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Megemlékeztek Szegeden
a spanyol szabadságharc 25. évfordulójáról
A spanyol szabadságharc
és az abban résztvevő nemzetközi brigádok 25. évfordulója
alkalmából tegnap,
szombaton este

emlékünnepséget rendezett
az MSZMP városi bizottsága és a Magyar Néphadsereg szegedi helyőrségének parancsnoksága

a tiszti klubban. A színházterem főfalán a
nagy
spanyol kommunista vezető,
Dolores íbarruri figyelmeztető szavai voltak olvashatók: "Áldozatotok nem lesz
hiábavaló*.
Az emlékünnepség elnökségében foglalt helyet Pacha
Eugenio, a spanyol köztársasági
hadsereg őrnagya,

Aszfaltoznak
a
Szegedi
Paprikafeldolgozó
Vállalat
újonnan
épült
raktárhelyisége előtt. A kész,
meleg aszfaltanyagot
teherautókkal szállítják a helyszínre,
ahol
úthengerekkel
egyengetik simára. Jó úton
könnyű lesz az anyag szállítása. Hamarosan jó úton
kerülhet rendeltetési
helyére
a híres fűszernövény
őrleménye is.

Cavello Alessandro, a köztársasági hadsereg századosa
is, valamint Révai Dezső, a
Magyar Partizán Szövetség
tagja, a spanyol szabadságharc résztvevője. Továbbá
Törköly Ferenc, a városi
pártbizottság
osztályvezetője, Bódi László országgyűlési képviselő és Jablonszkij szovjet őrnagy.
Gudman Mihály őrnagynak, a szegedi helyőrség parancsnokának megnyitó szavai után

Révai Dezső mondott ünnepi beszédet.

Megható szavakkal emlékezett vissza a spanyol nép
hősies küzdelmére a köztársaság védelmében. Kiemelte

A D-4-K-70-es lesz
a második ötéves terv időszakának
legfőbb traktortípusa

Szovjet filmhét novemberben
Bemutatók az ország 250 mozijában
Hazánkban évről évre növekszik a szovjet
filmek
népszerűsége, s
milliókat
vonzanak a
hagyományos
szovjet-filmünnepek. A szovjet film 12. ünnepének előadásaira 4 411 000 jegyet váltottak.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évforduló-

A gyümölcs- és szőlőielepítési munkákban a mélyszántásnál, a rizstelepek előkészítésénél még jelenleg is
szinte nélkülözhetetlen
a
lánctalpas traktor, amely a
legnehezebb terepet ls
jól
bírja. Hazánkban évek óta
sorozatban készül ez a traktortípus, külföldről is vásárolunk belőle, nagy hátránya azonban, hogy könnyebb
talajon alig használható. A
homokban csúszik, vagy éppen beássa
magát és a
kvarckristályok
rendkívül
gyorsan
koptatják a láncszerkezetet. Ezért a
Vörös
Csillag Traktorgyárban olyan
traktortípus terveit dolgozták
ki. ahol a lánctalpat kerekekkel helyettesítik,
mégpedig oly módon, hogy
a
gépnek mind a négy kerekét összekapcsolják a hajtóművel, s az így fellépő súrlódás következtében a süppedős talajon is biztonságosan
közlekedik.
Hasonló
megoldásokat több nyugati
országban is találtak, a mi
traktorunk azonban a legsikerültebbek közé
tartozik,
mert a négy kerékmeghajtásnak megfelelően
ésszerűen
alakították ki az egész szerkezetet, gondoskodtak a súly
leghelyesebb elosztásáról.

ja alkalmából az idén is rendeznek hazánkban
szovjet
filmhetet. A fővárosban és
hat megyében november 2án, hét megyében november
9-én, hat megyében
pedig
november 16-án kezdődik a
bemutatósorozat,
amelynek
előadásaira városok és falvak
több mint 250 mozijában kerül sor. A filmhét alkalmából kerül a közönség
elé az idei moszkvai filmfesztivál nagydíjával kitüntetett
kiemelkedő alkotás, a Tiszta
égbolt —, Grigorij Csuhraj
Szeq.ede.it
űj filmje. Ezenkívül Két élet
címmel bemutatják az 1917A
budapesti
Kossuth ban mérik össze tudásukat es esztendő világtörténelmi
Nyomda már harmadik éve a
budapesti
és szegedi eseményeit felölelő kétrészes
patronálja a Szegedi Nyom- nyomdászok sportolói.
szovjet filmet is.
da Vállalatot. E nagy nyom'
'
da dolgozóinak segítsége annál is inkább előnyös — az
egyébként ugyancsak
szép
eredményekkel
rendelkező
— szegediek számára, mert
a Kossuth Nyomda hosszú
A magyar
kórusmozgalom resztúron belépett
az első
idő óta a minőségi munkákövetkeztek
ban országosan a legjobb. történetében is páratlan ese- énekkarba, majd
Tapasztalataik átadása azon- mény zajlott le a szegedi a nagyobb énekkarok, a PolBéla
Kórus
most gári Dalárda, a Munkás Dalban nemcsak e tekintetben Bartók
Kül- egylet, a MÁV Hazánk Énekvolt már eddig is hasznos, megtartott klubestjén.
hanem az egyre fejlődő sze- sőségekben
semmiben
sem kara, majd végiil a Juhász
Uj traktortipusunkat D—4
gedi nyomda újabb üzem- különbözött ez o klubest
a Gyula
Művelődési
Otthon K—70-es jelzéssel látták el,
részeinek
—
klisékészítő többitől. A kóruslagok ugyan- Bartók Béla Kórusa, amely- ami a többi között azt is
üzemrész, offset-részleg — olyan érdeklődéssel
hallgat- nek tíz esztendeje
tagja jelenti, hogy a gépet hetven
felállításánál is, valamint a ták Kertész Lajos előadását, Horváth bácsi. Kertész La- lóerős motor hajtja. Mintakönyvkötészetben a tomeg- amelyet ezúttal Haydn és az jos karnagy úgy beszélt Hor- példányait hosszabb időn kekönyv-gyártás
megindítása- Eszterházy-ház
próviszonyáról váth bácsiról, mint arról az resztül nagy sikerrel
kor.
tartott, majd egy-egy Haydn- emberről szokás, aki
soha bálták ki több állami gazA mind szorosabbá
váló müvet is bemutatott,
leját- egy percre sem volt hűtlen
kapcsolatoknak
kedves, új szott a népes
hallgatóság- embertársaihoz,
önmagához,
állomásához
érkeztek
teg- nak. A fehér asztal mellett az önként vállalt
kulturális
nap, szombaton, amikoris a azonban köszöntésre
készül- munkához.
Nem
hiányzott
Alacsony
Kossuth Nyomda több veze- tek a kórus tagjai. Az ünne- soha egyetlen
próbáról
és
tőjéből
és a
különböző pelt egy 83 éves bácsi volt, szereplésről. Esőben, sárban,
a
Tisza
vízállása
üzemrészek
dolgozóiból álló Horváth András, aki 65 esz- télen, nyáron
Dorozsmáról
25 tagú csoport
érkezett tendeje
A hónapokig tartó száraz
megszakítás
nélkül járt be a városba, s a próSzegedre.
Tapasztalatcsere részt vesz a kórusmozgalom- bák után a késő este vetette időjárás alaposan leapasztotkeretében ismerkedtek dél- ban.
haza. Az önként vállalt mun- ta a folyók szintjét. A Tisza
után a nyomda
életével,
ka
és fegyelem
példaképpé jelenleg! vízállása hosszú
A
családias
együttlétből
újabb eredményeivel, probevek óta a legalacsonyabb, s
állította
őt
dalostársai
elé, az
fakadt
köszöntő
szavak
könylémáival és szép terveivel.
1946-os vízállásnál mindakik
most
szíves
szóval
emnyet
csaltak
a
szemekbe,
hiEste kellemes hangulatú baössze 20 centiméterrel magalékeztek
arról
is,
hogy
Horszen
mindenki
egy
kicsit
a
ráti találkozón vettek részt,
sabb. Felvételünk a tápéi
múltjá- váth bácsi két fiával is meg- téli kikötő közelében készült,
amelyen a népesen összejött saját kórusmozgalmi
szerettette
az
énekliari
kulra
is
gondolt,
amikor
Horahol jól látható, hogy milyen
szegedi nyomdászok
nevéa
kórusmozgalmat. alacsonyan folyik a víz medben Vincze György igazga- váth bácsiról beszélt, a mais túrát,
Fiaival
is
énekelt
együtt
egytagról,
aki
rében.
tó és Bene Gyula szakszer- aktív énekkari
vezeti
titkár
köszöntötte büszkén viseli a Zeneművé- azon kórusba, s büszke volt
szek Szövetsége elismerő jel- közös szerepléseikre. A fiúk,
őket
István és András, noha elMa délelőtt 10 órai kez- vényét az énekesi múltért.
kerültek már régen a családi
Ezernyolcszázkilencvenhétdettel az üjszegedi SZAKmáig
András. háztól, a kóruséneklést
pályán baráti sportmérkőzé- től énekel Horváth
seket rendeznek, labdarú- Tizennyolc esztendős legény- sem hagyták abba. Több évvan
Pusztáké- tizedes énekkari múlt
gásban, kézi- és röplabda- ke volt, amikor
már mögöttük is, s apjuk
után hamarosan ők is jubilálják félévszázados
énekkari
szereplésüket.
Az ő példájukhoz
is hasonlóan nem egy
énekkari
tag a gyermekével
énekel
HA
már együtt a szegedi Bartók
Béla
Kórusban,
Fazekas
Andrásné nyomdai
dolgozó,
Sigmond Dezső
gépkocsivezető és Víg Imréné kertészeti
munkás a lányával
énekel
már együtt a kórusban.
A
szívükben
örökké
fiatalok
Káposztasavanyításra, hűssózásra egyaránt alkalmas.
igy szolgálják
szereplésükkel
Fenyődézsa 65 1-től 130 l-ig, 185 Ft-tól 278 Ft-ig
az énekkari kultúrát az ifjúTölgyfadézsa 65 1-től 130 l-ig, 256 Ft-tól 415 Ft-ig
sággal együtt. Az idősek szeKáposztás kád csavaros 85 1-től 100 l-ig 393 Ft-tól
repét átveszik majd a fiata435 Ft-ig.
lok, de mi?it ahogy Horváth
bácsi is mondotta,
sokáig
Beszerezhető
szeretne még énekelni a mögötte sorakozó
nemzedékekaz annakúti és a Marx téri vasboltokban kel együtt.

Qlijőm dásztalá Iközé

Hatvanöt éve énekel...

daságban, s a tapasztalatok
alapján most megkezdték a
próbasorozat gyártását.
Az
első 15 traktor elkészült, az
év végéig a tervezett 30 helyett 35-öt gyártanak belőle, hogy próbaképpen
néhányat külföldre is elküldhessenek. Gazdasági életünk
illetékes vezetői úgy határoztak, hogy a D—4—K—70-es
a második ötéves terv időszakának legfőbb traktortípusa lesz. Jövőre négyszázat, 1963-ban 1600-at, 1965ben pedig már
négyezret
gyártanak belőle, s még ebbe n a tervidőszakban teljelánctólDas
kiszorítia a
sen Rlszontja a
Ja
nctóipas
traktorok gyártását,

a nemzetközi brigádok meg.
alakulásának erkölcsi, politikai és katonai jelentőségét. Amint mondotta, a nemzetközi brigádokban jelentős
számmal vettek részt olyan
magyar dolgozók is, akik
felismerték, hogy

a Spanyol Köztársaság védelme egyenlő az egész
Európát fenyegető fasizmus elleni küzdelemmel.

Igaz ugyan, hogy 52 ország
fiai fogtak fegyvert a második világháború előestéjén (
és a Francóékkel szövetkezett olasz és német fasiszták ellen csaknem
három
esztendőn keresztül sikerrel
vették fel a harcot, a nemzetközi imperializmus összefogása végül mégis a szabadságharc bukásához vezetett. De

a huszonöt évvel ezelőtti
hősi küzdelem valóban
nem volt hiábavaló,

és a munkásmozgalom történetének mindig dicsősége,
és tanulságos eseménye marad.
Az ünnepi beszéd elhangzása után

Pacha Eugénio szólalt fel

és arról beszélt, hogy mig
a szabadságharc emlékezete
mélyen él az elnyomásban
sínylődő spanyol nép szívében, a hivatalos kormány
titkos katonai szerződést kötött az Amerikai Egyesült
Államokkal, kiszolgáltatja az
országot a harmadik világháborúra készülődő imperialista köröknek.
Az ünnepség résztvevői végül megtekintették a Nopasaran — Nem törnek át című dokumentumfilmet

Idéfl csaknem valamennyi üzemépület
elkészült az építővállalat
Dorozsmai úti telepén
Alig három évvel ezelőtt,
1959-ben kezdtek hozzá a
Csongrád Megyei Építőipari
Vállalat központi
telepheIvének kialakításához. Az
építőipari telephelyek jelentőségét csak
akkor lehet
igazán felmérni, ha tudjuk,
hogy a korszerű építőmunka
megszervezésének,
az
üzemi szintű
termelésnek
alapfeltételét biztosítja ez.
A megye építőipari vállalatok közül elsőnek a szegcdi
kapott lehetőséget, hogy a
korábban már működő belonelem előregyártó üzemet
továbbfejlessze,
s mintegy
húszmillió
forintos beruházásból csaknem teljes vertikalitású telepet építsen melléje, ahol a szak- és szerelőipar, valamint az építőgépjavítás is állandó jellegű
otthonra találhat.

időjárástól lényegében függetlenné tette az elemgyártást. Működik a
második
szabadtéri
darupálya
is.
Olyan nagyjelentőségű
épületek
betonszerkezete
készült itt a legutóbbi hónapókban, mint például a megyei párt- és tanácsházáé, a
szalámigyár hűtőtornyáé, ós
— megyei viszonylatban
—
a Szentesi
Erőtakarmánygyáré, valamint a kútvölgyi
hibridüzemé,
Egy éven belül megszünnek a város különböző részein működő műhelyek, s
csupán két helyen települ
az építőipar: központja a
Bocskay utcában, s üzeme a
Dorozsmai
úton található
meg. Az ú j műhelyépületek,
a garázs és az építőgépjavító, valamint
a hozzájuk
csatlakozó szociális épület

Jövőre már teljesen elké- falai szintén állnak már, s
szül a Dorozsmai úti telep- jelenleg útépítés és közmúhely, hiszen — az előre el-_vesítés folyik a telepen. A
készített ütemezés szerint—'csaknem háromezer dolgonyolcmillió forint felhaszná- zót foglalkoztató
vállalat
lása maradt csak 1962-rc. Az állandó jellegű munkahelye
idén befejeződött
az előre- — asztalos, lakatos, vízvezegyártó üzem felfejlesztése: tékszerelő stb. —,
üzeme
január óta használják az új, lesz a Dorozsmai úti telep a
fedett csarnokot, mely
az jövő év végére.

Nem lesz gondja télen!

idejében vásárol
fadézsát, és kádat.

FC. F .
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