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a műszaki

Ez az új szőrfeldolgozó
üzem, amely
mintegy
650 ezer forint
beruházásból
épült,
a két hónappal ezelőtt átadott
nagy raktárépülettel együtt
csak egy kis egysége az ellenforradalom előtt tervezett
új seprűgyárnak.
az ellenforx
tervezettből
radalmi
kártevések
miatt
azonban
csak ez a
két
üzemrész épülhetett
fel,
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Miniszteri
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Kedd, 1957. augusztus 13.

MOSZKVA

próbát

a jövfi héten átadják rendeltetésének
a Szegedi Seprügyár szörieidolyozó
üzemét
A Szegedi Seprűgyár Cserzy Mihály utcai új szőrfeldolgozó üzeme műszaki átadásának időpontját
már
többször kitűzték,
legutóbb
július 20-ra. Egyesek tréfásan az új üzemet „lucaszékének" nevezték, mert lassan
építették. Most azonban már
a
„reménytvesztettek"
is
örömmel
értesültek
arról,
hogy
hétfőn reggel műszaki próbát tartottak a
szórfeldolgozó
üzemben.
A gőzfűtéssel ellátott gyárépület kazánját próbálták ki
felfűtéssel. Ugyanakkor ellenőrizték jók-e a fűtőtestek, nehogy a tél beköszönte után
derüljön ld, hogy
valami
baj van.
» 1

N

lémjátbaif

Véget

S köszöntötte a világ ifjúságát két héten át a VIT
vidámság• tói hangos és a barátság melegével
teljes napjaiban.
A
• moszkvai fények vasárnap búcsúzót intettek, a sokezer fia: talnak, akik szétszéledve a földgolyó minden irányába, ha- ' 1
: zatérve hazájukba, örökké megőrzik e csodálatos város és e
: gyönyörű napok
emlékét

a

ért

moszkvai
fesztivál

dolgozói is régen várják a :
szőrfeldolgozó üzem
felépí-\
tését. Máris azt
szeretnék,:
ha árut kaphatnának
az új j
gyárból.

Joggal remélik, hogy ha a ;
modern szőrfeldolgozó üzem *
megkezdi működését, több é s :
jobb árut kapnak es nem lesz :
^
^ S S S l . ' n S S l |
Ha a hétfői műszaki pró- •
bán különösebb nehézségek 5
nem merülnek fel, akkor
;

mert nem jut többre beruháa jövő héten az építő
vál-:
zás. Reméljük azonban, hogy
lalat (reméljük
utolsó dá- •
népgazdaságunk megerősödétum) átadja rendeltetésének •
sével minél előbb folytatódhat
a Szegedi Seprűgyár új, h a !
majd az új gyár építése,
Nemcsak a
seprűgyárban, nem is nagy, de modern •
hanem a Szegedi
Ecsetgyár üzemegységét.

A% egész ország
augusztus

készülődik},
20-ra

Különvonatok, utazási kedvezmény a Kiskun-napokra —
Kétnapos n a g y népünnei>ség S z e g e d e n — Orbán László
elvtárs, az M S Z M P Központi Bizottságának t a g j a
a v a t j a fel Juhász Gyula szegedi szobrát
Ahogy közeledik
augusztus ség szónoka Orbán László elvT utána nagy utcabállal köszönti
20, az alkotmány ünnepe, úgy társ lesz. Az egyetemi diák- az alkotmányt,bővül; színesedik a jelentős nap kluban képzőművészeti kiállíA nőknek a Ruházati Bolt
tiszteletére rendezett ünnepsé- tást rendeznek, Mihályteleken mindkét napon ruhabemutatót
gek programja országosan és művelődési házat avatnak; az
újszegedi szabadtéri színpadon rendez. Újszegeden
Szegeden is,a Kossuth Halász Szövetkea Szegedi Nemzeti Színház
Az alkotmány ünnepére ez
művészei a Bánk bánt muzet halászati kiállítást muévben kétnapos munkaszünet
tatják bei
tat bei
lesz. Ezt az ország minden ré-í
Szeged ifjúsága mindkét nap
szében kihasználják, és sokan táncmulatságokkal; hétfőn az A Tiszán zenés sétahajó közlefelkeresik majd Kisújszállást, újszegedi Vigadóban központi kedik majd. A gyermekeknek
rollerverseny, más ezer szóraahol az évente megrendezendő KlSZ-bállal, (melynek
fény- kozás szerez örömet. A sportKiskun-napok keretében most
pontja a Szeged Szépe válasz- telepeken mindkét nap változatás), augusztus 20-án este 6 tos sportműsor gyönyörködteti
országos jelentőségű alkoti
órától pedig a Széchenyi téren majd a testedzés híveit.
mány-üimepsé get tartanak
káprázatos; látványos
augusztus 20-án. A Tiszántúl
A kétnapos ünnep programa városban eddig nem Bh
mezőgazdaságának eredményeit
jának részleteiről folyamatosan
tott felvonulással;
tájékoztatjuk olvasóinkat
mutatják be az ottani kiállítása
ra, s tiszántúli és alföldi tere
melőszövetkezeti
parasztság,egyéni gazdák nagy találkozója
Igényes műsort állítottak össze
lesz augusztus 20-án. De ÉszakMagyarországról, Dunántúlról is
a szegedi Juhász G y u l a különvonatokon; azonkívül kiemlékestre
sebb, nagyobb
csoportokban
utaznak Kisújszállásra az érdekA Hazafias Népfront író- több önálló
hangversenyt
lődők, kihasználva a hetvenötszázalékos menetkedvezményt; csoportja az augusztus 20-i adott Budapesten a Filharhogy részt vegyenek a Kiskun- alkotmány ünnepségi meg- mónia rendezésében. A múlt
mozdulások sorozatában au- évben a bécsi rádióban is
napokon; illetve
gusztus 19-én, hétfőn este 8 szerepelt, ez év tavaszán peórakor a zeneművészeti szak- dig a cseh Népművelési Mimeghallgassák Kádár János
iskola nagytermében Juhász nisztérium
meghívására
elvtársat, a forradalmi munGyula-emlékestet
rendez. A Csehszlovákiában
hangverkásparaszt kormány elnönagy szegedi költő szobrát senykörúton volt.
két.
az
ünnepség
másnapján
A szegedi közönség nagy
jzegeden az augusztus 19-1; avatják fel a Roosevelt té- várakozással tekint az iro20-i ünnepségek programját el- ren.
dalmi est és az irodalmi essősorban a Hazafias Népfront
Az ünnepség műsorában a ten résztvevő művészek szeszervezi;
Szegedi Általános Munkás replése elé. A művészi műsoDalegylet a Szeghy Endre ál- ron kívül dr. Eisner Manó, a
Kétnapos nagy ünnepség
iskolatársa
Juhász
tal kórusművé feldolgozott költő
körvonalai bontakoznak ki
Munkásgyermekhimnusz cí- Gyula diákéveiről mondja el
máris,
mú Juhász Gyula verset és élményeit, Kiss Lajos irodapedig
Juhász
ahol a város minden rétege meg- Kodály feldolgozásában
a lomkritikus
találja majd ünneplési, szórako- Marseillaise-t énekli. A sze- Gyula költészetéről tart érzási lehetőségét. A különböző gedi MÁV "Hazánk* dalköre tékelő előadást.
társadalmi, kulturális, gazdasági Kodály: Felszállott a páva
szervek, sportszervek gondos- című kórusát adja elő. A Szekodnak arról, hogy a két nap gedi Nemzeti Színház művévalóban színes, változatos le- szei — Miklós Klára, Lontay
Margit és Kormos Lajos —
gyen.
Minden alapot nélkülöznek
A kulturális események kö- Juhász Gyula verseket és azok a hírek, amelyek szeszegedi fiatal költők verseit
zül kiemelkednek
mutatják be. Juhász Gyula rint az iskolások nvári szünmegzenésített verseiből Rom- idejét meghosszabbították. Az
Juhász Gyula emlékezetére
általános iskolákban a javító
vári Gizella énekel.
rendezett ünnepségek.
és osztályozó vizsgákat, valaA műsorban szerepel Ja- mint a pótbeíratásokat auAugusztus 19-én a legnevesebb
szegedi művészek közreműködé- kuts Éva zongoraművésznő is gusztus 27-én. illetve 28-án
sével Juhász Gyula irodalmi Bartók és Chopin-művekkel. tartiák. A gimnáziumi pótbeidőpontja auemlékest lesz. Augusztus 20-án A fiatal zongoraművésznő ne- íratkozások
felavatják a Roosevelt téren ve nem ismeretlen a magyar gusztus 30. és 31. Az általáJuhász Gyula szobrát, amelyen közönség előtt. Gyakran sze- nos- és középiskolákban a
ünnepségeket
már ott áll a téren, Az ünnep- rej?el a Magyar Rádióban, tanévnyitó

Megbeszélést
tartottak
a munkásmozgalom
régi szegedi
harcosai
Élményeifiadásokat tartanak a veteránok o Vitaesteket rendeznek az üregek
klubjában o Megvizsgálják az idfis elvtársak körülményeit
Három évvel ezelőtt a városi pártbizottság összehívta
a munkásmozgalom régi szegedi harcosait és a Kálvin
téri pártházban barátságos,
otthonosan berendezett klubot létesített számukra. Ezzel a ténykedésével megállította a régi elvtársakkal
szemben elkövetett méltánytalan, hibás, káros, tartózkodó és sok
esetben sértő
folyamatot. Minden esetben
újabb kedvet, erőt adtak a
párt idős szegedi harcosainak
találkozói. Különös jelentőségű volt most az ellenforradalom után a párt régi szegedi
veteránjainak minapi tanácskozása;
Több mint száz
elvtárs
jött össze és
megbeszélték:
mit tegyenek
a párt
egységének
megerősítése, a tömegekkel
való kapcsolat elmélyítése érdekében.
Komócsin Antal elvtárs rövid
bevezető beszédében kijelentette:
— Az októberi ellenforradalom bekövetkezéséért mi,
különösen a régi kommunisták is felelősek vagyunk. Nem
kapcsolódtunk be eléggé október előtt a párt munkájába
pedig tudtuk azt a törvényt,
hogy ami ebben az országban
történik, azért különösen a
régi kommunisták felelősek.
Éppen ezért őrködnünk kell

Az új tanév szeptember 2-án kezdődik
szeptember 2-án
rendezik
meg. A levelező tagozatokon
a tanítás szeptember első hetében kezdődik. Az esti tagozatokon a beiratkozás szeptember 12-én és 13-án történik. a tanítás kezdete: szeptember 16.
Az óvodás gyermekek felvételét. az
1957—58. évre
szeptember 2-ától 14-ig terjedő időben határozta meg a
művelődésügyi miniszter.

azon, hogy ilyen súlyos hibába ismételten ne essünk.
Munkásmozgalmi
tapasztalatainkat
át kell adnunk a
fiatod elvtársaiknak,
hogy
k
a korábbi
hibákat
teljes
egészében
felszámoljuk".
A tanácskozáson —, amely
több mint három óra hosszáig
tartott — 21 elvtárs szólalt fel.
Többen elmondották:
elengedhetetlenül szükséges, hogy
felülvizsgálják és
igazságot
teremtsenek
a
jogtalanul
megbántott, lélreáUított régi
elvtársaknak. Ezzel kapcsolatban hivatkoznak arra a megállapításra, hogy a párt önmagát becsüli meg, ha megbecsüli régi harcosait. Elhatározták a
megbeszélésen,
hogy
különböző
bizottságokat
hoznak
létre a
munkásmozgalomban részt vett régi elvtársak
körülményeinek megvizsgálására,
kulturális és klubéletük
megszervezésére, a régi elvtár-

sak
aktivizálására a párt*
munkában.
Külön megbeszéléseket tartanak a klubban az ifjúság, az
értelmiség kérdéseiről és a
munkásmozgalom
szegedi
harcosainak tapasztalatait, javaslatait felhasználják a párt
helyi politikájának kidolgozásához, a várospolitikai kérdések tisztázásához, Szeged
dolgozói jobblétének megvalósításához.
Az értekezlet résztvevői
mélységesen elítélték az ellenforradalom megnyilvánulásait és elhatározták;
életük
viszontagságairól,
harcairól előadásokat
tartanak a szegedi
üzemekben,
intézményekben;
ezzel is erőt, segítséget, ösztönzést adnak a szocializmus
építésében résztvevő dolgozóknak.
A veteránok klubjának különböző bizottságai már az
értekezlet után megkezdték
munkájukat.

Kultúrműsorok, sportv?rsenyek
és bemutatók gazdagították
a VII. vasuiasnapot
Vasárnap reggel pattogó
indulók ütemeire ébredt a
város. A
vasutas zenekar
járta az utcákat, köszöntötte
a vasutasnap alkalmából a
város dolgozóit. A vasutas
dolgozók százai, ezrei ünnepeltek. de többen közülük
szolgálati helyükön töltötték
az ünnepnapot.
Vasárnap d. e. 10 órakor
több százan gyűltek össze a
Széchenyi téren, hogv részt
vegyenek a szovjet hősi emlékművek
megkoszorúzásánál. A MÁV Igazgatóság épülete elől vonult fel a vasutas
zenekar, mögöttük egy munkásőr szakasz, s vasúti tisztek. dolgozók díszegvenruhás
szakasza a Széchenyi térre,
hogy tisztelegjen a hazánk
felszabadításáért
elesett

szovjet katonák emlékműved
előtt. A koszorúkat Szeged
vasutasainak nevében Csíntalan József elvtárs, az igazgatóság helyettes vezetője helyezte el.
Tizenegy órától tizenkettőig a Széchenyi tér árnyas
platánfái alatt a vasutas zenekar szórakoztatta az ünneplőket. Délután 2 órától
sportversenyekre és bemutatókra került sor a Vasutassporttelepen. Este pedig a
Petőfi Művelődési Otthonban
az otthon művészeti csoportja és a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek műsorszámaiban gyönyörködtek a vasutas dolgozók és a vendégek;
A VII. vasutasnap ünnepségei reggelig tartó táncmulatsággal értek véget.

