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Apáink
mindig
Hogy
lenne enni

robotollak,
kevés
[kenyerünk,
Bús kedvvel, daccal, de
dologban
[voltak,
Az Isten
se törődött
velünk,"

(József Attila)
nrs. e.) »A kommunizmus a világ
fiatalsága és a daloló holnapokat
készíti elő.
Most én is a daloló
holnapokat
fogom
előkészíteni".
Ezek vollak Gábriel
Périnek,
a
francia nép, a Francia Kommunista Párt retienhetetlen lelikü hősének búcsúszavai.

DISz megyei választmány. A pártszerű élet kezdetét. A
demokratikus centralizmus
megvalósítását.
Eddig a DISz megyebizottságok kijelölt szervek voltak. Most az ifjúság saját maga válassza meg vezetőit s ez a választás azt jelenti,
hogy ifjúsági mozgalmunkban
a
bírálat, önbírálat fokozottabban érvényre jut. A választott vezetőségek jelentősége elsősorban is
abban van tehát, hogy érvényesül az
ifjúság bírálata a vezető
szervek
felé. Ez a kommunista nevelés „a
bolsevizmus
elsajátításának
fő
módszere." Ifjúságunk a
kemény
és szüntelen bírálat
és
önbírálat
használata nélkül nem léphet példaképeinek, hőseinek nyomdokába.

Hány és hány százezer hős kommunista
áldozta életét a „daloló
holnapokért." Hány és hány százezer hű szív szűnt
meg dobogni,
A
magyar
ifjúsági
mozgalom
hogy az emberiség, a béke, a sza- története 1848-tól napjainkig az álbadság s a jólét útján haladjon a dozatvállalás hősi példáit
nyújtja
szocializmus felé.
ifjúságunknak.
Uj
ifjúságunknak
szocializmus
építésében
A lengyel pánok
forró
ólmot most a
öntöttek a kommunisták torkába s valóra kell váltania azokat a reamelyért
hajdanában
a vérző torokból a halálhörgéssel ményeket,
együtt szakadt fel az utolsó kiál- Petőfi és Vasvári csatázott; valóra
kell váltania Kulih György és Ságtás: „ k o m m u n i z m u s . . . éljenP* A
Endre örökségét,
meg kell
polgárháború szörnyű éveiben szu- vári
rokkal öntötték le és meggyujtot- valósítania magyar földön a szotották a kommunisták eleven
tes- cializmust. Ez a nép parancsa, ez
tét a fehérgárdisták. Hitlerék kon- a történelem követelése és ez a
centrációs táborok szöges
drótjai Párt megbízatása az ifjúsági szermögött elevenen
boncolták fel
a vezetek felé.
kommunistákat. Krasznodarban
a
legendáshírű ifjú gárdát élve
dobálták a bánya méiyébe; de az eszme, melyért e hősök drága életüket feláldozták, ma százmilliók szívében él tovább. Ma már hazánkra is rávirradt az a „daloló
holnap", amelyért annyi hős küzdöttA kommunizmus a világ ifjúsága, az az ifjúság viszont a kommunizmus megvalósítója. A nagyszerű új társadalmi rend,
a mai
fiptalok kezenyomán válik
valósággá. Magyarországon régen fiatalnak lenni szomorú
sorsot
jelentett:
korai munkát, kizsákmányolást, éhbért és tüdővészt jelentett hajdan az ifjúmunkássors.
Az ifjúság kapott
legtöbbet
e
felszabadult országban. A mult században és ez még 10 évvel ezelőtt
is érvényes volt,
Csokonai
Vitéz
Mihály még így kesergett
hazánk
ifjúságának sorsán: „Hát csak sertést nevelt-e itt a makk s
haraszt, Hát csak kanásznak termett
a somogysági paraszt?" A hajdani
szegényparasztok fiai
ma
egyetemeken tanulnak. A több mint száz
esztendős álom valóra vált.
Uj ifjúsági szövetségünk már
a
hös lenini Komszomol példáját követi;
azét a lenini Komszomolét,
amely Zójákat és
Matruszovokat,
Mereszjeveket
és
Kozsedubokat
adott a fasizmus ellen harcoló világnak,
amely
Borikievicseket
adott a szocializmus építéséhez.
Az ifjúság szocialista nevelése —
ez ma egyik legfontosabb
célunk
és feladatunk, mert az ifjúság hivatott arra. hogy befejezze, betetőzze a nagy lenini müvet.
„Az ifjúság mentes minden régi
tehertől s könnyebben leszi
magáévá a lenini eszméket, mint bárki más és éppen ezért van hivatva arra, hogy az elmaradókat
és
ingadozókat előrevigye. Igaz, nincs
elég tudása, de a tudás olyan dolog, amit meg lehet szerzni.
Ma
nincs meg, holnap meg lesz.- Ezért
a feladat: tanulni és megint csak
tanulni. Elsajátítani a leninizmustl
Komszomol elvtársak és
komszomol elvtársnők, sajátítsátok el
a
bolsevizmust! És vezessétek az ingadozókat előre!
Kevesebbet
fecsegjetek, többet
dolgozzatok
s
ügveteket siker koronázza." (Sztálin.)
Ez az ifjúság féladata és szerepe a szocializmus építésében. De
ahhoz, hogv a fiafalság ezt a szerepet betöltse, előbb erős, egységes, ifjúsági szervezetre van szükség.
Ifjúsági mozgalmunk
történetében döntő fordulatot jelent a közeljövőben megválasztásra
kerülő

A

remili-

tarizálás ellen és a még 1951_ben
megkötendő német békeszerződés
érdekében a Saarvidéken lefolyt
népszavazás legutóbbi részletered-

.
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Wilhelm

Pieck elvtárs a német nép
újabb nagy
diadaláról

Berlin. (TASZSZ). Wilhelm Pieck
elvtárs, a Német Demokratikus
Köztársaság elnöke Gubán városában tartott ünnepségen kijelentette, hogy a Német Demokratikus
Köztársaságban és Berlin demokratikus övezetében tartott népsza_
vazás eredményei
a német népnek a békéért vivott harcából aratott újabb
nagy diadalról tanúskodnak.
Ez az igazi demokratikus szavazás — mondotta — újabb for.
dulópontot jelent népünknek a békéért és a nemzeti egységért vi.
vott harcában. Népünknek Németország történelmében

Olaszországot

először volt joga arra. hogy
szavazással fejezze ki véleményét a háborúról cs a békéről.
— A népszavazás példája —
folytatta — világosiin mutatja az
alapvető különbséget igazi demokratikus jogaink és szabadságaink
és a nyugatnémetországi „jogok és
szabadságok" között. Nálunk a szavazók teljesen szabadon fejezhették
ki véleményüket. Azt a jelenték,
tejen kisebbséget amely nem értette meg saját és nemzeti érdekeit — meg fogjuk győzni arról,
hogy eljárása helytelen. Azokat
azonban, akik abban reménykednek, hogy amerikai parancsra el-

már nem
ellentétben

1951. JUNIUS

9.

békeharcának

követendő erőszakos cselekedeteik,
kel akadályozhatják békés, alkotó
munkánkat,
békeszerető népünk
gyűlöli,
ezek saját magukon fogják ta.
pasztalnl demokratikus törvényhozásunk egész erejét.
Az a tizenhárommillió szavazat,
melyet a remilitarizálás ellen és a
Németországgal való békeszerződés
megkötése mellett adtak le —
mondta Pieck elvtárs —. minden
békeszerelő ember számára azt je
lentik, hogy a német nép elitéli az
amerikai háborús provokátorokat
és német lakájaikat: Adenauert,
Kaisert és Schumachert.

lehet a nép
kormányozni

érdekeivel

— állapította meg Togliatti elvtárs a speziai választó gyűlésen

Róma, (TASzSz). Június 6-án az jobban hangsúlyozzák az
eddigi 1 megmentéséért, a dolgozók
ügyéolasz népi
tömb
Speziában vá- szavazási eredményekből levont kö- nek diadaláért küzdő pártok
harlasztási
tömeggyűlést
rendezett, vetkeztetéseket, igy segitve a béke ' cát.
amelyen 60 ezer ember vett részt.
Vasárnap harminc olasz tartomány választól járulnak
A gyűlésen Palmiro Togliatti elvtárs, az Olasz Kommunista
Párt
az urnák elé
főtitkára kijelentette:
Rónia, (MTI). Vasárnap, június
A vasárnapi választásokkal Olasz— A Keresztény-Demokrata Párt
A
magyar
történelemben
még
10-én 30 észak-,
közép, és dél- ország kétharmadrészében
lezárul,
nem volt példa arra, hogy ha a nem biztosíthatja Olaszország szátartománynak
több nak a községi és
azért, olaszországi
tartományi váhaza hívta a fiatalokat, ne álltak mára a békét. Elsősorban
mint
8
millió
választópolgára
vávolna csatasorba. A
vöröstollasok mert
lasztja meg a városi, községi, va- lasztások, mig a hátralevő egyharazt tartja, hogy lehetetlen a
pesti gárdája életét áldozta
Kos—
lamint tartományi tanácsok
tag- madban — beleértve Rómát is
különböző
társadalmi
rendszesuth zászlaja alatt a magyar
szaoktóberben
lesznek
a
választások.
jait.
rek
békés
együttélése
és
hogy
badságért, 1919
dicsőséges
vörös
ezért a háború elkerülhetetlen.
hadseregének jelentékeny része az
ifjú proletárokból
került
ki,
a Másodsorban azért, mert 1947-ben
fasizmus elleni
harc ifjú
hősei a Keresztény-Demokrata
Párt
az
mind-mind
ragyogó
példák
a amerikai imperialisták kezéből vetszocializmusért ú j csatába
induló te át a hatalmat és
Az öt nagyhatalom békeegyezmé- tanulással, takarékossággal erősíti,
mai fiatalok előtt.
Most
újból
nyét követelő aláírásgyűjtés ha. védi hazáját. A békeműszakok, bérabszolgamódra
alárendeli
mahívja a haza a magyar fiatalokat;
zánkban április 8-án kezdődött el. keőrségek az üzemekben, a növénygát az amerikai imperialistákhívja a haza
Csongrád
megye
Az elmúlt két hónapban a békeívek ápolás jó elvégzésére, a begyűjtés
nak.
DISz-fialaljait
az állami gazdasáaláírása egész népünket mélyen teljesítésére tett vállalások a fal.
ma érintő és egységbe kovácsoló moz- vakban megmutatták, hogy a magokba, ahol még
háromezer ifjú- A Keresztény-Demokrata Párt
kézre lenne szükség a növényápo- a háború pártja.
galommá vált. Eddig 7 millió 97 gyar dolgozók tettekkel pecsételik
—
A
Keresztény-Demokraták ezer aláírást gyűjtöttek a békebi. meg aláírásukat. Az aláírásgyűjtés
lás j ó végrehajtására. Eddig
csak
295-en jelentkeztek.
Hívja Cson- nem biztosítanak munkát az olasz zotteágok
tagjai.
Magyarország június 15-én fejeződik be, a béke.
grád megye fiataljait a haza érde- népnek". Az olasz ipar csak akkor felnőtt lakossága szinte teljes egé- szavazás végleges eredményét akke az aratóbrigádokba.
állíthatja helyre , teljes kapacitását, szében hitet tett a béke szent ügye kor teszi közzé az Országos Béke.
ha gyökeresen megváltozik a kor- mellett s vállalta, hogy munkával, tanács
A Csongrád járási DlSz-válaszl- mány gazdasági és
külpolitikája,
mány hét ifibrigádot toborzott, a
— Hogy ezt elérhessük, az olasz
szegedi járás négyet, a szentesi já- népnek halaszthatatlanul
egységre
Gyengin elvtárs
levele
rás szintén négyet. Meg kell mon- van szüksége.
dani, hogy ez kevés. Nagyon keBerlin
angol
övezetének
parancsnokához
A
Keresztény-Demokraták
azonvés. A Párt, az állam, a dolgozó
ban széthúzást és ellentéteket
nép többet vár ifjúságától. Többet
Berlin
(TASzSz).
Gyengin elv- tendő békeszerződésért folyó mozszítanak az országban.
várunk attól a magyar ifjúságtól,
társ,
a
Szovjet
Ellenőrző
Bizott- galomban résztvevő városi vasúti
amelynek már
olyan
képviselői Ez a helyzet azonban
megváltozvoltak száz évvel ezelőtt is, mint tatható: a május 27-i és
június ság képviselője június 6-án leve- alakalmazottakkal szemben,
Vasvári Pál, aki — mikor sere- 3-i szavazások eredményei azt mu- let intézett Born vezérőrnagyhoz,
Gyengin elvtárs számos eselel sogét bekerítették — ezt mondotta: tatják, hogy már nem ott tartunk,
Berlin angol övezetének parancsno. rol fel bizonyítékul és megállapítja,
, , . . . készebb vagyok ellenség
go- ahol 1948 április 18-án. A baloldalyózáporát
egymagam
felfogni, li pártok erői jelentősen megnöve- kához, amelyben felhívta figyelmét, hogy a béke és Németország egymintsem
beszennyezzük
azt
a kedtek. Ezek az erők megdönthe- hogy a nyugatberlini rendőrök Ber. sége hívei üldözésének Berlin nyuzászlót, piclynek dicsőséges lobog- tetlene'k és már nem lehet az or- lin angol övezetében megengedhe- gati városrészeiben
megismétlődő
tatására esküm kötelez."
szágot ezekkel az erőkkel ellentét- tetlen módon viselkedtek a Német, esetei azt bizonyítják, hogy a nyuország remilitarizálása ellen és a gatberlini rendőrség demokráciád,
Vasvári Pál
inkább
meghalt, ben kormányozni.
— A június 10-én szavazók felmint meghátrált
volna.
Hát
mi
adata, hogy megerősítsék és még Németországgal 1951-ben megkö- lenes tevékenységében a megszálló
meghátrálhatunk a feladatok elől?
hatóságok védelmét élvezi.
Lehetünk-e mi méltatlan,
hitvány
Gyengin elvtárs levelében a nyu.
örökösei e lánglelkű
hősöknek?
Nemi Nem lehelünk
méltatlanok
gatnémet rendörök jogsértő csea magyar történelem forradalmi halekményeinek haladéktalan meggyományaihoz, nem lehetünk mél4
szüntetését Berlin angol övezeté,
tatlanok a lenini Komszomol
hőben és a vasút letartóztatott alkalseihez,
akiknek
szabadságunkat
Dezső József
beszámolója
szovjetunióbeli
élményeiről
köszönhetjük.
Tizenhetedikére,
mazottainak szabadonbocsátását kö.
Részünk volt a legnagyobb él- veteli.
amikorára összeül a DISz megyei
A Magyar Dolgozók Pártja bu_
küldöttértekezlete, Csongrád megye
rendezésé- ményben. amelyben embernek ré
fiataljai már arató-brigádokba tö- dapesti pártbizottsága
mörülve várják az aratás napját! ben Dezső József elvtárs, a Ma- sze lehet — mondotta —
Tizenhetedikére,
a
választmány gyar-Szovjet Társaság
budapsistj
május elseje csodálatos moszkmegválasztásának napjára
már az
csütörtökön
vai ünnepén láttuk a legyőzállami gazdaságoknak
adott
há- szervezetének titkára
romezer ú j ifjúmunkással kel! hi- dél után •beszámol ót tartott azokról
hetetlen szovjet hadsereg erőt— mondotta Prágában
tet tennünk amellett, hogy ú j ifaime'yeket a
sugárzó felvonulását,
a tapasztalatairól.
júsági mozgalmunk méltó
örököa Koreából visszatért
se, megvalósítja lesz Csongrád me- Szovjetunióban háromhetes tanul- a moszkvai dolgozók káprázatos vizsgálóbizottság angol tagja
gyében a nagy nemzeti hagyomá- mányúton járt magyar kulturális menetét — és láttuk Sztálin elvnyoknak.
Prága
(MTI) A Demokratikus
küldöttség tagjaiként szerzett.

Az Országos Békeianács közleménye

„Itt éreztük igazán, hogy a béke legyőzi
a háborút!'

Az amerikai intervenciósok
nem különbőznek a hitleristáktól

Ezt a nagyszerű, dicső munkát
kell irányítania a
június
17-én
megválasztott
új
választmánynak
és akkor valóraválik József Attila
szava:
„Most nincs, ki megállít az élctúton, De ha akad, nyakára
hágunk!"

A Saarvádéken mindenki a békére szavazott
(ADN).

KIOSZTOTTAK A JUTALMAKAT
FÉMGYŰJTÉSBEN L E G J O B B EREDMÉNYT ELÉRT
FIATALOKNAK

AIU 50 FILI.ÉR.

Elszánt hősök nyomdokában

Saarbrücken

VESZIK
ÁT
DIJAIKAT
LEGKIVÁLÓBB
KULTÚREGYÜTTESEK

ményeiből kiderül, hogy a szavazás során egyetlenegy „nem'Lsza.
vazatot sem adtak le. 1040 szavazó
közül 1002 igennel szavazott, a
többi tartózkodott a 'szavazástól.

Dezső József elvtárs elragadtatással beszélt a 800 éves gigászi
főváros lüktető életéről, majd beszámolt a küldöttség látogatásáról
egy Moszkva-környéki szovhozban.
A nehéz testi munkák gépesítése,
a legkorszerűbb higiénia alkalmazása eredményeképp a főleg tehéntenyésztéssel foglalkozó szovhoz dolgozói kiváló eredményekkel
büszkélkedhetnek. A dolgozók kulturális és szociális igényeit tízosztályos iskola kórház, gyermekotthon, bölcsőde, könyvtár és kultúrterem elégíti ki.

társat.
Beszámolt ezután a kommunizmust építő szovjet dolgozók bofdog életéről, a hazánkban is elterjedt Nazarova., Vorosinés
Csutkin.mozgalmak új és új sikereiről a szovjet gyárakban.
„Három hetet töltöttünk a Szovjetunióban. Egy mondatban lehetne
talán összefoglalni mindezt, amit az
épülő kommunizmus boldog országa
jelentett számunkra: itt éreztük
igazán, hogy a béke legyőzi
háborút" — fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszámolóját Dezső
elvtárs.

Nők
Nemzetközi Szövetségének
Koreába küldött vizsgálóbizottsága
visszatért Európába. A vizsgáló,
bizottság tagjainak egy része csü.
törtökön Prágába érkezett,
Monica Felton, aki az angol demokratikus nőket képviselte a vizsgálóbizottságban, Prágában a következőket mondotta:
— Saját szemünkkel győződtünk
meg arról, hogy az amerikaiak milyen embertelenül garázdálkodnak
Koreában. Az amerikai imperialis.
ták semmiben sem különböznek a
hiteris fáktól, akik egész nemzelek

.elpusztít?tvsa

tó^kediek.
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a

P Í R T

S Z a V Í R Ü

Virág

H Í L L G D T

József

E Iő r e

móravárosi

kisparaszt

lói megmunkált lóid és várhaló bö termés mulatja ennek
A papinkát
palántálták
Virág
József és felesége ctütörtökön egész
pap. Ilyen kedvező időjárás m á r
régen nem volt a palánták ültetésére. Az eső sokszor permetezni kez,
dett, a föld j ó nedves volt, nem
kellett locsolni. Meg sem érzik
a
palánták, hogy más helyre kerültek
s ez sokat segít
fejlődésüknek.
Máskor a szélpalánlázás u l á n min.
dig visszaestek a fejlődésben. K i
is használták Virágék ezt a jó alkalmat: csütörtökön délutánra be.
fejezték a két hold paprikapalánta
elültelését. Hajnal óta hajlonglak a
földön, bizony jól elfáradtak. M é g .
is, mikor hazaértek estefelé a ko.
csival, V i r á g József

kezébe vette a legúiabb
„Szabad Földet"

tettem a talajt a paprika alá
mondotta anyjának V i r á g József.
— Jól emlékszem, februárban, mikor a második szántást
végeztem,
senki sem dolgozott még odakünn a
földeken. Csupán néha csak a csőszökkel találkoztam. A
négyszeri
szántás és az eső j ó porhanyóssá
tette a földét. Most azután nőhet a
paprika
V i r á g József móravárosi dolgozó
paraszt. Egy hold juttatott földje
van s édesanyja hat holdját is ő
műveli a feleségével együtt. A növényápoláfei munkákat példamutatóan végezte, földje a legszebbek
közé tartozik. M á r kétszer megka.
pálta a kukoricát, ki is egyelte, de
megkapálta a burgonyát is és m á r
fel is töltögette. A begyűjtésnél is
példát
mutatott
dolgozótársainak
mert
200 százalékra
teljesített.
Most a tojás- és baromfibegyiijtcsi
kötelezettségét is becsülettel telje,
siti.
V i r á g József pártonkívüli dolgozó paraszt, mégis eddigi munkájában mindig a Párt szavára hallga,
tott.

és
átnézte.
Részletesen
vacsora
titán olvassa el. Édesanyja a vacso.
rafőzéssel foglalatoskodott, ő fele.
ségével kezdett beszélgetni. A pro.
blémákat, eseményeket mindig megbeszélik a családban. Most a leg.
fontosabb kérdés a
föld, annak
megművelése, a jobb munkamódszerek alkalmazása, amelyekkel jobb
terméseredményt lehet elérni s az,
hogyan osztják be idejüket aratás,
követte a népnevelők
kor, hogy minél előbb betakaríthas.
tanácsalt
sanak.
Ezen az estén is megindult a be.
és ezt nem bán la meg soha. M á r
szélgetés. Virág József beszámolt
tavaly is a növényápolási munkák
édesanyjának arról, milyen a b ú .
becsületes elvégzésének köszönhet,
zavetés, mit végezlek el eddig.
te, hogy j ó termést takarított be és
— Most látom
a begyűjtést is túlteljesítette. Soha
csak, milyen jó, hogy jól előkészi. nem sajnálja a munka közben szer-

Falusi DISz-szervezeteink a növényápolás!
munkában

hasznát

zett jó tapasztalatait átadni dolgozótársainak. Itatásnál, ebéd közben
ellátogat az ő földje mellett lévő
földeken
dolgozókhoz, elbeszélget
velük erről is, arról is. De sokszor
őt keresik fel a delelésnél a szomszédai, jönnek a j ó tanácsért. Egyszer egy nála jóval idősebb dolgozó paraszt arról beszélt neki:
ő
úgy 'szokta a paprika alá előkészíteni a talajt, hogy előbb egyszer
megszánt, azután szórja el a földön a trágyát. Megkérdezte tőle,
nem lehetne-e ezt másképpen csinálni, mert az nem jó, ha a föld
felett marad a trágya Virág J ó .
zsef az őnála jól bevált módszert
mondotta el: először szórja el a
trágyát, azután szántja meg, mert
így jobban javítja a földet. Utána
azután lehet még többször is 'szántani. hogy jobban keveredjen
a
földdel.
Ahol lehet, ahol tud.

segit társain
Virág József. A
népnevelőktől,
Pártunk
szavának
tolmácsolóitól
tanulta ezt. Villás Istvánnénak, aki
egyedül van, a szántásnál szokott
segítségére lenni.
Virág József példamutató munkájával, jó tanácsaival, a tapasztalatok átadásával neveli dolgozó,
társait. Hozzá hasonlón jó munkát
végez minden dolgozó paraszt, aki
megértette a Párt szavát és ezért
akarja jobb munkával erősíteni a
dolgozók államát.

rendszeres tervszerűséggel

Az ellenség egy pillanatra
sem
nyugszik s minél nagyobbak eredményeink. annál dühödtebben, alattomosabban támad.
Napról-napra
bebizonyosodik ez az
igazság itt
Szegedien és környékén is. Nemrégiben leplezték (e a szőregi dolgozó parasztok Bakálity Gáborné kuláknsszonyt, aki töménytelen menyuyiségü
élelmiszert és
árucikket
halmozott össze, most pedig Wöller Zoltán alsóvárosi kupec-kulák,
l'űszerkoreskedő aljasságaira derült
fény. Wöller igen jómódú ember:
fűszerkereskedése mellett a
kocsmáros-rokonság és anyósának földbirtoka — amelyen másokkal dolgoztat — igen jó jövedelmet biztosit számára, de ezenfelül a kupeckodásból is bőven jutott a konyhára. Kupcckodásai során nagyraenynyiségű élelmiszert halmozott öszsze, do nagyrészét csupán
azért,
hogv kivonja a
forgalomból
és
megkárosítsa vele a dolgozók államát. Bizonyítékai ennek azok
a
romlott húsfélék,
egérpiszkos bődön zsírok, amelyekel lakásán találtak.

/

Zsír:

140

liter

Alsóváros dolgozó
parasztjainak
feljelentésére ugyanis
házkutatást
tartottak Wöller Zoltánnál. A
jelenlévők megdöbbentő képnek
lehetlek tanúi. A szobában az ágyak
alól, a szekrények mögül,
innenonnan
18 edény került elő
tele
zsírral. Volt ott
nagybödön, fejősajtár, tejesköcsög, lábas,
fazék,
mind-mind színültig zsírral
lelve.
Egy része már megavasodott, mert
nem tudták elfogaysztani,
másik
részéi az egerek, pockok mászkállak, piszkították össze, tették
élvezhetetlenné. Az egész
zsírmenynyi ség 140 titer.

Romlott sonlsa,
szalonna

liszt,

Az udvaron, piszkos kis kamrában 40 kiló szalonna
lógott
a
mennyezetről. Fele csupa sárga az
avasságtól. Kél sonka is volt még'
olt, mindkettő penészes, romlott.
Ugy látszik azonban,
kevésnek
gondtta ezt a nagymennyiségű szaIonnál, mert a szerdai
hetipiacon
három kiló sózott szalonnát vásárolt hozzá. A fal melletti zsákokban a disznóeleséget tartotta. Kiderült azonban a zsákok kibontogatásánál, hogy ravaszul 9ő
kiló
nuHáslisztet és 32 kiló kenyérlisztet is idehozott, mert úgy gondolta,
ilt a disznócleségek
közölt
nem
keresik.
— Nincs nekem
semmim
—
mondogatta eleinte Wöller Zoltán.
— de azután elhallgatott, mert látta. hogy az egérpiszkos zsír.
az
avas szalonna
helyette is beszél.

károsította

legutóbb — május 24-én — fckelén
levágott 130 kilós orbáncos
sertés egy részét is szapannak
főzte
ki. A beteg disznó többi részét lesütötte edényekbe azzal a szándékkal. hogy eladja az üzletben. Nem
törődött vele,
hogy a
dolgozók
megbetegedhetnek, sőt el is pusztulhatnak a beteg állat
húsától.
Csak egv szempontot
lartolt szem
előtt: kizsákmányolni, becsapni a
dolgozókat, harácsolni a pénzt, elvonni a dolgozók szájától a falatot. Volt a padláson még más is:
egy használható- eke.
Évek
óla
hevert már ott. ő sem használta,
de nem segített volna vele a dolgozó parasztokon, inkább
hagyta
használatlanul heverni, rozsdásodni.

a

Birkabőrok
szeméidombon

A pincéből öt mázsa oltott mész

a dolgozó

népet

került elő. Az udvaron a szemétdomb tetején egy
kocsikenöccsel
bekent láda szerénykedett. Mellette mindenféle lom. Pedig ez a kis
láda négy birkabőrt rejtett magában. Minden bőrön látszott, hogy
friss vágásból ered. Az ötödik birkabőrt a mosókonyha padlásán találták meg.
Mindegyik — amint
maga Wöller is bevallotta — feketevágásból eredt.
Wöller Zoltánt a szegedi
rendőrség bűnügyi
osztálya
őrizetbe
vette. Rövidesen elnyeri majd méltó büntetését, esete pedig
újabb
figyelmeztetés: lcplzzük le. verjük
vissza minden erőnkkel a kulákok,
kupecek, ingyenélők
sötét
üzelmeit, népünk megkárosítására
törő terveit.

U/ra fellángoltak a heves harcok
Észak- Vietnámban
Észak-Vietnámban a
néphadse.
reg heves támadást indított YenCuha környékén,
Ninh.Binhtől 7
kilométernyi!® délre.
Az U F I Hírügynökség megállapítja, hogy a néphadsereg egységei
állandó nyugtalanító.jellegű tárna,
dásaikkal a Phuly-Phat Dien vonalon teljesen
lekötik az expedíciós hadsereg zöméi. Ezalatt az arcvonal mögött a néphadsereg mód-

Szeged

nevelői
a

nagy

holnapi

Holnap, vasárnap délelőtt fél 11
órai kezdettel az egyetem Ady-téri
épületének nagytermében
rendezi
meg a Magyar Tudományos Akadémia és a
közoktatási
minisztérium nagyjelentőségű pedagógiai
ankétját. Az ankét a szocialista hazafiság nevelésügyi kérdéseivel foglalkozik. Bevezető előadást
Trencsényi-Waldapfcl
Imre
elvtárs,
akadémikus,\ az Eötvös Lóránit-Tudományegyetem rektora tart. Előadásához kiegészítésül
Tettamnnti
Béla elvtárs, a Bölcsészeti kar dékánja és Ágoston György elvtárs, a
Pedagógia; Főiskola igazgatója szól
hozzá.
Az ankét Pártunk II. kongresszusának felszólalásai alapján megvi-1
tatja a szocialista hazafiság kérdé-

A falu
szocialista
építésének
munkájból falusi
DISz-szervezeteink is kiveszik részüket. Szervezeteiket megerősítik,
hogy végre
tudják hajtani az előttük álló feladatokat.

szeresen folylatja a deltavidék elfoglalását a partizánok és a lakosság támogatásával.
A Day-folyó és Mékong közötl
húzódó térséget csaknem teljes egészében a néphadsereg ellenőrzi.
A Le Monde ezzel kapcsolatban
rámutat, hogy frontról nem is lehet beszélni, mert a vietnámi had.
seregnek sikerült a deltában jelen,
tős ellenállási szigeteket létesítenie

érdeklő

déiAe!

vár

fák

pedagógus-ankétot
seit s fgv sok hasznos útmutatást
ad nevelőink további munkája számára. „Szocialista kultúránk
legfontosabb funkciója a
hazaszeretetre való
nevetés" — állapította
meg a II. pártkongresszus.
Mi a
szocialista hazafiság s hogyan lehet azt kialakítani? Melyek a helyi és egyetemes hazafias
haladó
hagyományaink s
hogyan
lehet
azokat felhasználni az iskolai nevelőmunkában? — ezekre a kérdésekre ad feleletet az előadás és a
hozzászólások. Az ankét sok hasznos útmutatást ad a résztvevő nevelők számára, megmutatja,
hogy
Szeged pedagógusai mikép
tudják
nz ifjúságot szocialista hazánk, népünk, Pártunk szeretetére nevelni-

tszcs fiataljai is. Arató-- és cséplőbrigádokat szerveztek és ismerkedési estéket rendeznek, hogy
bevonják a kívülálló
fiatalokat ' a
szervezet munkájába.
Sajnos,
a
szatymazi pártszervezel nem nyújt
kellő támogatást a fiataloknak.
Úszentiván községben a DlSz-fiatalok
bekapcsolódlak a
tanács
munkájába és résztvesznek az
új
gabonaraktárhelyiség
építkezési
munkáiban.
De az ellenség sem pihen. Zsonibói DlSz-szervezetünkben hiányzott
az éberség s megtörténhetett
az.
hogy kulákfiatalok kerültek be a
szervezetbe, akik a szervezel munkáját nagymértékben gátolták. Ez
megmutatkozott abban, bogy a minisztertanács határozatát nem telték magukévá és nem
alakítottak
brigádokat.

Kiváló eredményt én cl e téren
a DISz röszkei alapszervezete. Vezetőségi ülésen megbeszélte a feladatokat, brigádokat szervezett és
így kapcsolódott be a növényápolás, fémgyűjtés és a koreai gyermekek megsegítésének munkájába.
A brigádok jó munkájukkal
szép
eredményeket értek el. Rövid idő
alatt 50 méter mázsa hulladékfémet gyűjtöttek és 300 forint értékű
koreai bélyeget vásárollak. Kimélyítették a kapcsolatukat az úttörőkkel. Félévvel ezelőtt az alapszervezetnek még
csak 7
tagja
volt, most azonban a jó agitációs
munka
következményeképpen
az
Az elkövetkező
időkben
falusi
alapszervezet taglétszáma
110-re szervezeteinkkel
kapcsolatban
a
emelkedett. Ezek a fiatalok aktit- legközelebbi feladatunk az,
hogy
van belekapcsolódtak a szervezet még szorosabb kapcsolatot teremtmunkájába, eljárnak
a
politikai sünk a pártszervezetekkel. A DISzkörre, hogy képezzék magukat. Az tilkár elvtársak tartsák
kötelesséSzHSz foglalkozáson
elsajátítják güknek, hogv a végzett munkájukazokat a tulajdonságokat, amelyek- ról beszámoljanak a pártszervezet
kel minden magyar fiatalnak ren- vezetőségének. A növények fejlődédelkeznie kell: az
edzettséget, a sével sokasodnak
feladataink is.
rugalmasságot
és fegyelmezettsé- Ezért az elkövetkező napokban meget. Megszervezték a 15—20 tagú zőgazdaságunk fiataljainak minden
tíízőrséget, hogy
megakadályozzák erejét mozgósítania kell, hogy
a
a tűzkárt és gyujtogatást a leara- növényápolás soronkövetkező muntott gabonában.
káit kellő
eredménnyel
elvégezJó munkát végeztek' a szatymazi hesse.

A

Fekete vágó, á r u rejtegető kupee-kulákot
lepleztek le Alsóvároson
Wöller Zoltán

i f j ú s á g !

A

áradásokról

dunántuli

A
földmüvelésügyi
Az elmúlt napok nagy esőzései
következtében Somogy, Zala és B a .
ranya megyékben egyes patakok és
kisebb folyók megáradtak és kiöntötték. Ennek következtében mintegy harmincezer hold ártéri terület víz alá került. Az elöntött terület legnagyobb része rét és legelő, a
vízzel elborított szántóföldek területe mintegy hétezer hold. A víz, a

minisztérium,
közli:
megtett árvédelmi intézkedések k ö .
vetkeztében mindenütt gyorsan lefolyik és az elöntött terület zöme
legfeljebb félnapig, vagy egynapig
állott víz alatt. A z áradás követ,
keztében a termésben előállott károsodás nem jelentékeny: körübelül
90 gazdasági épület és vályogbáz
összeomlol t.

minisztertanács

ülése

földmüvelésügyi és építésügyi minisztert, hogy az árvízkárosul lak
megsegítésére a megfelelő intézkedéseket a maguk területén
soronkivül tegyék meg
A külügyminiszter előterjesztésére a minisztertanács a mongol nem.
zeti forradalom 30. évfordulójának '
ünnepségeire
kormánydelegációt
küldölt ki

A minisztertanács Dobi István elnökletével pénteken délelőtt
ülést
tartott.
Rákosi
Mátyás elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese javaslatára a dunántúli árvízkárokkal kap.
csolal'ban a minisztertanács rendkívüli segélyt szavazott meg az árvízkárosultak megsegítésére. A minisztertanács egyúttal utasította a

Rendelet a termelőszövetkezetek
és termelőszövetkezeti csoportok
könyveléséről
A földművelésügyi miniszter
a
termelőszövetkezetek és csoportok
könyvelését, valamint
a termelőszövetkezeti könyvelők jogait
és
kötelességeit a pénzügyminiszterrel
egyetértésbein rendelőben szabályozta, A rendelet értelmében
az.
I. és I I . típusú termelőszövekezeti
csoportoknál pénztárkönyvet, raktárkönyvet, termény, és terméknyilvántartási
könyvet,
továbbá
földkönyvet kelt vezetni.
Az önálló
termelőszövetkezetek
és a I I I . típusú termelőszövetkezet,
csoportok könyvelését az egyszerűsített rovatos könyvelési
rendszer szerint kell megszervezni
és
ennek a vezetésével
szakképzett
könyvelőt, vagy más alkalmas személyt.
könyvelőhelyettest
kel!
megbízni. Könyvelési tanfolyamra
a közgyűlés, csoportértekezlet küldi a termelőszövetkezeti
tagot,
vagy a munkában résztvevő
csa
láidltagok köziül a könyvelés ellátására alkalmas személyt.
A könyvelő felelős a számvitel
és a pénzgazdálkodás rendjéért, a
pénzügyi fegyelem
betartásáért,
valamint a termelőszövetkezet gaz

dasági működéséről adott tájékoz,
tatások helyességéért. A könyvelő
ügyel a jövedelemelosztás alapszabályszerű végrehajtására és arra,
hogy a termelőszövetkezet, illetve
csoport az állammal, vagy állami
vállalattal szemiben fennálló kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.
<
Felelős a könyvelő a tagok teljesített munkaegységének kiszámi.
tásának ellenőrzéséért és összest,
téséért valamint a tajjok „elszá.
molási könyvébe" való
bevezetéséért. Havonként az összesitett
munkaegységfeljesitményeket
táb.
Iázatszeriíen feldolgozza és feltűnő helyre kifüggeszi. Felelős továbbá a könyvek naprakész vezetéséért. a számvitelei kapcsolatos
okmány, és iratanyag megőrzéséért, az elkönyvelt adatok helyessé,
géért. valamint, hogy a közgyűlés
(csoportértekezlet) által meghatározott irányelvek alapján az előlegeket az elért munkaegységeik arányában folyósítsák és az éwcgi
jövedelemeloszásnát is érvényesül,
jön az elvégzett munka arányában
való részesedés elve.
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Dasúenap
a

legkiválóbb

veszik
szegedi

Vasárnap
délelőtt
színpompás,
változatos
miisorban
lehet
részülc
Szeged dolgozóinak
a Szegcdi
Nem.
zeti Színházban.
A délelőtt
10 óra.
kor
kezdődő
műsorban
a
város
legjobb
kultúresoportjai,
színjátszói,
népi láncosai
és énekkarai
lépnek
fel. Ezenkívül
azonban
még
külön
is nagyjelentőségű
' esemény
lesz ez
a műsor.
Ezalkalommal
veszik
át
ugi/anis
dijaikai
a
kuüúrverstnyek
4 koreai néphadsereg főparancsnokságának
városi
döntőjén
legjobb
eredményt
j ú n i u s 7-i h a d i j e l e n t é s e
elért csoportok,
A legkiválóbbak
a
Beteg disznó
húsa
szegedi
képzőművészeti
iskola
tag.
Phenjan
(TASzSz)
A
Koreai
ton
visszaverik
az
amerikai
és
ana
dolgozóknak
jai
által
készített
értékes
szobroNépi
Demokratikus
Köztársaság g o i intervenciósok
ellentámadásait
kat, a többiek
pedig díszes
emlék,
néphadseregének
főparancsnoksága
,
veszteségeket
é
o v á b b r a is n a g y
A padláson 40 kiló szappant talapot kc.pnak. Az első díjat a szín.
néphadsereg
'
,,
,
v v
lállak, Ínég úgy. ahogy
kifőzték: közli, hogy a koreai
játszó
csoportok
közül
a
Szegedi
emberben
táblában. Évekkel ezelőtt
főzték egységei, a kínai önkéntesekkel szo. okoznak az ellensegnek
Kender
színjátszói,
az
énekkarok
még, azóla állott a padláson,
A rosan együttműködve,' minden fron. és hadianyagban.

át

díjaikat
ktűtáreggiittesek

közül a Pedagógiai
Főiskoláé,
a
népi lánccsoportok
közül
pedig
a
Szegedi
Kenderé
kapja,
A
második
díjat
az énekkarok
közül
ugyancsak
a Szegedi Kender
nyerte
el, a színjátszók
közül a
postások,
a láncosok
közjil
pedig
a MÁV
szakszervezet
népi
tánccsoport
ja,
A harmadik
díjat a színjátszók
kö.
zül a Villamosvasút,
az
énekkarok
közül
a városi
tanács
kórusa,
a
népi tánccsoportok
közül
pedig
a
Textilműveké
és az OKISZ.é
kapja, Díjat
kap ezenkívül
még a tel.
jesítményversenyt
legjobban
teljesítő kultúregyütles:
a szegedi MÁV
szakszervedet
központi
kultúr.
együttese.
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A koreai gyermekek
egybeforrasztotta

megsegítésére indult
mozgatom
a csongrádmegyei
dolgozókat
a
békeharcban

A budapesti kultúrhéten szerepel
a Szegedi Kenderfonó színjátszócsoportja
és a MÁV szakszervezeti énekkar

Az MNDSz megyei szervezetének nagyaktíva ülésén résztvett Maria Beleseva
bolgár bélteharcos is
songrád
megye asszonyai
még nem vettek részt
mozgalomban
olyan
lelkesedéssel,
mint a koreai gyermekek
megsegítésére
indult
akcióban.
Megmozdult
a városok
és tanyák
minden
dolgozó
asszonya.
Fáradságos
napi munka
mellett
kilométereket
gyalogoltak
azért, hogy felkereshessék
a dolgozók
családjait,
elbeszélgessenek
velük a békeharcról,
a koreai hősök
szabadságharcáról,
amely a mi bé.
kénkel ü_ védi. A beszélgetések
fohramán
megelevenedett
előttük
az
a szörnyű
pusztítás,
a koreai népnek
az az embertelen
szenvedése,
amit az amerikai
betolakodott
imperialisták
és zsoldos
csatlósai
kö.
veinek
el
Koreában

Uj harcosokat
Az MNDSZ csongrádmegyei szervezetébe új erőt öntött a koreai
gyermekek megsegítésének mozgalma. A békeharc e nehéz gyakorlati
munkájában felismerte a tagság,
milyen nemes feladatot vállalt magára. De nemcsak a tagság, hanem
a lelkes munka láttán azok az asz.
szonyok is, akik eddig még nem ismertél? fel a békeharc fontosságát.
Új harcosok születtek az MNDSZszervezeteknek ebben a lelkes munkájában.
Kétszázkilencvenegy
űj
MNDSZ.tag
csatlakozott
az'MNDSZ .asszonyok
lelkes
békecsapatához.

szül a

békeharc

gyermekek megsegítésére. A cson.
grádmegyei asszonyok szive dobbanása és aggódó szeretete kíséri ezeket a forintokat. Ezek a forintok
is hozzájárultak ahhoz, hogy
ma elindulhat
Koreába
pz első
szállítmányként
az a 24.000 cso.
mag, amelyben ruhákat
és gyógy,
szereket küldhetünk
a koreai
hő.
sök gyermekeinek.
Benne
van
ezekben a csomagokban
annak a
csanyteleki
kislánynak
az 5 fo.
rintja
is, amit, bár szülei
búcsúra ad fak neki, de ö mégis a koreai gyermekek
részére
küldött
el.

Az érteikezleten egymásután száA Szegedi Kertészeti Állami Válmoltak be a megye városainak és lalat négy dolgozója jó munkájájárásfiinak titkárai. Nagy Károly, ért kapott jutalmat ajánlotta fel a
né, az MNDSZ csongrádmegyei tit- koreai gyermekek megsegítésére.
kára elmondotta, hogy
az imperialista
államok
Kommunista Pártjainak
a
vezetésével
Londonban
100 ezer
békealáírási
gyűjtöttek;
a római
munkások,
a béke legnagyobb
ellensége:
a
pápa városában
is 290 új békevédelmi
bizottságot
alakítottak,
az olasz választásokon
a
dolgo.
zók hatalmas
győzelmet
arattak.
Ebben
a világméretű
békeharc.
ban a mi megyénkben
is
ered.
ményes munka
folyik.
Asszonyaink közel 300.000 forint
értékű
bélyeget adtak el eddig.
Tápé,
Belsőkutas,
Csanádpalota,
Dorozsma
dolgozói
járnak
az élen
azoknak
a falvaknak,
tanyaközpontoknak
a sorában,
hol
mindé,
nütl megértették
a békeharc
nagy
fontosságát.

A gyűjtés mellett
munkabrigádok is alakulnak
A koreai gyűjtők harcos csapalához újabb tagok csatlakoznak.
Egymásután írják alá az MNDSZ
belépési nyilatkozatokat az egyszerű munkás, és parasztasszonyok és
azonnal kérik beosztásukat a gyüj.
tés munkájába.
Hódmezővásárhelyen a gyűjtés megindulása
első he,
lében 1,6 űj tag lépett be a szerve1
zetbe; Szentesen
az 7. kerületi
szer.
vezetnél 17 új tag jelentkezett;
a
Pecercési.tanyai
csoportnál
kis. és
középparasztok
felelségei
mintegy
tizenketten
jelentkeztek
felvételre.

De ilyen lelkesedéssel történt a
csatlakozás a megye egész területén lévő alapszervezeteknél is.
Az asszonyok lelkes csatlakozása
azokon a helyeken azonban nem tudott teljes mértékében kibontakozni,

„Ez a lelkesedés bizonyítéka
annak, hogy továbbra
helyt tudtok állni a
békeharcban"
z értekezlet után bolgár
vendégünk az MNDSz.vezelöség
ki.
sereiében meglátogatta
a
vásárhelyi
„Marx"-termelőszövetkezet
gazda,
ságát. A szövetkezet
dolgozói
éppen
ebédeltek,
amikor megérkezett
kö.
zéjiik.
Kitörő
lelkesedéssel
fogad,
ták Maria
Beles
ev a
asszonyt,
aki megelégedetten
szemlélte
az
egész gazdaságot.
Meglátogatta
lakásában
Deák Mihály
1
gyermekes
és Arany
János 2 gyermekes
sző.
vetkezeti
tagokat.
— Bulgáriában
is sok ilyen egyszerű ház van — m-ondotla — és a
bulgáriai
dolgozó
parasztok
is azért tömörültek
a
termelöcsoportok.

Az ellenség hangia
semmivé foszlik
a lelkesedésben

is

ba, hogy a nagyüzemi
gazdálkodáson keresztül
szebb és jobb
legyen
az
életük.
— Ha hazatérek,
elmondom bolgár asszonytársaimnak,
hogy Csongrád megyében
való
tartózkodásom
egyike volt azoknak
a szép
napok,
nak, melyekel
Magyarországon
tői.
töttem. Az a lelkesedés,
melyet itt
a csongrádmegyei
asszonyok
között tapasztaltam,
bizonyítéka
annak, hogy továbbra
is
helylállunk
a békeharcban
és nem
hátrálunk
meg a nehézségek
előtt.
— b. k — és — k. i.

(ftmdáto

tatáit

I Boldogan vették át díjaikat a legkiválóbb szegedi fémgyűjtő-fiatalok I
1
•
Hangos
énekszó és izgatott r.siA második
díjat,
a
fényképezőbongás tölti be a DISZ
szegedi gépet
a Madách.utcai
általános
székházának
nagytermét.
Az aszta- fiúiskola
kapja,
Ezenkívül
könyju.
lok mellett pirosnyakkendös
fink és talomban
részesülnek
a legtöbb huL
lányok ülnek. Sóvár szemekkel néz- ladékot gyűjtő
pajtások.
nek a középső asztal felé,
amelyen
Egy futball-labdát
emelnek
ki a
könyvoszlopok
tornyosulnak,
mellel- többi küzöl. Kicsij szőke
fiú
jön
te futballok
és röplabdák,
fényké. érte: Adok Vince. Boldogan
szorít,
pezögép, . töltőtollak
és apró
játé. ja magához
a futballt
s szinte sza.
kok, A fal mellett gyönyörű,
új ke- lad vissza a
helyére,
rékpár
áll. Ezeket az
ajándékokat
A röplabdák
és a futballok
lassan
a fémgyűjtésben
legjobb
eredményt
az asztalról.
Több iselért úttörők és DISZ-fiatalok
kap- elfogynak
kola és DISZ-szervezet
sport felsze.
ják.
relése gyarapodott
egy-egy
röplabAz ének végetér és az úttörők kis
dával,
vagy
futballal.
csoportokban
összedugják
fejüket,
úgy találgatják,
ki mit fog
kapni?
Három
úttörő fiú értékes
töltő,
Kié lesz a kerékpár
és a
fényképe- tollat kap. Tóka Tibor és
Homok
zőgép?
János egyenként
16—16 mázsa vaRövid beszéd nyitja
meg az ünGörög András
pedig
nepélyt, utána
megkezdődik
az aján- sat gyűjtöttek,
kapja
dékok kiosztása.
Nagy
izgalommal, 8 mázsa vörösréz gyűjtéséért
feszült csendben várják a nevek fel. a
töltőtollat.
olvasását.
Egymásután
fogynak
el a
könyv,
—
Szorgalom-birgád!
Tíz lány egyszerre
ugrik fel az oszlopok is az asztalról. A kicsik ap,
kapnak.Mindannyian
asztaltól,
övék az első díj, a ke- ró ajándékokat
aa
ajándékok,
rékpár.
Türelmetlenül
írják
he ne. boldogok. Örülnek
hogy mind
megkap,
veiket,' aztán mind
fogja
és tolja nak. Látják,
amelyekel
a
hátra a teremben
a csillogó
kerék, ták azokat a dijakat,
láthatlak
és nem csupán
párt.
Simogatják,
törülgetik
s köz. kirakatban
vele őket. Itt ezen
uz
ben boldogan
mosolyognak.
Megér- csalogatták
bebizonyosodott,
hogy
demelték
az ajándékot.
Jó
munkát ünnepélyen
sokszorosan
vissza,
végeztek:
2800 kilogramm
hulládé, jó munkájukat
fizeti népi demokratikus
államunk.
kot gyűjtőitek
össze.

Hétfőn

angol

nöküldöttség

érkezik

Szegedre

Az Angol Nők Nemzetközi Nőnapi Bizottságának hattagú küldöttsége érkezett néhány nappal ezelőtt Budapestre. Kéthetes tanulmány,
útra jöttek a Magyar Népköztársaságba. Tamilmányútjuk során a küldöttség tagjai — Jessie Taylor, Jean Kirby, Amv Home, Ivv Davies,
Mary Mac Ma hon és Bőse Kosky — hétfőn Szegedre
látogatnak
el.
Heggel inegyedkifenckor érkeznek meg a repülőtérre, ahol az MNDSz
szegedi titkárságának és a városi tanács kiküldöttei
fogadják
őket.
Szegedi tartózkodásuk alkalmával meglátogatják a
Texlilkombinátot
és az egyetemi klinikákat.

T

ÚJÍTÓ-ISKOLA

Fiatal Sztahánov- és újítási mozgalmunk a felszabadulás óta ko_
moly utat tett meg a tőkés rendszerből í'áii,km aradt termelőeszközök
és technikák fejlesztése terén. Az
újítók és Sztahanovisták jó munhiányosság fennáll például a sze- kája igen nagymértékiben elősegígedi „ Kossuth Zsuzsa"
és a caanytette. hogy a termelést mindén te.
ieleki MNDSZ-csoportnál.
riilefen fokozni tudtuk. A j ó mun_
A békeharc nagyszerű munkája kát azonban az tette lehetővé, hogy

volt kapálni legutóbb; Héjjahalmon
32 asszony versenyez egymással a
növényápolási munkákban. A nő.
vényápolási
brigádokba
kérik
felvételüket azok az asszonyok
is, akik
még nem tagjai
az
MNDSZ-nek.
Az MNDSZ-tagok nemcsak a növényápolási munkából veszik ki a
részüket a békeharc lelkes munkája közben, hanem egyre inkább fel.
ismerik, hogy a munka minden területén helyt kell állniok. A koreai
girüjtés
első két hetében 31 leány
és asszony
lépett új
munkaterületr%: egészségügyi
szolgálatra;
trak.
toristának.
vasúthoz,
rendörséghez,
tűzoltósághoz
jelentkeztek
és különböző
tanfolyamokra
mentek.

— Nálunk
is vannak
még ellenséges
elemek,
akik
akadályozni
akarják
békés építömunkémkal,
gátolni
akarják
békeharcunkal
—
mondotta Maria B e l c s e v a aszszony. — A bolgár dolgozók
azon.
ban éberen vigyáznak
az elért eredmenyeikre
és minden
egyes ellensé.
ges megnyilvánulást
azonnal
lelepleznek és nyilvánosságra
hoznak a
dolgozók
széles tömegei
elölt,
Igy
leplezzétek
le Ti is,
csongrádmegyei
asszonytársak
a közletek még megbúvó ellneséget.
Mondjátok
el aszszonyaitoknak,
hogy kik azok.
akik
benneteket is gátolnak
a
munkában.

— Négy gyermekem
van — mondotta Horváth
István, az egyik dolgozó. — Örömmel
adom
oda jó
munkámért
kapott jutalmamat,
mert
Az értekezletem elhatározták az
ezzel biztosítom,
hogy továbbra
is MNDSZ.szervezetek vezetői, hogy
békében
élhessünk
és
dolgozhaseddigi eredményeik
továbbfejleszsunk.
tésére június
10-től,
vasárnaptól
az egész megyére
kiterjedő
agiKovács Pálné idős asszony, Desztációs
hetet tartanak.
Felkeresik
leen ellentmondást nem tűrő hangon
azokat a családokat,
alciknél még
utasította vissza, amikor a nőneveeddig nem jártak
és akik
hozzá
lők 5 forintot vissza akartak adni
akarnak
járulni
a koreai
gyermea felajánlott 10 forintjából azzal,
kek megsegítéséhez.
Az
agitációs
hogy idős asszonytól nem kívánnak
hét alkalmával
a nőnevelők
felekkora áldozatot.
keresik azokat
az
asszonyokat,
— Két háborút
éltem át — monakik a koreai gyűjtéssel
bebizo.
dotta könnyes szemmel —, tudom,
nyitották,
hogy hű hraeosai
a bémi a nélkülözés.
Nem akarok
újra
kének és felveszik
őket az MN.
arra a sorsra jutni. Én még ezt a
DSZ.be.
10 forintot
is kevésnek
találom.

ahol a nőnevelők
a koreai
gyűjtést
elválasztották
az jó felvilágosító
és
szervező munkától.
Ezeken a területeken a koreai gyűjtésben
jó ered.
menyeket
értek ugyan
el, de az
MNDSZ.szervezet
ilyen
hiányos
munka
következtében
nem
gazda,
godoft új békeharcosokkal.
Ez a

bontakozott ki azokban a beszámolókban, amelyeket a különböző
városokból és járásokból megjelent
asszonytársak tartottak. A koreai
gyűjtést végző asszonyok a gyűjtést összekapcsolták a növényápo.
ISsi munkálatok elvégzésével. Brigádokat alakítanak, amelyek felkeresik az állami gazdaságokat és a
tszcsket, hogy segítséget nyújtsanak a kapálási és gyomtalanítási
munkában. Vásárhelyen a „Marx",
tszcsben 17 tagú MNDSZ.csoport

Meghalódott szívvel látta és hallotta Maria
Belcseva
bolgár
asszonytárs a járási és városi ak.
tivák beszámolóit, amelyekből —
minj mondotta — a magyar
dolgo.
zók lángoló
békeszeretete
fejeződik
ki. De hallotta azokat az ellenséges
megnyilvánulásokat
is, amelyek
a
megyében
egy-két
helyen a koreai
gyűjtés
során
elhangzottak.
Felháborodott dr. Valmozsa
külbekházi
lakos és Szenti Ida vásárhelyi ta,
núcstag magatartásán. Szenti
Ida
tanácstag
léiére kijelentette,
hogy
ö még két forintot
sem tud, adni,
holott egyedül él és több mint
havi
600 forint
fizetése
van.
Kalimár
Jánosné
szegedi lakosnak
a fia vállalatvezető , mégis
megtagadta
a
kórsai gyermekek
segítését.

Örülünk
Az Országos Kultúrverseny Iro- város kultúresoportjait.
da csütörtököm táviratban közölte azonban anmak, liogy az énekkarok
velünk, hogy
színjátszócsoportunk közül a MÁV Szakszervezeti ének14-én, csütörtökön a budapesti kul- kar felmegy szerepelni 12-én, kedtúrhéten szerepel Afluskiti: ,,A bé- den. Már ők is
lelkesedéssel kéke hadserege" című
színdarabbal. szülnek a szereplésre.
Boldogok
Ez a hír óriási lelkesedést vál- vagyunk, hogy nekünk jutott az a
tott ki nemcsak a
színjátszócso- megtisztelő feladat, hogy bemutasport tagjaiból,
hanem a megyei suk a
kultúrforradalom
szegedi
kiiiltúrversernyem részitvetl énekkar harcát Budapesten. Mi ennek — a
runkból és népi tánccsoporhinkhól MÁV
Szakszervezeti
énekkarral
Ls.
együtt — örömmel teszünk eleget,
A színjátszó-csoport azzal a szi- mert biztosan érezzük a
Magyar
lárd elhatározással
készül
Buda- Dolgozók
Pártja
támogatását,
pestre, hogy Szeged város
üzemi amely nélkül nem tudtunk
volna
kultúrcsoporljait méltón képviseli a olyan színvonalra emelkedni, hogy
kultúrhéten.
a budapesti nagyüzemek kuitúresoKultúrhizottságunk tudja, hogy a portjaival együtt
szerepelhessünk,
színjátszócsoportunkuak
kemény ezen a nagyjelentőségű
kuléúrbéversenytársa volt a Postás
Szak- ten.
szervezet Petőfi Színjátszó-csoportA Szegedi Kenderfonógyár
ja. Éppen ezért sajnálja, hogy nem J
képviselhetik velük együtt Szeged
kult árbizottsága

a szovjet ioar segítségével.
gazdag tapasztalataival ott állott
újítóink, sztahánovistáink mellett
sőt nem egy esetben el is jöttek a
mi üzemeirUkibie az élenjáró szovjet
dolgozók, átadták munkamódszereiket. tapasztalataikat. A kezdet természetesen nem volt könnyű, de
Pártunk — éa Rákosi elvtárs személyileg is —"segítette a kezdeményezőket. 1948 őszén a Párt javas
laitára iktatta törvénybe az országgyűlés az újításokkal kapcsolatos
tennivalókat S élttől kezdve rende
let biztosította az újítók jogait és
szabta meg azokat a díjakat, melyek az újítókat, észszerűsitőket
megilleti. A törvényerejű rendelet
megjelenése a dolgozókat még nagyobb kezdeményezésre serkentette. Látták, hogy a népi demokrácia megbecsüli, sőt jutalomban ré
szesiti azokat a dolgozókat,
akik
leleményes újításaikkal, észszerűsitéseikkel módosítják a termelő esz
közöket, elősegítik a termelés nö_
velősét, a minőség emelését, a selejit csökkentését.

Már a hároméves! terv során is
nagy feladatokat kellett megoldani
újítóinknak, de az ötéves terv végKözel 300.000 forint gyűlt ösz. rehajtása még nagyobb feladatok
íae eddig a megyében a koreai elé állitjp, őket. Elmondhatjuk azt,

hogy az ötéves terv első évében
többé-kevésbbé jól oldották
meg
feladataikat, újításaikkal

S Z E G E D E N

hallgatói legyenek ennek az egyhetes tanfolyamnak. A szegedi üzemiekben még igen sok olyan rejtett
tartalék van. amelyeket az újítás;
elősegítették népgazdaságunk
megbízottaknak kell jó munkával
fejlődését.
felszínrehozni, hasznosítani
nép.
Kérdés azonban az, hogy azzal
a gazdaságunk számára. Ehhez segít
felikészültséggel, amivel
pillanat- hozzá ennek előfeltételét teremt'
nyilag rendelkeznek, meg tudják.e meg ez az újító-iskola.
Az újítók természetesen
csak
oldani a jövőben munkájuk prob_
lémáit. Éppen ezért határozta el a úgy tudnak résztvenni és eredméTalálmányi Hivatal, hogy Szege, nyesen tanulni ezen a tanfolyamon,
vezetői
den is megrendezd az újitási meg- ha az üzemek, vállalatok
számukra a tanulás
bízottak továbbképzésére szolgáló megteremtik
tanfolyamot. A tapasztalat ugyan- lehelőségét és előfeltételeit.
is edldlig az egész országban az,
II vállalalvezetö elvtársakra
hogy az újítási megbízottak a küaz a feladat hárul,
lönböző rendeletekben
foglaliakat
hogy
az
újítási
mgbizottakmak biz
nem mindig tudják helyesen alkala
tanfolyamon
való
mazni,
gyakorlati
munkájukban. tositsák
lehetőségeit.
Ez alatt
Budapesten az elmúlt év
során részvétel
egy
hét'
alatt
ne
adegyhetes iskolát szerveztek az úji- az
számukra
olyan
feltási megbízottak részére és bebizo- janak
amelyek
megakadányosodott, hogy ugrásszerűen meg- adatokat,
javult azoknak az újítási megbí- lyozzák őket az iskolán való pontos
zottaknak munkája, akik az isko- megjelenésben. Az. üzemek pártlát elvégezték. Nagyjelentőségű te- szervezetei nézzenek utána, vájjon
hát, hogy most a szegedi újitási az újítási megbízottak felmérték.e
megbízottaknak is lehetőség nyílik ennek a lehetőségnek a jelentőségét, élnifík-e ezzel a tanu'úsi alka.
munkájuk további megjavítására.
lómmal? Azoknak, akik ehhez
a
kérdéshez
nem jól viszonyulnak,
II szegedi újító-iskolát
magyarázzák meg. hogy Pártunk,
Pártunk segítségével a Találmányi államunk az ötéves tervet a rejtett
Hivatal Budapest után elsőnek ren. tartalékok feltárására is építette
dezi meg az országban. A tanfo- Értessék meg ezekkel az újitási.
lyam június 11-én. hétfőn délután megbízottakkal, hogy csak az tud
4 órakor kezdődik a Gépipari Tech- jó munkát végezni, aki politikai és
szakmai vonalom egyaránt
képnikumban.
Az eddigiekből világosan kitűnik, zett. Ez a tanfolyam nemcsak kép
milyen nagy szükség van arra. zettséget ad az újitási megbízottaknak, hanem segit a meglévő
hogy a szegedi újitási megbízatlak
hibák, hiányosságok felszámolásá— dolgozzanak akár üzemi, mezőban is és lehetővé teszj, hogy
a
gazdasági, kereskedelmi, vagy szöjövőben -még nagyobb eredményevetkezeti yomaloa — hiánytalanul

ket érjünk el. Az újitási megbízottak haladéktalanul vegyék fel
a
kapcsolatot a pártszervezettel, ha
akadnának az üzemben
olyanok,
aikik akadályozzák a tanfolyamon
való részvéitelt. s ezen keresztül
természetesen magának
az újító,
mozgalomnak a fejlődését is.
A szegedi újítómozgalom történetében
ielentös állomás.
mérföldkő lesz ez az egyhetes is
kola. Bátorítani, serkenteni fogja
újítóinkat, hogy a jövőben még
több újítással, ke/deménlezésisel segítsék elő szocializmusunk építését,
bizonyítéka annak, hogy Pártunk,
államunk nemcsak buzdítja, serkenti az újitómozgalmnt.
hanem
támogatja is. Bizonyítéka annak
az üzenetnek, amelyet Rákosi elvtárs küldött a sztahanovisták első
kongresszusáról az ország dolgozóinak: ..Innen üzenem minden magyar sztahanovistának, mukásújí.
tónak, ész&zerüsitőnek:
kezdeményezzenek bátran, legyenek nagyvonalúak. ne féljeník az ú j útinktól,
az ú j kísérletektől, mert mögöttük
áll teljes erejével az egész magyar
kommunista mozgalom, n Magyar
Dolgozók Pártja és mögöttük áll
kimeríthetetlen gazdasági
és tapasztalati fegyvertárával a hatalmas Szovjetunió." Most, az iskola
megkezdése előtt a szegedi újítók
újból zárják szivükbe Rákosi elvtárs üzenetét, ennek
szellemében
végezzék munkájukat, akkor sike
rül még hatalmasabb eredményeket elérni, meggyorsítani a szocializmus
építését,
megvédeni
mindainnyiórik legdrágább kincsét;
a békét.
Sfció Qyuia.
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Zsukovszkij

az orosz repülés

Az emberi
ősidőktől
serkentette
az a vágy, hogy a repülés
titkát fel.
derítse,
Amig
ez n törekvés
első
ízben sikerült,
ameddig
az első, tudományos
számításon
alapuló
repülőgép a levegőbe emelkedett,
rengeteg nehéz és fáradságos
kísérletre,
számtalan
sikeres
és
sikertelen
kezdeményezésre
volt
szükség.
Azoknak
a tudósoknak
a
,sorából,
akik
a levegő meghódításáért
a
legtöbbet
tették, messze
kimagaslik
Nyikoláj
Jcgorovics
Zsukovszkij
neve.
Zsukovszkij
kutatásai
elé
azon
ban számtalan
akadályt
gördített
a
cári hivatalnoki
kar és a
tőkések,
akik ncm ismerték
fel a hazai
tn.
domány
fejlesztésének
jelentőségét.
Annál
inkább
térdre
borultak
a
nyugati
tekintélyek
előtt,
akikben
gondolkodás
nélkül,
vakon
bíztak.
Az a meg nem értés, amelyet
a

atyja

*

Páríhirek

Értesítjük a középfokú
knderZsukovsziiij
levelére.
Válaszában képző tanfolyam
egyéni tanulóit.
az „orosz
repülés
atyjának"
nevezi
hogy részükre a „Nemzelközi helyöt.
,
,
,. „
zel és a nemzelközi munkásmoz— Ezekja
sorok — mondja
Zsu. J ,
fö
kérdísej ..
c(mű
anyagb6 ,
kovsskij
ntgghaiollan
tanítványai
wacfaf iitgghaiotlan
tanítvanuaiijún.us 10-én
délelőtt
8
óra8
nak — bizonyítják,
hogy milyen hakor konferenciát tartunk az Ipatalmas
s megtisztelő
szerepel
szán
rostanuló iskolában.
Az elvtársak
a tudománynak
a
munkáshatalom
megjelenésére feltétlenül számítunk.
hazánkban
és bizonyítják,
hogy miAgit.-prop. osztály
lyen csodálatos
távlatok
tárulnak
fel mielőttünk,
szovjet tudósok
előtt.
A középfokú
politikai
Iskola
Ma rmár a tudomány
sorsa
biztos egyéni tanulói részére a következő
kezekben
van. A tudomány
eredmé. anyag, „A nemzelközi helyzet és a
nyei az egész nép tulajdonává
vál. nemzelközi
munkásmozgalom
fő
nak.
kérdései a II. világháború ulán cíZsukovszkij
nak most már minden- mű útmutató átvehető a Párloktavágya
valóra
válik,
Az idős
tudós tós Házában.
Agit.-prop. osztály
valósággal
újjászületik,
megfiata.
lodik. SohUcal
többet
alkot,
mint
Vasárnap délelőtt 10 órakor a
egész életében - mondja
róla ' W ^ s s z e r v e z e t i Székházban tartjuk
tanítványa.
Ennek
a magyarul
beszélő
színes- a kongresszusi előadássorozat következő előadását, „Hagyon válnak
szovjet
filmnek
a befejező
jelene
a tanácsok a dolgozó nép hatalmi
szervévé a szocializmus építésében."
Pártvezetöségi tagok,
tömegszervezeti funkcionáriusok, népnevelőfelelősök és népnevelők jelenjenek
meg ezen az előadáson.
Az újitófelelösök egyhetes
estj
iskolája 11-én délulán 4 órakor
kezdődik a Gépipari Technikumban.
(Kálvária.tér 5b.)
Kérjük az újítófelelősöket, hogy
pontosan jelenjenek meg az iskola
megnyitóján.

Ipari-termelési osztály.
N A P I R E N D

Szombat. 1951. június 9.
MOZI

Jurij Zsukovszkij, a „Zsukovszkij" c i m ű ' film

cári rendszer
Zsukovszkij
kísérle.
lei iránt
tanúsított,
elkeserítette
a
kiváló
tudóst és szomorúan
állapította meg: „Gyalázatos
és
szörnyű
dolog;
az orosz tudomány,
szellem,
ész, becsület, minden
eladó,
minden
árucikk.
Ezektől
egy világ
választ
el
engem."
A Nagy
Októberi
Forradalom
győzelme
felgyújtja
a már idős tudósban
a remény
tüzét. Levelet
ír
Leninnek
terveiről.
Ebben régi tervét javasolja:
egy egységes
lég.
ügyi központ
létesítéséi,
mely
egye.
siti az elméletet
a gyakorlattal,
a
mérnököket
a matematikusokkal
—
a laboratóriumot
a gyárakkal,
ahol
a gépeket
építik,
Lenin
válaszol
A Z I G A Z S Á G Ü G Y I Ipari
Válla,
lat kalocsai üzemegységéhez keres
nöi és férfi munkaerőket,
akik
íjyártás előkészítésében és az ope.
rativ
számvitel bármely
ágában
gyakorlattal rendelkeznek. Életrajzokat 2 példányban az Igazságügyi
Ipari Vállalat szegedi üzemegységéhez, Szeged, Cserzy Mihály-utca
11-be kérjük.
A R P Á R A , búzára, zabra aratót kc.
resok. Nemestakács.utca 40. .
I . A B O R Á N S N f i T augusztus
l-re
keres a Kémiai Intézel, gimnáziumi, vegyipariskolai. vagy kereskedelmi érettségivel. J ó fizikumú nők
jelentkezzenek. Pályázatokat
írásban: Szeged. Dóm.lér 2/b, Szerves
Kémia alá kérjük.
J Ó állapotban lévő
lOO.as Puch
molorkerékpár eladó. özv.
Szánló
Ferencné, Maros-utca 1.
8188
E G Y fehér steppelt mély gyermek,
kocsi eladó. Katona-utca 44.
H A S Z N Á L T lőcsös. és laposkocsi
eladó. Mindenféle rossz autógumit
veszek Kovács, Török.utca 7.
S A J Á T T E R M É S Ü zöldfehér
faj.
borok literenként kimérve kaphatók, Lengyel_utca 12.
8177
E L A D Ó rekamié, rugós ágybelét,
2 +l-es szuper rá.lió. 9 drb. műkőlépcső Szent G.vörgy.tér 2.
8163
ARATÁST
vállalok.
Érdeklődni:
Jósika.ulca 2 DÉFOSZ-ban. 8218
G Y E R M E K K O C S I , teljesen jókar.
ban lévő, fehér, mély, kétredönyös.
matraccal eladó. Sztálin-krt. 13. I.
emelet 4. Dr. K a l m á m é .
8217

Falhívás
Felhívom
Szeged
területén
lakó kutya- és kecsketartókat, hogy állataikat
legkésőbb június hó 15-ig nyírják meg. A levágott kutyáéi kecskeszőrt a
Melléktermék és Hulladékgyűjtő Vállalat, Szt. István-tér 12. sz.
alatti gyüjtőtelepén
fajtánként 4 és 5 forintos kg-kénti
áron azonnal átveszik. Felhívom az
érdekelteket,
hogy
ezen nemzetggazdasági szempontból
rendkívül
fontos
gyapjúpótló nyersanyagot adják át a gyüjtőtclep részérc.
Szeged. 1951. június fi.
VB. rlntik

főszereplője

Szabadság fél 7, fél 9: „Zsukov.
gzklj" (Június 9—15.ig.)
Vörös Csillag fél 7. fél 9: „Doktor Kővár esele" (Június 9-ig.)
Fáklya 6, 8: „Iparosítással a szocializmus felé" (Június 10-ig.)
Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel
a
Fáklya-moziban
filmmatinén
bemutatásra kerül
az
..Első boxkesztyű"
cimű
film.
Ugyanebben
a moziban vasárnap
délelőtt 9 órai feeizdettel ifjúsági
előadás keretében bemutatásra kerül „Eféó boxkesztyű."
•

leiben azokat
a hatalmas
eredmtényeket
látjuk,
amelyeket
a szo-vjet
repülök
értek el Zsukovszkij
élet.
művének
továbbfejlesztésével.
A ra.
gyogó,
színes
felvételek
a
Szovjet
Légiflotta
Napját
mutatjiák,
ahol a
legmodernebb
tipusú,
hatalmas
szállítógépek
és villámsabes
léglö.
késes gépek szelik a levegőt.
S
a
SZÍNHÁZ
kék égre felírják
annak'
az
ember,
Szünet.
nek a nevét, akinek
a
diadalmas
•
szovjet
repülés
minden
eddigit
feA
Múzeum
nyitva
keddtől
pénlülmúló
eredményeit
és minden más
9-töl
délután
S-ig,
eredményét
köszönheti
a szovjet nép tekig délelőtt
és vasárnap
délelőtt
9-töl
s a világ minden
dolgozója:
Sztá- szombat
1
óráig.
linét.
*
A filmé'
mától,
szombattól
a jöSomogyi-könyvtár nyitva: reggel
vő péntekig
tekinthetik
meg Szeged
dolgozói
a
Szabadság.filmszínház, 10-től délután 5-ig.
Egyetemi-könyvtár nyifva:
regban
gel 8-tól este 7-ig.
*
E G Y szecskavágó eladfe
Katona
János, Feketeszél 521.
Bolyár-is.
IDÖJARASJELENTÉS:
Váltó,
kola mellett.
'
8214 zóan felhős
idő, több helyen,
főleg
E G Y ú j 37-es, nöi feke/e antilop, keleten,
szombaton
az o-rszág
nyu.
modern gumitalpú cipő eladó. Pe- gati felében
záporeső,
zivatar. Mértőfi Sándor.sugárút 52 I I . 9. 8217 sékelt, a záporok
idején
kissé élén.
S I N G E R nagy szabógép eladó. Tó. kebb szél. A hőmérséklet
a keleti
utca 14. (Felsőváros)
8203 határszélen
kissé
emelkedik,
máT I Z E N K É T darabból
álló fehér sutt alig
változik.
keményfaháló eladó. Újszeged. K o .
*
rondi.utca 5. (Templom melleit).
A
ZENEPEDAGÓGUSOK
M Á R K Á S kerékpár, alig használt,
munkacsoportja
vasárnap
délteljes felszereléssel eladó. Bocskayután 5 órakor
tartja
meg I I I .
utca 6. I I . 11.
8213
növendékhangversenyét
a _ Sze.
A J T Ó K , ablakok, faanyag és egyegedi Zenekonzervatórium
díszterbek eladók. Sztálin-krt 9. Az udmében.
varban.
8294
T A L Á L T A K egy félpár férficipőt.
Igazolt tulajdonosa átveheti a k i .
adóban.
K I T Ü N Ö állapotban lévő
125-ös
Ardi motor eladó. Újszeged, Brassói-utca 33/b Bugnicz György.
K I T Ű N Ő állapotban
lévő lOO.as
Csepel eladó. Újszeged, Radnai.u.
44.
8220
E L A D Ó 3 méter 150 széles kekiszinü szövet, használt Singer varrógép. Széchenyi-tér 8. I. 14. 8224
J Ó kétlovas gumiskocsi,
2-j-l-es
Orion rádió, 15 köves nöi karóra eladó. Érd.: Dorozsma.
Rákóczi.út
1. szám.
MINDENES bejárónő jó bizonyítvánnyal jelentkezzen, délután 4—5
között Sztálin-körút 20,
I.
em.,
jobb.
8228
ELADÓ
férfikorékpár,
gyermek
rézágy matraccal, nagv asztal. Sztálin-körút 4fi, I. cm. 1.
8229
HAJSZÁLVÉKONY finom
sós és
édes oslyasütést Rosiosnétól átvéltem. Sugárné, Sztálin-körút 46. Telefon: 49—36.
BOR 25 literes tételekben kapható.
Egv gviimöIesszáSlító kocsi
eladó.
Sándor-u. 14.
8232
Csor.grádmegyei Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:
BÚTOROZOTT szoba
kiadó,
két
dolgozónak ágyneművel, olcsóbérü.
Feltámadás-u. 7., udvarban.
8216
HAJNAL-u. 31. sz
ház és egy
fiakker eladó. Érdeklődni Kossuth
Lajos-sugárút 56.
8190
520 Ft idegen lakbért
elvesztettem. Három
gyermekes
dolgozó
snya vagyok. Kérem a megtalálót
jutalom ellenében hozza he a Délmagyarország kiadóhivatalába.

Vasárnap

indul

ax

MHK-párosverseny

Vasárnap indul meg az üzemek munkával tudatosítsák a dolgozók,
között az MHK háromhónapos pá. kai a Munkára Harcra Kész testA
rosversenye. Az egymással páros- nevelési rendszer fontosságát.
versenyben álló üzemek a Hunyadi
vasárnapi párosverseny kiértékelétéri, az Ady-téri és a Lokomotív, se alapján a városi TSB meg tudja
pályákon csoportokra beosztva pró- állapítani azt. hogy melyik üzembáznak A megkapott versenykiírás ben foglalkoznak az MHK-val lel_
szerint egymással kölcsönösen meg- kiismeretesen. A TSB felhívja a z
állapított időpontban. A versony- MHK.bizottságok figyelmét, hogy
próbázás sikere érdekében szüksé
az üzemi dolgozóik minél nagyobb
ges. hogy az MHK-bizottságok kel
számban vegyenek részt a vasár.,
lő hirveréssel
és jó felvilágosító napi M H K párosversenyeken.

Megalakult a VLSz-Kender első sportbrigádja
A Szegedi Kenderfonógyár dolgozói. Nagy Béla, Révész József és
Czakó János elvtársak
vállalták,
hogy termelő munkájukkal hozzájárulnak fokozott mértékben ahhoz
hogy az aratáshoz nélkülözhetetlen
kévekötőfonál mielőbb rendeltetési
helyére jusson.
Ezért
vállalták,
hogy a kévekötőfonalat a napi termelésnek megfelelően minden nap
vasútra adják. Emellett az export.

valamint belföldi zsinegek szállítását is, késedlelem nélkül teljesitik. Termelő munkájuk
mellett
sportmunkájukat sem hanyagolják
el. az edzésekre rendszeresen ki_
járnak, mérkőzéseken sportszerűen
viselkednek és "minden munkájukkal az újtipusú szocialista
sport,
ember kinevelésével is a szocializ.
mus építését segítik elő. Sporttár.
sak kövessétek példájukat.
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Vörös Lobogó Szegedi Kender
sporthírei

Kender megyei I. o. bajnoki asztalitenisz mérkőzés. Röplabda: Szom„
Labdarúgás: Vasárnap
délelőtt. bat déiután az újszegedi Textiles,
10 órakor V. L. Szegedi Kender— pályán 5 órai kezdettel V. L. Sze.
V. L. Dorozsma megyei I. o. baj- gedi Kender—Gyufagyár férfi röp_
noki labdarugó mérkőzés. Vasárnap labdamérkőzés.
12 órakor V, L, Szegedi Kender—
Ma Sz. Kinizsi—Sz. Lokomotív I I .
V. L. Dorozsma ifjúsági mérkőzés.
labdarugó mérkőzés
Mindkét mérkőzést
az
újszegedi
Ma déluán fél 6 órai kezdettel
Textiles-pályán játsszák le. Teke:
játsszák le a cserepessori pályán
Vasárnap reggel 6 órakor a Ruhaaz Sz. Kinizsi—Sz. Lokomotív
II.
gyári_pályán V. L. Szegedi Kender
—Makói Lokomotív női megyei I. megyei bajnoki labdarugó mérkőo. mérkőzés. Vasárnap 11 órakor a zést. Előtte 4 órakor Sz. Kinizsi
Ruhagyári-pályán
V. L. Szegedi ifi—Sz. Lokomotív ifi bajnoki mérKender—Kecskeméti Lokomotív 5 kőzés kerül lejátszásra.
város közötti bajnoki mérkőzés. Ma kezdődik a városi vivöbajnokság
A Szegedi Lokomotív rendezéAtlétika: Szombat délután a Hon.
véd Sport Közöpont által miegren. sében ma délután 4 órai kezdettel
női
dezendö atlétikai versenyen
Sár- bonyolítják le Szeged város
kány János
indul
rúdugrásban. tőr- és férfi tőrvivó bajnokságait
Asztalitenisz: Vasárnap délután a a Lokomotiv.pálya tornatermében.
Petőfi-klubhelyiségében 3 órai kez_ I A kardvivebajnokságokra vasárnap
dettel
Sz. Petőfi—V. L. Szegedi ' reggel 9 órai kezdettel kerül sor.

Feketevágókat ítélt el a szegedi bíróság
A szegedi megyei bíróság nyolc
feketevágó ügyében hozott
szigorú
ítéletet. Pazár Sandorné
óvónőt,
vásárhelyi* lakost, aki a felszabadulás előttt a nyilaspárt
tevékeny
tagja volt, 18
hónapi
börtönre
ítélte, mert engedély nélkül
levágott két sertést. Légrádi Pál
vásárhelyi lakos, hentessegéd kél birkát, egy borjút és egy tehenet vágott le feketén, ezért a bíróság 3
és félévi börtönnel sújtotta, Bencsik János sándorfalvi lakost kétévi börtönre büntették, mert enge-

A Szegedi

Villamosvasút

dolgozói ugyanúgy, mint a
többi
üzem dolgozói
átérzik a koreai
gyermekek és anyák
szenvedéseit
és adományaikkal sietnek az éhező, fázó koreai gyermekek megsegítésére.
Eddig a személyforgalom dolgozói 98, a pélyafenntarlás és a remiz dolgozói
90—90 a műszaki
dolgozók és az irodai dolgozók pedig 100 százalékban kivették
részüket a gyűjtésből. Ennek
eredményeképpen több mint 1870 forint gyűlt össze a
Szegcdi Villa*
mosvasútnál a koreai
gyermekek
részére.
x Á R A M S Z Ü N E T . A V E S Z szegedi
Fö'dvári Lajos
üzemvezetősége közli, hogy vasárnap reggel 5 órától 14 óráig Újszeged, Szőreg, Deszk, Klárafalva. FeA városi tanács hírei
rcncsziUás, Kübekháza, Ú- és UjKözhírré teszem, hogy az u iszeszentiván községekben szünetel az
gedi elemi lőtéren iúnius 8, 15. 16.
áramszolgáltatás.
22, 25. 26 és 27.én 7 órától 17 óráig
éleslőgyakorlat lesz. A lőgyakovlat
MSZT H Í R E K
idején a lőtér környékén tartózkodni nem szabad. A biztonsági őrök
A Belváros V., V I . MSZT alap. által lezárt területre a tilalom elszervezet (Jókai-utca 4.) szinpad- lenére belépő személyek testi ép.
avató kultúrestet rendez június 9- ségéért a hatóság felelősséget nem
én este fél 8 órai kezdettel. A mű- vállal.
sort az MSZT Belváros IV. alapszervezete közszeretetnek örvendő
DISZ-HIREK.
kultúrgárdája adja.
Vasárnap reggel 9 órakor politiSzeretettel meghívjuk az összes kai körvezetők részére értekezlet.
MSZT.szervezetek tagjait és az ér.
A r á d i ó
m
dieklödöket
1951 J Ú N I U S 9.. S Z O M B A T
MNDSZ-HÍREK
Kossuth-rádiő
7 Reggeli kórusok. 7.15 RészieAz MNDSZ váro&i titkárság júKossuth-díjas
nius 9-én. szombaton este fél
8 tek Farkas Ferenc
zeneszerző Csínom Palkó című dalórai kezdettel a koreai gyermekek
megsegítésére műsoros estet ren- játékából. 7.45 Lapszemle. 7.55 Műnépdalok.
dez tánccal egybekötve, mindenkit sorzárás. 8.05 Magyar
8.30 Műsorzárás. 11.30 Amiért harszeretettel hív és vár a Vezetőség.
colunk. 12.30 Rádió népi zenekara.
13.15 Moszkvai rádió műsorából.
DÉLMAGYARORSZÁG
14.10 Fiatal művészek hangverseooNHkoi napilap
nye 14.30 Részletek Fehér
Klára
• a l a l í i zzarkazzti *
Had*
útinaplójából. 14.50
HangszerszóZOMBORI fA NOS
lók. Hanglemezek. 15.30 Ipari szakJxarkazxlli a c i a r k e n t í b l t o f t i ó j
tanfolyam. 15.45 Állami vállalatok
Szarkasztiiég, S z a g a i Lanln-u. I I
hírei. 15.50 Műsorismertetés. 15.5-5
Talafon, 35-35 tt <0-80 — {itizokal szart*
„ifttj Kutúrhíradó. 16.10 Szovjet napok
talafon azta S-M 34-38
— szovjet emberek. 16.20 Hangver(ladóhivatd i S z a g a i tanln-u t
seny az iskolások kívánságára a
Talafon i 31-18 * • 35-00,
VIT anyagából. 17.10 Magyar ze.
Dólmagyarorzzág Nyomda, Szegőd
nekari muzsika.
17.50 Faluvádió.
falalit vázolót Piizklo Sandát
Szövetkezeti híradó. 18.25 Kultúr-

dély nélkül levágott egy borjút és
a húsát elfekctézte, Orosz József,
né forráskút! kocsmárost és bűntársát: Papp Károly gépkocsivezetőt két sertés feketevágásáért vonták felelősségre. Orosznét kél
és
félévi, Pappot pedig halhavi börtönre büntették. Németh Jusztinia
és Kósa Dávid baksi lakosokat engedélynélküli sertés vágásért négy,
illetőleg öthónapi börtönre ítélték.
Ifj. Lanlos István kisteleki lakos,
egyízben már büntetve volt,
borjúvágásért kétévi börtönt kapott.

A tanácstagok fogadóárái
Radnóti-gimnázium péntek
(.jún.
151 délután 5—7-ig.
Koós Olga.
Béke-telepi
ált.
iskola,
péntek
(jún. 15.) délután 5—7-ig. Fogas
I1 lésné. Rókusi ált, iskola,
szerda
(jún. 13.) délután 5—7-ig. Ördögh
Sandorné Csongrádi-sugárúti
ált.
iskola. va.sárnap (iún. 10.) délelőtt
10—12-ig. Kassai Tibor. Móravárosi alt. iskola, csütörtök (jún
14.)
délután
5—7-ig.
Haias
László.
Földműves-utcai alt. iskola, vasárnap (jún. 10.) dé'clőtt
10— 12- g.
Berki János és Berta Vince. Trmesvári-körúti ált.
iskola, szerda
(iún. 13.) délután 7—8-ig. Sz.iráki
Klára.
Újszeged, Alsókikötő-sori
ált. iskoln, pénlek (jún. 15)
délután 6—8-ig. Poszár József. <">-Petőfi-etlepi ált.
iskola,
vasárnap
(jún. 10.) dé'után 2—4-ig.
Ha'mi
Gvuláné Uj-Petőfi-telepi ált. iskola, vasárnap (jún. 10.) délelőtt 10
— 12-ig. Koszorús
István.

Munkaerötartalékok
Férfi, és

női

Hivatala

segédmunkásokat

keres. Ipari és mezőgazdasági m u n .
kára, helyben és vidékre. Jelentkezés Marxtér 20.
ai
műsora
verseny műsorából. 19 Tánczene.
20 Hangos Újság. 20.40
Magyar
rádió hangversenye. 21.30 A békét
és a bányát nem adom. 22.25 Tánc
éjfélig.
Petőfi.rádió
7 Színházak és mozik műsora.
7.05 Dalkeringők. 7.35 Dunajevszkij
filmzenéiből. 8 Szórakoztató
zene. Hanglemezek. 8.40 Szines muzsika. t.45 Görög gyermekek
mű.
sora. 1* 10 A Honvéd művészegyüttes k c T a e g y ü t t e s e 10.50 Ének.
Zongor
15.40 „Amerre a Csaiorna útj? v i s z . . . " 16.40 Szív küldi
szívnek. 17.10 Tanuljunk énekszóra
oroszul I 17.40 Délszláv
népzene.
18.15 Mascagni: Részlet a Paraszt,
becsület című operából. 18.40 Hegedű. Zongora. 19.30 A
batumi
sztrájk. 21.30 Lyra.zen°kar játszik. 22.25 Népdalkantáták.

