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A washingtoni kormány minden alapot nélkülöző
koholmányokkal
indokolja támadó szándékát
— jelenti ki a szovjet kormány nyilatkozatában
Az amerikai imperialistákat az izgatta Jel, hogy kudarcot szenved az a gazdasági
blokád,
amelyet
az
Egyesült Államok szervezett
a forradalmi
Kuba
ellen.
M e g akarták fojtani, csatlósukká akarták változtatni a
kubai népet, m e g
akarták
semmisíteni a hős kubai nép

forradalmának
vívmányait.
E cél érdekében n e m voltak
hajlandók cukrot
vásárolni
voltak hajA z amerikai kongresszus- Kubától, nem,
b a n és a sajtó hasábjain az landók árut, sőt még gyógyEgyesült Államok legharcia- szert és élelmiszert sem elAttól
sem
sabb reakciós erői már hosz- adni Kubának.
szabb
idő
óta
zabolátlan riadtak vissza, hogy az éhpropagandahajszát folytatnak ség
csontkezével
fojtsák
a K u b a i Köztársaság ellen, m e g a gyermekeket csakúgy,
Kuba-ellenes támadásra, va- mint az öregeket,
vagy
a
lamint arra
szólítanak fel, felnőtteket,
hogy támadják m e g azokat a
A
Szovjetunió,
csakúgy
szovjet hajókat, amelyek a mint a többi szocialista orszükséges árukat és élelmiéik- szág, kinyújtotta segítő kekeket szállítják a kubai nép- zét a kubai nép felé, mert
nek. Egyszóval: háborúra szó- kénytelen volt megállapítani, hogy K u b a imperialista
litanak fel.
provokációkkal és
fenyegetésekkel áll szemben. Ezért
Nem propagandatestvérileg segítségére siet a
kampányról van szó!
kubai
népnek.
Ezt
teszik a többi szocialista orA Szovjetunióban
eleinte
szágok is, valamint más bén e m tulajdonítottak különökeszerető államok,
melyek
sebb jelentőséget ennek a békapcsolatokat
k e eUen és az emberiesség el- KeresKeaeinu
len folytatott propagandának.
Ügy vélték, hogy e propagandát felelőtlen emberek folytatják, s hogy ezt az
egész
provokatív hűhót csak a közelgő választásokkal kapcsolatban keltik az Eávesült Államokban. A Demokrata T'á-t
és a Köztársasági Párt ugyanis abban versengenek, ki tud
Nyolcvan üzem fogadja
több ocsmányságot
mondani
a békéért harcoló erőkre.
Az
Alföldön:
Csongrád,
Most azonban már n e m me- Békés, Bács, Szolnok és Pest
hetünk el mellette szó nélkül, megyében — a Délmagyarmert az Egyesült Államok el- országi Rostkikészítő Vállanöke azt kérte a kongresszus- lat termelési körzetében —
tól, hogy katonai szolgálatra befejeződött a kender arahívhasson be 150 000 tarta- tása. Elsőnek Bács és Békés
lékost. Felhívását indokol- m e g y e végzett a munkával,
va a z elnök kijelentette: az m a j d Csongrád, Szolnok és
termelőszövetEgyesült Államoknak
ren- Pest m e g y e
delkeznie kell azzal a le- kezetei és állami gazdaságai
hetőséggel,
-hogy
szükség következtek a sorrendben.
Tizenhat és fél ezer hold
esetén gyorsan és
hatásotermését három hét alatt
san reagálhasson a veszélyvágták le.
re, ha ilyen veszélyek keletállami
gazdaságok
—
keznek a szabad világ vala- A z
mely részén*. E lépést ösz- amelyek legkorábban kezdszefüggésbe hozta azzal is, ték m e g a betakarítást — a
kölcsön adták
hogy erősödik Kuba hadse- kombájnokat
rege. s emiatt — ú g y m o n d a tsz-eknek. Így szinte száz•— fokozódik
a feszültség százalékosan gépesítették az
aratást. M é g jobban haladt
— ha ugyan n e m a más orvolna a m u n k a zökkenőmenszágokat fenyegető veszély.
tes alkatrészellátás esetén.
A z Egyesült Államok korA terméshozammal elégem á n y á n a k ezt a lépését n e m
dettek az állami gazdaságok
lehet
másként
értékelni,
és a
termelőszövetkezetek.
mint éppen
az
amerikaiak
Szakemberek becslése szerint
agresszív terveinek és szána holdankénti
átlagereddékainak leplezését, s ez a
m e n y 28—29 mázsára tenemzetközi légkör megmérhető.
gezésére vezet.
M i n d e n értelmesen gondolkodó ember E z azt jelenti, hogy csaknem
előtt világos, hogy az ilyen félmillió mázsa kenderkóró
lépések
nem
a feszültség kerülhet a z üzemekbe, amire tavasszal m é g aligha szácsökkentéséhez
vezetnek,
mítottak.
hanem ellenkezőleg, a legA napfényes idő kedvezett
végsőkig kiélezik a helyzea betakarítási munkálatokra,
tet, s olyan
körülményeket
amit
kellő
szakértelemmel
teremtenek, amikor valamivégeztek.
lyen véletlen folytán is beSehol n e m hanyagolták cl
következhet
a
termonuka levágott termés forgatáleáris világháború katasztrósát.
fája.
Következésképpen
A nagy szárazság és a harezek az amerikai lépések a mathiány miatt a kendernél
béke ellen elkövetett provo- n e m mindenütt tudták elérkációk, amelyek a háború és ni a világossárga szint, heaz agresszió érdekeit
szol- lyenként világoszöld
kórok
gálják.
is vannak. Viszont szürke,

tartanak
fenn
Kubával.
Szovjet kereskedelmi hajók
olyan
árukat
szállítanak
Kubának,
amelyekben
az
szükséget szenved, s olyan
árut
hoznak
el
Kubából,
amelyből ott fölösleg
van,
ez elsősorban a cukor.
A z Egyesült Államok kormánya,
amikor
támadást
készít elő K u b a ellen, arra
hivatkozik, hogy a Szovjetunió K u b á n a k
fegyvereket
szállít, sőt csapatokat küld
K u b á b a . Ezzel szemben
a
Szovjetunió ipari felszereléseket, és olyan árukat szállít Kubába,
amelyek elősegítik az ország
gazdasági
életének erősödését, a kubai nép jólétét.
A kubai kormány kérésére
szovjet
agronómusok,
gépszakértők,
állattenyésztési szakemberek
érkeznek
K u b á b a , hogy
megtanítsák
a
kubaiakat
a
korszerű
földművelésre, és a mezőgazdasági gépek kezelésére,
azoknak a gépeknek az ismeretére, amelyet a Szovjetunió küld számukra. Küldött a szovjet kormány
a
kubaiak
kérésére
Kubába

(Folytatás a 2. oldalon-)

Befejeződött a kender aratása
az Alföldön

Mi az

amerikai akció
háttere I

M i történt hát most?
Mi
nyugtalanította az
Egyesült
Államok
kormányát,
mi
késztette iyen agresszív cselekedetekre?

vagy fekete kórót úgyszólván találni sem lehet, s így
a minőség is jónak mondható.
A szántóföldeken mégr.agy
m u n k a folyik, most lombozzák, szállítják
a
termést.
Járművek sokasága viszi
a
fekkűgozotelepekre a
ken-
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Nemzetközi
orvoskonfereneia
Szegeden

a jó minőségű termést
dert, amelyet nyolcvan ü z e m
vár és fogad. A szállításban
részt vesz a vasút is. A z
őszi
csúcsforgalom
miatt
azonban a M Á V tehermentesítésére
az össztermésnek csak
a
harminc százalékát rakják
vasúti kocsikra.
A z új termésű
kender
20
százalékát
gyűjtőhelyeken
tárolják, ahonnét
tavasszal
szállítják
be a feldolgozóüzemekbe.

Középpontban;
az

ember

Az iskola és a szülők
kérése jogos

[
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II Szovjetunió megvédi Kubát
az Egyesült államokkal szemben
A szovjet kormány felhatalmazta a T A S Z S Z - t a következők kijelentésére:
A
Szovjetunió kormánya
szükségesnek tartja, hogy felhívja a kormányok és a világközvélemény
figyelmét
azokra a provokációkra, amelyeket az Egyesült
Államok
kormánya jelenleg elkövet, s
amelyek általános termonukleáris világháborúba sodorhatják az emberiséget.

Á

Heves viták a brit nemzetközősségi
vezetők londoni értekezletén

Egyetértünk a kongresszusi
irányelvekben kifejezésre jutó
célkitűzésekkel
Kibővített

ülést

tartott

a

Hazafias

N é p f r o n t Csongrád

Megyei

Bizottsága
Kedden
délelőtt kibővített ülést tartott
a Hazafias Népfront Csongrád
Megyei
Bizottsága Szegeden a városi népfront bizottság székházában. Az ülést, amelyen a.
népfrontbizottsági tagok mellett meghívottak is részt vettek. Hantos
Mihály,
A z előadás után élénk vita
alakult ki, amelyben a hozzászólók őszintén elmondták
véleményüket, sőt kifogásaikat is egyes
jelenségekkel
kapcsolatban, s bátran bírálták a m a m é g előforduló hibákat N a c s a Bálint (Nagymágocs) hangsúlyozta, hogy
csak a magasabb termelékenységű munkával győzhetjük le végérvényesen a
kapitalizmust.
M i , termelőszövetkezeti
parasztok — mondotta — elsősorban
a
többtermeléssel
szolgáljuk a két világrendszer közötti küzdelmet, a szocializmus világméretű győzelmét

a megyei népfrontbizottság elnöke nyitotta
meg, majd Siklós
János, az
MSZMP
Csongrád megyei Bizottságának titkára, «
megyei népfrontbizottság
alelnöke tartott
vitaindító előadást az MSZMP
Központi
Bizottságának kongresszusi irányelveiről.

vetkezeti
gazdálkodás
eszméjét. Ezek most azt várják,
hogy a párt és a kormányzat
engedményeket tesz. Rámutatott, hogy
ezeket a hiedelmeket felvilágositó szóval, viták során kell eloszlatnunk.
Szemerédi
István

(Csanytelek)
elmondotta,
hogy véleménye szerint a
Rákosi-klikk vezetése idején
a parasztság felvilágosításával keveset foglalkoztunk, s
az ismeretes cik-cakk politika miatt bizonyos tespedtség lett úrrá a parasztemberekben. V a n m é g olyan tsztag, aki m é g n e m érzi magáénak a szövetkezeti jövőt
B o r s o d i Ferenc
(Szék- és visszafelé kacsintgat E z
kutas) helyeselte a származás is bizonyítja, hogy
szerinti kategorizálás
eltörmennyire szükség van még
lését. M a j d
arról
beszélt
a felvilágosító
szóra,
a
hogy olyan légkört kell temélyreható nevelőmunkára.
remteni a közéletben, a népfrontbizottság és: más szervek Hangsúlyozta a szakképzettfórumain, ahol
ség fontosságát is.
Forgó
András (Kiskuna népi rendszerhez hű, a
szocializmus ügyét
támo- dorozsma) rámutatott, hogy
gató
emberek
mindent a többtermelésért folyó harcőszintén el mernek mon- ban szükséges nemcsak a vezetők, h a n e m
a
dolgozók
dani.
növelése
Helyeselte azt az elvet, hogy szakképzettségének
ilyen vitában
azt,
akinek is. Elmondotta, hogy közsémás a véleménye, n e m sza- gükben felmérték, hány dolbad
ellenségnek
tekinteni, gozónak nincs m e g még az
általános iskolai végzettsége.
h a n e m vitapartnernek.
Majoros
István
(Kis- E n n e k
alapján
elhatározás
zombor) arról beszélt, hogy született:
falujában
is tapasztalja:
minden lehetőt megtesznek
igen sok
ember
tanulmáazért, hogy a felnőtt dolnyozza a párt
kongresszusi
gozók elvégezzék az áltairányelveit. E z azt bizonyítlános iskolát.
ja, hogy
B a rth a
Lászlóné
(Hóda lakosság tömegei érdek- mezővásárhely)
felszólalásálödnek a párt politikája ban óvott attól, hogy a száriránt,
mazás szerinti kategorizálás
most
már
kezdik
érezni,
hogy nekik is befolyásuk van
a politika alakulására. Ezután azt taglalta, hogy falujában sajnos
vannak
még
olyanok, akik
ugyan
tsztagok, de n e m tették
még
mindenben magukévá a

megszüntetése után
nehogy
egyesek hibájából a munkásés parasztszármazású fiatalok hátrányt
szenvedjenek.
K u ru n cz i
Mihály
(Földeák) arról beszélt, hogy
többet kellene tenni a fiatalok tsz-ben maradása és

Épül hazánk legnagyobb könnyűbetongyára
ím.?:

-

szakképzettségük
növelése
érdekében,
Munkácsy
György református
esperes
(Szentes)
felszólalásában
helyeselte a
pártonkívüliek
közfunkcióviselésénél azt, hogy két dolgot vesznek figyelembe: a
rátermettséget és a szocialista
rendhez való hűséget. M a j d
elmondotta, ő is tapasztalja,
hogy
a párt politikája mind szelesebb rétegeket nyer meg
a szocializmus, a népi hatalom ügyének.
Olyanok is helyeslik ezt a
politikát, akik azelőtt élesen
bírálták a párt és a kormányzat intézkedéseit, mivel
úgy látták, hogy őket elzárták bizonyos jogok gyakorlásától.
A vitát H a n t o s
Mihály
zárta be, majd az ülés résztvevői egyhangúlag a következő
nyilatkozatot
fogadták el:
"A
Hazafias
Népfront
Csongrád megyei bizottsága
kibővített ülésen
megtárgyalta az MSZMP
Központi
Bizottságának
kongresszusi
irányelveit.
A
bizottság
egyetért az
irányelvekbef»
kifejezésre jutó értékeléssel,
célkitűzésekkel és a megjelölt feladatokkal. A bizottsági ülés résztvevői hozzászólásaik során
megtették
az irányelvekkel
kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat. Ezeket az észrevételeket és
javaslatokat
a
Hazafias
Népfront
megyei
titkársága
feldolgozza
és
eljuttatja a Csongrád
megyei pártbizottsághoz, hogy
azok a más területen felmerülő
véleményekkel
is
javaslatokkal
együtt
megyei szinten figyelembe vehetők
legyenek,
és eljussanak az illetékes országos
szervekhez.
A kibővített ülés szükségesnek tartja, hogy az ülés
résztvevői, a városi, járási
és községi bizottságok tagjai cselekvően
és aktívan
kapcsolódjanak
be az illetékes szervek által szervezett ezirányií vitába, és arra törekedjenek,
hogy megyénk egész lakossága megismerje, megértse az irányelvekben
foglaltakat,
hogy
az irányelvekben
megjelölt
feladatok
valóban
az
egész
megyére
kiterjedő

népfront-feladatokká
janak«

is vál-

Gagarin
hazautazott
Dániából

(MTI — Foto Balassa

Ferenc

felvétele)

A z ország legnagyobb könny ibetongyára épül Bcrentén. A
Borsodi Hőerőmű pernyéjének felhasználásával hetenként 50 lakásnak megfelelő falpanelt fognak itt előállítani. A 200 millió forint >s beruházással létesülő üzem 1963-ban készül el. Technológiai berendezését a Lengyel Népköztársaság szállítja.
Az
építészeti
terveket
Mátray Gyula kétszeres Kossuth-díjas, Pászti Károly és munkatársai készítették. A z
üzemet 18 méter fesztávú, helyszínen előregyártott vasbeton hcjszerkeacttel
fedik
le. K é p ü n k ö n egy héjszerkezet beemelés közben

Jurij Gagarin alezredes, a
világ első űrhajósa kedden
dániai látogatásáról visszaérkezett Moszkvába.
Gagarin
a
Dán—Szovjet
Baráti Társaság meghívására
egy hetet töltött Dániában, s
látogatást tett különböző dán
városokban.
Elutazása előtt Koppenhágában sajtóértekezletet tartott dán és külföldi újságírók számára, akik őt valósággal elárasztották a legkülönbözőbb kérdésekkel. Gagarin
a
sajtóértekezleten
egyúttal köszönetet mondott
azért a meleg, baráti fogadtatásért, amelyben Dánia népe
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Nyugalom yan Algéria fővárosában
Kcszül

az

új

algériai

választási

lista

Khider

Párizsban

tárgyal

Viharos ülésen „tanácskoztak"
a brit nemzetközösség miniszterelnökei
Éles tiltakozások Angliának a Közös Piacba tervezett
belépése ellen

A z F L N politikai bizottsá- tási jelölőlista
ga hétfőn délelőtt Algírban ról.
ülést tartott. A megbeszélésről semmi sem szivárgott kl.
Megérkezett
Algírba
az
NDK-bftl az algériai népnek
küldött
segély.
Az
NDK
1 250 000 új frank értékben
szállított fogyasztasi
cikketxl«wí? é r t í n a f c - . U B y " ' l a k k o r
közolték, hogy további orvosi felszereléseket küldenek
es" lehetővé teszik, hogy sebesült és beteg algériaiak az
N D K kórházaiban kapjanak
kezelést.
M o h a m e d Khider, a politikai bizottság főtitkára
Párizsba érkezett,
ahol
tárgyalt az F L N franciaországi
szervezetének
képviselőivel.
Hangoztatta, hogy az
algériai válság teljes megoldást
nyert.

Francia

pedagógusok

mennek

Algériába

Khider párizsi tárgyalásai
arra irányulnak, hogy az Algériában létrejött megegyezés alapján helyreállítsa az
F L N franciaországi
szervezetének egységét és megvitassa a
nemzetgyűlési
választásokkal kapcsolatos javaslatokat

összeállításá- galom van. Hetek óta először érezhető az általános
derülátó hangulat. A korábK e d d e n délelőtt
plenáris
bi nyugtalan napokra mind- ülésen folytatta munkáját a
Uj választási
listát
össze csak néhány
röpirat brit nemzetközösségi
érteemlékeztet, amelyeket felté- kezlet és megkezdődött az
tesznek
közzé
telezhetően B e n Bella ellen- általános vita arról a két
A Liberation című párizsi felei a főváros arab negye- hétfői beszámolóról, amelyben Macmillan
miniszterlap úgv tudja,
a
politikai deiben terjesztettek.

bizottság és a negyedik vl. .
. . . . ..
°
lílja
vezeto
' k ü z o t t létrejött
megegyezés
értelmében
az
eredeti választási listát lényegesen módosítják. A végleges jelöléseket ma, szerdán hozzák
nyilvánosságra.
Algéria

fővárosában

nyu-

Hollandia
kormánya
keserű
szemrehányásokat
tesz
szövetségescinek, mert n e m
támogatták az Indonéziával folytatott vlt&ban. Sőt,
beleegyeztek
abba, hogy NyugntIrlán felszabaduljon m holland uralóin alól és Indonéziához kerüljön.
„Belekényszerítettek bennünket ebbe a megoldásba,
holott ez ellentétes
becsületünkkel" — mondta a
holland miniszterelnök. N e m tévedés.
becsületről
beszélt, s magyarázatképpen
hozzáfűzte, hogy éppen most akartak
függetlenséget
Ígérni
NyugatIrtán népeinek.
Elcg későn
jutott eszükbe. 1596-

elnök és Heath
külügyminiszter-helyettes kifejtette az
angol kormány álláspontját
az Európai Közös Piachoz
való csatlakozás kérdésében,
és ismertette a brüsszeli tárgyalások eddigi menetét.

Hírügynökségi
jelentések
szerint a zárt ajtók mögött
elhangzott
felszólalásokban
a
nemzetközösség
számos
vezetője azt a meggyőződését juttatta kifejezésre, hogy
a brüsszeli
tárgyalásokon
eddig kidolgozott csatlakozáAccrában, G h a n a
főváro- zelében
vasárnap
bomba- si fellételek nem elégségesek
sában, az elnöki palota kö- robbanás történt. A halálos a brit nemzetközösség
éráldozatok száma három. A dekeinek védelmére. Felszókórházban ápolt
sebesültek lítotték az angol kormányt,
közül harminckettőn
műté- hogy a brüsszeli tárgyaiétet hajtottak végre.
sok. folytatásánál
kövessen
Mint az
MTI
tudósítója el mindent a nemzetközösséjelenti, a helyszínen
talált ai érdekek
fokozottabb vérepeszdarabokból a tűzszeré- delmére.
szek megállapították,
hogy
vele. Mint ismeretes, Hans a bomba az Nkrumah
Kanada aggodalmai
elnök
Kroll
hamarosan
elhagyja
ellen legutóbb
megkísérelt
Mint az M T I
tudósítója
a Szovjetuniót.
merénylet alkalmsai
rob- rámutat,
Pakisztán és ÜJEzt
követően
Hruscsov
bantott
bombába!
azonos, Zéland küldötte a kötelező
meghívta H a n s Krollt és fetitoktartás íratlan törvényét
leségét, ebédeljen vele, vala- külföldi gyártmányú. A ghakívül
hagyva,
imperialista
kö- figyelmen
mint Anasztasz
Mikojannal, nai sajtó
közzétette keddi
felszólaláaki
ugyancsak
Gagrában röknek tulajdonítja az újabb
sát, hogy mintegy az angol
tölti szabadságát.
bombamerényletet
kormány feje fölött
NagyBritannia és a világ közvéleményéhez forduljon és kifejezésre
juttassa: korántsem elegítette ki Macmillans o r o k b a n
nek az értekezleten mondott
K e d d e n este közölték PáMintegy 15
másodpercen beszamoloja.
rizsban, hogy
változásokat
A délelőtti ülés első felát rengett a föld kedden Teeszközöltek a francia korszólalója, Diefenbaker
kaösszetételében. «hris- herán és Nyugat-Irán térsé- nadai miniszterelnök elutamany
t ( a n Fouchet, a korábbi algé- gében. Veszteségekről
n e m sította Macmillannek azt az
r i a i főmegbízott a tájékoztaérkezett jelentés. Hivatalo- érvelését, hogy Angliának a
Közös Piacba való belépése
tési ügvek minisztere
lett
san közölték, hogy
a leg- csak kedvező hatással lehet
Pey re fitté volt tójékoztetáskatasztrofális föld- a
brit
nemzetközösségre.
ügvi államtitkár — minisz- utóbbi
teri beosztásban — a hazate- rengés halálos áldozatai kö- Kétségbe vonta, hogy Anglia
csatlakozás után is meglepítési
ügyeket Intézi, mig zül eddig nyolcezret temet- a
őrizheti cselekvési szabadsáelődje, Boulin költségvetéstek el.
gát a nemzetközi
polltikáügyi államtitkár lett.

Sok sebesültje van
az accrai robbanásnak

Hruscs&v fogadta
a nyugatnémet nagykövetet
Hruscsov,
a
Szovjetunió
Minisztertanácsának
elnöke,
aki jelenleg Gagrában tölti
szabadságát, kedden fogadta
H a n s Krollt, a Német Szövetségi Köztársaság moszkvai nagykövetét és barátságos

beszélgetést

folytatott

Külpolitikai hírek

A z F L N politikai bizottságának
főtitkára
—
mint
mondotta — párizsi tartózkodását
felhasználja
arra,
A Magyar Népköztársaság
hogy egyes külképviseletek- cs a Laoszi Királyság kormakel Algéria diplomáciai kap- nya megállapodott, hogy a
csolatairól tárgyaljon.
két ország közötti baráti kapcsoiatok további erősítésére
Louis
Joxe,
az
algériai murvküveti H i n i a n Hinlománagyköveti szinten diplomákérdésekkel foglalkozó franciai kapcsolatot létesít és encia
államminiszter.
felhínek megfelelően diplomáciai
vást intézett a francia pedaképviselőket cserél.
gógusokhoz,
jelentkezzenek
*
algériai szolgálatra. A franKözzétették
az
1961-ben
cia és algériai szervek kömegtartott indiai népszámlázött létrejött megállapodás
lás hivatalos végeredményét
szerint
Franciaország
2000
Ezek szerint India lakossága
általános iskolai osztály. 25
439 238 000 ember A z ország
középiskola és öt felsóiskola
lakossága
1951-től
1961-ig
részére
htzfósír
tanerőket.
77 404 000 fővel gyarapodott.
A francia pedagógusok
Al*
gériában 60 százalékkal naKedden
erős
földrengést
gyobb fizetést kapnak, mint
jeleztek a kelet-törökországi
otthon.
Igdlrböl, ahol a szeptember
5-1 földrengés
miatt
már
mintegy Ötezer ember vált
Tovább
hajléktalanná.
Számosán
konszolidálódik
megsebesültek, hárman pedig életüket vesztették.
a
helyzet
*
Piet.ro Nenni, az Olasz SzoA francia lapok tudósítói
algíri jelentéseikben a hely- cialista Párt főtitkára kedden reggel gyógyultan tázet további konszolidációjá- vozott az egyik római kliniról számolnak be. Bumedi- káról. A 71 éves olasz polien vezérkari /önök
kijelen- tikus egy hegyi kiránduláson súlyos sérülésekei szentése, hogy a hadsereg alávedett. Állapota sokáig életveti magát a politikai bi- veszélyes volt.
zottság
rendelkezéseinek.
*
A z Amerikai Országos űrA
l'Humaniti
tudósítója
hajózási Hivatal közleménye
szerint Algírban n e m
látni
szerint az augusztus 25-én
katonákat: a nemzeti
népi felbocsátott
"Mariner—2hadsereg alakulatalt a város Yénuszrakéta kedden délben
környékén
szállásolták
el. 4 059 272 kilométerre volt a
Földtől. A rakéta távolsága
A politikai bizottság néhány
a Vénusztól: 88 779 547 kilokatonai vezető
bevonásával, méter. A rakéta rádióberenzárt ajtók mögött tárgyal a dezései kifogástalanul
mű196 nevet tartalmazó válasz- kődnek.

Késő
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bánat

ban lépett az első
hollandus
Jáva
földjére, s
attól
kezdve kíméletlen
eszközökkel
építették. s tartották
fenn a Távol-Kelet óriási szigetvilágán
gyarmatbirodalmukat.
A
második
világháború után. araikor
a mai
Indonézia
szigetein hatalmas
arányokban
fellángolt a szabadságharc. embertelen írtóliadjáratot
kezdtek — de hiába. Indonézia felszabadult, s egyetlen szigeten
maradt csak holland
fennhatóság: Nyugat-Irlánban.
Most.
1962-ben
napirendre került
ez ia. A holland
kormány
látta,
hogy egyedül áll,
s még NATO-szövctségcsci
sem

merik
támogatni,
még az Egyesült
Államok sem tartja
érdemesnek,
hogy mellette foglaljon állást a 90
milliós Indonéziával szemben. Ekkor jutott eszébe
a
holland
kormánynak, hogy —
1970-re — függetlenséget ígérjen a
sziget törzseinek.
Elkésett.
Nyugat-Irlán n e m
a
bizonytalan jövőben,
h a n e m néhány hónap múlva megszabadul a
gyarmati uralomtól. 367 esztendővel azután, hogy
az
első
holland
tengerész kikötött
a híres
Fűszerszigeteken —
az
utolsó holland tengerész
katona is
elhagyja a partokat.

X. L

Ismét rengett a föld
Iránban

ban és sürgette, hogy az értekezlet vizsgálja meg a Közös Piachoz való csatlakozás alternatíváinak kérdését
is.
Végül
indítványozta,
hogy a brüsszeli tárgyalások
befejeztével tartsanak újabb
nemzetközösségi
értekezletet.

Új-Zéland és Pakisztán
sem lelkesedik
Holyloake új-zélandi
miniszterelnök' hasonló
szellemben bírálta az angol korm á n y csatlakozási politikáját. Részletesen
kifejtette,
hogy Anglia belépése a Közöt Piacba katasztrofális kovetkczményekkel
járna az
új-zélandi ~ mezőgazdaságra,
és
hangoztatta:
Oj-Zéland
óhajtja Anglia
politikai és
gazdasági megerősödését, de
nem támogathatja belépését
a Közös Piacba, ha az a brit
nemzetközösség
rovására
történik.
Különösen
éles
hangon
szólalt fel A j u b Khan
pakisztáni elnök. Szemére vetette a »hatok«-nak,
hogy
más országokkal
szemben
megkülönböztető
kereskedelmi politikát
folytatnak
és a legveszedelmesebb imperializmusnak
minősítette
amely ve-]
azt
a
p o i i t i kát,
Pakisztán
fiatal
szé lyeztetl
iparának fejlődését. Hangoztatta, hogy nem
lehet szó
barátságos
együttműködésről olyan országok
között,
amelyek közül az egyik cíoportot szándékosan az elmaradottság
állapotában tartják.
míg a másik
csoport
szakadatlan növeli gazdagságát.
Hasonló értelemben
szólalt fel a délelőtti ülés negyedik
szónoka,
Fernando
igazságügy miniszter
ceyloni

ls.

A Szovjetunió megvédi Kubát
az Egyesült Államokkal s z e m b e n
(Folytatás az 1. oldalról.)

katonai szakembereket
és
technikusokat
is, akik
a
kubai hadsereget megtanítják
a
nagy
szakértelmet
igénylő modern
fegyverek
kezelésére. Ezek a fegyverek azonban védelmi célokat szolgálnak. Ezt jól tudja a washingtoni
kormány
is. de kapva-kap a lehetőségen, hogy úgy állítsa be
a helyzetet, mintha támadás fenyegetné az Egyesült
Államokat.

A Szovjetunió
segítséget ad az agresszió
áldozatának
A
szovjet
kormánynak
nincs szüksége
arra, hogy
Valamely más országban —
például K u b á b a n — helyezze el a rendelkezésére álló
eszközöket az agresszió elhárítására.
A
Szovjetunió
fegyverzetének ütőereje akkora. hogy n e m kell annak
alkalmazására
más országban helyet keresnie. A szovjet kormány már a világ
tudomására
hozta:
amenynyiben kirobbantják
a hóborút egy másik állam ellen. és ez az állam a Szovjetunióhoz
fordul segítségért. a Szovjetuniónak megvan a
lehetősége
ahhoz,
hogy a területéről nyújtson
segítséget a megtámadott országnak.
Nem
Ijesztgetésről van szó. amikor
a
szovjet kormány ismételten

kijelenti: senki se kételkedjék abban, hogy a Szovjetunió megadja ezt a segítséget.
A n n a k ellenére, hogy az
Egyesült Államok
hadügyminisztériuma 150 ezer tartalékos behívását
rendelte
el, a Szovjetunió nemzetvédelmi minisztere
parancsot adott a szolgálati idejüket letöltőitek
leszerelésére, akiket elengednek a
hadsereg
kötelékéből,
és
újoncokat hívnak be a katonai egységek kiegészítésére. E z nyilvánvalóan a legfontosabb bizonyítéka a szovjet kormány békés szándékainak.
A Szovjetuniónak továbbra sem célja tartalékosok
behívása. De abban
a pillanatban, amikor az Egyesült Államok agresszióra készül Kuba, vagy más békeszerető ország ellen? akkor
ez lesz a háború kirobbantásának kezdete.
Ezért
a
Szovjetunió kormánya kötelességének tartja, hogy
a
kialakult helyzetben éberséget tanúsítson. Ezért-megbízza a honvédelmi minisztert és a szovjet
hadsereg
parancsnokságát:
minden
intézkedést
tegyen
meg,
hogy a
szovjet
fegyveres
erők a legmagasabb harckészültség állapotában legyenek.

-Ezek
zárólag

az

intézkedések ki-

célokból

történnek.

A ma-

gunk részéről mindent megteszünk a béke fenntartására* —
hangsúlyozza
a
nyilatkozat.
A

Szovjetunió

felhívással

kormánya

fordul

a

népek-

hez is: (téljék el az agresszív

terveket,
az

ne

engedjék

amerikai

nak,

hogy háborút

sanak

meg

agresszorokrobbant-

ki. Biztosítani

itell a

világbéke fennmaradását
fejeződik

be

kormányának

—

Szovjetunió

a

közleménye.

A nemzetközösségi
értekezlet kedden délután újabb
ülést tartott. A délutáni ülésen felszólalt Nehru
indiai
és Menzies ausztráliai
miniszterelnök. valamint Goka
ghanai pénzügyminiszter és
Sierra Leone képviselője is.

Macmillan már döntött?
A nemzetközösségi
értekezlet zárt ajtói mögül kiszivárgott
megbízható értesülések arra mutatnak, hogy
Angliának
a Közös
Piacba
való
belépéséről az angol
kormány, azaz
maga Macmillan akarja
meghozni a
végső döntést. A miniszterelnök pénteken mondott beszéde és beszédének
egész
hangja világosan
mutatta,
hogy ő maga már a belépés
mellett határozott.

Tyitov Jugoszláviába
G e r m á n Tyitov szovjet űrhajós feleségével és kíséretével

Moszkvából

goszláviába

kedden

repült

Oszipaonica
között
épült autóútat

Ju-

barackmaghéj

A T a n j u g közölte a látogahivatalos

programját.

Tyitov Belgrádon kívül látogatást

tesz

Ljubljanában,
lenjeben,

Kapható a Magfeldolgozó
és Vegyészeti Vállalat, Bajai ut 2. szám és Felső Tisza-part 32 b szám alatt.
S. 62818

Dubrovnikban,
Bledben,

Zágrábban,

Vevala-

mint megtekinti a Paracsin—

SZEGEDI' G A Z M Ü

most

Olcsó és Jó tüzeld a

tíznapos

látogatásra.

tás

érkezett

VÁLLA LAT

gázszereid! és alkalmi fftdásókat
azonnali

belépéasel

16669

felvesz.

elővigyázatossági

A Szegedi Kertészeti Vállalat felvételt hirdet családi
ünnepségeken közreműködő

A

KISKUNDOROZSMAI

szövetkezet

szeszfőzdéje

melőket, hogy

^ U ^ t t U b í i c t t
U a > f n a i a U á u 4 > s
létrehozása céljából. Felvételre jelentkezhetnek azok a
20 éven felüli, jó énekhangú, kottaismerő férfiak, akik
munkakönyvvel rendelkeznek. A felvétel szeptember
13-án du. fél 6 órakor lesz a Városi Zeneiskola nagytermében, Tábor u. 3. sz. alatt.
S. 62 975

Földműves-

értesíti

a

ter-

a

pálinka
főzést
megkezdte
Kérjük

a

főzést

beütemezni

szíveskedje-

nek.
K

262

„A nagyüzemi
megkívánja
a

gazdálkodás
szakértelmet 99

Beszélgetés Petrács János sándorfalvi szövetkezeti gazdával
^ Kevés szavú ember Petrács
János. Katona volt Fegyelmezett rendbe sorakoztatja
most is mondatait S mindig
annyit mond, amennyit kell.
— Amikor a katonaságtól
leszereltem — kezdi szavait
•— ide jöttem, Sándorfalvára
és beléptem á Rózsa Ferenc
Tsz-be. Idegen volt először
az új munkahely, meg kellett
újra barátkoznom a földdel.
Több mint öt tanulságos év
telt el azóta, s ó komolyan
megszívlelte a tanulságokat
E z érződik minden szavából,

Este a könyvek mellett
Sormunkásként kezdte 1957
tavaszán. Egy év múlva 10
hónapos mezőgazdasági szaktanfolyamra ment, s azt el is
végezte sikeresen. M é g tartott a tanfolyam, amikor elhatározta, hogy tovább tanul,
S beiratkozott a mezőgazdafcági technikumba.
— Most már negyedéves
vagyok — mondja — , a jövő
nyáron érettségizem. Nehéz
r.égy év volt ez. Dolgoztam
kinn a földeken és este pedig leültem a könyvek mellé
tanulni. Hogy miért tanulok?
Mert szükség van a mezőgazdaságban is egyre
több
tanult emberre. Különösen a
nagyüzemi
gazdálkodás kivánja meg 9 tudást, a szakértelmet.
Bár
minden szövetkezeti
gazda s különösképpen minden vezető így gondolkodna
a tanulásról. Pedig Petrács
János nem is akar -karriert

csinálni*. N e m azért tanul, szer sem volt négyesnél roszN e m akar mindenáron ve- szabb a tanulmányi átlaga,
zető ember lenni.

..
. . .
Megválogatott szavakkal

u

— Aki vezet — vallja nagyon őszintén — , az mindig
nehezebben látja meg a hióákat Két évig voltam én is
brigádvezető a dóci üzemegységben. Igaz, hogy nagyon
magamra hagylak, a magam
erejére voltam utalva, de két
év után azt mondtam: nem
csinálom
tovább.
Amikor
sormunkás
voltam, maguk
közül valónak tartottak az
emberek ós megosztották velem
gondjukat-bajukat
Ahogy brigádvezető lettem,
mindjárt megválogatott szavakkal szóltak hozzám és az
olyan rossz volt Pedig én
egyáltalán nem
beszéltem
velük másképpen, mint azelőtt D e voltak és vannak
vezetők, akik így cselekszenek. s ez bizalmatlanná, óvatossá teszi az embereket Pedig a tagság és vezetőség
kölcsönös bizalma és együttműködése nélkül csak ideigóráig lehet
jól
dolgozni,
eredményeket elérni.
van Petrács Jánosnak. S ő mikor
rájött,
hogy nem jó vezető, hogy tanulnia kell még, lemondott
a brigádvezetői
tisztségről,
Újra sormunkás lett és a
tanulás mellett is tudott tavaly például 330 munkaegységet teljesíteni. S jól megy
a tanulás is. M é g eddig egy-

Nemzefkozi
orvoskonferencia Szegeden

Dr. Michailovits

Lehel igazgató-főorvos

nyilatkozata

A tüdőn kívüli gümőkóros megbetegedésekkel foglalkozó orvosok és gyógyintézetek szeptember 14-, 15- és
16-án tartják a X I I . országos ankétjukat
Szegeden,
a
Szemészeti Klinika előadótermében. Ebből az alkalomból kértük meg dr. M i c h a i l o v i t s
l-e hel
igazgatófőorvost, ismertesse röviden
nagy jelentőségű
előkészületeit.

a

kozás

— A X I I . országos ankétot
az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet -Korányi Frigyes*
tbe és tüdőgyógyász szakcsoportjának
rendezésében
tartjuk meg. A z ankét iránt
külföldön is nagy az érdeklődés. számos külföldi professzor i6 intézetvezető jelentette be részvételét és elő•dását.
Az
értekezletre
mintegy
kétszáz orvost várunk.
A
Szovjetunióból tíztagú küldöttség jelentette be érkezését, közöttük
d r.
K uc e n o k kijevi, d r . H o h l o v leningrádi professzorok
és
dr.
Sztaniszlavl e v a moszkvai professzornö.
Csehszlovákiából
d r.
Maar
és d r .
Hoppé
kórházi főorvosok érkezését
várjuk. A z
NDK-ból d r .
Kreibich
zwikaui
nőgyógyász professzort és d r .
V e r b e i m-et, a bad-ber-
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tanács-

kai gyógyintézet
vezetőjét,
Jön vendégünk az NSZK-ból
dr.
Kastert,
Svédországból
dr.
Ljunggren
göteborgi urológus
profe&zszor. Párizsból d r .
Bret
nőgyógyász professzor jelentette be érkezését, Bulgáriából pedig d r . P a v l o v ós
dr. Baltscheff
docensek jönnek.
A külföldi orvosok
nagy
érdeklődése azoknak az eredmenyeknek
az
elismerése,
amelyeket
a
felszabadulás
óta a tüdőn kívüli gümőkórral foglalkozó orvosaink
mind szervezési, mind pedig
gyógyítási vonalon
elértek,
Ezek az eredmények annak
a céltudatos munkának köszönhetők, melyet
pártunk
és egészségügyi kormányzatűrik a szocialista egésaségügyi politika szellemében a
gümőkór elleni küzdelem lerén végzett.

Hinni az emberekben

Középpontban: az ember
a figyelmesen olvasgatjuk. tanulmányozzuk a Magyar
Szocialista
Munkáspárt
Központi Bizottságának
kongresszusi irányelveit,
feltűnik annak
közvetlen, egyszerű hangja, szilárd logikája, és elvi következetessége. Nincs abban egyetlen
üresen kongó mondat, fölösleges deklaráció: a
tények és elvek szigorú harmóniája
jellemzi
minden
bekezdését.
Igazi kommunista szerénységgel
beszél
az elmúlt évek nagyszerű
eredményeiről és hivalkodás
nélkül vázolja a következő
évek
szép, fölemelő perspektíváját. H a valamit állít,
tüstént
példák
seregével
igazol, bizonyít, s ha előre
tekint,
mindjárt
számba
veszi
a
lehetőségeket
is.
így aztán sem a szkeptikusok, sem a betűrágók n e m
tudnak
belekapaszkodni,
sőt, hogy tovább menjünk:
még az imperializmus józanabb
propagandistái
is
kénytelenek
voltak
elismerni, hogy ez a pártdokumentum az
eredmények
és lehetőségek számba vételének tükre.

H

— A z iden brigadirnok vaeyok — mondja befejezésül
— s annál a dóci brigádnál
dolgozom, amelynek két évig
vezetője voltam. H a leérettségizek, szeretnék újra a növénytermesztéshez
kerülni,
ahhoz van leginkább kedvem
- S most már megismertem, megszerettem az embereket és azok is engem. Megtanultam, hogy a szövetkezet
jövőjében csak az hihet elsősorban, aki tud bízni, hinni
az emberekben. Mert ezek
az emberek teremtik majd
me
S az elképzelt jövőt, az ő
kezük
munkájával
válik
minden terv valósággá,
Kommunistához illő, szép,
komoly szavak. Nyolc éve
tagja a pártnak Petrács János
- Kommunistához illőn él
és dolgozik
is.
Szavainak
súlyt adnak a tettek. Munkásőr 1957 májusa óta, tanácstag a községben s tagja
a járási pártbizottságnak is.
Ebben a dokumentumban
Mindenütt olyan emberként
tartják számon, akire min- nem tud senki -a sorok ködig lehet számítani.
zött* olvasni, hiszen
életünk minden fontos kérdé-

P. L.

A felújítás
időpontja:
1962. szeptember
Szegeden mindenki ismerte a párizsi
nagyáruházat.
Ez a Széchenyi tér
sarkán
levő épület a hajdani Tóth
Péter, szegedi patrícius tervezése.
Készült az 1890-es
években a klasszicizáló eklektika stílusában. Múltak az
évtizedek. A z akkori nagykereskedelem
reprezentatív
nagyáruházat csinált
ebből
az épületből. A z eredeti motívumökat elrontva, ízléstelen kirakatokat készíttetett,
A Szegedi
Műemlékvédő
Bizottság szorgalmazására, a
lakók kérésére ezt az épületét most ujitjak fel. Űj portált kap a volt párizsi nagyáruház és ez egy
síkban
lesz az ősi fallal. Már látszanak a boltívek,
melyek
beleilleszkednek a városképbe, hiszen az utóbbi években általában
eltüntetik a
csúnya portálokat.
Többen felvetették: vajon
újra kereskedelmi bolt lesz

az épület? N e m . A Szegedi
Állami Levéltár
iratainak
otthona
marad
egyelőre,
Ezerhatszáz
folyóméter, ötven centiméter széles, ötven
centiméter magas
iratcsomók sorakoznak valamennyi
férőhelyen. Tízévi
munkával hozták rendbe a Szegedi
Levéltárat, s itt megtalálható Csanád megye valamenynyi ősi irata,
továbbá az
újabban megalkotott községi
történetek és sok, felszabadúlás utáni gazdasági szerv
írásos anyagai,
Szegedi Építőipari VálA
. . . ..."
. ; . . , „ . . .
lalat t o b b m i n t felrrulho fo
"
rint
költséggel újítja fel ezt
a városképi szempontból jelentős épületet. A szakértők
és a lakosság előtt egyaránt
népszerű
őzbarna-zöld
közötti színt alkalmaztak a
vakoláshoz, mely szépen kiegészíti a szegedi Széchenyi
tér összképét.

az első termés
Konzervgyárba

Szegeden, Tápén, valamint
a szentesi járás termelőszövetkezeti kertészeteiben évröl évre növekszik a paradicsom- vagy más néven pritaminpaprika termesztése. A
C-vitaminban
rendkívül
gazdag zöldségféleség -hazája*
Mindszent, de ma már
az újszegedi
Haladás és a
tápéi Tiszatáj
Termelőszövetkezetekben is
mesterei,
kiváló szakértői
vannak a
kedvelt paprikafajta előállításának.
A Szövetkezetek Csongrád
megyei Értékesítő Központja
és a Szegedi
Konzervgyár
együttesen több mint hatszáz
vagon termésre kötött szerzödést a tsz-ekkel és állami
gazdaságokkal. A legkorábban M'ndszenten a Tiszavirág
Termelőszövetkezetben
kezdődött meg a szedés. Itt
holdankint
mintegy
száz-

a

z

elvék

és

Vegyük csak a jelenlegi
világhelyzet értékelését! A z
irányelvek lerögzítik, hogy
korunk fő tartalma a kapitalizmusból a
szocializmusba, a
kommunizmusba
való átmenet, külpolitikánk
alapelve a
békés
egymás
mellett élés politikája.
Ez
az állásfoglalás
megnyugtatja a mi állampolgárainkat,
s
biztonságérzetüket
csak fokozza, hogy ideológiánk
érvényesítéséhez
anyagi alapot is teremtünk.
Mindenki megérti, hogy kötelességeink
vannak ebből
az elvből eredően, s az áldozatok. amelyeket népünk
hoz például honvédelmünk
korszerűsítéséért, a
legszemélyesebb érdek mindanyszámára.

agy
nézzük
szűkebb
házunk táján a mezőgazdaságot!
Sokan
értetlenül fogadták az átszervezés idején és után a
szocialista
mezőgazdasági
nagyüzemek
kialakításához
nyújtott summás állami támogatást. A z irányelvek ismét
biztosítják
ezt, s
a
nem régen
nyilvánosságra
hozott 3004/5-ös
kormányhatározat
az itt
rögzített
szellem értelmében az eddigieknél is nagyobb állami támogatást ígér.
Népi
érdekek és a dolgozó emberek
személyes
érdekei
húzódnak meg ennek hátterében. A korszerű nagyüzemi
mezőgazdaság
megteremtése hosszas
folyamat,
de csak ezen az úton tudunk több és olcsóbb húst,
vajat.
tejet,
gyümölcsöt
produkálni. S a háziasszonyoknak
és
családoknak
nem mindegy, hogy
naphosszat kell-e keresgélni a
boltban és a piacon valamilyen élelmiszert, vagy terített pultok várják az üzletekben.
emesak
így. .áttételesen* szemlélhetjük
azonban,
hogy
milyen előkelő helyet foglalnak el a z emberi célok, érdekek az irányelvekben hiszen tucatnyi olyan intézkedés, célkitűzés
eraől*

N
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adatok

tényigazságának öszszevetéséből
születnek a következtetések, hozzájuk adva természetesen a
forradalmi párt hitét, optimizmusát
Mert
a
jövő
nemcsak tonnákból, köbméterekből
és
százalékokból
születik meg, hanem a nép
forradalmas indulatából, lelkesedéséből is, amit ugyan
n e m lehet megtervezni,
de
magasra lehet szítani éppen az őszinte szóval, s a népérdekek
legmesszebbmenő
tiszteletben tartásával. Csak
az szükséges, hogy az emberek
érezzék: itt
róluk,
boldogulásukról, ígéretes jövőjükről van szó!
Érdemes ennél a gondolatnál
kicsit
hosszabban
időzni.
Szemkápráztató
dolgok
nincsenek ebben a
dokumentumban. mégis mindenki
érdeklődéssel
olvassa,
mert érzi, hogy róla is szó
van. A munkás megtalálja
benne az iparfejlesztés elveit éppúgy, mint osztálya
hatalmának további garanciáit, a termelőszövetkezeti
gazda előtt minden eddiginél világosabbá válik a kollektív boldogulás útja, az
értelmiségi az
alkotás,
a
kísérletezés nagy perspektíváit találja, de a kispolgári
rétegek is választ
kapnak
minden
kérdésükre.
Akár
elvekről, ideológiáról, akár
politikáról, gazdaságról van
szó, a sorokban mindenütt
ott él az ember, ott hat az
a törekvés,
hogy
országunkban minden az emberért. az ember javára történik.

V

Szegedi

negyven mázsás
rekordtermésre számítanak, s az első
szedésből egy
százmázsás
tételt már át is adtak a szegedi
üzemnek. A konzervgyár vitaminbő
ételízesítőt
készít.
A z újszegedi Haladás és
a tápéi
Tiszatáj
Tsz —
amelyek 3500
illetve 2800
mázsa
paradicsompaprika
átadására kötöttek
szerződést a MÉK-kel — , vetőmagot is előállítanak. Ezért külön pénzt
kapnak a Vetömagellátó Vállalattól, s előreláthatólag
holdankint
negyven-negyvenötezer
forint bevételhez jutnak majd.
főleg ha exportra is szállítanak paprikát. A z exportra
kerülő termést külön válógatják és minden egyes paradicsompaprikát -políroznak*
ruhával fényesre
törölgetnek.

A

nyiunk

Szedik a pritaminpaprikát
a szövetkezeti kertészetekben
Megérkezett

séröl
teljes
nyíltsággal,
őszinteséggel beszél a párt,
elvi
kérdésekről
éppúgy,
mint az élet
gyakorlatiasabb oldalairól.
A néppel
szemben nincs szükség semmiféle
-taktikára*,
csak
egyenes beszédre. Itt és itt
tartunk, erre és erre akarunk előbbre jutni, ezt és
azt kell tennünk, hogy beérjenek reményeink, célkitűzéseink.

wail

ami közvetlenül és azonnal
befolyásolja
az
általános
életszínvonalat, a
népjólétet ötéves tervünk célkitűzései
napjainkban valósulnak
meg. s érezzük
ts
ezek kedvező hatását életszínvonalunk
alakulásában
éppúgy, mint az áruellátás
fejlődésében, a lakásprobléma megoldásának
folyamatában. Pártunk azonban
már előbbre tekint: meghatározza azokat az elveket,
amelyek szerint felhasználjuk e terv előre kalkulált
és nem várt népgazdasági
hasznát A z életszínvonal a
tervezettnél nagyobb arányban
nő. megkönnyítik
a
kisjövedelmű családok helyzetét, többet költ államunk
a
az
idős
generáció
és
gyermekek ellátására, tervezi a párt a családi pótlékok emelését, és az
alacsony nyugdíjak
pótlását.
Annak
idején
végtelenül
örültünk annak, hogy
250
ezer új lakás megépítését
iktatták tervbe, s most azt
a célkitűzést rögzíti pártunk
az irányelvekben, hogy ezt
a számot még ötvenezerrel
meg kell emelni! Tizenöt év
helyett tíz-tizenkét
dolgos
esztendő alatt valósul meg
az a nagyarányú lakásépítési program, amely minden családnak korszerű otthont ad.
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ejteti a párt új dokumentuma a távolabbi
célokat
is.
M á r a szocializmus építése
során megoldunk egész sor
olyan problémát, amit
a
kommunista
társadalomtól
vár az emberiség.
1980-ig
létrehozzuk az egész társadalomra kiterjedő ingyenes,
magas
színvonalú
orvosi
ellátást, a
következő
két
évtizedben a munkaidőt jelentősen csökkentjük, létrejönnek a fizikai és szellemi
munka, a falu és a
város
közötti különbségek eltűnésének anyagi, gazdasági feltételei.
N e m idegen ajándékkent
hullanak ezek a nép ölébe:
szívós, következetes, igazán
forradalmi munka gyümölcseként érik be a mi jövőnk. S ezeknek a célkitűzéseknek
a
fényében
nyernek értelmet a közgazdasági fogalmak, a tonnák
és százalékok. Ezek fényében értjük meg. hogy ott Ls
az ember a főszereplő, ahol
az irányelvek termelési feladatokat vesz számba.
Az
egyszerű
ember
számára
nehezen megfogható a termelékenység, az önköltség,
a technika és
technológia
fejlesztése, de ha megérti,
hogy milyen utat egyenget
ezek lelkiismeretes szolgálatával, mindennapi
munkájával, megkétszerezi erejét és
tudását. Így
nyer
nálunk magasabb értelmet
a mindennapi munka.
A
Központi
Bizottság
irányelveiben
megvalósulni
látjuk pártunknak azt a korábbi
kinyilatkoztatását,
hogy a kommunisták
legszentebb kötelessége a nép
boldogulásának
szolgálata.
N e m kétséges ugyanis, hogy
ez a dokumentum
elsősorban a párt tagjaira ró nagy
és felemelő
kötelességeket.
A
kommunistáknak
keli
magukkal ragadniuk a dolgozó emberek millióit e lelkesítő célok megvalósítására.
gyárban,
szövetkezetben, tudományos intézetekben mindenütt.
itele van a párt kongresszusi
irányelveinek a munkások, parasztok és értelmiségiéit körében, mert az űj célkitűzéseket a korábbi forradalmi
é s építő tettekre alapozza.
A Magyar Szocialista Munkáspárt
képes
volt
arra,
hogy helyrehozza
népgazdaságunk arányait, és
az
aranytyúk
meséje
helyett
ténylegesen
napról
napra
könnyebbé tegye az emberek életét. Ebben a meggyőződésben hatalmas mozgósító ereje
van a VIII.
kongresszusnak és irányelveinek. hiszen minden becsületes.
építő
kéz
látja
benne munkája
jutalmát,
az egyéni és kollektív elöbbrejutás megbízható garanciáját.
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Növényélettani kísérletek
A
Tankönyvkiadó Vállalat kiadásában,
a
Szegedi
N y o m d a Vállalat
közreműködésével,
Igen
értékes
könyvnek a második
kötete
jelent meg
néhány
héttel
ezelőtt az ország
könyvesboltjainak
kirakatában.
A
könyv szellemi
Inspirátora
és egyik szerzője a Szegedi
Tudományegyetem
Növényélettani Intézetének profeszszora, dr. Szalag István, aki
dr. Frenyá Vilmos egyetemi
tanárral együtt nemcsak
a
felsőoktatás
szempontjából
végzett Jelentős munkát egy
modern tankönyv megírásával, h a n e m ÜJ mezőgazdasági kultúránk kialakításához,
agronómusképzésünkhöZ
ls
jelentős segédeszközt
nyújtott. A z a
nagy
fejlődés,
amely a
növények
életjelenségeinék tanulmányozásában századunk utolsó évti-

zedeiben
mutatkozik,
és
amely elvezetett azok megismerésére, indokolja a könyv
megjelentetésének
szükségességét. Kollektív mezőgazdaságunk várja és igényli a
modern szemléletű iskolákban képzett
szakembereket.
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Budapest villám-csapatbajkez- nokságára több vidéki csadődik a X V . sakkolimpia. A patot is
meghívtak.
Az
közel egy hőnapig tartó ver- S Z V S E csapa ta bejutott
a
szombaton

senyre 42 ország nevezte be döntőbe, s ott a 16. helyecsapatát.
zést érte el. A versenyt
a
Két évvel ezelőtt a lipcsei

Bp.

Vörös

40

fipítésztechnikust
koronáink, aki
magasmélyépítési
terv estei

kivitelezési

és
és

murütakbsn

kellő Jártassággal rendelkWUk. D A V ,
Klauzál ter
g., I. emelet.
S 63013

RttltOh
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mindenkit. högy
!«. VAJAK
FtCRENC
elhunyt, Temetése tolyö ho
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Gyászoló család,
Önru ütés I.

Kóssditmát mondunk mindazoknak.
kik
szeretett
édesanyánk,
itsv. Huszta
temetésén

részvétükkel
mánvaikkal
enyhíteni

6037

a . Józsefné
megjelentek,

és v i r á g a d o fáJdttlntunkM

igyekezték.

Gyászoló Mklád

(Bilek,

csapat

Dr. Kovács Ödön

nehéz
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egyetemi

lipcsei

kitúhő

megismételnie
eredményét.

Alább

bemutatjuk

resz—Geller

ANYAKÖNYVI
HIREK

a

Ke-

párosmérkőzés

egyik szép játszmáját:
Világos: Geller.
S6tét:

Keresz.

1. Hf3,

Ilf6, 2. d4, e6, 3.

C4, b6, 4. He3, Fb4. 8. e3, C5,
6.

Fd3,

d5.

7. cxd,

cxd,

8.

0—0, 0—0, 9. a3, Fxc3,

10.

bxe,

18.

Fa«,

11.

dxc,

bxc.

Fxa6. Hxali. 13. c4, dxc, 14.

Korszerű helyiséget,
öt és fél milliós raktárkészletet kap
a Jelmezkölcsönző

Vállalat

A Jelmezkölcsönző
Vállalat szegedi fiókjának helyiségeit szeptember végére kibővítik. Közel százezer
fórint költséggél nagyóbb raktárterületet építenek, ezenkívül korszerű, ízléses fogadószobát, neon karégős próbafülkét rendeznek be. A
növekvő mennyiségi és minőségi kívánságoknak megfelelően felújítják
á
raktárkészletet, ezenkívül m é g egymillió forint értékű jelmezt szállítanak á szegedi fióknak. Így
összesen öt ró fél milliós jel*
mezfelszereléssel áll az érdeklődök rendelkezésére
a
fiók, mely most, ős2től kezdve tervszerűbben
dolgozik.
Nagyobb mennyiségben biztosítja a legjobban kereseti

szegééi

fiókja

Cikkeket, mlnt például a különleges ró nagyértékú menyasszonyi ruhákat. Együttműködik a művelődési otthonok
igazgatóságával,
mükedvéló
művészeti együttesekkel.

A z éves kulturális
progr a m n a k megfelelően
teljes
színpadi készletekét biztosit.
Ez azt jelenti, hogy egy-egy
darabhoz szükséges jelmezek
komplett összeállításban kölcsönözhétők.

A szegedi fiók nemcsak városunkat, h a n e m az
egróí
megyét ellátja. Ezért a
közeljövőben Makón és Hódmezővásárhelyen ís kirendeltséget állít fel, s a megye városaiban
jelmezbemutatót
rendez.

Va4, Hc7, 15. Vxc4, V d 5 , 16.
Bfcl,

17. Fb2, Ve4,

Vxc2,

18.

BxcS,

18.
Hón,

Rádióműsor

betnek
Andréa,
Börtsök 80. Fc5, Bfdg, 81, K f t , f«,
László és Gál
Erzsébetnek 82. Fg3, Bd7, 21. H d 2 , Bc8,
Secríts
nél. Operett. 22.00 Hfrek. Ütáná:
Éva. Katona József Ferehc
Rundé Jenő londoni levele. 22,20
24. Baci, Ilb6, 26. Hc4. Ha4,
KOSSUTH-RADIO
és szatmári Irénnek GyönUgelöversenyeredmények.
22,25
26.
Bc4,
H
M
.
27.
Bc3.
Bein,
gyi, Piri Sándor és Kovács
4.28 RákúCüí-indulű. 4,34 Hí- Mahler: vi. (a-moll) szimfónia.
24,50
Jan
Corduwener
zenekara
Irénnek sáhdor Lajos, Bu- 28. Ke2, f5, 29. H d 8 . Be8. 30. rek. 4,40 Vidáman, tríiwen. Kői- látszik. Közben: 24,40-8,10 Hím a n n József 59, Meleg Já- dai Ferenc és Molnár Judit- Bd3. 14, 31. BxdS. H x d 5 , 32. ben: 8,00 Falurádió. 6,30 Hírek. rek. 0,30 Himnusz.
6,20 Orvosi tahácsok. 6,40 Hirnos 03, Kerékgyártó
Kál- nak Judit, Sirflki Balázs és
7,00
ex!, H é x ! 4 + , 33. Kf3, Hd3, det őoszlop. 6,62 Időjelzés.
PETOFL-LTADIO
m á n 44, Peidl Béla 34, Kis Halász
Veronikának
Erika
Hírek. 7,10 UJ könyvek. 7,30 MűPálné Farkas Ilona 80, Géra Veronika, K u r u c z László és 34. Bc4, h5, 35. Be4. H e l + , sornaptár. 7,89 Időjelzés. 6,00 Mű5,40 Reggeli zene. 6,80 HíJózsefné Hévízi Rozália
55 Börcsök Eszternek Éva, Mé- világos feladta!
Műsornaptár. 6,30
sorismertetés. 1,16
Nótacsokor. rek. 6,25
9,00 A Holt-Szamos két partja. Torna.
éves, Mérges Imre 1 napos, hes József és Bartúcz Vero4,40-8,10
Hirek.
14,40
Regényrészlet. 9,20 Magyar szer- Időjárás- éa vízállásjelentés. 14.15
Halmosl
József
Péter
64, nikának Veronika, Iván Anzők
kórusai.
4,30
Részletek
GllMűsorismertetés. 14,20
Röhhyd
Krajkó Mihály 53 éves ko- tal és
Halász
Gizellának
bért operettjeiből. íO.oo Hírek.
füvósmuzsika. 14,40 Orosz nyelvréban elhunyt.
Zsuzsanna, Tasi Elemér
és
10,14 Uttörö híradó. 10,30 ZeneSzőke
Jolán
Rozáliának
m
kari muzsika. 11,23 A szabó csa- lecke a VII. osztályosoknak. 15
M. K E R Ü L E T :
wlmxt
A n d r e a Éva, Albert Vilmos
lád. 12,00 Déli harangszó. 12,16 óra Schubert- és Liszt-müvek.
Házasság:
Csehszlovákiai képeskönyv.
18 Közben: 14,40—16,45 Hirek. 16,44
és Ginder Ilonának András
Baráth Ferenc és
Zakar
ófa 03 Törvénykönyv. 13,20 Né- A z ezttsthürtl hegedű. Versek.
T
Imre, Zónai Béla Péter
és
Wi
Erzsébet, Lajkó
János
ró
pi muzsika. 14,00 Mindenki Ujak- 16,55 A Höléczy-együttes játszik.
Lippai
Erzsébetnek
Béla,
ra készül. 14.20 Német roman- 11,15 Orvosi táháéSok. 11,20 ÖpeBálint Etelka Regina, Oeskó
Lele Mihály és Szántó Iréntikus
operákból.
15,00
Hirek
M á r k és
Kispál
Erzsébet,
racéSílétek. 18,04
Hírek. 18,05
nek Csaba Attila, Tóth Árközlemények. 15,06
IdójárásjeKahcsár Sándor
ős
Tódor
18,10
Kubai
pád és B u s Évának Attila,
lentés. 15,10 A hamufüjkáló kuk- Műsorismertetés
S v a házasságot kötöttek.
a
ta. Mese. 15.30 Sziv küldi . . . szimfonikus zene. 18,45 Ház
Gora László és Lantos RoHalálozás.
Elbeszélés.
19,00
16,30 A z Al-Dunától a Keleti-ten- domboldalon.
záliának Edit Ibolya
nevű
m
Terhes József 74. Tóth Istgerig, 16,40 Dalok h ffancla for- Hírek. 19,05 Katonadalok.
19,30
gyermekük születettradalomból. 16,55 Műsorismerte- Rádió szabadegyetem. 19,55 Ray
ván 37, K á l m á n József BeVilágos: K h 3 ,
Bc8,
He2, tés. 17,00 Hírek. 17,15 A z U.
Halálozás:
nedek 87, Oárgyáh
István
Dózsa—Zagléble éosn .wlec lab- cölHgnon orgöhál. eő.lr, Porgy
N a g y Antalné Hódi Ilona gyalogok: b5, h 2 (8).
74 éves korában elhunyt.
és Bess. Operaréstletek.
21.,na
darúgó Kupagyőztesek
kupájaHírek. 21,10 Változatok egy té75, Biczók Lajos 66, Kovács
Sötét: K h l , F h 6 ,
g y a l o g : merkozés közvetítése. 11,45
A mára. 22,05 Tánczene. 23,00 HíÖt. KERÜLET:
Szilveszter 73, Kovács Bercsodálatos utazas. 18.36 Tánczene. rek. 23,15 Műsorzárás.
bB (3).
Házasság:
talan 2, Éberhardt Györgyné
19.05 Jó estét! 19,20 Egy ária
László Sándor
és
Balog Farkas Karolina 67, Teleki
Világos indul, a a negye- tdbb nrta. 19,34 .ló
éjszakát,
Sára Etelka, Németh Sándor Zsuzsanna 7, Ladányi
krónika.
Já- dik
lépéá&én
mattot
ad! gyerekek 1 20,00 H M
18,45 Amatőr Hintések műTibor és N a g y Rozália Teré- nosné Decker Ágota Margit
20.25 Közvetítés
az
nUétlkal
(Speekmaíin feladványa.)
Európa-bajnokságról,
Belgrád- sora. 11,15 TV-Vtlághlradó. 19,30
zia, Tari Vilmos és Szeke- 78, Horváth Józsefné Kovács
Atlétikai
Európa-bajnokság. 20
A
múlt
heti
feladvány ból. 20.40 Rózsa Sáhdor. Foly- ora 16 Piros kenyér. TV-játék.
res Zsuzsahna, Gál István és Esztar 60, Nacsa Miklós 65,
tatásos rádiójáték. I. rész. 21,10 21,15 A
Telévizló béhlutatója:
Hajnal Mária, Pakai József N a g y Illés 58 éves korában megoldása: I. Vda, b3, 2.
Offenbach: Eljegyzés lámpafény- A
falusi énekesnők. Vígopera.
és Szálai Gizella házasságot elhunyt. *
Bhl.
24,10 TV-Világ híradó.
Hirek.
kötöttek.
Születés:
Vajrta Mihály
és
Káldi
Etelkának Zsolt,
Abrahámterelődik a saó a fiúkra. A csinosabmehet a z élsportolás rovására*. N e m
Tandari
Imre
és
Herédl
b a k n a k többnyire "sajét fiúja* van,
is megy,
Irénnek Rozália írén,
Kiss a szerepből, amit eddig betöltött. Fél
akivel szülői engedéllyel, vagy anélr
n e m lehet mindenki élsporLajos László és Csányi Zsu- évszázaddal ezelőtt luxuscikk
kül eljár szórakozni. A "fiú* általáVolt,
nélkül élni
toló
oépkocBi
zsannának Erika Zsuzsanna, később lezüllött a közlekedési eszban olasz Cipőt, angol szövetből kéviszont lassan szemtelenségnek minőCsányi István
és
Lippai köz színvonalára,
szült öltönyt, svájci nyakkendőt, nyuazután
hiánycikk
sül, ezért lázasan kutatják azokat a
gatnémet inget, ősz halántékot, 1920Irénnek István, Molnár Já- lett belőle, míg végül napjainkban
lehetőségeket, amelyek
alkalmasnak
ban kitöltött születési bizonyítványt,
nos ős Léle Teréziának Te- elérkezett karrierje csúcsára, az erő,
tűnnek a C B előnév felvételére. Ne
lebilincselően bölcs mosolyt, valamint
rézia Éva, Szalma Imre
és a szépség, a hatalom, a dicsőség koncsodálkozzunk hát, ha egySzercsak azt
egy C B rendszámú gépkocsit visel. A
gépkocsi
vesszük észre, hogy minden C B előRéezi Valériának Imre, Csi- centrált jelképévé vélt. A
lányok tűzbe m e n n é n e k egyetlen szanevet viselő állampolgár
becstelen
kós István és Iványi Erzsé- fogalom lett, mely előtt áhítattal leborul mindenki, korra, nemre és viúton tett
szert a személyét
övezc
lágnézetre való
tekintet nélkül. E z
megbecsülésre. Szó sincs róla! Csua mérhetetlen tisztelet persze n e m az
pán arra akarok utalni, hogy egye
általában vett gépkocsinak, tehát a
lőre makacsul tartja magát az a felgéperejű járműhek
szól.
Senkinek
fogás,
miszerint
gépkocsit
sokkal
s e m Jut eszébe például egy taxit; lekönnyebben szerezhet
egy
maszek
vett föveggel köszönteni m é g kevésbé
kendőfestő, nőgyógyász,
vagy
Kosegy öttonnás teherautót. Ezeket észre
suth-díjas színész, mint m o n d j u k egy
s e m vesszük sőt bizonyos undorral
anyagmozgató állampolgár. N e csótekintünk rájuk, mert lépten-nyomon
váljuk hát rosszallóan fejünket, ha
megkeserítik életünket.
m i n d e n magára valamit adó fiatal
kat n e m hibák nélkül, de
orvosnak, Kossuth-díjasnak készül, az
vára, d e ő nem. kfván ilyet. P o m p á s
nagy lelkesedéssel és igyeIndulatosabbjai pedig elítélően
nyilakása van, megelégszik azzal, ha oda
kezettel adták elő a község
latkoznak a magánkisipart korlátozc
felmennek. Jó ember. Miután azonművelődési otthonában, 8 ez amelyik történetesen C B , vagy C A
intézkedésekről.
Gondoljunk
arra
b a n a munkás-paraszt állam pillarendszámot
visel a hátsó felén. A z
a lelkesedés
nem
maradt
hogy a fiatalság
mindig
hajlamos
natnyilag képtelen arra, hogy minilyen gépkocsiért
mindent
megteeredménytelen.
volt arra, hogy eszményképeihez haden ösz halántékú "fiúnak« gépkocsit
szünk: totósunk, lottózunk,
íúninksonuljon, s az eszménykép m a — 1
juttasson, számuk sajnos korlátozott.
Most új "évadra* készül a íaragunk, társadalmi
tulajdont maCA világnézetű úr. aki fölényes moA m i b ő l vissont az következik, hogy
tiszaszigetl irodalmi sáinpad gunkénak tulajdonítunk, férjhez mesollyal
integet gépkocsija
ablakából
n e m jut belőlük minden fiatal lánvra
— a másodikra. A művészeti gyünk. megnősülünk, kt-ki ambíciói,
Megbabonázta
őket a gépkocsi.
egy egész. A z ilyenek aztán kénytevezető, 9éra Éva tátiár ugyah lehetőségei és vérméméklete szerint.
lenek beérni az álmodozással. A férjmég n e m érkezett haza kül- Elintézhetnénk az egészet egy kézlehez menendők C B nevű férjről, a
Állok az utca forgatagéban, és néföldi utazáséról, de a fiata- gyintéssel, mondván, hogy kortünetfiatalabbak C A nevű udvarióról,
a
zem az
emberekét.
Fiatal
lányok
lok m á r beszélgetnek arról, ről van szó. Száz évvel ezelőtt m é g
legifjabbak C E nevezetű pajtásról ábfiúk haladnak el mellettem, és szehogyan kellene tovább ha- istent imádták az emberek, néhány
rándoznak. Ilyen értelemben elmondmüket áhítatos tisztelettel függesztik
ladniok a megkezdett úton. évtizeddel eselőtt az üzlet, a profit
hatjuk, hogy m á r a lányok között
a z úttesten suhanó
CB
rendszámC
Fölvetődött ezeken a be- előtt hajbókoltak, miért ne rajongsem ruha teszi az embert — , h a n e m
gépkocsikra. Kecsesen libbenő kislány
szélgetéseken, hogy
ezentúl hatnánk m a a gépkocsiért? Csakhogy
a gépkocsi.
igyekszik át az utea túlsó oldalára
ne egy iró műveiből állít- akik ezt mondják, elfelejtik, hogy
A z átkelőhelyen a K R E S Z érteiméber
az a boldo
sanak össze műsort, h a n e m valaminek (vagy valakinek) a tartós,
Hol van
már
8
idő.
van mar a m i k o ( . a i á n y / w
elsőbbségi Joga van, de ő megtorpan
egy meghatározott témakörbe de fenntartás nélküli imádata a törés csodálattal a d ó z v a bevárja, míg c
a fiú kapcsolatában a küllem, a Vonvágó műveket, verset és pró- ténelem tanúsága szerint soha n e m
közeledő CB-monogramos úr, fittyetzalom és a gondolkozásmód azonoszát, zenét ró drámarészlete- vezetett jóra. E z érvényes a gépkohányva az előírásokra, pimaszul elsága játszotta a döntő szerepét! A
két válogassanak kl és ezek- csira is. A m í g csak szerettük a géprobog az orra előtt. A sárhényó súgépkocsi
napjainkban
nem
ritkán
gyors, egyből kerekedjék
az
aaónos kocsit, mert kényelmes
rolja a ruhája szélét, de 6 n e m v e
mindent pótol: ezérelmét, szépséget,
téma szálára fűzve Változa- szóval hasznos, n e m volt semmi baj.
sel észre, mert Őzike
szemecskéje
megértést, sőt gyakran magát a férfit
tosabb,
érdekesebb
műsor. D e amint ez az érzés Imádattá sekönnyben úszik a boldogságtól: a Vő.
is, Számos példát lehetne félhozni,
Elhatározták például,
högy kélyesedett, azonnal elvesztettük uralIán mellett Ülő úr rámosolygott!
hogy töpörödött nyolcvanéves, d e C B
akaratunk
fölött, és n e m
műsort állítanák össze, amely m u n k a t
rendszámú aggastyánok
komolyabb
A í o l o n e t o f négy-öt csinos, kedve*.
az irodalmi alkotásokon ke- tudunk másra gondolni, mlnt arra a
a r c ú Jfjú figyel A j á f
erőfeszítés nélkül megnyerik a lány
resztül a magyar parasztság bűvös két betűre — C B .
da széléről. Tetszik nekik a kislány,
kegyéért folyó versenyt, húszesztenezeréves sorsát és megváltoKülönösen érvényes ez a fiatalokra.
hisz' m o n d o m , nagyon csinos. D e s
dős. daliás, de villamoson közlekedő
zott új életét mutatja majd
Hallottak m é r fiatal lányokat beszéllány ügyet sem vet rájuk, tovalibvetélytársaikkal szemben.
be.
getni egymás között? N e m ? Sajnálben, mint egy
látomás,
szeretném
A
fiúk, ezt látva, mit tehetnek?
Szeptember még csak a
hatják, tanulságos élmény.
Utána kiáltani:
Igyekeznek felnőni és gépkocsit szekészülődés hónapja. A ko— Kislány, szeresd a gyalogosokat!
rezni, aminek
megítélésünk szerint
A társalgás első perceit természemoly m u n k a csak októberHa másért nem, hát azért, mert —
legcélravezetőbb módszere az élsporben kezdődik
meg,
amikor tesen az öltözködéB, a divat, ritkábők csinálják a gépkocsit.
tolóé. Törekvésük azzal a frappáns
kinn a földeken már keve- ban az iskola, vagy munkahely probélvvel párosul, hogy " A m u n k a n e m
lémát töltik ki. Tíz perc után rásebb lesz a tennivaló.
IVANICS ISTVÁN
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Ideje szólnom

ffl-

oajnos,

Üf „évadra" készül
a tiszaszigeti fiatalok
irodalmi színpada
Tavaly alakult m e g Tiszára Igetert a község flataljatnak részvételével & z irodalmi színpad, amelynek első
bemutatkozásn ls sikert hozott. Puskin műveiből összeállított színvonalas mflsoru-

Meteor

Forintos,
Flésch)
küzdel- Poftizeh,
méből a Szovjetunió került fölényesen nyerte meg.
*
ki győztesén, a magyar csaolimpián

Vc2, He6,
I. K E R Ü L E T :
Házasság:
M a y e r Sándor és Szabadíts
Judit
Magdolna,
AmbrusLakatos Ferenc és Horpácsy
Marietta, Salamon Antal és
V é n Julianna, Túri Vilmos
György és Popoh
Erzsébet,
Mándoki K á l m á n és Balogh
Ilona, Balogh László és Nótári Gizella,
Simon József
Jenő
és Csonka
Julianna,
Veszelovszki Vince
Mihály
és pluhár Klára házasságot
kötöttek.
Születés:
Masir Sándor
és
Lajkó
Juliannának Sára Éva. Szabó György
és
Madarász
Irénnek Attila Zsolt.
Tóth
József és Pintér Erzsébetnek Erzsébet. Almási Sándor
és
Galiba Máriának
Magdolná, Tóth
István
és
M a k k Erzsébetnek
László,
Deák Ferenc és dr. Szilágyi
Vilmának
Sára
Stefánia,
Tóth András és Gyuris Eszternek K á l m á n .
Petrovszki
Lajos és U r k o m Juliannának írén, Molnár Ferenc és
Győri
Rozáliának
Róbert,
Szőcs József és Dóczi Erzsébetnek Ibolya, Mérges Imre
és Tóth Irénnek Iitire, Hajdú István és Lévai Margitn a k Erika, Burkus András
és Lakihegyi
Gyöngyinek
oyöngyl, K o n c z Pál és Vörös Ottilinnak
Pál,
Fülöp
József és Szabó Juliannának
Tibor, Gyeviki János és Farkas Etelkának László nevű
gyermekük született.
Halálozás:
Dr. Dávid Lajos 73 éves,
Varga
József
3
hónapos,
Balogh
György
4
napos,
Pafagi Veronika
1
napos,
Tóth János 10, Teszár Etelka 66 éves, N a g y Imre 4 napos, Makszin János 36, Hoff-

I H H

Várnában, a z A r a n y h o m o k

üdülőhelyen

A könyv érdekes fejezeteket tartalmaz a rokonszakm á k művelői számára ls. A z pat kitűnő játékkal a neelső magyar nyelvű növény- gyedik helyezést érte el.
élettani kézikönyv
második
Várnában nagy küzdelem
kötetének, a "Növényélettani Kísérletek—nek a megje- várható a döntőbe jutást Jelenése
újabb
bizonyítéka lentő helyekért. A Szovjethazai, műszaki könyvkiadá- unió igen erős csapattal insunk fejlődésének, és külöh dul. elsősége alig V i t a t h a t ó .
örömmel kell megemlíteni a
tankönyv szép és
hibátlan M a g a s helyezés Várható a z
kiállítását, amely a Szegedi Ü S A , Jugoszlávia, Argentína
Nyomda
Vállalat dolgozói- és Csehszlovákia csapatától.
nak jó munkáját dicséri.
A
magyar csapatnak igen
docens

Szerdát 1962, szeptember 12.
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Tiszteletünk

#4 jelenetet

,

Ásóval a Keleti-tenger partján
vászonruhát
kaptunk: kabátot, nadrágot, meg egy szép nagy gumicsizmát. A csizmába meg
— kár, hogy ezt itthon nem
vezetik be — kapca helyett
kék
posztómamuszt.
Majd
szétosztottak bennünket három
brigádba
úgy,
hogy
estig nem is láttuk egymást.
Vállalatunk (a Tenger- és
Kikötőépítő Vállalat) intézi
az
egész tengerparton
az
efféle munkálatokat.
Részben teljesen új partfalakat
húznak, részben még az ittott fellelhető háborús maradványokat
javítják, bővítik.
A mi
munkahelyünk
éppen ott volt? 9 ahol előző

Jfék

A

ll.

A munka
juk, hogyan
néz majd
ki
ez a
rakpart, ha
egyszer
elkészül.
Tudtuk
ugyan,
hogy síneket raknak rá, a
síneken karcsú daruk futnak,
az
oldalához
meg,
mint a hattyú, odasiklanak
a hajók, de azért mégis .. .
Az vigasztalt egyedül, hogy
a mi munkánk is benne van
ebben a falban, s hogyha
csak egypár
nappal
hamarabb készül el, már akkor is lettünk valamit.

kikötő, ahol dolgoztunk

nap
vágyakozva
sóhajtottunk fel — de jó volna itt
dolgozni. Azaz mégsem egészen ott, hanem
az
öböl
túlsó oldalán, egy hatalmas
raktár tövében.
Itt
még
csak
épp
a
vízelzáró pilonfal volt az
öböl
fenekére
verve, meg egy
másik vasbeton
oszlopsor,
8—10
méterrel beljebb.
A
két fal között meg kisebbnagyobb
pocsolyáktól tarkálló latyak,
összefoglaló
nevén trutymó vagy trutymalék.
Ezt kellett nekünk
valami módon
eltávolítani
onnan, s az alul levő szilárd talajba jó derékig érő
árkokat ásni a két falat őszszekötő ankerek,
vasrudak
számára. Amikor az építésvezető
megmondta.
hogy
mit is kell csinálnunk
—
csak álltunk. Odafent
kék
volt az ég, az öböl túlsó olA
dalán — ahol még előző nap
mi is sétálgattunk — most
tarka
nadrágos
lányok
mentek, s egy hófehér kirándulóhajó
éppen
akkor
úszott
el mellettünk. Szóval igy a munkánk
elég keservesnek
látszott.
Aztán
egymásra
néztünk,
Miklós
Jóska
belemerészkedett
a
latyakba, ami
csodák csodája, csak fél lábszárig ért,
és elkezdtünk dolgozni. Mindenki a saját módszere szerint. Egyesek kis csatornákat ástak, mások tárológödröket, és a víz lassan fogyni kezdett. Ügy, hogy még
aznap
elkészült
vagy tíz
szabályos árok. Másnap már
az előző napi tapasztalatokból
okulva.
még
jobban
ment a munka.
Es a második hét végére ki is ástuk
az összes, nekünk szánt árkot. Akkor
jöttek a német
kollegák. Heine meg a kis
Napóleon, ők beszerelték az
összekötő
vascsöveket
—
egy darabot alig bírtunk hatan felemelni — mi
betemettük.
Hatalmas
kövekkel erősítettük meg még
a
falakat,
aztán
jöhettek
a
földszállitó dömperek, és a
két fal közét teljesen feltöltötték a vasbetonozók. De
ezt sajnos, mi
már
nem
láthattuk,
mert
letelt a
négy hét. Persze nem ment
minden
ilyen
egyeszerüen.
Akadt olyan nap is, amikor
hét-nyolc órán
át
kom presszoroztunk egy »véletlenül-' elénk került vasbeton
oszlopot, vagy
sárban térdelve fűrészeltünk egy hasonlóképp
»véletlenül« kibukkanó
deréknyi
vastag
gerendát.
De azért mégis
nagyon rossz volt otthagyni
ezt a munkahelyet. — Pont
most — mondtuk
—, amikor végre látszik is valami!
És ahogy az utolsó nap, teli
búcsúzó
nosztalgiával végignéztünk az egész jó száz
méter
hosszú terepen, kicsit. összeszorult a szívünk.
Sajnáltuk, hogy nem láthat-
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Az érdemet csak tetézi
Hogyan segíti a termelést a fémfeldolgozó

lyen is van
külön
büfé,
ahol sört,
üdítő
italokat,
kekszet stb. lehet vásárolni.
N e m volt könnyű helyzet- ugyan n e m függenek össze a
Van azután olyan megoldás ben a Fémfeldolgozó és Fi- napi termeléssel, de megmuis, hogy egy időse bb bácsi nommechanikai Vállalat
a
a tatják annak összetevőit,
sorbajárja
a
dolgozókat, múlt
termeléhónapokban.
Tavaly gazdaságosságot,
felírja, ki mit akar
hozat- októbertől
idén
júliusig kenységet és igy tovább.
ni, és a büfénél, vagy
ha számtalan termék gyártását
N e m vették észre, hogy a
kell, a városban elintézi a kellett átvennie a budapesti termelés költségei növekedbevásárlást.
De
sorolhat- Fémlemezipari
Müvektől, nek, különösképpen az anyagnánk még, hány meg hány mégpedig oly módon, hogy költség, s bár a
termeléapró jelével találkoztunk a n e m vallhatta kárát a folya- kenység javul a tartalékok
munkásokról
való
gondos- matos áruellátás.
sokkal több lehetőséget rejkodásnak ...
magukban.
mint
A z új cikkeik: a gépjármű- tenek
felhasználrendszámtábla, a stoplámpa, amennyit eddig
lát aga a
munkaintenzitás, a sportpresszó, a fúrókészlet- tak. A z állásidők alakulását
a munka ritmusa kö- doboz, s még vagy húsz má- n e m figyelték, megelégedtek
rülbelül
olyan,
mint náa
dolgozókat
sik, sok gondot, bajt okoz- azzal, hogy
lunk. Ott is van,
amikor
tak, s okoznak még m a is. azonnal kézi m u n k á r a állítjobban
meg kell
fogni a
ják át, ha a gépen már nincs
dolog
végét,
máskor meg Nem vették észre
több m u n k a . A műszaki inlehet
jobban
nézelődni.
Mindenhol igaz. hogy
a tézkedési terv — mely peMunkája
válogatja.
Ami pártszervezet munkája első- dig a vállalat fejlődésére
előnyük van
ezen a téren, sorban
az
üzem termelési nézve döntő jelentőségű —
az a
szervezettségük
és a eredményeiben ölthet testet.
esek nevében volt az. Tarkorszerű
felszerelés.
Hogy A fémfeldolgozó esetében ez talma csupán a beszerzendő
itt is egy példával illuszt- kétszeresen érvényes.
N e m gépek felsorolását adta, munráljak, van egy
olyan kis, sokat ért volna az általános
kába állításuk várható kihakörülbelül egy
köbméteres politikai agitáció, ha a párttását már
nem
elemezte.
dömperük,
ami
rendkívül szerveret és a vállalatvezeMinderre külső vizsgálatokmozgékony,
szűkebb
utakon tés, a párttagok és a válnak
kellett
fényt
vetnie,
is elfér, tehát építkezések- lalat valamennyi
dolgozója
nél
szállításnál
kitűnően n e m fog össze a nehézségek mert a fémfeldolgozóban m é g
a gépipari párthatározat sem
használható.
Nálunk
ilyet leküzdésére.
keltett
eddig
különösebb
nem
lehet látni. Vagy ott
Azóta m é r nincs
szükség visszhangot. A z t gondolták,
van a gumikerekes talicska,
rá, hogy havonként minden hogy rájuk n e m vonatkozik.
igaz,
könnyen
bíílen, de
apróságot megtárgyaló termég
így is
nagyon
sok
tartsa- Amivel elégedettek
hasznát veszik. Persze, mu- melési tanácskozást
nak.
értekezletet
értekezletLátható, hogy az elmontattak még
egyebet ts, de
re halmozzanak, de a ter- dottakban
nem
olyasmiről
ki győzne
minden praktipártellenőrzésének van szó. amiben a pártsrerkus
apróságot
feljegyezni. melés
A n n á l is
inkább, mert — gyakorlata ezekben a hóna- vezet tehetetlen volna. Csak
„„l.U „ —
— l — l- t.O,
_
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tűnik
laikusok, s nem szakembe- pókban olyan tapasztalatok- a rossz anyagellátás
melyekről egyelőre
megjavfthatatlanrek lévén — azt figyeltük kal gazdagodott,
jobban, kik
azok,
akik e kár lenne lemondani, melye- nak. Pedig ebből sok zavar
még
mostanság
gépeket
kezelik,
milyenek ket hasznosítani lehet a ren- keletkezik
deződött
körülmények
kö- is, mert amikor a megfelelő
is itt az
emberek...
zött. A z is igaz viszont, hogy lemezvas, vagy más
anyag
ezekben a hónapokban n e m hiánya miatt késnek a szálAkócz László
jutott idő olyan fontos kér- lítással, rendszerint kötbért
désekkel foglalkozni, melyek kell fizetni.
(Folyt, köv.)

hogy
a
munkaviszonyok, a
munkakörülmények
milyenek?
A dolgozókról való gondoskodás — ezt mi is tapasztaltuk
—
körültekintőbb és szervezettebb, mint
nálunk. Kezdjük a. munkásszállásokon. A legtöbb helyen ' barakkokban
laknak.
Nyolc-tíz szobából álló tágas
faházak ezek,
hidegmeleg vízzel, külön villanytüzhelyes konyhával. A paNapköziotthonos
dolt lakószobákban
hat kényelmes ágy. szekrény, teríSzegeden az űj iskolai év
tett asztal, az. ablakon tarkezdésével újabb gondok jeka függöny, a sarokban cselentkeztek.
Köztudomású,
répkályha.
Szállodai szobáhogy a városi tanács mesznak
is kiadhatnák,
olyan
szemenő gondoskodása nyootthonos. De másutt is ézt
m á n évről évre nő, bővül a
a gondoskodást
tapasztalnapközi otthonok befogadótuk.
Bármilyen
munkaheképessége. N é h á n y iskolában
lyen dolgozik valaki, melegvalamennyi
napköziotthonos
vizes fürdő áll rendelkezéigényt ki tudtak
elégíteni.
sére, az
ebédszüneten túl
Így például a II. kerületben,
húszperces fizetett reggélia Zalka Máté és a gedói álidő, és egy kis, de nagyon
talános iskola kivételével vajellemző apróság:
kőrakást,
lamennyi napkö2i otthonba
csőcipelést
vagy
effélét
csak a
vállalattól kapott jelentkező gyereket felvettek,
erős kesztyűben szabad VéSzázötvenből
gezni. Aki rakott már terméskövet, az el tudja képharminckettő
zelni, hány
kisebb-nagyobb
horzsolástól,
sebesüléstől
Sajnos. a belvárosi zsúfolt
menti meg igy a kezét. Egy iskolákban
AA
I,nlnlrUn„ más a
- helyret.
l, .. 1
másik apróság.
Télen-nyá- Juhász Gyula iskolában pélron, minden
étkezéskor tea dául a nevelők és az igazvagy
feketekávé áll a dol- gatóság előzetes felvilágosító
gozók
rendelkezésére
in- m u n k á j a után — kérték
a
gyen és korlátlanul. Az üze- szülőket, hogy csak a legmi
éttermek tiszták, tága- indokoltabb esetben
kérjék
sak, inkább vendéglő jelle- gyermekük napközi otthongűek.
Érdekes az is, hogy b a való felvételét — is 150
még a legkisebb
munkahe- jelentkező közül választottak
ki 32 gyereket.
Az
iskola

Az iskola és a szülők kérése jogos
és

raktározási

napközi otthona ugyanis 28
férőhelyes.
D e milyen ez a napközi
otthon? Szűk,
korszerűtlen,
H a a nevelő a szekrényt klnyitja, két padot és
négy
gyermekei kell elmozdítania.
A váltás is sok gondot jelent. A z alsó tagozatos tanulók úgyanis a hét legtöbb
napján fél 12-kor hagyják
el tantermeiket. D e
ekkor
m é g n e m mehetnek a napközibe, mert ott a felsősök
vannak. Ilyenkor ősszel vagy
késő
tavasszal
még
csak
megoldás a z udvari várakozás, de télen, esőben
hol
legyenek a gyerekek?

Ebédlő,

vagy napközi?

9
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A z aprócska napközi otthon
ugyanis
egyben
az
ebédlő funkcióját is betölti.
Naponta 100 gyerek fogyasztja el itt — váltva egymást
— ebédjét. S a napközi otthon laltói addig várnak. A
tanács ugyan
gondoskodott
az iskola napközi otthonanak és ebédlőjének megfe-

É r d e m e s volt m e g h o s s z a b b í t a n i
az - ü z l e t e k nyitvatartási i d e j é t
A módosított nyitvatartás tapasztalataiból
A lakosság kérésére Szegeden a megyei jogú városi
tanács kereskedelmi osztálya
m é g a tavasszal módosította
az üzletek nyitvatartási idejét. A z új nyitvatartási rend
készítése n e m volt könnyű,
a kereskedelmi osztály és a
KPVDSZ
képviselőiből álló
bizottságnak. Ugyanis a lakosság
igényei mellett figyelembe kellett venni, hogy
a kereskedelmi dolgozókat a
törvényes munkaidőn
belül
foglalkoztassák.
Killőn gondot okozott az
egymüszakos, egyszemélyes
boltok nyitvatartási idejének szabályozása.
Mindereket
figyelem bevéve
készült el végül az új nyitvatartási rend. A z azóta eltelt hónapok
tapasztalatait
most mérte fel a kereskedelmi osztály.
Mint ismeretes, az iparcikkeket árusító boltoknál a
hétköznapi zárórát a belváros területén 18 órában határozták meg.
Valamennyi

nehézségek
lelő berendezéséről.
Nyólevan gyerek részére a korszerű napköziotthonos bútor,
az ebédlő három nagy asztalával és székeivel a pincében és a padláson várakoznak.
N e m c s a k a napközi otthon probléma a Juhász Gyula Általános Iskolában.
A
gyakorlati
foglalkozásokhoz
sincs megfelelő műhely. Jelenleg a napközi otthon mellett egy kis termet neveztek
ki politechnikai műhelynek.
Tizennégy csoportnak kellene itt felváltva
dolgoznia.
Sajnos, ez szinte lehetetlen,
hiszen ehheiz óránként kel'ene cse,r?1lgetni a fa:.,
fféOTTI
m mTu
ák
oltz Vl !>/ szükséges
TI1n1k II
líhív
fi 71 I \f
asztalokat.
Érthető, hogy az iskolába
járó gyerekek szülei naponként megjelennek az igazgatóságon,
s
temperamentum u k n a k megfelelően
kérik,
követelik gyermekeik
napkoziotthonos elhelyezését. S
ilyenkor mindig szóvá tes?ik
< h ° S y szemben az iskoléval az Ü V E G É R T Nagykereskedelmi VáUalat egészséges lakásoknak
megfelelő
helyiségben raktároz. A z iskola igazgatósága már többször
fordult
kéréssel
az
Ü V E G É R T - h e z , adják át az
iskola részére a jó fekvésű
raktáraikat, ahol modern politechnikai
műhelyt tudnának kialakítani, s a z iskolában pedig a napközi otthont
bővíteni tudnék.
A
kérést
mindig elutasították.

pártszervezete?

H a napi probléma adódik,
akkor mindig
használt
a
pártszervezet és a műszakiak együttműködése.
Mint
utóbb például a sportpresszó
gépeknél
előforduló nikkelezési hibák
kiküszöbölésévei kapcsolatban. A raktározás következtében
ugyanis
apró rozsdafoltok ütöttek ki
a nikkel réteg alól néhány alkatrészen. pedig ellene könynyű
védekezni: ha vékony
zsiradékréteggel vonják
be,
akkor n e m árt m e g neki a
nedvesség.
Egy időben többet foglalkozott a munkaverseny szervezésével a párt-, mint
a
szakszervezet. M a már erre
nincs szükség, de azért minden bizonnyal n e m véletlen,
hogy a vállalat egyetlen szocialista brigádjában hét párttag dolgozik. A pártszervezet
kérésére
elhatározták,
hogy
bevált
módszereiket,
jó tapasztalatalkat átadják a
többi, m é g a cim elnyeréséért tevékenykedő brigádnak.
A versenyen, az
újftómozgalmon állandóan rajta tartják szemüket, csakúgy, mint
a termelési tanácskozásokon,
melyeken rendszeresen részt
vesz egy-egy
pártvezetőségi
tag, s feljegyzi a hallottakat.

Mindenre kiterjedd
figyelem
'

Bevált
gyakorlat.
hogy
azokra a taggyűlésekre, melyeken a legfontosabb téma
a termelés, a napi
munka,
meghívják
a
pártonkívüli
vezetőket és a legjobb dolgozókat. A közelmúltban tartott taggyűlésen például három kérdés kapott különösebb hangisúlyt: az anyagellátás megoldása, a minőség
javítása és az agitációs munka. A z eJaőről már
beszéltünk. A második lényege az,
hogy minden
párttag
legyen egy kissé meós is, ne
csak a saját, h a n e m a mások munkájának minőségével is törődjön. A harmadik
feladat kitűzése leginkább a
gyenge anyagellátás
miatt
fontos: ha ugyanis a z átmeneti
nehézségekről
időben
tájékoztatják a
dolgozókat,
akkor a hamis mende-mondóknak elejét lehet venni, s
a bajt b e m tetézik m é g nyugtalansággal is.
H a egy
vállalat
rosszul
dolgozik, akkor a párttagok
sem
lehetnek
elégedettek,
még ha a termelésből derekasan ki is vették részüket,
s n e m az ő személyükön múlott. hogy n e m sikerült
a
feladatokat
teljesíteni.
A
fémfeldolgozóban megvan az
alap ahhoz, hogy a pártszervezet ne csak egy-egy konkfiirét esetben szóljon bele a
termelés dolgaiba, h a n e m kiterjessze figyelmét a termelés belső szerkezetének alakulására is. A z érdemel csak
tetézi, ha a vállalat újabb
eredményeit a pártszervezel
segítségével éri el.
F, K .

Szovjet filmhetet
rendeznek
hazánkban
I m m á r hagyománynak számít hazánkban, hogy a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalmából megrendezik a
szovjet
filmek ünnepi bemutató sorozatát. A z idén november
8 és 14 között tartják Budapesten és vidéken a szovjet
filmhetet.

szombaton
14 órakor záró
A
vendéglátó
szórakozó
bolt
záróráját
15
órában helyeken figyelemmel voltak
hagyták Jóvá.
A
felmérés arra, hogy a nyári időszakszerint
ban a nyitvatartás
később Az ÜVEGÉRT
gondjai
ez az intézkedés igen hasz- kezdődjék és a zárórát ennek
megfelelően
létszámnosnak bizonyult.
Felkerestük
mi
is
az
többlet nélkül meghosszabbí- Ü V E G É R T igazgatóját, TelVásárlásaik 3orán ugyanis a
tották.
A szovjet filmhéten megkes
Györgyöt.
Elmondta,
vevők elmondták, milyen jó,
A felmérés megállapította hogy megérti a z iskola ké- jelenik a budapesti és a vihogy a délután 4—5 óráig
azt is. hogy például a Szege- rését, de sajnos, ennek n e m déki filmszínházak Vásznán
dolgozók is megvásárolhatdi Kiskereskedelmi Vállalat- tud eleget tenni, hiszen
a a nálunk is jól ismert, kiják még a szükséges iparciknál
vállalatnak
is
raktározási tűnő szovjet rendező, Jurij
keket. A legnagyobb sikere
Rajzman
filmdrámája,
azonban talán mégis a szomaz űj nyitvatartási
rend gondjai vannak. Jelenleg is
bat délutáni egyórás nyitvaszerint 12 bolt árilsit meg- nagy értékű anyagot tárol- amelynek címe: Hátha mégszerelem?
Bemutatják
tartási idő meghosszabbításáhosszabbított nyitvatartási nák az udvaron, s a részük- is
re felajánlott iskolai pince majd az Iván gyermekkora
nak volt.
idővel.
n e m megfelelő, d e ha há- Című
szovjet
filmet
is,
Intézkedett a bizottság a A 'boltok nagy részénél azt rom vagy négy ehhez hason- amelynek
drámaisága
és
vasárnap nyitvatartó üzle- tapasztalták, hogy megfelelő lót ajánlanának ls fel, ke- őszinte lírája
nagy
sikert
tek jobb áruellátásáról is. forgalom miatt indokolt az vés lenne. Tehát
n e m tud- aratott
az
idei
velencei
A trafikokban, szállodákban üzletek meghosszabbított ide- ják nélkülözni az iskola ál- filmfesztiválon.
A
filmhét
nagyobb választékban árusí- jű nyitvatartása.
tal kért helyiségeiket.
harmadik újdonsága az Eltanak ajándéktárgyakat, kéután
című
A Szegedi Ruházati Bolt
Pedig az iskola és a szü- m e n t e m a nap
pes-levelezőlapokat, levélpa- 16 üzlete árusít későbbi zá- lők kérése jogos és igen ész- szovjet film.
pírokat. A tejellátás zavarta- rási időponttal. Itt is érde- szerű. Megoldást kellene taA szovjet filmhét esemélan biztosítása érdekében má- mes volt végrehajtani a mó- lálni az Ü V E G É R T raktárai- nyeire művészküldöttség érjus 15-től szeptember 15-ig dosítást, mert a vevők is jól nak kiürítésére és azt át- kezik hazánkba. A küldöttbezárólag külön vasárnap is jártak, s a vállalat sem fi- adni a Juhász Gyula Álta- ség
tagjai
részt
vesznek
üzemelő tejárusító boltokat zetett rá a meghosszabbított lános Iskola részére.
több budapesti és vidéki beállítottak be.
nyitvatartási időre.
mutatón.
Horváth Lászlóné
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Szerda. 1962. szeptember 12.

Kezdődik az atlétikai

Rínatd£*s>
DERÜLT,

MELEG

IDO

Várható
időjárás
szerda
estig: kisebb felhőátvonulások, legfeljebb az
északi
megyék néhány hélyén átvonuló esők, zivatar. Mérsékelt, Időnként
megélénkülő déli, később délnyugati, nyugati szél.
Várható legmagasabb nappali
hómérséklet
szerdán
23—27 fok között.
1K2.

szeptember

12.,

szerda

HATVANÖT
ÉVE
született Iréné
Curie(1897—
1956),
a világhírű
Curieházaspár
leánya,
Fréderic
Joliot felesége, maga
is kiváló atomfizikus
és rádiókémikus,
haladó
szellemű
közéleti
személyiség,

MOZIK

Szabadság fél 4, fél 6, fél 81
Randevú
Koppenhágában.
—
Fáklya fél 4: Ferrara hosszú éjszakája. fél 6 és fél 8 órakor:
Diákok voltunk. — Híradó Mozi: Magyar Híradó, Péter fillérek. Klrálykötól a Fogarast havasokig. Párbaj, Üveg, 18 Világhíredé.
Dugón U-s Mozi 8 és 8 órakort
Ml ketten egyedül. Olasz filmvígjáték.
TANÉVNYITÓ
A
TUDOMÁNYEGYETEMEN
ES A
FŐISKOLÁN
A Szegedi Tudományegyetem
mindhárom karán megkezdődött
az új oktatási év. A tanévnyitó
ünnepséget szombaton, szeptember 15-én déli 12 órakor rendezik meg az egyetem aulájában. Ugyancsak ezen a napon
tartja tanévnyitását, délelőtt 10
órai kezdettel, a Szegedi Pedagógiai Főiskola.
Az
ünnepséget a főiskola dísztermében rendezik.
— G É P K O C S I V E Z E T Ő I tábort
indított a Magyar
Honvédelmi
Sportszövetség a szegedi és a
Járási riatalok részére. Hathónapor. tanfolyam után egy hétig készülnek fel a vizsgákra. A z
algyői gyakorlótéren kívül Mártélyon is továbbképezik magukat a Magyar Honvédelmi Sportszövetség aktivistái: a lövész és
rádiós körvezetők három napig
ismerkednek feladatalkkaL

ra Kibővített
elnökségi ülést
tart az M S Z B T Csongrád megyei
elnöksége szeptember 13-án, csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel az MSZBT—újságlróklubban
(Deák Ferenc utca 16.), ezon az
1962/63-as évi munkatervet vitatják meg.
— Megjelent az új hangversenyévad programját tartalmazó
prospektus. A Szegedi Nyomda
Vállalatnál készült ízléses kis
füzet a színházi
nagyzenekari
hangversenyek részletes műsora
mellett Ismerteti a kamarazenekari koncertek programját is.
— A VIII. K O N G R E S S Z U S
irányelveiről tart Ismeretterjesztő előadást Nagy István,
a Hazafias Népfront városi
titkára 12-én, szerdán este 7
Arakor a béketelepi pártházban. A z előadást filmvetítés
követi. A belépés díjtalan.
ra Ittasan ült kerékpárra Gyurcsán János Nagymágocs, Vasút
utca 3. szám alatti lakos Nagymágocs belterületén. Felbukott a
kerékpárral és — mint a helyszínre érkezett orvos megállapította — szívszélhüdésben meghalt.
— A Radnóti Gimnázium esti
tagozatán pénteken délután
5
órai kezdettel kezdődik az ÜJ
Iskolai év. A z 1962 63-as tanévben Ismét növekedett a Radnóti
Gimnáziumban az esti tagozaton
tanulók száma. Ujabb öt első
osztály kezdi
meg
munkáját.
Ezzel együtt a Radnóti Gimnázium nappali és esti tagozatos
osztályainak száma együttesen
negyvenöt.
— Megverte haragosát Tárnoki Forencné Szeged, Hullám utca 3. szám alatti lakos. A bíróság a könnyű
testisértést
okozó
asszonyt
400
forint
pénzbüntetésre
ítélte.

x Textil játék-készítő tanfolyamot indít a Juhász Gyula Művelődési Otthon.
A tanfolyam
háromhónapos.
Jelentkezés
és
bővebb felvilágosítás a művelődési otthon irodájában. Telefon:
10-47.
x Diákok haladó tánctanfolyam a szeptember 23-án, vasárnap
du. 3 órakor kezdődik Zászló
utca 2. szám alatt. Jelentkezni
lehet naponta du. 6—8
óráig.
Tanfolyamvezető: Tiszayné Szabó Stefi.
x Bérlethirdetés a Bábszínház
1962—63. évadjára! Hét előadásra
szóló kedvezményes áru bérlet
váltható a Bábszínházban (Dózsa G y . u.) szombat kivételével
naponta du. 5—7 óráig. I. hely
24 Ft. IL hely 18 Ft. Bemutatásra kerülő darabok: Hupikék
Péter,
Pinocchió,
Bumbi,
az
oroszlán, Argyilus királyfi. Hamupipőke, Csodálatos narancsok,
ToldL

ma

kezdődik

x Békegyűlést rendez a Hazafias
Népfront és a
Juhász
Gyula Művelődési Otthon szeptember 13-án délután fél 5 órai
kezdettel a Juhász Gyula Művelődési Otthon (Vörösmarty u.
5.) emeleti nagytermében. Előadó: dr. Móritz Béláné megyei
bíró. A békegyűlésre
minden
érdeklődőt szívesen lát a rendezőség.

LAKÁS

500 kilós mázsa, kézikocsi. nagy próbatükör eladó.
Feltámadás u. 27. 62963
P 70 autó príma állapotban eladó. Hajdúszoboszló,
Kígyó
utca L
55819
175-ös Jawa eladó. —
Fecske u. 5/b. 6—12.
15644
Könyvszekrény
eladó. Erd.: du. 5—7.
Magyar
Tanácsköztársaság u.
6., II-

10.

63005

UJ fehér
előszobaszekrény és egy kétszemélyes
rekamié
I eladó. Oskola u. 14.
IL
du. 5-től.
I
15712

untiltiUilif

A Béke Kupalövészverseny győztesei

Sok fiatal indult a kajakversenyen

A másodosztályú B é k e Kupa lövészverseny
győztesei.
60 lövéses kispuska, felnőtt:
Berecki
(Csongrád
megyei
LK)
523.
Ifjúsági:
Szűcs
(Csongrád m . L K ) 537. N ő k :
Kovács (Szegedi M H S ) 509.
60
lövéses
sportpisztoly:
Kecskeméti (Szegedi DÓ2sa)
524. 60 lövéses kisöbű sportpuska: Gregus (Csongrád m .
L K ) 510 köregység.

t DÉL-MAGYARORSZÁG

(Llebmaun felv.)

A S Z E A C kétnapos kajakversenyén
miskolciak,
szolnokiak, tatabányaiak és szegediek vettek részt. Sok fiatal
indult. Különösen az ifjúsági és serdülő számokban versenyeztek sokan. K é p ü n k ö n a leány ifjúsági 500 m-es
futam két első helyezettje — a győztes
Zombori
Ilona
(Szegedi Kender, balról) és a másodiknak célba érkező
Vörös Teodóra (Szegedi M H S ) — látható

ApAÓUiwlctésetc

Szép állapotú
zöld
csőbútorgarnitúra eladó. Erd.: szombat,
vasárnap egész nap.
Párizsi krt. 17. —
Brucknec.
62900

Hí

hét számban rendeznek előfutamokat, elődöntőket.

x Húsételek címmel
Hansági
Ferenc, a Hungária Szálló konyhafőnöke
tart
előadást
a
K P V D S Z Művelődési Otthonban
(Tolbuhln sgt. 14.) ma este 6
órakor. Előadás
után filmvetítés. Belépés díjtalan.
x Felnőttek
részére
modern
táncok kezdő és haladó tanfolyama indul szeptember
15-én
Zászló utca 2. szám alatt. Jelentkezni lehet a helyszínen naponta este 6—8 óráig. Oktató:
Tiszayné Szabó Stefi.

Garantáltan Jó porszívót veszek és eladok
finom
női
kosztümöt,
magas
alakra.
vastagabb
női kabátot. Megtekinthető délután 3
órától. Hajnóczy u.
4„ első emelet háI N G A T L A N
rom, alsó csengő.
15687
Beköltözhető magánEgyszemélyes
hasz- ház eladó, kedvező
feltételek
nált rekamiét kere- fizetési
Kk.-dorozssek megvételre, sür- mellett
gősen. „Olcsó" jel- ma, Kürt u. 3.
X23394
lgére a kiadóba.
belüli
Akácoszlopok,
vas- Nagykörúton
kályha, használt vas- szép kettőszobás, —
főüst, sertésvályú el- összkomfortos,
lakásért I.
adó. Szent Miklós u. bérleti
kettőszo15.
X15716 emeletig,
bás társbérletet adok
Bőrkabátját
már költségtérítéssel.
—
most alakíttassa, ja- „Külön konyha van"
víttassa
vízhatlan jeligére kiadóba.
pőrpuhitő
festéssel
15769
40 éve fennálló műhelyemben.
Csordás Rendes dolgozó nőbőrruhakészitő mes- nek albérlet kiadó.
ternél.
Szent Mik- Gál utca 19., fldsz.
15700
lós u. 7.
62970
Skoda FeLicia 2 te- Alsóvároson magántős, kitűnő állapot- ház azonnal bekölban eladó. Dr. Zsó- tözhetö eladó, résztér István.
Mind- letfizetésre vagy telepen
levő kertes
szent. Telefon: 53.
elcseXZ. 52213 magánházért
rélném. Paprika u.
36.
15702
Príma állapotban levő 402-es Moszkvics
Háromszoba,
összszemélygépkocsi
—
komfortos házaim —
aron alul
sürgősen
OTP-kölcsönnei
eleladó. Cserebökényi
adó. Kétszobás, összgépállomás.
Z. 52271
komfort vagy
egyösszkomfort
Egyajtós
politúros szoba,
(Geszekrény eladó.
— lakáscserével.
dó),
Agyagos
u. 25.
Szent György tér 1..
62998
emelet 7.
xl5606
Kiadó nagyitógép, —
egyszemélyes
rekamié. Dugonics utca
4. se., fldsz. 1.
X15612

Pénteken szurkoló-nagygyűlést tartanak

MEA Szegedi E A C labdarúgó- Hódmezővásárhelyi
találkozik
a
csapata — mint ismeretes — DOSZ-szal
m e g és vasárnapig tart
az két, idegenben játszott baj- SZEAC-stadionban,
délután
atlétikai Európa Bajnokság, noki mérkőzés után, vasár- 4 órai kezdettel.
Másik újság a SZEAC-nál*
nap ismét idehaza szerepel.
amelyen Magyarország csa- Ellenfele a Salgótarjáni B T C hogy pénteken a
szurkolók
pata is részt vesz. A z első lesz. A z újabb nagy mérkő- részére nagygyűlést rendeztéri
egyetemi
zés előkészületeként N B l-es nek az A d y
napon három
végeredmény csapatunk m a az N B III-as épület nagy előadói termében, délután 6 órai kezdetlesz: a 20 km-es gyaloglást,
tel. Ezen Orczifalvl
István
a 10 000 m-es síkfutást, vaedző és
Mészáros
Károly
csapatkapitány számol be a
lamint a női súlylökést bocsapattal kapcsolatos időszerű kérdésekről.
nyolítják le. Szerdán
még
Belgrádban

MEGJELENT A TISZATAJ SZEPTEMBERI
SZAMA
Olvasgatás közben címmel cikket közöl a lap az M S Z M P
kongresszusi Irányelveinek Jelentőségéről. Andrássy Lajos finnországi VlT-élményeiről számol be Néhány lépésre a tenger
című írásában. A szépprózát Baráth Lajos: Boldog nap. Ökrös
László: Találkozás, Sass Ervin: Fekete üzenet cs Rókosy Gergely:
Valaki elrontotta elmü novellája képviseli. A z új számban verssel szerepel Niklai Adám. Dalos György, Papp László, Simái
Mihály, Varga László, F. Szabó József, Németh Ferenc, Simonyl
Imre, Jánossy István, László Ibolya, Bede Anna, Gál Sándor,
Kelemen János és Veres Miklós. Közli a lap Suki Béla Gondolatok az egzisztencializmusról című írását, valamint Lőkös
Zoltán értékelését a Szegedi Szabadtéri Játékokról. Külön oldalat szentel a lap Szeged vendégül látta az országot címmel az
Aida, a Háry János és a Párizs lángjai kritikáinak. A képzőművészeti rovatban a III. Szegedi Nyári Tárlattól olvashatunk,
a könyvkritikai rovatban pedig számos új mu értékelésévei találkozunk.

Kisipart
gyermek
sportkocsi eladó. —
A D Á S V É T E L
Kállay Ödön u. 6..
I. em.
63009
Villany rezsó, vlllany- Igen szép és Jó reva sálra
230-as, tél- kamié sürgősen elnron. férfi
nylon- adó. Csongrádi sgt
ballon. hajlított
— 16- üzlethelyiség.
támlásszékek
oáX62973
adók- Partlzaii
u.
.31. Középső csengő. Kombinált szekrény,
asztal (új dlófurne15733 ros, politúros)
el3 db Jő állapotban adó. Párizsi krt. 6..
levő nagy ablak el- asztalos.
63028
• d o . Pa
P á W u. 56.
Kétszemélyes
fes15739 tett rekamieváz, —
407-rs Moszkvics, — könyvespolc,
rádiónégysebesseges,
új- asztal eladó.
Tóth
szerű,
Igenyesnek asztalos, Petőfi sgt.
eladó. Hajnóczy
u. 75.
15768
4- I. I.
X15632 Eladók 1 hold kuHasznált
konyha- koricaszár
talpon,
bútor eladó. Jóslka szalma, kisebb, nautca 25., m fldsz.
gyobb használt cefX15621 réshordók,
barna
KalórPríma
állapotban zománcos
levő Moszkvics
el- kalyha. Erd.: József
adó. Sövényház?, — Attila sgt. 38. X15755
Erdész-ház. Telefon: Különböző
modem
13.
X62954 kombinált
bútordaMaHáztáji tengeri .-vi rabok eladók.
termését megveszem. kó. iamin tér 16. —
Ivaiücs.
3
0
3-25
Ajanlatokat ..Tengeriszed éa" Jeligére -a Modern használt fekiadóba.
x 15636 hér mély gyermekMoszkvics 407 gép- kocsi eladó. Hunyakocad eladó. Párizsi di tér 1L, du. 17
x30324
krt. 34/c.
15666 óra után.
festett
Kb. 100-as kétsebcs- Kisméretű
szekrény
séges magnó,
kis- kombinált
ipari caempés
tűz- alkalmi áron eladó.
hely. 90xl80-as ajtó Marmarosi U. 30.
X63022
és egy Csepel varrógép eladó. Pál u. Épület faanyag
és
6.
Fémipariskola férfibunda
báránym elinti.
15698 bélessel eladó.
SziTanuló hegedűk, fel- várvány utca 10/b- I
húrozás. Javítás. So- Egy dunyha eladó,
mogyi u. 19. Stelner petöfltelep, ni. utca
mesternél.
X62980 99. szám. Börcsök.
X15751
Kerékpár, 3.4-es, telJesen jó állapotban Szép nagy legyezőeladó. Oroszlán
u. pálma,
egyszerű
3. Szűcsüzlet.
63001 szekrény és kis kreJózsef
Egy kétajtós ruha- denc eladó.
szekrény eladó.
— Attila sgt. 61. 62983
Szöllösi
asztalosnál. 3 személyes fodrászFelső Tisza-part 23. üzlet-berendczés elszám alatt, délután adó. Szarvas, Klu4-lg.
62994 CSlán út 27.
X15675
Slnger varrógép — Földieper-palánla —
csónakos, Jó állapot- óriásszemű
„Madaban eladó. Attila u. me Moutó" kapha16., 11.. em. Jobbra. tó. Újszeged,
Szé15746 kely sor 3.
X15669
Eladok asztal 6 pár- K i f o g á s t a l a n
állanázott szekkeL
zo- potban
halványzöld
máncozott
tűzhely, festett kombinalthásamottos kályhák, - 16, két
reka miével
komód. Vadász utca eladó. Újszeged, Szé9 . L 1. Erd.: 4—7.
kely sor ifelső
15756 csengő.
X15690
Eladó
kombinált Szilva lekvárnak elszekrény, fotel. ágy. adő. Egyötven kiló2 nagy fotel. Dankó ja, Újszeged,
SzéPisla utca 21.
kely sor 10.
15691
Eladó balkaros
ci- Kézi korongolású vipészgép. 50
literes rágos cserepek küzománcos
zsírosbö- lönböző méretben —
mennyiségdön. használt
zo- mindén
Újmáncos tűzhely. — ben kapható.
szeged. Haladás Tsz,
Hattyú utca 37/a.
63039 Bérkert u. W .

X63016

Európa Bajnokság

Ma a H. MEDOSZ-szal
mérkőzik a SZEAC

összeköltőzők!
Nagyméretű I. emeleti, belvárosi teljes
összkomfortos lakásomat elcserélném 2
db kétszoba,
komfortos
vagy 1
db
kétszoba és 1 db
egyszoba,
komfortosért. Lehet szövetkezett lakás is.
—
Vagy
másfél—kétszoba.
komfortos
szövetkezett
lakást
vennék.
„ősszel

2 szoba.
összkomfortos, földszintes lakást és külön
egy
üres szobát adok 3
szoba,
összkomfortos. esetleg személyzetis, földszinti lakásért.
„Gyors
I"
Jeligére hirdetőbe.
63006
Idősebb egyénekkel,
egyénnel jó helyen
házat vennék készpénzzel. „Ketten vagyunk" jeligére hirdetőbe.
63018

vagy tavasszal" jeligés ajánlatokat kérem a kiadóba.
Eladó 2 szoba, kony15679 ha,
spelzos
ház
Bútorozott szoba
2 azonnal elfoglalható.
—3 személyes Belvá- Róna u. 18/b. X63030
rosban hosszabb Idő- Kettőszobás,
kertes
re előre fizetőknek magánház
minden
kiadó. Telefon: 48— elfogadható
árért
67 vagy „Délelőtt el- sürgősen eladó. Refoglalt" jeligére ki- tek utca 7/b.
63014
adóba kérem. 15754
egyHázhely
építési Magánházam
anyaggal
és enge- szoba, konyha, előszoba,
speizos,
meldéllyel eladó. Erd.:
léképülettel, JószágHobiártbasa 28.
tartásos,
lakásátX15758
adással
eladó.
—
Beköltözhető három- Böhmtelep, Sárosi u.
szoba,
összkomfor- 11. szám.
X15683
tos ház eladó. „Első
kerület" Jeligére ki- Elcserélném
magasadóba.
X15720 földszintes, olcsó bé„Kétszobás
össz- rű szoba, konyhás,
komfortos
cserela- speizos lakásom. —
egyszoba,
kás",
„25 00(1
Ft belvárdsi
készpénz".
„I. ke- összkomfort, esetleg
összkom-'
rületi
kétszobással" kétszoba,
Jeligére levél van a fortosért. „Térítünk"
15761 jeligére a hirdetőbe.
Gyermektelen házas- kiadóban.
X62866
pár
részére
külön
bejáratú
bútorozott Egyedülálló értelmi- 2
rendes
dolgozó
szoba kiadó. „Előre ségi fiatalember bel- leánynak
vagy fiúfizetés" jeligére hir- városi külön bejá- nak szép tiszta búdetőbe.
62993 ratú bútorozott szo- torozott utcai szoba
bát keres magas téKertes háromszobás rítéssel. „Sürgős la- kiadó. Szél u. 39.
15742
magánház teljes la- kás" jeligére kiadó15766
kásátadással
eladó. ba.
Elcserélném
Marx
Újszeged, Bérkert u.
levő
kétszoba, tér közelében
59.
X62992 Belvárosi
konyha,
mellékhe- szép egyszoba, félkomfortos,
földszinti
Két
egyetemista lyiséges
lakásomat
—
vagy
főiskolás elcserélném szétköl- utcai lakásomat
—
leánynak szoba ki- tözés miatt, két kü- ugyanolyanért.
jeligére
adó. „Főiskola" jel- lönállóért.
Esetleg „Csendes"
XI572T
igére a kiadóba.
térítést fizetek. „Sze- a kiadóba.
X15678 rencsés" jeligére
a
X15771 Külön bejáratú búSziliért sgt. 36. sz. kiadóba.
torozott
kis
szoba
ház eladó. Érd.: du.
Háromszobás
ház azonnalra két egye500 n-öl kerttel, la- temista fiúknak kiKülön bejáratú bú- kásátadással
eladó. adó. Érd.: 12—3 Jótorozott
szoba
3 Hattyastelep,
Szent zsef Attila sgt. 82.
diák fiú, vagy leány Imre tér 8.
15735
63008
részére azonnalra kiadó,
Kálvária
tér Külön bejáratú al- Ogyesszai
negyed12/b.
15724
bérletet keres egye- ben novemberi beBudapesti szoba, — temista leány. ..Sür- költözésű 2. számú
konyhás, spelzos — gős 63 007" Jeligére épületben 2 szobás
63007 lakásom elcseréhiém
modern
lakásomat a hirdetőbe.
térítéssel, novemberi
elcserélném
szegedi
nakétszobásért. Érdek- Két rendes
leány- beköltözésű
lődni VII. ker., Dem- nak albérleti szoba gyobbméretü
kétbinszky u. 4L, IV. kiadó.
—
Petöfltelep. szobás lakásért.
em. 66.. délután 17 XIII. 782. Busz-meg- „Novemberi"
Jelóratói 39 óráig.
igére a
kiadóba.
állóhoz 5 perc.
15623
63018
X2, 52215

63004

,A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei és Szeged
városi bizottságának lapja
Megjelenik hétfő kivételével
mindennap.
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: dr. Lőkös Zoltán
Szerkesztőség:
Szeged. Magyar Tanácsköztál"
saság útja 10.
Telefon: 35-35, 30-03
Éjszakai telefon: 35-00
Kiadja a Csongrád Megyat
Lapkiadó Vállalat
M e l O a kiadó: Kovács László
Kiadóhivatal:
Szeged, Klauzál tér L
Telefon: 35-00, 31-19.
(Beküldött kéziratot nem őrzünk
meg és nem adunk vissza.)
A lapot nyomja
• Szegedi Nyomda Vállalni
Szeged, Kárász utca 9.
Terjesztik a Csongrád
megyei
postahivatalok.
Előfizetési
enj
egy hónapra 11 Ft. Előfizethető
bármely postahivatalnál és
ácsi toriéi.

Elcserélném új ház- Újszeged, Szőregi út
ban
levő
házfel- 55. számú ház eladó.
ügyelői
lakásomat Lakáscserével, megegyszoba,
konyhás, egyezéssel
62958
speizos, fürdőszobás Fiatal,
gyermekte„Lakásértjeligére len
házaspár üres
kiadóba.
15611 vagy bútorozott alKertes ház eladó. — bérleti szobát keres.
Béketelep, Klsköz 3. „Lehet bárhol" Jel15631 igére a hirdetőbe.
62959
Fel telek sok gyüház
mölcsössel eladó. — Körúti kertes
„BeköltözhePetöfltelep, X I L
u. eladó.
753.
15681 tő lakás" jeligére a
62961
Uj
bérházban levő hirdetőbe.
szobát
kétszoba,
összkom- Bútorozott
fortot cserélek
ha- keres fiatal házassonlóért.
„Bérház" pár.
„Azonnalra
jeligére kiadóba.
62 991" Jeligére hir62991
15717 detőbe.
Komlói kétszobás, —
modern
lakásomat
és
kórházi
laborA L L A 8
asszisztens)
állásomat elcserélem szegedi hasonlóért, la- Tekeállító fiúkat felkás egyszobás lehet. vesz a Juhász Gyu„Családi o k " Jeligé- la Kultúrotthon, Vöre a kiadóba. 15653 rősmarty u. 5.
1 szoba, konyhás la- G Y A K O R L O T T gépkeres
kást keresek. „Min- lakatosokat
a
MAden költséget térí- felvételre
H
A
R
T
Hajójavító
tek" Jeligére a hirx!3726
detőbe.
63015 Üzem. Tápé.
Kis haz
Petőfitele- Anyajub-gondozopen, 29. utca 729. sz. nak foglalkoztatható
250 n-öl kerttel, ter- családtagokkal több
mő
gyümölcsfákkal éves
gyakorlattal
azonnali
átadással, rendelkező
juhászt
minden
elfogadható keres a József Atáron eladó. Bőveb- tila Tsz
személyes
bet Szatymazi u. 6„ jelentkezéssel, Makó.
háztulajdonos.
15711
M 30323
Külön bejáratú bú- Faipari szakmunkást
torozott szoba
ki- felveszünk ált. iskoállasra.
adó 3 dolgozó
ré- lában levő
MJv.
szére. vagy
házas- Jelentkezni a
Tanács
V
b
Művelőpárnak.
Erd.
Ady
téri
egyetem, Czi- désügyi Osztály szerokné.
15709 mélyzeti előadójánál.
15707
Kis kertes házat veszek (lehetőleg Alsóvároson).
AjánlatoE G Y É B
kat ..20 000 Ft első
részlet" jeligére
a
érdekiadóba kérem. 15656 Értesítjük az
kelteket, hogy a haBelvárosi, összkom- lastó mentén
levő
fortos egyszobás la- székháti út novemkásomat elcserélném ber 1-lg minden forkétszobásért. „Kissé galom elől
lezárva.
külsőbb"
Jeligére Halgazdaság.
X15652
kiadóba.
X15654 Kézimunkák
hímzését.
rajzolását
és
Újszegeden
300 n- pá rnamontirozást
öles gyümölcsöskert vállal MüUer Erzsi.
eladó, vagy
elcse- Károlyi U. 4. 62982
rélném lakasért.
X23777 2 tehén elveszett Rózsa u. 20. alól. MegBaktői kertet
bér- találó jelentkezzen.
be
vennék.
„Kút"
15767
Jeligére a kiadóba.
15574
Idős nénit vagy báEgy ágy dolgozó fér- csit, vagy házaspárt
házáért
fi részére kiadó. — eltartanánk
lakásáért.
—
Vajda u. 37.
62830 vagy
„Megbecsüljük" Jeligére
a
hirdetőbe.
Kertes házat
ven62971
nék
életjáradékkal
vagy kizárólag havi
részletfizetéssel.
— Belvárosi lakásomon
„Lakáscsere lehetsé- gyermekgondozást
ges" jeligére kiadó- vállalok. Jóslka utca
X15219
ba.
X15693 ML, fldsz. 5.

Szombat délután 0veszlettem egy táskát. Becsületes megtaláló pénzt tartsa
meg, az iratokat adja le a
szódagyarban,
Gutenberg u.
23.
63031
Szobafestést,
mázolást vállalok. Szabó
István
festőmester.
Szent István tér 13.
63017
„Manci" névre hallgató szürke szamar
elveszett
az „Ifjú
Gárda" Ifjúsági Város állatkertjéből. —
Kérjük a becsületes
megtalálót, vagy aki
valami felvilágosítást
tud nyújtani, értesítse az Ifjúsgt Város Igazgatóságát.
15756
Kérem
vevőimet,
hogy a hecsedli előjegyzést
megkezdtem. Minél előbb jelentkezni szíveskedjenek, hogy minden
vevő igényét kellően
kl tudjam elégíteni.
Király Gyuláné Szeged, Tisza Lajos u.
38.
15626
Elvesztettem Csongrádi sugárúton pénteken 10—11 között,
ingem és rövid nadrágomat. Megtalálót
jutalmazom.
Szent
István tér 6. Gercsov.
15688
Kinyúlt kötött kabátok, kardigánok javítását és fordítását
vállalja MUller Erzsi, Károlyi u. 4.
62981
Bundák — Irhák divatos átszabása, tisztítása, festése.
Banyay
szűcsnél,
—
Oroszlán u. 3. X62002

H A Z A S 8 A G
Megismerkednék
38
—32
éves
özvegy
vagy elvált. Jólelkű
asszonnyal, aki hü
élettársam, fiamnak
pedig szerető édesanyja lenne.
Egy
gyermek nem akadály. Lakás biztosítva. Feny képes
levélre válaszolok. —
„Hűségest
Jeligére
kiadóba.
15713
Dolgozó elvált aszszony élettársat keres 35 éves
korig,
főbérletl
lakásom
van. Csak fényképes
levelekre
válaszolok. Kalandorok kíméljenek.
„Fényképet
visszaküldöm*
jeligére kiadóba.

mm

