t & l f ö

P R O L E T Á R J A I E G Y E S Ü L J E T E K !

DELNÉlSS

....
A Csongrádmegyei Pártbizottság vándorzászlóval
jutalmazza a legjobb iskolákat
Jelentések az egyetemi vizsgákról
Haladéktalanul fogjanak hozzá a kapáláshoz
az Alkotmány-tszcs tagjai

CSONGR

Mindennapi munkánkkal segítsük
a százmilliók legyőzhetetlen ügyét
1

Ismét nngy
esemény
színhelye
lesz hazánk fővárosa. Június 15-én
eljönnek hozzánk a világot átfogó
békemozgalom nagyhírű
harcosai.
Budapesten ezen a napon
kezdi
meg
tanácskozásait
békemozgalmurak vezérkara: a Béke Világba?
nács. Nagy kitüntetés ez számunkra, hogy országunk szívében, fővárosunkban
kerül sorra ez
a
világméretű és világfontosságú találkozás. Büszíkén várjuk
ezt
a
napot, várjuk vendégeinket.
Készülünk érré a nagy napra a
többek között azzal is, hogy szerte
megyénkben békekisgyűléseken dolgozóink, háziasszonyaink, öregek,
fiatalok egyaránt
ismerkednek az
időszerű
nemzetközi
kérdésekkel,
problémákkal, amelyek a nagy tanácskozás anyagát alkotják. Az elmúlt
napokban
csak
Szegeden
mintegy 400 kisgyűlésen
beszéltél;
meg a „Pravda" május 24-i „ A jelenlegi nemzetközi helyzetről"
cím ű cikkét. És ezek a bekefcisgyűlésak napról-napra szaporodnak. Értelmiségi dolgozóink közül
egyre
többen kapcsolódnak be a felvilágosító munkába. A mult héten például a Szegedi Tudományegyetemről csak a Jogi Kar tanársegédei
és tanárai vettek részt a felvilágosító munkában,
ma m á r velük
együtt a Természettudományi Kar
Intézetednek dolgozói is előadásokat
Ünrtamak a nemzetközi kérdésekről.
A nagy napra való
készülődés
igazi tükörképét adja a
békevevfteny nagy lendülete
üzemeinkben,
falvainkban egyaránt.
A választási békeverseny komcly
eredményeket hozott Soha nem sikerült
imég ennyire szélessé tenni a
versenyt, Soha még nem kapcsolódtak
be a tömegek ennyire kezdeményezően,
öntevékenyen a vállalások
kidolgozásába, végrehajtásába. Mindez meglátszott a
termelési
adatokon is. És az a lendület, amelylyel ezekben a napokban
végezték
munkájukat dolgozóink, mia tovább
folytatódik, újabb, nagyszerű kezdeményezések
születnek.
Üzemi
munkások, dolgozó parasztok
békeműszakokkal,
békeőrségekkel
akarják üdvözölni június 15-ét,
a
Béke Világtanáca
budapesti
tanácskozását.
„A Béke Világtanács
ülésének
tiszteleiére
befejezzük második negyedévi tervünket" — írta Kispéter Ferencné, az Újszegedi KenderLenszövő Vállalat tömlőszövő brigádvezetője a szerkesztőségbe küldött levelében. Egy másik
levélben Páifi Lajos, ai Szegedi
Vasöntöde dolgozója arról számolt be,
hogy Sebő Sándor kétszeres sztahánovista június 15. tiszteletére váL
laba: a programm
szerint
beosztott munkát 200 százalékra
telje,
siti, a selejtet 4 százalékkal
csökken ti. A Szőregi II-. számú Téglagyárban
békegyűlésen
Babuskov
Zvelozárné, délszláv dolgozó
így
buzdította még jobb munkára brigádját. „Kéf kilométer
választ
el
bennünket
Tito
Jugoszláviájától.
Bt, a határszélen
még
nagyobb
felelősséggel
kell dolgoznunk."
Ö
maga jó példát
mutat:
naponta
7—8 ezerrel több nyerstéglát hord
be társaival a kemencébe. Mennyi
mindent mondanak ezek a levelek,
ezek a felajánlások! És sorra vehetnénk az üzemi dolgozók mellett
a falusiak, a hivatali dolgozók fel.
ajánlásait is. Sorba minden dolgozó szavából,
vállalásából a boldog jövő, a biztos
holnap építőjének akarata, lelkesedése, a
bé.
kébe veiett hite, hazaszeretete sugárzik.
«
A felajánlások tömeges
megtétele után nem kisebbek feladataink
al>ban a nemes törekvésben, igyekezetben, amellyel készülünk
június 15-re, sőt nagyobbak,
mert
ezután következik a vállalások tettekre váltása, amellyel
legjobban
bizonyíthatjuk, hogy a
békemozgalom aktív
harcosaiként
dolgozunk. tettekkel harcolunk az
imperialisták eltem.
A
békeküzde"
jem a mi viszonyaink között, szün-
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telenül szélesítve s
békemozgalom
bázisát, felteket követel.
Tetteket,
amelyeket a dolgozók, minden becsületes magyar ember, aki szereti
hazáját, a békét, összefogva, együttesen nagy ügyünk
szolgálatába
állít.
Szélesíteni a békemozgalom bázisát nálunk ezt jelenti, hogy bevonjuk a termelésbe, a felvilágosító
munkába, a belső ellenségeink elleni küzdelembe azokat is,
akik
ugyan rokonszenvvel figyelik fára.
dozásainkat, de maguk tevékenyen
még nem vesznek részt benne- Rákosi elvtárs mondotta:
,,A béke
megvédésének
nálunk
mindenki
közvetlenül
harcosa, aki jól
végzi
munkáját."
Ebből
mindannyiónk
számára következik, hogy
elsőren.
dű
kötelességünk hozzájárulni hazánk és fliz egész béketábor erősítéséhez jólvégzett munkánkkal. Szé.
lesíteni a békemozgalom
bázisát
azt is jelenti, hogy fokozzuk az
ellenséges
befolyás, a
fejlődést
visszatartó maradi nézetek és szokások elleni küzdelmet
is.
Nem
tűrhetjük a lazaságot a
munkafegyelemben, az önköltségcsökkentésben.
Erélyesen fel kell
lépnünk
a selejtgyártók ellen.
J ó munkaszervezéssel meg keill szüntetni a
lemaradást, a hévégi
rohammunkákat, t 0 vább
kell szilárdítanunk
mezőgazdasági téren az
állampolgári fegyelmet, időben el kell végezzük a
növényápolást, diadalra
kell vinnünk a nagyüzemi
fejlett
agrotechnika révén a több és jobb
termést.
Ne
legyen hazánknak
egyetlen fia sem. aM hiányos öntudattal, a régi, rossz
szokáshoz
való ragaszkodással, kispolgári önzéssel, dohogással rést nyit az ellenséges
befolyás
érvényesülése,
az ellenséges behatolás
számára.
Rákosi elvtárs arra hívta fel figyelmünket, hogy hazánkat, a béke
országát erősítjük, ha „ . . . éberek
vagyunk és határozottan,
keményen
fellépünk a háborús
uszítók
ügynökeinek minden
megnyilvánulásával szemben. A béke nagy
ügyéért
dolgozunk, amikor
őrködünk a népi
demokrácia minden
vívmánya
felett, amikor küzdünk a
fegyelmezetlenség, a pazarlás ellen, a szájtátiság megnyilvánulásával
szemben."

A Magyar Dolgozók Pártja Csongrádmegyei Pártbizottságának
közleménye a vándorzászlóért folyó békeverseny jelenlegi állásáról
A Magyar Dolgozók Pártja Csongrádmegyei Pártbizottsága vándorzászlajáért folyó versenyben egyre
jobb eredményeket érnek el a megye
üzemei. A versenyben
az
eddig
hátrább álló üzemek is előre törtek,
mert mind az üzemi pártszervezetük, mind az üzemi bizottságok, a
műszaki dolgozók, s a gyár valamennyi dolgozója minden erejét és
tudását latbavetette, hogy megszerezhesse a vándorzászlót. A vándorzászlóért folyó versenynek a választások után még nagyobb lendületet
ad a Béke Világtanáos ülésének hatalmas jelentősége, valamint az ifjúság részére a IV. Világifjúsági
Találkozó megnyitásának
közeledése.
A Csongrádmegyei Pártbizottság
a harmadik dekád lezárásával újból
értékelte a vándorzászlóért folyó
verseny eredményét. Az értékelés
szerint a következő üzemek kerültek
az élvonalba:
Május havi terve teljesítéséért,
valamint a választási hét utáni
eredményekért,
amelyeket
a
Béke Vllágtanács ülésének a
tiszteletére indított versenyben
ért el, a Szegedi
Gőzfürész
kapta meg újból a vándorzászlót.
Ennek az üzemnek továbbra is sike-
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rült nemcsak megtartania, hanem
tovább is fejlesztenie az eredményeket és megjavítani a munkaverseny
szervezéséi. A pártszervezet, valamint az ü. b. és a műszakiak közös munkájának az eredménye, hogy
az üzem havi tervét 128 százalékra
teljesítette. Tervszerűsége százszázalékos és a minőség terén semmiféle kifogás nem merült fel. Míg
a május 23-i értékelés szerint
a
százszázal'ék alatt teljesítők száma
12.3 százalék volt, ma már nincs
százszázalék alatti teljesítés A második dekádban még volt ugyan egy
száz százalék alatt termelő brigád,
azonban a harmadik dekádban ez a
brigád is 107 százalékra teljesítette
tervét. A munkafegyelem is javult
az üzembén, mert mindössze egy
későnjövő volt az utóbbi értékelés
óta — igazolatlan hiányzó pedig
egy sem. Az üzem 24 ezer forint
értéket takarított meg s a forgóeszközök forgási sebességének
a
meggyorsításával 6500 forintot sikerült megtakaritaniok.
A vándorzászlóért folyó versenyben a második helyezést a Szegedi
Textilművek, harmadik helyezést a
Szegedi Konzervgyár 'érte el. Utána
következnek a Gyufagyár, a Szegedi Kendergyár, valamint a Ma-

kói Gépgyár. Jq eredményt ért el
a Szegedi Ruhagyár is.
A Csongrádmegyei Pártbizottság
vándorzászlajáért
folyó
verseny
végleges értékelése a második ne.
gyedéves terv befejezése utáni na.
pókban történik A második negyedévi tervet legjobb eredményekkel
teljesítő üzem végleg
magáénak
vallhatja majd a Csongrádmegyei
Pártbizottság vándorzászlaját K é ' .
szeres kitüntetés lesz ez szá.nára:
megtiszteltetés éri pártja
részéről
jó munkájáért és a vándorzász'ó
örök bizonyítéka lesz annak, hogy
a nyertes üzem mind a választások
sikeréért, mind a Béke Világtanács
ülése tiszteletére indított munkaver.
seny sikeréért derekasan küzdött és
harcolt a békéért Törekedjék valamennyi
csongrádmegyei
üzem:
arra, hogy a hátralévő napokban a
második negyedévi terv sikeres teljesítésével az elsők közé kerüljön és
jó munkájával elnyerhesse a vándorzászlót.
Előre a' Béke Világtanács ülésé®
nek tiszteletére indított verseny si.
keiéért, a második negyedévi terv
sikeres teljesítéséért!
Magyar Dolgozók Pártja
Csongrádmegyei Pártbizottsága

Megnyílt a z E N S Z n e m z e t k ö z i jogi bizottságának
ötödik ü l é s s z a k a

Nyugat-Németország
ifjúsága
négyhatalmi értekezlet
összehívását követeli

Genf (TASZSZ).
Június
1-én
megnyílt az E N S Z nemzetközi jogi
bizottságának ötödik ülésszaka Az
ülésszak munkájában az ENSZ közgyűlése által személy szerint megválasztott,
különböző országokból
való szakértők vesznek részt.
A június 1-i ülésen Kozsevnyikov
professzor (Szovjetunió) javasolta,
hogy a Kuomintang
képviselőjét
zárják ki a bizottságból és a Kínai
Népköztársaság szakértőjét,
Kína
igazi képviselőjét hívják meg.
A bizottság többséige azonban az

ülésszak elnökének kijelentését tá®
mogatta. Eszerint
a bizottságnak
nem tartozik hatáskörébe e kérdés
megtárgyalása. Kozsevnyikov pro®
fesszor tiltakozott a határozat ellen.
Az ülésszak több nemzetközi jogi
kérdést tárgyal meg. Az ülésszak
határozata szerint elsőként közigazgatási kérdéseket, valamint az állampolgárság és a hontalanság kér.
dését, majd a döntőbíráskodás, a
nyílt tengeri rend problémáját és az
ülésszak napirendjén szereplő más
kérdéseket tárgyalnak meg

Berlin (MTD A Szabad
Német
Ifjúság nyugatnémetországi
központi irodája nyilatkozatban foglalt állást a "Pravda® május 24-i
cikkével kapcsolatban.
A nyilatkozat kiemeli, hogy a
cikkben felvetett elvek megvalósítása elősegítené a nyugatnémet ifjúság és az egész német nép boldog jövőjének biztosítását.
— Nyugat-Németország Ifjúsága
a lakosság többi békeszerető rétegével együtt követeli, hogy az
Adenauer-kormány hagyjon fel a
négy nagyhatalom
értekezletének
akadályozásával és a békeszerető
Párizs (MTI), MendeS-France ra. nem csupán azzal érvel majd, hogy
A jugoszláv határ mentén fekvő Szovjetunió elleni dühödt uszításdikális képviselő, aki a köztársasági június 15-én a kormánynak sürgő,
romániai Tojvád faluban
Patin sal — emeli ki a nyilatkozat.
elnök felkérésére vállalta az ú j sen vissza kell fizetnie a francia
Dusán dolgozó paraszt
mondotta
A nyugatnémet revanslszták és
kormány
megalakítását,
ezerdán banknak egy 80 milliárd frankos
egyik alkalommal: „ M i itt lakunk
militaristák követelései
expozét tart a nemzetgyűlés előtt, különleges előleget, hanem nyomást
a határ mentén. Nekünk még fokoBerlin (TASZSZ). Amint a nyu- Mendes-France azt kéri majd, hogy akar gyakorolni a törvényhozókra
zottabb éberséggél kell őrködnünk.
gatberlini sajtó jelentéseiből kitű- a nemzetgyűlés adjon felhatalmazást a bermudai találkozóval is. Ennek
A Tito-banda kémeket és szalbotőkormány
megalakítására. az értekezletnek határidejétől csunik, az úgynevezett német párt az ú j
röket igyekszik hazánkba csempész, hamburgi kongresszusa a fasiszták Amennyiben megszerzi az
alkot,
pán néhány hét választ el és miután
szükséges 314
ni.
Nagyon ébernek kell lennünk. nyílt rehabilitálásának és a nyu- mány értelmében
Franciaroszágnak e pillanatban ninMinden erőnkkel védenünk kell a gutnémet háborús készülődések fo- szavazatot, mint beiktatott miniszcsen kormánya, teljesen bizonytaterelnök
hozzákezdhet
kormánya
békét, hogy zavartalanul
építhes- kozása követelésének jegyében zajlan, hogy ki képviseli majd az öszmegalakításához.
sük új, boldog életünket."
Most, lott le.
szejövetelen, viszont lehetetlenség,
Mendes-France
ismerteti
majd
amikor népünk, Csongrád
megye
A kongresszuson elfogadták
a
hogy Franciaország ne képviselte síp
gazdasági
és
pénzügyi
terveit,
egydolgozói
békemüszakokat tartanak német párt választási programmmagát a bermudai találkozón.
A
ben
arról
is
beszámol,
hogy
milyen
és ezzel köszöntik a békemozgalom ját, amelyben szerepel az a revanhelyzet 24 órával a nemzetgyűlés
kivételes
intézkedések
megtételére
hazánkba érkező vezetőit,
amikor siszta követelés, hogy csatolják a
arra összeülése előtt még teljesen bi.
üzemi munkásaink és dolgozó pa- bonni "köztársasághoz® a Német kéT felhatalmazást. A jelek
zonytalan
mutatnak,
hogy
Mendes-France
rasztjaink tetfel bizonyítják,
meg. Demokratikus Köztársaság terüleértették, hogy a j ó munka és a bé- tét és az Odera—Neisse-menti néke védelme egy, ezek a fettek még met-lengyel határtól keletre lévő
A Japánban
élő
koreaiakat
jobban bizonyítják, hogy itt,
me. területeket.
gyénk déli részén fokozottan tjsz.
A Lehr-rendőrség megtámadta
erőssakkal
Dél-Koreába
telepítik
tában vagyunk azzal: mi, szegediek
Joseph Wirth pártjának
közPhenjan
(TASZSZ)
A
"Koreai
Közvatalos
adataira
hivatkozva a tois itt lakunk
a határ közelében,
ponti párthelyiségeit
ponti Távirati Iroda® közli a "Min- vábbiakban azt írja, hogy a mult
amely két világot választ el. A haJapánból
Berlin (MTI) A Lehr-rendőrség csu Szinbo® című, Puszanban meg- év júliusától mostanig
táron túl Tito-bandája uralkodik s
jelentését 1909 koreait telepítettek Dél-Koegy erős osztaga a bonni kormány jelenő délkoreai újság
ott a dolgozók él«fe
napról-napra
utasítására hétfőn benyomult az arról, hogy a puszani kitőbe japán reába.
keservesebb lesz. Itt, szabad
ha- "Egységért, Békéért és Szabadság- hajón 211 koreait szállítottak
JaA "Koreai Központi
Távirati
zánkban mindennap testvéri egyet- ért Küzdő Németek
Szövetsége« pánból. Amint a "Koreai Központi Iroda® kiemeli: ez arról tanúskoértésben végzet t munkánk
újabb, düsseldorfi központi párthelyiségei- Távirati Iroda® rámutat, ez a ti- dik, hogy Li Szín Man és Josida
ragyogóbb eredményeit hozza. A r . be és a legdurvább módszerekkel zennyolcadik erőszakosan kitelepí- megvalósítják azt az aljas tervüket, hogy a Japánban élő koreairól számolnak be tetteink, hogy a házkutatást tartott a szövetség ve- tett koreai csoport.
A "Mincsu Szinbo® a Li SLin akat ájjyútöltelékként használják
jövöben még
éberebben
fogunk zetőségének irodahelyiségeiben.
őrködni itt, n déli végen, nem enLehr fasiszta rendőrpribékjel a Man-féle "külügyminisztérium- hi- fel a koreai háborúban,
gedjük, hogy bárki is megzavarja jogellenes házkutatás során lefogboldog életünket.
Békénk, nemzeti lalták a szövetség kiáltványát tarAz Osztrák Országos Békebizottság nyilatkozata
függetlenségünk
védelméért semi. talmazó falragaszokat.
iyen
erőfeszítést,
semilyen
álA rendőrség átkutatta a W. A.
Bécs (TASZSZ). Az Oszlrák Or- osztrák nép széles rétegeiben.
E
dozatot nem sajnálunk.
Államunk Meinke-cég nyomdáját is, ahol a szágos
Békebizottság nyiiatkoza ot „találkozók" militarista- és reva.is.
erejének
növelésével segítjük a falragas^kat előállították. A düs- tett közzé, amelyben erélyesen til- jellegét bizonyítja az a ténv
is,
által
aláírt takozik a nyugataus-ztriai és nyu- hogy Ambrosch, az „Osztrák KatoSzovjetunió
békepolitikáját,
népi seldorfi vizsgálóbíró
úgyneveze t ..kafe- nák
demokráciánk
erőfeszítésével
se- házkutatási parancs "hazaárulás- gatnémet-országi
Szövetsége"
nevű szervezet
ellea, stájerországi
tagozatának
elnöke
gítjük a világ dolgozóinak, az egy- nak® minősíti a szövetség kiáltvá- nalalúlkozók" megszervezése
A nyilatkozat rámutat, hogy az llarstbergbc-n nyíltan
hangoztatta:
szerű emberek százmillióinak
le- nyát, amely négyhatalmi értekeztartott
számos „Meg kell erősíteni a fegyverbarátgyőzhetetlen igaz ügyét — a béké- let összehívását, a német békeszer- utóbb; hetekb-n
úgynevezett „kalonatnlálko. ságot és a frontharcos-szeriemet m
ződés megkötését és Németország ilyen
ért vívóit harcot.
békés újraegyesítését követeli, xl J zó" magy nyugtalanságot keltett az németek és az osztrákok közölt."

Mendes-France szerdán expozét fart
a francia nemzetgyűlés előtt
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A Szegedi Konzervgyár szaktanfolyamának
hallgatói sikeresen vizsgáztak

békebrigáddal versenyre hívták egymást. Lelkesen elhatározták, hogy
még jobban kihasználják munkaidejüket, gépeiket fokozottabb gonddal
Fiatalok
és idősebbek
ülnek
lázsné, Weigert Mlhályné. Tóth
karbantartják és a minőségi munegyütt a Szegedi Konzervgyár főFerencné, Frank János felelekával harcolnak termelésük emelémérnöki szobájában. Kicsit izgatei.
séért
tottak, de azért bátran hangzik a
Ambrus András
Szomorú
azonban,
hogy
éppen
a
-szavuk: nyolc hónap tanulásának
eredményéről adnak számot a szé- fiatalok között akadtak olyanok —
A Szegedi Kenderfonógyár
pen feldíszített, felvirágozott helyi- mint például Kiss Klára —, akik DISZ fiataljainak felajánlása
nem
vették
elég
komolyan
a
szakhegben.
mai ismeretek fontosságát. Komoly
a IV. VI r tiszteletére
Két szaktanfolyam
hallgatói
nevelőmunkával törekszünk arra,
vizsgáznak: a Konzervgyár cso- hogy minden dolgozónk méginkább
Mi, a Szegedi Kenderfonőgyár
portvezetői
és
szakismereti
megértse a jövőben: üzemünknek, ifjúmunkásai csatlakozva a komló'
szaktanfolyamának hallgatói.
de sajátmagának is érdeke a szak- Somogyvári brigád felhívásához a
Az egyik tanfolyamon 15, a mási- mai ismeretek minél alaposabb "el- IV. Világifjúsági Találkozó tiszt©kon mintegy 30 hallgató vett részt, sajátítása, mert az a jó munka letére vállaljuk:
hogy egyrészt elmélyítsék eddigi alapja, az a többtermelés, a minő1. Hét sztahánovista fiatalt begyakorlati tudásukat, másrészt pe- ségi termelés alapja.
kapcsolunk a Rőder-mozgalomba.
dig új ismeretekkel, a minőségi
2. Három ifjúmunkás teljesítméVégeredményében
azonban
a
gyártáshoz szükséges ismeretekkel,
töként az élenjáró szovjet kon- vizsgák általában szép sikerrel zá- nyét sztahánovista szintre emeljük.
3. A műszaki vonalon dolgozó
zervipar
gazdag tapasztalataival rultak.
fiatalok elősegítik, hogy a szakmávégezhessék ezentúl munkájukat.
A vizsgák ünnepi hangulata is
nyukból kikerülő anyag megfeleljen
hozzájárult ahhoz a nagy előA tanfolyam előadóival — Bátyi
minden tekintetben a gyártási előkészülethez, amely most kezZoltán és Hlatky Béla elvtársakirányzatnak.
dődő
szezonunkat
megelőzi.
kal — arra törekedtünk, hogy mi4. üzemünk DISZ-en kívüli fiatalnél alaposabban megismertessük a Nemsokára begördülnek az első
gyártástechnológiát, hiszen ez az vagon zöldborsószállítmányok üze- jai közül 100 fiatalt beszervezünk a
alapja a jobb minőségi munkánuk, münkbe és szorgalmas munkáske- DISZ-be.
5. Terven felül 50 Ifjúmunkást
az önköltség csökkentésének. A zek várjak, hogy feldolgozzák és a
tanfolyamon a technológiai ismere- dolgozókat télen is friss főzelékkel bekapcsolunk az MHK testnevelési
tek mellett elsajátítottak a hallga- láthassák el. A műszakiak mindent rendszerbe.
Csikesz Lajos DISZ-titkár
tók bizonyos számviteli és adat- rendbetettek a gépek előkészítéséBerta István termelési felelős
szolgáltatási ismereteket is, ame- ben, felkészültek az előttünk álló
lyek különösen • csoportvezetők nagy munkára. Még fokozottabb
számóra fontosak.
lendülettel akarunk dolgozni, hogy A Szegedi Gyufagyár dolgozói
a minőség megjavításával
A vizsgán sorra húzták a hallga- megfeleljünk feladatunknak és ezkészülnek június 15 re
tók az előre legépelt kérdéseket, zel is köszöntsük a Béke Világtaamelyek a konzervipar legkülönbö- nács közelgő budapesti ülését.
A békéért harcoló magyar dolgozőbb részeiből, a főzelékgyártás, a
Békeversenyünket szakadatlanul zók soraiból a Szegedi Gyufagyár
gyümölcskonzerválás,
savanyítás, folytatjuk tovább és a Béke Vi- dolgozói sem akarnak kimaradni.
szárítás,
mélyhűtés
területéről lágtanács ülésének tiszteletére a Elhatározták, hogy a minőség táradódtak. A cél az volt, hogy minél termelés emelése mellett egyre ja- sadalmi ellenőrzésének bevezetéjobb, minél odaadóbb szakmunká- vítjuk a minőséget, küzdünk a se- sével, csatlakozva a Szuhoverhovasok legyenek a hallgatók, akik ala- lejt, a hanyag munka ellen s mind- mozgalomhoz, készülnek a Béke
posan ismerik munkaterületüket. annyian
fokozott
szaktudással Világtanács budapesti ülésére.
A vizsgázók legnagyobb része
vesszük ki részünket a békeharcAz üzem műszaki dolgozói legátérezte a tanfolyam jelentőséból.
fontosabb feladatnak tekintik a kigét. Ezt mutatták az olyan szép
Kardos Ernő
bontakozó minőségjavítási mozgafeleletek, mint Csanádi Basztahánovista főmérnök lom elősegítését. A művezetők párosversenyre hívták ki egymást,
Uj békebrigád
alakult
amelyben vállalták a gépállás és
időbéres órák csökkentését, a bala Szegedi Kender
fonógyárban
esetelhárítás és
munkafegyelem
megjavítását és a dolgozók segítéTár nappal ezelőtt a Szegedi Ken- tére felajánlások is születtek. Bor- sét a selejt csökkentésében. Berg
derfonógyárban a nappali és az dács Eszter elmondotta, hogy Amc- József művezető Tamaskó István
éjszakai szaktnáay dolgozóinak té- rikúhaa a békeharcosokat ihdözik, művezetőt
hívta kl
párosverl é r e békegyűlést tartottunk. Fog- halállal sújtják őket, nálunk szabad senyre.
lalkoztunk a június 15-én, a Béke országban a bókeharcot szabadon
Unyi István kétszeres sztahánoVilágtanAcs
Budapesten megtartan. folytatjuk. A bókegyűlésen új bédó ülésszakával, amelynek tiszVlc- kebrigád alakult és a már meglévő vista brigádjával úgy akar hozzájárulni a békeharc sikeréhez, hogy
javítva az anyagkihasználást gépcsoportjánál a gyártási hulladékot
Rz EMBG-gyár aratási békeversenvre szólítja
öt százalékkal csökkenti. Ábrahám
Túrkeve szövetkezeteit és a mezőtúri gépállomást
Ferencné kormánykitüntetett, kétszeres sztahánovista tíz százalékos
Ezzel akarjuk elősegíteni a gaz- selejtcsökkentési felajánlást tett.
Ml, az EMAG-gyár dolgozói olvastuk a minisztertanácsnak az dagnak ígérkező termés gyors be- Az egyes üzemrészek dolgozói 2—5
aratásra és a cséplésre vonatkozó takarítását. Felhívjuk a tűrkevei százalékig terjedő hulladék- és sehatározatát. Ez a határozat minket termelőszövetkezetek és a mezőtúri lejtcsökkentéssel
kívánják
az
ls közelről érint. Gyárunkban a gépállomás dolgozóit, tegyék meg anyagtakarékosságot fokozni és a
mezőgazdaság legnehezebb mun- ők is felajánlásukat.
minőséget megjavítani.
káját — az aratást megkönnyítő
Az
EMAG-gyár
dolgozói
nevéAz üzem vezetősége a minőség
gépek: a kombájnok készülnek. Az
megjavítása érdekében kibővítette
aratás sikerét mi is a legnagyobb ben:
Kővári János a MEO-hálózatot, hogy elősegítsék
mértékben elő akarjuk segíteni. Juhász Albert
a dolgozók
minőségmegjavításra
párttitkár
igazgató
Aratási békeversenyre hívjuk ki
tett vállalásait, a békeharc sikerét.
Túrkeve termelőszövetkezeti város
Pusztabiró Sándor
Mocsai Lajos
és a mezőtúri gépállomás dolgoÜB-elnök
zóit.
Vállaljuk, hogy ebben az évben
1 Qi\f\ Június 3-án, hét évvel
június 30-ig 810 kombájnt szállíezelőtt halt meg M. I.
tunk és ezzel gyárunk összesen
1333 kombájnt ad az aratáshoz. Kalinyin.
Ezen belül vállaljuk, hogy június
A nagy forradalmakban olyan nagy megszüntetésére irányuló harcnak
10-ig elkészítünk 20, szovjet doku- emberek és olyan tehetségek emel- szentelte.
M. I. Kalinyin a Nagy Októberi
mentáció szerint készült kombájnt kednek ki, amilyenekkel azelőtt
és ezek munkáját aratás közben nem találkozhattunk
—
mondta Szocialista Forradalom győzelme
után a fiatal szovjet állam egyik
különös figyelemmel kísérjük, hogy Lenin.
legkiválóbb vezetőjévé fejlődött
a tapasztalatokat a jövőévi komMihail Ivanovics Kalinyin ezek
bújngyártásban minél jobban fel- közé a forradalmi proletariátusból
1 Q 1 Q márciusában Lenin ja.
használhassuk. Az aratás és a csép- kiemelkedett
vaslatára a Szovjetek
ragyogó tehetségek
lés gyors befejezése érdekében a közé tartozott,
Osszoroszországi Központi Végre,
gépekhez szükséges pótalkatrészehajtó Bizottságának enökévé válasz,
Kalinyin 1875-ben született. A tották. 1922 decemberében, amikor
ket időben elkészítjük — és ha
szükséges, soronkívül olyan alkat- tveri kormányzóságbeii paraszt fia a szovjet népek akaratából megalarészeket is készítünk, amelyek ter- 3 üveg falusi iskolát végzett ós 14 kul! a Szovjet Szocialista Köztársa,
vünkben nem szerepelnek. A csép- éves korában kénytelen volt a föld- ságok
Szövetsége, Kalinyint
a
lőgépek villannyal való meghaj- birtokoshoz elszerződni. 18 éves ko. Szovjetunió Közponli Végrehajtóbitása érdekében a vállalatunknál rában «z egyik péterburgí gyárba zottságának elnökévé, 1938 januárterven felül megrendelt 400 darab ment dolgozni- Itt ismerkedett meg jában pedig a Szovjetunió Legfelső
motorállványt határidőre elkészit- a tőkés kizsákmányolás nehéz igájá- Tanácsa Enökségének elnökévé vájük. A kombájnoknál aratás köz- val, a proletáriátus körében edző- lasztották, 27 esztendőn kérésziül
ben előforduló esetleges
hibákat dött meg a forradalmi harcra és megszakítás nélkül vezette a Szov— amelyeknek kijavítására szava- vált a bolsevik párt tevékeny tag. jetunió
legfelsőbb
államhatalmi
tosságot vállaltunk — az értesí- jává
szervét. Az ország Kalinyinben, a
téstől számított 24 órán belül rendtveri parasztban és pétervári munForradalmi tevékenységét illegá- kásban a megbonthatatlan munkásbohozzuk.
lis marxista körök
szervezésével paraszt szövetségnek, a szovjet szokezdte, aktív részt vett a Lenin ál- cialista állam e legyőzhetetlen ereje
Adenauer részt vesz a római
tal alapított
„Harci
szövetség a alapjának megtegtesülését látta.
felszabadítására"
külügyminiszteri értekezleten munkásosztály
M. I. Kalinyin a
Kommunista
nevű szervezetben. Kalinyin, mint
Az -AFP- jelenti, hogy Adenauer bosevik forradalmár, az Oktt>beri Párt egyik
legkiválóbb vezetője
kancellár Rómába utazik a Schu- Szocialista Forradalomig Péterburg- volt. A Kommunista Párt VIII. kenman-tervben résztvevő
országok ban. Révaibau (Tallin) TJfliszben grescszusán a központi bizottság tagkülügyminisztereinek június 12-én (Tifliszi), Moszkvában végzett párt. jává választották és ozótti ragja
összeülő értekezletére.
Eredetileg munkát A cári rendőrkopók szünto. volt a párt központi bizottságának,
úgy tervezték, hogy az olasz fővá- lenüj üldözték. 1899-től 1917-lg' 14- majd 1926-tól haláláig a Szovjetunió
rosban csak a külügyminiszterhe- szer tartóztatták le, <le sem a cári Kommunista Párlja Központi Bilyettesek találkoznak. De Gasperi hatalom megtorló intézkedése, sem zottsága Politikai Irodájának.
olasz miniszterelnök — mint a a száműzetések, sem n
börtönök
Fáradhatatlanul küzdött az ország
-DPA« jelenti — kezdeményezte a nem tudták megtörni hajlíthatotlan
külügyminisztereknél, hogy a ró- akaratát, nem tudták meggyengí- iparosítására és a mezőgazdaság
mai értekezleten személyesen ve- teni forradalmi energiáját Kalinyin kollektivizálására irányuló sztálini
terv megvalósításáért
Könyörtelegyenek részt.
minden erejét és (ehe régét Lenin- nül oslordzta a trockista-buharinista
Adenauer — mint a »DPA« meg- Sztálin nagy ügyének, a cári ön- knpitolánsokat 'és a nép ellenségeit,
jegyzi, a -Küszöbönálló bermudai kényuralom
megdöntésére,
az állandóan nrra buzdította a párlot
értekezletre való tekintettel hatá- oroszországi
kapitalista.
.ab ság ós a népet, hogy szorosabbra zárja
ri rta el, hogy Rómába utazik*,
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A Csongrádmegyei Pártbizottság
vándorzászlóval jutalmazza
a legjobb iskolákat
A tanév rövidesen befejeződik. Iskoláinkban vizsgáznak a doL
gozó nép fiai, akik eddigi munkájukkal bebizonyították, hogy méltók a párt és a dolgozó nép bizalmára. A tanulóifjúság vizsgál mellett vizsgát tesznek tantestületeink, pedagógusaink is.
Az évvégi vizsga mérlege lesz a pedagógusok munkájának. Iskolai pártszervezeteink ls vizsga előtt állnak; vizsgát tesznek arról,
hogy milyen segítséget adtak az Iskolai oktató*, nevelő munka megszilárdításához. A választások alatt pedagógusaink szívvel-lélekkel dolgoztak. A feladat sz, hogy a hátralévő idő alatt a nrunkalendülelet nö.
véljük.
A párt megbecsüli pedagógusaink alkotó munkáját Ennek a
megbecsülésnek szimbóluma a Csongradmegyel Pártbizottság által elindított vándorzászló. A vándorzászlót a legjobb általános Iskola, a
legjobb középiskola és az egyetem legjobb kara kapja meg,
Az értékelésnél figyelembe veszik az Iskola erkölcsi-politikai nevelését a tanulmányi rendet és fegyelmet, az iskdía szervezeti munkáját és a választások tdeje alatt végzett munkát.
A hátralévő idő alatt minden erővel harcoljanak isnulóink és
tanáraink, tanítóink a Csongrádmegyei Pártbizottság zászlajának cl.
nyeréséért. Számolják fel a lazaságot, fegyelmezetlenséget é s teremtsék meg a jó és eredményes munka feltételeit.

P A P Í R G Y Ű J T Ő
A Minisztertanács határozata a
papírgyűjtő hetek megrendezéséről
nagy érdeklődést keKebt cs máris
több helyen. — a Szegedi Gőzfürészben is — szerveztek felelősöket és
papírgyűjtő brigádokat a papírhulladék összegyűjtésére.
A papírgyűjtő heieknek óriási a
jelentősége. Fejlődő kultúránk mind
több és több könyvet, folyóiratot
követel. Szegeden a többszázezer
kötetes
múzeumi
és
egyetemi
könyvtárunkon
kívül
már
öt
fiók-könyvtár
szolgálja
a
dolgozó
nép
megnövekedett
kuL
túrigényét. Az elmúlt kapitalista
rendszerben a tanulás csak a kivált,
ságosoké volt, ma pedig az általános iskolától kezdve az egyetemekig a dolgozó nép gyerekeinek tízezrei tanulnak.
A könyvekhez,
folyóiratokhoz,
füzetekhez,
kiadványokhoz
mind
több és több papír kell- Ezeknek n
megnevekedett igénynek a kielégítéséért kéül harcba indulnunk a papírgyűjtő héten.
Egy vagon papírhulladékból több
mint százezer 100 lapos
füzetet
gyárthattunk. Fontos még ebből a
szempontból az is, hogy külföldről

HETEK

kell behozni
a
papírgyártáshoz
olyan anyagot, melyeik itt náJunk
pincékben, padlásokon, régi por.
lepte irattárakban hevernek.
Ezeket kell a papírgyűjtő héten
napvilágra hozni. Meg kell rézm
minden üzemben,
irodában, hol
vannak olyan iratok, levelezések,
melyeket a törvény előírása szerint
már nem kell megőrizni. Hozzuk
felszínre a régi kereskedelmi éS
ipari levelezéseket és adjuk át ozt>„
ket a hasznavehetetlen papírtömege*
ket a gyűjtőknek. Ezeknek a papíroknak a zúzdákban van a helye,
hogy onnan a papírgyárakba ka.
rülve újból
használható
papírt
gyárthassanak belőlük,
A papírhulladék gyűjtő hetek mu.
tassák meg, hogy « magyar dolgozó nép ilyen formában is támogatja a kultúrforradalmat 'és a régi
hulladókpapír beszolgáltatásával ia
hozzájárul ahhoz, hogy minél tébb
dolgozó kezébe kerüljön szabad,
boldog életünk
megrajzolója
ai
könyv, a folyóirat é s hogy még
több egyetemi ifjú éa minden iskolás gyerek kezébe olcsó éa szép tankönyv. kerülhessen.

Országos értekezlet a helyi ipar minisztériumában
a papírgyűjtő hetek előkészítéséről
A papírgyűjtő hetek előkészítésére kedden délelőtt országos értekezletet tartottak a helyi ipar minisztériumában.
Az értekezletet Szabó János, a
helyi ipar minisztere nyitotta meg,
aki bevezetőben a papír- és textilhulladékgyüjtés jelentőségéről szólt.
— Messzemenően számítunk —
mondotta a miniszter — a DISZ, a
SZOT, az MNDSZ és más tömegszervezetek segítségére, hogy maradéktalanul megoldhassuk azt a
komoly feladatot, amit a papírgyűjtő hetek jó lebonyolítása jelent.
A miniszter megnyitója után Ré-

m. i. k a l i n y i n
sorait a lenini-sztálini központi bizottság, a nagy Sztálin köré.
A kongresszusokon és pár'-konfe.
renciákon mondott beszédeiből, a
munkások, a parasztok, az értelmiség, a szovjet hadsereg katonái
előtt történt felszólalásaiból, az ifjúsággal, a nevelőkkel folytatott
lelkes beszélgetéseiből, a szovjet
sajtóban között ragyogó publicisztikai cikkeiből mély bölcsesség áradt.
Ezek mind a mai napig megőrizték
óriási jelentőségüket a dolgozók nevelése szempontjábólA/Iihaii Ivanovics, n marxumus*
leninizmus győzedelmes eszméinek lánglelkú propagandistája,
a tömegek kommunista nevelésének
kiváló szervezője volt Arra tanította a szovjet embereket, hogy
kommunista módra
dolgozzanak,
hogy óvják és gyarapítsák a közös
szocialista
tulajdoni,
szüntelenül
emeljék a termelékenységet, becsületesen teljesítsék a szocialista állam. a társadalom iránti kötelezett.
9égeiket, harcoljanak emberek tudatában visszamaradt
kapitalista
csökevények ellen. Arra buzdított,
hogy ne hagyjuk ellankadni a politikai éberséget, éles szemmel fi.
gyeljük és könyörtelenül leplezzük
le az ellenség mesterkedéseit, minden módon erősítsük a Szovjetunió
védelmi erejét.
\ Nagy Honvédő Háború nehéz
éveiben hősi tettekre lelkesítette a szovjet hadsereg dicső katonáit, arra buzdította a hátország
dolgozóit, hogy sztahánovista munkával kovácsolják ki az ellenség fe.
letti győzelmet Mindig őszinte tiszteletlel beszélt a szovjet nép, az
alkotó nép. a hög n ép nemes erköl-

vész Andor, a helyi ipar miniszté-s
riumának csoportvezetője Ismer*
tette a papírgyüjtőhetek lebonyolfe
tásának módszereit, majd elmon*
dotta, hogy a papírgyűjtésben jő
eredményt elért dolgozókat, fiatalokat messzemenően jutalmazzák.
Ezután Sós György, a MÉHtröszt igazgatója beszélt a MÉH*
vállalatok feladatairól, majd
Ko*
csis Sándor, a SZÖVOSZ főosztályvezetője a földművesszövetkezetek
feladatait ismertette.
Az elhangzott beszámolók utáni
a gyűjtést irányító vállalati és
földművesszövetkezeti szervek képviselői versenyre hívták egymást.
csl tulajdonságairól, a szovjet hadsereg felszabadító küldetéséről.
M. I, Kalinyin a lenini-sztálini
vezeté következetességével harcolt a
Soknemzetiségű szovjet állam hatalmának megszilárdításáért, a Kom.
munista Párt sorainak egységéért,
össaeforrottságáért,
Lenin-Sztálin
nagy eszméinek diadaláért, a kommunizmus győzelméért.
M. I. Kalinyin a néppel szoros
kapcsolatot tartó vezető pártfunkció,
nárius és államférfi nagyszerű példaképe Következetesen harcolt a
forradalmi törvényesség megszilárdításáért, a szovjet törvények, a
párthatározatok és a kormányrendé,
letek végrehajtásáért.
Óriási érdemeket szerzett a S/ov.
jetunió népei
barátságának
és
együttműködésének
kialakításában
és megszilárdításában.
M. I. Kalinyinban testet öttö-tok
a nép nagyszerű vonásai: a sugárzó
értelem, a vasakarat, a bölcsesség,
a forró hazaszeretet, a határtalan
odaadás szeretett pártja iránt. 1937
november 22-én a leningrádi válasz,
tók előtt megtartott beszédében a
következőket mondta:
„Életem egész történetének és lé.
nyegHeg a munkásosztály egész történetének is az "a tartalma, hogy
Lenin és Sztálin irányítása mellett
éltünk é g harcoltunk."
J^alinyin állandóan arra buzdL
tott. hogy elmélyülten tanuL.
mányozzuk és valósítsuk meg Lenin,
Sztálin nagy tanítását. M I
Kall.
nyin egész dicső pályafutása a szo.
ciaüsta haza önzetlen szolgálatánaka nép iránli hűségnek, a LeninSztálin nagy ügyéért, a kommuniz.
musért vívott áldozatos harcnak
példaképe.
- (N. Nogin ov cikkéböfcj
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Délmagyar

ország"

bírálata

A Béke-Világtanács

nyomán

Megjavult a munka szervezése, növekednek a termelési ered mények
a Szegedi Fémipari Vállalatnál
Fejlődő szocialista hazánk építésének üteme nehézipari
üzemeink
elé az ötéves terv negyedik évében
fokozódó követelményeket állít, s
ugyanakkor hatalmas segítséget is
nyújt azok megoldásához. A nehézipar állandó
fejlesztése
mellett
azonban nem kis feladatok várnak
az ország területén lévő szerszám,
és egyéb alkatrész, ipari kellékeket
gyártó üzemeinkre sem.
A Szegedi Fémipari Vállalatnál is
lelkes munka folyik. Itt készítik az
üzemek és műhelyek részére a fém
derékszög vonalzókat és egyéb fontos műszaki eszközöket. Az üzem
dolgozóinak minden nap

gyedévi lemaradásukat a második
negyedév végéig behozzák.
A
pártszervezet, vállalatvezetőség, műszakiak, harcot indítottak
a hibák felszámolásáért. Szervezettebbé tették a munka menetét, s
munkájuk nyomán egyenletessé vált
a termelés. Ezt úgy tudták elérni,
hogy jóval a következő hónap kezdete előte részleteiben felbontják a
tervet, s ismertetik a dolgozókkal,
milyen feladatok megoldása vár rá.
juk.
A dolgozók áldozatkész munkája
és a gondos műszaki intézkedések
meghozták gyümölcsüket. Április hónapban lemaradásuk egyharmad részét behozták. Most a választási
fokozottabb lendülettel
békeverseny győzelme után újabb
nagy feladatok megoldására készülkell dolgozniok,
hogy
Ígéretüket tek fel. Elhatározták, hogy június
valóra tudják váltani. A műszakiak 15-ét, a Béke Világtanács budaszerveaetlen munkája következtében pesti ülését
azonban a vállalat első negyedévi
tervét mindössze 89 százalékra tel- még több és jobb munkával
jesítette. Adósai maradtak a nép
államának.
köszöntik. A dolgozók valamennyien
A
„Délmagyarország"
mintegy megtették felajánlásukat, s szavú-'
két hónappal ezelőtt megbírálta az kat 'becsülettel igyekeznek valóra
üzem munkáját és felhívta a mű- váltani. Minden nap maguk mögött
szakiak figyelmét, hogy javítsanak hagyják előző napi
teljesítményümunkájukon, nyújtsanak
hathatós ket. Június 15-re tett fogadalmusegítséget a dolgozóknak- A bírálat kat május 30-ig globálisan 130 száóta sokat javult a munka Műszaki zaiéikra teljesítették. Legkiemelkeátcsoportosítás történt. Á vállalat dőbb eredményt Mészáros Györgyvezetősége és a műszakiak igye- né csiszoló ért el: 152 százalékos
keznek a dolgozók részére minden- vállalását 184 százalékra
fokozta.
kor biztosítani a folyamatos anyag- Fáskutt Géza szerelő megfogadta,
ellátást. A vállalat dolgozói még a hogy 122 százalékos átlagát
125
második negyedév kezdetekor meg- százalékra emeli.
29-én azonban
fogadták, hogy j ó munkájukkal le- már 175 százaléknál tartott. Az
mossák üzemükről a szégyenfoltot üzem legidősebb békeharoosa Valkai
és úgy dolgoznak, hogy első ne- József, 72 éve s kora ellenére is

jelentések
A Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karán a felszabadulás előtt a hallgatók jelentős
részének ilyenkor nem a vizsgákra
való j ó felkészülés, a tanulás volt
a legfőbb gondja, hanem az, hogyan szerezze meg a vizsgadíjakat,
hogyan fedezze az egyéb költségeket.
Mintegy negyedszázaddal ezelőtt
József
Attila, a munkásosztály
nagy költője — "Országos
Diáknyomorenyhítő Akcióhoz* írt kérvényt, hogy a vizsgákhoz segélyt
kapjon.
Egy évtizeddel ezelőtt, 1943ban a kar 13 hallgatója kérvényezett "viszontszolgálat!* ösz^
töndíjért.
Egyikük sok testvérére is hivatkozott, de nem kapott segélyt.
Egyedül egy csépányi
Kompolty
nemesi előnevű magasrangú katonatiszt leánya részesült ösztöndíjban; a 17 melléklettel ellátott kérvényben apja Károly csapatkeresztjére és a "Tűzkereszt a koszorúkkal és kardokkal* kitüntetésére
hivatkozott.
Az idén közel másfélmillió forint ösztöndíjban, többszázezer
forint értékű tanszer és egyéb
segélyben részesültek a kar
hallgatói.
A 13 évvel ezelőtti 97-tel szemben
most 391-en vizsgáznak itt. Egyedüli gondjuk az, hogyan készüljenek fel minél jobban a vizsgákra.
Az első és második évfolyamon
még csak beszámolókat
tartanak.
A I I I . éves történelem-földrajz szakosók gyengébben tanuló
társaik
segítésében tűnnek ki.
Horváth
Imre, az egyik tízenkettes csoport
vezetője Mihályi Annának is segített a jó felkészülésben, ő maga
földrajzból legutóbb jelesen vizsgázott, Mihályi Anna pedig, aki
tavaly ebből a tárgyból utóvizsgázott, most 4-es eredményt ért el.
A csoport eddigi tanulmányi eredménye 4.42.
A IV. évfolyam 23 halgatója
csütörtökön a Szovjetunió történetéből vizsgázott jó eredménnyel.
Tizenöten
kaptak
5-ös, illetve 4-es osztályzatot
Közöttük van Lődi Ferenc szakérettségizett hallgató is, aki azelőtt gyárimunkás volt s ma m á r
ismert költő. J ó felkészüléssel s jó
vizsgaeredményekkel köszöni meg,
hogy neki mór nem a József Attiláéhoz hasonló sors jutott osztályrészül. Nem kell neki alázatosan
díjtalan gyakornoki állásért
sem
folyamodnia, mint többek
között
az 1940-ben végzett Fényi Istvánnak. akinek kérvényéből 10 aktát
gyártottak, mire hozzájutott ehhez
az -álláshoz*. Lődi Ferencet és
most végző 27 társát
eredményes
vizsga után várja a tanári állás s
közülük többen már a jövő okta-

az egyetemi

a szerszámkészítő üzemrész egyik
legjobb
dolgozója. Szorgalmasan
végzi munkáját. Naponta 80 darab
körzőt kell elkészítenie, de előirányzatát minden nap túlszárnyalja.
Május 30-án délelőtt 11 órakor már
a 101. körző készítésénél tartott.
A mennyiségi termelés növelése
meLletj a vállalat dolgozói elsőrendű
feladatnak tekintik az anyagtakarékosságot. Április hónapban bevezették a cipősarokvas
gyártását,
amelyet eddig fel nem
használt
apró vasdarabokból készítenek el.
Szekeres István műszaki vezető júfűus 15 tiszteletére megfogadta, hogy
az anyagtakarékosság fokozása érdekében újítást dolgoz ki, amelynek
bevezetésével a gyors csőfogó szerszám
készítésénél
20 százalékos
anyagmegtakarítást
érnek el. A
Gazda-mozgalom keretén belül a
vállalat a második negyedév kezdete
óta ez ideig

vizsgákról

tási évben az egyetemen fognak ta- fesszoTok
meglátogassák a
ballnítani.
katókaj, vagy felajánlják
iegítségiiket a valamilyen okból
elmaraVizsgák az Orosz Intézetben dóknak? Most, viszont a profeszszorok
segítő
tetteiről
nagyon
A Szegcdi Egyetem orosz intéze- sok példa tanúskodik.
tének termeit
vizsgákra lelkesítő
Az Orosz
Intézetnek mini
az
jelszavak díszítik.
Lázas
munka
egész egyetemnek is célja a
vafolyik most,
melyben az
intézet
lóban jól felkészült
szakkádorek
minden tagja, hallgatók és
tanákibocsátása. A mi
végző hallgarok egyaránt
résztvesznek. Szinte
tóink már csak hallomásból ismerik
kivétel nélkül minden hallgató áta múltban végzők
nagy gondját,
érzi 0 vizsgák fontosságát. A konamit a végzést követő időszak álzultációk, melyek a jobb és
könyr
lástalansága jelentett. Az
egyetenyebb tanulást
segítik elő,
igen
met végző, orosz-szakos tanárokat
népesek. A könyvtár
olvasóját áltárt karokkal várják a közép'sko.
landóan látogatják. Pezseg most az
Iák tanári állásai, tőlünk kerülnek
Intézetben az élet.
Kipirult arcú
ki a felsőoktatás utánpótlásai,
a
IV. évesek várják az első vizsgajövő aspiránsai, kandidátusai.
eredmények
kihirdetését. Tudják
Intézetünket még évközben megazt, hogy az osztályzatok
igazsá.
gosaik, hűen
tükrözik egész évi látogatták a különböző középiskodiámunkájuk eredményét és felkészült- lák diákjai és szakérettségis
Sokan, látva azt. hogy
miségüket. Alapos tanulást és tudást kok.
foglalkoztükröz Deutsch Jutka,
Tóth
Béla, lyen érdekes anyaggal
látva toLengyel Géza és más IV. éves hall- nak az orosz intézetben,
valamint
gatók j ó eredménye. A most vég- vábbá az oktatás módját,
a hallgatókról
milyen
ző I V . évesek előtt
nagy feladat azt, hogy
messzemenően
gondoskodik
állaá l l : az államvizsga j ó letétéle.
munk, nagy kedvvel jelentkeztek
az
Az egész egyetemen mindenki és orosz-szakra.
A z intézel
minden
minden a vizsgák sikerét
igyekszik hallgatója önkéntes ée lelkes pro.
biztosítani.
Az orosz intézetben is pagálója is
az orosz intézetnek.
a pár|íagok és a pártonkívüli nép- Mikor az órák közti szünetben ela
nevelők, tanársegédek és
tamárok beszélgettek a mi elsőéveseink
vendégekkel, a
leez\ a célt tartják szem előtt.
Az középiskolás
intézet gondoskodik
arról.
hogy a endő elsőévesekkel, saját példájuk
tanulmányaikban
valami miatt * el- lelkesítő erejével győzték meg őket
lehetősé,
maradt
hallgatók, vagy. akik
be- arról, hogy milyen nagy
orosz
intézetben
tegségük miatt nem képesek
teljes gek állnak az
erővel készülni, pótolják
hiányossá- végzők elöltgaikat.
Vájjon el lehetelt
volna
Bencze
Györgyné
képzelni a multbian azt, hogy a proorosz intézeti tanársegéd

DCisqyúlh

az

Űj magyar film s „Rákóczi hadnagya"
A Magyar Filmgyártó Vállalat a
Rákóczi szabadságharc
megindulásának 250. évfordulója
alkalmából
új színes játékfilm forgatását vette
tervbe „Rákóczi hadnagya" címmel.
A film Rákóczi korában lejátszódó
romantikus hősi történetet elevenít
fel, amelynek hőse Bornemissza János, fiatéi jobbágy legényből
tett
kuruc szabadságharcos.
A felvételeket a nyár
folyamán
kezdik meg. A forgatókönyvet Barabás Tibor írla. a filmet Bán Frigyes ké'szeres Kossuth-díjas rende-

zi, kísérőzenéjét pedig Farkas
renc Kossuth'dfjas szerzi.

Fe-

Szerdán gőrőg-tőrök-jugoszláv
vezérkari megbeszélések
kezdődnek Athénben
London (MTI). A londoni rádió
jelentése szerint hétfőn jugoszláv
katonai küldöttség indult Athénbe,
hogy részt vegyen a szer'án
itt
kezdődő görög-török-jugosz'á - vezérkari megbeszéléseken.

Orq6na-uteábah

Az elmuit hét végén
békekisgyűlést tartottak Róhuson az Orgonautca 1. szám alatti háznál.
A kisgyűlésén
a környék lakói
közül
mintegy 70—80 fő
békeharcos
jelent meg.
A gyűlésen részt
vett
Lacsán Mihályné elvtársnő, a
Városi Békebizottság
titkára
is.
Színes virágoktól
pompázó
kertben tartották meg a kisgyülésf,
melyet Polgár Tibor DlSZ-fiafal
szavalata vezetett be.
Ezután
Tóth
József
elvtárs,
a Ruhagyár
dolgozója mondott beszédet.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy a magyar
nép számtalanszor
hitet tett már
békés akaratáról.
Legutóbb a választásnál
mutatkozott
ez
meg,
amikor
a magyar
dolgozó
nép
egyöntetűen a népfront
programmjára, a magyar nép jólétére,
derűs
életére, a békére
szavazott.
— Most ismét rajtunk
lesz a világ szeme,
— mondotta
beszéde
további részében Tóth elvtárs.
—
Hazánk fővárosában
kezdi
meg
június 15-én
ülésszakát
a
Béke
Világtanács.
Ez alkalommal
szeretettel várjuk a történelem
legnagyobb
mozgalmának
vezérkarát,
olyan szeretettel,
amilyennel
csak
családtagokat, jóbarátokat
vár
az
ember.
Beszéde végén elmondotta
Tóth
elvtárs,
hogy
további
feladata I
minden békeharcosnak,
hogy
meg-1

A szegedi

A béke kérdése
legfőbb

kérdés

üdvözlete

Világkongresszusához

Június
5-én kezdődnek
Dániában
a Nők Világkongresszusának
tanácskozásai.
Erre a napra
nagy
örömmel és lelkesedéssel
készülődtek megyénk asszonyai. Sok
szeretettel és gondossággal
készítették
el ajándékaikat
a kongresszus
küldötteinek.
Esténként,
munka
után
összeültek
az MNDSZ
székházban
vagy egy-egy meleg családi
otthonban és ki szabott, ki vairt, ki pedig
hímezte a béketarisznyákat,
a
magyaros hímzésű
blúzokat,
horgolták a térítőket.
Ilyenkor
egy-egy
nönevelő elmondotta, mit is jelent
a világ dolgozó nőinek életében ez
a kongresszus,
amelynek
legfőbb
célja: eleget tegyen a nök legfőbb
vágyának,
annak az óhajnak,
hogy
minden ország asszonyai
békében
és barátságban
élhessenek.

a

feszíteti
erővel
dolgozzék
nagy
céljaink
valóraváltása,
érdekében
s legyen résen az ellenség
minden
kísérletének
visszaverésére,
mely*
lyel bélfos életünkre akar
törni.
Tóth elvtárs szavainak
elhangzása után igen
sokan
szólaltaié
fel. Elsőnek
Lacsán Mihályné,
városi béketitkár
beszélt arról,
hogy
mennyire
fontos a. békéért
vívott
harc állandó
fokozása
és
hogy
sok még a tennivaló.
Erre
figyelmeztetnek
bennünket
egyes
vezető
amerikai államférfiak
kihívó
beszédei is és a koreai háború elhúzása az imperialisták
részéről.
— Mi továbbra is minden
erörilc
kel küzdünk a tartós békéért.
Ezen
az úton követjük
a
békeszerető
embereket,
s nagy barátunkat,
a
békeharcot vezető
Szovjetuniót.
Remzsö Györgyné
fiatal
anya
a gyermeke
boldog
életéről
beszélt. Szavait azzal fejezte be, hogy
a magyar dolgozók <a békéért
harcoló milliókkal
tartanak
együtt,
merf alkotni akarnak, a boldog jövőért dolgoznak
szerte az országban. Ezért harcolunk a békéért.
A békekisgyűlés
résztvevői
táv
iratban
tiltakoztak
a
Rosenberg
házaspár
tervezett
kivégzése
ellen
A kisgyűlés
rövid
ünnepi
kultúrműsorral
ért véget.
SIROKMAN
MIHÁLY
a „Délmagyarország"
levelezője

asszonyok

a Nők

— ez

A hangverseny
iránt óriás volt
az érdeklődés. A szülök és főként
a fiatalság hangverseny iránti nagy
érdeklődésére
tekintettel a Városi
Tanács népművelési osztálya rendezésében csütörtökön délután 5 óra"
kor az újszegedi szabadiéri
színpadon megismétlik a
hangverseny
teljes műsorát. A belépés díjtalan.

jó kezdeményezése a "kérdezz —•
felelek* külpolitikai
levelesláda,
Hétfőn már a Hódmezővásárhelyi
Mérleggyárban is ilyen kis ládába
dobhatták be kérdéseiket és né*
hány napon belül a Makói
Gép*
gyárban és Sándorfalván
is így
fordulhatnak kérdéseikkel a béke*
bizottságokhoz a dolgozók.
A megye értelmiségi dolgozói kö*
zül többen kapcsolódnak be a fel*
világosító munkába, a nemzetközi
kérdések ismertetésébe. A Megyei
Békebizottság nemzetközi kérdéseket előadó brigádjában eddig a
Szegedi Tudományegyetemről csak
a Jogi Kar tanársegédei, tanárai
vettek részt. Most a Természettudományi Kar intézeteinek dolgozói
is bekapcsolódnak a felvilágosító
munkába, hogy minél több csongrádmegyei faluban
tarthassanak
előadást, válaszolhassanak a dolgozók kérdéseire.

A Béke Világtanács
budapesti
ülése előtt a békebizottságok tagjai, a békekisgyűléseken résztvevő
dolgozók, háziasszonyok,
öregek,
fiatalok egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a nemzetközi politikai kérdések felé.
Szegeden mintegy 400 kisgyűlés
közül számos helyen a Pravda május 24-i -A jelenlegi nemzetközi
helyzetről* című cikkével
foglalkoztak. A Víz- és Csatornamüvek
egyik dolgozója az egyik kisgyűlésen ezeket mondotta: "Ebből is
láthatjuk, hogy a Szovjetunió milyen fáradhatatlanul harcol a világbéke megteremtéséért*. Sándorfalván
a
Partizán-utcai békebizottság kisgyűlésén Varga Lajos, a
Rózsa Ferenc-tsz tagja, az öthatalmi
tárgyalás
megkezdését
sürgette.
Egyre szélesebb körben terjed el
a megyében az Üjszegedi KenderLenszövőgyár
békebizottságának

ma

és eb-

is
Csütörtökön
délután az újszegedi szabadtéri
színpadon ben a kérdésben az asszonyok
hallatják
szavukat,
mini
azok,
megismétlik
az ifjúsági
dalos
ünnepséget
akik egy-egy háború alatt a legtöbAz elmúlt héten szombaton világhírű zeneköltőnk,
Kodály
Zoltán
látogatott ei Szegedre és az ifjúsági dalos
ünnepségen személyesen
vezényelte a „Forr a világ'1 című
kórusművét. A nagysikerű hangversenyen szerepeltek
Szeged általános iskoláinak énekkarai, a Főiskola és a Zeneművészeti
Szakiskola
kórusai.

előtt

Egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak
Csongrád megye dolgozói a nemzetközi kérdések felé

22 ezer forintos megtakarítást
ért el. A vállalat dolgozói újításaikkal és észszerűsítésükkel is hozzájárulnak az üzem termelése növeléséhez Április é s május hónapban. 31
újítási javaslatot nyújtottak be, ebből már tízet gyakorlatban is alkalmaznak, amelynek
megtakarítási értéke meghaladja az 50 ezer
forintot.
A Szegedi Fém ipari Vállalat dolgozói a párt irányítását szem előtt
tartva harcoljanak továbbra is még
elszántabban féléveg tervük maradéktalan teljesítésért, lemaradásuk
behozásáért, hogy június 15-ét, a
Béke Világianács budapesii ülését
újabb termelési győzelmekkel köszönthessék-

ülésszaka

bet szenvednek.
Hiszen a
háború
férjeiket,
gyermekeiket,
szeretteiket
ragadja el a családi otthonból. De
szó esik június 5.én Dániában
a
nők jogainak
érvényesítéséről,
a
gyermekek
védelméről is és a béke
biztosításáért
a magyar anyák
is
ott állanak
a világ
asszonyainak
sorai közölt. Elszántan
küzdenek
a békéért, a nők jogainak az
érvényesítéséért,
a gyermekek
szebb,
boldogabb
életéért.
Számtalan
kisebb
és
nagyobb
hímzett és horgolt teritőt
készítetlek az MNDSZ-csoporlok
szerte a
megyében.
Különösen szép a szegedi Belváros I. kerületi
MNDSZcsoport piros
selyem
díszpárnája.
A szegedi V. kerületi Klára
Zetkin
MNDSZ.csoport
egy vietnámi
aszszonynak készített
díszpárnát.
A
szegedi Felsőváros
I. kerület
MNDSZ asszonyai Eugénia
Coitonnak,
a Demokratikus
NSk
Világszövet,
cége
elnökének
szépen
hímzed
blúzt küldtek ajándékul.
Elkészí-

tettél: ajándékukat
a
csanádpalo
tat MNDSZ
asszonyok
is; a szép
tarisznya kék selymét színes fonállal
díszítették.
De az ajándékok mellett.

leveleken keresztül is
elküldték a kongresszus
küldöttet
nek üzeneteiket,
üdvözleteiket.
A
levelekben
munkájukról,
életükről,
épülő, szépülő városukról,
községükről írtak.
Harcra
lelkesítették
azokat az asszonyokat,
akik
még
ma is a kapitalizmus
igája
alaV
nyögnek.
A
szegcdi
asszonyok
levelei
küldtek Dánia asszonyainak
ahbói
az alkalomból,
hogy ott
rendezik
meg a Nők
Világkongresszusát.
— Üdvözlünk
benneteket a
nőkongresszus
alkalmából
—
írják
levelükben —. Mi,
magyarok,
•
Magyar Dolgozók Pártja
iráni/ítd.
sával építjük
új szabad
hazánkat,
egységben
építjük a
szocializmust.
A nép hatalmas
egységének
vagyunk egy része, mi, magyar nök,
magyar
anyák.
Nekünk
egyenlő
jogunk van a férfiakkal.
Ez ott nótátok még csak álom, de
harcoljatok érte!
Kedves
dániai
asszonytársaink!
Nektek is van kommunista
pártolok, amely az élen harcol a dán
nép függetlenségéért,
szabadságáért! Harcol az
egységbontók
ele
len. A háborúra
uszító
amerikai
imperialisták
lakájai,
a
jobboldali szociáldemokraták
ellen. Ti Is
kövessétek
kommunista
pártotok
útmutatását és irányvonalát
Segítsétek e nagyszerű
harcban. Ti
is
álljatok
ki egyöntetűen a
béka
mellett.
Kívánjuk,
hogy harcotok
eredményes
legyen!
A sok-sok Szép ajándék és a leve.
le': viszik a szegedi asszonyok
üdvözletét, harcos kiállásukat
a
Nök
Világkongresszusának.

SZERDA,

Haladéktalanul fogjanak hozzá a kapáláshoz
az Alkotmány tszcs tagjai
' Nélniny hét múlva a dolgozó pa.
Ms/tsúg hozzákezd az aratáshoz. A
•gabonák tövei sárgulni
kezdjenek
és rendre dőlnek majd le a kom.
bajnok, az aratógépek, a
kaszák
•lati. Először az öszi árpára keriit
öiajd a sor, aztán gyors egymásutánban minden
kalászosra.
A
izímveszteség
nélküli
aratáshoz
azokban az szükséges, hogy a munkához időben tudjunk hozzákezdeni: a túlérett gabonából sok szem
kipereg. Márpedig a mi célunk az,
b"gy minden szeiu gabonát betakarjunk.
Erro hívja fel a figyelmünket a párt és népi demokratikus kormányzatunk.
A gyors és
szemveszleségnélkülj
krnIás egyetlen
biztosítéka, ha jól
gazdálkodunk a
munkaidővel, ha
Időben végzünk e! minden munkát,
így cselekszik minden gondos gazda, Igy tesz minden lermdőcsoport
Is, ahol közös
feladatnak érzi «
lrg-ág a feladatok helyes mcgoldá.
kát,
A szegcdi Alkotmány termelőosojportbnn azonban egészen másképpen á,l n dolog. Ha végigmegyünk
t| csopori földjén,

alig látunk qyommenles
területet.
TA hatalmas, dús kalászoktól terhes
lárpnláhla alja már egészen sárga.
Levágásához nemsokára hozzá kell
jk< zdeni.
Ez a munka sok
erőt
fcrsz igénybe. Mire nz árpa aratása
Ivn! végeznek, azonnal
liozzá keli
, kezdeniük u többi, 123 hold kalászos levágásához is.
A csopori földjein zöldség, a cukorrépa, a takarmányrépa, a kelkáposzta és a kalarábé alig látszik

ki a gazból. A csoport vezetősége
ahelyett, hogy tenne valamit a növényápolás mielőbbi elvégzése
érdekében,
sopánkodik, azt hangoztatja, hogy kevesen vannak,
aem
jut munkaerő mindenhová. Azt is
mondja a vezetőség, hogy a „sok
esőzés
visszatartotta őket
munkájukban."
Az elmúlt évhez viszonyítva va.
lóban sok csapadék' esett már le.
De ez alól az „akadály" alól egyetlen csoport sem volt kivétel. Másul! mégis idejében
hozzá tudtak
kezdeni a növényápoláshoz. Az újszegedi ötéves Terv tszcs például
a tavasz kezdetén sok nehézséggel
küzdött.
A csoportban lényegesen
több terület is jut
egy'egy tagra,
miat az Alkotmány tszos-ben. Mégis szépen haladnak ott a munkák,
mert a vezetőség jól dolgozik. Az
ötéves Terv tszcs tagjai érzik és
tudják,
ahogyan
dolgoznak, ügy
látják
majd
hasznát.
Kezdőiben itt 's baj volt a munka megszervezésével.
Az eltelt idő
alatt
azonban megszüntették a hibák jórészét.
Ezt a példát kiell követnie az Alkotmány termelőcsoportnak is.
A
feladat most az legyen, hogy
mie'őbb tüntessék el a gazt a területről. A csoport vezetősége újra
és
újra vizsgálja meg, mennyiben lehelne változtatni a
tagság eddigi
munkabeosztásán, hogyan lehetne a
csoportban átszervezést végrehajta.
ni.
Mert azzal, hogy sopánkodnak,
siránkoznak, egyáltalán

Éppen, ezért haladéktalanul kezd-"
jen hozzá a csoport tagsága a ka
paláshoz. Ne várjon egyetlen napot
sem! A csoport
pártszervezetének
tagjai mutassanak ebben a munkában is jó példát és végezzék úgy
munkájukat hogy élre
kerü'jenek
a növényápolásban is. A pártszervezet vezetősége törődjék többet a
verseny
nyilvánosságának biztosításával. A
csoport
vezetőségének
adjon az eddiginél i s több segítséget a munkához. Hasson oda, hogy
a csoport területén olya'n egészséges
versenyszellem
alakuljon ki,
amely hatalma©
lendítőerőt ad a
csoport valamennyi tagjának.
Ne
tűrjék meg egy
pillanatig sem a
gyomot a növények között, A csonem jutnak előre.
port végezzen olya'a munkát, hogy
Az idő halad, a gaz nő, a gabona minden előfeltétele meg legyen a
érik. Itl a csoport nyakán az ara- veszteségmentes, gyors aratásnak 1

A röszkei „ L e n i n " tszcs-ben m e g k e z d t é k
a c s í p ő s és c s í p ő s s é g m e n f e s f ű s z e r p a p r i k a
palántáinak kiülteléséf
' A Szegeddel határos Röszke közfcégben is termelik a világszerte is.
hiert zamatos, piros szegedi fűszerpaprikát. A több mint 700 holdon
gazdálkodó röszkei Lenin tszcs tag.
jjai évtizedek óta paprikatermeléssel
foglalkoznak. E „mesterség"' agrotechnikája apáról-fiúra
öröklődött
a faluban. Amíg egyénileg gazdálkodtak. féltve őrizték egymástól a
termelési módszereiket.
ina a hosszú évtizedes tnpaszta.
latok
kicserélésével
közösen
I dolgoznak e fontos exportclk1
künk terméshozamának növelésén.
'A tszcs — amely az ország egyik
legnagyobb paprlkatermelő csoportj a — az idén 75 holdo n termeli a
hazánkban közkedvelt csípős és a
világszerte keresett csípősségmentes
paprikát
A röszkei Lenin tszcs-ben már
hlőre felkészültek az idei bő termés
biztosítására. A legszebb paprikák
magjából neveltük a palántákat A
hidegágyban nevelt palánta kényes
növény A csoport asszonyai féltő
gonddal ápolták. Kétszer is veszély
fenyegette a gyenge növényeket,
mégis meg tudták óvni.
Amikor
már négy levelet hajtott, gombabelegség támadta meg s « levelek
sárgulni kezdtek. Az idejében alkániazott nitrogén műtrágya permetezéssel legyőzték a betegséget s
egyben meggyorsították a palániák
fejlődését Nem sokkal
később a

fagy fenyegette a palántákat. Ekkor
szalmatakaróval fedféfk be az apró
növényeket, amelyek ma már 10—
12 levélben vannakA legjobb talajt választották kl
a paprika alá: a pillangós növényü őszi
takarmánykeverék
lekaszálása után holdankint 200
mázsa IstáHútrágyát és 50 kiló
pétisót szórtak k> a földre.
Jól
előkészített,
tápanyagban
gazdag talajbap kezdték el kedden
reggel, mintegv
80.an
— főleg
asszonyok — a paprika kipalántálását. Amikor munkához láttak, felajánlották, hogy a Béke Világtanács közelgő üléséneik tiszteletére öt
nap alatt elültetik a majdnem kétmillió palántát. A munkát sorvona'.
zóvnl
gyorsítják
meg. amellyel
60x40 centiméterre kijelölik a sorés lőtávolságot. E távolság lehetővé
teszi a sok kézi munkát igénylő
paprika fogato s erővel való gyomtalanítását
A tszcs ütemterve holdankint 30
mázsa termést ír elő- Ezt azonban
túl akarják szárnyalni Tavaly csupán kísérletképpen öntöztek
s holdankint 15 mázsá s többtermést jelentelt a vízzel való egyszeri elárasztás.
Az idén 25 holdra vezetik a Tisza
vizét, ami több exportpaprikát jelent majd népgazdaságunknak — s
a röszkei Lenin tszcs tagságának
legalább 200 ezer forinttal löbb jövedelmet

X ÁRAMSZÜNET! A Délmagyarortozá'gi
Áramszolgáltató
Vállalat
közli,
hogy Június hó 4-én reggel 6 órától
délután 13 óráig
Kisjeleken. Bálás,
tyár, Sövényházán szünelel az áram.
szolgáltatás.

KÜLONVONAT Június 7-ér.' Miskolc—
Lillafüredre. Részvételi Jegy Ft. 45.33.
Jelentkezni lehet az IBUSZ.nál, Ktau
zá| tér 2.
KEPEIT
keretozZeSée
és Javíttassa
Kárpáti keretezőnél Sztálin krt. 53.
ELADÓ 350 es Sarolea
motorkerékpár Somogyi Béla u. 11. Megtekinthető vasárnap.
FÉRFI
tisztviselő
számára
szállás
kapható Zrínyi u. 10. I. em. utollsú
tiltó.
SERTÉSTRAGYA
ir.'gyen elhordható.
Érdeklődni Szeged,
Vásárhelyi »gt.
76 szám.
MÉLY fehér
gyermekkocsi, Jóálla.
potbnn eladó. Csongrádi sgt. 26. em.
Megtekinthető 2 órától.
ARPA aratását
vállalnék. Vásárhelyt
sgt. 120.
SASHEGYIN É fürdőruhái, melltartót,
melltarlóskombinét
Szt. László u. 8.
alatt készít.

Sztállnvárosban felveszünk vasszerkezetek gyártásában én szerelékében Jár",aa
vUlaryhegesz
tő. vasszerkezeti lakatos

szakmunkásokat
és s e g é d m u n k á s o k a t
Lakást ingyen.
napi
három,
szorl főétkezést
Ft 6.40 téri.
lésért biztosítunk
Jelentkozés
levélben
vagv
személyesen:
Sztállnvárosl
Csö- és
Erőmfiszerolésl Vállalati ál,
Budapest.
VI. Balcsy-Zs. út 33. vagv Sztá.
linváros,
Koktlia út,
Martin.
Iroda.

Szlálinvárosba
felveszünk vasszerkezetek gyár.
lásában és szerelésében Jártas
vlllar.yhegeeztő,
vasszerkezeti
Inka''os
szakmunkásokat
és
•egédmunkásokat.
Az odautazás költségét
vállalatunk meq(érlll Lakást. Ingven. napi háromszori főétkezést 6.43 Ft-ért
biztosítunk. Jelentkezés
szemé
lveser- vngv levélben: Sztálin,
városi
Cső. és ErömflMsrelési
Vállalatnál. "Rudapeet
VI. Ba.lsv-Zsilinszky út 33. vagv fizta,
linváros. Knk'Ua.út, Mnrtln.lroda

tás és ha a hátralévő
rövid
két
hetet nem hasiználja fel gazdaságosan, komoly
veszteség éri a csoportot
Gondoljon arra a csoport vezetősége és a tagsága is, hogy a kapásokat a betakarításig
jónéhányszor
meg kell még kapálni, ha azl akarják, hogy jó termésük legyen, A
kapálások közötti
időben
feltörő
gazok
visszatartják
a
növények
fejlődését. Tudja a csoport, hogy
különösen az első két-három gyom.
lalanítás időbeni
elvégzése a legfontosabb, mert ebben az
időben
még fejletlenebbek a növények és a
gaz. burjánzása
jobban
megviseli
őket.

SZÍNES DIOPTRIÁS
menlscus
szemüveg
VÉDI SZEMÉT nap.
tób munkábar.',
Bportnál. üdü
léénél.
Kapható: az OFOTÉRT
boltokban.

A Viharsarok

és Délmagyar.

ország Lapkiadó Vállalat kiadóhivatalát

Lenin-u

6, sz.

alól Klauzál-tér 3. sz. alá

helyezte át.

1953. JUNIUS 8.

r á r t k g z *
Értesítjük a politikai Iskolák I.
és II. évfolyamos propagandistáit,
hogy 1953 június 3-án, szerdán
délután 5 órakor a Radnóti gimnáziumban és az Építőipari
technikumban vizsgákat tartunk.
Pontos megjelenést kérUnk.
Értesítjük a Bolsevik Párt l. éves
propagandistáit és hallgatóit, vala.
mint a Sztálin
elvtárs életrajza
propagandistáit és hallgatóit, hogy
részükre a brosúra megérkezett
a

párioktatás

házában, átvehetik.
1
Pártoktatái
Háza

Értesítjük a
Politikai Gazdaság
tan szak L és I L évfolyamának
hallgatóit és propagandistáit,
a
Párttörténet I I . évfolyamának hallgatóit és propagandistáit, hogy a
soronlévő anyaghoz az útmutató
megérkezett. Kérjük, vegyék át a
Pártoktatók Házában.
Városi rnrúiizotisúg
ugit.-prop. osztály

A Rákóczi szabadságharc évfordulója
alkalmával
kiállítást rendez és mintegy 30 előadást tart
az üzemekben a Történelmi Társulat szegedi csoportja

-•Urak, papok dölyfét im eleget
tűrtük« — mondja Esze Tamás Romája, Ady Endre versében. Ezért
mentek át a szegedi parasztok közül is sokan kiegyenesített kaszákkal a kuruc seregbe, amikor azok
— az egykori krónika tanúsága
szerint — 1704-ben a császáriak
által megszállt szegedi várat ostromolták.
Az elnyomóknak azonban
csak
közel negyed évezreddel később sikerült végérvényesen a
nyakára
lépni. A kurucok unokái — a szegedi munkások, parasztok, értelmiségiek is — most boldog korszakot
építve emlékeznek meg a dicső Rákóczi szabadságharc 250. évfordulójáról.
Ez alkalommal a Szegedi Tudományegyetem Történelmi Intézetének tanárai az ország több nagy
vidéki városában tartanak előadásokat. Bánkuti Imre, a Történelmi
Intézet tanársegéde olyan témákról ír tanulmányt, amellyel a polgári történészek nem foglalkoztak:
a Rákóczi szabadságharc hadipaOrszágos Levéltár
IDOJARASJELENTÉS rancsáról. Az

adataiból, okmányaiból megállapította, hogy Rákóczi nagy körültekintéssel gondoskodott a szabadságharc gazdasági bázisának, az
iparnak fejlesztéséről. Törődött
a
bányászok helyzetével is.
— Mi, egyetemi előadók ls kegyelettel s egyben azzal az elhatározással emlékezünk meg Rákócziról és kurucairól — mondja Bánkuti Imre —, hogy hősi küzdelmüket még alaposabban
tanulmányozva, az ő szellemükhöz híven
még harcosabb hazaszeretetre neveljük fiataljainkat.
A Történelmi Társulat
szegedi
csoportjának tagjai mintegy har+
minc előadást tartanak
a város
üzemeiben s kiállítást
rendeznek
az évforduló alkalmából. A szegedi
Móra Ferenc Múzeum és a szegedi
Állami Levéltár által
felkutatott
dokumentumok közül
kiállításra
kerül az ostromlott szegedi vár térképe, egy védlevél, amelyet Rákóczi megbízásából Eszterházy Antal
küldött a szegedieknek és egyéb
z
okmány.

Várható
időjárás
szerda
e » i q : Fel.
hös Idő.
|öbb helyen
eso.
merse.
kelt szél,
az éjt.
szakai lehUlés ke.
léten
kissé meci
A z MHK terv teljesítése i s b é k e h a r c o s c s e l e k e d e t
erosod'k,
másutt
A Szegedi J u faárugyár
Sportköré káját." E szavakra gondolva készül,
aliq
változik.
A
nappali
hőmérsék- nek tagjai és az üzem dolgozói csat- nek üzemünk sportkörének tágjai éa
lakozlak
a
Ruhagyári
Sportkör
ver- a-z üzem dolgozói az MHK próbákra.
let csökken.
Várhaló
hőmérsékleti értékek az senyfelhívásához az MHK.hét próbál, Az elmúlt napokban férfi sportolóink
A Juta,áru. a gránátvetésben, távolugrásban
női
orszáq területére. Szerdán reggel 5 nak sikere érdekében.
gyári dolgozók
nemcsak termelési sportolóink a 100 méteres futásban
- 8 , délben 14—17 fok között.
eredményeikkel, hanem
sporteijesít- és magasugrásban értek el szép ered.
MOZI
ményeikkel is készülnek a Béke VI- ményeket a próbázdeok során.
Edés dig 33 sportoló vett részt a próbá"
Szabadság: Makacs menyecskék (ma lágljiar. ács budapesti ülésszakára
az. üzem DISZ fiataljai előljárnak
a zárokon. Legjobb eredményt
utoljára).
Mucs(
példamutatásban, hogy a munka és
Vörös Csillag:
Mitrea Kokor
útja a sport frontján i« megállják helyű, Andor én Bácsványi Béla ért «á R>'á_
nátve'ésbö), mindketten 63
méteren
(ma utoljára).
kel a IV.
Világifjúeági Találkozóra felüli dobással. Bakos Kálmán távol,
Fáklya: Karrier Párizsban
(Június v a ió készülődésben.
ugrásból
és
Papp
Teréz.
100
métere©
4.1g).
Az MHlUerv teljesülése !« békehar sikuftásból értek el
kimagasló
tel.
Az előadások háromnegyed 6 és 8 cos cselekedet. Rákosi elvtárs májU6 Jeskmén-yt. de a többi sportoló eerd
10-i beszédében mondotta: „A béke maradt el eredményeikkel.
órakor kezdődnek.
;
megvédésének rálunk mindenki közSZÍNHÁZ
Péterházi Em© £
vetlen harcosa,
aki Jól végzi
mun.
Este fé! 8 : Három a kislány
Ady
bérlet (12).
flgyelőblzöttwág elnöke Magyar Kor?
Tumpek világcsúcsa
tagok Sándor István ée Tőrrel
KIÁLLÍTÁS
Tumpek, a Bp. Honvéd kiváló úszó. nél,
100 m.es pillangó
úszásban Gábor.
„Korea a szabadságért"
képzőmű- ja a
vészeti kiállítás (Horváth M u. Uveq. 1:04.3 másodperces kiváló idővel ÚJ Ma aqit. prop. bizottsági értekezlet
csarnok)-. Délelőtt 9 órától esfe 8 világcsúcsot ért el. A régi világcsúKlein
nyugatnémet
tartotta
A VTSB mellett működő
agitáció©
óráig. Tárlatvezetés
délelőtt 10—11, csot
és propaganda bizottság ma eete fél
délután 5—7 óra között. Csoportos lá. 1:35.8 mp-cel.
7-kor
az
MHK-val
kapcsolatos
fontoá
toqatásnál, bejelentésre bármikor.
VÍZILABDA
értekezletet tart,
melyre az öetze©
MUZEUM
Bp. Lokomotív—Szegedi Dózsa 2:2 tagok jelenjenek meg.
Szegedi Iparfellödée a céhektől
a (2:0).
szociallsia
Iparig:
Fejlődéstörténeti
kerék pár bajnokság
A Szegedi Dózsa 2. félidei kitűnő Meqyel orszáqúti
kiállítás; Móra
Ferenc-emléhkiállllás; játékával pontot szerzett Budapesten.
Vasárnap rendezték meg Csongrád
Fehértó élővilága kiállítás: hé" fő kl
Az összevont megyei vízilabda bajvételével mindennap
10 órától esie nokság során a Szentesi
országúti kerékpá.
Kinizsi 4:0 megye 1953. évi
6 óráig.
(0:0) arányban győzött az Sz. Petőfi ros bajnokságát Szeged határától ki
országúton 42
ellen. Az Sz. Haladás—Csepelt Autó- Indulva a budapesti
KÖNYVTÁR
résztvevővel. A 100 km.ee főverseny
Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási mérkőzés 3:3, (2:2) arányban döntet győztese if.|. Kiss (Hmv.
Dózsa) 2
lenül
végződött.
Ideje hétköznapokon: Olvasóterem dél
óra 52 perces Idővel. Az ifjúságiak
elöli 10-től este 9-ig:
hétfőn 2-től
50
km-es
versenyét
Tanács
(8z.
HonIfjúsági súlyemelő verseny
efte 9 ig. Kölcsönzés 12-től este 8-lg;
véd) nyerte
1 óra 35
perccel, a«
hétfőn 2-től este 8-lg. Vasárnap nyitVasárnap Jótelkerült
ifJÚ9ágl súly- Idősek 50 km.es
versenyében Deák
va 9.töl 13 óráig.
emelő versenyt rendeztek
Szegeden (Sz. Lok) győzött 1 óra 36.os idővelsúlycsoportok győz- A nők 20 km.es versenyét Fülöp (Sa
Somogyi; Délelőtt 10 órától es'e 7 iq 31 indulóval. A
(Könvvkölcsönzée:
délután 2-töl este tesei: Horváth (SzMTSK) 155, Elekes Postás) nyert© 35 perc alatt, máso(Szentesi Lok) 150: Horváth (Szegedi dik Tólh (Sz
6 óráig).
Postái") rajta.
A t.áv>
LoBi 187.5; Szőke (Szentesi Lok.) 195', nagyrészét esőben tették meg a verGorkH (Horváth M.-u. 3. MSZT szék Szóboszlai
(Szegedi
Klr.'izst) 227.5; senyzők. így az
eredmények Jón s ki
ház):
Hétköznapokon délelőtt 10-|öl
(Sz. Kintzrt) 212.5;
Tuszinger mondhatók.
2.ICI délután 3-tól 7 óráig. Könyvköl- Tari
(Sz Honvéd) 215, Szála i (Sz. Honvéd)
csönzés.
207.5: Treplán (Sz Honvéd) 202.5 kg
Tolótájékoztató
A Járás! Könyvtár: Könyvkölcsönzés Pehelysúlyban nem
volt induló.
Á
1. Bp. Kinizsi—Bp
Bástya 2—2, 2j
minden hé'köznap szerda kivételével versenyen löbb
tehetséges
fiatal
Bp. Portás—Bp. Vasas x—2, 3. Szem?
délután 4 órától 7-ig; vasárnap dél- súlyemelő lünt fel.
fcathelvi Lok—Bp.
Honvéd 2—x 4?
előtt 9 tői 12_ig felnőttek részére A?
Szegedi Honvéd—Győri Vasas 1—1. 5?
Ifjúság részére szerda és
vasárnap
Az Sz. Fáklya vezetőségválasztó
VI. Sorlex—Dorogi Bányász
1—2, 6.
kivételével minden nap fél 2-'.ől 4-íg.
taggyűlése
Salgótarjáni
Bányász—Sztálin Vasmű
Olvasóterem nyitva szerda
kivételé
vei minden nap
délután 2-töl 7-ig.
Szombaton tartotta a Szegedi Fák. Építők 1—1. 7. Nagybátonyi Bányára
Vasárnap 9-től 12.lg.
lya Sportkör vezetőségválasztó
tag. —Miskolci Építők 2—x, 8. Nyireg}há
Honvéd 1—1, 9<
gyűlését a Pedagógus
Szakszervezet zi Építők—Miskolci
kultúrtermében. Az úi vezetőcég: El. Debrecent Honvéd—Bp Lokomotív 1 -»
MNDSZ HIREK
VL—Pécsi Lok?
nők Radica Sándor, helyettese Szek- 2. 10. Szombathelyi
Ma délután 5 órakor a szülői mun szárdi Boldizsár-, sporoktu;;ási felelős 2—1, 11. Ceglédi Lok—Vasas Izzó j4
kaközösség
elnökei
részére
rövid Schnemelich Rezső, agit. prop. fele- —2, 12. Makói Vasas—Orosházi KIpL
Pótmérközéeek:
Miskolci
megbeszélést tartunk, kérjük a meg- lős Movlk Antal, szervező dr. Szabó ZSB 1—x.
jelenést.
Béláné gazdasági
felelős
Rakonczai Lok.—Peirecesl Bányász 1—1. a többi
mérkőzéseken
a
Diósgyőri
Vasas,
a©
László,
DISZ
vezetőségi
tag
Ambrus
Délután 6 órakor Belváros TI. taggyűlést tart. MNDSZ városi titkárság. Pál. Póttagok: Pír tér Kálmán. Árok. ózdi Vasas ée a Pápai VL aa esé'ye'
sebb.
'
szállási Dezső. Konkoly János.
Fel
BEKE BIZOTTSÁGI HIR

SPORT

A Városi
Békebizottsáq ér'.eslti
a
A RÁDIÓ MAI MŰSORA
kultúrfelelősöket
hoqy rigmusok ér.
Keztek a BeKq vuaqtanacs Duaapesu
Június 3, szerda
verseny, 9 Hegedű, 9.20
Beszélgetés
Kossuth rádió
úti örökkel,
9.40
Gyermekrádió. 10
Ülésének Hsztelelére. Átvehető a Vá.
rosi Bekebizousaqon
(Széchenyi tér
5 FaJurádió, 5.33 Hfrek, 5.45 Reg- Hírek. 10.10 Hanglemezek, 10.33 óvo
11. szám.)
geli zene, 5.50 Torna, 6
Levelezők dáeok műsora, 11 Bogácsi népdalok,
Elbeszélés,
Jelentik, 0.45 Lapszemle, 7.05 Hang 15 Rádióé gyüttee, 15.25
HIRDETMÉNY
lemezek 8.05 Népi zeno. 11.30
El" 15.50 Cseh operákból, 16.30 Előadás,
16.45
Filmdalok,
17.10
Előadás
17
11.40
ICeringök, 12 Hirek.
Az a termelő, aki i/aprarorgő be. beszélés,
12.10 Forradalmi dalok, 12.30 Béke. óra 30 Hírek, 17.40 Ének, 18.40 El",
adási kötelezettségét
napraforgómag dalok,
19.20 Tánc13 Cseh operett, és filmzere, adás. 19 Hanglemezek,
beadásával teljesítette,
minden be- 13.30 Népdalkantáták,
napok — szőr14.15
Úttörő zene, 19.40 Szovjet
adott 100 kg napraforgómag ulán 2 híradó,
iét emberek.
14.35
Hangverseny,
14.50
lber étolajat, 1 kg szappant és 5 kg Szív küldi. 15.30 Hárfa. 15.50
Redarát vásárolhat,
A termelő kíván gényrészlet
16.20
Rádióját'ék. 17
DÉLMAGYARORSZAG
Rágára minden liter olal
helyett 1 Diszpécserszolgálat,
17.10
Előadás,
17
politikai napilap
log szappan vásárolható. A termelők óra 43 Előadás. 17.55 Magyar
daFelelős szerkesztő és ídadó:
az
étolajat
literenkint. 11 forlrtos lok, 18.10 Építőipari félóra. 19 Han
ZOMBORI
JÁNOS
szappant kg-Uint 14 forintos, a da.
külpolitika!
szerkeszd: a szerkesztőbizottság
rát mázsánként 65
forintos
áron gos újság, 20 Tíz perc
20.10
Egy
falu
—
egv
nóta,
20.40
Szerkesztőség: Szeged, Lenin-u. 11.
kapják A
beadási
kötelezettségen
Előadás. 21,10 Tánczene 22 Hírek,
Telefon: 35—35 és 40—80
felül beadott mir.den l'X* kg napra
zer.e, 23
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin u 8,
forgómagért az étolajcseretelepen 17 sport, 22.25 Szimfonikus
óra
25
Dalok.
Teleíon: 31-16 és 33-00
liter olaiat é«. 20 kg 'darát
térítés
nélkül kap. A (ermed
kérésére ét.
Petőfi rádió
Csongrádmegye] Nyomdaipari
ola| helyeit szappan íe kiadható.
0 NépdaTeldolgozás, 6.45 Toito, 7
Vállalat
Szeged
VB. elnök
Keringök, 7.35 Vidánt zene, 8 Hatig.
Felelő© vezetői Vmcze Győ/gj !

/

