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Példás rendben, már a délutáni órákban
befejeződtek a tanácstag pótválasztások
vasárnap

ŐSZI

SÉTA

Különösen a külterületek,
főleg munkások lakta szavazókörzeteiben volt tapasztalható mindjárt az első órákban a választók
nagyszámú megjelenése,
A Vásárhelyi sugárúton lévő Textilipari
Technikum
egyik emeletén volt a 145-ik
számú városi választókerület
szavazóhelyisége. A körzet
lakói, elsősorban a dolgozó
kisemberek, munkások valószínűleg nagyon kedvélik aa
körzet jelöltjét. Kovács István, Tarjántelep 11/a. szám
alatt lakó nyugdíjast, mert
reggel kilenc órára a háromszáz szavazásra jogosult közül százhúszan szavaztak.
A petőfitelepi l-es számú iskolában hasonló volt a helyzet. A 154-es váresi választókerület ötszázvalahány szavazóinak többsége fél tízre
már leadta szavazatát.. Itt
Pintér Béla, a színház dolgozója volt a jelölt. A Kistisza
utcai óvodában a 2-ik számú
körzet szavazóinak
több mint fele délelőtt tíz
órára megjelent
és szavazott.
A Belvárosban és Alsóvároson
inkább a délelőtti
tórákban volt nagy forgalom
az egyes szavazóhelyiségekben.
Újszegeden a tiszaparti iskolában volt az 59-es kerületi választókerület szavazóhelyisége. Dr. Száva Lajos
orvost, a tanácstagjelöltet,
mintegy tizenhárom éve ismeri körzete apraja-nagyja.
A jelölt iránti ragaszkodásukat azzal is kifejezték az itteni választók, hogy
fél tizenegyre a szavazásra
jogosultak mintegy hetven
százaléka leszavazott.
Ebéd t á j á n már több körzet jelentette, hogy náluk
teljesen befejeződött a szavaeás. A Pedagógiai Főiskolán

a 15-ös körzetben (jelölt Biczó György vállalati igazgató) 11 óra után; a Zeneművészeti Szakiskolában, a 26-os
számú körzetben (jelölt Magyar Mátyás vállalati igazgató) ugyancsak 11 óra után
fejeződött be a szavazás. A
145-ös számú nagy körzetből
(petőfitelepi l-es iskola), az
újszegedi iskolából
délután
egy óra után
jelentették,
hogy minden szavazó leadta
szavazatát.
A legtöbb szavazókörzetben — egy-két kivétellel —
általában délután három óra
tájban már lezárták a szavazást.
A választás mindenütt a
legteljesebb rendben folyt le.
A lakosság különböző rétegei egyöntetűen, példás
fegyelmezettséggel és komolysággal járultak az urnák elé.
A Hazafias Népfront városi
és kerületi szervei mellett az
egyes kerületi MSZMP szer^ ^
i s s o k s e g i t s é g e t ad_
t a k a t a n á c s t a , ; pótválasztások gyors és zavartalan lebonyolításásához.
Ki kell emelni a petőfite-
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ami abból is lemérhető, hogy
e városrészek választókörzetei az elsők között fejezték
be vasárnap a szavazást.
*

Tovább
szépül
Újszeged

A vasárnapi tanácstag-pótválasztások eredményei —
a városi választási bizottság jelentése alapján — a
következők:
Kerületi tanácstag választásra jogosult volt 10 519 fő.
Ezek közül szavazott 9658
fő.
A szavazók közül a jelöltekre szavazott: 9574 fő,
Az első kerületben 10, a Ilik kerületben 12, a Ill-ik kerületben 8 tanácstagot választottak meg.
Városi tanácstag választásra jogosult volt 6051 fő.
Ezek közül szavazott 5523
fö.
A szavazók közül a jelöltekre szavazott 5506 fő.
A városi tanácsba 18 ú j
tanácstagot választottak.
A választások alkalmával
minden jelöltet megválasztottak!
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Már készzllnek a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom ünnepére a
szegedi öntevékeny művészeti csoportok
Az üzemek és intézmények
kulturális
munkásait már
most megmozgatta a Forradalom nagy nemzetközi ünnepének
közeledte.
Vala-

munkásőrsége

Nagyszerű, igazi munkásünnepre virradt
vasárnap
Kiskundorozsma. A községben a szegedi járás munkásőrségének zászlóavató és
névadó ünnepségét tartották.
A szépen kicsinosított
tér
fellobogózott
emelvénnyel
várta a vendégeket és a nap
hőseit: a munkásőröket.

az MSZMP Központi Vezetőségének tagja, a Csongrád
megyei párt-végrehajtóbizottság első titkára mondotta el
zászlóavató ünnepi beszédét.
Méltatta a munkásőrök rendkívüli áldozatkészségét, akik
a legkisebb anyagi érdek nélkül is vállalták — a napi
munka mellett — ezt a súlyos
felelősséggel járó, nehéz felDélelőtt 10 órakor már adatot. Ezért — mondotta a
rendezett, katonás sorok- továbbiakban —
ban állottak a munkása legszebb jutalmat kapjátok, amit csak becsületes
őrök.
munkás kívánhat: a ncp
Ahogy az ember végignézte
bizalmát és szeretetét.
az arcokat, hirtelen jóleső
megnyugvás töltötte el; ezek
A beszéd további része fogaz emberek, akik gyengéd lalkozott a nemzetközi helycsaládapák és kiváló munká- zettel, az
ellenforradalom
sok, ha arról lenne szó, ke- okozta károkkal és a nyugati
mény kézzel védik meg a imperialisták rágalomhadjádolgozók meleg otthonát az ratával. Végül Németh elvellenség támadásátóL
társ leszögezte: ha az ellenTíz óra után néhány perc- ség még egyszer támadni prócel megkezdődött az ünne- bálna, az első megmozdulást
pély. Németh Károly elvtárs, erős kézzel fojtanánk el. S
hogy az úri bitangok, nyugati
kalandorok még egyszer ne
próbálkozhassanak — ezt segíti vigyázni más fegyveres
erőinkkel együtt a munkásőrség.
ünnepségekre)

Híres Nagykörös, s hajdús Nagyszalonta:
Testvéri szívük egy-ütemre lejt. •.,
Arany mindkettőt koszorúba fonta:
A dalnok buja hírt, s gyászt nem felejt.
Az ihlet perce egy percig se tétlen.
Tanúk rá: A hamis tanú-re felül
Zách Klára, Dante, Bor vitéz, 'letétien;
S A vén gulyás, ki gyászszekérre ÜL
ftthon volt költőnk Nagykőrös homokján
De fecskét, s vándort Kies ősz sodorván —
Fölrémlik újra az Alom — való.::
A walesi bárdok-ora nincs szenny, se folt:
"•Körutas* császár "ingyen« verse volt. -..
Arany múzsája A vigasztaló.
MARKY ÍMRE
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(Liebmann Béla felvétele)

„A N É P BIZALMÁT
SZERETETÉT
KAPJÁTOK"

ARANY JÁNOS
(CL nagykőrösi

lepi I, és H-es és az újszegedi MSZMP-alapszervezetek jó munkáját,

Zászlót avatott a szegedi járás

Két jelentős
az újítás
Újszegedi
Kenderben

Évadnyitó
a Szegedi
Tudományegyetemen

Minden városi és kerületi tanácstag-jelöltet
megválasztottak
— A munkás lakta körzetek szavaztak elsőnek
Vasárnap tartották meg
Szegeden a városi és a három kerületi tanácsban a legutóbbi tanácstagválasztás óta
különféle okokból megüresedett helyekre a pótválasztásokai
Reggel hét órakor már
mozgalmas volt a város különböző helyein lévő szavazóhelyiségek környéke. A koránkelők igyekeztek, hogy
mihamarabb éljenek alkotmányos jogaikkal és egyben
kötelességükkel is: megválasszák jelöltjüket kerületük
tanácsába.

Az ENSZközgyűlés
új ülésszaka
előtt

sök, ú j kommunisták lépnek
a nagy elődök helyébe. Megkapó volt, amikor a párt, a
KISZ, s a különböző intézmények és vállalatok, tsz-ek
képviselői felkötötték szalagjukat a munkásőrök zászlajára; ezzel is jelezve, hogy
híven megőrzik névadójuk, s
a többi mártírhalált
halt
kommunista
emlékét. Galambok és színes léggömbök
repültek fel, hirdetve a békét,
s vágyunkat, de egyszersmind
szilárd elhatározásunkat is,
hogy harcolunk érte.
A munkásőrök azután megkoszorúzták a község kommunista mártírjainak, Móráéknak az emlékművét,
majd katonás tisztelgő elvonulásukkal ért véget az
ünnepély.
Él bennünk a tudat, hogy a
munkásőrök
vigyáznak az
ország boldog, dolgos élete
felett

Megkezdték Csehszlovákia
legkorszerűbb
téglagyárának építését
Ezrek dörgő tapsa felelt a

beszédre. Ezután
megtörtént a zászlóalj névadása: Móra
Ferenc, a
mártírhalált halt dorozsmai
kommunista nevével ékesítették zászlójukat a munkásőrök. A zászlót a járás
gépállomásai
adományozták.
S kinek ne szorult volna
ökölbe a keze, kinek nem
homályosította el szemét a
könny, mikor a zokogó aszszonyt, Móra Ferenc özvegyét látta az emelvényen? . . .
Az élet megy tovább, s ú j hő-

A Nyitra területi Zlaté
Morávceben ünnepélyes keretek
között
megkezdték
Csehszlovákia legkorszerűbb
téglagyárának építését. Az
új
téglagyárat
hatalmas
nyersanyaglelőhelyek közelében építik. A korszerűen berendezett automatizált üzem
csupán cserépből évente 22
milliót és lyukacsos téglákból 11 milliót fog majd gyártani. A próbaüzemeltetésre
1S60. július 1-én kerül sor. a
termelés pedig 1961 januárjában indul meg.

mennyi öntevékeny
művészeti együttes, énekkar és
t.ánckar a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom 40.
évfordulójára készül, hogy
még szebbé, még emlékezetesebbé tegye az ünnepségsorozatot. Az énekkarok forradalmi,
munkásmozgalmi
dalokat tanulnak, a színjátszók a forradalom emlékezetes jeleneteinek felélénkítésére
vállalkoznak.
Üzemi
kultúrtermekben folynak a
próbák estéről estére.

Előzetes
versenyek

kulturális

A készülődés lázát csak fokozza, hogy az ünnep előtt
kultúrmunkások százai mérik össze verseny formájában művészi teljesítőképességüket. A szakszervezetek leülönösen gazdag
kulturális
programot terveznek az évfordulóra. Már meghirdette
versenyét
megyeszerte
a
Szakszervezetek Megyei Tanácsa minden művészeti ágban, szavalók, szólisták, előadók számára. Az "Októberi
Szocialista Forradalom kulturális versenye* már a jövő
hónap 5-én megkezdődik. A
versenyzők előbb az ünnepi
munkásgyűléseken
lépnek
fel, s akik itt első helyezést
nyernek, a szakmaközi ünnepi megemlékezésen folytatják a versenyt. A legjobbak
találkozóját a Szakszervezetek Megyei Tanácsának reprezentáns ünnepélyén rendezik meg, s az öt legeredményesebben versenyző, legnagyobb
művészi
élményt
nyújtó kultúrmunkást megjutalmazzák.

Textiles

fesztivál

A szakszervezet kezdeményezése sokat lendít az öntevékeny művészi csoportok és
kultúrmunkások tevékenységén. A textiles szakszervezet
például maga is olyan kulturális programot dolgozott ki,
amely méltó lesz a nagy ünnephez. Októberben Szegeden rendezik meg a kétnapos

nagy textiles, kulturális fesztivált, amelyen a megye textilüzemeinek legjobb művészeti csoportjai találkoznak
és szerepelnek. Az első nap a
tiszántúliak lépnek fel, azaz:
a Hódmezővásárhelyi Harisnyagyár, a Nagylaki Konzervgyár és
az Újszegedi
Kender- Lenszövő Vállalat
csoportjai a szakszervezetek
székházában. Másnap szegedi
üzemek lépnek színre: A Szegedi Kenderfonógyár, a Jutafonógyár és a Textilművek
színjátszói, énekesei és tán*
cosai.
A műsorban az ünnep természetéből adódóan,
főleg
szovjet egyfelvonásosok, dalo
k és táncok kapnak helyet,
de
francia, román és más néP e k ' illetve szerzők művei,
népművészeti kincsei is szerepelnek a programban,
Versenyszerű lesz ez a kulturális találkozó is, hiszen a
legjobb színjátszó- és tánccsoportokat megjutalmazzák,
majd felléptetik a nagy városi emlékünnepségen is.

Vidéki, pesti
vendégszereplések
Egyes üzemek külön meghívásokat is kaptak az évforduló alkalmára, illetve ezt
küvetőleg: a Kenderfonógyár
énekkara Tápén és Kinkundorozsmán szerepel, színjátszóit pedig, és az üzem teljes
művészeti gárdáját megtisztelte meghívásával a Budapesti Kender- Jutaüzem. A
Népművészeti Intézet országos értekezletén is fellép ' a
Kenderfonógyár jóhírű színjátszó-csoportja
novemberben.
Az üzemi együttesek sok
színt, kedvességet és ünnepélyességet adnak majd az
évfordulónak. Hogy már most
elkezdték a készülődést, annak az a magyarázata: a forradalom ünnepéhez méltó, felejthetetlen művészi programmal akarják meglepni a
közönséget

