásunk
legfelejthetetlenebb
hanem a kapitalista kizsákmányoló állam.. ..
nak minden lehetőségük megvan a maximális
muvelési
csoportjánál,
képzettség elnyerésére. Benéztünk egy-két elő- napja az volt, amikor meglátogattuk a szocia- fők monopóliumát képeznék, s mennyi vér és !
— — — —
adóterembe és más rendeltetésű szobákba, me- lizmus tudományának legnagyobb elméleti és verejték tapadna a kincsek további gyarapí- •
•
gyakorlati továbbfejlesztőjét, V. I. Lenin elv- tasához!
lyeknek berendezése minden várakozást felül•
múl. Az oldalfalak keményfa burkolatúak, ratárs, és tanítványa, munkatársa, J. V. Sztálin
Maga a Kreml építése 1247-ben kezdődött, S — A Magyar Távirati irod»
gyogó, nehéz csillárok ékesítik, némelyek súlya elvtárs síremlékét.
az épületszárny hosszúsága 3 kilométer. A pa- "jc-lentl: A Magyar Népköztársakitesz egy mázsát is. Az egyetem személyfellota közvetlen közelében épültek a templomok, "ság igazságügyi szerveinek hatáA reggeli órákban nyertünk bebocsátást a Az egyik templom tornya 83 méter magasra jrozata értelmében, a B. T. 241.
vonóján negyven másodperc alatt értünk fel a
Kremlbe.
Csodálatos
gyűjteményt
és
történelmi
2ö. emeletre. Saját sportteleppel, színházzal,
épült még a XV. században és akkor hadá- "paragrafus (2) bekezdése alapjellegű értékeket, tárgyakat láttunk. Maga a szati megfigyelésre használták. A téren lát- "Jár Zelk Zoltán. Varga Domokos
könyvtárral, mozival rendelkezik. A színház a
Kreml
egy
része
múzeum,
illetve
a
termek
réhallgatók kulturális csoportjainak rendelkezétunk egy 1735-ben készült harangot, amely
Németh Béla eiien-orra almi
gi, eredeti formájukban tükrözik az orosz tör- méreteiben a legnagyobb a világon. Amikor a "cselekmények miatt elítélteketsére áll, azonban Moszkva neves művészei is
ténelem legkülönbözőbb korszakait. Nagyon so- harangot elkészülése után fel akarták húzni "miután büntetésük nagyobb refellépnek. A Lomonoszov Egyetem megtekintése
kat kellene írni, hogy csak némiképpen is ér- a toronyba, az állvány kigyulladt, az eresztő S 6 ~ ét letöltötték és őszinte megegyik jelentős moszkvai élményünk volt.
zékeltetni tudjam azt a pompát és sok drága- kötetek elszakadtak és a térre visszaesett.
"bánást tanúsítottak - kiszabott
Az esti órákban szállodánkban zeneszóra letságot, melyeket láttam. Megtekintettük például
• börtönbüntetésüket
félbeszakítRettenetes
Iván
trónszékét,
melybe
tizenhárom
tünk figyelmesek, A szálloda előtti téren fel(Befejezése következik)
! v a . szabadlábra helyezték.
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Néhány jó tanács a kozmetikustól
arc alapos lemosása
után (hideg, meleg'
vízzel
váltakozva
mossuk arcunkat, ez
a vérkeringés felfrissítésére
szolgál)
egy félórai pihenő.
Indulás előtt, ha az
öltözködéssel
teljesen
elkészültünk,
kezdjük el a kikészítést.
A festés mindig alkalmazkodjék az arc
egyéniségéhez.
Az
arcbőrt vékonyan fedökrémmel
kenjük
be, majd középső ujjunkkal kevés arcrúzst
helyezzünk
arcunkra.
Sovány,
hosszúkás arcú ) nők,
vagy ha az arccsbnt
kiugró, a rúzst a fülek felé kissé felfelé
Igen jó hatású az menő irányban ken-

Lassan elérkezünk
a bálák
idejéhez.
Már megkezdődtek a
gólyabálak, s
egymást követik majd a
farsangi bálák. Az
egyszerű nyári sminkelés helyett az őszi,
a téli arckikészítések
következnek. Ha egyegy estére készülünk,
egy-két
nappal a
program előtt csináltassunk a
kozmetikusnál
nagykezelést, mert a várt hatást kezelés után egykét napon belül kapjuk meg. Ha azonban valakinek nincs
rrtódjlt
kozmetikushdz menni, annak
ezúton adunk néhány
jó tanácsot az esti
kikészítéshez.

Ott vannak 6k mindenütt. Az üzemben, a hivatalban, az üzletben, a katedrán, s otthon a második műszakban. Dolgoznak, gyereket nevelnek, háztartást vezetnek. Kifogyhatatlan erő, s akarat hordozói ők. Napi
munkájuk után beülnek azokba a padokba, melyekbe
délelőtt gyermekeik ülnek, ö k is tanulnak, ismerkednek a tudományokkal.

NOR&OLT

Anyaga 100-as fehér, vagy
ekrü horgolófonal, amelyhez
14-es horgolótűt használunk.
A terítőt tetszés szerinti
nagyságban
készíthetjük,
négyszögletes alakban.
Első sor:
21 láncszemből gyűrűt képezünk.
Második sor:
S láncszem után 1 egyráhajtásos pálca, majd 3 láncszem, 1 egyráhajtásos pálca,
utána 3 láncszem rövid pálcával a gyűrűbe kapcsolva,
Ezt ismételjük négyszer.
Harmadik sor:
5 láncszemet horgolunk,
majd az előző sor egyráhajtásos pálcái által képezett
kockába 6 kétráhajtásos pálcát készítünk, ezután láncszem közbeiktatása nélkül
egy újabb kétráhajtásos pálcát készítünk, melyet a kezdó gyűrűre rákapcsolt 3
láncszem rövid pálcájába öltünk. 7 láncszemet horgolunk és a másik pálca mellé,
ugyanabba a rövid pálcába
még 1 egyráhajtásos pálca
kerüL Innen láncszem nél-

tott tükörben ellenőrizzük, hogy a púdert
egyenletesen
tettük-e fel.
A púderezés után
a szempilla és a
szemöldök
következik.
Ha
tartósan
nincs befestve szempillánk, akkor drogériában
kapható
ideiglenes szempillafestékkel húzzuk át
sötétre, mert a világos színű szempilla
összeolvad
az arc
színével és kifejezéstelen tekintetet ad.
Azután
szintén a
drogériában kapható
zsíros
szemöldökceruzával a
szemöldökünket
hozzuk
rendbe.

A legutóbbi divatbemutatón is meggyőződhettek a
szegedi asszonyok a legdivatosabb vonalakról. A bemutatott ruhák és kabátok szinte kivétel nélkül trapézvonallal készültek. A külföldi
divatlapok túlzott modelljeinek szeliditett, csinosabb
formái voltak ezek. A szegedi kisiparosok sem maradtak el a budapesti Váci utcai iparosok mögött. Nagy
sikert arattak modelljeikkeL
A bemutató két legcsinosabb
kabátja láthatók a képeken.

Poroszlai Rudolfné

Fehérnemű, őszi, téli nagy divatbemutatót rendez
a Ruházati Bolt
A Ruházati Bolt a szocialista kereskedelem jubileumi
éve alkalmából gazdag programú -ruházati hetet- rendez Október 22-én csak nők
'

Tegyük barátságossá, otthonossá lakásunkat
Nagy gondot okoz a lakás.
Ha van, ha nincs egyaránt,
Ha megvan, akkor a berendezése okoz gondot. Hogyan
lehetne olcsón szép, ízléses otthont teremteni. Ez a
probléma még hatványozódik akkor, ha
figyelembe
vesszük a bútorgyártásunkat Bútorgyáraink nem győtók kielégíteni az igényeket,
A háromajtós szekrény, a
szekrény, a kombináltszekrény, a hálószoba berenderés csak óráig áll a bútorcsarnokban, azonnal gazdáta lel.

jék szét. Széles, kerekarcú nő a festéssel ne közelítse - meg
a fülét, hanem inkább lefelé
haladjon. Ezzel a fogással kissé megnyújtja
az arcot.
A szájrúzs színének
kiválasztására
általános
érvényű
szabályt
felállítani
nem lehet. A divatnak és az egyéni ízlésnek a függvénye.
A szájrúzs színe lehetőleg legyen összhangban a ruha színével is. A rúzsozás
után következik a
púderezés. A púder
az arcbőrt tompa fényűvé teszi, s a különösen zsíros bőrön
hat jól. A púderezés
után jól megvilágí-

DIVAT-

A modern lakásberendezés: a kombinált szoba. Mutatós, s nagyon praktikus,
Közkedvelt bútor lett a csőbútor. Ma már nagyon szép
formákban kerül forgalomba. Sok garnitúráról
nem
mondaná meg senki, hogy a
váza cső. A lakás berendezéséhez nem elegendő a
bútor. Hogy otthonossá váljék, sok kiegészítő bútordarabra van szükség.
A Képzőművészeti
Alap
Klauzál téri
képcsarnokában sok praktikus kiegészítő bútor van. így kovácsolt

részére a Hungária
felső
nagytermében
fehérnemű
bemutatót tart. Ezen saját
kollekciói mellett, a budaP e s ti
Fehérneműgyár
az
1959-es év első negyedévének fehérnemű
modelljeit
mutatja be. Köntös, nylon,
szatén, selyem hálóing, ágykabát, pizsama,
kombiné,
nadrág szerepel a bemutatón.
Október 23-án, csütörtökön este fel 7 órai kezdettel szintén a Hungáriában
nagy őszi és téli ruhabemutatót tartanak. Pongyolától
~
a nagyestélyiig minden
ruhaféleség bemutatásra kerül.
Ezenkívül itt
találkoznak
először a vásárlók az 1959-es
év kötöttáru különlegességeivel is.
Október 22—25 között
a
Hungária
rózsaszín-termében aru bemutató lesz. Oszi
téli méteráru és egyéb ruházati
cikk-különlegességet
láthatnak itt a nézők. Ezidö
alatt a Hungária Étterem

vasasztalka, hozzá iparművészeti székek. ízlésesen el
lehet helyezni egy ilyen garnitúrát az egyik sarokban,
Az asztalkára vörösréz dohányzó készletet
tegyünk,
Barátságossá teszi szobánkat
a virág. Ugyancsak a képcsarnokban kapható iparművész által készített virágtartókkal jól
kiegészíthetjük
lakásunk berendezését. Olcső, mutatós és modern az
állólámpa. A csőbútor kérekasztalához,
foteljeihez
szinte elengedhetetlen kellék.
Hangulatossá, kedvessé teszi otthonunkat a függöny.
A hiánycikk klöpli csipke
helyett igen kedves a vikül ismételjük a hatos pál- rágos kartonfüggöny.
cacsoportot.
Negyedik sor:
Az első pálcát rövid pálcával átlépjük és a hatos
pálcacsoport fölé 4 egyráhajtásos pálcát horgolunk
(az első sor két szélső pálcáját mindig kihagyjuk). 7
láncszem után az előző sor
láncszemívébe 1 kétráhajtá— Rettenetes, örökké elégedetlen ez a
sos pálcát, majd 3 láncszegyerek — panaszkodott a minap az egyik
met és még egy kétráhajtáismerősöm. — Ha hús az ebéd, azért mosos pálcát öltünk. Ujabb 7
rog, ha barátnői eljönnek, az a baj, ha
láncszemmel haladunk a könem jönnek, szomorú. Jaj, és hogy ne
vetkező pálcacsoporthoz.
is szóljak a ruháról. Mindig mást akar,
Ötödik sor:
mindig mást szeretne.
Az előző 6or egyráhajtásos
Tudomásul vettem a panaszt, s tovább
pálcacsoportja fölé a két
siettem. A -Hófehérke- gyermekkonfekszélső pálca kihagyásóval —
ció-üzletben akadt dolgom. Micsoda kép
2 rövid pálca jön. 10 láncfogadott?! Négyéves apró szöszi lányka
szemmel érjük el a sarkot
mesterségesen bodorított fürtjeivel
ugképező láncszemívet, amelyrált a nagy tükör előtt.
be egy kétráhajtásos pálcát
— Nekem ez nem kell — ordította —
öltünk, tetejére 3 láncszempiros legyen, fehér csíkkal.
bői pikót készítünk. 2 láncA szép, sötétkék matrózruhát az anyja
szem után még további 2
és az elárusító nő egymással versenyezve
ilyen pikós tetejű kétráhajcibálta le a gyermekről. Figyeltem. A
tásos pálca (összesen tehát
mama gyorsan öltöztette gyermekét. Pihárom) kerül a sarokra. 10
ros gyapjú, kötött blúz került a szipogó
láncszemmel érjük el a kökislányra és piros-fehér kockás szövetvetkező pálcacsoportot.
szoknya. A tetejébe piros Teddy-Beer
köpeny. Ezt az öltözéket piros cipő és
táska egészítette ki. Kész divatbaba, s
mindössze négyéves. És a mama ideges
bocsánatkérés közben távozott az üzletből. Arcáról olvastam le érzéseit. Igenigen dühös volt szemefényére, s szégyellte
magát az üzletben levők előtt.
Az eset igen hasonlított ahhoz a történethez, amely a házunkban játszódott
le. A szereplő Itt is az anya meg a lánya. Csupán az évek tolódtak el. A lány
17 éves ipari tanuló, a mama özvegyasszony, mosással, vasalással keresi lánya és a maga kenyerét. No, és természetesen, a lány staférját. A félrerakott,
megtakarított pénzből gyönyörű kombinált szobaberendezést vásárolt. Meglepetésnek szánta. Szive hangosan dobogott,
vajon, mit szól a kedves?!
— Hm. Nem szeretem a bordó szint.
Mért nem zöld huzattal vetted? — szólt
unottan, s megsértődve kivonult a konyhába.
Az édesanya pedig szomorúan törölgette a szemét. Néhány eset ez, de sajnos, nagyon jellemző.
A nagy kérdés:
miért ilyenek ezek a mai gyerekek. A

JER

ísszd

is

cukrászati és hidegkonyhai
kiállítást rendez ugyanitt,
A programban
szerepel
egy nagy bál is - ezt 24-én
a szocialista
kereskedelem
évfordulójának
tiszteletére
rendezik meg.
— — — — —

Apró bosszúság
Az

asszony dolga a bei f ™ ^ ahtetartáshoz
szükséges kellékeket
kel1 m e v e n n i e
6
, hanem még
a férj
-kozmetikai
cikkeit1 8 s z e r z l
be
- Mü ?den reggel végig kell
hallgatnia
férje átkait: -Rossz a borotvapenge, mért nem veszel
-Omega-, -Ciránovagy
-Figaro- borotvapengét? És
honnan vegyen szegény aszszony, ha nincs? Az igaz,
h o g y a f é r j e s z e r e t i , s a leg.
,.
.
...„
,,
keresettebb
borotvapengék,
de hiába, az ipar nem gyartja, vagy ha gyártja is, Szegedre nem jut el.

Háziszőttes anyagból készült trapézvonalú télikabát
Az anyag fehér-fekete mintás, az érdekes
megoldású
elálló gallér szegélyét és a
zsebpatnit perzsaprém
díszíti.

vzímd

neveljük gyermekeinket
válasz: azért, mert ilyenekké neveltük
őket.
Igen, mi neveltük őket. A mi példánk
nyomán elégedetlenek.
Hiszen nagyon
sok szülő a gyermeke előtt panaszkodik;
két-háromezer forintos havi jövedelemből milyen nehezen lehet megélni (?).
Panaszkodnak, de azt nem mondják el,
hogy néhány év óta kicserélték a lakásberendezést; hogy soha ennyi ruhája nem
volt a családnak, mint most; hogy minden héten kétszer moziba vagy színházba
járnak. A panaszkodó
szülők azt se
mondják el, hogy négyéves
lányukból
divathölgyet csináltak, s hogy mindene
megvan a gyermeknek, amit csak kér.
Mi rontuttuk el gyermekeinket. A mi
nevelési módszerünkben kell keresni a
hibát. Nem szereti igazán gyermekét az
a szülő, aki engedi magát irányitani.
Követelőzővé válik a gyermek. Mindent
természetesnek vesz, az új ruhát, az új
cipőt, a szóbaberendezést.
Többet kell beszélnünk nekik a múltról. Többet azokról az időkről, amikor
a keresetből a kenyéren és a lakbéren
kívül alig jutott valamire. Arról az időről, amikor mi az első bálra kaptunk magassarkú cipőt és azért édesanyánk két
hétig éjjel végzett pluszmunkát. El kell
mondanunk, hogy
édesapánknak
csak
egy öltöny ruhája volt, abban járt dolgozni és abban ment el egy évben egyszer vagy kétszer a moziba is. El kell
mondanunk, hogy 30 éves
korunkban
1948-ban láttuk először a Balatont, vagy
üdültünk a Mátrában. Arra is emlékeztessük, hogy
dédanyja nem járt iskolába, nem tudott olvasni, írni, s mi is
csak 1945 után, felnőtt fejjel ültünk a
középiskolák
padjaiba.
Emlékeztessük
őket, mennyi harc, mennyi munka van
az ő piros szoknyácskájuk mögött és arra, hogy mi álmodni gem mertünk volna
arról, hogy 17 éves korunkban kombináltszoba-berendezésünk
lesz. Neveljük
gyermekeinket ésszel és szívvel.
H. Zs.

Tweed anyagból készült
őszikabát. Az egyszerű trapézvonalú kabát dísze az érdekes megoldású, megköthető sálgallér. Hasonló megoldással készült a kabát öve.
Az új vonalnak megfelelően
derék felett köthető össze
az öv. Érdekessége — harmadik képünkön látható —,
hogy az övet hátul is meg
lehet kötni.

(Biebmann Béla Xelv.)
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Tudományos együttműködés
szovjet és szegedi tudós között
Újonnan felfedezett fenyöfaféleségek
a szegedi növénytani

mintáit
intézet

kapja

meg

közlésére. Azért is küldi meg ide, mert
Greguss professzor — mint ismeretes —
főként a fenyőféleségekkel foglalkozik.
Kossuth-díjas hatalmas müve is a fenyőfélék xilotomiáját tárgyalja. E munkának
ino6t készül az erősen bővített új kiadása,
amelybe már alkalom lesz ez új fenyőféleségeket is felvenni. Az új kiadásban
egyébként a már meglévőkön kívül még
száz fenyöfajt gyűjtött egybe, vagyis öszszesen 450 fajt tárgyal majd.
Jacsenko Hmelevszki professzor látogatása alkalmával megtekintette Greguss
professzor most készülő cycas monográfiáját is. A cycas trópusi faféleség, amely
30—40 millió évvel ezelőtt nagyobb menynyiségben é h Magyarországon is. A vele
kapcsolatos kutatás a paleontológusok számára is igen fontos. Kölcsönösen tájékoztatták egymást egyéb terveikről és Jacsenko Hmelevszki professzor átnyújtotta
legújabb dolgozatait is. megígérve, hogi'
a jövőben rendszeresen megküldi intézete kiadványait. Kifejezte azt a kívánságát, hogy örülne, ha a jövő évi montreáli botanikus kongresszuson találkozhatnának ismét egymással. Addig is meghívta leningrádi látogatásra szegedi professzortársát, s a továbbiakban kölcsönösen még szorosabb baráti és tudományos
kapcsolatot igyekszenek kiépíteni.

Négy év óta tart egymással tudományos
kapcsolatot Jacsenko Hmelevszki, a leningrádi egyetem növénytan professzora és
dr. Greguss Pál, "a Szegedi
Tudományegyetem Növénytani
Intézetének Kossuth-díjas vezetője. A szovjet professzor a
Kaukázus fáiról írott jelentős
tanulmányában több helyen hivatkozik Greguss
professzor munkásságára és eredményeire.
Több alkalommal botanikus anyagokat,
famintákat is cseréltek egymással tudományos kutatások céljaira.
Jacsenko Hmelevszki professzor magyarországi látogatása alkalmával a napokban Szegedre utazott, hogy személyes
megbeszéléseket is folytasson Greguss
professzorral. Megtekintette intézetét, az
ott folyó munkát, világhírű fenyőfa-mintagyűjteményét és az újszegedi füvészkertet. Mindezekről nagy elismeréssel nyilatkozott. Ezen túlmenően a szegedi látogatásnak további gyakorlati eredménye is
született a tudományos együttműködés érdekében.
Kínában és Mongóliában C6Un és Kuang botanikusok a közelmúltban új fenyőféleségeket fedeztek fel. Ezek tudományos feldolgozását
Jacsenko professzor
végezte. Most közölte, hogy e fenyőfélék
anyagából mintákat küld Greguss
protesszornak. Így itt is lehetőség nyüik a
feldolgozásra és munkája eredményének

Mindkét NB ll-es csapat könnyen
győzött a szerdai edzőmérkőzésen
A SZEAC és az SZVSE
szerdan edzomerkozést jatszotí,
mindkettő
megyei
bajnokságban szereplő csapattal.
SZVSE—Dorozsmai
2:0 (1:0). Dorozsma.
Az SZVSE Uhrin — Juhász, Veres, Vincze — Möszmer, Laczi — Horváth, Gyimesú Becker, Farkas.
Bischof összeállításban szerepelt. Az első félidő közepén
Gyimesi
beadását
Farkas
értékesítette. Szünet
után
Horváth egyéni játék után
lőtte csapata második gólat. A Vasutas nem játszott
teljes erobedobassal. de így
is könnyen győzött. iga z a
második félidőben a hazai
is
lőhetett
volna
golt. Sebők sérült es ezert
nem játszott.
SZEAC—Újszegedi
TC
6:0 (2:0, 3:0. 1:0).
•
A SZEAC-pályán az alábbi összeállításban lépett pályára az NB II-s
csapat:
Mészáros — Bénák, Portörő, Vass — Baráth, Zallár.

n s a m i ••••••• •••••••«••«•

föthridjUu...
— a mai vietnami esten Dolozsmán a Vietnami Demokratikus
Köztársaság
budapesti
ragykövetségének képviselői is
részt vesznek.
Nguyen
Due
rbieng. követségi I. titkár és
Cao Anh Kiet kulturális attasé
vesz részt és szólal fel az es'en. amelyet 7 órai kezdettel a
TIT és a dorozsmai művelődési
otthon rendez a Petőfi' Moziban.
Az esten Galamboü Józsefné. a
Vietnámban iárt magyar mérnökküldöttség
tagja tart
előadást. m a j d eredeti vietnámi
színes dokumentumfilmeket mutatnak be.

őszi uers, eQyrimre
EX Asz,
Akár x többi:
V Agy langy ositö regi

ismerte.

Ez őszt
Nyarat követ, d* már telet

elóz.

Ez ösz:
Hervadt bajmval minden bájt tetor.
Ez tez:
Fanyar mosoly, mit édesít n j n .
Ez ösz:
Derűi borúval
Ez ösz:
Vidám, fldno.

gúnyosan
nntatö.

legyte-

este.

UTCÁRA TETTEK
EGY HÁZASPÁRT,
MAJD LETARTOZTATTAK

Ez ösz:
Hol csörtető kan. hol meg szende Ox.
Ez ösz:
szelíd verőfény, mint vihar se

htez

Ez ösz:
Tavasz-tilalmas,

késett,

Ez ösz:
Nyers mámort

jozán

Ez ősz:
vigasz-szüretre

must-csöpögtette.

kerge

csősz

permetegbe

Ez ösz:
Szél-füttyös fickö, sirremegte

töx.

ősz

Ez ősz.
Akár a többi:
Már gyönge élni. halni még erte.
Mérky
NYUGATNEMET DIAKOK
NEHÉZ LAKÁSHELYZETE
A Szociáldemokrata
Párt
sajtószolgálata beszámol
a
diákok katasztrofális lakáshelyzetéről. Sürgősen szükség lenne ú j diákotthonok
épitésere. de az állam nem'
biztosítja az ahhoz szükséges eszközöketAz
állam
e r r e az évre 3 millió m á r kát
irányzott elő.
holott
:.kllenc millióra lenne szükség ahhoz, hogy valamenynyive megoldódlék ez
a
kérdés."
— ÉRTEKEZLETET tartanak
Szegeden a kereskedelem Csongi,id megyei újítói és klválő dolgozói. Az értekezleten
megbeszélik Csongrád megye és Szeged kereskedelmi vállalatai újitó
mozgalmának eredményeit. Megjutalmazzák a legjobb újítókat,
s a mozgalom legjobb szervezőit.
Az értekezletet
oktober
20-án délután 2 órakor lartják
a KPVDSZ Tolbuhln sugárul!
tanácstermében.

Egy saarbrückeni házaspárnak
egy héten keresztül szabad ég
alatt kellett élszakázniok.
A
rendőrség bútoraikkal együtt az
utcára tette ő k e t A városigazgatás több héten keresztül húzla-halasztotta a
lakáskiutalást.
Végül a rendőrség letartóztatta
őket, mert nyilvános
botrányt
ukoznak.

Imrs

A HŰVÖS IDÖ TOVÁBB
TART
Várható Időjárás csütörtök estig: felhőátvonulások,
kevesebb helyen eső. Elénk,
helyenként erős északnyugati szél. A bűvös idő tovább tart.
Várható legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12—15 fok között.
Távolabbi kilátások: fokozódó éjjeli lehűlés,
talajmenti fagyok.
HM október M, csütörtök
\

MOZIK
Szabadság: Szünet. (Október
SC-ifi).
Vörös Csillag: Fél 7 és fél 9
órakor: Micsoda éjszaka: Magyar film.
Fáklya: 6 és g órakor: Micsoda éjszaka: Magyar film.
Dugonics Mozi (Építők Művelődési Otthona, Kossuth Latos sgt. 53.) 5 és 7 órakor: A
blgamlsta.
olasz filmvígjáték.
Kísérőműsorral, ma utoljára. —
(Holnaptól: Gyermekkori szerelem).
Postás Mozi: 5 és 7 órakor:
Apák és fiúk c. olasz film.
Hattyastelepi
kultúrteremben
este 6 órakor bemutatásra kerül a Furfangos Nyeszterka c.
színes szovjet film.

— Szabó. Polyvás. Hajós,
Rábai, Nyári.
A 7. percben Nyári 12 mről nagy lövést küldött
a
felső sarokba, majd a 21.
percben Polyvás volt eredményes. A
második
harmadban sok játékost
cserélt a SZEAC. Mindjárt az
percben Szajkó fejelt
e lsó
gólt, a harmad másik
két
gol

J a t Remenyik
szerezte,
Az utolsó játékrészben ismét a SZEAC első csapata
Reményikkel.
játszott
Polvvás lőtte a
,uols
g01
°
' ™ y v a s lotte a
tizenhatosról.
Az NB II-s csapat könyaz
nyedén
vette
a
j a t ékot.
..
,.
'..
...
újszegedi csapat jó
edzotárs volt.
Boros
sérülése
miatt nem játszihatott:

A Szegedi Nemzeti Szinház művészeinek közreműködésével
négy héten keresztül, csütörtökönként műsoros esteket rendeznek a Hungáriában. Ma, első alkalommal, este fél 10-kor, Moldován Stefánia. Szabó Miklús és Sebestyén Sándor operaénekesek
lépnek fel. A Jövő héten operett-estet, m a j d irodalmi estet és
magyarnóta-estet rendeznek.

versenyei

I sútforgatoii ^ c h r á k u m diákjai a Békési Általános Gimnázium diákjaival mérkőztek öt sportágban. Az atlétikai verseny szegedi győztesei. Fiúk. 100 m: Börcsök
12.1. Távol: Börcsök
598
4 x 1 0 0 m: Szeged (Aradi.
Bernátski, Börcsök, Kulcsár)
47.3. 1500
m:
Bernátski
4:35.6. A női atlétikai számokat a békésiek nyerték.
Kézilabdában női mérkőzést
rendeztek: Szeged—Békés 9:1
(5:1). A szegedi gólokat Cseh
(4), Egedi (3) és Beregszászi
(2) dobta. A férfi kosárlabda-mérkőzést is .a VasúŰoiKa Imi
Technikum
nyerte
£9.37
<39-25) arányban
Itt
,a s z e g e d i e k k ö z ü ,
H avas;
22, Balázs 16 pontot szerzett.
Labdarúgás:
Szeged—Békés
12:1 (7:0). A gólokat Bihari
(4), Fodor (3), Deák (2), Tolnai, Albert szerezte; egy öngól is esett.

USZÓ-. vívó- es természetjáró tanfolyamot indít, amelyre
•minden szerdán és pénteken lehet jelentkezni az Ifjú3 sági Házban (Sztálin sétány) délután 5—7 óráig. FiataSlok és idősebbek egyaránt jelentkezhetnek külön-külön
Segy sportágra is.
• NB

I-ES IABDARÜGÓEREDMÉNYEK:
3 Szerdán délután a labda3rúgó NB I-ben teljes bajnoki
Sfordulót játszottak. EredméSnyek:
Salgótarján—
Szombathely 4:2 (3:1)
• Szombathely.
Góllövó:
3Bablena, Vasas. Bodon, Csá3 ki, illetve Polgár és Pál.
MTK—Budapesti
Honvéd 1:1 (0:0)
! Gollövő: Sándor,
illetve
•Tichy (1 l-esből).
S Vasas—Diósgyőr 1:1 (0:0)
• Népstadion. Góllövők: VáSri, illetve Matesz.
• Csepel—Tatabánya 5:0 (1:0)
[ Csepel. Góllövők: Kisuczki
•(3), Gondos és Ughy.
Újpesti Dózsa—BVSC
•
4:1 (1:0)
3 Góllövők: Bencsics (3) és
SBonsányi, illetve Sóvári (ön-

A vasárnapi
SZEAC—SZVSE
NB íí-es labdarúgó-mérkőzésre, a torlódások elkerülése végett, péntektől kezdve
jegyelővételt
tartanak
a
SZEAC Kígyó utcai sportirodájában.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SSól).
9.
Ferencváros—
10.
Dorog 3:2 (3:1)
NEMZETI SZÍNHÁZ
7 órakor: Juvenália. — Ady— 3 Dorog. Góllövők:
Fried- 11.
Radnóti-bérlet.
Smanszki, Monostori
(öngól) 12.
KAMARASZÍNHÁZ
3 és Borsos, illetve Andris és
7 órakor: Svejk.
3 Pozsonyi.
•
Miskolc—Győr 1:1 (1:0)
Miskolc. Góllövők: Tiba,
ALLATORVOSI INSPEKCIOS
g illetve Pio,
SZOLGALAT
KALAPÁCS VET ö -

VERSENYT
nappal ls elsősegély é6 nehézellés esetére) inspekclós dr. Ko- •rendez ma
délután 4 órai
máromi János állami állatorvos.
Lakik: Lengyel utca 5. szám. 3 kezdettel az SZVSE a VasAz állatorvos kiszállításáról • 3 uta6-pólyán.
hívó fél köteles gondoskodni.
x Könyvtár nyitva a KPVDSZ
Művelődési Otthonban (Tolbuhin sgt 14.) minden
kedden,
csütörtökön
és pénteken
4r-7
óláig. Könyvkölcsönzés.

TOTÓTIPPEK

LabdarügótartalékbajnoksaQ.
Dorozsma
5
SZEAC
8
M. Kinizsi
6
Juta ,
6
Alsóváros
6
SZAK
5
Építők
6
UTC
5
Szőreg
6
Dózsa
5
Spart.-Vasas
5
Textiles
5

27: 5 10
23; 7 10
16:15 8
7:10
13:20
8: 7
20:18

12:11
21:14
8: 9
1:11
»:32 —

Konzervgyári
termelők
figyelem!
A Szegedi Konzervgyár értesiti a szerződéses paradicsomtermelőtt, hogy a

szervestrágya
kiosztását

1. Ferencváros—vasa a
x 2
2. Bp. Honvéd—U. Dózsa 1 x 2
3. Diósgyőr—MTK
I 2
4. Győr—Dorog
x 2
•
5.
Salgótarján—Miskolc
1
SAJÁT ZSEBÉRE „DOLGOZOTT" EGY BOLTVEZETŐ
október 15-től megkezdi. A
— Kedden délután az újszegé- 3 6. Tatabánya—Szombath.
1
termelők Igényléseikkel
a
x 2
Társadalmi tulajdon elleni csalás és sikkasztás bűntettének ül Ady Kollégium hetven diák- 3 ". Vác—Láng Gépgyár
Szegedi
Konzervgyár ter12
alapos gyanúja miatt indult rendőrségi nyomozás Tóth János, ja ment ki a Dugonics-temetőbe • 8. Délb. Spart —Komló
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G y e n g e volt a tegnapi piac
A tegnapi piac a rossz
Idő miatt igen gyenge volt.
Az árak a gyenge felhozatal és a nam- kereslet jegyében alakultak. Tíz órakor már nem volt tojás a
piacon, s igen magas árakat
kértek
érte, darabonként
1,80 forintot.
Baromfiárak: csirke kilója
24, tyúk 21, pulyka 18, kacsa 16, liba 16, hízott liba
23, hízott kacsa 21
forint
volt.
Zoldségár&k kilónként: savanyúkáposzta 4,50, burgonya 2,50, vöröshagyma 2,20,

diákok

Az üzemi ifjúsági sportbizottság

— Tűzvész pusztított a bánáti Lokva községben, ö t v e n
Szeged város területére
ház és számos gazdasági épület leégett. Több istállóban
Október 11-től
18-iK este 6
órától reggel 6 óráig (vasárnap
bennpusztultak az állatok.
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