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ÉPÜL A VOLGA-DON CSATORNA béketitkar levele. 

Napról-napra szélesedik a Volga-Don csatorna építésénél a 

munka frontja. A boreszlavl kerületben már befejezték a földkleme. 

lésl munkálatokat az épülő csatolna medréből. Most már a ta'ajnyesfi 

gépek álltak munkába és gyors i r amban végzik el a meder fene-

kének és rézsülnek egyengetését-

„Gyermekeink szebb 
és meg boldogabb 
lövöjóröi van szó" 

Egy hónappal ezelőtt ért az a 
megtiszteltetés, hogy béketilkéi 
lettem Nagy öröm volt ez szá-
momra mert tudom, hogy minden 

I kinek de különösen nekünk, 
anyáknak kell kivenni részünket 
a békéért folytatott harcból hi-
szen hazánk szabadságáról, de ezt 
ze! együtt egdrágább kincsünk: 
gyermekeink szebb és boldogabb 
jövőjéről van szó Ezért igyekszem 
minél jobban eleget tenni béketit-
kári kötelességemnek. 

Üzemünkben szalagon belül meg 
valósítottam a ..Szabad Nép"-olva-
sását. Ma már csaknem minden 

Magyarorszég.-•Csehsz.ovák'a 2 ti |1:1) 
Vltkovlcéban 40 ezer néző előtt 

Magyarország válogatott labdarugó-
csapata izgalmas küzdelem után 
megérdemelt győzelmet aratott Cseh-
szlovákia csapata felett. A vezető 
gólt az 1. félidő 21. percében Kocsis 
lőtte. Rá két percre a csehsz'ovákok 
egyenlítettek. A [I. félidő 41. per-
ceben a győztes gólt szintén Kocsis 
érte el. A magyar csapat feltétlen 
megérdemelte a győzelmet. mert 
sokkal többet támadott mint ellen-

Bírói tévedesek sorozata a vasárnapi ökölvívó mérkőzésén 

fele. A védelemből Lantos és Hennl 
Játszottak kitűnően, a fedezetek kö-
zül Bozslkot. a csatársorból Kocsist 
és Puskást iUeU dicséret. 

Maqyarorszáq B>—Csehszlovákia B) 
4:0 (4:0) 

Az Üllői-útón 32 ezer néző előtt 
lejátszott mérkőzésen a magyar csa-
pat az első félórában bebiztosította 
a győzelmet Szusza, Csordás. Aspt-
rány és Kovács IV. góljaival. 

Háromnapos kórtant kongresszust tartottak 

Szegeden 
Az Orvosegészségügyi Szak6zer-1 Káiló Antal egyetemi tanár (Bu 

vezet pathológus (kórlani) szakcso- dapest) előadásában azt fejtegette, 
portja Szegeden a bőrgyógyászati | hogy az idegrendszeri eíváltozá-
klinika feldíszített előadótermében: soknak milyen jelentőségük van 
háromnapos pathológus kongresz-
6zust tartott A kongresszuson az 
ország minden részéből közel 200 
egyetemi tanár, orvos, egyetemi 
hallgató jelent meg A kongresszus 

Vasárnap bonyolították le a ró-
kusi lornacsarnokoan az olimpiai 
előkészítő megyei egyéni ökölvívó-
versenyeket. Az izgalmas küzdel-
mekben a téves látékvezető! ítéletek 
nem a reális győztest hozták ki-
F.redménvek: Légsúly 1 Frank iSz. 
Dózsa). 2. Klein 'Sz. Kinizsi). 3. Ka-
tona (Sz. Lok). Ebben a súlycso-
portban a biztos g\'ö-resnek látszó 
K'elnt lepontozták. Harmatsúly: X-
Bobek (Sz. Honvéd). 2. Marsi (Szen-
tesi Vörös Meteort. 3. Garav (Hmv 

Bobek 
le Mar 

Ktnl-
Mérieff^várl. 

rén még javításra vár a m u n k á m , 1 M a ' z l k (Szentesi V. M.) A döntő-
eddig ~ 1-1 " '--* Vince a 3 menetben kifőtte 

nap tarlunk felolvasási Pártunk Mérleggyár). A döntőben 
központi lapjából Kisgyüléseket is j T P S S : 'T 'V . ^SZ . " 
rendszeresen tartok, de ezen a té- zsii. 2. Kokovat (Hmv 

Kokovatt. Könnvűsúlv: 1. Lupsn 
Kinizsi). 2. T*n*k 'Sz. T.ok.l. 3 
'Szentesi V. M.) A döntőben L 
a ' 1. menetben kifőtte Törököt. Kis. 
váltósúlv: 1. Ba'ogh (Hmv.) 2 Hor-

mert eddig a jelentéseket nem 
pontos időben adtam le, holott ez 
is szükséges. A második békeköl-
csönjegyzésből igyekeztem ered-

ményes felvilágosító munkával ki-
venni részemet. Szalagunkban egy 

| kivétellel mindenki legalább 400 , 
forintot, de azon felül is ieevez- 1 Vasárnap zajlottak le Szegeden az 
tok A vo7oirtcón .•,iiA„4ia„„ii5ii„ olimpiai előkészítő megyei tőrverse, 
tek. A vezetőség ujjáválasztásokra n v e k

H
 A n ö l tőrversenvt Juhász (Sz. 

ts megtettük már felajánlásainkat. Postás) nverte 3 győzelemmel. 2. 
Szalagunk átállás következtében Fürdők II. (Sz. Lok.) 3 gy. 3 Sku|-

váth (Sz. Lok.) 3. Gulyás (Hmv.) Ba-
logh súlyában egyike az ország leg-
jobbjainak. Váltósúly l . Havast 
•Szentesi V. M.) 2. Szőke (Sz. Lok.) 
A súlycsoport esélyeseit Spltzet és 
Sárközit elhamarkodott ítélettel már 
a seleltezőben kizárták a küzde'em-
ből. Nagwáltósúly: 1. Benel (Makót 
f-ok.) 2. Gvörgv (Szentesi V. M.) 3. 
Kis (Sz. Munkaerőtartalék). A súly-
csoport reális gvőztesét. Gvőrgyöt 
(évesen le'éntették. Középsúly: 1. 
Kocsis (Sz. Honvéd). 2 Spelgú (Sz. 
Lok.) A többet ütő Kocsis győze'me 
megérdeme" Félnehézsúly: 1. Aczél 
(Hmv.) 2. Pernekt (Sz. Kinizsi). Nagy 
meglenetésre az éle+ves-é'vese-* sza-
bálvtalankodő Aczélt hirdették kt 
gvőz'ecnpk. Az Sz. Honvéd I. osztá-
ivú versenvzöl 'akik nem vettek 
-észt a küzde'emben és e verseny 
"Vőz*esei. Október 27-én és 2B án 
Kecskeméten területi ökölvívó verse-
nyen vesznek részt. 

Olimpiai előkészítő megyei rívórf menyek 

főtémája a oervizmue volt, a világ 
hírii szovjet tudós, Pavlov ég tanít-
ványainak kutatásain alapuló leg-
haladóbb orvostudományi szemlélet, 
amelynek lényege, hogy a szerve-
zel minden normális és kóros mű-
ködése a központi idegrendszer, 
elsősorban az agykéreg befolyása 
alatt álL 

Fogarasi Béla akadémikus a ner-
vizmus tanát a dialektikus mate-
rializmus szempontjából világilotta 
meg. Lissák Kálmán akadémikus a 
nervizmus orvostudományi alkal-
njazásáról beszélt előadásában. 

Az idegrendszer jelentőségéről a 
magas vérnyomás szempontjából 
Gömörf Pál professzor (Budapest) 
tartott élénk érdeklődéssel kisért 

bizonyos esetekben tüdőgyulladás 
kialakulásában. Hangsúlyozta, hogy 
a legkülönbözőbb betegségek létre-
jöttél idézhetik elő az idegrend- -
szeri zavarok. Ezért a betegségek d a r a b o s termelésünket ezá'.iai 82— 

mo , , 4 „ u i , , 1 1 . 1 J . téti (Sz. Postás) 2 gy. 4." Fürdők I. 

100 százalékon alul termel, de most j ( S z . Lok.) 2 gy. 5. Csáki (Sz. Lok.) 
vállaltuk, hogv 100 százalékos 0 gv. A férfi törver-envt Ménus 

hogy 100 százalékos 0 gy. A férf( törver-envt 
mennyiségi és minőségi munkát vég- j (Sz- n y e r t e 8 győzelemmel. 2. 
zünk Ez azt jelenti, .logy 45—50 

kezelésénél a szervezetet egységes 
egésznek kell tekinteni, amint arra 
Pavlov és követői tanítanak. 

A kongresszus — amelyen még 
számos előadás hangzott el — Do-
leschall Frigyes egészségügyi mi-
niszterhelyettes zárószavaival ért 
véget. Beszédében nangoztatta, 
hogy az utóbbi időben egyes kór-
házakban és klinikákon mind-
inkább kezdik bevezetni az úgy-
nevezett klinikai pathológus konfe-
renciákat. Ezen azt kell érteni, 
hogy egy-egy klinika vagy kór-
ház keretén belül az orvosok a 
kórboncnok vezetésével egyes kü-
lönleges esetiekben a boncolás 
után megbeszélik és kiértékelik a 

I boncolás eredményeit, illetve azt, 

előadást Hangsúlyozta, hogy az | hogy mi okozhatta a halált. A mi 
idegrendszer zaklatása magas vér-
nyomást idézhet elő. Például az 
ostromlott Leningrádban sok em 
bernek leit magas vérnyomása. 

niszterhelyettes felhívta az érte-
kezlet részvevőinek figyelmét az 
ilyen klinikai pathológus-megbeszé-
lések jelentőségére. 

87-re emeljük. Igyekszünk, hogy 
felajánlásunk eredményes legyen 
és a magam részéről is arra tö-
rekszem: a kitűzött határidőre ne 
legyen egyetlen 100 százalékon 
alul termelő dolgozója sem a sza-
lagunknak. Ezt várja tőlünk a 
Párt, és ezt kívánja ötéves ter-
vünk mielőbbi sikeres elvégzése, 
békénk eredményes megvédése. 

Fülepl Istvánné 

Ruhagyári béketitkár 

FEHÉR steppelt, mély gyermekkocsi 
eladó. Hattyias-telep. Mokrlnl-sor 15. 
VILAGOS6ARGA. modern konyhabú. 
tor, hozzá való „TltAn" tűzhely el-
adó. Zászló-utca 10. 
BEJÁRÓNŐT felveszek. Mikszáth K.-
ujca 26. eiy.. balra, egy csengetés. 
EG>y Irhabi yida magasabb, vékony-
teruietre, konyhabútor eladó. Veres. 
ács-u,»ca 18. fszt 
GSALA.DTAGK1WJT befogadnék Idő-
sebb magány-.e. esetleg nyugdíjas 
asszonyt háromtagú, felnőtt család-
hoz. Megbeszél élp délután 4—6 kö-
zött. Mőra-utca 23. 
LACZKO órás. í$;échenyi-tér 9. Zsó. 
térház. Jő árat /izetek kar-. zseb-
és ébresztőórákért és szerkezetek-
ért 
IDŐSEBB beteg asszony mellé egy 
megbízható asszonyt keresek. Szé-
chenyi.tér 8. I. 14. ajtó. 
KÉT drb női téllka,báL sötétkék és 
fekete, középhermetre és egy hör-
csög boleró eladó. Tudakozódni le-
het délután 1—5-lg Bocskay-utca 7. 
em., 7. ajtó 
5I.ADÖ egy fehér, mély gyermek-
kocsi. Jókarban levő. Francia-utca 
23. Rókus. 
KOLÖNBEJARATU Ores vagy bútoro. 
zott szobát keresek. Ajánlatokat Kls-
laindorozsma, Istváníl. 
KOMBIN ALTSZEKRÉNY, rekamié el-
adó. Szent István-tér 15. Házfel-
ügyelőnél. , 
FÉRFI átmeneU kabát eladó. Meg-
klnthető vasárnap 10—15-ig. Rlgó-u. 
23. szám. 
RÖVID bőrkabát, teljesen új, nagy 
alakra, legombolható báránvbőrbé-
lé-Jsel eladó. Sztálin-körút 46. III. 16. 
KERESEIf bérbe táskaírógépet. Körö-
si halászcsárda. 
ZOMÁNCOZOTT tűzhely eladó. Ctm a 
kiadóban. Érdeklődni délután fél 4-
löl fél 5-lg 

FÜRÉSZPOROS kályhát keresünk 
megvételre. Szegedi Fogtechnikus 
Szövetkezet, Deák Ferenc-utca 25. 
KÖZÉPNAGYSÁGÚ és annál nagyobb 
használt páncélszekrényeket veszünk. 
Leveleket MAV Igazgatóság, anyag-
csoport Szeged, Kossuth Lajos-sgt 
8. szám alá kérjük. 
OLCSÖN eladó egy kanapé, dupla re-
kamié, két darab fotel. Dorozsma, 
Erzsébet-utca 48. 

SAJATTERMÉSÜ virág, és akácméz 
kapható. Damlanlch-utca 11. I. 
IRATSZEKRÉNYEK, keményfaágy, 
sodronnyal, sez'on eladó. Vásárhe-
lyl-sugárút 1.. délután 5-től-
EGY cimbalom eladó. Vörösmarty.u. 
3. szám. 
ELADÓ kétaknás zománcos kályha, 
fehér gyermek sportkocsi, gyermek-
ágyba és egy kocsiba való matrac. 
Sztálin-sétány 2. Csótl. 
BTLLIARDASZTAL. boroshordók, vas-
kályha és gyermek sportkocsi el-
adó. Vidra-utca 5. 
UJ. vagy alig használt 200—350-es 
motorkerékpárt veszek. Jelentkezni 
15-től 43—40-es telefonon. Fábián. 
BEJÁRÓNŐT felveszek. Attila-utca 7. 
I. em. 1. ajtó. 
EGY Jókarban levő gyermek sport-
kocsi eladó. Móra-utca 59. 
UJ dlófurnéros, politúros kombinált-
szekrény gyalúpad, feleshegedü el-
adó. Tolbuchln-sugárút 47. 
EGY éves sertés eladó. Tarján-te-
lep, Klskárpáti utca 52. 11-től 5-lg. 
BEI.VAROSBAN átadó jóforgalmú 
élelmiszerüzlet áruval együtt. Érdek-
lődni Tolbuchln-sugárút 22. Házfel-
ügyelő. 

ELADÓ 4—5 méteres használt és ÚJ 
deszkák, 3 méteres gerendák. Tisza 
Lajos-utca 19. (vott Délibáb-utca). 

Éhségsztrájkot kezdett 
7? iráni politikai fogoly 

Teherán (TASZSZ) . 72 politikai 

fogoly, akik több hónapja ítélet 

nélkül börtönben vannak, éhség-

sztrájkot jelentettek be, követetve, 

hogy vagy helyezzék őket szabad-

lábra vagy emeljenek konkrét vá-

dat és állítsák bíróság elé őket. 

Szolidaritás jeléül az éhség-

sztrájkhoz csatlakozott a teheráni 

központi Kaezr-börtönben már 

hossziú ideje fogvat ártott 45 

tikai fogoly is. 

Sz. Pstőfl—Dorozsma 5:1 (1:1) 

Az 
mán . 
A szegedi 
hagytak kl 
sak maradtak. 

poli . 
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MOZI 
Szabadsáq-mozl: 6 ós negyed 9: 

Felhőkarcolók árnyékaoan (október 
19-ig). 

Vörös Cslllaq-mozl: 6 és negyed 
9: Lesz méq tavasz (október 17-ig). 

Fáklya mozi: 6 és 8: Gazdaq ara-
tás (október 18-ig). 

SZÍNHÁZ 

Sz. Petőfi vasárnap Dorozs-
Játszott barátságos mérkőzést 

" csatárok sok gólhe'yzetet 
és a Jó lövésekkel adó- , 

A keskeny pálván , 
nem tudták szétzúzni a tömörülő 
dorozsmai védelmet. Góllövők: Csá-
ki (2), Ladányi (2), Király. Illetve 
Tóth. 

Sz. Lokomotív—Gyulai Építők 2:0 
(0:0) 

A Szegedi Lokomotív NB II.-es 
mérkőzésén kemény. Izgalmas küz-
delem után csak az utolsó 10 perc-
ben tudta megszerezni a győzelmet 
Laczl és Veres L góljaival. 

Sz. Petőfi II—Sz. Dózsa 7:3 (1:2) 

Az Ifjúsági Játékosokkal felfrissí-
tett Sz. Petőfi II. megérdemelten 
győzött az elbizakodott Sz. Dózsa 
megyei bajnoki mérkőzésén. I 

Jávorkai (Sz. Postás) 7 gy. 3. Zsab-
ka (Sz. Lok.) 5 gy. 4. Gyurtca (Sz. 
Lok.) 4 gv. 5. Magav (Sz. Postás) 4 
gv. 6. örlel (Sz. Postás) 3 gy. 7. 
Phlllpp (Sz. Lok.) 2 gy. 8 Meleg (Sz. 
Postás) 2 gy. A három első helye-
zettek november 4-én a budanestl or. 
szágos versenyen vesznek részt 

TOTÓNYEREMÉNYEK. A sportfo-
gadások 41. hetén 12 találatos 3 
darab volt Nyereményösszeg egyen-
ként 20.160 forint l í talá'atos 106 
darab vo't Nvereménvösszeg egven. 
ként 572.50 forint. 10 találatot ért 
1314 darab tippelő. Nyereményösz-

61.25 forint szeg egyenként 

A meqyel labdaruqóbajnoksáq 
állásai 

1. Szegedi Postás 
2. Szegedi Honvéd II. 
3. Makói Lokomotív 
4. Szegedi Dózsa 
5. Dorozsma 
6. H. Dózsa 
7. Szegedi Petőfi I I . 
8. Csongrádi Petőfi 
9. Szőreg 

10. Szegedi Kinizsi 
11. Szegerii Kender 
12. Szegedi Lokomotív 
13. Szentest Kinizsi 
14. Mindszenti AGSE 
15. Kistelek 

28 97:48 44 
28 91:27 43 
28 92:31 41 
26 84:37 41 
28 89:51 41 
28 65:19 39 
27 67:57 27 
27 45:57 23 
26 47:70 20 
28 45:80 20 
28 50:76 18 
38 38:81 
28 41:87 
28 31 :93 
28 32:99 

16 
16 15 
11 

Képzőművészeink teremtsenek 

szorosabb kapcsolatot a dolgozó tömegekkel 

Ankéttal zárult Szegeden a megyei képzőművészeti kiállítás 

Este 7 óra: Csínom 
ri-bérlet (2). 

Palkó Vasvá-

EI,VESZETT egy notesz. Iratokkal, 
Csengerl Pál névre. Kérem a becsü-
letes megtalálót, adla le Szőregl-üt 
43. szám alá 50 forint Jutalom elle-
nében. 
KUKORICÁT adok hizlalásra. Polgár-
utca 1. I. em. 4. 
RUHÁSSZEKRÉNYT keresek megvé. 
leire. Sztálin-körút 46. Címeket: a 
házfelügyelőhöz. 
ELADÓ egy 20—25 mázsáig bíró gu-
mlskocsl. egy erősebbhez alkatré-
szek. Mérey-utca 17. kovácsnál. 
ASZTALOSOK, figyelem I Sok faanyag, 
(izlotberendezés eladó. Vldra-utca 6. 
cipőüzlet. 
TIZ mázsa fűszéna, 55 kereszt bú-
zupolyva, szalmája sürgősen eladó. 
Szeged, Móroy-utca 21. Menybért An-
tal. 
SZÉP rekamié eladó. Lengyel-utca 
33. földszint 2. 
CÉKLA eladó. Csonka-utca 6. 
FISCHER órás magas árban vásárol 
karórát zsebórát, óraszerkezetet — 
Klauzál-tér 3. szám. 
BÖRKABATJAT most festesse. Javít-
tassa Csordás bőrruhakészltő mes-
ternél Szent Miklós-utca 7. 
ÁRAMLEOLVASÖT keresek 110 volt. 
hoz. Cim: Csikós István, ösz-u. 45. 
UGY vagy kétágyas bútorozott szo-
bát keresek a Lenin-utca közelében 
.••gynemühasználatta! Vidéki vagyok, 
csak éjjeli pár órára, alvásra ve-
szem Igénybe. Címet a líladóba ké-
rem leadni. 
42-es BOXCSIZMA, tó állapotban el-
adó. Fodor-telep. Tölgyes-utca 16. 

CSAPÓAJTÓT keresek megvételre, 
kettő darabot Ugyanott kettő darab 
sodronyágybetét eladó. Moszkvai-krt 
28. szam. 
EGY Jó kancaló eladó. Tápé, Ady 
Endre-utca 21. 
IRODAI gyakorlattal férfi állást ke. 
ros. Maldlnszky György. Bem tábor-
nok-utca 24. 
ALLAMI sertéskanokkal fedeztetek. 
Szücs-tanva. Tarján. 
NAGYMÉRETŰ fűrészporos kályhát 
kisebb méretűért cserélek. Gál laka-
tos. Zrtnyi-utca 10. 
GYERMEKSZERETö nő 1—2 gyermek 
gondozását otthonában elvállalná. — 
Érd.: Alföldi-utca 45. 
Csongrádi Ingatlanközvetítő Vállalat 

közli: 

LAKASOKAT keresünk közületek, 
vállalatok részére készpénzfizetés el-
lenében. Vidékre helyezettek lakás-
ügyét soronklvül Intézzük. Csongrád-
megyei Ingatlanközvetítő Vállalat. 
Széchenyl-tér 8. szám. 

A múzeum nyitva keddtől péntekig 
délelőtt 9-től délután 3-lg, szombat 
és vasárnap délelőtt 8-től 1-lg. 

Az Egyetemi-könyvtár nyitva köz-
napokon reggel 8 órától este 7-ig. 
Könyvkölcsönzés délelőtt 10—1-lg, 
délután 4—6-lg, hétfőn és szombaton 
reggel 8-tól délután 1-lg. 

A Somogyi-könyvtár nyitva közna-
pokon délelőtt 10 órától délután 5-lg. 

• 

IDÖJARASJELENTÉS. Várható Idő-
Járás kedd estiq: Felhőátvonulások, 
de valószínűleg méq eső nélkül. 
Mérsékelt keleti-délkeleti szél. A hő-
mérséklet aliq változik. Várható hő-
mérsékleti ^értékek az orszáq terű 
létére: reqqel —2, +1 . délben 13-
18 fok között. 

RÁDIÓ M A I MŰSORA : 

KEDD, 1951. OKTÓBER 16. 

A csongrádmegyei képzőművé-
szek csoportjának kiállítása Szege-
d ig ankéttal fejeződött be. Növel-
te az ankét jelentőségét, hogy azon 
résztvett Budapestről több Kossuth, 
díjas képzőművész is. 

Pozsonyi Zoltán elnöki üdvözlő 
szavai után Jánoska Tivadar, a 
csoport elnöke számolt be a ki-
állítással kapcsolatos munkákról. 
Ennek során rámutatott a kiállítás 
hiányosságaira is, amelynek okát 
elsősorban a szervezetlenségben ha-
tározta meg. Hangoztatta, hogy 
több önzetlen lelkesedésre lenne 
szükség egyes művészek részéről. 
Rávilágított egyúttal arra is, hogy 
ez a kiállítás csak kezdet, amelyet 
minél eredményesebb fejlődésnek 
kell követnie. 

A beszámoló utáin igen sok ér-
tékes hozzászólás hangzott e1. A 
felszólalásokban erősen érvénye-
sült a z igen helyes kritikai hang 
is. Lukács György például a kiál-
lítás tervszerűségét hiányolta és 
az egységes irányító szempont hiá-
nyát vetette fel. Szegi Pál, a „Sza. 
bad Művészet" főszerkesztője a 
mesterségbeli és elvi problémák 
tisztázását sürgette, amely a to . 
vábbi fejlődés biztos alapja. Mikus 
Sándor Kossuth-díjas szobrászmű-
vész a művek szegedi jellegét hiá-
nyolta. Losonczi Géza Kossuth-
díjas festőművész pedig az egész-
séges kritikai szellem kialakításá-
nak szükségességéről szólott. A 
Szegedi Pártbizottság részéről Bán 
Ferenc szólalt fel. Felhívta a kép-

zőművészek figyelmét arra, hogy 
műveikkel maguk is vegyenek 
részt a munkásosztály harcában 
a szocializmus építéséért, békénk 
megvédéséért. Bensőséges szoros 
kapcsolatot teremtsenek meg a 
Párttal és a munkásosztállyal^ 
hogy műveik az életből fakadó de. 
rűvel járuljanak hozzá építő mun-
kánkhoz. 

Több hozzászólás után Redő Fe-
renc a népművelési minisztérium 
művészeti főosztályának képvise-
letében szólalt fel és hangoztatta, 
hogy elsősorban a kritika elmélyí-
tésével kell tisztázni a szocialista, 
realizmus követelményeinek meg-
felelő szocialista tartalom, közért-
hetőség. ezen belül pedig az elv, 
szemlélet, munkamódszer és stílus 
kérdéseit. Mindehhez igen fontos a 
helyi, elsősorban mozgalmi hagyo-
mányok felhasználása. 

Az ankéton sok értékes szempont 
vetődött fel, de alapvető hibája 
volt, hogy nem taJálla meg a kap-
csolatot a széles dolgozó rétegek-
kel. Képzőművészeinknek sokkal 
alaposabb felvilágosító munkát kel . 
lett volna végezniök annak érde-
kében, hogy üzemeink dolgozói — 
elsősorban a kulturfelelősök — t e . 
vékenyen részt tudjanak venni ezen 
a megbeszélésen, éppúgy, mint az 
egész kiállítás megrendezésében. 
Képzőművészeti kiál l ításunknak ex 
az egyik legdöntőbb tanulsága, 
amely ugyanakkor megszabja a 
követendő útat is a további fejlő-
dés számára. 

I GUMIBÉLYEGZŐKET 

ú j e l j á rássa l , t a r tó san 
é s g y o r s a n k c s z í l 

DÉLMAOYARORSZÁG NYOMDA ÁV 

^ ^ ^ ^ZEQED j ^N IN r t JTCAg 

K O S S U T H - R A D lő. 5.40 Női szem-
mel. 6.20 Népzene. 7 Operarészleiek. 
7.20 Népi demokráciák dalai*)ii. 11 
O'a 30 Fiatal traktorista. 12 10 Ének-
lő magyar vidék. 13.15 Szórakoztató, 
zene. 14.10 Operarészletek. 14.30 
Előadás 14.50 Részletek a Hovans-
eslnaből. 15.30 ..Hajrá Ifjúság". 15 
óra 50 Keringők 17.10 Vasutasok 
műsora. 17.25 Népek dalai. 17.45 
Termelési híradó. 18 összeállítás. 19 
Egy falu — egy nóta. 20.20 Ver-
senyben az ország kenyeréért 20 
éra 25 Titkos háború Szinmű. 

PETÖFI-RADIÓ. 7 Filmzene. 8 Da-
lok. 8.30 Nagy mesterek szórakoz-
tató zenéje. 10.10 A terv győzelmé-
ért.. 10.25 Zongora 11.10 Stemitz: 
Szlmrónla. 15 Strauss keringőt. 15 
óra 20 Schumann-zene. 15.45 Elő-
adás. 16 Zenekart hangverseny. 17 
óra 40 Tánczene 17.55 Muzsikáról 
— mindenkinek. .18.40 Tánczene. 19 
Előadás. 19.30 AJándékmüsor. 21.30 
Előadás. 21.45 Opérarészletek. 22.35 
Vonósnégyes, 

HALALOZAS. Horváth Józsefné, dr. 
Pákh Erzsébet ny. gimnáziumi ta-
nárnő hosszú szenvedés után el-
hunyt Temetése október 16-án dél-
után 4 órakor lesz a belvárosi teme-
tő klsravatalozójából. Gyászoló csa-
lád. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS mindazok-
nak, kik felejthetetlen férjem elhuny-
takor résztvétükkol fájdalmunkon 
enyhíteni Igyekeztek, özv. Sárkány 
Péterné és családja.. 

A VÁROSI BÉKEIRODA HÍREI 
Felhívjuk az üzemi, hivatali és 

területi békebizottsdgi titkárok fi-
gyelmét, hogy október 17-én (szer. 
dán) délután 6 órai kezdettel az 
MSZT-székházban (Horváth Mihályu. 
3. szám) alatt kibővített értekezletet 
tartunk, melyre a béketitkár mun-
katársakat és a Jól dolgozó békebi-
zottsági tagokat meghívjuk. Feltétlen 
és pontos megjelenést kérünk. Az 
értekezlet előadója dr. Kalmár László 
egyetemi tanár. 

Városi Békélroda 

ügyvoí 

5 óra. 

MNDSZ-HIREK 

MNDSZ üzemi és kerüléü 

zetők részére kedden délután 

kor értekezletet tartunk. 

Az iskolák Szülői Munkaközösség 

elnökei részére kedden délután S 

órakor értekezletet tartunk. 

DÉLMÁGYARORSZAG 
po'idkal napilap. 

Falaiét Martaidé ét k ledér 
ZOMBORI lANOS 

Szorkosztl; a tzorlrotz'ébirottldg 
Szarkotzfétég; Szagod, Lanirvu. 11. 

talajon: 35-35 ét 40-80. — Ejttzaka, izerkotztétég 
tolofon atla 8- tél 34-38. 

Kiadóhivatal: Szagod, lantival, 4, 
talajon: 31-U ét 35-00. 

Déímagyororszóg Nyomda, Szagod 
firtaíét vozeté: Prltlcln I M o t 


