Éjjel dolgoznak a Kéziszerszámárugyárban
— Ha nappal nincs i r a m , akkor
éfjel dolgozunk — határozta el a
Kézlszerszáinárugyár
munkástanácsa és ú j Igazgatója. Azóta
az
tizem gdpel mellett éjjel dolgoznak
n munkások. Nappal csak a kézimunkákat
végzik, a gépek
éjjel
dolgoznak. Exportra készítettek különbözű szerszámokat. A munkásta-

nács vezeMJe és Igazgatója kedden
Pestre Indult, hogy megérdeklődje,
ml történik az értékes készáruval.
Pesti utazásuk másik célja.
hogy
megbeszéljék az Illetékesekkel, milyen árukat gyártsanak.
amikkel
lelenleg legtöbbet segíthetnének az
újjáépítésben, a közszűkséglet biztosításában.

HIREK
A hőmérséklet
emelkedik
Európa középső
területeire
élénk,
helyenkint
viharos
északnyuuall-nyuiíatl
széllel
nyomulnak be különböző hőmérsékletű
óceáni
légtömegek. Egyik hullámuk ma reggelre enyhülést hozott létre
Nemetországban,
Csehszlovákiában és
Lengyelországban,
úgyhogy a
nagykiterjedésű
íiavazás sokfelé esőbe
ment
át.
Várható Időjárás
kedden
estig: Felhőátvonulások, többfelé h a v a t e s ő , eső.
Időnkint
élénk, helyenkint erős nyugati-északnyugati szél. A hideg
délkeleten Is gyengül.
— UJ virágüzlet nyílt a Károlyi
ntcában. Néhány nappal ezelőtt a
Károlyi utcában, a volt
Püspökbazár épületével szemben az Újszeged! S z a b a d s á g
Termelőszövetkezet ú j virágüzletet nyitott. A termelőszövetkezet tagjai — kik zömmel vlrágtermetéssel
foglalkoznak
- Itt árusítják maid saiát termelésű virágaikat, s lehetőséget nyújtanak az egyéni vlrágtermelők
is
ahhoz, liogy ezen az üzleten keresztül forgalomba hozhassák majd
virágtermésüket. A szövetkezet tags á g á n a k és vezetőségének
minden
igyekezete azon van. liogy a vásárlóközönség Igényelt. ízléseit meszszemenően kielégítsék.

A kijárási tilalom ma: 22
órától reggel
4 óráig tart!

Apróhirdetések
E f y használt szürke felöltö eladó.
UJszeped, Bérkert u. 26.
171
Bajai lakásom elcserélném
szeijedi s z o b a , konyhás l a k á s í r t , költöztetést vállalom. Érd.:
Lechner
tér 10. szám.
172
Használt bútorokat
megvételre
keresek. Klein. Marx tér 1. Népbolt
mellett.
178
2 db süldő — kb. 50 kg — eladó.
H a t t y a s sor 35.
180
Ruhaszekrényt,
konyhaszekrényt,
ágyat, asztalt, széket.
vaságyat,
olcsóbb hálószobát megvételre keresek. Hajnóczy u. 16. emelet, hárm a s lépcső, Kiss.
170
Fiatal gépészmérnök műszaki beosztásban állást keres. Jelentkezés
36-51. telefonon.
109
Mindenes belárónöt azonnal felveszek. Szilágyi u. I. I. em. 7.
Értesítjük a
lakosságot, hogy
gyorsmosást (zsákmosást) és pipcleniosást
minden
mennyiségben
vállalunk. Patyolat Vállalat.
Kovács szakmunkást és takarítónőt felvesz a Szegedi Bclsped Vállalat. Jelentkezés: Bajcsy-Zs. u.
22. szám alatt.
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ORSÓS (OSZNOV1TS) ISTVÁN
temetése 27-én. kedden du. 2
órakor a rókusi temetőből.
Gyászoló család
; Kedd, 1958. november
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Mi törüént hétfőn Melbourneban?
lengyel Sidlo a második he- Végül is kis szerencsével
lyen végzett és csak 2 centi- mint maga is elismerte
méterrel maradt el a 80 mé- Richards győzött és ezzel
tertől. A helsinki olimpia ge- megvédte a Helsinkiben kirelyvető bajnoka, az ameri- vívott olimpiai bajnoki címét.
kai Young, az első három do- Richards egy centiméterrel
bás után kiesett, mert leg- megjavította saját olimpiai
jobb eredménye csak 68.64 csúcseredményét.
méter vcxlt.
A rúdugrás olimpiai b a j Krasznai Sándor gyenge noka: Bob Richards (amerikai)
eredménnyel (66,05 m) 13-ik 4.56 m, ú j olimpiai csúcs.
lett.
2. Gutowski (amerikai).
A gerelyvetőket nagyon za3. Rubanisz (görög)
varta a szél. Danielsetn a
ai
verseny után maga is kijeSzázezer
néző
volt taműja
lentette, hogy
szerencséje
volt, mert győztes dobását a melbournei atlétikai staéppen szélcsendes időben vé- dion százméteres női síkfutás
gezte el. Hozzáfűzte, hogy küzdelmének. Két ausztrál,
német,
amerikai,
szerinte igazságossibb lett egy-egy
volna Sidló győzelme. A len- olasz és angol versenyzőnő
gyel volt világrekorder annak vívott nagy küzdelmet az
kijelentésével válaszolt, hogy első helyért.
Eredmény: 100 m női síkDanielsen
megérdemelten
győzött, mert neki voltak a futás olimpiai bajnoka: Bettv
legegyenletesebb eredményei Couthbert (ausztráliai) 11.5
ebben az évben (szakértői kö- mp.
2. Stubniok (német).
rökben megjegyezték, hogy n
23 éves norvég atléta ebber.
3. Mathews (ausztráliai).
az évben egyetlen egyszer
Az öttusázók hétfőn a h a r sem szenvedett vereséget, c madik
versenyszámban, a
dobta a legtöbb 80 méteren pisztolylövésben mérték öszfelüli eredményt az összes él- sze tudásukat. Ebben a vergerelyvető közül). Gerelyve- senyszámban egyénileg első a
tés olimpiai bajnok: Egil Da- mexikói Almada lett 193 körnielsen (norvég) 85.71 m új rel, míg a második helyen
világ- és olimpiai csúcs.
holtverseny alakult ki Bene2. Sidlo (lengyel).
dek Gábor és a szovjet Novikov között. Mindketten 191
3. Cibulenko (szovjet).
A gerelyvetés ú j olimpiai —191 kört lőttek. Benedek
bajnoka, Egil Lanielsen, Nor- nagyszerű pisztolylövő eredvégia első számú olimpiai ményével az egyéni összetett
a
harmadik
reménysége volt, 1933. no- versenyben
vember 9-én
Hammarban helyre küzdötte fel magát.
született. 17 éves korában Bódi János is jól szerepelt a
a
tizemár atlétizált és mindjárt pisztolylövésben,
gerelyt dobott. Az évek; so- dik helyen végzett holtverA 200 m-es férfi síkfutás rán jelentősen fejlődött s senyben az olasz Facchinivel
középfutamait is lebonyolí- 1955-ben már 77.80 métert és az ausztráliai Sayers-sel.
tották. A 4 csoport első három dobott. A szinte csodálatosan Bódi az egyéni összetett verhelyezettje jutott be a keddi egyenletesen dobó fiatal rá- senyben a nyolcadik helyem
elődöntőbe. Goldoványi Béla diószerelő eddig már sokszor áll. Moldrich eredményéről
az első középfutamban ő r h e - döngette a világrekordot és nem érkezett hír, egy bizolyen végzett és így kiesett most egyszerre mind a kettő nyos, hogy a neve nem szerea további küzdelmekből.
sikerült
neki, az olimpiai pel az első 20 helyezett köA gerelyvetés döntőjében aranyérem és a világcsúcs is. zött.
1
megszületett az atlétikai verA pisztolylövő csapatversenyszámok első
világresenyben a Szovjetunió végA rúdugrók szintén nagy zett az első helyen. A másokordja. A norvég Danielsen
küzdelmet
vívtak
döntő85.71 méteres dobással ú j
a
dik hely holtversenyben az
Richards,
Gutowski Egyesült
világ- és olimpiai
rekorddal ben.
Államoknak
és
1
(mindkettő
amerikai)
és
a
göszerezte meg a gerelyvetés
Mexikónak jutott.
olimpiai bajnokságát. A ver- rög Rubanisz között folyt a
A pisztolylövés után aa
seny másik nagy esélyese, a vetélkedés az első helyért.
egyéni összetett versenyben a
finn Korhonen vezet Mamnonen és Benedek Gábor előtt*
Az összetett csapatversenyben az Egyesült Államok áll
az első helyen a Szovjetunió
és Finnország előtt,
i
törvényes rend biztosítása is. A valóság
kívánja, hogy megmondjuk: látni Pesten
A hétfői versenynap utolsó
kézzel Irt feliratokat is, amelyek a kosária,bdamérközésén F r a n B U D A P E S T I J E G Y Z E T E K ] olyan
munka felvétele ellen szólnak. Most, vasár- ciaország 79:62 (43:35) aránynap az Oktogonon a csepeli munkástanács ban győzött Kanada csapata
aláírásával olyan plakát) jelent meg. amely ellen.
I
tíznapos sztrájkra szólította jel a munkáDolgoznak az építőmunkások. Sajnos a
Kosárlabda:
sokat, Nagy Imre ügyével
kapcsolatban.
kemény hideg nagyban
akadályozhatja
Nem tudott erről a sztrájkról a csepeli
Hétfőn befejeződtek a küzőket. Koppant erőpróba lesz ez a tél. S lát- munkástanács. A feliratról pedig maga a
delmek a négy selejtező csotam, hogy a nagykörúti és az üllői úti romunkástanács tagja mondotta el, hogy pro- portban.
mok között emberek holmijaik után kutat- vokációs céllal készült.
A kosárlabdatornám
totak. összelőtt rom az
Emke-kávéház,
A Nagykörúton és elég sok több más ut- vábbjutott nyolc csapatot két
amelyről az ismert nóta is születeti.
A
cában nem járnak a villamosok. Oka, hogy négyes csoportra osztották,
kávéház dolgozói is takaritgatják a romoa harcolt közben elpusztult a villamos felső- Az A) csoportban Uruguay,
kat és teljes épségben kiásták a nagyértévezetők. Hóhullásban, ónos-esőben kezdik a Szovjetunió, Chile és a Fü1:ii, különleges rendszerű sütőberendezésüezek kiépítését is. A földalatti szombaton löp-szigetek, a B) csoportban
ket.
is közlekedett. Egyes útvonalakon, ahol a
Bulgária, Brazília, FranciaorAz üzemeltben, bár zökkenőkkel, de kez- feltélelek megvoltak, megindultak a villa- szág és az Egyesült Államok
mosok.
Egyre
több
autóbusz
is
jár.
dődik a termelés. A csepeli és a budapesti
küzdenek a továbbjutásért.
munkástanács — ismeretes ez — a folyaAz eszpresszóban valódi feketét lehet már
A férfi tőr egyéni elődönmatos munkát határozta el. Ha élni akakapni. Kenyér, hús és más élelmiszer megrunk, ha nem akarjuk a nemzet vesztél, felelően van. A pestlek kijelentették: több tőjének részvevői két csoha nem akarjuk gátolni a kibontakozást, ennivaló van most Budapesten, mint a portban küzdöttek a döntőije
megelőző idők bármelyik évében. Mert jutásért. Az A) csoportból á
akkor dolgozni kell; kinek-kinek a posztami élelmet korábban kiszállítottak, azt francia Netter, a szovjet Midján. Küzdelem ez is. S azt, hogy munka
most Budapesten hagyják. Magam is meg- ler, az olasz Spallino és az annélkül nincs és nem is lehet élet, mindjobban kezdik érezni a budapestiek is. Azt. győződtem arról, hogy az élelmiszerellátás gol R. Paul került a legjobb
tökéletes. Olyan jó hallani a kenyérbolt- nyolc közé.
tapasztaltam, hogy az üzletekben az árut
ban a kiszolgáló viduló s z a v á t , amint ér— az élelmiszer-üzleteket leszámítva — főA B) csoport nyolc verleg nagyobb pénzű emberek vásárolják fel, deklődik: „Szőke vagy barna kenyeret ad- senyzője között volt a m a jak?"
Eled
a
pesti
humor
is,
amely
hol
akik között bizony akad spekuláns is. A
gyar Gyuricza József is. aki
munkás embernek — ez is igazság — ke- fanyarul szomorkás, hol harsogó.
végül szintén bejutott a dönvés a pénze. Honnan is lenne, ha nem a
Sajnos, szénkcszlet alig van a fővárosban. tőbe. Csoportjában a francia
munkája után?
A szén pedig épp úgy kell, mint a kenyér. D'Oriola végzett az első hej rról is érkeztek híradások az ŰjSzén nélkül hidegek a családi otthonok, lyen. a második az olasz Berságíró Szövetségbe, hogy a fővánem. dolgozhatnak a gyárak.
gamini lett. A harmadik heros gyáraiban egyre többen vesz~r~\ oppant nehéz a megrendült lelkek lyen holtverseny alakult ki
nek. részt a munkában;
férfiak és
Ktlógyulása. Sok még a seb az ön- az angol Jay. Gyuricza és a
asszonyok. Az utcán sok munkás vélemékény éveiből, s október 23. óla, német
Straímann
között.
nyét tükrözik a feliratok: „A munka élet!
amely gyógyításra vár. Am mozdul az élet Mindhármójuknak négy győA sztrájkkal most már magunlmal: teszünk
és egyre erősebb a sodra. Bizunk, hogy já zelme és három veresége volt,
kárt!" Több ház falára, téglakerítésre látmederben halad és erősödik a hit, a kibon- Az újravívás során Gyuricza
tam kifüggesztve Juhász Gyula: „A mun- takozás tényei; nyugalmat lel a felfokozott és Jay
egyaránt legyőzte
idegállapotban lévő pesti ember is, A Stratmannt, úgyhogy ők ketka" című versét. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a teljes és normális élet, il- meggyötört és sokat szenvedett magyar ten kerültek be a döntőbe.
letve termelés megvalósítása sínuín halad. főváros.
•
Hisszük, higgyük, hogy az élet erősebb
Vannak politikai és gazdasági kérdések,
A mai atlétikai versenya halálnál, a pusztulásnál, — a nép igaz
amelyek a pestiek szerint is rendezésre
számok során a 200 m-es férfi
ügye győz.
várnak. Ilyen például á szovjet csapatok
síkfutás első
fordulójában
kivonása, a kormány összetétele, továbbá
(Folytatjuk.)
Jakabfi Sándor az ötödik
az energia- és nyersanyagellátás, a teljes
Morvay
Sándor előfutamban ö t ö d i k lett 21.8
mp-s eredménnyel. Nem jutott tovább.
Munkáspárt szegedi l a p j a . - Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség:
Sze-

A vasárnapi szünnap után
hétfőn kora reaael
telies
..versenvhetet"
kezdtek H7
olimpia részvevői.
A 4. versenynapon 7 úiabb
aranvérem sorsa dőlt el: súlvemelésben három
gvőztesneik. atlétikában a rúdugrás,
a gerelyvetés, a 800 méteres
síkfutás és a 100 m-es női
síkfutás első Ihelvezettiénék
nvakába az olimpiai
ls járt Szegeden a részegség. tették
Bánfi Jenő például az
i t győztesnek iáró babérkoszofigyelmeztető rendőrt vasár- rút.
nap délután 4 óra körül a
Héfőn 10 snortáe létesítméSándor-söröző
előtt
meg- nyei népesedtek be. Folytaütötte: a hatóság elleni erő- tódtak az atlétika, a súlyemeszakot elkövető botrányosan lés. az öttusa, az ökölvívás,
viselkedő Bánfit előzetes le- a gyeplabda, a kosárlabda, az
tartóztatásba
helyezték. evezés és labdarúgás küzdelUgyanebben az időben m e , - mei. vívásban az egvéni törbotránkoztató jelenet zajlotc versenv kezdődött meg. s *'ri
le a híd lábánál. Egy 13—14 sportágként jelentkezett a viéves gyermek tökrészegen a torlázás is.
véle
kedvesen
beszélgető
Vízilabda:
szolgálatban lévő szovjet kaHétfőn reggel elkészítették
tonának neki ugrott és kés- az
olimpiai vízilabdatorna
sel megszúrta a nyakát. A csoportbeosztását és sorsolászovjet katona
nem nyúlt sát. Eszerint 10 ország csapafegyveréhez, hanem lefogta
ta küzd maid az olimpiai baia magáról
mit sem tudó | noki címért.
gyermeket és bekísérte a
A csoportbeosztás a követrendörségre. A nyomozás fo- kező:
A: Jugoszlávia. Szovietlyik, hogy ki itatta le a gyermeket és ki bíztatta fel a i unió. Románia és Ausztrália.
I B: Olaszország.
Németorszovjet katona megtámadá- szág. Szingapúr.
sára.
C: Magvarország. Egyesült.
Államok és Anglia.
A magvar csapat első mérkőzését
november
29-én
Angliával játssza.
Vívás:
Az St. Kildhalleban négv
— Vasárnap délután a Józsel Atcsoportban megkezdődött fértila körút és az Attila utca s a r k á n
törversenv több
egy páncélautó és a Vágóhíd felé fi egvéni
közlekedő villamos
összeütközött. meglepetést hozott.
A páncélautó
és a villamos
is
igv például nem jutott kö
megsérült. A villamost a szegedi
zépdöntőbe E. Mangiarotti, •»
tűzoltók vontatták a sínre.
helsinki olimpia második he— A Magyar Vöröskereszt szegedi szervezete értesiti Szeged város lyezettje. többszörös világbaidolgozóit, hogy a Móra Ferenc sé- nök. aiki éppen n franciák eltány 7. szám alól a
Vörösmarty leni utolsó csörtében aratett
utca 7. szám alá költöztek át.
5:4-es győzelemmel szerezte
— Nyolcezer
liter
petróleumot
meg az olimpiai bajnoki cífuttatott el a városi tanács keres' met az olasz csapatnak. Kikedelmi osztálya a szegedi
üzle 1
esett továbbá még a francia
tekbe. Ez a mennyiség szűkösen
Lataste. a belga
Delaunois.
kielégíti körülbelül egv hónapra
háztartások szükségletét.
és sajnos a magvar Fülöo és
Egy teherautó gyufát vittek Somodi is.
tegnap a Szegedi Gyufagyár- 1 Az A-csoportban 1. Gvuribői Pécsre. A pécsi dolgo- cza (magvar 7 gy.)
Atlétika:
zók küldöttei
megígérték,
A 200 méteres síkfutásban
hogy legközelebbi jövetelükkor a gyufáért cserébe ciga- a magyar Goldoványi a "
rettát hoznak Szeged dolgo- futamban indult, — második
lett és így tovább jutott.
zóinak.

A szerztilalmat megszegő részegek
botrányokat okoznak Szegeden
Szesztilalom van, amelynek az a célja, hogy a szeszt
túlságosan kedvelők az ország rendkívül nehéz helyzetében ne veszíthessék el e
fejüket, mert ittas állapotban embertársaik életét
is
veszélyeztethetik,
részegen
botrányt okoznak, meggondo
latlan cselekedetekre képesek. A szesztilalom ellenére
azonban egyre több ittas férfival és nővel találkozik az
ember a szegedi
utcákon.
Szombaton
este
például
nyolc, szinte önkívületi állapotban lévő részeget szállítottak el a mentők gyomormosásra, illetve vittek be a
rendőrségre. Vasárnap délután 4 és 6 óra között nég;
részeg került a rendőrségre.
Közülük
többen
botrányt
okoztak, fetrengtek az utcán. Ezeknek az ittas embereknek a fele nő volt
Súlyos következményekkel

F Ö 1 T — ~
Súlyemelés:
Üjabb amerikai
olimpiai
győzelem született súlyemelésben. Középsúlyú súlyemelésben olimpiai bajnok: Tomi Konno (amerikai) 447.5
kg
ú j világ- és olimpiai
csúcs. 2. Sztyepanov (szovjet) 427.5 kg, 3. George (amerikai) 417.5 kg.
Atlétika:
800 m-es síkfutásban olimpiai bajnok: Thomas Courtney (amerikai) 1:47.1 p, ú j
olimpiai csúcs.
2. Johnson
(angol), 3. Boysen (norvég,.
Három
előfutamban bonyolították le ugyancsak hétfőn délelőtt
az 5000 m-es
síkfutás selejtezőit.
Hiányzott az indulók közül a magyar Kovács, az ausztráliai
Landy, a csehszlovák Zatopek, a francia Momoun ér.
a német Hermann. A magyar versenyzők közül Tábori
a második,
Szabó pedig a
harmadik előfutamban biztosan harcolta ki a továbbjutást.
Nagy meglepetésre a
lengyel Chromík, a harmadik előfutamban csak hetedik lett, s így kiesett a további küzdelemből.
Labdarúgás:
Hétfőn lejátszott labdarúgómérkőzés eredménye: Anglia—Thaiföld 9:1 (4:0).
Az olimpiai labdarúgótorna negyeddöntőjébe Anglián,
Bulgárián
kívül
bekerült
még az Egyesült Államok.
Jugoszlávia, a Szovjetunió,
Indonézia és India csapata.
A 8-adik résztvevő a kedden
megrendezendő Ausztrália—
Japán
mérkőzés
győztese
lesz.

M O Z D U L O
I.
j magyar fővárost: Budapestet járom. Fiatal és idős emberekkel
beszélgetek. Nézem az utcákat, a
tereket. A sirhantokat. Hallgatom a különféle híreket, amelyek itt kelnek szárnyra.
Mindezekről kívánok képeket, mozaikokat
adni, úgy, ahogyan tapasztaltam.
Megrendültek a lelkek, talán itt, a fővárosban legjobban. Nyugalmuk — én úgy
érzékeltem. — még n i n c s , és nem is lesz
meg nuiról holnapra. S maguk az emberek,
a többség várja a gyorsuló, igazi kibontakozást. egyben az alapos, és mindinkább
több bizonyosságot, tényt arra, hogy nem
hiába haltak meg annyian az igaz hazafiak
közül, akik fegyvert fogtak a nekivadult
önkény ellen; a magyar honért és népéért.
Vannak olyan legkülönbözőbb foglalkozású, becsületes emberek — többségükben
értelmiségiek —, akik a nemzet halálát
várják. Csüggedtek, és csak búsonganak.
Ez is nagyon fájó.
Ám mozdul az élet. Kell ez, mert itt nem
lehet huzamosabb megállás. Szinte mérhetetlen a fájdalom, a pusztubís, amelynek
láttán összeszorul a szív. Festi újságíró
kollégák mondották el, hogy sok ezer családnak nincs lakása. Itt a hideg, kegyetlenül fúj a szél...
4 sérült házak többjénél kőművesek, tetőfedők szorgoskodtak. Kevés még az építőmunkás, mert oly
sok a tennivalójuk. A fiatalok nem tudom
milyen bizottságának felhívását helyezték
el a nagykörúti egyik
házfalra. Az volt
rajta, hogy „ti, pesti fiatalok, akik fegyverrel harcoltatok az önkény ellen, segítsetek az újjáépítésben". A plakát körül
hamarosan cnibergyűrü kerekedett.
Egyszer csak valaki felkiáltott: „Ne hogy menjenek segíteni a fiatalok.
Helyeslés
hangzott innen is, onnan is. És megszólalt
nedvesedő szemmel egy édesanya. Szava
szelíd volt a „kiabálás" felé: „Ügy látszik,
hogy magának nem sérült meg a lakása. A
mi családunknak nincs otthona. Itt a tél.
mi legyen velünk?!" És sírt, sírt. könnye
lepergett a sáros, csatakos útra. Az embergyűrü határozott: „Menjenek segíteni a
fiatalok az újjáépítést!" A „kiabálás" is
csendben maradt.
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