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tnnepélyesen kollégiummá alakult 
a Majakovszkij Leány Diákotthon 
A Szegedi Zeneművészeti telen bizonyítéka az eddig 

Szakiskola nagytermében megtett eredményes útnak, 
rendezte vasárnap kollé- amelyet már korábban is 
giummá nyilvánításának ün- magukénak vallottak a di-
nepségét a Majakovszkij Le- ákotthon lakói, 
ány Diákotthon, illetve an- Beszédét követően Csuka 
nak mintegy 130 tanulója és T . .. •• 
nevelőtestülete. J o z s e f - a K I S Z Kozponti Bi-

Unnepi beszédet a Műve- zottságának adományát, egy 
lödésügyi Minisztérium kép- szép hímzésű vörös zászlót 
viseletében megjelent Szécsl nyújtot t át meleg szavak kí-
Andrásné mondott, hangsú- séretében a kollégistáknak, 
lyozva a megváltozott arcú- majd Paál Dezsődé, a kollé-
latú diákotthon jelentőségét, gium igazgatója és Túry Gé-
Rámutatot t , hogy a kollé- za. a városi tanács művelő-
gium az a forma, amely désügyi osztályvezetője mnn-
leginkább megfelel a szocia- dótt közvei len szavakat a 
lista tar ta lmú közösségi ne- kollégiummá nyilvánítás al-
velésnek. A kollégium lakói kaiméból. A kollégisták ío-
önáilóságra nevelésének fon- gadalomtétele után kulturá-
tos eszköze többek között a lis műsorral folytatódott to-
soraikból megválasztott úgy- vább az ünnepség délután a 
n e v ^ e t t , önkormányzat, Majakovszkij Leánykollé-
amefy elsősorban hivatott gium épületében, a délelól-
vezetni az egész tanulókö- tihez hasonlóan számos meg-
zösséget. Ez a lépés kétség- hívott vendég részvételével. 

Eddig tíznapi keresetnek megtelelő 
nyereségrészesedést tartalékoltak 

a Szegedi Ruhagyárban 
Az év első napja óta ko- a ma már meglevő tíznapi 

moly erőfeszítéseket tesznek keresetnek megfelelő nye-
a Szegedi Ruhagyárban, leségrészesedósi összeget, 
hogy az év végén a válla-
lati jövedelmezőség' 1+ltel-
jesítése révén nyereségré-
szesedést osszanak a dolgo-
zóknak. A harmadik ne-
gyedévben is szép sikereket 
értek el. A termelési tervet 
103,8 százalékra teljesítette 
az üzem. A túlteljesítés 
többnyire az exportra ké-
szült áruk mennyiségének 
növeléséből ered. 

Két tanácsülés 

A kerületi tanácsok a na-
pokban tárgyalják meg a 
jövő évi költségvetésüket. 
Ma délelőtt 9 órakor a 111. 
kerületi tanács ül össze Al-
sóvároson, a Rákóczi utca 11 
szám alatt. Ezen az ülésen 
Szécsi Imre, a végrehajtó 
bizottság tagja terjeszti elő 
a költségvetési javaslatot. 

Holnap, csütörtökön dél-
előtt 9 órakor 'a József At-
tila sugárúti Postás Műve-
lődési Otthonban a 11. ke-
rületi tanács v i ta t ja meg a 
jövő- évi költségvetését. Elő-
adó Hévézi János, a pénz-
ügyi osztály vezetője 

Mindkét tanácsülés nyil-
vános. 

Megoperálták 
Apró Antal elvtársat 

Apró Antal elvtársat, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagját , a Miniszterta-
nács első elnökhelyettesét 
hétfőn délután heveny vak-
bélgyulladás miat t megope-
rálták. Állapota a műtét óla 
eltelt időnek megfelelően 
kifogástalan. 

MEGHITT TALÁLKOZÁS 

November 7 alkalmából a szegedi úttörők szovjet pioni rokat láttak vendégül az Ct-
töröházban. Az úttörő és a pionírok meghitt hangulatban barátkoztak, ismerkedtek 
egymással. Az úttörők műsorral ls kedveskedtek szovjet paj tásaiknak, majd meg-

vendégelték őket 

Tovább javai t a gyártmá-
nyok minősége is. 

Az első osztályú áruk rész-
aráijya 95.6 százalék, s ez 
meghaladja az él üzemíel té-
telben előírt követelménye-
ket. Kedvezően alakult az 
első visszavetések aránya is: 
az első fél évhez mérten 
20.3 százalékról 19.6 száza-
lékra csökkent. 

A vállalat eredményes 
munká jának egyik fokmé-
rője a termelékenység ala-
kulása. Mig tavaly egy fő 1 
munkanapra eső termelési 
ér téke 569 forint volt, ez 
a szám az első negyedév-
ben. 677. a második negyed-
évben 682, s most az utób-
bi három hónapban már 
697-re emelkedett . 

Kedvezően alakult a vál-
lalat i alaprentabil i tás mu-
tatója is. A harmadik ne-
gyedévben előírt 10,5 száza- 1 

lékos vállalati nyereséggel 
szemben 

a tényleges eredmény 12,5 
százalék. 

Az idjzn eddig elért több- | 
letnyerfeség összege közei 4 ; 
millió - forint. Ennek egy 
részét nyereségrészesedés , 
fo rmá jában a dolgozóknak j 
fizetik ma jd ki. Ha tovább-
ra is így dolgoznak, akkor | 

még növelhetik 

SLUttuti ünnepi tnüsoc 
a Haqy Olctáíeci SzaüalUta Toceadatton 

tUzteletécc 
Külön fs érdemes szól- részünk olyan összeállítás- mólónak, hogy külön-külön 

nunk arról a szépen sike- ban, amely a művészi színvo- értékelje « közreműködők 
rült, tartalmas műsorról, nal igényessége mellett arra teljesítményét. A maguk 
amely vasárnap este a Sze- törekszik, hogy a zene. a legjobb képessége szerint 
gedi Nemzeti Színházban a vers, az ének s a színpadi mű- szolgálták az est sikerét va-
Nagy Októberi Szocialista vészét sokágú eszközeivel lamennyien: Szabó Miklós 
Forradalom évfordulója al- még í°bban . elmélyítse az Liszt-díjas és Szalma Fe-
, , . , . , , „ ' .. ünnepi beszedben elhang- renc egy-egy áriával Erkel 
kalmabol rendezett diszun- zott gondolatokat és még Dózsa György, illetve: Clin-
népség közönségét gyönyör- emlékezetesebbé tegye az ka Ivan Szuszanyin című 
ködtette. Annál is inkább évfordulót. Feltétlenül he- operájából, Árkos Gyula, 
örömmel szólunk erről mert Ujes és mindenképpen foly- Király Levente, Mezey La-

. , , . . , , . , tatást kívánó törekvés ez. T' —J - "" 
a korábbi evekben — ritka 
kivételtől eltekintve - « Alapban véve és a mű-
. .. . , _ . sor egeszet tekintve kitüno-

diszunnepsegek műsorai, ha en sz0igiha „ „ r ember 7-
ha meg is ütöttek bizonyos ének eszméjét, szellemét a 
művészi szintet, hangula- vasárnap este bemutatott 
tukban. tartalmukban több- műsor, amelyben a Szegedi 

Nemzeti Színház tobb mu-
nyire alig illeszkedtek ah- vésze< „ Zenebarátok Kóru 
hoz az ünnephez, amelynek sa, 
tiszteletére a közönség egy- Dalegylet 
begyűlt. Idén viszont már 
nem első alkalommal lehet 

Ma Erkel díszelőadás a színházban 
Erkel Ferenc, a magyar az ország. A felszabadult 

nemzeti kultúra egyik út- nép büszkén val l ja magáé-
törő mestere születésének nak nemzeti operalrodal-
150. évfordulóját ünnepli ma i«im k megteremtőjet, aki 

munkásságával nemcsak a 
magyar zeneművészetben te-
remtett nagyot: forradalmi 
lendülettel kifejezésre jut-
tatta a szabadság eszméit, a 
szabadságtörekvéseket is. 

Hazánk nagy fia születé-
sének 150. évfordulójót ezért 
ünnepel jük oly szeretettel. 
Az országos ünnepségsoro-
zatból Szeged is kiveszi ré-
szét. A Szegedi Nemzeti 
Színház ünnepi előadásban 
muta t ja ma be Erkel ki-
emelkedő alkotását, a Bánk 
bán-t, így adózva a nagy ze-
neköltő emlékének, halha-
tatlanságának. 

A MÉSZÖV Vállalat érte-
siti vásárlóit , hogy 

kender-
raktárában 
Szeged. (Bartók B. tér 9.) 
nov. 14 16-ig 

leltározást 
tart 
Ez idő alatt az áruk'iadás 
szünetel. 

Olcsón Juthat 

/ / 

jominosegu 
szappanhoz 
ha a Szegedi Magfeldol-
gozó és Vegyészeti Válla-
lat telepein cseréli be 

hulladék-
zsiradékát 

szappanra . Cseretelepek: 
Vásárhelyi sgt. 133. epész 
nap; Gutenberg u. 19. 6—-
12-ig; Rákóczi u. 33. hét-
köznap és vasá rnap egész 
nap ; Felsöliszapart 32t>. 
6 n.30-ig: Kiskundorozs-
ma, Árpád u. 33. hétköz-' 
n ap egész nap. 

jos, Várady Szabolcs "élő-
újságukkal- és szavalatuk-
kal, Mentes József egy Mó-
ricz-novella előadásával, Be-
ge Margit, Buday István 
egy-egy verssel, Berdál Va-
léria a munkáskórus szólis-
tájaként, s mind a többiek a> 
vezénylő Vaszy Viktor, Mi-

az Általános" 'Munkás b«lka György a Trenyov 
ÉDOSZ darabjanak jeleneteben sze-

replő Katona András. Ká-
tay Endre, a konferáló Ko-
vács János és a díszletterve-
ző Sándor Lajos. Dicséret 
illeti valamennyiüket. 

es az 
táncegyüttese működött si-
kerrel közre. Nem mondhat-
juk, hogy mindenben zök-
kenőmentes volt ez az elő-
adás. de igazságtalanság len-
ne figyelmen kívül hagyni, 

A Mercur 
a napkorong e lő t t 
A csillagászok már jóelő-

re kiszámították, hogy nap-
rendszerünk legbelsőbb boly-
gója, a Mercur, 1960. no-
vember 7-én 15 óra 34 perc 
29,4 másodperekor a Nap 
előtt elvonulva érintkezik a 
Nap korongjával, ami ter-
mészetesen csak látszólagos 
jelenség. A csillagaszok 
nagy érdeklődéssel várták 
ézt az égi jelenséget, mert 
segítségével pontos égime-
chanikai kérdéseket lehet 
eldönteni. 

Az TJi'ánia csillagvizsgáló 
észlelőinek sikerült négy 
felvétellel lefényképezni az 
érdekes égi jelenséget, azt, 
amikor a Mercur a Nap fé-
nyes korongjába hatol. 

Hogy végülis e jelentős 
hogy a résztvevők mind- szereplőgárda számaival tel-
egyike szabad idejében, kü- jes egészet és hatásosat al-
lön munkaként, önkéntes kothatott, abban egyik leg-
vállaldsból készült fel, s a nagyobb érdem a műsor 
műsor összeállítóinak né- szerkesztőié: Simon Istváné 
mely esetben már egy-egy és Makai Péteré, akikre egy-
kész műsorszámmal kellett részt az összekötőszöveg írá-
számolniok. Így is a közel sának, másrészt a rendezés-
másfélórás összeállítás ke- nek feladata is hárult. A 
rek egészet alkotott, megvi- szinte költői, szép szöveg és 
lágítva a világ első győzel- az ötletes, pergóen friss ren-
mes proletárforradalmának dezés. feladatuk eredményes 
útját, hatását, jelentőségét, ellátásáról tanúskodott. 

Nem célja e rövid besző- S. B. 

Szőregi ki«zesek 
röszkei vidám estje 

Vasárnap a röszkei müve- zá a vendéglátóknak, elsősor-
lődési otthon a szőregi KISZ- ban a röszkei pártszervezet 
szervezet huszonöt tagú szín- t i tkárának és a községi ta-
jálsző-csopórtját látta Vendé- nács elnökének, valamint a 
gül. A zsúfolásig megtelt művelődési otthon igazgató-
nagyteremben jelenetekből, jának és az előzékenye* köa-
versekből és népi táncokból remüködő helybeli pedagógu-
összeállított vidám műsorral, soknak a segítsége. De része 
nagy sikerrel szerepeltek a volt ebben a Szegedi Textil-
szőregi kiszesek. Az előadást m ű v é k KISZ-szervezebének 
éjfél utánig tartó táncmulat- . a m e l s z ö r e g i e k részére 
sag követte. .. . . . . . , . . , , 

A műsoros est sikeréhez önzetlenül tancruhat kol-
nagy mértékben járul t hoz- csőnzött. 

Közérdekíí kérdések 

Miért nem lehet vízórát fölszerelni 
Szeged külső területeinek kűtjaira? 

a rXgfiJ — 
am flüi 

SZEGEDI 
ÉP no KTSZ 

S z e g e d , 
Brüsszeli krl 8 

Vállal: / 
tatarozást, lakóházépítést, lakásle választást, 

lakásfestést, vízszerelést, cimfestó-munkákat. 
ü v e g e z é s t , m á z o l á s t 

és mindennemű lakatosmunkát 
elsőrendű kisipari kivitelben l 

A nyári hónapokban komoly gondot 
okozott, különösen a város külső terüle-
tein — Ságvári-, Béke-, "Petőfi telepen, 
Móravároson, s főleg Hattyastelepen — a 
vízhiány. Többek között egyes ház- és te-
lektulajdonosoknak a hozzájuk bevezetett 

! vízzel való felelőtlen, pazarló gazdálkodá- . 
sa is hozzájárult a vízhiányhoz. Éppen 
ezeken a vízhiánytól fenyegetett terüle-

[ (en nem szerelt föl mindezideig a Vízmű-
vek vízfogyasztásmérő órákat. Mi ennek 
az oka? — kérdeztük meg Domaliázi An-
talt, a Szegedi Víz- és Csatornamüvek 
ígázgalójat, aki a következő választ adta : 

— Hogy az emiitett helyeken, s ezen-
kívül még Rókus egy részén, Alsóváro-
son és Fodortelepen nem láttuk el víz-
fogyasztás-mérővel egyes fogyasztóinkat, 
annak az oka a következő: ezeken a terü-
leteken á vezetékekben áramló víz nyo-
mása alig éri cl a 2 atmoszférát. A fo-% 
gyasztásmérö viszont csak 3—4 atmosz-

A hét végén 
tanácstag-beszámolók 

A hét második felében az Béláné. Búza István, a Mi -
alábbi helyeken tartanak ta- dách utcai iskolában Nagy 
nácstagbeszámolókat: István, Korek Józsefné. dr. 

Csütörtökön délután 5 óra- I.őköS Zoltánná, a Szél utcai 
kor a Szilléri sugárúti isko- óvodában Kiss Kálmán, Kó-
lában Terhes György. Rácz vesdi Pal, Stumpf Ferenc. 
Káról yné, Kiss Sándorné, fél 6-kor a Kolozsvári téri 
a rókusi általános islco- iskolában Kovács János. 
Iában Gazdag János, Fodor Bors István, Kasza Pálné. a 

Cázgyár kultúrtermében Ve-
reska András, Scheiber Mi-
hályné, Nagy .László, 6 óra-
kor a petőfitelepi Il-es szá-
mú iskolában Pintér Béla, 
Kotló r Józsefné és Baranvi 
Emiiné tanácstagok ta r t j ák 
meg beszámolójukat. 

Pénteken délután 5 órakor 
a móravárosi iskolában Zöl-
di Imréné és Ördögh Péter -
né l ' az új-pclöfitelepi iskolá-
ban Ladvánszki Vencel, Se-
bők Szijveszterné, a petöft-
teleoi Il-es számú iskolában 
Tóth Béla, Nagy Sándor. 6 
órakor a Gutenberg utcai 
leányiskolában Törköly Fe-
renc, László Iván, Varga 
Pál. a nagjiállomás olvasó-
termében Farkas Mjhálv, 
Borsodi Jánosné, Felhő Jó-
zsef; szombaton délután 5 
órakor a Ijékctclepi. iskola.-
ban Zina Miklós. Bánfi La-
josné, Almást János, Lajos 
Sándor, a Sertéshizlalda 
kultúrtermében pedig Ko-
vács Józsefné és Teleki Fe-
renc tanácstagok beszámoló-
jára kerül sor. 

férd vezetéki nyomással működtethető. A 
Vízmüvek jelenlegi teljesítőképességével 
nem tudja kiegyenlíteni a város egyes 
részein a nyomáskülönbséget a víz nyo-
másának általános emelésével. 

A lakosságra vár az a fefadat, hogy 
akár társadalmi ellenőrzés ú t ján — mint 
a nyáron Hattyastelepen tették — tartsa 
féken a vizpazarlólcat, s akadályozza meg, 
hogy azok kert jeiket öntözgessék a veze-
téki vízzel, míg mások a közkutak ilyen-
kor clapadozó vízsugarára vannak utalva. 
A vízhiány megszüntetését ugyan nagy-
ban előrelendíti a most fú r t jelentós tel-
jesítőképességű újszeged! kút bekapcso-
lása a hálózatba, dc ez önmagában még 
nem jelent teljes megoldást. 

Néhány év múlva lehetőség nyílik majd 
a Vízművek kibővítésére, kapacitásnöve-
lésre, s akkor sor kerülhet a vizfogyasz-
tás-mérök felszerelésére is az említett vá-
rosrészekben. 


