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Asszonyok a békéért
Dr. Joboru
A béke védelméért folyó
nagy harcban, az élet csatájában világszerte döntő szerepük van a nőknek. A nők.
mint édesanyák, feleségek és
testvérek és mint öntudatos
hazafiak mindenütt támogatják a béke erőit. Évről-évre
növekedik erőben és az imperialisták elleni harc elszánt
ságában az aszonyok hatalmas nemzetközi szervezete, a
ma m á r több mint 80 millió
tagot
számláló
Nemzetközi
Demokratikus Nőszövetség.
Sokmillió asszony tettekkel
bizonyította be a béke ügye
iránti feltétlen hűségét és áldozatkész ésgét.
Bebizonyították
azok
a
nagyszerű szovjet asszonyok,
akik a gyárakban, a földeken,
a tudmoány és a művészet
területén dolgoznak és lelkes
szocialista munkájukal erősí
tik a békefront legszilárdabb,
legbiztosabb
bástyáját,
a
Szovjetuniót.
Bebizonyították azok a hős
kínai és görög aszonyok, akik
fegyverrel a kezükben győzelmet győzelem után
aratnak,
az imperialista rablókon. Bebizonyították azok a francia
és olasz aszonyok, akik törhetetlen
elszántsággal szállnak szembe az imperialistákkal cimboráló kormányaikkal
és bátran kiáltják
szemükbe: »Sohasem adjuk oda fiainkat a Szovjetúnió elleni háborúba!*
A békéért küzdő milliók táborának egyre erősebb támaszai a dolgozó magyar asszonyok. A magyar
asszonyok,
akik valamikor az elnyomás
éveiben még saját országuk
politikai viszonyait sem értették meg, ma m á r túl látnak
hazánk határain, megértik a
magyar és nemzetközi események szoros összefüggését.
Tudják, hogy a mi építő
erőfeszítéseink
csak
akkor
hozzák meg
gyümölcseiket,
ha nemzetközi
méretekben
győznek az épités, az alkotás
erői és feltartóztatják a rombolás,^ pusztítás sötét erőit
Ezért asszonyainkban fokról
fokra
erősödik a dolgozók
nemzetközi
szolidaritásának
az érzése. Testvéri szeretette!
fordulnak mindenki felé, aki
a békéért küzd és megvető
gyűlölettel mindenki felé, aki
ú j háború
szításán mesterkedik.
A magyar asszonyokban elevenen élnek még az elmúlt
háború borzalmas emlékei és
veszteségei.
De asszonyainkat nemcsak
a háború borzalmaitól
való
félelem
állítja
a béketábor
oldalára. A béke elszánt harcosaivá teszi őket az Í3, hogy
együtt
a többi dolgozóval
egyre inkább igazi, forrón szeretett és féltett
hazájuknak
érzik országukat.

Magda
ségük védelme és műveltségük növelése államunk egyik
legfőbb gondja. L á t j á k , hogy
egyenjogúságuk
nem
üres
szóbeszéd, mint a kapitalista
országokban. Női vállalatvezetői, főispánjai, sőt m á r minisztere is van az országnak.
S látják, hogy ma m á r gyermekeik előtt nyitva van a tanulás, az érvényesülés minden
útja, az élet ezernyi gazdag
lehetősége. Ezért az asszo
nyok szívében egyre erősödik
az igazi
hazafiság érzése.
Egyre jobban érzik, hogy
minden áldozatra készek volnának, hogy népi demokráciánk vívmányait, épülő hazánkat
ellenségeivel
szemben
megvédjék. Érzik, hogy eddig
nem ismert energiák fakadnak lelkükben, melyek elsöprő erőként tudnának szembeszállni mindenkivel, aki kezet
merne emelni
szabadon és
békésen építő hazánkra.
I g y fonódik össze a nemzetközi szolidaritás és a hazafiságérzés a magyar asszonyok agyában és szívében és
válik a bókéért folyó harc
hatalmas erőfonásává.
Büszke öntudattal vesznek
részt a termelés fokozásából,
a munkaversenyből, brigádmozgalomból. És büszkén és
boldogan adják legjobb fiaikat hadseregünk tisztikarába
és legénységébe. Büszkén te
kintenek
hadseregünkre,
melynek hatonái a népből jöttek és a nép ügyét szolgálják. Magukénak
érzik ezt a
hadsereget, mely sohasem fog
igazságtalan háborúba menni
egyetlen nép ellen sem, de
mindenkor készen lesz a mi
igaz ügyünk, szabadságunk
és békénk védelmére.
A magyar asszonyok egységesen támogatják
kormányunk békepolitikáját a béke
belső és külső ellenségei ellőni harcban, egységesen támogatják az MDP-t és vezérét:
Rákosi Mátyást.
A m i asszonyaink között
egyre
kevesebben
vannak
olyanok, akiket meg tudnak
téveszteni ellenségeink szépen
hangzó, üres szólamai. Igy
gyre kevesebben adnak hitelt annak az ellenséges szólamnak,
amely
mindenkit
gyformán
keblükre
ölelő
szeretet
szükségességét és
nagyszerűségét hirdeti. Egyre
jobban megértik, hogy csak az
tud igazán szeretni, aki tud
igazán
gyűlölni is. Csak az
szereti igazán
családját, népét, dolgozó embertársait, aki
gyűlöli azokat akik
pusztításra és rombolásra készülnek, akik ú t j á t a k a i j á k állni
a családok, a népek a naladó
emberiség békés és boldog
fejlődésének.

Asszonyaink
már
tudják,
hogy ez az egyetlen igazi alLátják, hogy maguknak ter- kotó szeretet, mert csak az
termelnek a gyárakban és a képes arra, hogy könyörteleföldeken. Látlak, hogy egész- nül lesújtson minden ellensé-
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Büszkék vagyunk,
hogy taglalok sorában van
a szovjet szakszervezeti szövetség
Hetvenmillió
szervezett dolgozó hépviselöineh
ünnepélyesen megnyílt a Szakszervezeti
második
kongresszusa
Szerdán délelőtt 11 órakor
megnyílt Milánóban a Szakszervezeti Világszövetség második
kongresszusa. Hetvenmillió szerezett dolgozó képviseJői jöttek
össze, hogy megtárgyalják
a
nemzetközi' szakszervezeti mozgalom időszerű kérdéseit.
A PaJazzo de Arto hatalmas
kiállitás-helyiségét a világkongresszuson résztvevő országok
nemzeti színeivel díszítették fel.
Milánó utcáit a Világszövetség
kongresszus-plakátjai "díszítik.

főtitkára, a Világszövetség ideiglenes elnöke nyitotta meg.
Ezután a megnyitóbeszéd után
a kongresszus elnökségének megválasztása következett, fl kongresszus tiz elnököt választott
fl résztvevők viharos tapsa közepette foglalták el helyüket az
elnöki emelvényen a szovjet Kuznyecov, a tuniszi Szaúdi, a francia le Loap, di Viltorio, Toledano, az indiai Ridzsomalidze, a
holland Broksi, a csehszlovák
fl msgnyi ó ünnepség
Kolszki, valamint Ceylon és SzaA kongresszus tanácskozásain bad Kina képviselője.
a világ legkitűnőbb szakszerveflz elnökség
megválasztása
zeti vezetői vesznek részt, itt
van Kuznyecov, a szovjet szak- után a mandátumvizsgáló bizottszervezetek központi vezetőségé- ság, a napirendi bizottság és a
nek elnöke, Louis Saillant, a jelölőbizottság tagjait választotVilágszövetség főtitkára és a vi- ták meg. fl mandátumvizsgáló
lág iegkipróbáltabb szakszerve- bizottságba magyar részről Hazeti harcosai. A népi demokrá- rustyák József került be.
ciák szakszervezeti vezetői köEzután Milánó
dolgozóinak
zül itt látjuk Apró Antal vezetésével a magyar delegációt, to- küldöttsége virágcsokrot nyújtott
vábbá a csehszlovák, lengyel, át az elnökségnek, a város dolgczóLnk nevében pedig Crespi
bolgár és román küldötteket.
fl kongresszus tanácskozásait polgármester üdvözölte » kondi Vittorio, az olasz szaktanács gresszust.

4 világszövetség
szembeszáll
minden
támadással
amely a munkásság
ellen
irányai
Utána Louis Saillant emelkedett szólásra és megtartotta be.
számolóját Salllant-t hatalmas
tapssal üdvözölték a küldöttek.
Saillant
mindenekelőtt viszszapillantást vetett az 1945. évi
kongresszusra s megállapította,
hogy a Világszövetség hü maradt
az akkor kitűzött feladatokhoz.

szabadságjogokat, képviseli
a
nemzetközi munkásmozgalom érdekeit, szembeszáll minden táraadással, amely a munkásság ellen irányul.

fl Világszöve?s$n láRiadfli

ielenlétsben
szerdán
Világszövetség
,.<
zeti szakszervezeteket, fejleszti
és kiszélesíti a nemzetközi szakszervezeti mozgalmat A Világszövetség ellen irányuló támadásokkal kapcsolatban megállapította, hogy a támadást azok
intézik, akik mindenkor ellenségei voltak a nemzetközi munkásmozgalomnak.
A Világszövetséget ért kommunista-szovjetellenes támadásokkal kapcsolatban kijelentette: Büszkék vagyunk orra, hogy
tagjaink soriban van. a huszonnyolc és félmillió dolgozót tömörítő szovjet
szakszervezett
szövetség. A szakadárok egységbontó törekvéseiről szólva kijelentette, a szakadós okozói
külföldi hatalmak szolgálatában
állanak éa a szakadás előidézése
nem felel mag a munkások érzelmeinek.
Végül felhívta a kongreszszust, tecrye magáévá a feladatokat, amelyek a Világszövetség
előtt illának, hogy megvalósítlias-ák a munkásosztály nemzetküzi egységét a tartós béke
érdekében folyó küzdelem elmélyítését és a "világ dolgozóinali
hatalmas érdekvédelmét.
A beszámolóbeszéd után M
olasz szaktanács nevében
d+
Vittorio nagy ünneplés közepette átnyújtotta a Világszövetség
első zászlaját ,amefyre a jólét]
a békés haladás jelszavait hl-j
mezték. Ezzel a megnyitó ün4
népség véget ért
+

Délután a bizottsáágok tartót]
tak
ülést, csütörtökön délelőtt!
muükásftiQzgziom minden* oii
pedig
a hozzászólásokat és a főellenségei
Ezután a Világszövetség alaptitkári
jelentést vitatta meg d
Végül megállapította, hogy a
okmányában megállapított célokat tiz pontban foglalta össze. Világszövetség támogatja a nem- kongresszus.
Ezek szerint a Világszövetség
minden támogatást megad a munkásoknak szociális és ipari téren, harcot folytat a fasizmus
megnyilvánulásaival szemben, a
háborús uszítók ellen, küzd a tarA repülőgépgyárak felszámo- Az SNCAG
repülőgépgyárak
tós békéért. Továbbá támogat lásának terve az egész francia dolgozói erélyes fellépésükkel a
minden nemzetközi munkásszer- munkásságot mélyen felháboríkormányt arra kényszeritettífC,'
vezetet, messzemenő támogatást totta. Páris és környékének vas
hogyi
a gyár bezárásának
időnyújt a munkásságnak a szociá- és fémgyáraiban a
dolgozók
előbb
junius 28-ra]
lis és gazdasági fejlődés terén, tüntetéseket rendeztek repülő- pontját
megvédelmezi a demokratikus gépgyári társaik támogatására. majd julius l-re halassza.
a

nemzetközi

B francj a imsnkásság megmozdult
a repülőgépgyárak megmentésére

gére és győzelemre vigye a
dolgozó emberek nagy és igaz
ügyét.
E z a szeretet öntött haláltmegvető bátorságot és kitartást azokba a szovjet emberekbe, akik ezernyi beÍ3Ö és
külső ellenség ellen küzdve
felépítették hazájukban a szocializmust. S ez a szeretet,
melyből természetesen folyt a
fasiszták elleni kiolthatalan
gyűlölet, vezette őket győzelemről-győzelemre
a
nagy
felszabadító háborúban.
E z a szeretet a nép iránt
és az egész haladó emberiség
iránt táplálja azokat a kiapadhatalan erőket, melyekkel harcolnak és építenek világszerte a szabad és bélrés

jövő élharcosai: a kommunisták.
Ahogy erősödik a magyar
asszonyokban a harcos békeakarat, ú g y erősödik bennük
a tisztelet és a szeretet a
békefront nagy vezetője, a
Szovjetúnió
iránt. Tudják,
hogy a m i népünk és sok más
nép azért haladhat a békés
szocialista építés útján, mert
a világ békéje felett őrködik
a hatalmas Szovjetúnió.
Ezért asszonyainkban, akik
a béketábor lelkes harcosai,
egyre erősebb a hála és az
őszinte és forró szeretet a
hős szovjet nép, a dicsőséges
Vörös Hadsereg és a szovjet
nép nagy vezére: Sztálin generaliászimus iránt.

A magyar asszonyok erős
éa egységes szervezete,
aj
MNDSZ szüntelenül azon fog
dolgozni, hogy a magyar aszszonyok
tántoríthatatlanul
helytálljanak a békeharcban,
az élet csatájában. S nem
kétséges, hogy az asszonyok
helyt fognak állnL Mélysége
sen átérzik azoknak „ megrázó erejű szavaknak az igazságát, melyekkel a Nemzetközi Nőszövetség múlt év decemberi kongresszusáról fordult a világ asszonyaihoz:
•Felelősek vagyunk, gyermekeink, népeink, az emberiség és a történelem előtt. Ha
mi, asszonyok, az emberiség
fele, törhetetlen erőként lépünk fel. nem l é s z háború!*

osrroorton, zrytD jnuitui ao.
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„Ez a hadsereg a béke, a haladás,
a szocializmus! épifő magyar nép
hadserege"
P O L I T I K A I T I S Z T E K E T A V A T T A K A P E T Ő F I AKADÉMTAN
áthaSzerttón délelölt
ünnepi z e l k ö z i ' - é g s z e l l e m é t ő l
díszt öltölt a Petőfi Akadémia t o l t h a d s e r e g k i a l n k i t á á h . a n
épülete: a politikai tisztekel
0 Vörös Hadsereg
nvatlák az akadémián. A főpéldája nyomán
épület homlokzatán hatalmas
Sztálin elvtárs
mondotta,
vörös és nemzetiszínű drapériák Sztálin Ríko<4 Afátvás, amikor a szovjet hadsereg ki5zakn v ils ArnAH és Farkas Mi- űzte az imperialista intervenhálv arrkrépei díszítették. Alat- ciós hadsereget és leverte o
tuk hatalmas felírás: »A béke, belső reakció fegyveres ellenII demokrácia, a szocializmus forradalmi bandáit: »A Vörös
ferös bástyája a nagy Szovjet- Hadsereg ffvőzöft, mert soraiban ott voltak a komiszárok,
Unió*
Az ünnepséget Felkai Dénes ezek a fáradhatatlan szerveezredes, a Petőfi
Akadémia zők és agitátorok, akik munkájukkal, mint a cement, őszparancsnoka nyitotta meg.
Néphadseregünk uj pofilikai szeTorrasztották a vörös katotisztjei ezután letették az es- nák sorait, beléjük oltották a
küt, majd Nógrádi Sándor al- fegvelem és a hősies bátorság
tábornagy. honvédelmi minisz- szellemét " Ez a dicső feladat:
terhelyettes intézett beszédet A demokratikus hadsereg tagjainak a kommunista nevelése
pz nj lisztekhez.
a csapatok fegyelmének és hőA politikai tisztek és politisies szellemének
biztosítása
kai vezetők munkájának:
a
vár Önökre.
marxizmus-leninizmus világnéA politikát tiszteknek és polizetén alapuló politikai nevemunkájukban
lésnek döntő szerepe van az tikai vezetőknek
kijtipusu, a népért és népi de- szilárdan ar alakulatnál működő
mokratikus hazánkért mindig | oártszervezetre kell támaszkodharcra kész, a proletár nem- nlok.

A frocfiiata árulók telep'ezése a nemzetközi
munkásmozgalom
győzelme is
Ne tűrjék meg a legcsekélyebb
elhajlást sem a párt politikát
vonalától semltyen
kérdésben.
Ápolták a kommunistákban és a
pártonkívüli katonákban a törhetetlen hűséget
győzelmeink
szervezőjéhez, a mt nagy pártunkhoz és a magyar dolgozó
nép szeretett vezéréhez, Rákosi
elvtárshoz. Legyenek kérlelhetetlenül szigorúak azokkal szemben,
Bkik véteni mernek n katonai titoktartás etten és örkö-henek fokozott éberséggel afölö't. hogy
hadseregünkbe be ne férkőzhessenek impertat/sta
ügynökök,
trockbta kémek.
R Rajk-féle trockista
áruló
bandának, az imperialisták aljas
ötödik hadoszlopának leleplezése

hatalmas győzelme a magyar népt
demokráciának a belső reakció
felett s ugyanakkor győzelme az
egész nemzetközi munkásmozgalomnak az Imperialista háborús
gyujtogatók etlen.
Számolni keli azzal, hogy az
ellenség mindent meg fog kísérelni, hogy árulóknak a hacfsereqbe való becsempészésével megbontsa az egységet. A politikai
tiszteknek és politikát vezetőknek éberen kell flgyelntők minden piramis jelre éren a téren.

ket a szeretet és ragaszkodás eltéphetetlen szálai fűzik felszabadítónkhoz, a hatalmas Szovjetunióhoz és a
demokratikus
Magyarország nagy barátjához,
Sztálin generalisszimuszhoz.
S
ezek az erős érzések egyben fokmérői a magyar dolgozók s a
magyar honvédek tgazi
hazaszeretetének. akik tudják, hogy
a Szovjetunió és az általa vezetett békefront a biztosítéka függetlenségünknek és szocialista jövőnknek.
Az ünnepséget díszmenet zárta be. A jelenlevők percekig t a r
tő lelkes tapssal üdvözölték az
uj politikát tiszteket, a szocializmust épitő magyar dolgozók
szilárd támaszának, egyre erősődő néphadseregünknek nevelőit.

Szwjstánió t t o i . i h ű s é g
fokmttcie sz tnazi

Kormánvrendelei
védi
az arató munkások

éfdeke't

arató-ünnepségeket

rendeztek

ás C s a n á d m e g y é b e n
Péter-Pál napján a naoysze
gedi és csanádmegyei falvakban,
tanyaközpontokban
mindenütt
«riiies felvonulásokkal és műsorral tartolt
aratóünnepségeket
rendeztek. Kora reggel a helyi
zenekarok éhresztőzenét adtak:
Alsóközponton az Uttörőzenekar
térzenével htvja fel a dolgozó
parasztság figyelmét a készülő
pompás ünnepségre. A fölvonutáson mindenütt hatalmas tömeoek
vettek részt .Deszken a gépállomás buzakalászokkal, nemzetiszínű és vörös zászlókkal feldíszített vontatója haladt az élen,
ezt követték a már kicsépelt qahonéval megrakott szekerek. l.engyelkápolnán a feldiszitett kocst
egyik oldalán Rákosi elvtárs, a
másik oldalán Szakosíts elvtárs
képe hirdette, hogy a dolgozó
parasztság a magyar nép nagy

szembefordulnak
A brit kormány gazdasági
politikáját ú j a b honi veszély
fenyegeti. A brit szénszállító
munkások szakszervezete, amely több mint 1,300.000 tagjával a világ egyik legnagyobb szakszervezete s amelyben
majdnem
valamennyi
iparág képviselve van, bejelentette
évi közgyűlésének
napirendjét Napirenden szerepel az a javaslat is hősre a

a

kormánnyal

szakszervezet helytelenítse a
kormány gazdasági
politikáját. A szakszervezetnek több
mint ötven tagozata tiltako
zott a kormány bér- és árrögzítő politikája ellen. Sok más
követlés is szerepel a napi
renden, amely összeegyeztethetetlen Cripps politikájával
A szakszervezet közgyűlése
július 11-én kezdődik Scarbo.
ronirhban.

Az egyesült lengve! ü i # á « p W Werte'eVeJ
t a M Lengyelország nigyobb városaiban
foglalkoztak a len gyei tudományos élet kérdéseivel és
elítélték az egyház reakció*
köreinek magatartását. Hangsúlyozták, hogy a len gye'
kormány sohasem küzdött ér
nem fog küzdeni a vallás el
len. A szónokok egyébkén*
kiemelték a párt teljes szer
vezeti egységét és megnőve
fedett hatalmát.

Aláírták a magyar-boloár
ku'furális munkaiervet

Csükfcen'elléli az állam és a lermglíiszövetwef'
csoporfoV bérletben lévő kulákföldek haszonbérét
A haszonbérleti
szerződések
vdapján követelhető
haszonbér
mértékéről megjelent kormányrendelet megállapítja, hogy az
átlami, valamint a termelőszövetkezeti csoportok, mint haszonbérlők által kötött haszonbérleti szerződés — amennyiben ezt
25 holdnál nagyobb földdel rendelkező kulákkal kötötték — a
legmagasabb haszonbére 9 kiló
buza, vagy rozs, illetve annak
pénzbeli ellenértéke aranykoronánként Ha a szerződésben ennél alacsonyabb összegben álla-

podtak meg, akkor az alacsonyabb ősszeg érvényes. A termelőszövetkezetek érdekelt védi
a rendeletnek az az intézkedése,
amely szerint, ha a haszonbérlő
termelőszövetkezeti csoportot elemi kár éri. ugfy a DÉFOSz helyi
szervezetének javaslata alapján
a haszonbér megfizetésére a termelőszövetkezeti csoport két évig
terjedd haladékot kaphat. Biztosítja a rendelet, hogy a termelőcsoportok haszonbérlete abban az
esetben se sz&njék meg, ha a tulajdonos ingatlanát az állam részére felajánlja.

Nagyszereden

A brit szállHómunkésoV

Most fejeződtek be az egyesült lengyel munkáspárt értekezletei Lengyelország legfontosabb vidéki városaiban.
nazaszaretetnet
A. párt vezető tagjai ismerA magyar dolgozó népet és tették az
egyesült munkásbenne demokratikus hadseregfln- párt politikájának egyes szempontjait. Kifejtették a pártra
váró feladatokat a városokban és falvakban, a párttagok és a nem párttagok közötti
kapcsolatoV
kérAőcér
As aratási munkálatok bizto- gazdálkodó nem gondoskodik idejélen
mezőgazdasági
munkások
sítása és zavartalan lebonyolítása érdekében a korminv el- szerződtetéséről, a népi bizottrendelte. hogy a 25 katasztrális ság javaslatára a községi elöllio'dnn felnli, illetve 350 arany- járóság hatóságilag végezteti e]
korona kataszteri tiszta jöve- a kulák gazdálkodó költségére
delmet elérő gazdálkodók az ara- a betakarítást. A termónybetaA magyar-bolgár kulturális
tási ós betakarítási munkálatok karitási munkálatokat, szabotálni
kellő ioőtan való és zavartalan akaró kulák ellen büntetőintéz- egyezmény végrehajtására alaelvégzéséhez szükséges megfelelő kedések foganatositliatók.
kult re gyes bizottság befejezBzámu mezőgazdasági munkaválRendelet szabályozza aa ara- te tárgyalását, amelynek solalót a DÉFOSz ura nkakörvetitő tógépek nzernbentartását is. E rán kidolgozta a
kulturális
irodáin ntján kötelesek mlkal- szerint aa állami gazdaságok és egyezmény keretében
végretnazr.i.
termelőszövetkezeti
csoportok hajtásra kerülő jővöévi munA betakarítási munkálatokhoz engedélynétkiil tarthatnak üzem- katervet.
nem lehet kevesebb munkaválla- ben aratógépeket. Aki jogosulatA munkatervet szerdán déllót szerződtetni, mint amennyi* lanul tart üzemben aratógépet,
lí>4ft-l»a.n ugyanarra a területre vagy az ideiglenesen igénybe- után ünnepélyesen aláírták a
vett aratógép használatbavéte- külügyminisztérium tanácsteralkalmaztak.
A rendelkezések betartását a lét akadályozza, kihágást követ mében. A mimkalervet magvar
DEFOSz ellenőrzi Ha a kulák |el és gépe elkobozható.
A

Szines

•ezetöiének szellemében végzi az
aratási munkálatokat. A cséplőgépeket ötágú csillagok, Rákosi
»lvtárs. Kossuth és Táncsics képei díszítették.
Az ünnepségek előadói az aratási munkálatok nagy fontosságára htvták fel a dolgozó parasztság figyelmét- Kiemelték 8
DÉFOSz földmunkástagozatának
nagyie'.entőségü munkásságát, a
lcis- és középparasztok áldozatos munkáiét, amellyel már eddig is elősegítették a jót termést. Az MDP tránut'ásával és
támogatásával a DÉFOSz mindig
segítséget nyújtott a dolgozó parasztságnak és ezután is segíteni
foci a őket munkájukban. A dolgozó parasztság telkesen éltette
a maoyar nép nagy vezetőjét,
Rákosi elvtársat. Az ünneni beszéd után mtndenü+t a kitűnően
dolaozó parasztokat jutalmazta
meg a helui DÉFOSz. Alsóközponton a falu kultúrtermében ünnepi ebéd volt. ameluen megszeaték az uj kenyeret. Lengyelkápolnán az ünneoséaen résztvevők táviratot küldtek Rákosi elvtársnak. ameluben taéretet tettek, hogy munkáinkat az MDP
Irányításával továbbra is becsülettel elvénzik.
Alsóközponton az ebéd után
kultúrműsorra került sor. estepedin a fiatalsáq reggelig tartó
tánccal tette emlékezetessé ezt a
napot. Deszken a gépállomás dolgozói már délután tovább folytatták a munkát, hogy az u) kenyér minél hamarabb kerüljön
a dolgozók asztalára.
4

9 Ti?ő-Scli*tv CsBhsflov-Wá&an
együtt tl«Igoz k nz arqií szász
k^sze*v§zeflel
A Uude Pmvo a Tájékoztató
Troda Juzo^zláriárat karcolatot
határozatának évfordulója alkalmiból több cikkben fosrtalkozik
« Tito-klikk árulásával Geminder, a csehszlovák kommunista
oárt külüayi eztátvónak vezetője megállapítja. hogv az imnerialistík szolgálatába szegődött Tito-klíkk a kártevés éa
kihívás eszközeihez folvamodík.
Kémeket, fizetett ügvnökökct toboroz. hocv ezek révén olvan
adatok birtokába jusson, ame1 veket a h'vatásos angol
éa
amerikai kémek hasztalan próbálnak megszerezni.

részről Mihálvfi Ernő, a vegyes bizottság elnöke és Bóka noo! amerikai ellentét az alúénl
László államtitkár, a vegyeskormányválság meco'.dásábzit
bizottság magyar tagozatának
Athénben
tovább tartói korrezelője, bolgár részről pedig Katja Avramova, a ve- mányválság. A helyzet" az n j
gyesbizottság bolgár tagozatá- kormányban résztvenni kívánó
nak vezetője irta alá, majd politikai csoportok kőzött egyMihályfi Ernő és Katja Av- re jobban kiéleződik. Megneramova méltatta a munkaterv
hezíti a helyzetet az is, hogy.
ielenfősénét
az amerikaiak és az angolok
véleménye a (kiormányválság
megoldására szintén éltérő. Aa
angolok a néppártiakat,
az
KÖZÜLETI ÚKERESKEDŐ VIVŐIT
amerikaiak a szabadelvűeket
támosotiák

WKetéontíeuuHK^^

TijVi mint hatmillió forint
mevtriarüást eredmín/eziiefc
a nehézipj-i dolgozók
májusi Ujitásti

• M Z T A H t t S I VEGYICIKK/
NAGYKERESKEDELMI N.V.

Májusban a nehézipar dolgozói
956
újítást javastatot
nyújtottak be. Az újítások
f
millió 93 ezer forint évi megtakarítást jelentenek.
Az újítók között 208.000 forint jutalmat osztanak szét

f íiitörtnfc
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A nép árulóit a gyilkosoknak kijáró
büntetéssel kell sújtani
A Felsőváros I I . pártszervezet dolgozói lelkes taggyűlésen követelték
a troekista á r u l ó k kíméletlen megbüntetését
Az M D P felsőváros I I . szer
vezeténél szerdán este a szokottnál
nagyobb
számban
gyűltek össze a körzet dolgozói. Már jóval
fél nyolc
előtt megindult az elvtársak
üradata. Sok munkás, értelmiségi dolgozó és különösen
nagyszámú
elvtársnő
gyűlt
5ssze a szerda esti taggyűlésre. Feszült és izzó volt a
levegő. Az árulók elleni gyűlölet pírrá égett minden elvtárs arcán
Lelenleződtek az aljas árulók. akik dolgozó népünk szabadságát. jólétét akarták elrabolni. Most az egész párttagság megújult, megnövekeBett erővel indult
munkába,
harcba a Párt, Rákosi elvtárs
Vezetésével.
törhetelen hűséggel é c

szeretetlel
a Szovjetunió iránt

qokról — mondotta Badarik István elvtárs. — Ezek a politikai
züllöttek, akik dolgozó népünk
eddigi munkáját akarták megsemmisíteni, nem
érdemelnek
mást. mint azt, hogy

életükkel lakoljanak

kai visszaélve hátulról akartak bennünket ledöfni. Nem
érdemlik meg, hogy szívják
szabad hazánk levegőjét.
Hódi elvtársnő után Kálmán
István emelkedett szólásra.
— Az előttem felszólaló elv
társak az egész becsületes magvar nép kiván á ót tolmácsolták ezen a gyűlésen. Magam is
azt mondom, halál az áruló
bitangokra.
Egy
pillanatig
sincs jógiik az élethez olyanoknak, akik aljas eszközökkel képesek országukat ismét
az imperialisták gyilkos kezébe juttatni.

a magyar nép elleni merényletért.
— Ugy van! Ugy van! — zuoott, harsogott a zsúfolásig megtelt terem.
Szilágyi Istvánné elvtársnö a
dolgozó, magyar asszonyok nevében követelte, hogy Rajkot és
társalt — akik gyermekeinket
újból vértengerbe akarták sodorfl taggyűlés végeztével heni férjeinkkel és testvéreinkkel
felállva,
hatabnar
együtt — a gyilkosoknak kijáró lyükről
büntetéssel, halállal sújtsák!
tapssal és éljenzéssel éltették
— Ugy van!
a Pártot, amely újabb győIgaza van az elvtársnőnek zelmet aratott az imperialis— pattantak fel helyükről a tákkal szemben. Hasonló lelgvíijölettől szikrázó szemű elv- kes hangulatban folytak le i
társak — miközben hosszasan taggyűlések a többi kerületekéltették a Pártot és vezérét ben is, ahol bebizonyosodott
Rákosi elvtársat. Hódi Andrásod elvtársnö »Halál rá'ukt sza- hogy a magyar dolgozó nér
vakkal ajkán fejezte ki gyűlö- még szorosabbra fűzte egysé
letét az áruló Rajk és társai gét és egyemberként sorakoiránt.
zik fel szeretett vezérünk és
Nincs k ö z ö l l ü n k helye bölcs tanítónk — Rákosi elv-

az ú j feladatok megoldására,
ú j "vő-elmek felé.
flz .Éljen a Párt« kiáltások
kai sürün megszakított titkári beszámoló után az elvtársak egymással versenyezve kértek maguknak szól.
— Nekem ls volna egy pár
szavam ezekről az áruló bitan- azoknak, akik a mi bizalmunk- társ mögé.

„k kongresszus iránt ugy fejezzük ki
érzéseinket, hogy többet termelünk"
Szegedi

dolgozók

a Szakszervezeti

A Szakszervezeti Világszövetség II. kongresszusa kedden délelőtt kezdődött meg
Milánóban. Hetvenmillió szervezeit dolgozó nevében és
akaratából
hoznak
döntést
A Szegedi dolgozók
tudják
a kongresszus jelentőségét.

Gránicz Róza a Szegedi Kender vizesfonójában
dolgozik.
A
kongresszusról
ezeket
mondja:
— Mi igaz
nem
vagyunk
ott a kongreszuson, de az ott
letárgyaltak
miértünk történnek. Én még
nem nagyon
értek a politikához, de érzem,
hogv a kongresszus csak jót
akar...
békét,
jólétet.
A
kongresszus iránt
úgy fejezzük ki érzésünket, hogy többet termelünk. e*>öJtk*vtiük c
telei**'

Világszövetség

munkásni
világikongresszusi
felajánlásukat túlteljesítették
A gázgyári ötös számú brigád
éppen a kongresszus kezdetére fejezte be a Borbás-uleai
MÁV laköház gázcsatlákozójának készítését.
— A dolgozók harcos békeakaratát, a Szovjetunió melletti harcos kiállást, a demokratikus szabadságjogok biztosítását szolgálja a kongresszus
— beszéli Perjés Sándor gázgyári művezető. — Mi dolgozóik éppen ezért
dolgozunk
jobban, mint eddig, hogy ezzel is kifejezzük szolidaritásunkat a kongresszus iránt. A
munkafelbuzdulás
nemcsak

A párttörténeti egyéni tanulás 3-ik konferenciája
julius
3-án, vasárnap reggel 8 órakor lesz a Klauzál-gimnáziumban.
Juhu.- 1-en (pénteken) délután 6 órakor összevont üzemi
népnevelő-értekezlet a Dohánygyárban. Belépés párt könyv felmutatásával 1 Nagyszegerü Pártbizottság agitációs osztálya.
Fulujárók figyelem! A pénteki
íalujárófelelős értekezlet és a
vasárnapi falujárás elmarad. A
falujárók kapcsolódjanak be a
Magyar-Román Napok program,
jiba. Agitációs osztály.

unióval, mert különben mint
a nyílt támadó politika híveit
leplezték volna le magukat a
néptömegek előtt. A Párizsban elért megegyezés újbó'
bebizonyította a potsdami el
vek életképességét
Acheson azt akarja bebizonyítani, hogy a megegyezés
alapján létrejött határozatok
a nyugati hatalmak »kemény
kezű politikájának*, a Marshallterv és az Atlanti Szer
ződés hatásának eredménye;
Acheson biába igyekszik el-

P á r i h i r e k

időleges, de állandó. A kongresszus a m i ügyünkért tárgyal, m i a munkahelyünkön
küzdünk, velük együtt a jövőnkért.
Sánta József befejezte a mnnkájái az Angol-Magyar Jutafoné
kovácamti helyében. Villamossal
indult hazaleié. Ott beszéltünk
vele a kongresszusról:
— A harcunkat viszi előre (
mondotta —, miértünk, munkásemberekért van. A hábornra gondoló tőkések megláthatják, milyen erősek vagyunk. A Szovjetunió szakszervezete is ott van
és ez azt jélenti, a kongresszus
csak eredményeket érhet el.

»A Községi Kenyérgyár dolgozói munkaversennyel biztosit
ják az ötéves terv "sikerét* — látszik a felírás a Községi K<
nvérgyár épületén. Szeged utcáin minduntalan felbukkan 11
Földmiivesszövetkezet zöldrefestett, többtonnás teherautója,
kocsi oldalain szintén felírásokkal. »Az ötéves terv sikeréé/
harcolunk* — látszik a kocsi ajtaján.
E két felírás igen jellemző arra a hangulatra, amely r.
tervertekezletek megkezdéséig néhány szegedi üzembe behnzé
doft. Dolgozóink egy része ngy érezte, hogy a hároméves tere
teljesen zsebünkben van. nagyjából és egészében teljesítette
a magyar ipart általában újjáépítő első tervgazdálkodási idő
szab előirányzatát, eredményeket értünk el és most már mint a Községi Kenyérgyár lelirása mutatja — előre, akár
mnnkaversennyel is, az ötéves terv teljesítésére, az ötéves tere
sikeréért.
Az eddigi eredményeink országosan is, Szegeden is nem
lebecsülendők. Azonban korántsem állnnk ngv. hogy a három
éves tervet már most. 1949 fnlins végén befejezzük. Rákosi
elvtárs már a Központi Vezetőség előtt elmondott beszédéberámntatott erre az indokolatlan és veszélyes optimizmnsra éfelhivta figvelmünket a mntatbozó hibák elhárítására»Az első és legsürgősebb lelndat, hogy ez év végére be
fejezzük a hároméves tervet... amikor ezt megttlnp'tbik. n g v n r
akkor rá kell mnfatnnnk arra. hogy a hároméves terven belli
a fejlődés nem egyenletes. Vannak olyan szakaszok, nmelyel
messze megelő/Jk a terv réljait. de vannak olvanok is. ame
Ivek lemaradtak. Nekünk nemcsak arra kell törekednünk, bogglobálisan, végösszegében teljesítsük a hároméves tervet, ha
nem arra is. hogy minden részlete elérje a kitűzött célt...*
Tehát van még egynéhánv tennivnlő. Ezeket a feladatoké*
végre kell hajtannnb országosan is. Szegeden is. minden rész
letében teljesítenünk kell hároméves tervünket 9 csak ng>
kellő felkészültséggel, kellő megnlanozással, minden gazdaság
erőforráénnk megnyitásával kezdhetünk neki az ötéves tervnél,
és hareolhatnnk »az ötéves terv sikeréért*.
Az idáig megtartott tervértekezletek azt matatják, hogSzeged dolgozói mindinkább megértik Rákosi elvtárs ntinnteté
sát e kérdésben is és minden erőt összpontosítva
ragadjál
meg napi tennivalóikban a következő láncszemet, a mostan
terv befejezését, túlteljesítését és a Községi Kenyérgyárban r
feliraton kifeifetf állásponttal felfesen egvedüt maradnék.

Ratkó Anna eSvtársnn
a Cserepes-sor lakói közöft
Országszerte folyamatban
van a Horthy-rendszer bűneként ittmaradt
szükséglakások
felszámolása
Ratkó Anna elvtársnő népjóléti miniszter szegedi tartózkodása alkalmával ellátogatott a cserepessori szükséglakásokhoz is, amely a' (mntt
rendszer bűnös mulasztásaként
maradt a városra. Sorra meglátogatta a lakásokat és hoszszan ellreszélgetett az ottlakó
többgyermekes családokkal. A
cserepessorink
bizalommal
mondták el neki gondjukatbajukat, a város nevében pedig Mison Nándor
elvlárs,
pénzügyi tanácsnok kérte a
népjóléti miniszter
elvtársnőt, hogy a lehetőségek szerint biztosítson nagyobb összeget, amellyel egészséges egy
szoba, konyhás lakásokká tudják a jelenlegi lakóhelyiségeket átalakítani. Ratkó elvtársnő kiielentelte. hocv a Horthv

kendőzni az U S A kormánykö
rei részéről hirdetett »kemény
kéz* külpolitikai irányvonalának kudarcát. Az ilyen siral-

mas mesterkedések az ame
rikai diplomácia
álláspontjá
nak gyöngeségéról
tanúskodnak. Az amerikai diplomácia
arra
törekszik,
hogy el
litkolja: reménytelenül megbukott a Szovjetúnióval szemben a diktátum politikája.

Az MNDSz felhívást intézett
a magyar nőkhöz. A felhívás
emlékeztet arra, hogy hároméves tervünk utolsó szakaszához érkeztünk!. Büszkeséggel
tekinthetünk azokra az üzemi
.munkásnőkre, akik nagyszerű
értek el a térne i e *
munkaversenv-

ben a brigádmozgalomban, részesei lettek az ujitó és tapasztalatadiásS |mo7galomnak
Ugyanakkor felhivják az üzem i • munkásnőket, hogy a hároméves terv utolsó szakaszában minél nagyobb számban
kövessék a már eddig is ki |
tünő eredményeket és.ellensé- *

a „kemény kéz" ooiititója a Szovjetunióval szemben

Egyéni rmiUIOIIIK figyelmébe!
Az egyéves egyéni tanulás zárókonferenciája "julius 2-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Klauzíl-gimnáziumban.

Villanytelep

kongresszusáért

Siralmasan megbukott

Marjovszkij, a Pravda nemetközí szemleírója a párizsi
külügyminiszteri
értekezlet
eredményeinek
visszhangjával foglalkozva megállapítja,
hogy a potsdami elvek ellenzői mindent elkövetnek, hogy
eltitkolják: a nyugati
hatalmak kormánykörei
kénytelenek voltak legalább részleges
megegyezésre jutnia
Szovjet

* vw^var

mdánói

Ezen a téren is követjük
Rákosi elvtárs utmutatását

Az MNDSz felhívása a mapar nőkhöz

rendszerből ittmaradt nyomortanyák felszámolása
országszerte folyamatban van és "Országos viszonylatban máris jelentős lépések történtek ezer
a téren. Megígérte, sürgősen
megvizsgálja, hogy a Kén gazdasági Tanácson keresztül milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szegedi szükséglakások helyzetének
minél
előbbi rendezésére.
Ratkó
Anna
elvtársnőt
egyébként mindenütt
meleg
szeretettel fogadtűk és még a
környező utcákból is odajöttek, hogy beszéljenek vele® 'A
közelben lakó egyik kendergyári munkásnőn keresztül üdvözletét küldte a kendergyár
dolgozóinak, akiket az idő ró
vidsége miatt nem tudott meglátogatni
seink elleni harcban egyformán legyenek kemények és
elszántnk Az MNDSz a proletárasszonvok éleiének példáiéval és a prolelárasszonyo*.
vezetésével fogja hatalmas táborba tömöríteni
országunk
minden
dolgozó asszonyát
hogy a magyar asszonyok egységesen kivegyék részüket a
szocializmus
építéséből
az
MDP és Rákosi elvtárs veze'ésével

Á pártot építed,

ha a pártsajtót
erősíted!

Julius 1-én (;>énteken) donnán G órakor

összevont üzemi népnevelő éríekezíei a Dohánygyárban
BöKpés

Pártköiiy?

lelinutatá>aval!
líagyszegedi

P A rf b i z o t t s á g

Agitációs Oszfálya
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Csütörtök,

Szeged

már alig
várja
a magyar-román

napohal

A Magyar-Román Társaság szombaton és vasárnap, julius
2-án és 3-án maggnr-román napokat rendez Szegeden. Ebből az
alkalomból 130 tagu temesvári küldöttség érkezik városunkba. A
vendégek között olt teste a temesvári Pártbizottság képviselőié, a
polgármester és a prefektus. A többiek valamennyien üzemi kulturgárdák tagial. A román vendégeket Szeged ünnepi díszben fogadia szombaton délután 5 órakor a városházán. Az üzemek küldöttei ajándékokkal kedveskednek a szomszédos népi demokrácia
temesvári dolgozóinak. A magyar-román napokra, amelyek a két
HÓD szétszaklthalatlan barátságát jelképezik, valószínűleg Szegedre érkezik a budapesti román követ is. A fogadás után' a vendégek este meglátogatják a Szegedi Nemzeti Színházat és régignézik a .Dohányon vett kapitány* cimü nagnszerü szovjet operettet. Másnap, vasárnap délelőtt megnézik a város nevezetességeit. délután pedig, jó idő eselén, az ujszegedi szabadtéri színpadhoz látogatnak cl, ahol nngyszahásu műsort rendeznek a liszteleiükre. Szeged népe már alig várja a román-magyar napokat,
mert a fölszabadulás, a munkásosztály hatalomrajuíása elmosta
n két dén közötti ellentéteket s a román és magyar dolgozók a
Szovjetunió vezetésével örök barátságot kötöttek a
világbéke
megvédésére és a szocializmus építésére.

Elméleti szinvonalunkat
emeli a Népszava
P á r t u n k központi j e l s z a v á v a l :
hatalmas politikai és gazdasági eredményeink színvonalára
fel kelt emelnünk
elméleti
szinvonalunkat is, indult be
iunius 1-én a SzOT országos
népszava kampánya. Minden
szervereit dolgozó 'kezébe Népszavát — ez volt a kampány
célkitűzése. Hogy ezt a nagy
feladatot Szegeden is végre
tudjuk hajtani üzemeink között Népszava előfizető versenyek indultak. Ezt a versenvt bárki nyeri meg, győztesen dolgozó magyar
nép
lesz
A k a m p á n y u n k harmadik
heléíien az eddig 'kissé elmaradóit üzemek is az élre törtek. A Mngvar Kender 135
szerzőit előfizetője igen szép
eredmény. Bár a Kunsági Szövőgyár változatlanul az élen
halad 20 százalékos teljesítményével. Utána az Ujszegedi
I ádagyár következik. Gyenge
munkát végez az Építőipari
Munkások
Szakszervezete,
amely a múltban a. legforradalmibb szervezetjink volt. Pedig hatalmas feladatok várnak
az építőipari munkásainkra a
várom, majd az ötéves terv
teljesítésében, az uj szocialista hazánk felépítésében. Az
eddigi munkájukat meg kell
javjlaniok, hogy újra büszkék
[ocv önx épiIőniun'•• ásaiilkra.

Ml TÖRTENt

e s

m l

1949

juniud

30.

t ö r t e h i k

?

NAPIREND
Csütörtök, junius 30.
Nemzeti Szinhá-z délután fél
8 órakor: Dohányon vett kapitány. F.emutatóberlet 22.
Belvárosi Mozi fél 7, fői 0
órakor: Egő város.
Korzó Mozi fél 7, fél 9 órakor: A papa bogaras.
Széchenyi Mozi: Njjári szünet.
Az MSzT mozija ma őeszéken
játszik.

— A SZEGEDI
DIÁKSZÖVETSÉG központi énekkara at
elmúlt napokban, a M/NSz Horváth Mihály-utcai székházának
nagytermében
hangversenyt
tartott. Közel kétszáz diákiéi
és diáklányból illó énekkórus
több mint r>0 munkásindulót és
maffyarnótát énekelt. E.nnek «
nagy énekkarnak a legjobban
szereplő lagjai képviselik maid
az augusztus! világifjusági találkozón ® szegedi diákifjnsáqot-

Nyári szolgálat a Somogyikönyvtárban és a muzeumban.
Julius és augusztus hónapban a
könyvtár nyitva van hétköznap
9—14 óráig; a muzeum nyitvatartási ideje hétköznap 9—14
óráig, vasár- és ünnepnap: 9—
13 óráig.

— F1GYEI EMI
Hétfőn
reggel 7 órakor mdid meg
Újszegeden az úttörő nyaraitatás. Minden úttörő,
aki
megkapja ' értesítését, pontosan jelenjen meg ebben az
időpontban, ünnepélyes megn
qH óval kezdjük a nijaraaítatásf. Úttörő központ.

Szolgálatos gyógyszertárak:

— AZ MDP RÓKUS TI. szervezete rendezésében julius elsején, pénteken este 7 órái kezdettel dr. Pogány Isftrán a tuberkulózisról fart
előadást,
gozók
Pártjáénak, ,, Tájszínmelyre
az
elvtársakat
és
a rcnSzei dán ház színvonalas előadásait. A
désjcket
szeretettel
várjuk.
—0délután már
három
órakor nagyszegedi Pátrbizoitság neKossuth
r.ajos-svgárn'd 5.7.
ZAPOBESŐ, ZIVATAR
Salamon Ferenc elvhangos volt a Szegedi Nem- vében
Mérsékelt északnyugati-északi Kultúrház
zeti Szinház
környéke. Egy- társ szólt az ezerkétszáz falu
szél, változó felhőzet, egyes he— TELKES várakozással
és kiemelte
másután érkeztek az emberek si dolgozóhoz
lyeken záporeső, esetleg"zivatar.
tekint
Szalymaz parasztsága a
A
hőmérséklet
uem
változik
lémesszi falvakból
kocsin, ke- hogy a tájszinház, amely nema jövőbeti arató-ünnepség fe'
nyegesen.
rékpáron,
kisvasúion
— « csak szórakoztat, hanem se
lé. Az aratási ünnepséget a
az osztályharcban,
a
deszki, a felgyői és a sövény- gít is
gépállomás ünnepélyes
átA
Délnmayarország
Rákosi
elvtársnál
házi gépállomás
dolgozó pe- Pártnak,
adásával
kapcsolják össze.
köszönhető.
A
művészek,
akik
dig traktoron, hogy megnézkiadóhivatala, kéri o'vasóinkal,
Ezaika'ommal e'őször üdvözli
A z intézményeink
közül ha
szabadságra, nyaralásra
zék a »Dohányon vett kapi- az év folyamán ötven szemajd SzatymaZ dolgozó patány* cimü nagyszerű szovjet qedkörnyéki községet látogat messze előliár a posta, mig a mennek, ugy azt jelentsék be
rasztsága a gépállomást
é*
asulasok
mindösszíe
6
százakeltő időben a rMadóhiimtalban,
a
operettet,
amely
egyben a lak végig, megérdemelték
annak dolgozóit.
tájszinház
századik
előadása nagyszegedi Pártbizottság kö- lék előfizetőt szereztek tag- hogy a lap példányait utánuk
— A SZEGEDI Yenckoivorés azokat
az ságukhoz mérjen. A közalkal- lehessen küldeni. Áz elküldölt
is volt. A széksorokat zsúfo- szönőlevelét
vatőrium hiányos fölszereléséamelyeket
Kar mazottak szépen fejlődnek pl. lapok postai diját a kiadóhimlásig
megtöltötte
a boldog ajándékokat,
nek kiegészítésére néhány hétdos László miniszteri osztály a Ki érletüavi Intéret eddig 30 lal fedezi.
közönség.
tel ezelőtt buszezer forint vászázalékot ért el. Gyengén doltanácsos osztott ki köztük.
rosi
tervhitelpénzt
kanolt,
gozik az Orvos-Egészségügyi
Félnégykot
- K í.T NAGY ITATóVA- melyből három értékes zongoSzakszervezel, amely mindösz.Ezután
.TUT vásárolt Szeged város rát és egy nagy könyvtárszekUyilt széf a függöny. A színsze 1.7 százalékot ért el. A
mezőgazdasági igazgatósága o rényt vásároltak.
padon sászlóerdövel koszorú- kezdődött a gyönyörő operett VAOSz még nálánál is gyenbalástyai közlegelő részőre.
zott hatalmas Rákosi-kép és amelyet osztatlan
lekesedés- gébhen dolgozik.
r Cütoevrtr R0 sfáznlékknl '<•>
Ezeket a vájnkat még a naSzeged környékének a térké- lapsolt végig a közönség. A
pokban felszerelik o legelőre wállltotta n koksz árát íulins
A három hét e r e d m é n y e :
kivezetett Fajka-féle ártézi kat 30-is- sízernzze be téli tüzelőpe vált
láthatóvá,
amelyen darab
felcjfhctclen
élményt Szegeden 1013 előfizetőt gyűjmellé. Tgy most már teljesen anyagát
egy-egy községet —
ahová jelentett minden nézőnek. Be töttünk. Meg kell
javítani
megoldódott a vizhiánv kéraz év folyamán
a tájszínház bizonyosodott, hogy a dolgo a munkájukat a szakma és hi— JULIUS 4-én indul el nr.
dése a balástyai pusztán.
szereplői eljutottak és előad- zók kulturális igénye és kri- vatali szakszervezeteknek, le
első váltótáborozásra Szegedről
— A SZATYMAZT DÉFOSz egy úttörő csapat Mccsekszatak — villanykörte
jelzett. likai érzéke sokkal fejlettebb kell érnünk a kisipari dolnevelő megkezdte az nj tagsági köny- botosra. Minden szülő figvcíAmikor Horváth Jenő elvtárs, és magasabbrendű,
mint a gozók felé, akikhez
igazgató
bevezető
előadasd burzsoá sznobok szépclkedése munkánkban nehezen tudunk vek, valamint a földmnnkás- mét felhívjuk, hogy erre az idő.
tagoznti könyvek k'adását. Szatyban fölsorolta a- végiglátoga- amelytől hajdanában
elzárták eljutni. Az eddigi eredmények mazon több mint 500 mezőgaz- pontra szerezze be gyermekétott falvak nevét, egymásután a népet. S bebizonyosodott a: azt mulatják, hogy általában dasági munkás kap földmunkás nek azokat a tárgyakat, amire
gyúltak ki a lámpák. Az igaz- is, hogy a munkások
és pa- jó munkát végeztünk, de ezen fago z ati könyvet. A könyvek ki- szükséjge lesz a táborban. Úttökell, osztásával egyidöben megkezdték
gató
beszéde után
algyői, rasztok a szovjet művészete' a munkánkon javítani
rő központ.
hogy
minden
egyes
dolgozót
nz avatási és" cséplés! szerződéfelgyői és deszki
parasztem- mindenféle dekadens nyugati
— ENGEDÉLY NÉXKCLI
öntudatos dolgozóvá
nevel- sek hitelesítését is.
berek köszönték meg a szín- tákolmánynál
többre becsülik jünk, hogy ezen keresztül l>e
fakivágásért
nyotoliónap!
x
Eljegyzés.
Kiiyén
Trén
áll.
házon keresztül a népi demo- inert ez van közel a szívüktudjuk szervezni a kapitaliz- tanítónő és Tarjányi Béla áll.
fogházra
itélte
a
munkáshikráciának, és a Maavar Dol- höz.
ouus elleni osztályharcunkba tanító, úttörő járástitkár jegyeróság ifj. Megyés;! István szeés az uj szocialista Magyar- sek.
gedi lakost
ország felépítésének munkájá— AZ MNDSz klebelsbergba'. Ez a nemes cél vezessen
(Hattvas) telepi esoportja juX Értesítem a ti. közönséget,
bennünket a szocialista sajtó,
lius 2-án, szombaton este
hcwrv temetést, mint eddig, t<n
órai
kezdettel
Puskin-emléka Népszava előfizető szerző
vábbra is vállalok olcsó árakon.
ünnepélyt tart. Mindenkit sze- ökrös Mihály, a MEOA-borhá*
munkánkban.
A szegcdi Vizmütelep mun- állítják most össze. A városi
retettet meghív és vár a veze- mellett.
S a r n v a i Ven-el
kabrigádjai
által 1/0 nap alatt csőhálózatba
tőség.
bekapcsolt kút
— KÖZELLÁTÁST
veszéelkészített mammutkutat
ezen nercenként 3500 liter ivóvizet
— HARMINC DARAB külön- lyeztető bűntettért és árdrágíKözigazgatási
a héten pénteken vagy szom- ad majd a város dolgozóinak.
hör.6 fnjtájn mezőgazdasági és
kirendeltséget kapott fuvarozó koestt állítottak helyre tásért letartóztatta az ügyészbaton
bekapcsolják a városi
Üzembehelyezésével
sokkai
eddig a szegedi köztisztasági te- ség Tombáez Ferenc szegedi
Domaszvk
Csőhálózatba.
A brigádok az
kulákot. Tombáez 1949 január
több
ivóvíz
lesz
Szegeden
Szeged város vezetősége a lep dolgozói 37.100 forint városi
utolsó kútidomdarabok szeretervhitelpénzből. Ezzel már ötdomaszéki dolgozó parasztok ven százalékra teljesítették az óta minden héten vágott serlését véazik
a vízcsöveket mint eddig.
kérelmére Doinaszéken önálló 1949. évi 79 ezer forintos ez- tést és borjut engedély nélküt
A vágást az istállóban végezte
közigazgatási
kirendeltséget irányn városi beruházást.
el és a hust a megengedettnél
létesit. — Julius
elsejétől
X Árverési hirdetmény. A köz- magasabb áron adta eL Az álkezdve már itt intézhelikmajd
r
n domaszéki lakosok ügyes-ba- úti hid épitéséből kimaradt kő- lamügyészség Tombáez Ferenc
!
jos dolgaikat. Ez igen nagy anyagának ái-verése julius 1-én ügyét átadta a munkásbíróság9 órakor a hid szegedi oldalán. nak.
iviunknidömeglakarilást jelent Allamépitészet, Szentes.
Dom
asz
éken.
Ez év januárjában kezdték meg lókat. a hajó másik részén a
— FEKETÉN VÁGOTT serEz az uj közigazgatási kia tápéi hajójavító NV dolgozói a festési munka folyik. A festés,
tést Rácz Antal szegedi lakos. A U i f a i s V o l a
rendeltség
eoyben
már
első
29 méter hosszú, 18 szobás, köz- az ácsmunkák elvégzése három
Tízezer forintos közületi tervponti fűtéses lakhajó építését. héten ! 'C'i' ncfeieződik és igy a alapja az ötéves tervben itt különtanács kéthóunpi fogházhitelpénzből
gyümölcsfaiskolát!
élesülő uj tanyaközpontnak.
ra itélte.
A munka néháng hétig szüneteli lak . •
esen elkészül.
létesit a szegedi városi kertédéiiáng hélig, de a Hajójavító NV
szet vezetősége. Az ezzel kapdolgozót', behozták a késést és a
A Maáyar Nöh Demohratihus
Szövetsége csütörtökön
délután csolatos terv szerint az itt kilakhajó megépítésének vasmuntermelt. nemesített gyümölcsfakáit 95 százalékos önköltségcsök5 órabor az loariestület
nagytermében
csemetéket részben " díjtalanul,
kentéssel mar el is végezték. A
részben pedig csekély fizetés
lakhajót már vizre is eresztették.
mellett kapják meg a szeged9
környéki falvak dolgozó r>aAáosl az ácsok a szobák fabur1 rasztjai.
kolatát csinálják, lerakják a padamelyre
a szegedi
dolgozó
nníef
szeretettel
meghi'ia.
1890

d

o

l

g

o

z

199. Tájszinház

ó

p

a

r

a

s

z

t

a

előadáson

Gerle-Takács: Klauzál-tér 3.,
te!.: 3503; Just Frigyes: Petőfi
Sándor-sneárut 59., tel.: 4248;
Török Márton: Csongrádi-sugár,
it 14., tel.: 3332: Sclmoczi Béla:
Somogyitclcp I X . u. 489.

ezen a héíen bekapcsolák a mammutku'aí a városi csőhálózatba

A Viziebo sajíoil hfcliajó vasRíünliai 48 százalékos
Hö!t$éc$ö(Hen!ésssl végezlek e!
a lápéi Hajó8V!íó HV íIoIííozüi

BéRe~c$yülést

íarí

Csütörtök, 1949
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A g é p - és traklorállomások
gazdagodnak
a szovjet

segítségével
kolhozok

A magyar paraszlkiildölfség látogatása a „Kirov emléke" kolhoszhan
A magyar parasztküldöttség
a voronyezsi kerületben Idrán.
tíulást tett Rebcovnak, a szociaTkta munka "hősének traktorbrigládjálioz. A szántóföldek kőzött
elhaladó vendégek gyönyörködv e nézték a hullámzó, hatalmas
rozs- és búzatáblákat, a cukorrépa és napraforgó
földeket,
ahol szorgalmasan dolgoztak a
szovjet emberek.
Nemsokára feltűnt a brigád
állomása. A Ids ház előtt álltak
« traktoristák Rubcov körül. A
magvar parasztok meleg kézszorítással üdvözölték a trakforistákat. majd különféle kérdésekkel halmozták el őket Rubcov és munkatársai alig győztek feleletet adni a vendécekkérdéseire.
Rubcov elmondotta, hogv a
brigád' a »Kirov emléke* koihoz
földjeit műveli meg. A traktorbrigádban 9 ember
dolgozik.
M'nden traktorhoz megvan az
összes mépi berendezés, ekék.
vetőcépek, boronák, fcapátógépek. A traktorokon a legtapasztaltabb traktorislák dolgoznak.
A traktorvezetők már tói isme.
rik a földeket — megtanulták
azok megmunkálását az agrotechnika le-uitnbb
vívmánya'
zzerinf

Töhö min) kétszeresen
teljesítették a normát
Tekintettel arra, hogy valamennyien 10 éve a »Kirov emléke* kolhoz tagjai vagyunk —
mondotta — személyünkben is
érdekelve vagyunk, hogy a kolhoz magas terméseredményeket
érhessen el.
A brigád terve rész le! csen istrierleti minden traktor munkájának fajtáját és mennyiségét, a
munka elvégzésének határidejét,
valamennyi termény
terméseredményeinek minőségi jelzőszárnál. A tavaszi vetések alkalmával többen átlagbaan 35
hektárnyi földel müveitek meg.
tehát normáikat több mint kétszeresen teljesítették. A tavaszt
mezei munkálatok
határidő
elölt' és elsőrendű minőségi élvezéséért a kolhoz megjutalmazta brigádunkat.
minden
tnktorista egy-egy malacot é»
300 rutje' készpénzt kapót*.
V t .tatoristák természetbeni
fizetést kapnakí a kolhoztól. Eg»
tt aktoristának például 4.2 hekfelszántásai a normája.
A
terméseredményekre előirt terv
túlteljesítése esetén a traktorista a kolhoztól kiegészítő jutalmazásban részesül, ami munka,
egységenként
3 kg. buza. A
pénzbeli juttatásokat a gép- és
traktorállomás fizeti k t
Egy
fcnunkanap alatt több munkanan
egységeket lehet elvégezni

hozban és trakforállomáson, háromszobás saját házam, továbbá kertem, gyümölcsösöm, tehenem. két sertésem, 11 juhom
van. Baromfiállományom
is
igen jelentős. Főiskolás fiam és
leányom
kitűnő tanulmányi
eredményeiért állami ösztöndijat kap.

a parasztok kérdéseire felelve
elmondotta: abban, hogy a kolhoz jómCiu lett, igen nagy szerepe van & gép- és traktorállo*
más által nyújtott segítségnek.
1948-ban a rendkívüli szárazság
élienére hektáronként 14 mázsa
gabona és 320 mázőás cukorrépa termést értek e l Az idén,
bár régen nem volt eső, még
Miért lelt Rubcov
nagyobb
terméseredményekre
a szocialista mun'ta hőse ? számítanak. A kolhoz bevezette
Megkérdezte a
küldöttség a füves vefésforgórendszert és
egyik tagja Rubcovtől,
mitven ez az aszályos években is jő
érdemekért kapta meg a szocia. terméseredményeket biztosit.
lista munka hőse dmet. RubA küldöttek nagy csoportja
cov azt felelte, azért a magas
megnézett
terméseredményekért, amelvet ezalatt közelebbről"
és
1947-ben elértek. Akkor
171 egy traktort. Tóth László
és
hektárnyi területen átlag 22.5 Vhszil István felszállt rá
mázsa őszi búzát, 120 hektár- megindította a motort. Meginny! területen pedig 24—30 má- dult a hatalmas traktor a két
zsa tavaszi búzát arattak hek- ötös vontató ekével és széles,
mélyen felszántott
földsávot
táronkint.
Kumanikin. a kolhoz elnöke hagvott maga mögött.

A modern nemzetgazdasági technika
minden vívmányát felhasználják
a Szovjetunió virágzó állattenyésztő kolhozai
A 12. októberi évfordulóról
elnevezett kolhoz nem is különleges
s
Szovjetunióban.
Története száz és száz más
kolhozéhoz hasonló, fejlődéséhez, eredményeihez
hasonló
'kolhoz ismét száz és száz akad
a szocializmus országában.
A kolhoz álatfenyésztéssel
foglalkozik
1948-ban letle meg az első
lépéseket az
állattenyésztés
gépesítésére. A gépesítés először is az állati tánlálék elkészítése terén jelentett forradalmi változást. Eddig az volt
a gyakorlat, hogy a táplálékot
leforrázták és üstökben főzték.
Ez nagy munkapazarlással és
emellett fáradtságos munkával
iárt. hiszen csak a disznók

A r o m á n írók legfőbb
t á m o g a t ó ia
a
fl oo'gári és földesúri elnvomás és kizsákmányolás
alól
felszabadult Románia, a munkásosztály vezetésével, a kommunisták vezetésével elindult a
szocializmus felé vezető nagvszerű fejlődés utján. A román
nép lankadalian
lendülettel
munkálkodik a
szocializmus
épitésén. Az uj román kultura
és kultúrpolitika visszatükrözi
a társada'om gazdaság? szerkezetében végbemenő, mélyreható
vnl'o'ásokat, amelyek a polgári
államot széfrombolva.
megteremtették a népi demokrác'át.
4 felszabadulás ulán a szocia"
liz-rms feíé vezető víJtorás szerve* etemként megkezdődött e
kulturális forradalom is
Romániában. A marxista-leninista
irodalomkritika a szovjet példákra támaszkodva utat muta
taft a müvésze'nek.

flz

amelynek célja a
széleskörű
anyagi támogatás: "az irodalmi
müvek elkészítési időszakában,
kölcsönökkel: betegség,
vagy
munkaképtelenség esetén pedig
segélyekkel. Az irodalmi alap
kiadásait az állami költségve.
tésben szereplő különleges öszszctekből fizetik ki. am elveket
a kiadóvállalatok jövedelmeire
kivetett részesedésből és különféle adókból fedeznek.
végeredményben a
Szolét Hadsereg és az áldozatkész. műveltségre vágyó munkássáo tette lehetővé Romániában. flz Íróknak a fölszabadulás
óta lehet csak a munkásoszláltj
etblvatottsáaáről, ereiéről és alkotásairól beszélni, Azóta valamennyien eoyre
keményebben
küzdenek azért, hooy müveikben
a dolgozó néo életét fejezzék ki,
hooy ne szakadtának el a valósáotól, hogy az üzemek és mezők
mimkássainak lendülete szőjje át
soraikat. Ezért látooatják a gyárakat, a falvakat és ezért beszélik meq az olvasó tömegekkel a kiadott könyveket. Szoros
kapcsolatot tartanak fönt a néppel

I r ó k a* irodalomtörténet haladó értékeinek felhasználásával haladnak a szocialista-realizmus felé. Nem mondanak le
a ihult nagy értékeiről, a román népi költészet forradalmi
tradícióiról, hanem elmélyítik
azokat és polcán" hamisításoktól mentes értelmezésben vi- fl ROTtán Népköztársaság műszik át őket a tömegek tuda- vészeinek leoszilárdabb és legtába. amint az Caarnriale drá- biztosabb támogatója, Irányítómájával - ».4z elve-Tett levét*-lelja és oktatója a Román Munkás
Cogalniceanu politikai
írásai. Párt. fl kommunisták Irodalmi
vak- Baleescu igazi nagyságának szerepe kettős: egyrészt ők a
felfedezéséve! már számos eset- leghatározottabb harcosai az irók
ben megtörténi Az uj román életkörülményeinek biztosítására
irodalomnak a népi. társadal- frányuló erőfeszítéseknek, másrészt ök adják az irók kezébe
mi tartalom az egyik jettegzea leqnagyszerübb ideológia fegyverét és ők terelik helyes mederH*ro<n?zobás
i kUlilTdliS
forradatomhara be állandó építő kritikájukkal
saját házam
van
román kommunisták járnak az az Irodalmi életet, fl Munkáspárt
Arra a kérdésre, hogy meJrv- éten. Egyfelől biztosítják a mű- főtitkára, Gheorghlu Dej tisztáztayit keres, mekkora a
est- vészek megélhetését, a tehetsé- ta az irók szerepét a népi demokráciában, ő védte ki a polgári
tódja, milyen a
háztartásaa, geknek ösztöndíjakat
adnak,
és a baloldali elhajlások veszéRubcov igy válaszolt:
másfelől pedig az élenjáró kriAz . elmúlt évben 30 mázsa tíka segítségével lámpást adnak lyét és most, amikor az u) robúzát és rozsot 3.5 mázsa nap. az írók kezébe és közelviszik mán Irodalom első tente? nuü
raforgót, 13 mázsa burgonyát, őket a dolgozó tömegekhez. A
B mázsa sárgadinnyét sok cuk- Romáin Munkás Párt vezetőirot és egyéb élelmiszert továb- nek indítványára a népköztár.
bá j ó munka eredményeimért a saság alkotmánvának 44-ik és
prémiumokkal együtt
havonta 45-ik szakasza rendeletet *íott
1000 rubelt Egyik fiam a hazá- ki a tudósok és a művészek táért áldozta éietét, másik fiam mogatásáról. ösztönzéséről.
A
Parisban a font kedden az
az építészeti főiskolán
tanul, román akadémia évfaie tizen- eddigi legalacsonyabb árfolyaegyik lányom a voronvezsi or- ötször oszt ki jutalmat fejen- mára süllyedt- A feketepiacon
vosi főiskola hallgatója, a má- tvrtt 200 ezer lei értékben,
a 950 frankra esett a
hétfői
sik még középiskolába
jáár. teí£ii£rt)an szereplő tudósok és 1000 frankkal szemben.
A
Gyermekeimnek
Voron vezsben irók
közótt Az irók alkotó font hivatalos árfolyama 1098.
való tanítta'ásaa egyáltalán nem munkájának
megkönnyítésére
A Le Monde megállapítja,
okoz nehézséget
Azonkívül, i Romániában a
kommunisták hogy a Mnrshall terv alkalmahogy jó fizetést kapok a kol- I irodalmi alapot is
létesítettek, z á s á n a k k e z d e t e ó l a , m o s t é l i
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mölcsei megértek, ö adott uj
ösztönzést a munkának -iAz irodalmi alkotás uj lendülete felé«
rimfi analízisében.

számára naDonta 365 tonna
táplálékot kellett igy feldolgozni.
A mult é v b e n vltlamos-eröre
hajtott gépeket s z e r z e t t be
a koihoz
Három forrázó-gépet, két olajpogácsa-aprilót, egy szénaöriöt, egy kalapácsos örlőjiépet.
egy gyökérvágó és egy g y ö k é i
mosógépet és ezek segítségével
a tánlálék elkészilése
most
már jóval kevesebb időbe kerül. 400 kilógtam táplálék elkószi'ésö például a f o n á óu'éopel mindössze 10 percig tart
Ilyen mennyiséget azelőtt néhány üstl>en legalább fél napig
kellett főzni A táplálék elkészítése kevesebb embert
is
igényel, ugy, hogy csak ezen
évi 1400 munkanapot takarítanak meg.
A takarmány előkészítés gépesítése volt az első léoés,
amit ujabb l é p é s e k követnek
A kolhoz nyáron nagy gazdasági udvart épit, melyben mindent, a technika legújabb vívmányaival szerelnek fel: a takarmányt és a trágyát kötélpályán szállítják, minden tehén állásánál önműködő itató
lesz és áttérnek a villanyfejésre. A sertés-farm épülőiéből
trágyaszál lilásra
kisvasutal alkalmaznak

a P á n vezeti minden vonalon
a román kulturális életet, arnely
most, éppen ugy. mint a többi
népi demokráciáké, a Szovjet- { Igy alkalmazzák sorra
«
unió vezetésével felkészült arra, {modern mezőgazdasági tech1
hogy felszámolja országában a nika vívmányát a Szovjetunió
kapitalista ideológia
maradvá- J virágzó állattenyésztő kolhonycit.
zain

Munkáshiroság elé

kerül

az AFORT szabotáló lerakatvezetője
Az M D P ébersége nagyszabású szabotázsról rántotta le
a leplet a napokban Makón.
A szabotázs elkövetőjét, Mo1nár Károlyt — aki az ÁFORT
makói lerakatvezetője volt —
a nyomozás befejezése után a
rendőrség őrizetbe vette
és
átadta a szegedi államügyész
ségnek.

me s amikor gyanú merüli
fel arra, hogy Molnár visszaéléseket, sőt
szabotázsokal
követ el, a rendőrség azonna
nyomozni kezdett az ügyben
A nyomozás megállapította. hogy a petróleumba gázolajat kevert, ami sokkal olcsóbb. A gázolajba, hogy azt
pótolja, vizet öntött két hor
tóval. A különböző olajokat
is összekeverte.
Eladta
*
drága motorolajat és azt olcsó padlóolajjal töltötte fel. A
mezőgazdasági olajat is padló
olajjal hígította. A padlóolaiat fáradt
olajjal
pótolta,
ami még olcsóbb.

. Molnár Károly az elmúlt év
karácsonya után került Makóra mint az ÁFORT kirendeltség vezetője. A z első hetekben igen csendes, szol'd
életet élt, de rövidesen ismert
alakja lett egy-két hírhedt
vendéglőnek. Közben egymásEzekkel az olajokkal a foldután jöttek a panaszok a
földművesszövetkezetekből az művesszövetkezefek és a gén.
állomások gépeit látta volna
ÁFORT-hoz, hogy
eL
rosszminőségű
az olo.j és
Rontotta az AFORT, valaa petróleum, amit
tőle vámint a földművesszövetkese.
sároltak.
Molnár
minden
tek hitelét. A fekete összeg
esetben
azzal
válaszolt
a kocsmákba vándorolt. Kuhogy ma nem tudnak jobtyáit sajttal és szalámiva\
bat termelni.
etette. Nem fogott ki MolAz
A F O R T kirendeltsége
náron
a leblombázot
áru
körül történő dolgokra az
sem. Szépen lefejtette
a
(c. Vjterjedt a figyelblombát és azokat kevervt
ismét visszahelyezte a blom
bákat.

Mé'yen a h'vaialos
esett a iont

árfolyam
Parisban

alá

i t legválságosabb korszakát
Nem ez az első alkalom, amikor az amerikaiak ellentétbe
kerültek európai partnereikkai, most azonban az ellentélek különösen drámai fordulatot vesznek. Eddig
minden
egyeztetési kísérlet m e g b u k ó IL

Molnár Károly m a m á r az
ügyészég fogházában várja
hogy a bíróság előtt adjor
számot hűtlen sáfárkodásáért
A z M D P ébersége megakadályozta, hogy súlyosabb kár*
okozzon a dolgozók országának és nem maradhat el en
nek a kártevőnek méltó büntetése. Ügyét rövidesen tárgyalja a szegedi munkásbiróság.

Csütörtök. 194!) junius .80

Holnap

este színes műsor
keretében
ünnepélyesen ttyUiák meg
a Sportszer*ereskedelmi Nemzeti
Vál'alafot

4

Zenekorizervatót

bensőséges ünnepségek között
rendezte meg évzáróütinepségét. Az évzáróünnepségen ki
osztották az elismerő okleveA Mváír* u'án »/ M D P l r l n y i t i u a!»tr tirasanak a .portolók, ping-pong labdá- let azoknak a növendékeknek,
yfctrlten Szereden w mcgrvilik a Sport- tAI a kapuhálón keresztül kajakig. A •kik a győri konzervatórium
srrrVere kr.tclml NV. A iírókclük níMrtvállalat űnnepílve* megnyitására pinteken mai kapcsolatos
tanulmányi
•apja a Kárfcr utcán ialfscacit Zt gazdagon este ha'almas műsor keretében kerül sor
versenyek
alkalmával
kitűnől-eirndcztlt ki-akatot Utliatnak H ti2ycl- A Vanttas zenekar szórakoztatja
majd
i-Iik a kOlSnbtoó sportcikkeket. A vál- a kózónsóget, váltófutások, táncok, bcszé- en szerepeltek. Az
ünnepsé«'st cí'ja, hogy egy helven tokkal ol- ckk tarkítják a műsort, melynek részletes
gen közreműködött a Konzer•tóbl
inbt. miné?ícli í n k a t vJílrol. b osz á V holnapi szémnnkbin közöljük.
vatórium énekkara
és zenekara is. Az először szereplő
Jövő héten megindulnak az éáHK próbák
énekkar Szatmáry Géza veze
A mind Szélesebb alapokra
fektetett delemre van kilátás, amelyből a szegedi
' ésével mozgalmi indulókat,
•portunk a l ö v i
héten ujabb hizonv- csapat, ha lelkesebben és gólratöróbben
«;ot ttsz ítet-evalóaágáról. Az összes játszik, mint mult alkalommal, kerülhet klasszikus kórusműveket éneözeinek dolgozói [iatalok és öregek, nök kl győztesként.
kelt igen
kidolgozottam. Az
és férfiak prdhiznsk le a gyorsasági,
Totó-ntmatntA
örvendetesen
fejlődő Mefesz
technikai, valamint az állóképességet fejles/tó sporté -aktról. Soha nem látott tö1. SzAC—MTK
x 2Konzervatóriumi Zenekar Bamegben vesznek részt a dolgozók ezeken
2. Ferencváros—^Tatabánya
I1
dar Béla vezényletével Mozart
a próbákon. hl«rcn nmt a nulltban szá3. SalBTC—Kispest
1 2
•okra lehetetlen volt. most
valósággá
4. Szeged—MATEOSt
1 xKis éji zenéjének három tévált: « lói elvégzett munka után szabadon
5. ETO-Vasns
2 2telét játszotta.
sportolhatnak ( • képességeiket hármclvik
|.;luh
heblzoBvithatják
és fejleszthetik.
"C
tehetségnek sem szabad elveszni,
mindenkinek szabad tere nvlllk képességélnek kllellfszlésérc. A népi demokrácia
ebben is se itt a dolgozókét, s a dolgozók ér mímel és lelkesedésael kapnak ezen
az alkalmon, am.dy a magyar sport további trllcn Itését szolgálja.
ttj s z o v j e t

ifjnsrt rl niirgnsugrórekord

Crv Kie.hcn reiulczett atlvtikat vcr»rm
sorái Vja.-seszliv Zsordocska 1f> érés, kilo ice ik osztályos tanuló 182 cm-t ugrott
és ez-el 1 cm rcl megjavította az 1037
óta fennálló 131 cm-es esticseredmányt.

l'éct» III -naiiI játszik mg
a Honvéd
A Rákosi Knpa mérkózésel során ma a
SzegcJi Honvéd—Pécsi Ilt (kerületi parancsnok-ág) mérkőzésre kerül sor. A
szegő fjeknél a sérültek felgyógyultak és
Ismét teljc« c-apaltal tudnak kiállni a mérkózésre. A pérsi együttes j ó erókból
« igy igen érdekes és változatos kilz-

0. OSE—L'jpest
7. Sz. Lokomotiv—Soroksár
8. Kistcxt-Csepel
9. MMNVTE—Gázgyár
10. KMTE—Ganz
11. Orosháza- Békéscsaba
12. Szoln. M T E - E M T K

2 2
2 1
2 2
Ix
1 1
2 1 A SziTüómvnEísole Szakszcrve/e'e csü1 xtörtökön délután 6 órakor taggyűlést tart
a szakszervezeti székházban. Kérjük a taPótinérközéseki
gok pontos megjelenésén
13. Polgári Sör—Diósgyór
2 1
A Vendéglátóipari Munkások Szakszer,
14. KMTE (Kaposvár)-Csepel (tart) 1 1
13. M E S z H A R T - K A C
1 1vzzele csütörtökön délután 4 órakor tag.
gvülést
tart a szakszervezeti
székház10. Hatvan-Vaeas (Urt.)
2 x
ban. Tárgy: a kollektív szerződés fügA kllinces számtól Nyári Kupa mérgelékének ismertetése.
kózések szerepelnek már e bét cm a totóFelhívjuk a textil kiskereskedők figyelban, melveken az NB Il-e« együttesen kivfil az NB l-es e vűttcsck tartalékjaiból mét, hogy ha az alkalmazottak besorolásának összesítő kimutatását már visszaée.S7rálütott csapatok szerepelnek.
Svájcban sorrakerillő nemzetközi Nagy kapták, ugy saját érdekükben küldjék fel
Dij küzdelmein Szabó László, Puhony és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetébe. (Kálvária-utca 10.)
Szalkay képviselik a magyar színeket.

Szakszervezeti

A magyar rt'plabdaválog.'tott Pozsonyban
vemfénrzerepett: a férfiak 3:2, a nök 3:1
arányban győztek Szlovákia válogatottja
ellen.

Röszkei-n.—Paprika-U.
binált 4:2 (2:2).

s z i r - f ü r e k

SzAK-pályn
UfAzecjed
Julius 3-án, délután C órakor

Csütörtökön este 7 órai kezdettel sportvezetői értekezlet a MINSz központban. Az
értekezleten az MfIK sportolási lehetőségei
lesznek megbeszélve. Minden reszortvezető
ponton megjelenését elvárjuk.

Szeged S5C—MüTtOSz
VII. I. O bajnoki mérkőzés.
Előllc délután negyed 5 őrekor-.

S z e g e d

A K

Csütörtök:

Jpj/.vek kaphatók lapunk kiadóhivatalában.

Felli vas a gazdasági tticinltólíaíő&hoz!

Alsóváros

sárvári

György,

órakor:

Molnár

este

este 8

Újszeged

este 8

órakor: Mosberg Kálmán, UFodortelep este
3

órakor:

Hódi

órakor: Kiss

Mihály,

Ré>kus

este 8

Ferenc.

Szegedi Állami Uemzeti Színház
műsora

Junius 30-án, csütörtökön este
fél 8 órakor: Dohányon vett
kapitány. Bemutatóbérlet 22.
Julius 1-én, pénteken este féi
8 órakor: Eladott menyaszszony. »I«-bérlet 21.
Julius 2-án, szombaton délután
fél 4 órakor a Magyar-Szovjet Társaság
rendezésében:
Puskin-emlékünnepély.
Julius 2-.án, szombaton este féi
8 órakor: Dohányon vett kapitány. »A«-bérlct 22.
Julius 3-in, vasárnap este fél
8 órakor: Dohányon vett kapitány. »E«-bérlet. 22.
Julius 4-én, hétfőn este fél 8
órakor: Dohányon vett kapitány. íUe-bérlet 22.
Julius 5-én, kedden este fél 8
órakor: Dohánvon vett kapitány. »P«-bérlet 22.
HIRDETMÉNY
Julius 6-án, szerdán este 8 óraFelhívom a várr* lakosságának fi lyelmót.
kor: Dohánvon vett kapitánv
liogy a lakásukon megjelenő vakok névé»S«-bérlet 22.
ben árusító házaló kcre.kedöktól a va
lulms 7-én, csütörtökön este
kok órdekeincl: megvádáne vágett szent''-ómkor: Dohánvon vett kapilyi igazolást kérjenek. Árusítani ugyani,
tány. »T«-bérlet 22.
a Vakok Szövetsége és a vakok miuiszteri biztosa ál*al kiállított igazolvány,
lulius 8-án, pénteken este 8
nyat rende'kezőkiTk van joguk.
órakor' Dohánvon vett kapiPolgárin r'ter
tánv. »l«-ferlet 22.

A négy

v/legerflozGlt

8 órakor:

Ujsomogvitelep
János,

Első csoport
Második csoport
napi bélyeg
1.50 Kt
napi bélveg
1-20 Ft
heti
felvég
!).— Ft
heti bélveg
7.— Ft
havi bélyeg
3G-— Ft
havi felvég 28.— Ft
A díjemelés a gazdasági munkásság érdekeit szolgálja es
ezáltal a régen óhajtott családi pótlék bevezetéséhez is megtörtént az első lépés. A kormány ugyanis az erdőgazdasági nemzeti váliitlatok dolgozóit és a mezőgazdasági nemzeti vállalatokhoz egész évre. vagy legalább hat hónapi időtartamra
szerződött munkavállalókat egyidejűleg családi pótlékban részesiti.
Továbbá közli még nz OTI szegedi kerületi pénztára, hogy
nz első c-oportbn tartozik julius 1. napjától mindenki, aki
1®. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem haladta tgl.
1 •'•ifink, nők egyaránt. A második csoportba tartoznak a 18
évnél fiatalabb és a 60 évnél id'set.b munkavállalók. Férfiak,
nők egyaránt.
A biztosítási dijat julitís j napjától már az nj csoportosításnak megfelelően uj cimletü felvégekkel kell leróni. Akinek
rétri bélyege van, julius végéig a postán átválthatja.

Kísjp mvX Nyelem!

Legtöbben
a gépészeti é3 nz
épitészeti
szakra jelentkeznek. Valamenynyien tudják, hogy az ötéves
terv során rengeteg u j műszaki értelmiségre lesz szüksége
az országnak, mert csak Így
építhetjük föl a szocializmust.
De máris mindenfelé uj gyárak
és házak emelkednek. Itt Szegeden is nagyszabású építkezé-

Vetőn í iet vásírolt
csengelei földmüvesszövetkezet

Arbócos

© L f l F I á
A

sek kezdődtek
— En az

kjzclamlthao.

épitészeti sz»k
mellett döntöttem — mondja
csillogó szemmel a szőke, nyurga. Kovács Pista, akinek az anja
gyári munkás és aki az államtól
tanulmányi segélyt kapott. —
Minden vágyam az, hogy olyan
sokablakos, maans házakat tervezzek és építsek. — A hantul
akik szintén fölvételre jelentkeznek kerek rí mvilt szemmel lesik minden szavát.
Rendkívül nagy az. érdeklődés
az ipari gimnáziumok iránt a
munkásosztály fiaiban. A maguk

gyerekes médián
amíg a hosszú folyo.-ókon sorbanánnak kivétel nélkül azokat a hatalmas lehetőségeket
tárgyalják, amelyeket a nép állama biztosit számukra a továbbtanulás terén, öle már az
uj világ emberei,felőlükrekrutúlódik majd a szocialista
Magyarország, amely a müveit,
boldog emberek sokasága lesz.

XELVAROSl
Telefon

?3
Hírlirt.

Mindennap keddig
A csengelei földmüvesszövetkezet tagjai a napokban
egy nagy ú j vetőgépet vásá- Etlen szomj:!n. puszta kézzel harcol
roltak 3500 forintos áron, 6 hói? a varsói gettó a nácik ellen
melyet majd az őszi vetések
715
idején olcsón adják
haszná- T o r a z o
• érlat
T e l e f o n A u t . : 3!<-4
latra a cseugelei Vre-roszMindennnp szerdáig
tóknak.
Ezenkívül még 2500 torintért a szövetkezeti
boltjuk
A csehszlovák filmgyártás
részére egy ú j üzletberenderemekbe készült vigjáléka
•/égt I s v á s á r o l t a k - *

Az égö város

ü pa;ga fcotiaras

SZÉCHENYI
Nincs
Sándort

Ifi-napok:

kerületi I. O. bajnoki mérkőzés

Julius 1-én az ijrartestüieti
székház nagytcrmélvna Magyarltomén Társaság előadást tart
a kisiparosság számára. Felhívni k a kartársakat, hogy az előadáson teljes számban vegyenek
részt.
KlO.-z-titkílreAji.

DÖNTÖTTEM

A volt Du.'O'n -trimnáziUiirban, az Aradi vértanuk-terén
ipari gimnáziumok nyíltak. A
felvételekre a dolgozók gyerekei
tömegesen keresik fel az igazgatói irodát. A jelentkezők egymásnak adogatják a kilincset.
A legtöbb elsőosztályos munkás-, vagy ezegényparasztszármazásu lesz. A l-t—15 esztendős
fiuk izgatottan diktálják be az
adataikat az íróasztal mellett
ülő tanárnak, aki apró evöngybetükkel jegyzi feí a nagykönyvbe a diákok életborát, tanulmányi eredményét és
szociális
származását

Oktatási ellenőrök pénteken este 7 órakor megbeszélést tartanak Horváth Mihály-utca 3. sz. alatt.

I I . - M I n d s z e n i

Az Országos Társadalombiztosító Intézet közli a gazdasági
munkáltatókkal — és erre felhívja a munkavállalók figyelmét
is —, hogy idevonntkozó kormányrendelet értelmében a gazdasági munkavállalók után fizetendő társadalombiztosítási járulékot julius t-t ól az alábbi, magasabb értékű biztosítási bélyegekké] kell leróni:

hirek

A
Magánalkalmazottak
Szakszervezete
felkéri a termelési, illetve munkaverseny
felelősöket, hogy julius 1-én délután fél
ft órakor a szakszervezet
helyiségében
jelenjenek meg. Elfoglaltság esetén helyettesről gondoskor! fék.

kom-

EN AZ HPITESZETI SZAK
MELLETT

ium

munkanélküli

alván

( e l ő f o n A ilt- "(4- V

Nyári

ezúnetet

tart.

A sándorfalvi DEFOSz szer- Előad)SOK hétköznap fél 7 ós
és ünvezet irodavezetője 150 mező- fé' II ómkor, vasárnap
7
nepnon Tő' 5
rófél 9-kor
gazdasági munkás kiközvetítését kezd le meg a mezőbegyesi
A Magyarország körüli ölr;iállami birtokra. Ezzel
meg- pos nemzelközi távr'crseny elszűnt Sándorfalván n munka- ső szakaszán egyéni versenyben első lejt ronrfetnu
nélküliség.

Apróhirdetések
TTTTT

fa

K B L f l i J l t U K

'4>

KI arlna át különbejáratn, lehe- B É R A L í T G atiomás r n e o n y i l t u i tőleg üres szobát magányos nő- j y j j a J-iunar<3ria-.sz»i l ó v a l " s z e m nek. Jelige: »Otthon dolgozom*. bea. Telefon;
• •i>
Cégt.:
RENDESÉN bútorozott
szolra Tarnokv F e r e u e
azonnalra kiadó. Vadász-utca 8., A SZENTI!ÁllOMS.UM TFÁN
II. emelet 1.
egy szemüveget-találtak. Igazol!
BÚTOROZOTT szoba
kiadó. t u l a j d o n o s a " á t v e h e t i a k i a d ó hivatalban.
Ostökös-utca 7.
A KLEBELSBEKG-TÉR
körDEUMAGYAKORSZAG
nvékén bútorozott szobát kerepolitikai napilap.
sek fürdőszoba^ és konvbahaszFelelős szerkesztő és kiadó;
nálntt-al. Jelige: »K1ebelsbcrgifj. KOMOCSlN MIHÁLY
tér«.
Szerkesztő: BÓDAY PÁL
fa A )) A S - V B I ír I. fa
Szerkesztőség: Jókai-u. 4.
HOMONNAI-UTCA 6. sz. kis
Falusi rovat telefonja: 35-35.
családi ház eladó.
üzemi rovat: 30-03.
KÉZ1BAJTASU betegkocsi príma állapotban fujt gumikkal
Éjjeli szerkesztóségi telefon:
jutányosán eladó. Horváthné,
este 8-tól: 35-06.
Bécsi-körut 9.
Kiadóhivatal: Kárász-u. 6.
1
MAGAS
alakra férfi esőTelefon- 31-16 és 35-00.
köpenyt vennék.
Ajánlatokat Az x-el ielzeft
közieménvek
>Prima« jeligére a kiadóba kédiia/.ottak
rek.
XN?0, LÍ IN
AUTOGEJZÍR Junkers fehérzoU-irlatik'Hóó Utt., Szeged
mánoos fürdőkádhoz eladó. KiFelelős verető- KON'OZ T,A«Z1/Ó
- v ó - u t c a 1., I I . 7.

TÜáqhirü

U M E }

\jMaqar

M A R X - T É R E N

Ma és minden eríc pont fél S-Kor tartja soro/.alos 1) i S 7. E L ö A ü A S A IT.
Jeifyclövélel délelóti íO-iól a Cirkusz pénztáránál vadv letevőn

Vasárnap delulán 4 órakor is.

telefon: 43-02

fiQzcílt\

