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A szovjet ifjúság egész életét 
kommunizmus győzelmének szenteli 

Lenin-renddel lllnfelíék kl a Komszomol! 
A Komszomol jubileuma al-

kalmából levelet küldött Sztá-
linnak, a szovjet ifjúság nagy 
barátjának és bölcs tanítójának. 
A tevéiben a szovjet,ifjúság ün-
nepélyesen megfogadja, hogy 
továbbra is hü fiai lesznek) a 
szovjet ifjak a hazának, hűek 
lesznek a Szovjetunió Kommu-
nista 'Bolsevikj Pártjához és 
egész életükei a kommunizmus 
győzelmének szentelik. Megfő, 
gadják, hogy uj sikerekkel még 
széle ebb mederben kifejlesztik 
a szocialista versenyt az ötéves 
terv feladatainak haatáridő 
ctőtii teljesítéséért, mindent 
meglesznek a magas termésho-
zam biztosításáért. A levél vé-

gül megállapítja, hogy a szov-
jet ifjúság előtt a kommunista 
társadalom megvalósilának ha-
talmas gyakorlati célja áll. A 
levelet a vállalatok, kolhozok; 
államgazdaságok, tanintézetek 
és a hadsereg alakulatainak if-
júsági ülésein ismertették és 
33,477.219 ifjú lelte magáévá. • 

A Szovjetunió legfelsőbb ta-
nácsának elnöksége a Komszo-
mol fennálásának 30-ik évfor-
dulója alkalmából a Lenin-
Renddel tüntette ki a Komszo* 
mot szervezetet és a szervezet 
81 kiváló vezetőségi tagját. A 
Komszomol 3.170 kiváló tagja 
egyéb kilünlelést kapott. 

Megnyilt a budapesti Komszomof-
kiállitás 

A Nemzeti Muzeum termei-
ben pénteken ünnepélyes külső-
ségek között nvilt meg a lenini 
kommunista ifjúsági szövetség 
fennállásának 30-ik évforduló-
ján rendezett kiállítás. A meg-
nvi'ó ünnepségen résztvetlek 
Szakasits Árpád köztársasági el-
nök. Kádár János, Rajk László, 
Farkas Mihály, Olt Károly, 

Kossá István miniszterek, 
Szmimov szovjet követségi ta-
nácsos, a főváros, a demokrati-
kus pártok, a honvédség és az 
ifjúsági szervezetek képviselői. 
A megnyitáson Bóka László 
kulluszállamtitkár méltatta a 
Komszomol jelentőségét. 

A Komszomol tagjai — mon. 
dotla a többi között — egyfor-

mán beválnak a munkában és 
a tanulásban, az újjáépítésben 
és a harcban egyaránt. A ma-
gyar ifjumunkásság ts teremtse 
meg a maga Komszomolját és 
kövessék a szovjet ifjak példá-
ját a munkában és a leözösségi 
életben. 

Ezután a szovjet nagykövet-
ség nevében Szikacsov követségi 
titkár üdvözölte a kiállítást. 
Hangsúlyozta, hogy a szovjet 
ifjúság szervezete igen jelentős 
helyet foglal el a Szovjetunió 
gazdasági, társadalmi és kul-
turális életében. A biállitás le-
hetővé teszi, hogy a magyar 
ifjúság közelebbről megismerje 
a Komszol sokoldalú munkáját 
és helyesen értelmezao a szovjet 
ifjúsági szervezet célkitűzéseit. 

Non György, a Magyar Ifjú-
ság Népi Szövetségének elnöke 
hangsúlyozta felszólalásában, 
hogy a magyar ifjúságnak min-
denben követnie kell a Komszo-
mol példáját. A magyar ifjúság 
büszke arra, hogy belekapcso-
lódva az egész világ haladó if-
júságának munkájába, együtt 
küzd a Komszomol ifjúságával 
a tarlós békéért ós a szocializ-
mus építéséért. 

A dolgozó nép közül jöttek 
—- a dolgozó népet szolgálják 

Szeged uj tanácsnokai 
».l közigazgatás jelfii sitié Szegeden ma már nem frá-

zis, hanem egyre inkább valósággá vátikn — mondotta Dénes 
polgármester a város törvényhatóságának legutóbbi közgyűlé-
sén. Ezt bizonyítja az is, hogg három tanácsnoki széket olya-
nokkal töltöttek be, akUo a nép közül jöttek és a népet akar-
ják szolgálni-

A közeíiátási ügy-
osztály 

vezetésére kapott megbízatást 
fsailai Ferencné elvtársnő. 

— Bizony az én kis háztar-
tásom után, nagy háztartás ve-
zetésével biztak meg — mondja 
Nem ijedek meg azonban a ne-
hézségektől. Arra törekszem itt 
is. hogy ebben n nagy városi 
háztartásban minden dolgozó 
megkapja az őt megillető ada-
got és ne legyen semmiféle zök-
kenő. Jól ismerem a magam éle-
téből, hogy mire van szüksége 
egy-egy családnak, mindezt biz-
tosítóm is a közeilátás keretein 
belül. 

— Pártom bizalma, és vele 
e dolgozók bizalma állított ide. 
Ennek a bizalomnak ugy érzein, 
akkor felelek meg leginkább, 
ba segítséget nynjtok számuk-
ra a napi 6iet közellátási kér-
déseibon. Szoros kapcsolatot te-
remtek a bozzlnkfordv,lóval, 
hogy ezt a hivatalt minden 
dolgozó magáénak érezze. Szin-
te jelképesnek éreztem, hogy 
működésem első napján a sző-
rééi földmüvesszövetkezet kül-
döttsége keresett fel. A mun-
kás-paraszt szövetség egyik 
megnyilvánulását láttam meg-
mutatkozni ebben, amely to-
vábbi munkám egyik legfonto-
sabb aiapja les'z. 

A népjóléti ügyosztály 
irányítása is harcos asszony-
kézbe került. Havalecz Ist-

vánné elvtársnő gazdag isme-
retekkel rendelkezik ezen a té-
ren, hiszen a törvényhatósági 
bizottság tagjaként és a Ma-
gyar Nők Demokratikus Szövet-
sége vezetőjeként is közelről is-
merkedett meg a szociális pro-
blémákkal s nem egy ügy jó el-
intézése fiiződik nevéhez. Ruhá-
ján most is ott csillog az 
MNDSz »JÓ Munkáért* kitün-
tetése. 

Első feladatom — mondja 
Havalecz elvtársnő —, hogy 
megállapítsam, kik azok a rá-
rászornltak, akiknek sürgős se-
gítségre van szüksége. Rendet 
akarok teremteni ezen a téren. 
A jövő évi költségvetés megsza-
bott anyagi kereteket bocsát 
rendelkezésemre, ezért a leg-
szigorúbban felülvizsgálom, 
hogy illetéktelenek ne kaphas-
sanak segélyt.. Igy azután a 
rászorulók csakugyan segitsfget 
kaphatnak és sok esetben na-
gyobb támogatást is. 

— Az MDP szociálpolitikai 
programját tartom minden-
ben szem előtt. Az egész-
ségügyi és szociális intézmé-
nyekről messzemenően gondos-
kodom, a szeretetházról, árva-
házról, népkonyhákról. nap-
közi otthonokról, kórliázokról. 
Természetesen nem szociális 
©morzsákat* akarunk juttatni, 
mint a mult rendszer bűnös ve-
zetői tették, hanem végső fokon 
arra törekszünk, hogy olyan 
társadalmat érjünk el. amelyben 
a termelő erők fejlettségével, 
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Motorverseny a Széchenyi-iéren 

tervgazdálkodással, a kapita-
lista, elemek kiszorításával gyö-
keresen oldjuk meg ezeket a 
kérdéseket 

A kuiturügyoszlály 
Kiss Mihály elvtárs vezetésével 
működik. Alaposan megszapo-
rodott a munkája, mert a ta-
nácsnoki tisztség betöltése mel-
lett a város közigazgatási tan-
folyamán is előadásokat kell 
tartania. 

— Nagy munkaterületet kap-
tam — beszéli mosolyogva. Sok 
minden pótólni, helyrehozni 
való van a kulturügyek terén. 
Nagy segítséget jelent azonban 
munkámban, liogy n dolgozók, 
főként n mnnká^ság bizalommal 
fordnl hozzám. Hatalmas lökő-
erőt ad az a tudat, hogy a 
munkásság körében igen nagy 
a knttnraéhség. Ezt a kultnra 
iránti vágyat igyekszem minél 
tökéletesebben kielégíteni. Kul-
turmunkámat az MDP program-
nyilatkozata szellemében vég-
zem, hogy széleskörű tömegkul-
túrát alakíthassunk ki. 

— A konkrét tennivalók kö-
zött elsőnek a kollégiumoknak, 
ta.noncotthonoknak nyújtandó 
segítséget vettem. A színházzal 
megszervezzük az állandó, rend-
szeres üzemlátogatásokat, hogy 
a színházat még szorosabban 
összekapcsoljuk az* üzemekkel. 
Erőmhöz mérten megvalósítom 
Szegeden is, hogy ne csak a fel-
sőbb rétegeké tegyen a kultnra, 
hanem a tömegeké is. 

Három nyiialfcozaf 
szarai azt bizonyítják, hogy 
olyan emberek foglalták el a 
város három fontos tanácsnoki 
székét, akik a maguk minden-
napi életéből ismerik a dolgo-
zók problémáit, gondjait-bn j'iit. 
Uj hivatalukban a dolgozó nép 
ügyét szolgálják és a népi de-
mokráciát építik, amelyből meg-
születik nálunk is a szocializ-
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A vasárnapi Komszomol ju-
bileumi ünnepséggel kapcsolat 
ban országos háztömbkörüli 
motoros versenyt rendez a Sza. 
badságharoos Szövetség szegcdi 
szervezete a Minsz-szel karöltve. 
A versenyen Budapest, vidék és 
Szeged motorosai mintegy 50-en 
vesznek részt. A fővárosból tiz, 
a vidékről Gyula, Kecskemét, 
Baja legjobb versenyzői jönnek 

A mezítlábas bajnokság 
vasárnapi műsora: 

Vasutas külső pálya: 9 óra 
KAOSz—TIOSz, 1 óra Vasutas 
—Móraváros. 

Szak pálya: 9 óra SzAK— 
SzATE. 

Szőreg: háromnegyed 11 óra 
Szőreg—SzMTE. 

Pálfy pálya.- háromnegyed 9 
óra Postás—Haladás, 10 óra 
Előre—Bástya, negyed 12 óra 
Fodortclep—Törekvés, fél 1 
óra Somogyi—Petőfi. 

Húsos pálya: 10 óra Kossuth 
—Honvéd. 

Felhivjuk a Pálfy pályán 10 
órakor játszó Előre és Bástya 
tagjainak figyelmét, hogy a 
Tnérkőz's knegkezdése előtt fél 
órával, azaz fél 10-kor ponto-
san jelenjenek meg. 
Meghívásos versenyt rendez 

a Postás 
A szegedi PSE kerékpáros 

szakoszlálya vasárnap délelőtt 
11 órakor a Szeged—budapesti 
országúton meghívásos ifjúsági 
vaskerekes versenyt rendez, 30 
kilométeres távon. A versenyre 
ifj. Kiss József és K'ócsó Mihály 
posiásversenyzők meghívták nz 
elmúlt vasárnap lezajlóit kerü-
leti verseny két győztesét, AI-
mási Sándort és Kopasz Sán-
dort, az SzVSE tagjait. Az ér-
dekes kiliivásos küzdelem iráni 
szegcdi kerékpáros . körökben 
nagy az érdeklődés. 
Feltörőhen A SZATE tekecsapata 

A tekebajnokság őszi idénvé-
nek meglepetése a SzATE sike-
res szereplése. A csapat a baj-
noki év kezdete előtt több játé-
kosának elvesztésével érzékeny 
veszteséget szenvedett, aminek 
eredményeként a tarasz folya-
mán igen gyengén szeropelt. A 
veszteségeket, mint az őszi ered-
ményekből kitűnik — az együt-
tes sorra győzte le a VAOSz, 
Móra, HTVE csapatát — ki-
váló utánpótlása révén kihever-
te és ennek tulajdonitható, hogy 
most a Gázgyár együttesét is 
legyőzte 3140:3124 faarányban, 
azt a gázgyári csapatot, amely 
az ősz folyamán még veretlenül 
állt a bajnoki lista élén. iA 
nagy mérkőzés legjobbjai: Ha-
rangozó, Fodor. Rácz Jenő. il-
letve Búkor, Révész és Csányi 
voltak. 

Vasutas-bajnokságot 5' akar 
nyerni Vas József 

Csupán egy szegedi birkózó 
szerzett bajnokságot az elmúlt 

ebből az alkalomból Szegedre. 
A verseny déli fél 12 órakor 

kezdődik, a rendfenntartás és a 
balesetek kiküszöbölése érdeké-
ben azonban a rendezőség kéri 
az érdeklődő közönséget, hogy 
helyét a verseny utvonalán leg-
később 1 lóráig foglalja el. A 
belépőjegyek árát egységesen 1 
forintban állapítottak meg. 

vasárnapi Szeged város bajnok-
ságáért folyó viadalban. Ez az 
egyetlen szegedi versenyző VaS 
József, az SzVSE fiatal bir-
kózója, aki nehéz szolgálati be-
osztása mellett szakit időt a 
sportoláshoz. Az ő győzelme a 
vasárnapi ver»my legnagyobb 
eseménye volt, mivel valamennyi 
ellenfelét — többek között Kin-
csest, akit az olimpikon Szil-
vási is csak pontozással tudott 
megverni — tussal győzte le. 
Szép eredményét szorgalma és 
rendszeres előkészületeinek kö-
szönheti. Éppen ezért- bizik ben-
ne. hogv a holnapi Cegléden le-
bonyolításra kerülő rasutas-baj-
noksngon is győztesként hagvia 
el a szőnyeget súlycsoportjá-
ban. 

A MEFESz rendezésében 
lebonvolitá-sra kerülő Szeged vá-
ros röplabdabajnoksűga szom-
baton, október 30-5n kezdődik 
a rókusi tornacsarnokban: 

3 óra: SzEAO A—Vegyipari 
B, 4 óra: Felsőkereskedelmi— 

, Szent Margit (női), 5 óra: Sze-
! gedi Kender—SzEAC A, 6 óra: 
' Felsőkereskedelmi—Zöldkereszt 

(női). 7 óra: Vegyipari A—Ken-
dergyár, 8 óra: Vegyipari A— 
Vegyipari B. 

Megjelenés pontos idő' en a 
rókusi tornaosavnoklian, fe's'e-
rclést mindenki hozzon magá-

i val. 
A KISOSz -VAOSz SzIT üze-

• mi labdarugóbajnoki mérkőzési 
| hétfőn délelőtt 10 ómkor ját-
' szák le a Hunyadi-téri sport-
pályán. 

Az nszó villómignzolá'-ok so-
rán 175 átigazolás futott be a 
Magyar Uszó Szövetségije. A 
magas átigazolási számnak egy 
árnypontja is van. Az NSC tel-
jes élgárdája kérte átigazolás 
sát. A nagymultu egyesület en-
nek eredményeként a bajnok-
ságban csak igen tartalékos csa-
pattal tud résztvenni. 

Az MKUMTE ökölvívó csa-
pata a kerületi ba jnokságért va-
sárnap Makón méri össze ere-
jét az MM TE-vei. Az EMOS* 
SzIT szabadnapos. 

Felhívás! Felhivjuk az üze-
mi, szakszervezeti, vagv szak-
maközi sportegyesületeket, hogy 
anyagi támogatásra, vagv gép-
kocsi használatának engedélye-
zésére vonatkozó kérelmükéi 
először a Szakszervezet, illeted 
a Szakmaközi Bizottság sport-
titkárságán mutassák t>e látta-
mozás végett. Szakszervezeti 
Tanács Sportosztálya. 

Szegedi Állami Nemzeti Szinház 
miisora 

Szombaton, 30-án d.u. 3 óra: 

Szombaton, 30-án esto 7 óra; 

Vasárnap, 31-én, d. u. 3 óra: 

Vasárnap, 31-én este 7 óra: 

Hélfőn, november 1-én: 
Kedden, 2-án: 
Szerdán, 3-án: 

Csütörtökön, 4-én: 

Blanco Posnet színvallása. — 
Scapin csínyjét. Ifjúsági előad* 
Éva. »St bérlet 2. előadás. 
Render helyárak. 
Gül baba. Rérletszünet. Mér* 
sékelt helvárak. 
Carmen. Bérletszünet. Rended 
helyárak. 
Aida. >A« bérlet. 4. előadás!. 
Halottak napján nincs előadása 
Blanco Posnet színvallása. —« 
Scapin csinyjei.* T«b. 3. előad; 
Eeo. »U« bérlet, 3 .előadás. 
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