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A Szegedi Kenderfonógyár dolgozói 
túlteljesítik felajánlásaikat 

Rákosi Mátyás kiszabadulásának évfordulója a Magyar Békekon-
gresszus és november 7 tiszteletére a Szegedi Kendergyárban egy bélig 
tartó bíkeműszaknt Indítottak meg. A békemüszak alkalmából az üzem 
S02 dolgozója leli egyéni felajánlást. 

Vastag Istvánné eddigi 130 állngszázalékáva! szemben a műszak 
első napján 101 százulékol. Koszorús István 137 átlagszdzalékával szem-
ben 219 százalékot teljesített. Tóth Erzsébet If júmunkás október 30 án 
már jövő évi július 7-1 tervét teljesítette 

Jelentós önktillségcsókkentésl értek él az üzem dolgozói a bála-
kotélbontógép álalakitáaával. Igy nnponként kél és fél mázsa anya-
gól tudnak használhatóvá lenni. Az újítással a n 'gyedlk negyedév-
ben 150 ezer forintot lakarílanak meg. 

A Magyar Természettudományi 
Társulat 

szegcdi csoportja november 5-én 
délelőtt fél 9 órakor tar t ja alakuló 
gyűlését u Magyar-Szovjet Társa-
ság székházában (Horváth Mihály-
u tca 3.) Előadást tart Rapaics Raj-
mund akadémikus: „A maradi gon-
dolkodás, mint a szocializmus épí-
tésének akadálya'* címmel. Szere-
tet te l várunk minden dolgozót. 

Sok pályamű érkezett 
a "Berlin eleste" 

kritikai pályázatára 
A MOKÉP é« az Uj Magyar 

Könyvkiadó nem sokkal a „Berlin el-
este" c'fmű hatalmas szovjet film be-
mutatója uten kritikai pályázatot 
hirdetett a szovjet fllmipűvészet e 
remekművének értékelésére. Már ed-
dig számos pályamű érkezett a 
MOKí:P-hez A pályádat ha 'árideje 
november 15. Ekkor osztják ki az 
értékes di jakat . Az újabb pályáza-
tokat továbbra a MOKÉP propa-
ganda főosztályára kell küldeni. 

Házasság hozománnyal 
Gyakanov: „Házasság hozomány-

nyal" című zenés vigjá'ókdt no-
vember 7-én a Vidám Színház mu-
latja be. A darab bemutatását ere-
detileg csak november közepére 
tervesték. A színészek és műszaki 
dolgozók azonban egyit'tesén vál-
lalták, hogy többletmunkával a 
nagy ünnep évfordulójára bemuta-
tót tartanak. 

Ez' az ig«n szórakoztató, áj szov-
jet darabot műsorára tűzte a Sze-
gedi Nemzeti Színház is. 

A MAV Igazgatóság kózli 
hogy november 7-én, kedden a hi-
vatalos Menetrend-könyvtől elté-
rően csak ® vasárnapra előirt vo-
natok közlekednek. A bányászér-
dekeket szolgáló munkásvonatok 
azonban ezen a napon is változatla-
nul a hétköznapi menetrend szerint 
közlekednek. 

A SZEGED/ VILLAMOSVASÚT-
NÁL továbbképző szakmai oktatást 
indítottak. A tanfolyam hallgatói 
szakmunkások. a tanítás előre elké-
szített munkaterv sserint folyik 

A MAGYAR KENDER kultúrter-
mében szombaton este műsorral egy-
bekötött disznótoros vacsorát ren-
dezetek az tizem dolgozói Az üzem 
kultúrgárdája népj táncokkal, jele-
netekkel és csasztuskákkal szórakoz-
tatta a jelenlévő dolgozókat. 

A MAGYAR TÖRTÉNELMI Tár-
sulat délalföldi csoportja ma, va-
sarnap délelőtt 11 órakor felolvasó 
illést tart az Ady-téri egyetem fll. 
Cméleti 2. számú tantermében. Ez 
alkalommal dr, Giday Kálmán épí-
tőipari gimnáziumi tanár tart elő-
adást; „Tőkés fejlődés éx munkás-
mozgalom Szegeden, 1849—1919'' 
címmel. Az előadáshoz hozzászól 
Györffy Sándor, a Munkásmozgalmi 
fntézef munkatársa Az ülésre min-
den érdeklődőt szívesen látnak. 

A SZEGEDI BÚTORGYÁRBAN no-
vember 6 án Indítanak szakmai ál-
képző tanfolyamot. A szakrajz lan-
folyumon 25 dolgozó vesz részi, a 
gépmunkás átképzési tanfolyamon 
pedig 13 dolgozói képeznek át. 

A BELVÁROSI OVODÁSOK mű-
sorral készülnek a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom méltó meg-
ünneplésére. Már az elmúlt héten 
készítették a kis óvódások a színes 
virágokat és zászlókat a terem de-
korálására. A november 7-i ünnepé-
lyükre szüleiket ls meghívják és 
táncokkal, dalokkal szórakoztatják 
óket. 

AZ UJSZEGEDI „HALADÁS" 
TERMELŐCSOPORT a napokban 
adta el két hold földön termett tíz 
mázsa ricinustermését. A termelő-
csoport vezetősége 250 forintot ka-
pott egy mázsa ricinusért 

A RENDŐRSÉG KULTŰRGÁR-
DAJA és zenekara november 5-én 
délután Rőszkén tart előadást. A 
kamarakórus magyar és orosz nép-
dalokat ad elő, balalajka- és gi 'ár-
kisérettel. A kultúrgárda egyfelvo-
násos színdarabokat játszik, a népi 
tánccsoport orosz és magyar tán-
cokká] szórakozta' ja a röszkei dol-
gozó parasztságot. 

A SZEGEDI KENYÉRGYÁR dol 
gozól anynglnkuréUosságl mozgalmai 
Indítottak. KUU'nösen jó példát 
mutat a Petőfi Sándor-sugárúti | 
műhely, ahol n dolgozók fr laján 'á- j 
sukat százszáza'éklg teljesítik. Eb j 
ben az üzemrészben a dolgozók már 
teljesítették az 1950-cs termelési elő-
irányzatukat. 

Á SZEGEDI PAPRIKAFELDOL-
GOZÓ telep üzemében, főleg a pap-
rikahasitónők között, megindult a 
munkamódszerátadási mozgalom. 

A SZEGEDI GYÓGY ÁRUÉRTÉ-
KES1TÖ VÁLLALAT az 1950. év 
harmadik tervnegyedévében 22 szá-
zalékkal több gyógyszert adott ki, 
mint az első tervnejtyedévben. Ez js 
a jobb gyógyszerellátást és a gyógy-
szerellátás jó megszervezését bizo-
nyítja. A gyógyszer most már eljut 
a legszélesebb néprétegekhez is. 

A FÖLDMÜVESSZÖVETKÉZET 
dolgozói a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom tiszteletére az ujszegedi 
szövetkezet helyiségében hétfőn este 
6 órakor ünnepélyt rendeznek Je-
gyek a szövetkezeti bott helyiségé-
ben kaphatók. 

A PEDAGÓGUS SZAKSZERVE. 
ZET az egyetemi karok között ta-
pasztalatcserét indított meg. A bu-
dapesti Egyetemi Földtani Intézet 
tanszéke a napokban látogatta meg 
az Ásványtani Intézetet és itt meg-
beszélték a szakmában felmerülő 
problémákat, a kutatási szemponto-
kat. 

FELSÖVÁROSON A KEMES UT-
CÁNÁL mosl fúrnak a Vfz- és Csa-
torna Művek dolgozói egy 272 méter 
mélységű kutat, amely 700 liter vi-
zet ad percenként. A dolgozók fel-
ajánlották, hogy a kút építési mun-
kálatait november 15-lg befejezik. 

AZ ,.ŰJ ÉLET" TERMELŐCSO-
PORT november 4-én este 6 órákor 
az alsóvárosi földművesszövetkezet 
helyiségében disznótoros vacsorával 
egybekötött műsoros estét tartott . 
A kultúrműsort az alsóvárosi iskola 
kulúrgárdája adta. 

A SZEGEDI KISKERESKEDELMI 
Vállalat a Béke-telepen felállított 
egy füszerárudát. November 3-án 
nyitották meg a Sziliéri-sugárút 9jb 
szám alatti húsárudájukaf is. hogy 
ezzel is biztosítsák a város külterü-
letén lakó dolgozóinak is húsellá-
tását. 

A HUNGÁRIA SZÁLLÓBAN no-
vember 3-án rendezett béke-esten 
igen nagy számban vettek részt 
Szeged dolgozói. Különösen nagy si-
kert arat tak a szegedi Nemzeti 
Szinház művészeinek jelenetei és 
énekszámai. 

AZ EGYETEM FIZIKAI DOLGO 
ZGl versenyt Indítottak a kar leg-
jobb dolgozója elmért. Munkakriti-
kai napot vezetnek be és minden 
hónapban megtárgyalják n felmerü-
lő hibákat és hiányosságokat. Itt ál-
lapítják meg azt is, hogy az elmull 
hónapban hogyan végezték munká-
jukat. 

A MÓRA GIMNÁZIUMBAN több 
mint ezer forint állandó ösztöndíjat 
osztottak ki a tanulóifjúság között. 
Az ösztöndíjban részesülők fele di-
ákotthonban lakik. 

A VÁROSI TANACS 
HÍREI 

Oj szikvizüzemet létesített 
a Városi Tanács 

Emlékezetes, hogy milyen zavarok 
léptek fel a nyáron Szegeden a szik-
vízellátás körül A Városi Tanács 
ipari és kereskedelmi osztálya most 
új szikvízüzemet létesített, hogy ha-
sonló zavarok többé elő ne fordulja-
nak. Az új üzem nemcsak szikvizet 
gyárt, hanem Anna-víz palackozásá-
val is foglalkozik. Az üzem a közel-
múltban létesült, a Kossuth Lajos-
sugárút 49. szám alatt működött ed-
dig, hétfőtől kezdve azonban a Gu-
tenberg-utca 23 szám alattj telepen 
folytatja működését. 

• 

A szegedi Városi Tanács végre-
haj ló bizottságának kereskedelmi 
osztálya kéri azokat a dolgozókat, 
akik í-cs számú utalványukat vala-
melyik árudában leadták, hogy igé-
nyelt burgonyájukat hétfőn délig fel-
téllenül vigyék el, mert az árudák-
nak későbbi időben nem áll módjuk-
ban a burgonyát kiadni. 

A D É L M A G Y A R O R S Z A G I 
szegedi k e r ü l e t i t ü d ő g y ó g y á s z 
szakcsopor to t n o v e m b e r 5-én, 
m a dé le lő t t 1 ó r a k o r a b ő r g y ó -
gyásza t i k l in ika t a n t e r m é b e n a l a . 
kí ' . ják meg . E r r e az a lka lomra 
meg je l ennek CsongTÚd és B á e s -
k l skun m e g y e t ü d ő g y ó g y á s z 
szakorvosa i is . 

AZ A U T Ó J A V Í T Ó Á L L A M I 
V Á L L A L A T 28 d a r a b n a g y o b b 
t e l j e s í t m é n y ű ú j m o t o r t k a p o t t . 
Az üzem dolgozói vá l l a l t ák , h o g y 
november 7 - re fe l szere l ik az ösz-
szew m o t o r o k a t . A m o t o r o k b e . 
szere lésével t öbb m u n k a e r ő r e 
lesz s z ü k s é g ü k , ezér t m é g a h ó 
f o l y a m á n nvo lcvan ú j m u n k á s t 
is vesznek f e l . 

A Járási Tanács közli: 
Házadó-vallomások határideje no-

vember 30, Minden háztulajdonos-
nak és általában azoknak, akik éptt-
lctingatlant kezelnek, november vé-
géig bázbérvullomást kell bcadnlok. 
A házbéradóvullomásokat hivatalos 
nyomtatványon kell a helybeli adó-
kezclőscghcz elismervény ellenében 
benyújtani. Az egyes községekben a 
helyi adóhivatal (adóhivatali kiren-
deltség) nyújt közelebbi felvilágosí-
tást arról, hogy kik mentesülnek a 
beadás alól. A házbér-ívek beadásá-
nak elmulasztása szigorú büntetés-
sel jár. 

Kötelező könyvvezetés. A piaci 
árusok kivételével mindenkinek, aki 
bármilyen élelmezési 'termést (őster-
melőtől) vásárol, köteles beszerzési 
könyvbe minden esetben azonnal be-
vezetni. Az így bevezetett és termelői 
forgalmi adó alapjául szolgáló 
könyvet havonta, az egyes rova-
tokat összeadva, le kell zárni. A 
könyv alakját úgy kell meghalá-
rozni, hogy annak minden tétele, 
a különbőző forgalmi adó százalékok 
beírására is alkalmas legyen, * 

OTI járulékok befizetése. Azok, 
akik háztartási alkalmazottakat, 
vagy házfelügyelőket foglalkoztat-
nak, kötelesek a havonta esedékes 
OTI járulékukat kiszámítani és nzok 
összegét minden hónap 15-lg az 
adóhivatalnak csekken beküldeni. 

* 

Váltságkedvezmény kislakások 
után. 'A' különféle akció kölcsönből 
épített családi házak után fizétendö 
váltság kirovása megkezdődött. Akik 
az erről szőlő fizetési meghagyást 
kézh?z kapják és a négyszáz forin-
tos váltság-összegre nyomban három-
száz forinto't befizetnek, azok a to-
vábbi száz forint megfizetése alól 
kedvezményképpen mentesülnek, * 

Kamatmentesen fizethetik adóhát-
ralékukat az ú j gazdák. Azoknak a 
földhöziuttatott gazdáknak, akik az 
idei adóinkkal együtt n mult évi 
adóhátralékuknak legalább a felét 
most klf'zetlk. nem kell késedelmi 
kamntot fizetniük. A kamatot mint 
kedvezményt elensedl a .Tárást Ta-
nács. de lia adófizetést köfclezctt-
sétfllkrt ennek e'leuére sem télié-
sínk, akkor a tartozások behajtását 
szigorúan megkezdi. 

Félévi börtön 
zsissikes búzáért 

Takács József balástyai 33 hol-
das kulák búzatermését hanyagul 
kezelte, hogy kár t okozzon a dol-
gozók ál lamának. Gabonája igy 
zsizsikes lett. Ezenfelül csalást 
követett el; halott apja részére fej-
adagot igényelt, birkanyirásból 
származó gyapjukészletét pedig el-
rejtette. A szegedi járásbíróság 
félévi börtönre, 500 forint pénzbün-
tetésre, 1000 forint vagyoni elégté-
telre és Balástya területéről egyévi 
ki t i l tásra itélte. 

Békegyülést rendes 
a szöregi MNDSz 

Az. MNDSz szöregi szervezete 
november 5-én, vasárnap délután 2 
órakor kul túrműsorral egybekötött 
békegyűlést tar t . A békegyülésre 
az MNDSz vezetősége minden szö-
regi dolgozót elvár. A szöregi 
MNDSz-asszonyok ezideig kultúr-
versenyben voltak újszentivánj asz-
szonytársaikkal. A mai kul túrmű-
sor alkalmával derül ki, hogy a 
két szervezet közül melyik végzett 
jobb kultúrmunkáti 

November 6-i ünnepi pártnapok 
előadói beosztása 

Beosztási hely: 
Államosított öntödék 
Bőripari szövekezet 
Barnevál 
Bútorgyár NV 
Dohánygyár I—IV. 
DÉMA cipőgyár 
Dózsa tszcs. 
Délmagyax nyomda 
Épületszerelő NV 
Gyárépi tő NV 
Gyufagyár 
Qázgyár 
Gépkocsi Községi Vállalat 
Közvágóhíd 
Kotrótelep 
Kefegyár 
Konzervgyár 
Kertész-téglagyár 
Keramit-téglagyár 
Késárugyár 
Köztisztasági belep 
Kenyérgyár 
Kőbányai Sörgyár 

Lemezgyár 
Magyar Kender nappali m . 
Magyar Kender éjjeli műszak 
Magasépítő NV 
MÁV Rókus 
Alkotmány teszcs. 
Kisvasút 
MÁV osztálymérnökség a lm. 

MAV forgalom, fűtőház 
Orion bőrgyár 
Orosházi Magasépítő NV 

paimuttpar NV 
Pick-gyár 
Paprikabeváltó 
Postamfiszaik 

Szegedi Kender nappali m . 
Szegedi Kender esti műszak 
Szegedi Jutafonó 
Szegedi Cipőgyár 
Szabókisipari Szövetkezet 
Sertéshizlaló 
Szőrme és bőrruha 
Tiszamenti Fűrészek 
Tisza-maJom 

1 Táncsics tszcs. 
Teherfuvar NV 
Ujszegedi Ládagyár 
Villamosvasút 
Vizműtelep 
Varga Kötélgyár 
Városi kertészet 
Villanytelep e rőmű 
Villanyhálózat 
Állami Védőnő Intézet 
Büntetőintézet 
Bankok 
Egyetem I—IV 
Erdőigazgatösá:'. 
Földművelésügy 
Gőzfürdő 
Igazságügy 
MÁV Igazgatóság 
Mozik 
Közkórház 
Nemzet j Színház 
OTI 
Pedagógiai főiskola 
Pénzügyig. 
Postaigazgatóság 
Pos ta I. 
Posta II. 
Rendőrség 
Rost NV központi iroda 
Röv-Köt., Szetex 
Szakérettségi kollégium 
Szálloda NV 
Szegedi Kiskereskedelmi NV 
Szegcdi Ruházati Bott 
Tűzoltóság 
TÜZÉP 
Városháza 
Alsóváros I. 
Alsóváros II. 
Belváros I. 
Belváros II. 

Belváros 111. 
Belváros IV. 
Belváros V. 
Belváros VI. 
Felsőváros I. 
Felsőváros II. 
Fodortelep 
József Attila telep 
Móraváros I. 
Móraváros II. 
Petőfitelep I. 
Petőfitelep II. 
Petöfitelep III. 
Rókus 1. 
Rókus II. 
Rókus III. 
Kecskéstelep 

Újszeged 

Előadók neve: 
Antali Sándor 
Kovács Sándor 
A bt AntaJ 
Nacsa József 
Simon Béla 
Dr. Lőkös Zoltán 
Csiszár Károly 
Roesnyai Mihály 
Pötördi László 
Szekeres II. István 
Salamon Ferenc 
Richter József 
Sulyok István 
Csonga Gyula 
Simon György 
Zstirkán János 
Sebestyén László 
Magyar Mátyás 
Makra György 
Tóth Béla 
Taraba Lajosné 
Tébesz Antalné 
Zsabka Endre 
Nyilasi Pé ter 
Bicó György 
Hegedűs László 
Tombácz Imre 
Dr. Ruttkai György 
Bán Béla 
Gaál Zoltán 
Gaál Zoltán 
Gaál Zoltán 
Vermes Miklós 
Katona Ferenc 
Kelemen Ferenc 
Kovács Ferenc 
Pusztai Antal 
Fazekas Bertalan 
Siklós János 
Klein Sándor 
Róna Imre 
Sárvári Mihály 
Rozsos Antal 
Sajó Gyula 
Pet r i Ferenc 
Léderer Ferenc 
Dobaá Béla 
Imre László 
Törköly Ferenc 
Pintér Péter 

Székely Béla 
Kecskeméti Ferenc 
Székely Mátyás 
Gera József 
Nyéki Lajos 
Lőcsei Viktor 
Mison Gusztáv 
Rajci Kálmán 
Ágoston György 
Gerőné dr. Fazdkas Erzséb. 

Dr. Lakatos Imre 
Id. Simon Bé'a 
Angyal Sándor 
Józsa Zoltán 

Nagy László 
Várnai Miklós 
Boda Józsefné 
Csontos Eszter 
Tata i István 
Fischer Miktösné 
Földi Jenő 
Hegedűs Viktorné 
Brunner Józsefné 
Erdei Károlyné 
Bán Ferenc 
Horváth Márton 
Márki Andrásné 
Zombori Miklós 
Horváth Bertalanná 
Csikós Istvánné 

Molnár János 
Nagy László 
Kuti Richárd 
Szabó Sándor 
ifj. Simon Béla 
Magyar János 
Röday Pál 
Hegedűs László 
Kovács Ferenc 
Dr. Anfattfl György 
Dr. Bakos Géza 
Bóday Pálné 
Keleti László 
Kiss Mihály 
Salamon Ferenc 
Hatvani Jenő 
Nyéki Ferenc 
Lukics Andor 
Lédsrer Ferenc 
Fa rkas Miklós 
Makra Mihály 
Vereska András 
Rozsnyai Mihály 
Páló János 
Miso-n Ilona 
Szekeres II. István 

Az elvtársak vegyék fel a kapcsolatot a z alapszervezeti titkárok-
kal, a pártnap pontos idejét tudják meg. A pártnapon pontosan jelen-
jenek meg az előadás megtartása végett. 


