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Lj magyar kísérleti automata távvezérlő
berendezés a Szegedi Konzervgyárban
Tavaly nyáron
állították
Özembe a Szegedi Konzervgyárban a budapesti Láng
Gépgyár által készített új
automata •paradicsomsürítőgépsort. E?t a modern gépegységet magyar készítésű
távvezérlő
berendezéssel
látták el. A gépsorban és a
készülékben azonban több
import műszert és alkatrészt is felhasználtak .Azóta már részben
magyar
műszerekkel cserélték ki a
külföldieket. Az Automatika
Tervező Iroda mérnökei pedig
olyan távvezérlő berendezést készítettek el, amelyben minden műszer, alkatrész
magyar
gyártmány.
Ez a kísérleti
példány

nagyüzemi gyártásban most
kezdte meg működését.
Az elmúlt év őszén, amikor befejeződött a paradicsom-feldolgozás a Szegedi
Konzervgyárban,
25 hordó sűrített paradicsommal kezdtek meg az
új magyar műszerek első
próbáit.
s í m tették,
Felhígították,
felhígították,
majd
ismét
sűrítették a
paradicsomot,
Ezzel állapították
meg az
új magyar műszerek
működési adatait, s ennek is
meretében tervezték meg
távvezérlő berendezést.
A távvezérlő berendezés
prototípusának most folyik a tartampróbája.
A tervező iroda mérnökei
és a kivitelező vállalat, a

Fogadás Moszkvában a magyar
kormányküldöttség tiszteletére
Kós Péter rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a Magyar Népköztársaság moszkvai
nagykővetségének ideiglenes ügyvivője pénteken délután fogadást adott abból az alkalomból hogy Apró Antalnak, a
Minisztertanács első elnökhelyettesének, az
MSZMP
Politikai
Bizottság tagjának vezetésével a Szovjetunióban tartózkodik a Magyar Népköztársaság
kormányküldöttsége.
A fogadáson részt vettek
a küldöttség tagjai, élükön
Apró
Antallal.
Szovjet részről a fogadáson megjelent A. I. Mikojan, a Szovjetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, az SZKP Központi
Bizottsága elnökségének tagja.
A rendkívül szívélyes, baráti
hangulatú
fogadáson
megjelent vendégeket
Kós
Péter ideiglenes ügyvivő köszöntötté. Ezután A. I; Mikojan és Ápró Antal
mondott pohárköszöntőt. Mindketten rámutattak:
az a
tény, hogy alig egy évvel a
két ország között
megkötött
hosszúlejáratú
árucserefor-

galmi megállapodás
aláírása
utón már az árucsere
kibóvítéséről folynak a tárgyalások, arra mutat, hogy a Magyar Népköztársaság
gazdasága gyorsan
talpraállt
és
erőteljesen fejlődik. Hangoztatták, hogy o
Szovjetumo
és a Magyar
Népköztársaság
gazdásági kapcsolatai
sokatk/erően
fejlődnek.

Magyar
Mérőműszerek
Gyára és a Tranzvill szakemberei most itt tartózkodnak a Szegedi Konzervgyárban. Figyelik a
műszerek,
készülékek munkáját és ha
valamilyen módosítani valóra akadnak, azonnal jelzik
ezt vállalataiknak, hogy a
már megkezdett
sorozatgyártásban ezeket a módosításokat
figyelembe
vegyék.
Ebből a nagy kapacitású
paradicsomsürítő
készülékből ugyanis
jelentős
mennyiséget
exportálunk.
Azt szeretnék, ha tökéletes,
jó berendezést
kapnának
külföldi megrendelőink,
A szegedi automata paradícsomsúrítő gépsor volt az
első, amit munkába állítottak.
Egy óra alatt
mintegy
6700 kiló
paradicsomot
dolgoz fel,
csak egyetlen munkafázist,
a
paradicsom
válogatást
nem végzi még automatikusan. Az idén ennek a gépnek a segítségével és a már
korábban üzembe
állított
gépekkel együtt
mintegy
ezer vagon nyersparadicsomot dolgoznak fel a Szegedi
Konzervgyárban. Ebből 90
vagon üveges, illetve dobozos, 25 vagon hordós
készítmény, 25 vagon lecsóparadicsomot gyártanak.

Készülődés a vasutasnapra
Kilencedszer ünnepeljük
a . vasutasnapot.
Vasutas
dolgozóink és a szállítók már
jóidő óta szorgalmasan készültek
a
szállítási
feladatok
teljesítésére.
Mint
minden
évben,
idén
is
ünnepélyesen rendezzük meg
augusztus 9-én a vasutasnapot. Eredményeinkben is
megmutatkozik a
vasutas

Vasutas dolgozóink figyeiemre méltó felajánlásokat
tettek a IX. vasutasnap, az
alkotmány ünnepe, valamint
a pártkongresszus tiszteletére. Lelkes munkájukat ml
sem bizonyítja jobban: igazgatóságunk területén 15 nagyobb szolgálati hely és tíz
kisebb teljesítette az élüzem
szintet.

napra való felkészülés Teljesítményeinket igen eredményesen fokoztuk, mert a
hat igazgatóság közötti versenyben a korábbi hatodik
és ötödik helyezés után most
o
A - n e
a legutóbbi ertekelésnél 116
ponttal a MÁV
Szegedi
Igazgatósága a második helyet foglalta el.

A vasutasnapi
ünnepség
előkészítésén brigádok dolgoznak. Ezenkívül a pártés szakszervezetek, a KISZ
és a nőbizotteág, valamint a
szakvonalvezetés állít össze
8 a z d a g programot a szegedi
vasutasnapra
is.
Térzene,
díszfelvonulás, a szovjet hőSÍ emlékmű megkoszorúzása,
sportműsor,
az
újszegedi
szabadtéri színpadon gazdag
kulturális műsor teszi ünnepélyesebbé itt ezt a napot.
Az idei vasutasnap a szegedi ünnepi hetek eseményei idejére esik, ezért érthető, hogy minden eddigi
ünnepségnél
emlékezetesebbé, felejthetetlenebbé teszszük a vasutasnapot.
Sziládi Sándor

ÚJ SJLÓKOMBÁJNQK

Elismerő oklevél
a Szegedi Ipari Vásár
több kiállítójának

Budapesten, a Szállítóberendezések
Gyárában
készülnek az 1,8 méteres vágószélességü silókombájnok.
A mezőgazdaság, főként a termelőszövetkezetek
megsegítésére a gyár dolgozói vállalták, hogy eredeti tervüket 200 silókombájn gyártásával túlteljesítik. Képünkön a szállításra kész siló kombájnok befejező szerelését láthatjuk.
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A Szegedi Ipari Vásár és
Kiállítás bíráló' bizottsága
megvizsgálta a
résztvevő
vállalatok, kisipari termelőszövetkezetek és kisiparosok
által
kiállított
termékek
minőségét és dekoratív elrendezését. A bíráló bizottság döntése alapján a megyei jogú
városi
tanács
végrehajtó bizottsága elismerő oklevéllel tüntet
ki
több
vállalatot,
kisipari
termelőszövetkezetet és magánkisiparost. A
kitüntető
oklevelek ünnepélyes átadására ma, szombaton délelőtt
kerül sor a Kamaraszínházépületben . levő
KIOSZklubhelyiségben Az oklevelet a tanács végrehajtó bizottsága
nevében
Biczó
György elvtárs, a V; b, elnöke adja át.
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Szombat, 1959. augusztus í.

I megyei KISZ vezetőképző táborben

ScfUtühk

Ma este fejeződik be Mártélyon, a Csongrád megyei
^KISZ-bizottság rendezéséban, nyolcvan üzemi KISZ-titkár
!Ij részvételével sikeresen lezajlott vezetőképző tábor. E taA moszkvai balett |
'"jnulásra, szórakozásra egyaránt igen alkalmas
táborban |
|j nagy számban vettek részt szegedi üzemi KISZ-titkárak |
szegedi műsora,
j
"is. Képünkön a kellemes, hűs fák alatt elrendezett szabadszereposztása
téri -előadóteremben* a résztvevők egy csoportját láthat~
juk, amint előadást hallgatnak.
(Riport a tábor életéről 5C
| lapunk 5. oldalán.)
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A jó gazda számvetése
A jó gazda időnként végigtekint
portáján és számba veszi, meddig jutott el, hogyan gyarapodott,
bővüli gazdasága.
Ez
az alkalom egyben az elkövetkezendő
időszak feladatainak
felmérése is, nekigyűrközés az újabb
munkának
Így cselekedett az ország legfőbb gazdája, legmagasabb államhatalmi szervünk, az
országgyűlés
is a héten, amikor
megtárgyalta és elfogadta az 1958. évi országos
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
jelentést. Nem dolgoztunk rosszul az
elmúlt
évben — állapította meg a
pénzügyminiszter előadói beszédében s
megállapításához
csatlakoztak
a zárszámadási
vitában
felszólaló képviselők
is, így a Magyar Szocialista Munkáspárt és a forradalmi
munkás-paraszt
kormány
nevében
felszólaló
Kállai Gyula elvtárs. Sikeresen
folytattuk
az elmúlt évben a szocializmus építését és
a múlt évi gazdasági eredményeink
alapul
szolgálhattak
arra, hogy ez év márciusában kiadjuk a jelszót az építés
ütemének
gyorsítására.
Dolgozó népünk támogatta a párt és a
kormány
politikáját,
ezért
erősödhetett
népgazdaságunk,
fejlődhetett
iparunk, mezőgazdaságunk
is. Állami
költségvetésünk
egyensúlya
lehetővé tette, hogy
számos
intézkedéssel
növeljük az
életszinvonalat,
különösen a viszonylagosan
lemaradt
rétegeknél. Haladást értünk el
külkereskedelmi és belkereskedelmi
vonatkozásban
egyformán.
Kedvezően
alakult
kivitelünk
és behozatalunk
aránya, belföldön
pedig
bővült az árucikkek
mennyisége,
illetve
választéka, úgyhogy minimálisra
csökkenhetett az úgynevezett
hiánycikkek
száma.
Bármennyire
is eredményesen
dolgozunk, mégis akad javítanivaló,
pótolni
való munkánkban.
A
politikai-társadalmi
konszolidáció
az elmúlt években
megteremtette az előfeltételt
arra is, hogy üzemeinkben a korábbi éveknél több gondot
fordítsunk a termelékenységre,
a gazdaságosságra, termelési
technikánk
korszerűsítésére. Országosan is, helyileg is számos
példa van arra — elég a kongresszusi
verseny során tett felajánlásokra
hivatkozni
—. hogy a dolgozók nagy-nagy odaadással
támogatják
üzemeink,
vállalataink
vezetőit a konkrét célok megvalósításánál
a
jövőben is. Ez az odaadás aranyfedezet
a
meglévő
hiányosságok
kiküszöbölésére,
a
további
fejlődésre,
tehát
feltétlenül
igénybe kell vennünk ezt a lehetőséget is.
A népköztársaság
1958-as
költségvetési
zárszámadásának
jóváhagyása
melleit
ugyancsak jelentős feladatot hajtott
végre
az országgyűlés
a polgári
törvénykönyv
elfogadásával.
Amit a haladó polgári jogászok már 1848-ban felvetettek,
azt a mi
társadalmunk,
a szocialista
törvényhozás

valósította meg: elkészült az egységes magyar polgári jogi törvénykönyv.
A polgári törvénykönyv
előkészítésének
módja
és formája már magában véve is tükrözi e törvénykönyv
demokratizmusát.
A
javaslatot
kinyomtatták
és széleskörű
vitára bocsátották. Az ország különböző részein — így Szegeden is — elméleti
és
gyakorlati jogászok: egyetemi oktatók, bírák, ügyészek, ügyvédek
mondták el véleményüket a törvénykönyv
rendelkezéseiről. Nemcsak a jogászok, hanem a lakosság is kifejezhette véleményét az új kódeq
alapelveiről,
előírásairól.
Maga az igazságügyminiszter
mutatott
rá előadói beszédében, Ijogy a sok hozzászólás, a tervezettel
foglalkozó
sok száz
szakmai előadás, vitairat és cikk nyomán
számos részletet változtattak
meg a végleges szövegezés
előtt, és így a polgári
törvénykönyv
még jobban tükrözi gazdasagi és társadalmi viszonyainkat,
sőt bizonyos vonatkozásban
már előre ts mutathat.
Különösen fontos a törvénykönyvnek
az
a része, amely a tulajdonjog
különböző
formáit szabályozza.
A társadalmi
tulajdon mindkét formáját, az államit és a szövetkezetit
fokozottabban
veszi
védelmébe
és kötelességévé
teszi minden
állampolgárnak e tulajdon védelmét.
A dolgozók
személyi tulajdona is jogi védelemben
részesül a polgári törvénykönyv
tételeivel,
mert hiszen a dolgozók munkájának
gyümölcseként
jön létre társadalmunkban
a
személyi tulajdon, amely az
életszínvonal
emelkedését
is jelzi.
A szocialista együttélés szabályait is körvonalazza a törvénykönyv,
amikor
kimondja,
hogy mindenkinek
a
közösség
érdekeivel
összhangban
állá
magatartást
kell tanúsítania. Az
egyén
érdekeinek
összhangba kell esnie a szocialista
társadalom érdekeivel
is, még a vagyoni
vonatkozású
ügyek lebonyolításánál
is. Ez
az elv elősegíti, hogy a kapitalista
társadalom. egyedeinek
törvényszerű
egymás
elleni harcát a mi társadalmunkban
az
egymást segítő, a közösség javára
munkálkodó öntudatos dolgozók magasabb fokú, magas erkölcsiséget sugárzó közös tevékenysége
váltja fel.
Az öröklési jog, a korábban oly sok bonyodalmat okozó és feudális
vonatkozású
ági örökség, a tartási szerződések
szabályozása sok áldatlan és temérdek
pénzt
felemésztő
pereskedést
szüntet majd meg
idegenek és rokonok között, sőt családokon belül is.
Mindezekből
világosan látható, hogy az
országgyűlés valóban jó gazdaként
dolgozott a mott lezajlott ülésszakán is.
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Péntek délelőtt szakértői,
délután pedig külügyminiszteri megbeszélés
volt Genfben
Pénteken délelőtt a szakértők ültek öszsze Genfben, hogy megvitassanak a külügyminiszteri értekezlet eddigi ülésein felmerült néhány kérdést, többek kőzött azt,
hogy milyen fegyvertípusokat tartsanak a
nyugati megszállók Nyugat-Berlinben, milyen legyen Nyugat-Németország és Nyugat-Berlin összeköttetése stb. A Szovjetuniót e megbeszéléseken Zorin külügyminiszterhelyettes
képviselte.
A szakértők tárgyalásai után került sor
Néhány nap ota sok »ró
esik arról, hogy az értekezlet befejezése az elkövetkezó héten megtortenik
—
mint
mondják,
szerdán,
Szovjet
részről nyomatékaarro,
„ h(W
ilyenért,lmu
megállapodás
Gromiko és Herter között
nem történt mindössze Herter jelentette be abbeli óhaját, hogy szerelne csütörtökön elutazni Genfből, mi-

délután
az ügynevezett
munkateára.
amelyre Gromiko rezidenciáján ültek össze
a külügyminiszterek. Szakértők szerint
örvendetes, hogy a négy
külügyminiszter
között — ezeken a -munkaebédeken* és
a -munkateákon* csak a négy nagyhatalom külügyminisztere vesz részt — az
utóbbi napokban gyakoriabbá váltak az
ilyen jellegű találkozások, amelyektől a
légkör javulását is az értekezlet eredmenyességét
várják.

körletére hivatalos Szovjet
részről kijelentették:
nem
kívánnak határidőt szabni
az értekezletnek s
készek
mindaddig
tárgyalni, amig
megegyezést nem .érnek el.
l^n^szetesen szovjet részről is a z 0 n a véleményen
vannak, hogy jobb, ha erre
minél előbb ser kerül.
*
A
TASZSZ különtudósitóa cikkben
í
foglalkozik Her-

fővárosába utazzák az ott
kezdődő külügyminiszteri értekezletre. A tudósító
rámutat, hogy ezt a magyarázatot nem lehet komolyan
venni. Sokkal inkább arról
van szó, hogy a nyugatiak
nem akarnak
szembenézni
azzal
a várható
nehézségget, amelyet június 16-t
javaslatuk további
fenntartása okozhat. E javaslatnak
ugyanis az a célja, hogy a

A szovjet
nagykövet
bemutatkozó
látogatása
Dobi
Istvánnál
Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke bemutatkozó látogatáson fogadta TyerentyiJ
Fomics Stikovot, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli
és
meghatalmazott
nagykövelét.

Magyar ős amerikai
iljak baráti találkozója
a bácsi Vir-en

A magyar VIT-küldöttsé*
pénteken a -Leányfalu* vízibusz fedélzetén vendégül
látta az Amerikai Egyesült
Államok küldötteit. A magyar és az amerikai fiatalok a több óráig tartó dunai sétahajózás során tájékoztatták egymást
helyzetükről,
életkörülményeikről
és a béke megvédéséért kiutan az amerikai illamnk 1 T a m e n k a i külügyminisz- végtelenségig fenntartsák a
utan az amerikaii allamok ter azon szandékával, hogy jelenlegi nyugat-berlini meg- fejlett
tevékenységükről.
kulugy minisztereinek
érte- Santiago de Chile-bc, Chile szállási rendszert.
Mindkét küldöttség bemutatta kulturális műsorának
jellegzetes szómait. A magyar és az afheríkai küldöttek kölcsönösen
emléktárgyakkal ajándékozták
meg
egymást.

Nixon látogatásától
a szovjet—amerikai kapcsolatok
m e gjavulását várják

Német militarizmus
— bonni változatban
A napokban figyelemreméltó cikk jelent meg a nyu*
Caltnémet sajtóban. Arról a szándékról adott hírt.
hogy
a bonni kormány meg kívánja javítani
kapcsolatait
a
Lengyel Népköztársasággal és Csehszlovákiával, pontosabban:
tárgyalásokat kíván kezdeni a két kormánnyal arról, miként lehetne szó megnemtámadási szerződések
megkötéséről. A hír még a nyugatnémet közvéleményben is feltűnést keltett, mivel bizonyság volt arra, hogy ha későn
is, de a bonni kormány ráébredt arra, hogy valamit tennie kell a Németországgal szomszédos kit' állammal létesítendő, elfogadható viszony érdekében.
Jellemző, hogy
még az Egyesült Államok kormánya is kedvezően
ériékelte az állítólagos bonni kezdeményezést, mint a "rugalmasabb, koncepcióképesebb német politika*
bizonyítékát.
S amilyen meglepetés volt az állítólagos
nyugatnémet
kezdeményezés
bejelentése, olyan megdöbbenést
keltett
Európa-szerte a félhivatalos és a Bonnban
megjelenő
-Diplomatische Korrespondenz- cimü lap szerdai számában megjelent azon cikk, amelynek lényege, hogy »korai
volna még a tárgyalás az emiitett országokkal a tervezett
megnemtámadási
szerződésről
Felmerül a kérdés, miért volt szükség arra,
hogy
a nyugatnémet kormány kísérleti léggömbként
felbocsásson egy hirt, amelynek valótlanságát illetően már az első
percben meg volt győződve. A válasz mindenképpen csak'
az lehet, hogy — mint a szocialista tábor sajtója rá is
mutatott — a genfi értekezlet döntő szakaszának
idején
elterelje a figyelmet a német militarizmus egyre
növekvő veszélyességiről,
hogy — a tényekkel
ellentétben
— "bizonyíthassaa nyugatnémet kormány
állítólagos
konszolidálási
szándékát.
Különös, hogy e manőverre olyan időszakban kerül
sor, amikor a Németországgal Kelet felől határos országokban a nácizmus szörnyű pusztításaival kapcsolatos évfordulókról emlékeznek meg. Ma, augusztus elsején van
például tizenöt éves évfordulója annak, hogy a náci hordák leverték a varsói felkelést, a lengyel hazafiak egy •
csoportjának azt a kísérletét, hogy megtisztítsák a lengyel fővárost a hitlerista barbároktól. Az idő előtt .megkezdett és kellőképpen össze nem hangolt lengyel hazafiúi
kezdeményezést szörnyű megtorlás követte. A nácik állati
kegyetlenséggel öldösték le nemcsak a felkelés
résztvevőit. de Varsó lakóit is s szinte teljesen rommá változtatták a főváros még megmaradt részeit. A lengyel történelem legszomorúbb dátumainak egyike lett 1944. augusztus elseje is a keserűség, a felháborodás, amelyre emlékeztetett, volt az egyik fő indító oka annak, hogy a lengyel hazafiak az 1944. augusztus elsejét követő napokban
tömegcsen álltak csatasorba, hogy
segítsenek a szovjet
hadseregnek a német bitorlók kiűzésében,
megsemmisítésiben.
Amikor ma, történelmének
egyik legszomorúbb dátumára emlékszik a lengyel nép, a szocialista
lestvérországok közvéleményével
együtt Ítéli el a bonni militaristáknak a világ megtévesztésére
irányuló
manővereit.
A bonni vezetőknek tudomásul kell venniük: örökre megszűnt annak lehetősége, hogy a német militarizmus rr,égegyszer szerephez juthasson Európában.

A szocialista országok küldöttségeinek képviselői pénteken délelőtt a bécsi Colle— állapítja
meg az Izvesztyija
című moszkvai
lap
gium Hungaricum épületéAz Izvesztyija című szov- váe és a bizalmatlanság szí- hetőt megtesz a két ország ben tartották' lelkes hangú
8
let lap -Megfigyelő* áléira*. taréra és a nemzetközi po- viszonyának megjavításáért , ,
?
,
*al
kommentálja
Nixon litlkai légkör megmérgező Most az amerikai vezetőkön l a t u t a l á l k o z o t
É
amerikai
alelnök szovjet- sére.
a sor.
unióbeli látogatását.
N«nt
Elegendő példának felhoza cikkíró megállapítja,
a
ni erre. a. hírhedt
-rab Értekezletet tartottak
szovjet közvélemény
nem, .
helének
mr
Tárgyalások
csak az Egyesült Államok
^
*"
a megyei
'moszkvai kiállításának hívawerveaeset.
a magyar-japán
Ulas megnyitásában
látja De vajon mi célt szolgál az
fanácielnökük
Nixon útjának értelmét. Az í«. hogy az amerikai sajtó
diplomáciai kapcsolatok
amerikai alelnöknek módja elhallgatta Hruscsovnak az
Pénteken
az
Országházban
{elvételétől van találkozni a szovjet em- amerikai kiállítás megnyitáia
berekkel, eszmecserét folv- alkalmával mondott beszé- értekezletet tartoltak a metanácsok v. b.-elnökel.
A japán külügyminisztétathat a szovjet állam veze- d é t, vagy hogy Hruscsov és gyei
tőivel.
Nixon beszélgetéséről
ké- A tanácsi vezetőket dr. An- rium péntekén megerősítetpénzügyminiszter te, hogy Japán diplomáciai
„ ,
, .... ' - .
szült televíziós adást célza- tos István
időszerű pénzügyi kérdések- kapcsolatok felvételéről tárEzck a találkozások elő- t o s a n „asznaljék fel.
segítik, hogy az amerikai
. . .
' ,
, . , . . , ről tájékoztatta.
gyalásokat kozdett MagyarpoUUka irányítói jobban . A J o a a " értelemnek felül
A napirend második pont- országgal,. Bulgáriával
es
megismerhessék a uoejei kell kerekedni - írja befe- jaként Varga András, a Mi- Romániával. A varsói japán
votaréget. jobban megért" Izvesztyija - e nisztertanács titkársága ta- nagykövet bolgár és román
hesrék s szovjet embere- előbb-utóbb
diadalmaskod- nácsszervek osztályának ve- diplomáciai
képviselőkkel,
nla
kell
a Szovjetunió és zetője' tartott beszámolót a a prágai japán
ket>
nagykövet
„
... ,
az Egyesült Államok viszo- tanácsok és a népi ellenőrző
pedig a magyar
kormány
nyába
ia
Hazank
í a l l ^aljamról
^ M ^ésn politikat K "
"
népe teles bizottságok kapcsolatáról.
küldötteivel tárgyal.
cialista
tőle
korma3iya
minden
járói alkotott bizonyos el- „
fogúit elképzelések eloezla••^wwwww w w w w u v t t V A F w
tusát ia, A szovjet közvélemény szerint — emeli ki
A tudományos körökben
az Izvesztyija —
[világszerte nagy érdeklődést
as amerikai alelnök láto'váltott kl a két szovjet geogatásának
ifizlkai rakéta felbocsátása,
WNCÁUI^IIY^I
A kísérlet szempontjából is
Jó
néhány
hét
óta
foglalés hozzájárul s
szovjetgiglaikoztatja a kutatókat,
koztatja
India
és
az
egész
amerikai
kapcsolatokban
Először is a húsz, illetve a
felgyülemlett bizalmatlanság világ közvéleményét az a
22 mázsa hasznos' terhet
és gyanakvás eltüntetéséhez. hajsza, amelyet a szemmel
2
3 7 8 0 3 k m 1 4 m i l l i ó lakos
egylépcsős rakétával sikerült
A szovjet emberek — foly- láthatóan jobboldali befofellőni két kísérleti állattal,
tatja a lap — örömmel fo- lyás alatt álló indiai közEzt a szovjet tervezők és
gadták az amerikai alelnök- ponti kormány folytat Keraszakemberek
nyilatkozata
nek azt a kijelentését, hogy la Indiai állam kommunista
szerint újfajta hajtóanyaga világbékét, okvetlenül megi kormánya ellen. A hajsza
végződött,
gal, különböző boránok kekell őrizni. Az emberek az végül is azzal
kormány
verékével sikerült elérniök.
amerikai
államférfiaktól hogy a központi
a
hatalmat
azonban
nemcsak a béke bejelentette:
Mindez közelebb hozta azt a
fontosságának hangoztatását, ezentúl a köztársasági elnök
,napot, amikor olyan méretű
hanem a katonai támasz- gyakorolja Kerala állam te<és hasznos terhelésű rakéta
pontok megbüntetésére Irá- rületén, és hogy hat hónaliagyja majd el a Földet,
nyuló felhívást ls szeretnék pon
belül
választásokat
amely visszatérésre alkalmas
hallani.
tartanak Koraidban. Szó van
ímüholdat vagy a Holdon leOlyan tetteket Is várnak arról is, hogy Keralát eset[jszálló automatikus laboraló
tőlük, amelyek enyhítik s leg egy ' vele szomszédos,
yiúmot
vihet magával.
nemzetközi feszültséget.
más indiai államba olvasztDe talán még ennél is jeEzt várja az amerikai ve- ják be.
ientősebb, hogy most először
zetőktől a világ közvéleméA világot
kétségtelenül
sikerült eléml, hogy a ranye, de erről nem nyilatkokéta az emelkedésen
kívül
zik Nixon úr — húzza alá meglepte az indiai központi
kormány elhatározása. Nehsemmilyen más mozgást nem
a lap.
ru indiai
miniszterelnök
végzett, eltérve
az eddigi
A azovjet lap a továbbiak- ugyanis tőbb ízben utalt arműholdaktól, amelyek lengeban elitéli bizonyos körök- ra. hogy a keralai kormány
'yük körül és egyéb módon
nek cs sajtószerveknek azon határozott intézkedései nyomozogtak pályájukon. Ez a
próbálkozásalt, hogy az ame- mán támadt
-elégedetlensékörülmény
elsősorban
az
rikai elnök látogatásét ép- getés
-visszahatást•mber űrbeli utazása szempen ellenkező célokra haszamelyet
a
széles
rétegeket
oontjából fontos. Ugyanis
nálják fel, vagyis a gyanakkielégítő földreform ellen
forgó rakétában az ember
fellépő vagyonos
osztályok
í íszámára kellemetlen tünetek
magatartása idézett elő —
-alkotmányos titon*
megSZOT-gyógy
üdülői
oldjak. Nehru kijelentése elépítenek
lenére azonban a központi
kormány a legvégső megolHajdű»MoboM*lón
ü/tPtrénves fM
ktntí/Vmfíffntfttéfff
dást alkalmazta mindjárt el--,--- mért /éj tert/MM
ku/tCr*
^ L t e J
ső
lépésként.
Pénteken Hajdúszoboszlón,
tán
^
átüttök
^
t
n
ftfa
monttft
óemet
Kerala 1957 elején törvéa gyógyfürdő mögött 300
A nácizmus üldözöttéinek
kom
ágyas SZOT-üdülő építését nyesen megválasztott
t r f p r m mj.'Pik/iítyb M-UlUrtoitesh Ntt-B-^//tottóláM ^bizottsága felhívja a dakormányát
megkezdték meg. A több mint munista
^
• -"chaui koncentrációs tábor
70 millió forintos beruházás- fosztotta hatalmától s az álJvolt foglyainak figyelmét,
sal épülő üdülő alapozásá- lam igazgatását közvetlenül Keralában mégtartandó vá- tonságban* érezze magát, to- Chogy a Dachauban felállínál az első kapavágást So- a köztársasági elnök hatás- lasztások minden bizonnyal vább kell mennie az erG- tandó nemzetközi múzeunt
a kommunisták megismételt szak útján, ami kétséget kimogyi Miklós, az MSZMP kőréhe vonta.
iPolltikat Bizottságának tagMég a Reuter angol h(r- győzelmét hozzák. Ahhoz te- záróan általános válság ki- írószere bocsássák rendelkeja, a SZOT elnöke végez- szolgálat Is kénytelen rámu- hát, hogy a központi kur- robbanását idézheti elő In- izésre a birtokukban lévő,
te el.
}Dachaura vonatkozó dökutatni: a hat hónapon belül mányzat pillanatnyi -b'.z- dia-szerte;

A% indiai reakció
Kerala
demokratikus
rendszere
ellen

KERALA

A szovjet geofizikai rakéta
igen értékes kísérleti adatokat
szolgáltatott
jelentkeznek. Ha az utas a
rakéta közepén
helyezkedik
el a röpítő erő a vért a közipponttól kifelé, a fejbe és
a lábakba hajtja. Allatokkal
végzett kísérletek tanúsága
szerint a láb és a fej ólomnehézzé válik a túlzott vérnyomás miatt, a szem előtt
pedig sötét faltok jelennek
meg.
A vérkeringésnek ez a zav^ra
veszélyessé
válhat,
mert a hajszálerek repedése
belső vérzést okozhat, hu a
kísérleti személy nem a rakéta központjában van, hanem a peremén fekszik, akkor a centrifugális erő miatt
ránehezedő nyomás következtében a légzés válik nehézzé. Mindezek a körülmények a világűrbe induló embert annyira
megviselnék.
hogy kétségessé válna élve
való visszatérése.
Az új szovjet rakéta nagy
érdeme, hogy
kiküszöböltek
a forgást és ezzel együtt a
különböző élettanl
zavarok
keletkezését.
A többszöri hasonló kisérbebizonyították, hogy
letek
.
megvalósíthatónak
ma
m0r
tekinthető a világűrnek embérrel történő
meghódítása.

A nácizmus üldözötloi
bizottságának ialhívása
mantumaikat
(Igazolvány,
feljegyzések használati tér-1
gyak stb.). írott dokumentacióról fotókópia is megfelel.
Bizottságunk hivatalos heb'isége és munkaideje: Budapest, V., Beloiannisz u.
18.. t. e., mindennap 10—18
óráig, szombaton 13.30 óráig-

Szombat,

Teljes erővel megkezdődtek
a ísz-villamosítások
A szentesi televíziós adónál
A második félévben a jelek szerint szinte egész évi
programját teljesíti majd a
Csongrád megyei Villanyszerelési Vállalat. Eddig különféle anyaghiány miatt nem
végezte el a
kitűzött tszekben és községekben a villamositásokkal
kapcsolatos
belső
szereléseket'.
Végre
megérkezett az annyira várt
csehszlovák fenyőoszlop-szállítmány, és csakhamar be is
fejezték a szentesi
Vörös
Csillag
Termelőszövetkezet
villamosítását.

is munkát vállalt a MEGYEV1LL

dulójára elvégzik az összes
szereléseket:
kigyúlhat
a
fény. Ugyancsak augusztus
20-ra készül el a csongrádi
Vörös Csillag Tsz villanyhálózatának belső berendezése. A közeljövőben a makői Köztársaság és a hódmezővásárhelyi Sallai Tszben is megkezdődik a szerelés
Ebben

az

évbcn

összesen

11 termelőszövetkezetet villamosítanak Csongrád megyében.
A tsz-ek villamosításával
párhuzamosan folyik Csengele község villamosítása.
Csengelén
alkotm4pyunk
napjára lesz villany.
A MEGYEVILL dolgozói a

szentesi járásbeli Nagytőkén
is szerelik a vezetékeket, miután pedig Csengelén elkészül a munka,
Pusztaszer
villamosításához fognak,
Városban is végez szerejést a vállalat. A Szegedi
Paprikabeváltó
hidroglobubeszerelését
sorons z ának
vállalta a
MEGYEkívai
VILL. ^Ezenkívül szakemberei dolgoznak a Cipőgyárban
a

«s

Szalámigyárban is.
televíziós adóállomás erősáramú
vlllamos-berendezését és belső
világítását is ök építik,
Ebben az évben csaknem öt
és fél millió forint értékű
munkát
végeznek el megyénkben a vállalat dolgozói.

Vezető munkakörükben dolyozúk kötelessége
I em érdektelen ismételten megvizsgálni a
munkásosztály helyzetéről szóló párthatározat
gyakorlati érvényesítésének
néhány jellegzetességét. A
végrehajíás
során ugyanis
három különböző, de egy
célt szolgáló vonást állapíthatunk meg.
Az egyik a párt Központi
Bizottságának
és a kormány nak közös intézkedése,
E tekintetben nincs okunk
panaszra hiszen e határozat alapjan a part es
a
kormány nagyon sok intézj\j

szentesi

a ! d í S t w " 1 - . b Í , ! 0 n y ^ do1,"
gozo kategonak
bérenek
rendezése, családi pótlék és
nyugdíjak emelése,
lakásJelenleg a hódmezővásárépítési program fejlesztése,
helyi Bem Tsz-ben és a
- hogy csak néhányat emMájus 1 Tsz-ben folyik a
lítsek a kormányintézkedémunka.
sek közül.
Ez utóbbinak augusztus 20A végrehajtás
kapcsán
ra, fennállásának 10. évforegy másik lenyeges vonás:
a helyi párt- és állami szervek ez irányú munkája. EteZsúfolt ház az újszegedi szabadtéri
színpadon
kintetben sincs okunk panaszra, mert a helyi vezető szervekben dolgozó elvtársak értik és érzékelik e
határozat jelentőségét. Ennek
bizonyítékait a város
lakossága nap nap utón tapasztalja; a szegedi lakássorsolá- építés meggyorsult üteméMár reggel nyolc órakor Szarka Gyula dorozsmai la- a tárgynyeremény
elindultak az első csoportdk
rtdk kosra, Csikós Ferenc gépko- son a 29-es szelvények
vesz- ben, házak tatarozásában, a
a hídon át Újszegedre, hogy csivezetőre és Szobota
Jó- nek részt. A közönség tü- helyi munkalehetőségek bőtanúi legyenek a lottósorso- zsefné szegedi háziasszonyra relmesen megvárta, míg el- vítésében, mint a kábelgyár
1 ásnak. Háromnegyed tízre, esett a sor. A bizottsággal dől, hogy a kiosztott belépő- és remélhetően gyógyszermire a hivatalos aktus. el- együtt közösen megvizsgál- számok tulajdonosai közül ki gyár létesítése, a textilműkezdődött, több mint három- ták, megvan-e mind a ki- nyeri azokat az ajándékokat, vek bővítése ezenkívül a
ezer ember szorongott asza- lencven lottószámot tartal- amelyekkel az Állami Áru- Gázművek több tízmilliós
amely
badtéri
színház
nézőterén,
mazó gömb, majd, miután a h a z kedveskedett
néhány rekonstrukciójában,
dacolva a forró napsütéssel,
gömböcskéket elhelyezték a résztvevőknek. Sokan azon- több ezer új gázfogyasztót
ide
tartozik
az
Nagy sikert aratott a Tisza nagyobb
sorsolási
üveg- ban nem kockáztattak meg jelent,
Állami Áruház rendezte di- gömbbe, egymás után húz- bogy mindjárt visszamenje- egészségügyi hálózat bővítévatbemutató s Lakatos Géza ták ki az öt számot. Ve- nek a forrosagot arasztó hi- se, a külterületekre fordíberuházási
összegek
zenekara, különösen akkor, csernyák bácsi a 81-es, Páz- d ° " Szegedre h a n e m a z o n - tőit
amikor a sorsolás kezdete mányi
Mária
a
48-as, nsü lefordultak a partfürdo- emelése. a kereskedelmi háelőtt stílusosan, a -Nincsen
Szarka Gyula a 28-as, Csia versenyuszodába, lózat kiterjesztése is. Elvipénzem, de majd lesz* csár- kós Ferenc a 17-es és Szo- Mások viszont a liget ar- tathatatlan,
hogy
Szeged
alatt kerestek
me
dásra zendített rá.
bota .Józsefné pedig az 54~ egész arculata
egészséges
neaeKel
.,
. . . ,
,.
es számot vette ki az üvegváltozást, gyarapodást muAhogy a hivatalos sorsola- g ö m b b ő l a nézőtérről halA 31.
játékhéten
egyéb- tat. Helyi vezető párt- és
si bizottság elfoglalta a he, .
.
.
állami szervek gyakorlatilag
lyét, a belépéskor kiosztott l a t s z ó
szakmai
tanacsok k^nt
országosán
nemileg is igen sokat tettek a haesett
számok alapján, kisorsolták (Bal kézzel h ú z z a ! : . : "Hétaz eladott
lottószelvé- tározat végrehajtása érdea nézők k ö z ü l a z t az öt sze- szer forgassa meg a göm- nVek száma, Szegeden azon- kében.
mélyt, akinek szerep jutott foöti,, s t b ) között
ban — a sorsolásra
tekinnagy jelentőségű párta
sorsolásnál.
Vecsernyés
'.
. .
'
tettel — megnőtt. A szegeP i határozat
harmadik
János szegedi
nyugdíjasra,
^azmanyi Mana sorsolta d i l o t t ó k ö r z e t i íiókok te— de
sorrendben
Pázmányi
Mária
csinos
hogy a július hónapi öt rületén 404 ezer szelvényt egyáltalán nem utolsó —
nyíregyházi
fiatal lányra, játékheti szelvények közül a dtak el a héten
•vonatkozásával viszont nem
A

Több mint háromezer ember vett részt
a lottósorsoláson

Ma megkezdik az őrlést
a volt Faludi-malomban is
Egyhónapos
előkészület
utón' ma ismét megkezdik
az őrlést a volt Faludi-féle
gozmalomban is. TulajdonKeppen itt a malmot teljeBen villamosították és az elmult hónapban nagy javitasi munkalatokat végeztek.
ü l sikszitát szereltek fel a
liszt minosegenek további
javitasára, uj,
úgynevezett
buzakefelogépet
állították
be. Újra rovátkolták a hengereket, selymezték a szitákat, rendbehozták a gépek
csapágyait és ma reggel há-

rom műszakban megindul az
őrlés.
Naponta mintegy 480 mázsa
egyelőre
g a b o n á t őrölnek —
Ugyanakkor mint
óblizát.
vámőrlésre kijelölt
malom
gazdaságoknak,
m i n d
allami
termelőszövetkezetmind
egyénileg gazdálkodóknek>
rendelnak> m i n d p n időben
k e z é s é r e áll.
V a n megfelelő
tartaléklisztjük
mennyiségű
.
, ,
, ,
68 e n n e k a l a
^ a n a klszolga"
lást a leggyorsabban el tudják végezni.

A Tanácsköztársaság
összeomlott,
elbukott. Az 500-as
Munkástanács
mai, utolsó ülésén a Kormányzótanács
bejelentette lemondását. A tanács tagjai megdöbbenve
fogadták a hírt. Rónai Zoltán beszéde alatt a
kommunisták
egyes csoportjai
felháborodottan
tiltakoztak,
egyesek
elhagyták az üléstermet.
Felszólalt
Kun Béla is.
Mélyen
megrendülve
beszélt, de szavaiból kicsendült a mélységes
hit, az új forradalom
jövendőbeli' végleges
győzelmében.
Utána lezárták a vitát és a munkástanács
elfogadta a
kormány lemondását.
A hatalom a jobboldali
szociáldemokratákból
alakult szakszervezeti
kormány kezébe
került. Miniszterelnök
az a szélsőjobboldali
Peidl
Gyula
lett, aki március 21-én ellenezte a pártegyesülést
és a hatalom átvételét.
Vajon hogyan valósítja
meg ez a kormány a szociáldemokraták
által ígérgetett »tiszta
demokráciát ?*
Este Kun Béla összehívott
magához néhány
kommunistát, közöttük Korvin Ottót, Sallai Imrét, Révai Józsefet, Hevesi Gyulát és másokat. A megbeszélésen
kitűzték
a nagy feladatot:
meg kell kezdeni a kommunista
párt
illegális újjászervezését.
A jelenlévők bár sejtették a nagy
veszélyt,
vállalták, hogy itthon maradnak
és
megkezdik
a munkát.
A fronton lezajlott az utolsó ellentámadás.
A legjobb
egységek
végső elszánt rohammal
visszafoglalták
Szolnokot
A Tanácskormány
bukásának
híre azonban
végképp letörte őket is. Mint Madarász Emil írta
poémájában:
A tengerészek
néma
csendben
Mélységes csendben álltak
ott,
Mert tudta mind — Szolnok miénk tett.
De a Kommuna
elbukott.«
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Átadták az új móravárosi
körzeti rendelőt
Már ma ott rendelnek az orvosok
Fekete ablakráccsal díszített, fehéríalú, ízléses ház
épült fel Móravárosban a Kálvária tér mellett a Korda
sor elején. Tegnap délután, ebben a szép épületben ünnepséget rendezett a III. kerületi tanács végrehajtó bizottsága. A hófehérre zománcozott, kényelmes padokon, a beépített cserépkályhás váróteremben foglaltak helyet a megjelentek, akiket Makra Mihály, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese köszöntött, és átadta az új móravárosi körzeti rendelőt az SZTK-nak, az orvosoknak, a betegeknek.
Régi vágyuk volt a móravárosiaknak, hogy itt is létesítsenek körzeti rendelőt. A kívánság most megvalósult
és dr. Gergely Győző, az SZTK igazgató-főorvosa a rendelő átvételekor elmondotta, hogy ez a városban már a
tizenkettedik, és többet a szegedi orvosoknak nem kell
magánrendelőikben fogdUni az SZTK-betegeket. Dr. Oláh
Ferenc, a Szegedi Közkórház belgyógyász főorvosa a kórház nevében üdvözölte az új rendelőt, amelyben mától
kezdve dr. Mertz Tibor, dr. Gserne János ás dr. Komáromi
István végzi gyógyító munkáját.
Két rendelő, nagy várószoba mellékhelyiségekkel áll
a betegek rendelkezésére az új létesítményben, amely a
teljes berendezéssel együtt 289 ezer forintba került. A
tanács áldozatkészségéről. szólt dr. Gajó István, a városi
tanács tisztiorvosa, Sziládi Sándor, a Hazafias NépfrolVt
III. kerületi bizottságának elnöke pedig arról, hogy menynyire örülnek a környék lakosai az új körzeti orvosi rendelőnek.

lehetünk teljesen elégedettek. Nem kielégítő
középgarnitúránknál a határozat
feldolgozása,
végrehajtása,
Eljutottunk ugyan
odáig,
hogy vezető állami, gazdasági funkcionáriusok és a
munkások jelentős része ismeri és érti a
határozat
megállapításait, de hiányzik
az alapos feldolgozás és
egy-egy üzemben
kialakítandó átgondolt tevékenység
e párthatárosat nyomán.
helyesléssel
A ' munkások
gyarapítófogadják a város
sára tett intézkedéseket, a
külvárosokban létesített'üza
javuló
zöldség„
és gyümölcsellátást stb. Ellenben
.. kifogásolják,
., , . _
„nem
, • f p „is
f £ uzemunkbeo a r a v e z e ^
^ L t Jf ?| ? " ^ * „ í S ü f
az igazgatók maeatartását,
viselkedését. S i ez életünkfontos
b
legalább
0 yan
tényező, mint a korszerű
élelmezés biztosítósa Szegefifi"

M

egállapíthatjuk

akkor tesznek eleget ennek
naa követelménynek, ha
munkások
közé
ponta
mennek az
üzemekbe, ha
meghallgatják
panaszaikat,
E z természetesen elengedhetetlen. Baj viszont, ha nem
látják világosan, hogy a ve^ t ő k és a beosztottak kapa
legfontosabb
c s o latónak
tényezője a szokások es az
életmód azonossága. Sajnos
_ s z e rencsére kevés számm-j _
akadnak vezetők,
a k i k szokásaikban, életmódjukban inkább a kispolgárhoz
hasonlítanak,
mint
volt munkáshoz.
Felszedik
előkelősködö'.
magukra
M
urizáló magatartást,
mely
aztán burokként választja
el őket a munkásoktól.
A műveltséggel és tanultsággal nem jár együtt
a
munkás életmód,
a munkás
felfogás
és magatartás
el^
vetése. A mi kádereinket az
elsekélyesedéstől,
kishitüségtől,
a
munkásosztály
— roppant nagy ereje, elszánt-

mert így van —, hogy sága, küzdelme menti meg.
javult a
munkások Aki elszakad ettől az at. és a vezetők
kapcsolata, moszférától, az voltaképpen
párt- és gazdasági vezető- elszakad a rohanó,
eleven*
ink igen nagy
sokat lüktető
élettől.
Másként
. „ része
*.
rébe
tartózkodik
a munkások kö- szólva a szocializmus építéJ V meghallgatja
V S
b
égető napi problémáif ^ l k a t ' s e g l t . 15 a z o k o rpana? ; tsoének
lasaban
- Örömmel üdvözlik
»A munkásosztály helyzeazt is a munkások néhány tére vonatkozó
párthatároüzemben, hogy az üzemet zat végrehajtásának tapaszerint0
Pjobletóakban vagy talatói egeszeben véve kedmas
kerdesekben kérik ve- vezőek Szegeden. Kedvezoleményüket,
meghallgatják e k az üzemekben és hivatójavaslataikat.
De ahol az lókban is, mindenütt, ahol
igazgató bizalmatlan a mun- kommunisták és a rendszerl-.l
l-l 1
— —. — —
nmvihez1 hű 1 becsületes
" 1 ..-.'ll
nmUnrolr
kásokkal
szemben,
nem
emberek
me
S y közéjük, nem kéri a dolgoznak. E határozat végvéleményüket és ahol min- rehajtásának fentebb emlídi
6 a z igazgatónak van iga- tett harmadik vonatkozásáza
> o t t a munkás az épülő- ban kell legtöbbet tenni,
szépülő ország és város mel- Pártszervezeteink vezetősélett
gazdasági
közvetlenül az üzemben gei, állami- és
®rzi, tapasztalja, hogy ott funkcionáriusaink ne vegyék
n®"1 ú g y érvényesül a párt le napirendről e határoza
politikája, mint ahogy áltó- tot, azért, mert újabb és
megoldásra
váró
Iában nVegköveteli a párt. újabb
Sok esetben konkrét pél- nagy kérdések kerülnek naE határozat
a
dát nem említenek a műn- pirendre.
gyakorlati
kások a bftálat üldözésére, mindennapos
de elmondják: "Nézze elv- munkánkban válik élő valótárs, maguk arra buzdító- sággá és megfordítva, minnak, hogy bíráljunk, de ha dennapos
munkánkkal —
megtesszük,
ha
nem is mely a munkások gazdasági,
nyíltan, de burkoltan min- kulturális, politikai emelkedig megtalálják a módját dése érdekében történik —
annak, hogy visszaüssenek*, szolgálja, erősíti, szilárdítja
Például a Textilművekben magát a munkásosztályt.
Kincses Andrásné jogosan I • » nagy, országos és helyi
intézkedéseken
bírálta a műszaki vezetést,
ikívül e határozatban
igaza is volt, mégis visszaütöttek neki "összeférhetet- az emberekkel való egyedi
lenség* címén.
Végülis a törődés a
leglényegesebb.
párt végrehajtó bizottságá- Ahol ezt elhanyagolják, ott
nak
kellett
megvédenie e határozat végrehajtásának
magvát vetik el. A muni Kincses Andrásnét
ezetőink egy részénél kások
támogatósa a mi
a saját és a munká- rendszerünkben létkérdés. A
sok
kapcsolatának munkások bizalmáért pedig
javítását egyoldalúan, szűk- minden nap, minden órában
körűen értelmezik. A párt újra és újra meg kell küze határozatónak végrehaj- deni, s ez a vezető munkatása kapcsán szerzett tapasz- körökben dolgozó
elvtártalatóinkból
állapíthatjuk sainknal: kötelesség!
meg ezt is. Azt hiszik, hogy
(g. j.)

Y

Megnyitás előtt
a moszkvai filmfesztivál
Hétfőn ünnepélyesen megnyitják az első
moszkvai
nemzetközi
filmfesztivált.
Negyvenkilenc ország küldi
el filmjeit a szovjet fővárosba.

Az első külföldi küldöttségek
már
megérkeztek
Moszkvába.
Szerdán a bolg a r és kínai filmesek érkeztek, csütörtökön valamennyi
külföldi légijárattal, nemzetközi gyorsvonattal nagyszámú filmművész,
rendező,
író és újságíró érkezett.
A fesztiválon
bemutatásra
kerülő filmeket
Moszkva két
legkorszerűbb
mozijában
vetítik, de sok filmet játszanak a többi filmszínházban
és a szabadtéri színpadokon
is. A moszkvai mozik
augusztusban ünnepi
heteket
tartanak, ebből az alkalomból több filmszínház
csak
azokat a szovjet
filmeket
mutatja be,' amelyek a különféle nemzetközi fesztiválokon díjat nyertek. A népi
demokratikus országok
kimagasló
alkotásait is levetítik a fesztivál napjaiban.
Az ünnepségek
befejezéseként augusztus 15-én rendezik a második
moszkvai
filmnapot, ahol a résztvevő
külföldi küldöttségek tagjai
találkoznak a szovjet főváros közönségével.
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Rádióműsor
SZOMBAT
KOSSUTH-RADIO

4.29 Rakóczl-lnduli. 4,30 Hírek, lddjsrasjcienlca. 4,46- 7,jh
Vidámon, frissen. Közben; 5.VU
1 slurádlö. Utána a vidéki szinhozJ műsor. 5,30 HitYk, IdűjnrááJcIrntOb. o.so Orvosi
ungesok. 6.40 HU'drtűOttlup. 6,01)
UlöJclzá*. 7,00 Hírek, Idújsrásjelentés. 7,10 Uj könyvek. 7
or* 20 Szlnhit-, hangveraanyi« moziműsor. 7,43 Nnpiar, 7
or* 09 tdúji l/.u«. 8,00 Müsoniiinsrustét,
iddiftrásjoirntos.
«
or* 01 Technikai szünet. 1,10
lAnyók, asszonyok . . . 0,20 K«tn*r*>.unr. B.oo A VIT hatigvaraenyeibdl. 0.40 Eg a gyertya, ha meggyújtják . . .
10,00
Hirrk,
Utpazemlg,
Időjárásjelentés.
10,10 Rlportmüaor, 10
br« 10 Opercttkcitösük.
11.00
Betyár. Folytatásos regíny, HT.
MH. 11.30 Szimfonikus
zene.
12,00 Dell hsrangazo, hírek, Idö.lárasjeleiilóa. 13,10 Népi zene.
11,43 Ml újság a kOnyvnabollokban?
13,00
Opera részletek.
13,30 válaszolunk
hsllgatólnknuk. 19,40 Szív küldi. 14.20 A
tiimoazpont-polltlka
kullNt/át
niögütt.
14.43 TánOíene.
16,00
Itlrok, közérdekű közlemények.
10 00 IdOJárásJelentéN. 15.10 Mén-Játék, 11,00 Előszóval — muzsikával.
Közben:
17.00—17,15
Hírek. 17,43 GOnÚollt. 13,30 Népi m u u i k * . 10,00 v e n uj a nap

alatt.

19,13

x Ossstanc a kerthalylaegbcn — Az Uvcgzoa>áBcoz*7 technominden vaasrnap e»tc o órától lógiáját kidolgozták a BJclovussz

DCeszűfitfiik

Mozart-hangverseny.

30.Oo kall krónika. Utána: u
Vlt.
Vllaglfjuságl
Találkozóról,
EOcsböi j e l e n t j ü k
20,49 Salamon He le-esi. 31,00 Hírek. idöJáréaJclcntc*. 23,13 Sporthíradó.
22,33 UgetÓvcearnyeiYdmények.
33.39 Ket székely
népballada.
93.40 Táncoljunk1! Közben: 34
tnu—0.10 Hirek, IdOJárááJrtontéi.
0.30 Hlmnuáz.
PETOFI-RADIO
0,00 Reggeli zene, 6.30 Színház-, tárlat- ea hangveraenymüsor. o,»o Torna. 8,00—0,10 Hitfk, tdöjárásjclcntéa. 14.00 időjárás- es t izguesjcientcw. 14,10
operakalauz. 13.13 Autósok es
motoroaok ÖL pcrcc. 15,30 SZJNDbad nyolcadik utazás*. Mesejáték. 10,33 A Klzlnyevl Rádió népzenei ajéndeklcmezclbél. 17,10 rüvosatlratök. 17.30
A szabadtári hangverseny szünetében. 17,40 Hanglemezgyújtök busz perce. II.00 Rösziciek
Szolovjov—SzedoJ Szerelem cltnü filmzenéjéből. 11,12 Brahma:
ö-dur seatett. 10.43 Merre tart
u világ7 10,00 Hírek, ídöjárásJelenlea. 19,00 lla azól a refrén. 10,35 Könnyű hangszrrszölök. 19,30 Jó éjszakát, gyerekek! to.oo Puccini: A köpeny. Egyfelvonásos oper*. 31
or* 03 Falurádió. 21.33 Kadosa:
Husztl kaland. Kétfelvonásoa
vigopera, 33.00 Hírek, időjárásjelentés. 33.13 Műsorzárás

A szabadtéri
Ideje alatt

játékok

a Ruházati

Bolt

árudéi

szombaton du. 4 óráig
tartanak nyitva.
A Kárász utcán levő
9. ttamu '

Szivárvány Á r u h á z
vasárnap de. 9 órától
du. 3 óráig tart nyitva.
Máteráru, divat- és kötöttáru, ajándéktárgy,
bőrdíszmű és cipő nagy válaszlókban kapható.

a vásár láiogatóil
A
vásár alkalmával
keresse fel
pavilonunkat.

Szegedi
Hangszerkészítő
Vállalat

152 élelmiszer-, hús- és dohányboltunk várja!
SZEGEDRŐL
KÜLDJÖN
szalámit

VIGYEN
emléktárgyat

képeslapot

paprikát

édességet

borokat
cigarettát

Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat
Termelőszövetkezetek:
Egyéni termelök!
Figyelem!

Megkezdtük a z ú| termésű kenyér- és
takarmánygabonii felvásárlását

• a Szécbsnyt tér 3. az. alatt
(központi villamosmegálló

téafl tisztjgy apjú
pulóvert vásárolhat

mögött)

SOHA

NEM LÁTOTT

Vállalat

felvesz
tetofedő-azigete-

a RUHAZATl

BOLT

CSILLAG

ÁRUHÁZÁBAN

Ipart tonulófcat
Jolontkozni
lat
Bán

lehet

a

színszappanra
, főzünk kl, Szibsdaájld U,
73. •zeppenfözó KTSZ.

Szeged,

Bocskai

Nyárt hdaegben

válla-

munkáciügezdálkodtutca

fogyasszon
minői több

málnaszörpöt

10—13. szám.

Szivárvány
ÁRUHÁZBAN

Kapható az RleUnlsztrkiskereakedcUtll Vállalat boltjaiban.

fényképek
készülnek á Szegedi rénykepáss Szövetkezet műtermeiben. Részlegeink: Kárász utca 7., Széchenyi tér
7„ Lenin körút 42.

Valódi ezüet és
használati

Szeged,

.

FMSZ

„OCii Átör&si"
haldnt, lári/iifáhnit
Felsőtiszapart.

anukezuat

dísitórgyok

ízletes itáktilttnlegessíiiek
a Szegedi

BŐSÉGBEN!

ki-

mákra

Művészi

szemben.

vására

az Ora- és Ekszcrkeréskéacimi
Vállai* t
boltjaban,
Kárász utca 13. alatt.

Vlllainna vógáiiomáitói
200 méter.

TELEFON: 47-80.
Ne dobja el
zsiradékját,

Kárász utca.
Tisztagyapjú pulóver
Tiazt^gyapjú kardigán
Ttsztagyapjú kuli

Háztartási
zsiradékot
tűnő minőségű

lő, üveges és burkoló szak-

ü

Lenin körút
19. az, arudájeban,
volt Párizsival

Herendi — pécsi — aquinkumi
kínai és cseh porcelánok

Alis mi építőipari

I

;á

kötöttárut,
két db. angol gépi kö-

— Részegen találták a Rókusi
Vendéglőben Makra látván
20
í v e s villamoskalauzt, Dorozsmai
út 8. szám alatti lakost, aki a
segíteni akaró mentőkkel ls dulukodótt.
Gyomormosásra
*
X GYEREKEK,
FIGYELEM! H-es számú kórhézb* szállítotHolnap délelült 10 őrskor mose- tak. onnan pedig a rendőrségre
tiúlclőtt a
Dugonics Moziban. került.
Bemutatásra kerül:
Csalsvéri
ALLATORYOS1 INSPEKCIÓM
(sala ver, Egyszer egy királyfi,
SZOLGALAT
színe* dia mesefilm. Azonkívül
mozgó mesefilm. Belépődíj
1
Szeged város területére
forint.
Augusztus 1-től 8-tg o* te »
x KTttUSZ Megyei
Amatőr órától reggel « óráig (vasárnap
Fotókiállítás nyitva délelőtt
9 nappal la) elsősegély éa nehézurától este 9 óráig. Minden ér- cllés esetére inspekclóa Palo'.ás
deklődől
szeretettel
vár
* Gvula állami állatorvos. Láklk:
KPVDSZ Csongrád megyei Bi- Partizán utca 7. Telefon 26-91.
zottság
Központi
Művelődési
Az
állatorvos
kiszállításáról
'Otthon Iga/.gátóNsga (Tolbuhin
a luvó léi köteles gondoskodni.
»gt. 14., tol. 20-32 )

múkövea,

Telepeink megbízható, pontt® minősítés alapján —
várakoztatás nélkül — kedvező feltételek mellett
végzik át a terményeket.
Ciépléghez, azállitázhoz — külcsöntlijfttetés ellenében
zsákot korlátlan mennyiségben bocsátanak telepeink
a termelőszövetkezetek és egyéni termelők rendelkezésére.
'
Csongrád magyal Tarményforgelml Válla'at

egy pulóver árából

osztály. Az igazolványok, érvényesítését, Illetőleg újításét
a
városi és községi tanácsok V.
b. Igazgatási csoportjai végzik.

Az £. M. Csongrád megy«l

Ha m e t vásárol

PORCELÁN
ÉS DISZMŰVÁSÁR

!n óráig a KPVDSZ Csongrád SZSZK Tudományos Akadémia
megyei Bizottság Központi Mű- kémiai intézetének munkatársai.
(Tolbuhin 660 U\ egfaJtSvai próbálkoztak,
."Bt. 14., tel.: 30-32.)
mfg rájöttek ismét a XVIIí. szazadban
alkalmazott
„titokra";
festőx Felhívás. Csongrád megye Megtalálták a korszerű
anyagai ls, mellyel 190 különtanácsa V. b. Kereskedelmi Osz- böző színárnyalatú üvegfedö zotálya felhivja mindazon terme- máncot tudnak előállítani.
lőket, akik 1636, óvben VáltOt— Két férflkerékpár és egy
U.k kl termelői igazolványalkat,
hogy az Igazolvány lejárta elótt kerékpárváz várja, Illetve kerefeltétlenül újítsák meg, mert si Igazolt tulajdonoiát, tulajdoá nem érvényes igazolvánnyal nul t * szegedi Járási rendörkaárusító termelök ellen szabály- pltányaág (H. emelet 43-ös szosértés miatt feljelentést tesz az ba) talált tárgyak osztályán.

vciűöosi otthonban

119,— Ft, 140,— Ft, 150,— Ft.
110,— Ft, 150,— Ft.
140,— Ft, 150,— Ft, 170,— Ft.

cserélje
hu azl,n*z*p Saiira
at. Flrlmlsztrtpart
Mellekt é r n é k - éa HuUadtkfeldslX«z«
Vállalatnál
Szeged.
Fclaöüszapart 32 b. c u t e n berg *utca 16. ós Rákóczi

utca 33.

Legszebb ajándék
az üveg, porcelán, kerámia

diszmíí!

Díszműáru-kiállítás és vásár
augusztus 5-ig az MTESZ helyiségében, Széchenyi tér
3. az. alatt hétköznap de. 9 órától du 20 óráig.
NYITVA: vasárnap de. 10 órától du. 19 óráig. Tekintse
meg a kiállítást! MINDEN 500-ik LÁTOGATÓNAK
egy tetszés szerint kiválasztott 50,— Ft-os DÍSZTÁRGYAT ADUNK AJÁNDÉKBA!

é t a k

férfiaknak! a

F É L K É S Z
I N G E K

TISZAVIRÁG
Illatszerholtban
ett).
(üaéehamyl tér «. TOTO-só mellett).
Nyitva: hétköznap 9-tól 19 h-ig.
V^aérnap. agg. ?-án 9-tól 13 h-ig
DtJTALAN KOZMETIKAI
SZAKfÁNACSADAjS!

V

árusítását,
*

Kárász utca, Dugonics tér, Kossuth Lajos sugárút,
Mérey utcai üzletház.
Telepeinkről nagyban szállítunk: cserepes virógféléket, vágott szegfűt, tőkés és szálas rózsát, valamint
vlrágcserepet minden méretben.
SZEGEDI KERTESZET
központi telep, Újszeged, Temesvári körút 48.
Telefon: 22-49.
Vásár alkalmával
meg a

Bolt

bevezette a

TŰZ, BITÖRÉSES-LOPÁS, ÜVEG stb. károk
esetére. Kétszobás lakás havi biztosítási díja 15 Pt. Kérjen felvilágosítást Szép virágot, csokrot, koszorút akar?
az Állami Biztosító kerületi fiókjától Keresse fel üzletünket:

Kozmetikai
árubemutató

Ruházati

tekintse

Szegedi
Háziipari
Szövetkezet
pavilonját.
Minőségi áruinkkal a kereskedelmi vállalatok utján altunk a vásárlóink rendelkezésére.
Kérje gyártmányainkat.

megr-cndclhető a 0. gz.

Divatboltban
Kárász utca 12. szóm.
ELŐNYŐS, mert a kívánt méret szerinti nyak- és kézelő-bóség rendelhető,
ELŐNYÖS, mert szimpLa vagy dupla kézelővai
rendelhető,
ELŐNYÖS, mert fl-íéle gallérmintából válogathat,
ELŐNYÖS, mert 48 órán belül elkészül.
íR/NYÁR: Satana és sima pupUnanyagból 110,— Ft

Nem kell megvárni

a telet,

már mos! beszerezheti a tüzelőiét
a Szegedi TÜ2ÉP V. telepein.
Rendélkeaéíükre áll vevőinknek
háztartási szén és brikett.

lignit,

iszap,

szombat.

5

Sok a t a r h o n y a , csőtészta az é t l a p o n —

Jókedvvel tanulnak,
vidáman szórakoznak a fiatalok

a mártélyi
A mártélyi Tisza-ág mentén, festői környezetben vertők fel a KISZ Csongrád
megyei bízottságénak vezetőképző táborát. Az erdei
fák árnyékában álló tágas
sátrak a héten nyolcvan üze-

Készülődés

az

etil

IÍISZ-táborban
számokban. Bulik István, a
szegedi gőzfűrészüzem KISZtitkára beszélt először valamennyiílk szép eredményeiről. Aztán sorba jöttek a
többlek is. És kik szerepel-•'
tek legjobban a szegedlek

t í b o r t u z kulturális

mi KISZ titkárnak, köztük
húsz
leánynak nyújtottak
otthont. Voltak közlük szenleslek, makóiak, vásárhelyiek —. de közel harmincan
szegediek ls. Mindössze egy
hétre jöttek, de ez alatt a
röVld idő alatt ls szépen

műsorára.

közül? A táborozók véleménye — és a feljegyzett
pontszámok alapján: Ötvös
Gyula a Vas- és Fémipari
k T S Z Dáni Béla a Fonalmentő Vállalat, Nóvák JóSeprügyár,
Laukó
zge£
a
Sándor a Ruhagyér, Simon

1939. augusztus 1.

Eta az Ecsctgyár, Liptai Vera a Cipőgyár és Harmath
Erzsébet,
a
Konzervgyér
KiSZ-titkára.
A táborban a sok vidámsóg mellett a rendre, fegyclemre ls nagy gondot fordítanak. Ábrahóm István, a
szegedi Ingatlankezelő KtSZtltkára az állandó
táborügyeletes,
s
vezérletével
szép rendet tartanak a hapoeok és egyéb szolgálattevők. Reggel 7-től, az ébresztőtől kezdve nincs zökkenő
a tábor életében — a kiszisták megtartják
az önként
vállait fegyelmet.
Egy hetes a tábor, s ez az
idő gyorsan elrepül. ŰJ barátságok szövődnek a megye
KISZ-titkárai
között,
megismerkedtek
egymás
munkájával is. Pelkészültek
a soronkövetkező feladatokra — de kellemesen is pihentek és maradandó, szép emlékekkel térnek haza. Jövő
héten újabb táborozók
érkeznek: falusi KlSZ-tilkárok. hogy tanacskozzflnak Ők
is a KISZ feladatairól — s
közben
kellemes
napokat
töltsenek a szép
táborban.
K. B.

pedig ván zöldfőzelék bőven
Látogatás as iisemi
Szegeden több mint hatezer munkás étkezik naponta üzemi
konyhákban és
vendéglőkben.
Nem
lehet
közömbös senki előtt sem,
hogy mit eszik és hogy van
megelégedve hatezer ember,
Elsőnek az egyik legnagyobb "üzemi* konyhát, az
Alföldi Vendéglátó Vállalatot kerestük fel, ahol 3500
ember részére ÍŐanek ebétiet.
Mindennap háromféle ételt
főznek, s ezek kőzött lehet válogatni. Alapos, gondos
munka előzi meg az étlap
összeállítását, mely igen változatos. A zöldségszezonnal
lepest tartanak. Mar április
1-én friss salátát tálaltak az
ebédhez pedig meg ekkor
1 f o ' " 1 M fillérbe k e r u l t
darabja. Május közepén a
ault, vagy főtt tésztához már
cseresznyét adtak es allan-

Tízéves

ÍTSÖW

dóan gondoskodnak véltoza- Ez különösen vonatkozik aa
tos gyümölcs-, zöldségélelek- Építőipari
Vállalat
volt
ről.
konyhájára Néhány hét óla

Kevés a választék

A választék bővítése érdekében sok Uj ételféleséget
vezettek ugyan be az Üzemélelmezési Vállalatnál.
de
hibák is fordulnak elő e téren.
g 0 k a galuska, a csőtészta
és a tarhonya. Most, amikor
itt a zöldségszezon, a marhapörköltet s egyéb húsételeket nyugodtan felszolgálhatnák zöldfőzolékkel. Például
július 10-én marha-, sertéspörkölt és hentestokény, valamint galuska, csőtészta és
tarhonya között lehetett válógatni. Tizennyolcadikán ismét az étlaixm volt a tqrhonya, s 20-an pedig a galuska és a csőtészta. Több
zoldfőzeleket kellene főzni.

A MAGYAR NÉP

alkotmánya

_

J

(1) A Magyar Népköztársaság elismert és
biztosítja a dolgozó parasztok jogát a fÖltlhöz és kötelességének tekinti, hogy állami
gazdaságok szervezésével, mezőgazdasági gépállomásokkal,
az önkéntes társulás és a közös munka alapján működő
termelőszövetkezetek támogatásával elősegítse a mezőgazdaság szocialista fejlődését.

gyarapodtak hasznos ismeretekben.
Látogatásunkkor a kiszleNépi demokráciánk földhöz
j^oBIc'
ták az erdő hűvösében eljuttatta a parasztságot. A
földreform
következtében
helyezett asztalok körül ül3,3 millió hold földet
042
tek éppen, s az e napra kiezer mezőgazdasági munkás
tűzött előadást
hallgatták,
és törpebirtokos kapott meg.
jegyezték. Naponta elhangAlkotmányunk, mint a fenti
zik egy-egy előadás, ameparagrafus is mutatja, bizlyet a klszesek
munkájuktosítja a dolgozó parasztok
ban hasznosíthatnak,
W'M ÍIIÉÍI
jogát a földhöz, és a paraszt
Az előadásokat változatos
a földjével szabadon rendelprogramok követik. OttjárHaPs' ó i
kezik.
llll t|
tunk
alkalmával
például
Ennek ellenére a nyugati
csoportokra oszlottak és egy
tőkés
körök és a HorthyP
S
I
í
részük a szomszédos szigetrendszer
nyugatra szökött
,
A.
re evezett, hogy rőzsét gyűjtural azt a kérdést szokták
I j j ^ l feltennl, hogy ha az alkotsön az esti tábortüzhöz. Mámmmmm
sok kulturális műsor összemány biztosítja a parasztok
TsnuUs után tríssil a röplabda.
állításának
láttak.
Tangóharmonika, gitár 'került elő.
Egy-két ügyesebb lány érdekes népi táncokra tanította a fiúkat, s szorgosan próbálgatták a tánclépéseket.
A tábortól néhány száz lépésre várják a mártélyi Tisza-strand hűs hullámai
a Rcndezsék a gyalogos forgalmat
a hídon
Nem tartják be
fiatalokat. A bőséges szabad
a
csendrendeletet
a
Mátyás
téren
:•:
Köszönet
a gyors
időben előkerülnek az úszógumik, labdák, s Vidám jáintézkedésért
»-; A petöfitelepi kis áruházról
ték kezdődik a habokban. A
:-: Javaslat a parkok rendezésére
csónakázás kedvelői kereszt ül-kaput evezhettek a kaboiz- Fíbruór 19-i számunkban
A Délmagyarország nép- rakoztatják,
hanem
nyargó vízen. Sportlehetősé- szerű rovatában a »Segit- szántják a zenével.
a -Segítsünk egymáson- rovatban közöltük, hojO' a Tesíink egymáson* cím alatt
A szociális otthon lakói
réz utca 43 szám alatt nészeretném szóvátenni a kö*
vetkezőket. A közúti hídon
Két évvel ezelőtt agyvér- zeteltérés van a ház egyik
a gyalogosok egyáltalán nem zés következtében megrok- tulajdonosa és a lakók kötartják be a közlekedési sza- kantám, alig tudok járni, zött, a galambok miatt. F.bbúlyokat. Ebből pedig ka- lakásom ajtajához pár lép- ben az ügyben az érdckeltasztrófélls szerencsétlenség cső vezet fel. Ugy tudok tek a bírósághoz fordultak,
történhet. A napokban
is csak felmenni, ha az ajtóba A járásbíróság az ítéletével
szemtanúja voltam egy sze- megkapaszkodom, ezért az (melyet a megyei bíróság
jóváhagyott)
rencsés. kimenetelű közieke- ajtó ú— meglazult, hogy a másodfokon
kérelmére
dési balesetnek, Egy 10—14 minap már nem lehetett be- Bondor István
J H a csukni. Másnap az
___ utcában kötelezte Fodor József nyugév körüli gyerek lelépett
gyalogosok " részére kijelölt dolgoztak a Vas- és Fémipa- díjast, hogy galambjait hejárdáról s mivel nem
a rl —
KTSZ
— dolgozói. Az egyik
- " lyezze ét a saját házrésze
megengedett oldalon közle- munkást megkértem, szól- feletti padlásra. Ezzel lényekedett, nem láthatta a mel- jon a párttltkárnak, s ha gében a bíróság kimondotlette közlekedő
járművet, mód és lehetőeég van, cai- ta, hogy Bondor István nem.
Csak a vezető ügyességén nálják meg az ajtómat. Dél- tanúsított olyan magatartást,
múlott — idejében~f ékezett után már "ott is'volt nálam amely kifogásolható.
— a szerencsés kimenetel.
a fiatal ember és megjaví*
A régi egyirányú forga- totta. ArrUkou kész lett a
Néhány
javaslatom
lenne
lom kiírását az idő kifakí- munkával, olyan gyorsan el|
mozgatotta. Ujat pedig nem rak- ment, hogy
meg sem köszön- a "Szép Szegedért*
tak ki. Á szegedieknek pedig hettem neki segítségét. Most lommal
apcsolatban.
Az
(Siflis felv.)
vértanúk
tudni illenék, hogyan kell itt a nyilvánosság elótt mon- Aradi
*
•- '
* terén áll a
Körülötte néA mártélyi
halászok
hainali közlekedni az úton, de a vá- dok köszönetet gyors segítő Rákóczi-szobor.
hány árva, fehér petúnia
dízsákmányából készül az ebéd, rosban sok idegen fordul munkájukért,
a finom rántott hal.
szeleg. Sokkal tzebb,
díszesebb
meg, ezeket figyelmeztetni
özv. Erős Istvánná
parkot lehetne itt
kialakíta*
gek is rendelkezésre állnak. kellene. Jó lenne, ha a jelni, meg is érdemelné és kíAsztalitenisz, röplabda vagy zőtáblákat ismét feltűnő heTöbb
Petöfitelepen
lakó vánná a hely és a szobor,
akár a labdarúgás művelé- lyen elhelyeznék az útfeldolgozó aláírásával
kéréssel
A másik
javaslatom
és
sében jeleskedhetnek a Vál- járóknál.
fordultunk
a városi
tanács- észrevételem
a következő:
a
lalkozók.
Mihalovics
István hoz:
a
hitelakciót
a
pelöfi*
bélvárosban az Április 4 út
A tanulásban, szórakozástelepi kis áruházra
is ter- ján és több más helyen drában gyorsan eltöltött délMi, a Mátyás téri szoci- jesszék
ki. A tanács
kéré- ga pénzért ápolják,
gondozelőttöt finom ebéd fejezi be. álie otthon öreget és bete- sünket visszautasította
azzal, zák a pázsitot, a parkot. Sok
Aznap is szerteszállt a tá- gei szeretnénk
megkérni igy hogy a petöfitelepi
kis áru- helyen megtörténik,
hogy a
bori konyhán készülő sült- a nyilvánosság
előtt a MÁV ház nem tud megfelelő
vá- szép pázsitos útszegélyt
píszhal Ínycsiklandozó illata. A Petöfi
Sándor
Müvelödesi
lasztékot biztosítani heylszükos. gondozatlan,
gazos rész
szakácsok ismét remekeltek, Otthon
vezetőségét
arra, ke miatt.
Ezt vissza
kell váltja fel. Véleményem
szca jókora adag harcsa-, sül- hogy ránk is gondoljanak,
utasítanunk,
mert
akkor rtftí itt. Szegeden
minden
lő- és pontyszeletek osztat- Szombaton
és vasárnaponmiért
nyitottak
egyáltalán talpalatnnyi
helyet
füvesítelan megelégedést
váltottak ként
harsog a környék
a kis áruházat
Petőfitelepen, ni. parkírozni
kellene,
hiki, de ízlett a finom zöld- dzscssztől. Képtelenség a kö- ha nem elégíti ki igényűnszen tisztítja a város levegőbableves is.
zelben, de még a távolban
ket. A mi véleményünk
az, jét. Sajnos elég sok
helyen
Sokrétű, mozgalmas a tá- is pihenni,
aludni
ettől a hogy van kellő árukészlete,
találkozunk
ezekkel a »szébór élete. Valamennyi fiatal zajtól. Valahogy
csendesebs a ml igényünket
tökéletegyenfoltokkálJó
lenne, ha
sikeresen letette a VlT-jel- ben kellene játszani a zene- sen kielégíti.
Tehát kérjük, mindén
szegedi
magáivá
vénjttzerző próbát, sőt szép karnak
ha pedig mikrofont
továbbra is hogy lehessen a tenné
„Szép
Szegenemes
eredményeket értek el
az hasznainak,
akkor arra kér- hitelakció
keretében
Petőfiem
úszásban, futásban,
távol- jük, azokat
kapcsolják,
ki, telepen is vásárolni.
«
mozgalmat,
nem szó-.
Barna Ferencné v
Buzi Ferenc
ugrásban s egyéb veíseny- mert a környéket

konyhákban

jogát a földhöz,
"akkor
miért kényszerítjük a paresztságot a szövetkezetekbe«? Hát először is ma senkit nem kényszerítenek
a
szövetkezetékbe. A múltban
az önkéntesség elvét néhányszor megsértettük, de ma ezt
már sikerült kiküszöbölni,
Másodszor pedig
dolgozd
parasztságunk belátta, hogy
a paraszti Jövőt a kis parcella az elavult kisüzemi
módszer nem tudja biztosttani.
Ennek tudható be,
hogy ez év tavaszán rohamos
fejlődésnek indult a
mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, és ma már a
földterület több mint
80
százaléka a szocialista szektorhoz tartozik.
Alkotmányunk szellemének
megfelelően pártunk
és a
kormány most nemcsak agitációs és felvilágosító munkát végez a mezőgazdaság
szocialista átszervezése érdekében,
hanem hathatos
anyagi támogatásban is részesíti a szövetkezetekét és
csak olyan ütemben folytatja a mezőgazdaság kollektivizálását, amilyen mértékben .biztosítani
tudja a
megfelelő előfeltételeket.
A gondosságot,
tudományos pontosságot és a megfelelően, a maga idejében
elvégzett helyes szervező munkát az eredmények igazolják. A termésátlagok emelkedése, ha a kedvező időjárás is közre játszott — a
parasztság
idegenkedésének
a megszűnése, Bőt érdeklődésének a fokozódása a szövetkezetek Iránt,
pártunk
helyes politikáját Igazolja.
Pártunk és
kormányunk
mindent megtesz, hogy alkotmányunk ezen pontjának
eleget tegyen. Erre mutatnak, hogy az idén a mezőgazdaság terven felül több
mint
háromezer
traktort
kap, továbbá, hogy az idén
a műtrágya felhasználása és
termelése
többszörösére
emelkedett.

Igaz,
hogy az
építőipari
munkások
méltatlankodnak
e főzelékek miatt és szívesebben eszik a galuskát, a
tarhonyát és a csőtésztái a
bús mellé. Nevelni kell aa
építőipari munkások ízlését
82
egeazseges kosztra.

Hibák-éá
a

w

eredmények
J
«.

KenderJonoban

Néhány héttel ezelőtt még
komoly panaszaik voltak a
szegedi
Kenderfonógyár
munkásainak, akik részére
u g y a n c s a k az Üzemélelmezévállalattól
hordják az
Bi
Kifogásolták a leves
ebédet
minőségét és azt is, hogy
i g e n gyakran elmarad a savanyúság, a burgonyán pedig nem volt szaft." Ugyancsak panaszként emlegették,
hogy háromszor egymásután
káposztás kocka volt a fölt
téflzta.
A Szegedi Kenderfonógyár
üzemi bizottsága és az Állami Kereskedelmi Felügyelőség megvizsgálta a panaszt.
Mind a két részről mulasztottak. Például a káposztás
kocka azért került háromszor egymásután az étlapra,
mert a Szegedi Kenderfonógyér konyhavezetője — aki
a háromféle étel közül kiválasztotta saját
Ízlésének
megfelelően a kendergyériak
étlapját — mindig káposztás
kockát rendelt.
Pedig volt
választék. Mákos. diós. túró*
és sajtos tészta között lehetett
volna válogatni. Az üzemi bizottság ezért úgy határozott,
hogy .háromtagú
bizottság
állítja össze az étlapot. Ez
a módszer jól bevált, most
már változatosabb az étlap.
Az Uzemélelmezévt Vállalat
pedig nagyobb gondot fordít a minőségre.

A

példaképek

Ha üzemi konyhát példaként akarunk állítani, akkor
a/, a
Gyufagyár konyhája
lehet. Pálfi József konyhavezető még a gondos háziasszonyokat is megszégyenítő,
változatos, vitamindús étlapot állít össze. Kelkáposztafőzelék, marhapörkölt, fasirozott, burgonyapüré, párolt
káposzta, paradicsomos káposzta, zöldbabfőzelék, s nehezen lehetne felsorolni a
változatos
főzelékféléket,
melyekkel a húst tálalja fel a
Gyufagyár konyhája.
A Ruhagyér Üzemi konyhája is a legjobbak
közé
tartozik. Saját üzemi hizlaldája van, minden héten kés
alá kerül egypár hízó. Ezzel magyarázható, hogy kalóriában nem kifogásolható
az üzemi konyha főztje. De
zöldségféleséget is gyakran
tálalnak fel. Boros Nándorné, Barna Mihály, az,/üzem
dolgozói
nagy elismeréssel
nyilatkoznak a konyha fóztjéről.
Derestyán Miklósné
elmondja, hogv otthon sem
készít különbet. A húsleves
meg a marhapörkölt lobb,
mint otthon. Zédorl Jánosnak egyedüli
kifogása
hogy a hagyma úszik a levesben.
Altalánosságban
elmondhatjuk: a dolgozók elégedettek az üzemi konyhák által
készített ebéddel. De ilyenkor nyáron joggal igénylik
a zöldfőzeléket.
(horváthné)

Megbeszélés az időszerű
mezőgazdasági feladatokról
Pénteken délelőtt a Föld- lésügyl
miniszterhelyettesek,
művclésügyi
Minisztérium- Kesefü János,
az
MStMP
ban a megyék mezögazdasá- Központi
Bizottsága
mezőgi osztályvezetői részvételé- gazdasági
osztályvezetőkével országos értekezleten vl- lyettese. K. Nagy Sándor, a
tatták meg az időszerű me- minisztérium
szövetkezetzőgazdaségi munkák helyze- politikai főosztályának
vezetőt, az őszi mezőgazdasági tője. a párt Központi
Bizottmunkákra történő felkészü- eágának tagja, s a mlnisztélés kérdéseit, valamint a ter- rium több más vezető
múnmelőszövetkezetek
gazdasékatársa.
gi é» azervezeti megszllrtdíA mezőgazdaság általános
fásával kapcsolatos
tenni- helyzetéről, az őszt íeladavalókat.
tokról Magyart
András,
a
Megjelent a tanácskozáson
termelőszövetkezeti
mozgal0
Dögei Imre földművelésügyi
™ megszilárdításával kao.
«
..
, . "x. csolatos tennivalókról pedig
miniszter,
Magyart András K S a g y
Sán6m
és Szőke

Mátyás

földművé-

ta az értekezlet részvevőit.

Vasárnap,

Jtthangú
cimbalom
eladó. Szóreg, Sztálin utca 21.
zomanCipó-,
retiküliestea Saigntarjani
kétaknás
minden színben ga- oozott
raneiHval. Szent Mik- nagy typ. kályha é s
lós utca 7. Feisövá- e g y 8 soros világos
ros.
x cserépkályha jó állapotban eladok. —
Bőrkabátjai
most Autóker., Lenin krt.
alakíttassa, javíttas- 44.
sa vízhatlan bőrpu- Kiváló szép perzsahító festéssel, 40 eve láb női bunda
ellennállb műhelyem- adó. Párizsi
krt.
ben.
Csordás bör- 19 a.
4307
rutiajcészitó
mester,
SzenF Miklós utca 7. Permetezőgép, gyermosóFcIsŐvAros.
x mekjáróka,
teknö,
gyümölcsláágy,
Konyhabútor,
kar- da. karnisok,
dézsa.
—
óra eladó.
Délelőtt székek,
Uvegballon
eladó.
6—12-igv Osztrovszky,
Püspök utca ll/b. —
utca 16.
12—2-lg.
4306
Belyegkereskedes
Kelemen utca 4. — Fed Z-es fényképemagNagy választék bé- zőgép, MOM
splker
lyegekben. Vétel, el- netofon . é s
adás.
X4221 mikrofon eladó. —
10 basszusos tango- Szeged. Pacsirta u.
4503
harmonika é s
egy 23.
női kerékpár eladó. Uj 125-ös ~ Danuvia
P u s k á s utca 10. 4412 príma állapotban, —
Márkás zongora, — áron alul eladó. —
páncéltőkes. kereszt- Erd. Balástya 57.
huros, eladó.
Par4502
tizán utca 112. Leg- 125-ös Danuvia mofelsö csengő.
X4421 tor l ó
állapotban
Moszat a csónakmo- eladó.
Fodortelep,
tor, 2J0 c m ' i í ,
új Bártfai
utca
17.
kiadású
(görgócsap4499
ágyus),
vadonatúj,
eladó. Erd. 35-35 táv- Zongorát veszek. —
„Zongora"
beszélőn 8—11 óráig. Címet:
Jeligére a kiadóba.

AUAÜVETEL

4334

Motoros
iavágógép
magánjáró, üzemképes,
felszereléssel
együtt, eladó. Szotyorl. Szeged, Ságváry u. 6.
Televízióskészülék
A. T. 301 antennával együtt haláleset
miatt eladó, felszerelve n e m volt. —
Szeged. Bodzafa
u.
4. Juhász.
Jégszekrény,
vadonatúj, eladó.
Erd.
hétköznap
U—4-ig.
Vidra utca 3. fldsz.
Jobb.
Egy 80-as tangóharmonika eladó.
—
Szatymazj u. 19.
Süllyeszthető varrógép,
bordó
plüss
használt kanapé eladó. Rigó .utca 12.

4497

Egy kétajtós
Jégszekrény. női
kerékpár,
márványlapok eladók. Csongrádi 6gt. 23, b. sz.
4494
Ebedlóbútor
eladó,
igényesnek ls megfelel. Alföldi utca 9.
fldsz. bal.
4493
125-ös Danuvia
motorkerékpár kifogástalan, Jutányos áron
eladó. Csanádi utca
4/a.
4488
Szarufának
G
m
gömbfát adnék pallókéit, vagy m e g v é telre keresek asztalos munkához. Kismartoni utca 20. —
Huszárlaktonya mögött.
4479
Olajfestmény Vlskytől eladó. 73x100. —
Lenin krt. 42/a. III.
«M
„Steyr 55" kocsi ge-.
nerfilozva új g u m i k kal (300 k m futott)
eladó.
Nagyszénás,

Gyermekágy,
nagyméretű Jégszekrény,
asztalok.
ruhanom ű e k eladók.
Kölc s e y utca. 11., XI.
4511
350 em-' i z s oldal- K o s s u t h U. 304. 4477
kocsis
motorkerékpár príma
állapot- Eva rekaméi, k ö n y v elban.
flzétéal
k e d - állvány, asztal
vezménnyel
eladó. adó. Szent György
-4476
Petőfi telep, II. utca t é r 5.
21. szám.
X4513
100—700 literes
boSzekrény,
tűzhely, roshordók,
hollandi
tükör,
székek
el- ládák, nagy stelázsl,
adók.
Deák Ferenc lószőrmatracok,
palisander ebédlöbútor
utca 4.. II. em. 20.
Sáneladó
nagy
hiznl eladó. P e t ő ü
4386
yaló sertés, 220 vol- dor sgt. 18.
tos. 6 kalapácsos kis
100-as
vüLanydaráló. Lentai Vizsgázott
motorkerékutca 24.
.4440 Sachs
pár olcsón eladó. —
3.10 c m ' BMW eladó. Kossuth u. 2l/b.
Dorctpsma.
Kossuth
4473
utca 13. "
4430 Lemezjátszó, magneKombináltszekrény,
tofon, 4+2 rádió olrekamióállvény Splti- csón eladó. Erd. esxer asztalosnál ké- te héttől. Kelemen
s z e n kapható. Attila utca 5. Bán.
4471
utca 16.
4370
Eladó
eperfarönk
1 db közelellős üsző és egy
magasnyoé s egy Javított sér- mású,
gumikerekű
ti® eladó. Tápé, Dó- permetezőgép,
több
zsa György utca 7. feladatra
alkalmas.
szám,
Nyíl utca 7.
4470
Agyak,
szekrények, Eladó
kifogástalan
asztalok,
székek, 100-as SHB
motor,
konyhakredenc
el- 146 literes ÚJ borosadó. Füredi utca 6. hordó. Pozsonyi IgErd.

12—2.

X4282

Különleges
modern
fotelek készen kaphatók
Kocsis
kárpitosnál,
Juhász
Gyula utca 23.
x
J» állapot ban lévó
f e h é r mély
gyere
mekkocsl eladó. —
Erd.
Szabó, Lenin
krt. 14.
4311
Fehér mélykocsi e s
villany
szemfelszre
dőgép eladó. Hajós
utca 4/b. emelet.
4308
Amerikai nöl, férfiruhák, keleti
perzsaszőnyegek,
kombinált tükrös s z e k rény. szőrme
bundabélés eladó. Gutenberg utca 20.. —
fldsz. 6.
Eladó 330 cm 1 IZS.
fényképnag.vltó
és
egyéb
fotófelszerelés. Petőfitelep, 53.
u t c a 1183. Szilágyi.
Kemény faliátú,
11
darabból, ingaóra é s
e g y é b v e g y e s ingóságok eladók. Erd.
hétköznap 10—12 é s
délután 4—0 között.
Kálvin tér 2. II. 9
hármat csengetni.
250 cm" Pannónia é s
oldalkocsi
Jó állapotban
eladó.
—
Csongrádi sgl. 48.
Használt
hálószoba
eladó. Török u. 7.
fldsz. 7. szombaton
délután és vasárnap
dolelőtt
megtekinthető^
r ö M e per-palánta,
nagyszemü.
export,
eladó. Újszeged, —
Hargitai utca 28.
C e f r é i hordók, gyümölcsösládák, seprű
kötőgép.
hasznait
akácoszlopok eladók;.
R e m é n y utca 34/b.

6

1959. augusztus 2.

nácutca

12/a.

4463

Rekamié váz, fűrészporos kályha eladó.
Szent István tér 5.
Boldizsár.
4464
135-ös
motorkerékpár részletre ts eladó.
Veres László,
Pusztaszer.
4460
Huhásszekrén.v, asztal, székek eladók.
Újszeged, Jobbfasor
8.
4456
Eladó barna
iratszekrény.
bárminek
használható.
egy
üvegajtós kis s z e k rény. e g y barna Íróasztal. Partizán utca
10.. udvar.
balra,
utolsó ajtó.
4451
Faanyag, c s e r é p eladó. Algyó-tanya 73.
szám.
4450
Eladó fotelágy, vaságy. sezlon.
virágállvány, fotel. Petőfi Sándor
sgl. 79..
udvar,

jobbra,

lép-

cső. Kovács.
4449
Keveset használt. —
modern túrahajtó. 4
személyes
250 cm"
farmotorral
olcsón
eladó. Erd. „ B é k e "
úszóházon,
garázsmesternél.
44 i«
Egy
Flrotti
80
basszusos tangóharmonika megbízásból
eladó. Kelemen hangszeirész. Oroszlán ú.
445

Tatraplán
személygépkocsi jó állapotban eladó.
Megtekinthető
szombati
és vasárnapi
napokon. Algyő. z s o m bolyai u. 13.
4444
Gyümölcsszállitó,
könnyű
laposkocsi
eladó. Kossuth
Laj o s sgV

83.

4377

Tűzhely olcsón eladó. Dugonics útra
26..

emelet.

4338

Sürgősen
*
eladó
kfJnyhabútor. 85x200
ajtó,
vaskályha. —
Szatymazi utca 28.
Motorkerékpár, vericslpketerítö,
olajfestmény eladó. Rákóczi utca 33.
10 meteres tetőszerkezet nagy
gerendával eladó. Csaba
utca 67,a. Erd.
2
ora utan.
4396
Motorcsónak
2511
c m ' motorral
eladó.
„Bejre"
fürdőház. Szljjártó.
X4442

llodfarku cserep eladó. Damjanich u.
16. szám.
4436
Egy nagy.
szépen
fejlett íikusz eladó.
Hámori
Sándorné,
Csongrádi
sgt.
13.
szám.
Tolósúlyos
piaci
mérlegek 10 é s 20
kg ' rövid
rúddal,
nagy tányérral hitelesítve kaphatók. —
Krammer
Ferenc,
Baja,
Bezerédi
u.
3. szám.
x
Generálozott
100-as
Sachs
motorkerékpár eladó.
Haller,
Április 4 útja 20.
4430
Egy 7 db-bol
alló
háló olcs^p
eladó.
Lenin krt. 12., udvari épület.
Erd.
vasárnap.
4429
125-ös
cm"
Sachs
motorkerékpár,
berúgó*,
príma
állapotban eladó. Erd.
szombat 4-tól,
vasárnap e g é s z
nap.
Hattyú utca 53.
4419
Arankamentes
lucernamag eladó. —
Homok utca 9. 4413
Két
kemenyfa.s7.ekrény, '1
éjjeliszekrény,
egyszemélyes
rekamié, 4 hullámsávos
lemezjátszó
szovjet rádió eladó.
Kossuth Lajos sgt.
33.
4410
Kisipari szép fehér
e s e m p é s tűzhely, falépcső,
ablak
eladó.
Debreceni u.
17.
4405
500-as ,Melslesz motorkerékpár
príma
állapotban eladó. —
Móra utca 28. 4404
Használt ablak, levélajtó, . mély gyermekkocsi
eladó. .—
Kisfaludy utca 37.
4403
Necc ágytakaró
és
asztalterítő, új. eladó. Cserzy Mihály
utca 29.
4402
1 db Jó állapotban
lévő szabóasztal és
egy öltOny férfiruha eladó. Hattyú u.
33.
4401
Komblnáltszekreny,
Igényesnek 'eladó. —
Borbás utca 12. —
Kettő csengetés.
4400
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Kétszobás,
ebédlőfülkés,
összkomfortos lakásomat elcserélném 2x1 szobásra.
„Augusztusra"
Jeligére Hirdetőbe.
Baktói
gyümölcsösben egy szoba, —
konyhás.
Jószágtare
tásos lakás elcserélhető. Erd. Aprtlsi 4
Űtja 38.. II. 6. 4539
Belvárosi
egyszoba.
közös mellékhelyiségekből álló
lakásomat elcserélném belvárosi n a g y
szoba,
konyha,
speizosért,
esetleg kétszobásért.
„Gyorsan"
jeligére
Károlyi u. Hirdetőbe.
Kétszobás,
nem
komfortos,
gázos
lakásomat
elcserélném
egyszoba, —
konyhás,
egészséges
felsővárosi
lakásért.
Erd. délután 6—8-ig.
Szent László u. 7.
Költségtérítéssel
1—
2 szobás lakást keresek
Belvárosban.,
Cim a Hirdetőben.
Kiskunhalasi kétszobás lakásom elcserélném szegedi vagy
hajai lakáséit. Kiskunhalas. Kálvin tér
4.
X4532
Szoba., konyha,
—
spelz, fásszínes
lakásom
elcserélném
házmester! lakásért.
Sándor utca 13. Légrádl.
4531
Elcserélném
Budapest. IV.
főbérletl
utcai
egyszobás. —
konyhás
' lakásom,
szegedi főbérletl utcai
egyszobás, félkomfortos száraz lakással
földszintes
házban. Klein. Budapest. IV.. B á n Tibor utca 9.
Földszintes
szép
nagy szoba, konyha,
speizos lakásom elcserélném
„Hasonló
emeletiért"
jeligére
kiadóba.
4495

ApMlAiídeUs&k
Hmvheiyl, vagy bé- Belvárosi üzlethelyielcserélném
késcsabai
összkorti- s é g e m
„Jó
hefortos,
kettöszobás lakásért.
lakást cserélnék sze- lyen" Jeligére Károgediért.
„Sürgős" lyi u. Hirdetőbe.
jeligére kiadóba.
környé4485 Móra utca
kén 1 szoba, konyElcserélném
szép ha, speizos, száraz
lakásért
szoba, k o n y h á m na- I. emeleti
konygyobb lakásért, té- adok szoba,
ha,
speizos,
előszorítéssel, lehet újszebás
lakast:
WC,
víz,
gedi. vagy
házfelügyelői. Makra. Ti- gáz bent. Erd. vasárnap
8—12-ig.
—
sza Lajos u. 29.
Londoni krt. 1. III.
4482
em.
4292
Egy- vagy
kétszobás,
összkomfortos
lakásért elcserélném
olcsóbérű
belvárosi
elsőemcleti
egyszobás, fürdőszobás lakásomat.
költségmegtérítéssel. „Nem
társbérleti"
jeligére
kiadóba.
4480

Elcserélném
kisméretű szoba, konyha,
speizos lakásom nagyobbért. Gáz, víz
bent. Kölcsey utca
8. Trlschler.
4398
Utcai emeleti szoba,
konyhát cserélek —
hasonló nagyobb szoba. konyha, speizos
lakásért,
térítéssel.
Hunyadi tér 17.
4397

Elcserélném kis szoba. kis konyha, —
éléskamra,
fáskamra, kertes szuterénlakásomat
hasonló- Egyszoba,
összkomért, v a g y 1 szoba, fortos lakást kereelőszobáért. Kecske- s e k
lehetőleg
a
méti utca 28/a. Erd. Belvárosban.
„Téríszombat é s
vasár- tés" jeligére a Hirnap.
4448 detőbe.

Magánház
beköltözéssel eladó. Csongradi sgt. 43.
Magánház, beköltözhető, olcsón eladó.
Petöfitelep 34. utca
1002. szám.
Elcserélnem
Szalymaz belterületén 800
n-öl termő őszibarackosom
szegedi
házért vagy házrészéri,
megegyezés
szerint. Egy beköltözhető
helyiség
szükséges. Ajánlatot
Hirdetőbe
kérem
„Barackos" .jeligére.
Azonnal beköltözőre
tő kétszobás magánház eladó. Tápéi u.
56. szám.
Kis
magánház
lakáscserével
eladó.
Mura utca 7/b. (Huszár-laktanya
mögötte
Beköltözhető kétszobás, komfortos, gázos,
garázsos. házrész Belvárosban eladó, egyszoba, k o n y hás cserelakással. —
„Telefonos"
Jeligére Károlyi u. Hirdetőbe.

Világítását*
háztartási gépeit*
motorjait
jól, gyorsan és olcsón készíti, javítja a .

Szegedi Villamosipari KISZ
Kállai Ödön (Híd) utca 6. Telefon: 40-07.

Egy szoba, konyha,
speizos
lakásomat,
gáz bent,
elcseréln é m két- v a g y
háromszobásért,
térítéssel. Jelige: „Minél előbb" a kiadóba.
4461
Pest peremvárosi háromszobás, konyhás,
verandás, kertes maBánházi
lakásomat
elcserélem
szegedi
kétszobás, összkomfortosért. Gogol
u.
1., I. 4.
4459

Elcserélném
belvárosi II. emeleti nagyméretű,
erkélyes
szoba, konyhás, fürdőszobás
lakásom,
kisméretű
erkélyesre. „I. emeletig" jeligére Károlyi u. Hirdetőbe.

Gazdálkodónak ls alkalmas 2x1 szobás,
egyik
beköltözhető
családi ház
kerttel
eladó. Móra utca 16.

Szélköltözők! 2
és
egyszobás, összkpmfortos lakásunkat tágas
háromszobásra
cseréljük.
„Megegyezünk"
Jeligére
Hirdetőbe.

Házfelügyelői
lakásom
elcserélném
más elfoglaltság miatt, gáz,
viz,
villany bent, főbérletire Nagykörúton belül. Bercsényi utca
15.
Külőnbejáratú bútorozott szobámba feltétlen megbízható lakótársnőt
keresek,
augusztus l-re. Vadász utca 2/a. 2.
Szoba, konyha, speizos lakásom
elcserélném hasonlóra.
víz, gáz bent. Egy
varrógép eladó. , —
Szűcs utca 14. negyedik ablaknál kopogni.
Elcserélném háromszoba,
összkomfortos lakásom 2 egyszoba,
összkomfortosért. „Földszintes"
jeligére Károlyi
u.
Hirdetőbe.
1 vagy kétszobás lakáét keresünk egyszoba. konyha, speizos lakást adnánk,
„Különbözetet fizettük" jeligére Károlyi u. Hirdetőbe.

Kétszobás, összkomfortos lakásomat ráfizetéssel'
nagyobbméretűre cserélném.
„Belvárosi" jeligére
Hirdetőbe.

I t l l i á l l . t N
Petöfitelep, VI. utca
308. számú ház
eladó.
Megegyezés
szerint.
4553
Eladó belvárosi szoba. konyhás lekeritliető házrés? lakásátadással. „Negyvenezer" Jeligére kiadóba.
4546
Szél utca 43. szám
alatt 121 n-öl házhely é s 15 000
db
tégla eladó.
Érd.
mindennap 3 órától.
Kálvária sor 16., I.
emelet, 5. ajtó.
Baktóban
gyümölcsös eladó. Erd. Tápé. Zágráb u . 8.
Elcserélném Makón,
háromszobás,
komfortos, P e t ő f i parknál masszív
tégla,
kertes,
beköltözhető
családi házamat szegedi. vagy újszegedi kétszobás,
központban jó
helyen,
kettöszobás.
komfortos házért. Cím a
Hirdetőben.

Egyszobás, konyhás,
kertes ház
lakásátadással eladó. Ujpetőfltelep
51.
u.
1177. Algyői úton.
Magánház
kettőszoba.
összkomfortos,
azonnal
beköltözhető,
villamos-autóbuszhoz
közel,
eladó. Retek u. 6/b.
Rókusttn
bekerített
telek 18 000 téglával
eladó. Erd. lehet vasárnap 6-ig. Makkoserdö sor 28/b. Ottlikékj
Házrész olcsón 'eladó.
József
Attila
sgt. 33. Erd. Lenin
krt. 61. I. 4.
4518
2x1 szobás magánház
lakáscserével
petöfltelepen
minden elfogadható árért eladó. Erd. "Maros utca 29. szám.
Kissné.
4462
Sürgősen eladó Fonyódligeten egy szoba, főzőfülke,
zárt
terasz. WC-böl álló
nyaraló, 125 n-öl telekkel,
tizenhárom
(ermö
gyümölcsfával 65 000 Ft-ért. Fizetési
kedvezménynyel. Cím: Pétervári Antal,
FonyódltgPt.

5600

Magánházat
vennék
havi 5—600 Ft. Egy
szoba, konyha, speizos lakást
átadok.
„Biztos részlet" jeligére kiadóba. 4533
Békéscsabai magánházas. 2 szobás, fürdőszobás
lakásomat
elcserélném
szegedi
hasonlóért, vagy kisebbért.
„Nyár folyamán" jeligére kiadóba.
X4522
ö s s z k o m f o r t o s , kertes családi ház eladó
lakáscserével.
Cserzy Mihály u. 15.

t / l d & á / v

Belvárosi
összkomfortos, központi futéses. ház 2 db
2
szobasbs, • l, esetleg
2 jakasátadassal igenyesnek eladó. Püspók utca ll/b. 4503
Belvárosban
cladu
lel
ház,
lakasok
azonnal
elfoglalhatok. Erd. Faklya Mozival szemben,
női
s/.abosag.
4301
Nagy csaludi haz lakasaladással
eladó.
Rigó utca vége. —
Balra, Rókusi ff. 222.
i.táUtiK c s e m e g i
u.
+ számú ház Deköltozhctö 3 szobás, —
összkomfortos lakással, esetleg fél telek
melléképülettel, 1200
n-öl gyümölcsös, beköltözhető
lakással.
Eladó 3x2 szobás 3x1
szobás, 1 üzlethelyiség minden közmüvei ellátott ház, fele része a Kossuth
Lajos sugárúton, —
cserelakással
beköltözhető. Cim a kiadóban.
4489
Katona József u. 34.
számú ház fele része eladó, lakásátadással.
4484
Sürgősen
kétszobás
ház eladó, víz, villannyal, lakásátadással. Petöfitelep, VIII.
Utca 424.
4483
Újszegeden ház eladó szoba, konyha,
előszoba, spelz, 400
n-öl
gyümölcsössel,
lakáscserével.
Bővebbet Fogarasi utca 17. sz.. Farkaséit.
Újszegedi
kertházhely olcsón
eladó.
Párizsi krt. 19/a.
Házhely,
Csongrádi
sgt. végénél,
Ecsedy-vllla mellett eladó. Erd. Cseh Károlynál,
Domaszék
48.
4472
Vennék szoba, konyhás házat, leválasztható fél házat
lakáscserével
15 000
készpénzzel,
havi
részletre.
„Pontos
fizető" jeligére
a
kiadóba.
4468
Ház, komfortos, —
emelet
teljes
átadásával, mely két
család részére elegendő. eladó, vagy
kisebbért elcserélhető.
Ugyanott
egy
komplett ebédlő eladó. Felhő utca 14.
emelet.
4467
Sarok házhely eladó
Újszegeden, Pártiját
utca 10. 144 n-öl. —
Erd. Dugonics utca
21.
4466
Fél ház eladó. Erd.
P u s k á s utca 18. 4465
Eladó Újszeged, —
Fürj utca 84. számú 2x1 szobás családi
ház 1
hold
földdel, gazdálkodónak
és
kertészkedésre alkalmas, lakásátadással.
4457
Béketelep, csallóközi utca 30.
számú
ház eladó
lakáseladással.
4457V
Í100 n-öl szántó
a
Matyón túli dűlőben
és 3 rész BaUagltó
eladó. Erd. szabadsajtó utca 1.
4453
Újszegeden,
kövesúton a Bérkert utcában 900 n-öl kert,
kút van benne, házhelynek is alkalmas,
eladó. Érd. Bérkert,
u. 47.
4432
Egy fél haz Újszegeden
lakésátadással eladó. Erd. Túzok utca 11., szombaton
délután és
vasárnap. Szabó.
Magánházak főútvonalnál.
kétszárnyú
aitó. nagyméretű velur-szőnyeg.
képek
eladók. Tavasz utca
16ŰJ.

4309

Üjszenttvánon,
Árpád utca 163. számú
ház. 465 n-öl telekkel eladó.

fasie*,,

Magánház
lakasatadással eladó.
öthalom utca 20,a.
Ház, Jókarbun, száraz pince, hombár,
istálló,
kettöszobás
beköltözhető
lakassál eladó.
Szeged,
Boross József u. 20.
2x1 szoba, konyha6,
mellekhelyisegekkel
magánház eladó. —
Boszorkánysziget u.
45.
Cserzy Mihály utca
30/c. számú ház eladó.
1363
Eladom hazamat beköltözhető es öröklakással.
Erd.
a
helyszínen,
Felsökikötő sor 22. Katre
náéknál.
4371
Eladó
Szatymazon
másfél hold szóló,
gyümölcsös,
beköltözhető
épületekkel
é s kocsiponyva. Erd.
szombat,
vasárnap.
Hétvezér utca 19.
Ház eladó
lakásátadással. Lomnici u.
57.
4611
Lövölde
úton átírható két hold gyümölcsös és
szántó
megosztva ls eladó.
Hattyú utca 37/a.
Ujpetőfitelep,
műút
1113. számú ház teljcs átadással
eladó.
Eladó belvárosi házrész
beköltözéssel,
„Olcsó" Jeligére kiadóba.
4431
Fél ház eladó lakásátadással. Érd. p e töfitelep
IX.
utca
548. szám.
Alföldi u. 57. számú
ház eladó 2 szobás
lakásátadással.
4425
Ház eladó, azonnal
beköltözhelő. Veresács utca 40. 6zám.
Paprika utca 58. sz.
ház,
gazdálkodónak
Is megfelel, eladó.
Szöreg, Sztálin
u.
23. számú ház azonnali beköltözéssel eladó.

X4390

Á L L Á S
Bejárónőt
délelőtti
órákra felveszek. —
Jelentkezés
Szent
István tér 15., I. em.
bal, szombat é s vasarnap délelőtt.
Vizsgázott fűtőt keres allandó munkára a Pedagógiai Főiskola, Szeged, Április 4 útja 6. Jelentkezés augusztus hó'
3-án • gondnoknál.
Mindenest
keresünk
beteg mellé.
Hatytyastelep, Kundombi
sor 1.
4411
3
gyermek
mellé
főzni tudó asszonyt
keresek.
„Egészséges" Jeligére a kiadóba.
4600
Csemegéseladót nagy
gyakorlattal
felveszünk. 109. Csemege,
Széchenyi
tér
8.
4486
H
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Máv. özvegy élettársat
keres,
akinek
kétszobás
lakása,
v a g y kertes családi
háza van.
Vidékre
is.
Pulcz utca 32.
özv. Juhászné.
Diplomás
dolgozó
özvegyasszony,
1
gyermekkel,
gyermekszerető
Intelligens férfi ismeretségét keresi
házass á g céljából
40-50ig. „ B é k é s otthon"
jeligére Károlyi
u.
Hirdetőbe.
Megismerkednék házasság céljából gazdálkodó nővel,
kinek háza é s
kevés
földié van, 40 évtől
30 évesig. „Jó gazdaasszony"
jeligére
WBrolyi u. Hirdetőbe.

Komoly dőlgozó le*
any hazasság céljabői
megismerkedne
dolgozo, komoly íerlivel. 27 évesig. Leveleket
„Megertes"
jeligére Karolyi
u,
Hirdútóbe.
Házasság
céljából
megismerkedne
lí
é v e s dolgozó leány
26 évig.
„Barnák
előnyben''
Jeligére
leveleket Károlyi u.
Hirdetőbe.
Megismerkednék hazasság
céljából
jó
megjelenésű,
zenekedvelő fiatalemberrel, 36 évig. „Élettárs"
jeligére
a
Hirdetőbe.
E

U

V

E

B

Termelök, figyelem!
A gabona
átvétele
Bocskai utca 8. e s
a Szövetkezeti út 1.
szam
alatti
raktárakban
történik
8
és 16 óra
között.
Ugyanott 100 kg kukoricáért
120
kg
korpát adunk cserébe.
Szőrtelenítse
lábat
szőrtelenítő
kremmel.
Bajuszt, ajkat
szőrtelenítő
porral.
Egészségre ártalmatlan. Tégely 8 F t . . —
Hámlasztó, fehérítő,
szeplőkrém.
Szeplő
halványító viz. N a p f é n y v é d ő krém.
—
Krémpúder. Ránctalanitó krém. Száraz
bőrre bőrtápláló zsíros krém, Napbarnltó krém.
Zsíros,
mittesszeres,
tágpórusú arcbőrre
arcszesz. Korpás, zsí-.
ros
fejbőrre
hajszesz.
Fejbőrkrém
hajhullás ellen. Láb
és hónalj izzadás elleni púder.
Folyékony szempilla festék. Gyöngyház körömlakkok. Megrendelhetők
utánvéttel
dr. Rablnek Aladár
vegyészmérnöknél,
Székesfehérvár,
—
Piac tér 53.
Igazolványképek
sürgős esetben
Is
Radák
fényképésznél. Klauzál tér 7. x
Igazolványképeket,
sürgős
esetben
1
órán belül Ls készít
a Fényképész
Szövetkezet, Lenin krt.
42. szám alatti részlegre
£
Diszpárna
montírre
zást, hímzést, divatos kabátok kézikre
tését,
elörajzolást
vállálök.
Udvary
Margit
kézimunkaüzlet. Kígyó u. 8.
Idós nénit, v a g y bácsit ingatlanáért eltartanék.
„Becsületes gondozás" jeligére kiadóba.
4388
Boroshordókat bérbe
veszek. Pulcz utca
23.
4492
9
hónapos
törzskönyvezett
farkaskutyát állatbarátnak
ajándékba adok. —
Arany J á n o s u. 5.
4497
Középiskolás
tanulókat
pótvizsgára
előkészitek matematikából. fizikából. —
Érd. lehet Felszabadulás u 2. alatt a
portásnál.
Szegedi
Nölszabó
KTSZ értesíti a v á sárló
közönséget,
hogy
nívósabb Igényének kielégítésére
mértékutáni
rendelésre
készülő
nőiférfi fehérnemű szolgálatunkat kibővítettük.
Finom fehérnemű
megrendelésével keresse fel Minőségi Áruházunkat,
Lenin krt. 40. Minőségi
Áruházunk
nagy
választékkal,
udvarias, pontos kiszolgálással áll a vásárlóközönség
rendelkezésére.
x
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Szombat. 1869. augusztus 1.

a

Százötven nevezés érkezett
a természetjáró versenyre

Megyék közötti ifjúsági
atlétikai viadal
A Csongrád megyei Atlétikai Szövetség
vasárnap
délelőtt fér 10 órai kezdettel a SZEAC-pályán (Felsőtiszapart) rendezi meg a
Hajdú és Csongrád megyék
közötti válogatott ifjúsági
atlétikai viadalt az
utánpótlósgórda
nagyobb
erö*
próbákhoz szoktatása érdekében. A verseny a tavalyi,
debreceni? találkozó visszavágója. Hajdú megye jó erőket képvisel és így szép küzdelmekre és jó eredményekre számíthatunk.

Ma, szombaton este fél 7
órai kezdettel tartják a Szeged Kupa országos természétjáró tájékozódási vándordíjas verseny megnyitóját a KISZ városi bizottságának székházában. A Csöngród megyei Természetbarát
Szövetség, valamint a Csöngrád megyei ISB Természetjáró és Táborozási Bizottsága közös versenyére eddig

húsz csapat nevezése érkezett, s így a versenyen mint- j
egy százötvenen indulnak,
A versenyzők a megnyitó
után megtekintik a szovjet
balett előadását. A rendezőség még az éjszaka folyamán elindul, a versenyzők
pedig hajnalban indulnak a
versenyterepre. A díjkiosztás vasárnap délután a eélnál, Mértélyon lesz.

A hétvégi sportmŰHor
SZOMBAT
LABDARŰGAS

I

SZEAC-belsőpálya:
Sz.
Építők—Szarvasi SC, NB IIIas mérkőzés, 3 óra (Hegyes).
Sz. Építők—Juta, úttörő bainokl, háromnegyed 4. Jármai).
Szabadság tér: Alsóvárosi
MÁV—Szegedi AK megyei,
5 óra (Szeghő), Alsóváros—
SZAK, ifjúsági (Bacsa) 3 óra.
Dózsa-pálya:
Spartacus—
Dorozsma úttörő bajnoki, negved 3, (Csonka).
Dózsa—
SZVSE úttörő-bajnoki, fél' 0.
(Megyeri).
KAJAK
Az országos vidéki kajakbajnokság első napi versenyei a Tiszán, az Ifjúsági
Vízlsporttelep előtti szakaszon délután 4 órától
KOSÁRLABDA
Szegedi válogatott—Országos Vasutas válogatott, barátaágos, férfi
kosárlabdamérkőzés az Építők Kálvin
___
téri kézilabda-pályáján,
fél 7
orai kezdettel, (kedvezőtlen
időben a Rókusi Tomacsarnokban.)
VASARNAP

Szőreg:
Sz.
Rákóczi—
Csongrádi AK, megyei. 5
óra
(Halász),
Rákóczi—
Csongrád, ifjúsági, negyed 4
(Széli J.)
Dorozsma: D. MEDOSZ—
Kisteleki TE. megyei, 5 óra
(Bálint). Dorozsma—Kistelek,
ifjúsági, 3 óra (Kuhn).
liTC-pálya: Újszegedi TC
—Nagymágocs, megyei,
5
óra (Pötördi), UTC—Nagymágocs, Ifjúsági, negyed 4
(Fórián S.)
Textllmú vek-pálya:
Sz.
Textiles—Nagylak-Csanédpalota SK. megyei. 9 óra (PenBő), Textiles—Csanádpalota,
ifjúsági,
háromnegyed
11
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várható Időjárás szombat
estis: nappali felmelegedés
gyengülése,
felhőátvonulások, sok helyen, fökeppen
az ország nyugati felében
további
eeők,
ilvátárok.
Mérsékelt, Időnként
megélénkül* izél.
Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton
keleten 84—17, nyugaton W
—13 fok között.
Távolabbi kilátások:
szeles, hűvös Idö, kisebb esőkkel.

MA: RÖPTENISZ(TURUL-) BAJNOKSÁGOK
A VÁROSI PARTFÜRDÖN
Ma, szombaton
délután
kerül sor a röptenisz (turul-)
bajnokság
befejező
csapatmérközéseire a várósi partfiirdőn, 3 órai kezdettel.
Vasárnap délután — ugyancsak öt órakor — kezdődnek a r férfi párosbajnokság
küzdelmei. Nevezni lehet a
partfürdőn, a II. útnál levő
pályán.

Finommechanikai

ADTAK
,

AT

Vállalat új kazánházát, polírozó- ** WSWlttSf

mét. As épltók most átadták ttmdoltolásénok at *J
A csiszolóban már négy gépsn dolgoznak b.
• «J
gép működik majd. A gépekot modern poreltrivóvál látták el, am#
lyek óvják, a fémportól « munkások egészségét.

TARSADALMi MOZIV1ZETOK
TANÁCSKOZÁSA
, . .
_„it
Egésznapos értekezletre ffyüttek ü»sze tegnap a szakszervezetok megyei tanácsának ssékhúzában Csongrád megye
t*rüsdalmt szakszervezeti
mozijainak felelősei. Az értekezleten
megjelent
Fábián Zoltán.
a
SZOT fllmközpontja altal
kiadoU
SZOMBAT
Tájékoztató
ezerkesztőjo
1359 AUGUSZTUS 1,
la. Gergye Gyula,
az Építők

MOZIK

x

Több mint 9MOOO forintos beruháaáasal a U.on^M mSfjel
Cpitő és Tatarozó Vállalat építette á Szegedi Fáwfsldolgsió e»

Müvelödési Otthon igazgatója, a

a
Szabadság:
6 és * órakor: társadalmi mozik szerepérjl
- Magyarul fllmpropaganda . hssznossáfáről
,
Veszélyes barátság.; __
h c z é l ő « o v J . t film. Augusztus
Mg,
majd a mozlfelélóáök
Vörös Csillag: « és « órakor: adáat,
Betörd az albérlőm. Színes an- megtekintették a KPVDSZ fotoamatór
klállltáiát.
Meghallgatgol film. 14 éves kortól ajánták még Hegykői Fercne értjelott, Augusztus 2-ig,
R
.
a
v
r
u
,
„
r
.
,
kes
előadását
a
fümrongálásokt
u
s
Fáklya: Negyed 7 é s negyed 9
órakor- Ás c r ö i á k á r a y é i á - r ú l - b í l " ' 4 " P e <"«
9
•>»",
MáBvrrul " s z é l d német héiték a Bogáncs című « m e t
! , l l m - 19 e é y ve. Ul kortól ajínlott! » Dugorue. Moziban.
I Augusztus 5-ig.
Postás Kértmozi i
« órakor
— Bódl László országgyűlési
A boldogság vasárnap Jön. Cseh- képviselő korábban hirdetett foszlovák film. 19 ^ H ^ t f j ^ ^ H
évén
"alul
nem
«a«lóórája
át országgyűlés miatt
ajánlott.
•ruurr
elmaradt.
A fogadóórát
Bódl
Lász16
Mttiálytcick Móricz Zilamond
d é l u t ó n 5 augusztus
1 ó r a k ö z4-ón.
dtt
Müvuódésl
Ra k oMr 1 ; t ' d d e n képvlaelő
lúvré
déa!
Otthon
8
ó
r
lüvtWdés, találtak.
o t t h o n Szovjet
8 órakor.
Egymásra
film U i r t j a m e g a „aMJlaa Népfront
Vörösmarty uteal helyiségében.
19 éveii alul nem ajánlott.
Dugóftles Mozi: g és 8 órakor:
— KENDERTtPO GÉP preteBogáncs. Magyar füm. Jó Idd típusát készítik el * harmadik

UJ kertmozi mókuson. A*
Épltók Művelődéül
Otthonának
udvaran
hangulatos
kertmozlt
napúkban. A 7*0
a
férőhelyes új moziban
tagnap
az eisó f i m w e ű fft(
urtouák
gözünsóansk n e m e s i k »
t|)kt
A
j ^ g g ^ cimű
hanem
•
« ? k , e ólyezeu azép
kertf4kka,
„ m e g „ y e r t e teuwéáét.
_

HANGYÁK
P , R l T O T T
„ „ i m g u a oaranhuna bra-

A

Jrát

RjU)| j

v4ros

dclmenybep
„hogy
£
gM,

_
BAN

SEGÍT

gt,m

u

polsarmratt re. Hu*

közölte a lakom**'
egyhónapi
börtönt*
egyhónapi
oononi"

A

KETAKAKJTAY-

u j SM gedl

Uldágyár. A«

három traktorosa as «ivasarnap as Uj«aá«Uvaá>
Múll
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I közötti válogatott ökölvívói
mérkőzés az Újszegedi SzaLaoaarugas
badtérl Színpadon
délelőtt
SZVSE-pálya:
S Z V S E - 10 órától. (Kedvezőtlen IdőMiskolci VSC,
NB
Il-ee ben a Rókusi Tornacsarnokmérkőzés, 5 óra, SZVSE II ban.)
—Szegedi Juta. megyei, t
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Dózsa-pálya: Sz. Dózsa—
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Mindszenti MEDOSZ,
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(Mikeea), szombaton
délutáji 4 órai
Dózsa—Mindszent,
ifjúsági, kwdettel tartja a Vasutasiéi 9 (Bacsó).
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Az amerikaiak, természetesen az állam vezetői és a
kapitalisták ma is igyekeznek elhitetni odakint az emberekkel, még inkább a külföldiekkel, hogy náluk teljesen ismeretlenek azok a rendőri módszerek, amelyek
minden kap tallsta országra Jellemzőek. Nos, hát ha valaki, akkor én akit kiképeztek es kioktattak, tudom hogy
melyek a jeUemző vonasai a politikai nyomozás állami
rendsaerenek. Igaz, az u sagok azt írják, h o p az Egyesult AUamokban egyáltalán nem letezik titkos politikai
rendőrség, s hogy a közönséges rendorseg is a "legdemokratikusabb es a legjobb nevelesu unemberek testűlete* akiknek egyetlen gondjuk csupán az fc hogy jol
szabályozzák a közlekedést, ne tortenjenek balesetek es
orkodjenek az állampolgárok személyi javain.
Jól i^gismertem az orszagas titkosrendőrség szervezetet, halozatát, működését es feladatat. Az USA-ban
nem egy, hanem több országos ütkosrendorseg működik
ezek részint mas-més hatóságok alá tartóznak, részint
sajatos funkciójukban és feladataikban különböznek egymástól. A legfontosabb közöttük az FBI (Fcderal Bureau
of Investigation == Szövetségi Nyomozoiroda). Ez a titkosrendorseg 1908-ban alakult, ee formailag az igazsugügyminisztérium egyik osztálya, de tulajdonképpen a politikai nyomozás központi szerve. Az a tény, hogy az
FBI-t az igazságügyi tárcához kapcsolták — holott általaban minden orszagban szervezetileg a belügyminiszténumhoz tartozik a polttlksi rendőrség — ugyancsak egy
meghatározott, lelemenjts elgondolásból fakad. Az amenkai imperializmus ugyanis azt a látszatot akarja kelteni, mintha nem országos titkosrendőrség létesítéséről.
hanem a törvényességet vedelmező szervezet alapításáról
lenne szo Edgard Hoower, az FBI jelenlegi vezetője, ahol
csak teheti, igyekszik bebeszélni másoknak, hogy az FBI
íeladatkörebe csupán a szövetségi törvények megsértésének esetei tartoznék.
Megismertem egy néhány költségvetési adatot, amély
reális kepet ad az FBI hallatlanul széles tevékenységi
köréről. 1917-ben még csak mintegy hatszázezer dollár
volt az évi költségvetése.' 192ö-ban két és félmillió, 1944ben már negyvenötmillió, 1947-ben nyolcvannyolcmillió,
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~ TáJ> kakaó- és kávésutovaroM, a Baiatorf ^ " v ^ t ő
tton A pénz bedobaaa után a
készülék egy pohár italt ad,
POTMAMASZOLOALAT
SZEGEDEN
b B ev^«e
a pótaamsszolgáutot. Ez azt
*'lónt(tyerraróaieret«,b' ajszonyok
vállalkoznak arra, hogy mtg •
srUlök szórakoznak, vagy egyéb
elfoglaltságuk
miatt távol van"
nak az otthontól, vigyáznak a
yermekekre. A pótmamalgényeet hétfőn, szerdán *• pénteken
9—11 óra között lehet bejelenteni a nőtanárg szegedi titkárságán (Vörösmarty ufes). Telefon: 20-71.
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A szabadtéri Játékok színhelyét, a Beloiannisz teret
a h í d f e l ő l ( a z O g k o l a utcán
út) vagy az Aradi vértanúk
terén keresztül lehet megközelíteni. A főbejárat az
Aradi vértanúk terén van.
A másik bejarat ntagán a
teren a Dom sarkanál található. A közönség mindkét
bejáratot használhatja.
Az IBUSZ é . az Idegenforgalmi Hivatal információs

rafnkolyo
szolgálata a Beloiannisz téri
bejáratnál, Jobb oldalt müködik.
Ugyancsak a Beloiannisz
téri
bejárattól
jobbra, a
mellékutcában (Eötvös utca)
található
a B a r k i épületben
WC-csoport.
nBgy0bb
®«yébként a tarét korúivávő egyetemi épületekben leVŐ WC-k is igénybevehetők
az előadások szüneteiben.

Rerrtch Bála

Amál vártanuk

tért bejárat

tere. rsbejíru

György a Szeeedi VSE két
J f , ' J L - í f f f j, V?
x Lendval Sándor meghalt, teíiataJ
- l ^ p e m é g ú bírkozo- metése vasárnap reggel 9 óraa
J fatára, háromhetes edző- kor a cinteremből. GyánzolO
táborba utazott.
aulád.

napjainkban pedig Jóval felülmúlja a százmillió dollárt.!
Az FBI szervezetét úgy ismertük meg az oktatásból, hogy?
működik náluk kémelhárító osztály, külföldi osztály, poO
litikai nyomozó osztály, ipari osztály, nyilvántartási osz-C
tály éa operatív osztály. Az első négy osztályt tartják?
a legfontosabbnak, ezek Irányítják az úgynevezett *ál-?
lambiztonaágl ügyek* nyomozását.
Vezetése
szigorúan C
központosított. Az FBI élén két igazgató, két helyettes f
igazgató, és hat főmunkatárs áll. Az FBI vezetője köz-!
vetlenül az Egyesült Államok elnökének van alárendelve,5
s mindenről neki számol be. Ha beszámol... Az ügyészségeknek és egyéb szervezeteknek semmi közük a Szö-£
vetségl Nyomozóirodához. Az FBI tagjai tehát csak for-(
mállaan tartoznak az Igazságügyi tárcához.
A hírszerző rendszer az amerikai "szabadság* olatatt ^ W ~ k ö r £ n kffejlődött?'A h i v a t a l b e s ü talma
-hatósági tájékoztatók* megtisztelő
gól{
az
agyneVezett
wc
c í m e t k a p t a k _ E z e k h á i ó z a t a a z c g é s z oi-szágban az FBI
hatáskörébe tartozik. Az FBI egy-egy állami szolgálat
b a n á u ó n y o m o z ó j a , aki egy vagy több vállalattal, intézm érmyel foglalkozik, irányítja azoknak a besúgóknak a
tevékenységét, akiket a vállalatoknál és intézmények-^
n é l a z o t t d 0 i g 0 z ó k soraiból toboroznak,
fordít arra, hogy megAz FBI szlntén nag
gondot
munkásság
c r 5 s í t s e é s kiszélesítse titkos ügynökségét a
Beloiamilax tér
között. A különböző áUami szervek vezetői, a gyárosok.
tőkések
igen
hathatós
segítséget
nyújtanak
az
FBI-nek
a
hogy titkos ügynökségeit beépítse az üzemekbe,
abbani
— A Magyar Elektrotechnikai
a hivatalokba. Egyébként a rendőri szervezetek alá van*
DtLMAGYABOKSZAq
a Szövetségi Nyomozóirodának, noha íor- Egyesülőt V i l i . vándorgyűlését
nak
rel,deive
kURúáztús S--«-án utrtja Szege- • Magyar Szocialista Munkáskülönállásukat megtartották
mai
den. A gyűlésen s
kórszerú párt szegedi bizottságának lapja
>»G. Man*-nek hívják az Egyesült Államokban az, erősáramú kábelek é s vezetékek Megjelenik hétfő kivételivel
- k ü l ö r l e g e - ügynökeit. Mint mesélik, a G. Man-ek fejleszteni é s gyártást kérdéseiÍ B l
mindennap
ről lesz szó. Megnyitót Kiss Arfeltűnése köz-dl Edgard Hoower nevéhez fűződik »ád.
«z Országos Tervhivatal Szerkeszti a szerkesztő bizottság.
- egynéhány éve tölti be az FBI igaz/ elnöke mond, clősdáSAkat Felkai Felelős szerkesztő: Siklás János
a k i j m m á r ha:
Szerkesztőség:
Ami-s, Aurél, Pálos Ferene. dr. UoR a tój tisztjét, s hírhedtté vált ebbeli minőségében
Szeged. SztáUn sétány 19.
n k
l ^ t i ' Y!*?/
k o r 1924-ben az. I BI igazgatójává nevezték ki, első' intéz-2S* :
Telefoni 35-34, S0-0J, 40-99
kedeoe az apparátus -megtisztítása* volt. Magához h a - § V v V n ó ^ l í .
Éjszakai telefon: 35-09 és 34-21
Kiadja a Dálmaayarország
emberekkel váltotta fel a -gardát*. VanSóáieiét" ró tl"ut4n 1. üléraS.
BOnIÓ típusú
p k t a d á Vállalat
ugyanis Amerikában az embereknek egy különleges k a - 9 " egyelem Ady tírt nagytér, f e l e l ő i l akiadó:
Kalmár JáJiosná
n|,í,, n
tegóriája: játékbarlangok és éjszakai lebujok tulajdono-S
*
Kiadóhivatal:
. , ..
Szeged. Klauzál tér 3.
s a l is alkalmazzák ezeket, hogv -üzemükben* őrizzék a©
Telefon: 35-00, i i - n
rendet és a nyugalmit. Valamennyiüknek van n é h á n y © a í ü , ' ^ t S S S S k t ^ Ü t e ™
kéziratot nem őrsünk
közös Ismertetőjele: mindenre kaphatók, rendkívül ízmos.Snyuaaüra ea^rtjéSÍ^K^TuTh (Beküldött
mog ás nem adunk vm»»á.)
fejlett karokkal, hatalmas, .gyilkos öklökkel rendelkez-©L»Jos sugárút •>. aitik már »943
A lapot nyomja:
nek. Hoower ezek közül válogatta ki embereit S r e n d - * ' 1 6 "
szocialista morgaiomóan S Szegedi Nyomda Vállalat
hívül kitartóan, gondosan foglalkozott velük. Még azt isSi?otek
"^uré^^ív^T
Szeged. Kárézz gte» 9.
Igazgató: vincze György
pontosan meghatározta, milyen méretekkel kell rendel-gnak W w u • íermoiróivetaí
lapot árusításban éz előfizekeznie az FBI nyomozóiának. A követelménvek közé tar-Oretekbe ts vogui azok ai egye- A
tésben g Csongrád megyei posduul
fozik természetesen az is, hogy az illető hű kiszolgáló1a9
"* nyugdíjasok, vagy oz- tahivatalok terjesztik. Előízé*
legven a tőkés rendszernek
, a k l k n e k n l n i * bozai- lésl dU egy hónapra II Ft.
poktihl'
(Folyt, köv.)
bl u t i Z Á v . 3 " ' 6 U h b n " Előfizethető bármely
va tálnál

és

kázpésltőnéL
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Szombat, 1939. augusztus I.

Esmeralda története
Tegnapi számunkban
már felhívtuk
olvasóink
figyelmét arra, hogy az Esmeralda librettójának
szerzői
nem
törekedtek Victor Hugó regenye teljes meseanyagának
feldolgozására a balett felépítésekor. abból kizárólag
Esmeralda történetét hasznalták fel, s ennek megfelelően a balettben csak a regény fő alakjai szerepelnek. Mivel "A párizsi Notre Dame- balettváltozata
mindeddig ismeretlen a
magyar közönség meghatározó többségének
számára, úgy
véljük, a szegedi bemutató alkalmaval célszerű
Esmeralda
történetét röviden
összefoglalni.
PROLÓGUSSAL kezdődik a balett cselekménye.
Gudule, Esmeralda .anyja, este egyedül megy az úton, k<yjón
gyermekével.
Fáradtan az útra rogy és elalszik. Az arra
járó cigányok halottnak vélik Gudule asszonyt és a gyermeket magukkal viszik. Az anya felébredve, beleőrül gyermeke
elvesztésébe.
AZ ELSŐ FELVONÁS 15 évvel későbben
játszódik.
Párizsban a Notre Dame székesegyház
előtt,
vízkereszt
napján megtartják a bolondok ünnepét, ahol
megválasztják a *bolondok pápáját*. A választás Quasimodora, a székesegyház nyomorék harangozójára esik. Megkapja a bolondok pápájanak járó -felségjelvényeket«,
és hordón ülve
fogadja a nép üdvözletét. Az ünneplést egy pap zavarja
meg, aki el akarja venni tőle a pásztorbotot
Quasimodo
ráveti magát, de gondviselőjét,
Claude Frollot ismeri fel
benne, s végülis saját testével védi meg a tömegtől.
A térre hirtelen cigányok érkeznek és táncolnak.
Közöttük feltűnik egy leány — Esmeralda — csörgődobbal.
Clctude Frollo, a pap is szenvedélyesen
nézi. de annak
tekintetétől
a lány megijed, megszakítja
táncát és alamizsnát gyújt. Itt találkozik
vele az őrült Gudule aszszony, aki megátkozza, mert lányát a cigányok vitték el.
Közben beesteledik
és Esmeralda hazaindul. A pap
elbújva figyeli öt és parancsára Quasimodo
megragadja.
A lármára felfigyel az éjszakai őrség és kiszabadítja
Esmeraldát, aki nem veszi észre, hogy a púpos Quasimodo
közben meg akarja csókolni a kezét. Esmeralda
elbűvölten néz a kapitány után, majd futva
elmenekül.

Híven az író mondanivalójához
A z Esmeralda cimű balettet Punyi zeneszerző Victor Hugó »A párizsi Notre
Dame* című regínyéből írta. Orosz színpadon először 1848-ban mutatták be. A
balett muzsikáját később Drigo egészítette
ki, majd a Sztanyiszlavszkij Színház az
Esmeralda balett librettóját ismét alaposan átdolgozta. (Az új librettó szerzői íVihomirov és Burmeiszter). Zenéjébe ekkor
szintén kerültek új részek Glier és Vaszilenkó zeneszerzők által. A színház feladata az Esmeralda előadásának megrendezésében az volt, hogy minél inkább megelevenítse és kibontsa Victor Hugó regényének megfelelően a témát, bemutassa a
hősöket. Ez a kitűnő mű teli van tragikus
ellentétekkel és a XIV. században teljes
drámaisággal összeütköző hősökkel, melyeket oly kitűnően rajzolt meg ismert
könyvében az író. Hugó itt is a -megaiázottak* kedvenc témáját dolgozta fel. Az
egyszerű, elhagyatott, nyomorult megalázottakkal szembeállítja a hatalom és
az egyház embereit Az egyik oldalon a
katolikus egyház, tele babonával, kegyetlenséggel, a -legszentebb* inkvizíció borzalmas és véres tevékenységének előestéjén, amely maga alá vonja még a világi hatalmat is, s amely ellenőrzés nélkül,
önkényesen rendelkezik alattvalói életével
—, a másik oldalon a nép, amely elnyomott, jogtalan, nyomorult, de rettenetes,
telve hősiességgel.
Claude Frollo, a Notre Dame szentegyház főesperese, az emberi
lelkek
-pásztora és nevelője*, akiről
kiderül,
hogy papi ruhába öltözött hazug, gyilkos,
később inkvizítor. A királyi tüzérkapitány,
Phoebus egy szépfiú, ügyeskedő francia,
Esmeralda elveszejtője, végső soron feketelelkú, jöttment csavargó, asszonycsábító, csélcsap léhűtő.

A MÁSODIK FELVONÁS egy gazdag párizsi
udvarában játszódik. Fleur de Lys, a ház fiatal úrnője
közeli
eljegyzéséről beszél. Jegyese: Phoebus kapitány,
Esmeralda
megmentője;
Phoebus
érkezésére a barátnők
elfutnak.
Közben cigányok jönnek a kaptu elé, és a kapitány
parancsot ad bebocsátásukra.
így találkozik ismét
Esmeraldával, aki táncával kifejezésre juttatja iránta érzett szerelmét. Phoebus ettől megrészegedve
megfeledkezik
menyasszonyáról és Esmeraldával
táncol, nem törődve a konvenciókkal.
A ház úrnője kidobatja
Esmeraldát, akit ezúttal a nép véd meg.
Egy kocsmában találkozik ismét Phoebus a cigányokkal. Ott eln\eséli a menyasszonya
házánál
történteket,
majd jelt ad Esmeraldának
és együtt távoznak.
Ugyanitt
jelen van Quasimodo is, és észrevétlenül
utánuk
surran
Claude Frollo, a pap. A padlásszobában
boldogsában
van
együtt Esmeralda és Phoebus, amikor megjelenik
Frollo,
kehben tőrrel, és ájulásig megsebezi a kapitányt. A kapitányt elviszik, de Esmeraldát is, gyilkosság gyanúja
miatt.
Augusztus 1-én, szombaA szobában csak Quasimodo marad, aki felismeri
Frollo ton, 2-án, vasárnap és 3-án,
érét és megérti, hogy a pap a gyilkos.
hétfőn:
Esmeralda — a
Sztanyiszlavszkíjról és DanA HARMADIK FELVONÁSBAN Esmeralda
« La csenkóról elnevezett moszkTurnéi várbörtönében várja a halálos ítélet
végrehajtását, vai opera és balettszinház
de Claude Frollo lép elé, szerelmet vall neki és viszont- előadása. Augusztus 4-én és
szerelméért felajánlja a szabadulást. Esmeralda ezt visz- 5-én nincs előadás. Auguszszautasitja s öntudatlanul
terül el a földön.
tus 8, szombat: Budai Nagy
A következő kép a székesegyház
tere, ahol
hajnalban Antal; augusztus 9-én, vakivégzik Esmeraldát. A nincstelenek
gyülekeznek
itt fel sárnap:
Magyar
AUami
fegyverkezve,
hogy megmentsék
a lányt. Amikor
előveze- Népi Együttes.
tik, mégegyszer
feltűnik
Frollo a székesegyház
előtt és
Az előadások mindennap
szabadulást ígér Esmeraldának
szerelméért, de a lány ne- este 8 órakor kezdődnek.
met mond. Ekkor tekinti meg a tömegben a
kapitányt,
lábaihoz borul, de észreveszi, hogy Phoebus
menyasszonyával elfordul tőle és eltávozik. A hóhér már
közeledik,
de Quasimodo, a púpos toronyőr leveri a lábáról, magával ragadja Esmeraldát és a templomba
viszi.
Nyomába
a tömeg zúdul, hogy segítsen és öldöklő harc kezdődik a
Móra
Ferenc
Múzeum
katonákkal.
Amikor
a tér kiürül,
megjelenik
Claude
(Roosevelt tér): a Fehértó
Frollo, karján Esmeraldával, és átadja a hóhérnak.
Ekkor
élő világa; régészeti kiállílép ismét a lányhoz Gudule asszony, hogy
megátkozza, tás; Szeged és a magyar
de nyakában
felismeri
a tőle származó
talizmánt
és irodalom 1848-tól
napjainujjongva öleli át megtalált leányát. Mikor észreveszi
a kig; Tápéi
gyékény szövés;
hóhért, futva menekülni akar Esmeraldával, de a katonák Népművészeti háziipari kielállják fiz útját. Az anya bánatában és fájdalmában
hol-, állftái.
tan omlik össze, Esmeraldát pedig a bitóra
hurcolják.
A múzeum kupolacsarnoA balett azzal a képpel zárul, amint Quasimodo a to- kában a Magyar Tanácsköztársaság emlékkiállítása.
ronyban siratja a halott Esmeraldát és megjelenik
előtte
A múzeum
képtárában
Frollo. Elkeseredett küzdelem kezdődik, majd a púpos to- (Horváth Mihály utca 5.): A
ronyőr letaszítja a magasságból a gyilkos papot.
szegedi képzőművészek nyá-

Velük szemben áll Quasimodo, a Notre
Dame-i szentegyház harangozója, Frollo
kutyahűségű szolgája, akinek parancsai
szerint cselekszik és elrabolja Esmeraldát. Egy borzalmas, torz
-félember*,
ahogy a szerző nevezi, de jólelkű. Szíve
teli van szerelemmel a kitaszított Esmeralda iránt, akiért ő, mint hasonló kitaszított és szerencsétlen, hajlandó az életét is odaadni. Ezt a hihetetlenül torz,
rongyokba öltözött embert Hugó az ember
magasságába .emeli.
A nép által szeretett Esmeralda ragyogó és tiszta. Naiv szemmel nézi a világot és hiszékenyen esik a ravaszul fölállított csapdába. Gyermeki lelke nem
tudja elviselni az első szerelméből való
kiábrándulást és az élveszett anyjával
való találkozás megrázkódtatásait, nincs
ereje tovább harcolni, s végül belepusztul a küzdelembe.
I f étségtelen, hogy három felvonásos
előadásban nehéz visszaadni a kitűnő regény teljes tartalmát. Azt gondolom,
ez teljesen lehetetlen, de az alapvető mesét; a főhősöket bemutatni
lehetséges.
Ezért kapcsoltuk be a zenei témába Esmeralda anyjának Gudiile-nak az alakját,
Vaszilenkó által komponálva,
prológust
és epilógust, amelyben Gudule
elveszíti
lányát, illetve Quasimodo ledobja Frollo-t
a templom tornyából. A balett-együttes
elsősorban azt akarta elérni, hogy húen
adja vtssza azoknak a borzalms időknek
az atmoszféráját, amely a regény hőseit
tragikus kibontakozású sorsukhoz vezette.
Vlagyimir Burmeiszter
SztáKn-díjas, a Sztanyiszlavszkij és
Dancsenko Színház balettmestere

Heti játéknaptár Vasárnap gazdag program várja
a vendégeket
M a Budapestről kétkiüör*repülőgép és egy különvonat érkezik. A különjárat
utasai két napig tartózkodnak
Szegeden.
Autóbusz
hozza a győri, a szolnoki, a
sztálinvárosi, a zalaegerszegi
érdeklődőket.
Sopronból
szintén különvonattal
jönnek a szabadtéri játékokra.

Az autóbuszok a Honvédé
téren és a Zászló utcában)
parkírozhatnak. A személy-s
gépkocsik a Lenin körúton,\
az Aradi vértanúk terétől'
a Korányi Sándor rakpartig, £
a Petőfi Sándor sugárút és a j
Honvéd tér közötti részen.,
Ezenkívül a Toldi utcában ésí
a Korányi Sándor rakpar-<,
ton, a Roosevelt tértől a)
Somogyi utca sarkáig. A So-í
mogyi utcán, a Révai utca<
és a Korányi Sándor rakpart <
között, valamint
végig
a),
Victor Hugó utcáig. Motor-)
kerékpár és kerékpár táró-)
lóheiy: Sztálin sétány (MóraV
parktól a Vörösmarty utcaj
sarkáig), a Somogyi utca és<
a Korányi Sándor rakpart <
sarkán lévő üres telek és a>
Lenin körút (Aradi vértanúk^
terétől a Honvéd térig).

Szegeden

JiizfLwbsi"

a

iznbadtérin

A Szegedi Szabadtéri
Jálékok
ezután
következő
hatodik
bemutatójára, a rendkívül
nagyszabásúnak
ígérkező
Budai
Nagy
Anta l-ra,
Kós
Károly drámájának
előadására is már, mondhatni,
teljes ütemben folynak az előkészületek. Ennek egyik érdekes részletére
kerül sor
ma, szombatról
vasárnapra
virradó éjjel
a Beloiannisz
téren, a szovjet
balettegyüttes műsora után néhány órával. Ekkor tartják meg a pirotechnikai próbát, vagyis a
tűzpróbát. A dráma
megfelelő jeleneteihez
a
rendező
ugyanis előírta, hogy nagyszabású tűzvészt
produkáljanak. Egyrészt Erdély lángbaborulását
szimbolizálják
vele, másrészt annak a malomnak az égését
mutatják
be, amelyben
a
parasztfelkelés egyik csoportjának
vezetői pusztultak
el. A tervek szerint ezt a Dóm
egy
magaslati
helyén
akarják
megvalósítani,
a
közelebbi
megoldás csak este dől eh
A próbához 18 kilónyi szükséges, úgynevezett
füstport
és nagy mennyiségű
egyéb
vegyi anyagot
használnak
fel — amint
mindezekről
Czapkó
Endre, a szabadtéri játékok művészeti
vezetője tájékoztatta
lapunkat.
Az esti tűzpróbánál
természetesen megjelenik a tűzoltóság is, sőt még a légoltalmi parancsokságot és értesítették.

Nem lesznek sötét
kirakatok
Több szegedi és vidéki
vendég helytelenítette, hogy
este 9 óra után már a leg'több szegedi kirakatban eloltják a villanyt. Pedig még
ilyenkor, sőt még éjfélkor
is nagy a forgalom a Belvárosban és sokan gyönyörködnének a kirakatokban.
A városi tanács kereskedelmi osztályához is érkeztek ilyen panaszok. Az osztály ezért intézkedett, hogy
este 11 óráig világítsák ki a
kereskedelmi vállalatok belvárosi üzleteik kirakatait.

indul. A -magyar tengerre*
viszi a szegedieket és a városban tartózkodó vendégeket. A gép reggel indul Sióitokra és este a szabadtéri
rí tárlata;
Német—osztrák játékokra már
visszahozza
festészet a XIX. században;
Rembrandt grafikai kiállí- utasait.
tás.
Pedagógiai Főiskola (Aprilis 4 útja 6.): Fotókiállítás.
Pedagógiai Főiskola
Gya1. ...
korló Iskolája (Április 4 útBalett 3 felvonásban, 8 képben.
ja 8.): Országos úttörő-fotoZenéjét szerzette: C. Punyi, a Szovjetunió népműkiállítás,
vésze, P. M. Glier, az OSZSZK népművésze és SZ. N.
Radnóti Miklós
GrmnáziVaszilenkó. A librettót Victor Hugó - A párizsi Notre
um (Lenin körút 6 ): Szeged
Dame* c. regénye nyomán D. Tyihomirov. az OSZSZK
épít — dokumentációs kiálnépművésze és V. P. Burmeiszter Sztálin-díjas, az
lítás; politechnikai képzés
OSZSZK és az Észt SZSZK érdemes művésze készíaz iskolában; egészségügyi
tette.
<j kiállítás.
Szereplők:
Juhász Gyula
Művelődési
) Otthon (Vörösmarty utca 5.):
E. E. Vlaszova
Esmeralda
JTextiljáték kiállítás.
az OSZSZK érdemes művésze
Gudule
E. V. Kuznyecova
Postás Szakszervezet (KosClaude Frollo
A. A. Klein
)suth Lajos sugárút 4.): -Ki
az OSZSZK érdemes mifvést?
{mit gyújt*.
Quasimodo
I. V. Kurllov
DÁV kultúrterme
(KlauPhoebus
A. V. Csicsinadze 1
Jzál tér): Nemzetközi bélyegFleur de Lys
SZ. A. Vinogradov;
> kiállítás.
Guillaume
J. D. Trcpihalin
Clopin
KPVDSZ
Csongrád me• M. M. Gazijev
Gringoire
V. V. Csigirev
ggyei központi
művelődési
A. G. Krupenyina
Cigánylány
> otthona, (Tolbuhin sugárút
Q. A. Berg
Fleur de Lys anyja
<14.) megyei amatőr fotokiT. N. Arhipova
Fleur
de
Lys
barátnői
) állítás.
I. N. Daskova
Zeneművészeti
Szakiskola
V. I. Kirpicsnikova
[(Lenin körút 77): Szeged zeM. E. Regyina
snei életének jelene és múltaz OSZSZK érdemes művéTisztek
úja.
M. L Szalop
G. I. Trufanov
MTESZ-klub (Széchenyi tér
A. I. Lazarev
A hóhér
É3.): Porcelán, kerámia, üvegV. M. Bocskov
A bolondok
) díszműáru kiállítás és váV. I. Dobrjakov
5 sár.
I. A. Jelenyin
Képcsarnok
(Klauzál tér
A tancokat a balettkar adja elő.
Jö.): Iparművészeti bemutató.
Rendező: V. P. Burmeiszter, Sztálin-díjas, az OSZSZK.
A kiállítások a két utolsót
és az Észt SZSZK érdemes művésze. Vezényel:
J kivéve
mindennap
délelőtt
V. A. Edelman. Díszlettervező: A. F. Lusin, a Türk>10 órától este 6 óráig tarmén SZSZK érdemes művésze. Koncertmesterek:
\tanak nyitva. A
díszmű-kiJ. K. Csapkovszkij és V. Sz. Fidler. Az előadást
?
állítás
hétköznap
reggel
9(Liebma-nn Béla felv.)
vezeti: A. G. Sztoljarova.
Itől este 8 óráig,
vasárnap
Közreműködik a Szegedi Bartók Béla Filharmonikus
szereplő szovjet balett-társulat
bájos tónco-)) pedig délelőtt 10-től este 7
Zenekar.
sai közül: Valja Jermilova.
«óráig tekinthető
meg.

A kiállítások, látnivalók

Hol parkolhatnak
az autók,
motorkerékpárok ?

Vasárnap ax IBUSZ
ktílön
kirándulóhajót
indít
Mártélyra.
A -Délibáb—sétahajó kétóránként indul. A vendégek
és szegediek kívánságára az
Idegenforgalmi Hivatal és
az IBUSZ
kis és nagy
autóbusz körsétákat rendez,
Három
külörirepülőgép
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