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f Á nemzetközi politikai életben
•változatlanul a Szovjetunió tartja
kezében a kezdeményezést. Nagy és
sikeres erőfeszítéseket tesz a nemzetközi feszültség enyhítésére és a
•világbéke fellételeinek megteremtésére. Erőfeszítéseit a világ népeinek rokonszenve kíséri, hiszen
az emberiség legtermészetesebb törekvéseinek megvalósításáról
van
szó. A Szovjetunió diplomáciai és
külpolitikai sikerei
a
béketábor
erejét és törekvéseinek helyességét
bizonyítják, de
rávilágítanak
a
nyugati államok
között
mind
gyakrabban és mind élesebben jelentkező ellentétekre is.
A II. világháború után Nagybritannia és Franciaország
történelm ü k legsúlyosabb gazdasági nehézségei elé kerültek. Nagybritannia
teljesen eladósodott és végképp elvesztette a nagyhatalmak
közötti
vezető pozícióját,
Franciaország
pedig hosszú időre kiesett a nagyhatalmak között folyó versenyből.
A z Egyesült Államok sietve használta ki az angolok és franciák
nehézségeit és a Marshall-, valam i n t egyéb "segélyek* révén teljes gazdasági és politikai függőségbe juttatta őket. Az Egyesült
Államok újabb háború kirobbantására irányuló politikája a továbbiakban illúzióvá változtatta azt az
angol elképzelést, hogy
Anglia
majdan újra visszanyeri
korábbi
nagyhatalmi pozícióját, valamint
azt, hogy saját gazdasági célkitűzéseit követheti és azzal, hogy az
angol kereskedelem amerikai
ellenőrzés alá került, csak fokozódtak Anglia gazdasági
nehézségei.

korlátoznia kell kereskedelmét Kínával." A lap a továbbiakban
így
folytatja: „Világos hogy Ameriká.
nak választania kell. Kereskedelme,
nek szabadabbá tétele, lehetővé teszi, hogy szövetségesei
a maguk
lábán álljanak meg. A vámtétel növelése menthetetlenül arra kényszerítené szövetségeseit, hogy másutt
keressenek maguknak kereskedelmi
lehetőséget, amely számukra élet.
halál ügye és amely né'kül nem tudnak megélni." A gazdasági nehézségek nyomán egyre gyakoribbak a
két ország külpolitikai célkitűzései
közötti ellentétek
is.
Különösen
szembetünőek az ellentétek a koreai
fegyverszüneti tárgyalások
során,
amikoris az angol sajtó éleshangú
cikkekben fejezte ki felháborodását,
Harrisonnak, az amerikai küldöttség vezetőjének elgondolásaival és
magatartásaival szemben- Bevan, az
angol munkáspárt ismert ellenzéki
tagja az angol közvélemény nevében szólt,
amikor a következőket
ielenlétte ki: „Addig nem lesz béke
a Távol.Keleten, amíg Csang Kaj.
sek amerikai fegyvert és pénzt kapUgyanezt vallják az amerikai dol.
gozó férfiak és nők milliói is- Mikor térnek és>zre az amerikai uralkodó körök? A világ
forradalmi
mozgalmait nem lehet katonai erővel elfojtani^ Távolkeleti útam so_
rán egyetlen jó szót sem hallottam
Amerika kínai politikájáról.
Ugy
találjuk, itt volna a legfőbb ideje,
hogy Csang Kaj.seket kiűzzék az
ENSZ-ből." Hogy mennyire ellenszenves Nyugat-Európának az ame.
rikaiak magatartása, arra az angol
„Daily Mail" círnú lap mutat rá a
Növelte az angol gazdasági legélesebben.
nehézségeket az a körülmény, hogy
idők
az Egyesült Államok védővámok- Amerika tekintélye minden
kal tette lehetetlenné az angol mélypontjára zuhant.1' Majd
így
áruk Amerikába történő exportját. folytatja: „Mi ckozta a bizalom elIlyen körülmények között érthető vesztését? Az okok: McCarfhy szevolt Butler angol pénzügyminisz- nátor a könyvégetések, a boszor.
ter
nemrégen
tett kijelentése, kányüldözések. a politikai türelmetmelyszerint az amerikai kormány- lenség számtalan
vértanúja,
a
nak olyan kereskedelmi
politikát Washingtonban tátongó politikai ür,
kellene folytatnia, amely elősegíti a tábornokok vérszomjas
harcias,
a nyugateurópai országok export- sága, a koreai fejetlenség és zűrj á t az amerikai piacra. " A m í g ez zavar. Az amerikai lapok
alcímei
meg nem történik — mondotta — azt kiáltják: „Az Egyesült Államok
nincs meg a lehetősége annak sem, merev
magatartása
aggasztja
hogy a nyugati világ olyan szilárd Angliát"- z„No — folytatja a lap
s
alapra helyezze gazdasági és pénz- — ez igazán nem meglepő . . . ' ' Az
ügyi politikáját, amilyenre szük- angol és amerikai külpolitika ellen,
ség van*.
tétéire mutatott rá Churchill emléFokozta az angol gazdasági élet kezetes, legutóbbi beszéde is, amelyállást
.vezetőinek aggodalmát Eisenhower ben Churchill határozottan
elnök azon ismert bejelenlése, moly foglalt a Szovjetunióval való tárSzerint Amerika csökkenti az úgy- gyalások mielőbbi megkezdése mel.
nevezett külföldi
segélyprogramm lett A legutóbbi nemzetközi esemébebizonyították,
összegét. Ennek során különösen elő- nyek ismételten
térbe került az amerikai vámpoli. hogy a nyugati hatalmak közötti el.
tika kérdése „Angliának keresked- lentétek kibékíthetetlen ellentéteik.
nie kell, hogy megélhessen" — írja Azoknak kell ]enniök, mert megvalómaguk
a „Birmingham Post" című angol síthatatlan célokat tűzlek
burzsoá lap Furcsa, hogy oly sok elé akkor, amikor továbbra is a néamerikai még mindig nem érti meg pek leigázására törekednek.
Ezzel
ezt a unos-untalan
hangoztatott, szemben a Szovjetunió továbbra is
magától érthetődő
igazságot. Az a népek szabadságáért, a béke miamerikai vámvédelmi irány
hívei előbbi megvalósításáért küzd és nem
még mindig nem látják te, milyen kétséges, hogy erőfeszítéseit a leg.
tokba kerül az, hogy
Angliának teljesebb siker koronázza.
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Az üzemek közötti versenyben győztes Szegedi Gőzfürész
nyerte el a Csongrédmegyei Pártbizottság vándorzászlaját
A Csongrádmegyei Pártbizottság
vándorzászlójáért megindult munka"
verseny az első féléves terv határidejével, június 30-ával lezárult. Az
üzemek dolgozói a vándorzászlóért
folyó verseny ideje alatt bebizonyították j ó eredményeikkel, hogy sze.
rétik pártunkat és jobbnál-jobb teljesítésekkel igyekeztek elnyerni pártunk nagy megtiszteltetését és elismerő ajándékát,
a vándorzászlót.
Ez a verseny nagyban hozzájárult a
félévi tervteljesífés sikeréhez és a
harmadik negyedéves terv teljesíté.
sónek jó előkészítéséhez
A Csongrádmegyei Pártbizottság
végleges értékelése alapján
a vándorzászlót az üzemek közötti versenyben legjobb eredményt elért Szegedi Gőzfűrész
üzem kapta meg.
A Szegedi Gőzfűrész üzemnek második negyedévi tervteljesítése 119.9
százalék. Április hónapban
126.2,
május hónapban 128 és június hó.
napban 108 százalékra teljesítette
havi tervét. Tervszerűsége 100 szá.
zalékos volt
és úgy
a minőségi
munkában, mint az egy órára eső

legjobb
termelési értékben
is a
eredményt érte el.
Az üzem 2-1 százalékkal csökkentette az önköltséget, s a forgóeszközök forgási sebességének
a meggyorsításával 200 ezer forintos tervükkel szemben 920
ezer forintos teljesílméuyt ér.
tek el.
A Gőzfürész üzem
pártszervezete,
valamint a szakszervezeti és gazda,
ságvezetők között a legjobb viszony
áll fenn, a feladatokat rendszeresen
megbeszélik. A párttagok és pártbizalmiak példát mutatnak és tanítják a gyengébben teljesítő dolgozókat.
A versenyben
második lejt a Hódmrzővásár.
helyi Harisnyagyár.
J ó tervteljesítésével a tervszerűség
100 százalékos elérésével, valamint
a minőség emelésével és a
selejt
csökkentésévei kiváló eredményeket
ért el. A harmadik helyezést a Sze.
gsdi Falemezgyár érte el.
A második és harmadik helyezettel a Csongrádmegyei Pártbizottság díszoklevéllel jutalmazza.

A fenti három üzem
melleit szép
eredményt ért még el a Hódmezővásárhelyi Fémipari Vállalat, mint
helyiipari üzem. valamint a Szegedi
Gyufagyár, a Textilművek, a Szegedi Kender és az Ujszegedi Kender.
Lenszövőgyár.
A Csongrádmegyci
Pártbizottság ezeket na üzemeket;
lelkes munkájukért,
szép eredmé.
nyeikért dicséretben részesíti.
A Szegedi Gőzfürész
üzemnek,
valamint a Hódmezővásárhelyi Harisnyagyárnak és a Szegedi Fale.
mezgyárnak
a vándorzsázlóí. Illetve a diszok.
leveleket pénteké" délután adja át
a Csongrádmegyei Pártbizottság.
A Csongrádmegyei Pártbizottság
vándorzászlajáért folyó verseny tapasztalatait használják fel üzemcink hogy nz augusztus 20-ra lett
felajánlások teljesítése még sikere,
sebb legyen 'és mégnagyobb eredmé.
nyekkel járulhassanak hozzá a harmadik negyedéves terv teljesítéséhez. pártunk politikájának, kormányunk ú j pro grammjának
a meg.
valósításához

Pártbizottság! telies ülések a Szovjetunióban
Moszkva
(TASZSZ).
A Szovjet,
unióban tovább folynak a
pártbizottságoknak az aktivistákkal együtt
megiart 0 tt teljes ülései, amelyeken
megvitatják azokat a
határozatokat, amelyeket a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizo'.lságának teljes ülése és a
Szovjetunió Legfelső Tanácsának
Elnöksége Berija bűnös pártellenes és
államellenes
tevékenységéről
hozott. A „Pravda" beszámol
több
szövetséges
köziársaság
kommunista pártja
központi bizottságának teljes üléséről.
Grúzia Kommunista Pártja köz.
ponti
bizottságának és a tbiliszi
városi pártbizottságnak az aktivistákkal együtt megtartóit teljes ülésének
résztvevői
felszólalásaikban hangsúlyozták, hogy
Grúzia
kommunistái és az egész grúz nép
gyűlölettel bélyegzi meg
Beriját,
az aljas bűnözőt és kalandort, -a
burzsoá korcsot.
Grúzia Kommunista
Pártjának
központi bizottsága és a
tbiliszi
városi pártbizottság együttes teljes
ülésén hozott
határozatában
biz.
(ositja a Szovjetunió Kommunis'a
Pártjának
központi
bizottságát,
hogy Grúzia Kommunista
Páríja
mindörökké hűséges
támasza lesz
ós mindennapi munkájában
szüntelenül valóraváltja a kommunista
építőmunkának a párt X I X . kongresszusán kidolgozott
nagyszabású programmját.
Moldva Kommunista
Pártjának
központi bizottsága
pártaktívával
1
tartót együttes teljes ülésén mélységes megelégedését fejezte ki a
Szovjetunió
Kommunista
Pártja
központi bizoltsága
Elnökségének
i Berija állal kifejtett bűnös, pártellenes és állaimellenes
cselekedet
leleplezésével
kapcsolatban ideje-

korán tett határozott
intézkedései
fölött.
Litvánia Kommunista Pártja köz.
ponti' bizottságának
a páriaktíváVal együtt megtartott teljes
ülésén mintegy
ezren veitek
részt.
Az ülés a Szovjetunió Kommunista
Pártja központi bizottsága
mögé

való szoros felzárkózás és a teljes
egység jegyében folyt le. A vüa
szónokai hálájukat fejezték ki az.
ért a helyes és zökkenőmön les vezetésért,
amellyel a
Szovjetunió
Kommunista
Pártjának
központi
bizottsága az ország egész
éleiét
irányítja.

A Német Demokratikus Köztársaság kormánya
új javaslatot tett össznémet tanácskozás
egybehívására
Berlin (MTI).
A Német
Demokratikus Köz'órsaság
miniszterelnökségi sajtóhivatiaj közli:
A minisztertanács szerdán, 1953.
július 15-én rendkívüli
ülésre ült
össze és ismételten az egész
német népet érintő kérdéssel,
Németország egységének
demokratikus és békés- alapon történő helyreállításával foglalkozott.
A rendkívüli ülés
középpontjában Oltó Grotewohl
miniszterelnöknek a jelenlegi politikai
helyzettel kapcsolatos
beszámolója és
a minisztertanácsnak az a
nyilat,
koziata állott,
amelyben
kifejezésre juttatta a Német
Demokratikus
Köz'ársaság
kormányának
állandó készségét és
megingathatatlan akaratát a r r a
vonatkozólag,
hogy a „németek, üljenek
közös
lárgyalóaisztalhoz!"
jelszóval előmozdítsa a Kelet és Nyugat
közötti egyetértést.

miért ellenzi, hogy
Nyugatés
Kelet-Németország képviselői
tanácskozzanak erről a kérdésről és
miért akadályozza össznémet
ta,
núcskozás
egybehívó sát?
— Mindezek a tények arról t<a.
núskodnak: Adenauer csak
szavaikban kívánja Németország egy.
ségét, hogy becsapja a népet— A Német Demokratikus Köz.
társaság kormánya kijelientt,
hogy
— függetlenül
Adenauer
provokációs cselekedeleitől,
függetJeniil
attól, hogy Adenauer június 17.én
az amerikai
hatóságok
vezetésével, fasiszta ügynökei útján
rend.
zavaráét szervezett a Német Demokraitikus Köztársaságban —
kész
Nyugat-Németország
meghatalma.
zo;t
képviselőivel
Németország
ösisznémet választások útján
tör'énö békés egyesítésének elökészí.
téréről, valamint a német békeszerződés mielőbbi megkötésének
kér.
A Nyugat-Németországban
fo- déeéről tárgyalásokat folytatni.
lyó
választási
hadjárat
során
— A Német Demokratikus KözAdenauer több nyilatkozatot
telt, társaság kormánya javasolja, hogy
amelyben úgy próbálja
beállítani Kelet- és Nyugat-Németország képa dolgokat, mintha
Németország viselőit a legrövidebb időn
belül
újraegyesítésének híve lenne.
hívják egybe a fentemlített kérőé,
' — Ha Adenaiuer csakugyan Né- sekben tartandó össznémet
tanácsmetország újraegyesítését kívánja, kozásokra.
';
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A VIT tiszteletére új tagok százaival erősítsük
DISZ szervezeteinket
Három évvel

Mítchcll Wilson j

ezelőtt pártunk szövetségünkbe és öntudatos,

Központi Vezetősége a DISZ alakuló kongresszusához intézett levelében a többi között felhívta a
figyelmünket arra, hogy a Dolgozó
Ifjúság Szövetsége csak úgy tud
megfelelni a reá háruló feladatoknak, ha a szövetséget a magyar
ifjúság döntő többségét
magábafoglaló széles
tömegszervezetévé
fejleszti. Ez a figyelmeztetés ma is
időszerű és ezt az útmutatást ma
is minden munkánkban szemünk
előtt kell tartanunk.
Most, amikor a magyar ifjúság
a világ minden békeszerető fiataljával együtt lelkesen készül a bukaresti Világifjúsági
Találkozóra,
akkor különösen szem előtt kell
tart rank ezt a fontos tennivalót.
A Szeged Városi DISZ
Bizottság
éppen ezért fogadta meg a VIT
tiszteletére, hogy a tagszervezés
munkájának
további
javításával
erősíti meg szervezeteit. Ennek érdekében szükséges, hogy minden
alapszervezet valóban munkájának
előterébe állítsa az ú j tagok szervezésének, felvételének
feladatát.
Közös erővel azon kell dolgoznunk,
hogy a nemsokára megkezdődő
VIT-et Szegedről is az ú j DISZtagok százaival együtt köszönthessük.
DISZ-szervezeteinkben,
üzemi,
tszcs és kerületi szervezetekben
egyaránt központi vezérelvvé kell
tennünk azt a feladatot, hogy meghódítsuk az ifjúságot. Csak akkor
végzünk j ó munkát, ha a tagszervezést különleges fontosságú feladatnak tekintjük. A nevelőmunka
mellett tehát tagszervező munkát
is kell folytatnunk. A DISZ nem
lehet elszigetelt szervezet,
amely
nem gondoskodik a továbbfejlesztéséről.

A Szegedi Jutaárugyár

DISZ

szervezetét elismerés illeti a termelésben elért több, j ó eredményéért, például a
Péntek-mozgalom
szegedi elindításáért. Ezek az eredmények azonban nem teljes értékűek azért, mert teljesen elhanyagolták a DISZ-szervezet továbbfejlesztését. Az utóbbi
hónapban
például egyáltalán nem vettek fel
ú j tagot.
Hasonló helyzet mutatkozik a
65/1. Építőipari Vállalatnál is, ahol
ugyancsak elhanyagolják a tagszervezést. Dicséret illeti viszont a
többi között az Erdőgazdaság és a
Balatoni Hajózási Vállalat
tápéi
telepének
DISZ-fiataljait,
akik
rendszeresen javasolnak tagokat a
DISZ-szervezetbe. Ezek az alapszervezetek megfogadták a DISZbizottság tanácsát és foglalkoznak
az ú j választókkal, aktivizálják
őket, bevonják a népnevelő munkába és arra törekednek, hogy minél több ú j DISZ-tag kerüljön ki
soraikból.
Helyesen
kapcsolták
össze az agitációs munkát a szervező munkával és ez meg is látszik soraikon,
Ifjúsági szövetségünkre Igen fontos feladatok várnak az elkövetkezendő időben, a
szocializmus
építése és a békeharc területén. Az
új kormányprogramm sikeres megvalósítása, a dolgozók jólétének növelése, a fiatalok feladata is. Pártunk és kormányunk
számít a
fiatalok segítségére. Minden
fiatalnak tudatában kell lennie annak, hogy elsősorban az ő öntudatos, fegyelmezett
jó
munkájától
függ, hogy milyen ütemben
tudjuk emelni a dolgozók jólétét. Rákosi elvtárs a budapesti pártaktíván elmondott beszédében a kommunisták, a népnevelők után első
helyen említette ifjúságunk százezreit a felvilágosító munka, az ellenség leleplezésének, a példamutatás feladatainak területén.
Ennek a várakozásnak, amellyel pártunk s az egész dolgozó nép tekint a DISZ felé, csak akkor tudunk sikeresen megfelelni, ha növeljük szervezeteink erejét, ha
bevonjuk az ifjúság legjobbjait

Ramcke, volt SS tábornok,
háborús bűnös —
a bonni parlament jelöltje
Hága
(TASZSZ).
Adenauer rá
klikkje
előkészületeket tesz
volt
hitlerista tábornokoknak a
bonni
szövetségi gyűlésbe
történő ,,megválasztására.
Az „Aligemeen Dagblad" című holland lap bonni
je"
kötést közöl arról, hogy Ramcke,
volt hitlerista SS.t'ábornok,
háborús bűnös
a
nyugatnémet/országi
jobboldali pártokkal
kölö't meg.
egyezés alapján jelöltette magát a
bonni szövetségi gyűlési választáso-

kon.

Ezt olvassuk

ál- latkozatokat és csak
többszörös
dozatkész hazafiakká neveljük őket. sürgetésre állítsák ki a tagkönyÉrtessük meg
minden fia- veket. Ezzel csak távoltartják
tallal, hogy a DISZ, pártunk első szervezetünktől a belépni szándészámú segédcsapata s a politikai kozó fiatalokat. Helyes az, ha a
élet, a szocialista építés minden te- taggyűlés felvette az új tagokat,
rületén fontos feladatok hárulnak akkor utána a leggyorsabb időn
a DISZ-tagságra. öntudatos,
be- belül, legfeljebb egy hét alatt, ki
csületes, népünkhöz
hű
fiatalok is adják a tagkönyvet a felvett fiatalnak.
százezreire van szükség. Ne mondInduljon meg tehái a küzjunk le egyetlen fiatalról sem. A
m a még kevésbbé öntudatosakat, delem minden DISZ-szervezetben,
türelmes felvilágosító
munkával az ú j DISZ-tagokért, a DISZ toneveljük, hogy méltók legyenek a vábbi erősítéséért. Azzal köszöntDISZ-tagságra.
Ne
nyugodjunk jük legméltóbban a Világifjúsági
bele abba a helytelen nézetbe, Találkozót, ha a becsületes munhogy a nős, vagy a férjezett fiata- kás, paraszt és értelmiségi fiatalok
lok általában nem szivesen vesz- minél nagyobb számával erősítjük
vonzóvá
nek részt a munkában. Magyaráz- szervezeteinket. Tegyük
zuk meg, hogy éppen rájuk van szervezeti életünket és kapcsoljuk
szükség, mert ők, mint tapasztal- be abba az ú j DISZ-tagok szátabb fiatalok, elősegíthetik, hogy zait, hogy megoldhassuk a párt áltartalmasabbá váljon szervezeteink tal elénk tűzött feladatokat s
munkája.
erős, megbonthatatlan egységű roVéget kell vetni a tagszervezés hamcsapata lehessünk a szocializterén a nem egy helyen mutat- mus építésének, a tartós béke biztosításának,
kozó bürokratikus eljárásoknak is.
Szeles Hona,
Megengedhetetlen, hogy a DISZa Szegedi Városi DISZ Bititkárok
maguknál
tartogassák
sokszor hetekig is a belépési nyizottság szervező titkára,

Villámok

között

és áruelosztás módszereii Ismer*
teti. Egy kisebb áruház, egy gyári
elárusító kantin és más üzletek
belső életét rajzolja meg hangula*
tos szerelmi történet keretében,
A szocializmus és a szocializmus*
ból a kommunizmusba való átme*
net korszakában a szocialista ke*
reskedelem nem másodrendű tévé*
kenység, hanem igejj fontos mun*
katerület, melynek j ó elvégzése
megkönnyíti a dolgozók életét, elő*
segíti a* termelést, az ú j világ fel*
építését. Sztálin elvtárs a szocialista
kereskedelmet
"-szívbeli
ügyünk*-nek nevezte.
A tanulás és a kitartó munka
révén a szovjet
társadalomban
mindenki olyan helyet érhet el,
amely képességeinek megfelel. A
regény hősnője egy fiatal falusi
lány, akit takarítónőnek
vesznek
fel egy üzletbe. M u n k á j á t jól végzi, iskolára küldik és elárusítónő
lesz. Itt is megállja a helyét, tovább tanul, kinevezik
az egyik
üzlet Igazgatójának és az országos
versenyen üzletének
kollektívájával együtt megnyeri a kitüntető
zászlót. A leány első munkahelyén
szerelmes lett akkori üzletvezetőjébe. A férfi a háborúban is kitünteti magát. A fiatalok leveleznek egymással, majd
házasságot
kötnek. A férfi, bár rokkantan kerül haza a háborúból, mégis erős
akarattal továbbtanul és „hasznos,
tevékeny tagja marad a társadalomnak. Kitűnően tölti be hivatását a szovjet kereskedelemben.

Milyen a tudósok helyzete a kapitalista országokban? Erre a kérdésre ad részletes, eleven választ
Wilson amerikai író regénye.
A regény hőse Erik Gorin tehetséges fiatal fizikus, ^villámok
között* él, atomkutatással foglalkozik, azzal a félelmetes természeti erővel, amelyet
egyformán
lehet építésre, vagy
rombolásra
felhasználni.
Erik Gorin fiatal házas, szerelmes s hogy családjáról gondoskodni tudjon, otthagyja a tiszta
tudományt és az egyetemet, ahol
csak nyomor, megalázás,
közöny
vár rá. Egy nagyipari vállalat
szolgálatába szegődik, de itt is
csalódások érik. Találmányait elsüllyesztik, tudását kizsákmányolják, lépten-nyomon érzi, hogy a
tőkés csak megvetett bérmunkásnak tekinti. Amikor bepillantást
nyer az amerikai politikai életbe,
a washingtoni képviselőház korruptságába, a háborús uszítók üzleteibe, megáll a lejtőn, nem hajszolja tovább a pénzt, az érvényesülést, hanem tudományos
meggyőződését és lelkiismerete szavát
követi. Erkölcsi
megújhódásában
segítségére van felesége, Savina,
aki asszonyi ösztönével, már régen megérezte, hogy Erik csak akNyikolaj Ivanovics Genyeralov, a Szovjetunió
kor érheti el emberi és tudományos fejlődése teljességét, ha szemausztráliai nagykövete
beszáll a tőkések és zsoldjukban
Moszkva (TASZSZ) A SzovjetA regény érzékelteti a különbA Szovjetunió Legfelső Tanácsá- álló politikusok terrorjával. Számos érdekes epizódfigura együtte- séget a valóban jó, kötelességtelunió Legfelső Tanácsának Elnök- nak Elnöksége N. M. Lifanovot «—
sen realisztikus tükörképet ad a
jesítő üzletvezetés és a nemtörősége Nyikolaj Ivanovics Genyera- minthogy más beosztásba kerül >— mai Amerika életéről,
döm, hanyag, sőt bűnösen ellensélovot nevezte ki a Szovjetunió felmentette a Szovjetunió rendkíges munka között. A könyv nagyvüli
és
meghatalmazott
ausztráVolkov:
Szívügyünk
rendkívüli
és
meghatalmazott
mértékben elősegítheti fiatal szoliai nagykövetének tiszte alól,
ausztráliai nagykövetévé,
A könyv úttörő a maga nemé- cialista kereskedelmünk új, helyes
ben, mert a szovjet kereskedelem szellemének gyorsabb kialakulását.

Megalakult az úí De Gasperi kormány
Szerdán este De Gasperi megjelent Einaudi köz/társasági elnöknél
és beterjesztette a megalakított kor.
mány névsorát. Az ú j miniszterek
csütörtökön teti'ék le az esküt a köztársasági elnök kezébe. A kormány
összetétele a következő: a minisz.
tertsteács elnöke és külügyminiszter
De Gasperi, miniszterelnökhelyettes
Piccioni. belügyminiszter
Fanfani,
hadügyminiszter
Codacci.Pisanelli,
igazságügyminiszter Gonclla, költségvetésügyi- és kincstárügyi
miniszter Pella. pénzügyminiszter Va.
noni, földművelésügyi miniszter So.
Ioimone iparügyi miniszter
Gava,
külkereskedelmi miniszter Taviani,
kereskedelmi tengerészeti miniszter
Mattnrella, közoktatásügyi miniszter Bettiol, közmunka ügyi miniszter
Spataro. munkaügyi miniszer Rubinacci postaügyi miniszter Merlin,
szállítási ügyek minisztere Togni.
Ebben az évben a tavalyinál is
több d-olgoző tölti szabadságát
a
szovjet ország festői szépségű tájain. a világhírű krimi üdülőkben, a
moszkvakörnyéki tölgyfa, nyirfali.
getekben, fenyőerdökbein 'épült üdülőkben és szanatóriumokban, a Finn.
öböl partján, a szibériai gyógyhelyeken és üdülőkben. Szinte minden
üdülőhely ú j épületekkel ú j gyógyintézetekkel, sportterikkel, szórakozási
lehetőségekkel
gazdagodvei
kezdte meg az idei nyári évadot.

A IV. VIT

Valamennyi miniszter a Keresztény
Demokrata Párt tagja.
Bukarest, Köztársaság-űt 33. Ez
A kormány összeállítása azt bia cím a Világ Ifjúsága
Házának
zonyítja, hogy
címe. Ebben a román főváros kö.
De Gasperi a parlamentben hi.
zéppontjában lévő hatalmas épület,
ányzó többségét ügyeskedések,
ben dolgozik a VIT
Nemzetközi
kel: a miniszterek személyének
Előkészítő Bizottsága.
olyan megválogatásával akarja
pótolni, amely lehetővé teszi a
E z t a címet lehet olvasni ezer és
monarchlstákra való támaszkoezer levélen, amelyek szinte áraddást.
nak Bukarestbe, szárazföldön, ten.
Ez a jobbra tolódott
klerikális geren, l'égiúton át. E z a cím áll a
kormány, a június 7.i választásokon megszámlálhatatlan
mennyiségű,
megnyilatkozott
olasz
népakarat Sokezer kilométerről táviratokon is.
botrányos megcsúfolása. Ez az olasz Miniden országból érkeznek levelek,
kormány a legtipikusabb bizonyí- minden nyelven. Ezek a levelek ar_
téka annak, hogy a kapitalista rend- ról a lelkesedésről beszélnek, mely.
szerben a kormány nem más. mint lyel az ifjúság ,a VIT.re
készül,
a nagytőkének a nyilvánosság előtt arról beszélnek, hogyan várják minműködő intéző bizottsága.
denütt a békének és a barátságnak
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hegyek megvédik az üdülői a hideg
északi légáramlásiól. A z
időjárás
itt oly enyhe, hogy a szocsi kertekben decemberben is nyílnak a rózsák. A gyógykezelés
alapját a
macesztai szénsavas forrásuk képezik. A z itteni források
vize több.
százezer dolgozónak
adta
vissza
egészségét.
Maceszba
környékén
mélyfúrással újabb
ásványvízforA moszkvakörnyéki
üdülők rásra bukkantak, amelynek vize az
eddigieknél is magasabb szénsavtartalmú. Hamarosan megkezdik az ú j
Sok ezer dolgozó tölti szabadsáforrások felhasználását
gyógycé.
gát é s keres gyógyulást
a festői
lókra.
szépségű moszkvakörnyéki
erdők,
De nemcsak a maoesztai források
ben,
a Moszkva.
a Kljazma és
Pahra folyók, a Moszkva
csatorna Szolgálják itt a dolgozók gyógyulápartjain épült szanatóriumokban és sát. A szocsi szanatóriumokban 6Z'éa klíma,
üdülőkben, A moszkvai vasúti góc- leg körben alkalmazzák
fizlotherapias.
pont dolgozói körében nagyon nép- tikus-gyógykezelést,
szerű a hotykovi üdülő. A moszkva
környéki szénbányászok
szívesen
töltik szabadságukat a „Mihajlov.
szkoje" szainatóriumibin. a tanítók
Vinogradovban, azí építőipari dolgozók az „Is-zkra'' üdülőben, a vegyipari
dolgozók Voszkreszenszkben. Meszszi vidéken ismert üdülőhely Zve.
nyigorod és Szolnecsnogorszk.

udülaUfcn

kezelést, a gyógytornát, a dietikuskezelést.
Szocsiban jelenleg 50 szanatórium
működik, amely egyidejűleg mintegy tízezer személy
befogadására
alkalmas.

A karéliai

földszoros

Szocsi-Maceszta
Zöldlombú parkok között épült a
Fekete-tenger partján
Szocsi.Maoeszta gyógy.
és
üdülőhely. A
szocsi parkokat pálmák, magnóliák,
cyprusok, himalájai cédrusok, rókaadejcek
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ezt a nagy seregszemléjét- Beszél,
nek az ifjúságnak arról az őszinte,
nagy vágyáról,
mellyel
a békés
nemzetközi viszonyok kialakítására
törekednek. A levelek melyeket á
VIT nemzetközi előkészítő bizottság
nap. mint nap tömegével kap, az
öröm, amely e levelekből árad, aá
egész földkerekség ifjúságának lelkes előkészületeit bizonyítják,
Egy.egy levél írója — mindegy,
hogy Ausztráliában él, vagy Svédor*
Szágban, az USA-ban. vagy Norvégiában, Indiában vagy bármely más
országban, régi és kedves barát és
a határtalan örömmel várt találko.
zás lelkes előhírnöke
dét, ég ma már 33 üdülő, 14 szana".
tórium, több turistalközpont műkő.
dik a karéliai földszoroson. A szovjet állam több mint 150 millió -rubelt fordított ennek
a gyönyörű
'északi üdülőhelynek
a kiépítésére.
Az elmúlt években több minit 600
ezer emlber töltötte szabadságát és
részesült gyógykezelésben a leningrádkörnyéki szanatóriumokban és
üdülőkben. Ebben az évben 120 ezer
dolgozó üdül a karcliai földszoroson- Számos üdülő egész éven át
működik.
A karéliai földszoroson nemcsak
az üdülők 'és szanatóriumok szolgálják a dolgozók pihenését. Ez a hely
a leningrádiak kedvelt vasárnapi ki.
rándulóhelye Leningrádi dolgozók
tízezrei töltik it-fc vasárnapi pihenőjüket,

Május közepén kezdődött a nyári
évad a karéliai földszoros üdülőiben
I. E . Repin, a nagy orosz festőmü.
vész nagyon szerette ezt a lájat és
azt írta róla, hogy a karéliai ten.
gerpartot sohase cseréin',- el semilyen olasz, vagy svájci tájjal.
A
karéliai földszoros vidéke ma még
Bzebb,
mint Repin idejébein volt.
Nem sok év telt
azóta, hogy fel. N\ári
építették itt Leningrád fürdőuegye-

Nemcsak a moszkvai
dolgozók
töltik szivesen
szabadságukat
a
moszkvakörnyéki üdülőkben, örömmel keresik fel ezt a festői tájat
a messzi vidékek dolgozói is.

zsák.

üdülői

Szocsi városa. Az »Ordzsouikidze« bányászszanatórium

hírei

évad a szibériai
es

|

gyógy-

üdülőhelyeken

1 Az idei nyár folyamán sokezer
iTUznyeckmedencei és
karogandai
bányász eztálinszki és magnyitogorszki kohász, novoszibirszki gép.
ipari munkás, a narim! tajga
sok
erdőmunkása, a szibériai kolhozok,
szovhtvzok és gépállomások számos
dolgozója tölti szabadságát a szibériai szanatóriumokban és üdülőkben.
Az Altáj-vidéken négy ú j szanatórium és öt üdülő nyílt meg ebben
az évben. Nagyon népszerű a dolgo.
zók között a .Bjelokuriha" szanatórium, amely a festői szépségű al:áji begyek között egy
gyorsvizű
lugyifolyó völgyében fekszik.
Ebben az évben több mint 15 ezer
dolgozó tölti szabadságát az altáji
üdulokbuo,
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£z új kenyér útiéról

A mezőgazdasági dolgozók egészségvédelme

Új gabonából őrölnek lisztet
a Szegedi Tisza-malom dolgozói
Hatalmas teherautók
kanyarod- gabcnát szállítanak a szegedi Tinak búzával megrakodva a
Tisza- S7;i-malomba.
malom udvarába. Hozzák az új ter.
Kövessük a gabona útját a mamést.
lomban.
A teherautóból, a mázsára keA szegedi Tisza-malom dolgozói
már jóval az ideS termés
aratása rül, onnan a garatba ömlik. A gafelelőtt felkészültek az őrülésre.
A z ratból a felvonóba, majd a
ú j gabona örolése előtt öt
napig vonó egy 50 kilós automata mérállt az üzem. E z idő alatt a hen- legen keresztül viszi a silóba. E z .
gereket kicserélték és
megjavítot- után futószalag továbbítja a tiszItt készítik elő a gabonát
ták a szitákat is. Igen fontos fel- títóba
adat volt a hátsó töretek újra ro- az őrlésre.
Fent ez emeleten az első töretvátkolása, is; ez jelentősen megdara szerit az
őrlés
növelte a liszt finomságát.
Mind- nél mégcsak
innen megy át a
szitába, ahol a
ezeket a munkálatokat m á r
diaira osztályoaódik. Egy másik helyiségben az örlött liszt egy
kejóval a határidő előtt
verőgépbe megy, ahol ellenőrzik a
elvégezték a Tisza-malom dolgozói, minőséget, majd mázsálják.
Ezt az utat teszi meg a gabona,
hogy az üzem megfeleljen, az elémíg liszt lesz belőle éa
elszállít,
beállított követelményeknek.
A doigoaók
lelkesen
végezték ják a malomból.
A legutóbbi nyolc naip eredmémunkájukat, mert érezték, hogy a
kormány ú j programmja, a
dol- nye arról tanúskodik, hogy a szegozók életszínvonalának
emelésé- gedi Tisza-malom dolgozói
vel kapcsolatban
tőlük is fontos
jól megállják helyüket
feladatok megvalósítását várja.
Amikor az egyik teherautóról le- az új kenyérért vívott harcban. Ez
rakták X búzával, rozzsal teli zsá- idő alatt tervelőirányzatukat 112
kokat, akkor jött ki éppen Spréber százalékra teljesítették. Nagy szeJózsef elvtárs, a malom
főmolná. repe viam ébbeti a j ő karbantartásra az udvarra.
. "
nak is, hiszen
csak a
villany— Hányadik kocsi? — kérdezte áram megtakarítása terén 16 száza,
lékkai csökkent a fogyasztás.
i bamérőt.
Az ú j búzából gyönyörű BS új
— Harminckettedik — válaszolt
liszt, bftr eddig csak rozsot
örülX kérdésre.
— No, akkor még befut yagy h á . tek, de az is olyan — Spréber József elv társ szavad szerint — , hogy
rom.
i Naponta tehát 32—35 teherautó csak tojás kell hozzá és a legjobb

Közel negyedmillió
forintos
beruházással
korszerűsítik a Szegedi Tésztaüzemet
' AJd ellátogat A Szegedi Tészta.
Üzem barátságos, világos munka,
termeibe, ahol fehér köpenyes fejkendős nők éa férfiak dolgoznak a
világos kékre festett gépek mellett,
nehezen tudja elképzelni,
milyen
lehétett Itt " felszabadulás
előtti
kapitalista vállalkozás, amikor még
az udvaron is szárították a tésztát,
AXófa sokat fejlődött a helyi tanács
kezelésében lévő üzem, néhány év
ajatt háromszorosára növekedett a
termelés.
1 Most ujabb közel negyedmillió
forintos beruházással teszik még
jobbá, biztonságosabbá és eredményesebbé a munkát.
Az eddigi kályhafűtés mellett elke.
rülhetetlen volt, hogy ne kerüljön
korom, vagy füst a munkatermekbe.
A százhetvenezer forintos költség,
gel bevezetett központi
fűtéssel
most sokkal hygénikusabb a gyártás.
Az ország minden részébe szállításra kerülő legkülönbfélébb szálas.,
csiga. é g egyéb tésztafajták minősége az utóbbi időben egyre jobban
javult. Míg két hónappal
ezelőtt
csak mintegy hatvan-hetven száza.
lőkba n gyártottak elsőrendű
árut,
ma kizárólag azt készítenek.
Az
eredményt szovjet tapasztalatok alkalmazásával érték el. A . V. Likov
Sztálin-díjas szovjet akadémikus ,,A
szárítás elmélete" című
munkája
alapján az eddigiektől eltérően nem
állandó hőmérsékleten szárítják a
tészát. hanem váltják a meleg és a
hideg levegőt- így sokkal
szllár.
dabb a tészta, nem repedezik meg.
A kormány új prograir.mjának
megvalósításához a fogyasztók
igényeinek fokozottabb
kielégítéséhez, a minőség további javításával akarnak hozzájárulni
az üzem dolgozói.
A szovjet tapasztalatok még széle.
Sebbkörü alkalmazásával ú j gyártás,
technológiai eljárásokat vezetnek be
a közeljövőben. Eddig hideg vízzel

A szegedi Filharmonikusok
hangversenye
1953. július
18-án, szombaton
este 8 órakor az
MSZT Horváth
Mihály.utca 3. szám alatti nagytermében
a Szegedi Filharmónikus
Zenekar hangversenyt rendez. Ve.
zényel: Simon Albert,
közreműködik Za'hureczky Ede
Kossuthdíjiais,
a Magyar Népköztársaság
kiváló művésze.

gyúrták a tésztái H a melegvíz kerül majd a gépbe, hamarabb szárad
a tészta és a kifőzése is
kevesebb
időt vesz Igénybe a háziasszonyoktól. Kannák helyett permetezéssel
juttatják majd a lisztre a vizet így
minden egyes liszt szem
azonnal
megdagad.
t

süteményt el lehet készí'eni belőle.
A szegedi Tisza-malom dolgozói
tudják, hogy az üzem munkája jelentősen hozzájárul

a dolgozó nép
életszínvonalának emeléséhez.
Ezf legjobban, bizonyítja
Dobó
Ferenc és brigádjántik teljesítménye. A Dobó li6ztes_brigád
állán,
dóan 120—125 százalék között tel.
jfsiti tervelőirányzatát.
E
szép
eredmények
mellet.I a
dolgozók
olyan újításokat
is
készülőnek,
amelyek megkönnyítik saját mun.
kájukat.
Ilyen újítást nyújtott be
most
legutóbb Godla István, aki javasol,
ta, hogy az
emeletre szereljenek
be egy klímacsenélő
szerkezetet.
Fent Rz emeleten igen meleg van.
A meleg csökkentésére Goűa elvtárs szerkesztett egy olyan
berendezést, amely állandóan
cseréli x
levegőt. így sakkal
könnyebben
megy a munka.
A szegedi Tisza-malom dolgozói
június
havi
terveJőirányaatukal
120 százalékra teljesítették.
Eb.
ben a hónapban még fokozottabb
feladatok hárulnak az üzem
dol.
gozódra. Adjaniaik a malom
dolgozói minél több és jobb lisztet áL
latnunknak, hogy több és jobb kenyér kerüljön dolgozóink asztalára.

Adenauer rendőrsége
letartóztatta
a Hámét Demokratikus
Nőszővetság
nyugatnémetországi elnökét
Berlin (MTI).
Adenauer rendőr,
séga ezerdán Mannheimben
min.
den magokolás nélkül letartóztatta
Gerda Webert, a
Német Demokratikus Nőszövetség nyugatnémet.
országa elnökét,

Oj szárító helyiségek s mintegy
A „ D P A " félhivatalos
nyugatkétezerrel több szárító állvány segíti
német hírügynökség közlése szerint
a dolgozókat ahhoz,
hogy már a
a düsseldorfi államügyészség „makövetkező napokban nyolcvan s*áza.
gasabb
helyről jött utasítás" alaplékkai növeljék termelésüket. Kvd.
parancsot
den már működött az az ú j szárító ján adott ki elfogató
helyiség amely máris lehetővé te- Gerda Weber ellen, aki a nyugat nészi, hogy a fogyasztók által annyira metországi asszonyok és leányok ve.

kedvelt szálas,
vagy másnéven
T
- TIT .. HU,+ZV.T setéjeként a németek egymás közötti
,hoMzú metélt' tésztából az eddigi.
n a p i ezer kiló helyett kétezer kilót megegyezéséért
és
Németország
gyártsanak.
I békés újraegyesítéséért száll* 3lkrn.

1QC/-V -ben a szegedi és debrelC/«J\J c e n j Közegészségtani Intézet az Országos Közegészségügyi
Intézettel
munkaközösségben
az
Akadémia támogatásával 44 állami gazdaság, 51 gépállomás és 53
tanyaközpont közegészségügyi viszonyait vizsgálta meg. Ez az adatfelvétel sok hiányosságra mutatott
reá. Azt láttuk, hogy áz állami
gazdaságokban,
termelőszövetkezetekben, ahol naponta kétszer is
megfordult az állatorvos, orvosi ellátásáról, a baleseti segélynyújtás
megszervezéséről csak elvétve történt gondoskodás. Ma már rendelet írja elő a mezőgazdaság szocialista szektorának szociális és
egészségügyi normáit és ellenőrzésüket az állami közegészségügyi
felügyelők, hatósági orvosok, körzeti orvosok rendszeresen végzik,
A nagy mezőgazdasági munkák
idején 1950-ben és 1952-ben úttörő
vizsgálatokat végeztünk az aratás
és cséplés
munkaegészségügyével
kapcsolatban a mezőhegyesi állami
gazdaságban, 1950-ben 37, 1952-ben
60 kutató munkaközösségével,
Míg 1950-ben a traktorosok légterében a mérgező hatású kipuffogó gázok következtében a levegő
erős szennyezettségét
állapítottuk
meg műszereinkkel és vegyi vizsgálatainkkal, 1952-ben már a kipufogócsövek célszerűbb elhelyezésével egészen alacsony értékeket
találtunk.
O a j n o s , még mindig
elterjedt
^ az a szokás, hogy a mezőgazdasági gépek, traktorok javításakor, helyben való járatásakor,
lebecsülve a kipufogó gázokból
származó széngázmérgezés
veszélyét, a dolgozók nem gondoskodnak a szerelőműhelyek szellőztetéséről, pedig a széngázmérgezés veszélye nemcsak a zárt színben fenyegeti a traktorost, vagy a szerelőt, hanem elindításkor, szabályozáskor és a megállóknál is, ha
nem megfelelő a kipufogócső elhelyezése és a széljárás kedvezőtlen, szédülést, főfájást, gyomorpanaszokat, sőt komolyabb mérgezési tüneteket idézhet elő.
Megvizsgáltuk a nagy dologidőben a munkások verejtékezése által kiürülő konyhasó mennyiségét
és
munkatársaink az Országos
Élelmezéstudományi Intézetből sós
keksz adagolásával, melyet ipari
hómunkásoknál már régebben bevezettek, nemcsak a túlzott vízfogyasztást tudták felére lecsökkenteni, amivel a szivet lehet tehermentesíteni, hanem az aratómunkásoknál a testsúly csökkenését sikerült megállítaniok, vagy mérsékelniök.
M egvizsgáltuk a növény védőszerek alkalmazásánál permetező-, porozógépek működésével
kapcsolatban a dolgozók veszé-

„János vitéz" dallamai a székkutasi határban
A határban
dübörgő
gépek zaja, a kasza pengése lágy, de mégis győzelmi indulóként
verődött egybe. Az
ember,
nek
önkénytelenül
is
eszébe jutott a dallam,
amelyet most kell énekelni:
„...Zúgjatok
csak
traktorok,
szintarass te
gép. Uj élet
hajnal
fényére
ébred
a
boldog
"ép..."
Míg gyönyörködve tűnődtünk határunk ezerféle szépségében, észre,
vétlenül
megérkeztünk
Szókkutasra. A szegeii
Nemzeti Színház
művészbrigádja idejött mns{,
hogy a bő termés betakarításának nehéz munkája közben köszöntse a
költség
termelőszövetkezeti dolgozóit.
Utunk először a széüikutasi Petőfi-termeiöszó.
vetkezet központi tanyájára vezetett. Ez a tanya a múltról, az
em.
jjerek
sanyargatásáról,
kizsákmányolásáról
sokat tiidpa beszólni. Gregus Máté ku'ák tanyára volt ez, most
pedig
a Petőfi-tsz
tagjainak
jobb élete formálódik a
tanya körül. így van ez
re udjén.
Itt
(lojgorik
most a tsz
kertás-bri.
gátija, A m i k j r
megér,
kertünk, az e l ő pillansickfcan a hangulat
feszültsége volt é-szhe'.") a
két brigád raiilk'ozasán,
de ez osak

Műsorom
Mendelssohn:
Szentivánéji álom-savit, Viski:
Hegedű,
verseny, Beethoven: V. szimfónia.
Jegyek a kultúrfelelősök
útján
K'Á !
és az Orezágos Filharmónia Klau.
az első meleg
•/v•
zál-lér 2. szám alatti
kirendeltsé.
kézszorításig
gén é! válthat ók.
tartott. A tanya udvs-

rán lévő nagy
eperfa
lombjai alalt
összevegyült a. két brigád és b >
Gzélgettek.
A művészbrigád vezetője, Sugár
Mihály, egy
pár szóban elmondotta,
miért jöttünk:
— Elvtársak!
Ma az
őrsiig
szeme
nagyszerű
parasztságunk,
a mezőgazdaság
dolgoséi felé fordul,
akik
nehéz
munkával
azon
dolgoznak, hogy
betakarítsák
a bő termést.
Mi,
művészek is segíteni
akarunk ebben a
munkában
s ezért
jöttünk
most,
hogy
kis
brigádműsorunkkal,
művészetünkkel
is hozzájáruljunk,
hogy
nagyobb
á-amb
fehérkenyér kerüljön
a nép asztalára*
Ez a pár szó mégjobfcan egybeforrasztotta a
két brigádot. És már is
felcsendült n t s z
központi tia nyájának
nagy
eperfája alatt a
János
vitéz daljátékból
„Jan.
esi belépője". Taps verte fel a tanya
pillanta.
tokra mecülepedett csendjét.
Kipirultak, mosolyra derültek az arcok.
Ez a tanya se hallott talán soha ilyet, A dolgozó parasztság
munkája
soha nem volt ilyen meg.
becsült, mint ma és a
brigádiműsor is ezt tükrözte. A művészek műsorukat a brigád jegjobb
tagjainak ajánlották: Ke.
rekea _ Ferencnek, Kere-

ket Balázsnak, akik a
legszorgalmasabbak. Kerekes Balázsnak éppen
egy gyönyörű vers jutott: a „Föltámadott a
tenger", amelyet
lánglelkű költőnk, Petőfi Sán.
dor írtA műsor végén özn.
Andróczki
Antalné, a
tsz ellenőrző bizottságé,
nak és egyben a kertészeti
brigádnak
tagja
mondo'ta:
— Meg sem
tudjuk
ezt
hálálni.
— Dehogynem — feleltük, mégjobb munkával,
nagyobb darab
fehér kenyérrel.
Egyszeriben
a 'rertészbrigád többi
tagja
is ott termett a
művé.
szek előtt, virágcsokrok,
kai kezükben. Ezzel is
igyekeztek
hálájukat
nyomban
kifejezni.
A
brigád egy másik tagja munkájuk gyümölcséböl, gyönyörű
sárgaba.
rackból kínálta. a
művészeket, amely már öfö.
cük baracktermésük volí.
mióta
közösen gazdálkodnak, de soha
olyan
bőséges nem volt
még,
mint az idén.
A brigád azután a. Bacsó Béla-tszcs
tagjai!
látogatta meg.
E látogatás
dolgozó
népünk
egységének
is
képe volt. Olt találtuk a
szövetkezetekben
dolgoző népünk íiarf, a hon.

vódeket is, akik nagyszerűen megtanullak
a
fegyvert forgatni, hogy
szükség esetén meg tud.
ják védeni hazánkat, de
a kosza is otthon js ke.
zükben.
Nagy sz-rmet
övezi
honvétü'irltrt
a
csoporttagok
részéről.
Együtt hallgatják vidá.
man, mosolygó arccal a
művészbrigád
műsorát,
A Petőfi-tsz-nél
Harsány! András
alhadnagy
elvtárs
köszönte meg,
hogy meglátogattuk őket.
A honvédek pelig a művészbrigád
távozásakor
háromszoros
hurrával
búcsúztak a művészektől.
Elgondolkoztam
azon.
hogy művésze: szereplé.
se kint a mezőn, csak
ilyen országban
történhet meg, mint a mi hazánk és a többi
szabad
ország, ahol a kultúra
nem
a kivilltúgosoké,
hanem az
egé-sz népé.
Élben a szelemben is
végzi a szegedi Ntmzeti
Színház munkáját és ez.
ért a munkáért
megbecsülés és nagy tisztelet
jár művészi!,táV.
Dolgozzanak továbbra is igy.
s érezni fogják,
hogy
ízért
dolgozó népünk
milyen nagyra.
becsüli
őket.

CttAic

György.

lyeztetettségét. Vegyi vizsgálataink'
tanúsága szerint a kis teljesítményű, nehéz testi munkát
jelentő,
nem egyszer számottevő méreghatást előidéző háti permetező- és
porozógépek helyett a nagyteljesítményű motoros növényvédelmi .gépeken dolgozók ülőmunka mellett
védőfelszereléssel ellátva, rövid idő
alatt nagy területen növényvédelmét veszélytelenül biztosíthatják.
Az Országos Közegészségügyi Intézet egészségügyi műszaki osztályának dolgozóival több helyen végeztünk a mezőgazdaságban környezetrendezési munkákat
munkásszállásokon, a gazdasági udvarban, üzemi konyhákon, zuhanyfürdők és az ivóvízellátás egészségügyi viszonyainak megjavításával. Ma már országszerte szép
eredményeket értek el megfelelő
szervezéssel, egészségügyi felvilégasító munkával egészségügyi dolgozóink. Sikerült elérni, hogy közvetlenül a lakás előtti certésólakat
áttelepítették, a ház és az istálló
között zöld övezetet létesítettek, a
kutakat kitisztították,
az
üzemi
konyhákat megfelelőbb helyre telepítették át és ezen felül a trágya
rendszeres kihordását, az árnyékszékek tisztítását maguk a mezőgazdasági dolgozók önkéntesen végezték el.
A dolgozóik ön tevékenységén ók
"
fokozása a szovjet egészségügy egyik legfontosabb alapelve. A
Szovjetunióban a társadalmi egészségügyi felügyelők,
egészségügyi
megbízottak önkéntes kolhoz ápolónők. együttműködési tanácsok igen
jelentős munkát fejtenek ki a mezőgazdasági települések egészségügyi viszonyainak megjavításában.
Nálunk az MNDSZ keretében meg.
indult népegészségöri
kiképzés és
foglalkoztatás, az egészségügyi állandó bizottságok és a Vöröskereszt
tevékenysége nagy segítséget nyújtott egészségügyi dolgozóinak. Jelentős haladás volt az is, hogy több
helyein az állatorvosokat is bevonták az agitációs munkába az istállóhygiéne. a trágykezielég s légyirtás,
a tejkezelés megjavítása érdekében^
De bevonták sok helyen magukat á
tejkezelőket konyhai dolgozókat, a,
munkásszállások és « gazdasági udvar takarításával megbízottakat is
az önkéntes aktívák sorába

Egyre inkább terjednek el" azok an
egyszerű és olcsó egészségügyi berendezések. melyek az ivóvíz szál.
lító lajt ok helyes kezelését, öntözőkanna rendszerű zuhanyozók előállí.
tását vályú rendszerű munkásmosdók felállítását szélesebb körben teszik lehetővé. Természetesen
sok
még a tennivaló azon a téren, hogy
a begyökerezett rossz szokásokat ki.
küszöböljük, közös kanna fedőből
való ivás helyett a külön ivópoharak használatát biztosítsuk, az öuw
működő fedőlap-zárral ellátott falusi árnyéksz'ekek használatát eltér,
jesszük, a mezőgazdasági szempontból ls és egészségügyi szempontból
is egyaránt célszerű trágyakomposz.
tálást általánossá tegyük.
A foglalkozási ártalmak az ál"
latokról emberre
átterjedő
fertőző betegségek megelőzésén kívül különösen fontos a balesetvédelem fejlesztése a mezőgazdaságban.
A szegedi sebészeti klinika orvosai
összegyűjtötték 1922—1948 közötti
időbe n a mezőgazdasági
dolgozók
foglalkozási sérüléseinek
baleseti
statisztikáját. A járóbeteg rendelés e i t vagy a klinikán ápolt 1210 be.
teg köziül könnyű sérülése volt 673nak súlyog sérülése 501-nek, a ha.
lálo's balesetek száma 36, az összea
sérüléseknek csaknem 3 százaléka.
Feltűnően magas volt a felszabadulás előtti időben a gyermekek és
serdülő korúak sérülési aránya,
a
halálos balesetek között a lórugás,
leesés é j a cséplőgép okozta balesetek fondlultak elő
a
legnagyobb
gzámban \ felszabadulás után a
merev-görcs, tetanus elleni védőoltások bevezetése, a mezőgazdasági
géneknek használat előtti kötelező
felülvizsgálata, a balesetvédelmi óvó
rendszabályok
ellenőrzése
nagy
mértékben csökkentette a súlyos ha.
lálos
kimenetelű
mezőgazdasági
balesetek előfordulását. De további
felvilágosító, nevelő munka szükséges ahhoz hogy kiküszöböljük
a
mezőgazdaságban a gépi védőberendezések
hanyag használatát,
a
baleseti veszé'-y lebecsülését, az ok.
talán virtuskodás! és ilymódon elérjük azt, hogy a lehető legki ssbbre
csökkenjen a mezőgazdaságban is a
baleseti rokkantak, fogyatékosságban szenvedők száma.
Kanyó Béla
egyetemi t a n á j
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Csipak Ferenc cséplőmmkacsapara így harcol az új kenyérért
A tápéi határban az egyik szérűn
a kiskundorozsmai gépállomás gépe
már napok óta csépel. A gép felelős
Vezetője Vásár Dezső elvtárs,
u
munkacsapat vezetője pedig Csipak
Ferenc, A munkacsapat tagjai leg.
nagyobbrészt tápéi dolgozó parasztok. akik most az aratás utón azért szerződtek le a gépállomáshoz,
hogy munkájukkal m:nél jobban elősegítsék a gyors cséplést^
Csipak
Ferenc munkacsapata jól tudja, ir.i.
lyen sok függ az ő munkájuktól is.
hogy Tápé község dolgozó paraszt
ságu mikor tudja teljesíteni gabonabeadási kötelezettségét és mikorára
szerezheti meg a szabadpiacot. Ezért július 12-én, vasárnap a munka,
csapat tagjai röpgyül'ést tartottak.
A gyűlés alkalmával
részletesen
megvitatták a kormány programm.
ját és Rákosi elvtárs szombat esti
beszédét. A vita alkalmával Török
János, a munkacsapat tagja ezeket
mondotta:

— Rajtunk áll, hogyan valósítjuk
meg a párt és a kormány
programmját
— Igaz, úgy van — helyeseitek
valamennyien, majd közvetlen utána
megszületett a javaslat:
— Alkotmányunk ünnepének tiszteletére tegyünk
vállalást,
hogy
minden erőnket megfeszítve dolgo.
zunk itt a cséplőgépnél.
Nagy tap3 fogadta a javaslatotVál'alásukat írásba is foglalták:
„Mi, a kisikundorozsmai gépál'omás HO—9/14.es rendszámú. 1220
milliméteres dobszélesséigű
símacsapágyas
cséplőgéppel
dolgozó
munkacsapat tagjai látva az előttünk álló feladatokat,
amelyeket
Rákosi Mátyás és Nagy Imre elvtár.
sak mutattak meg beszédükben, a
gyors terménybeiakarftás érdekében
Alkotmányunk ünnepének tiszteletére a következő vállalásokat tet.
tük:

— Jónak tart játok.e?
Bodán Péter ezt válaszolta:
— Én jónak találom az egészet,
csak ki kellene egészíteni. Mégpedig
azzal, hogy hasonló feltételek között
hívjuk versenyre a megyében dolgozó többi cséplő munkacsapatot is.
Javaslatát egyhangúlag elfogad,
ták társai és mindjárt oda is írták
a versenyvállalásukhoz:
„Kérjük a
cséplőmunkacsapatokat a megyében, hogy versenykihívásunkat tárgyalják meg és erre
írásban válaszoljanak és
lépjenek
velünk versenyre, hogy ezzel is elő.
segítsük 6zocialista hazánk építését."
Másnap korán hajnalban Csipak
Ferenc munkacsapata a tápéi szérűn fokozott lendülettel látott mun.
kához. Vásár Dezső elvtárs, a gép
feMős vezetője állandóan figyelte
a gépet, nehogy nagyobb legyen a
szemvesz te sdg a fél százaléknál. A
sajtófelelős
a déli ebédszünetben
nem feledkezett meg az újságolvasásról sem. Az újságból látták
a
Alkotmányunk
ünnepének
tiszteletére
munkacsapat, tagjai, hoigy szerte az
országban dolgozó népünk milyen
4 Cséplőgépünk nyári terve 8400
g
Az újságolvasást mindennap
szép tettekkel küzd a párt politikámázsa gabona elcséplése. Mi
pontosan megtartjuk. A doljának, a kormány programmjának
ezt a tervel 1C00 mázsa gabonával gozó parasztság köréhen
állandó
a megvalósításáért.
túlteljesítjük és ezáltal 5000 mázsa felvilágosító munkát végzünk hogy
Ezért ebéd után még nagyobb lett
n" legyen körzetünkben
egyetlen
gabonát csépelünk el.
O
A cséplőgép napi normája 95 dolgozó paraszt sem, aki a cséplő- a gépnél a hajrá. Késő este, mikor
mázsa.
amit
túlteljesítünk géptől ne teljesítené azonnal az ál- összeadták az elcsépelt gabonameny.
nyiséget felcsillant a szemük: válúgy. hogy napi cséplési
átlagunk lam iránti kötélezettsUgét.
Vállalásunk teljesítését magunkra lalásukat az első napon teljesítették
200 mázsa legyen.
O
Nagy gondot fordítunk a jó nézvs kötelezőnek tartjuk, mert lát. becsülettel, mert 95 mázsa helyett
200 mázsa gabonát csépeltek el.
^ ' minőségű munkára. Ügyelünk juk, hogy pártunk és kormányunk
Vásár Dezső felelős vezető és Csi.
fokozott
arra hogy a gabona gyommentesen új gazdaságpolitikájában
puk
Ferenc munikacsapatvezető 22
gondot
fordít
dolgozók
életszínvoa
kerüljön a zsákba. A szórási szemtársával már ezer mázsa
gabonát
vesz'ctógeí « megengedő: Inéi ke ve. nalának az emelésére, ami csak a
termelékenység növelésével érhető csépelt el a tápéi dolgozó paraszt
seöbre csökkentjük. Mind a szalma-,
ságnak, s minden remény meg van
el igazán."
mind a törokkaziakat úgy rakjuk,
rá, hogy mindvégig állni tudják a
Hívjuk
versenyre
hogy az minőségileg kifogás nlá
szavukat.
ne ossék.
n megye
minden
Most már csak azt várják, hogy
A Cséplőgépünknél a munkál
cséplömunkását
példájuk nyomán
a megyében
a
" ' naponként értékeljük, a verMikor elkészült
a munkacsapat
senytáblán az élenjárókat példáké, vállalásának megszövegezése Csipak többi cséplőmunkacsapat ls csatlapül állítjuk a dolgozók elé, a lema- Ferenc felolvasta az egészet, e kér- kozzon a kihívásukhoz.
w
radókat pedig megbíráljuk.
dezte:
|
i 4tuti
'M
'
'
(Vass.)

A földművesszövetkezetek feladata
a talu jobb áruellátásában
AZ I D E I GAZDAG
TERMÉS
folytán dolgozó parasztságunk igen
bő termést takarít be, s már ezekben a napokban is, de az elkövetkezendő hetekben
egyre nagyobb
számban teljesíti gabonabeadási kö.
telezettségét. Gyűlik a raktárakba
az ország jövő évi kenyere. Egyre
több pénz jön mostanában a dol.
gozó parasztok házába és még több
lesz a bevétel ha a beadási kötele,
zettségük teljesítése után egyre szélesebbre tárul a szabadpiac forgalma is.

mérvű árulerakódások következzenek be, Makón
és Királyhegyesen
nagyobb mennyiségű olyan elfekvő
árukészlet van, amelyre más szövetkezetnek szüksége volna a község
dolgozóinak áruellátása szempontja,
ból. Ebből az adódik,
hogy a ké.
sőbbiek folyamán a földművesszövetkezet pénzügyi zavarba
kerül,
nem tudja a legszükségesebb áruféleségeket sem megvásárolni. A földművesszövetkezeteink ilyen esetben
helyes szervezéssel, egymás között
bonyolítsanak le árucserét.

A PART ÉS A K O R M Á N Y ú j
gazdaságpolitikája
következetesen
megvalósítja a dolgozó emberekről
való gondoskodást. A lakosság életszínvonalának legfőbb mutatója az
áruforgalom. Dolgozó
parasztságunk igénye megnövekedott. s en.
nek folytán merőben
más lesz az
idei áruforgalom, mint
a tavalyi
volt. Az idén m m kell áruhiánnyal
számolnunk és így földmúvesszövet.
kezeti boltjainknak nem a meglévő
áru gépies elosztóinak, hanem való.
ban áruellálóknak kell lenniök.

A J Ó ÁRUELLÁTÁS MELLETT
fontos, hogy a földművesszövetke.
zetek boltleezelői
körültekintően,
udvariasan foglalkozzanak a vevők,
kel. A dolgozó parasztok elvárják a
földművesszövetkezetek boltkezelőitöl hogy az áru kiadása közben elbeszélgessenek velük napi problémáikról. De módja van minden bolt.
kezelőnek arra is. hogy a dolgozó
parasztoknak vásárlás közben ajánl,
ja iparunk minőségi termeivényeit
is. azokat az árukat,
amelyek a
dolgozó parasztság előtt még ezideig nem voltak olyan közismertek.

DÖNTÖ
FELADATUK
LEGYEN a
földmüvesszövetkezetek
boltkezelőinek az áru helyes és időben való megrendelése. Nem fordul,
hat elő olyan eset,
mint
példáu)
Szöregin, ahol a félévi leltározások
nyomán
a
földmüvesszövetkezet
igazgatóságának kellett észrevennie
hogy a boltból olyan közszükségleti
cikkek, mint borotvapenge, cérnafél ék, hiányosnak.
Röszkén
is a
helytelen árurendelések miatt a fő.
üzletben napokig nem lehetett petróleumot és dohányárut kapni. Nem
fogadhatnak el a földművesszövetkezeteink a nagykereskedelmi vál.
lalatoklól olyan árukat, amelyekre a
dolgozó parasztságnak
egyáltalán
nincs szüksége. A dolgozó parasztság igénye megnőtt és joga
van
arra hogy szép és jó minőségű áru.
val lássa el őket minden földművesszövetkezet. Nem történhet
meg
olyan eset. mint ami előfordult Sándorfalván, ahol a földművesszövet,
kaact a Vcgylanyag Nagykereskedelmi Vállalattól olyan fogkrémet
vett át, amely be volt száradva. Bár
ez az. áru már előzőleg, mielőtt a
nándorfalvi
földmüvessiovetkezet
boltiába került, megjárt egy jóné.
niny állami kiskereskedelmi
árudat. A nagykereskedelmi
vállala.
tok feladata, hogy j ó é3 pontos ki.
szelgálással a legjobb
minőségű
áruk biztosításával segítsél: elő földn:űvrszövetkezeteink

áruellátását.

Minden földmüve'szövetkeseti vezetőnők és botti alkalmazottnak is.
m«rni kel! a reá vonatkozó terveket
Nem történhet olyan eset meg,hogy
a fö'dmüvesszövetkezeteínk tervsze.
rűl'on árurendelése folytán
nagy-

AZ ELMÚLT ÉVEK azt bizonyítják, hogy a dolgozó parasztság igen
sz vesen vette amikor a földművesszövetkezeteik a nagy mezőgazdasági
munkák idején mozgóboltjaikkal a
mezőn felkeresték őket '„3 helyükbe
vitték a legszükségesebb napi cik.
keket. Most is ezt kell tenni. Hala.
déktalanul szervezze meg
minden
földművesszövetkezet mozgóboltját,
hogy ezáltal is
könnyebbé
tudja
tenni a dolgozó parasztság munkáját. az aratás, cséplés, begyűjtés
időszakában Szervezzenek a földművesszövetkezetek árubemutatókat
a községekben állami gazdaságokban és termelőcsoport okban. Vigye,
nek ki nagyobb választékú
árut,
hogy módja legyen a dolgozó pa.
raszteágnük a helyszínen az árut
megvásárolni. Igen szép eredményt
ért el ezen o téren
a tömörkényi
földművesszövetkezet, amely mozgóboltjával felkereste a ternvelőcsoportok dolgozóit és így is iparkodott könnyíteni munkájukat. Ezen.
kívül a földmüvesszövetkezetek bolt.
kezelői az eddiginél nagyobb mértékben propagálják a dolgozó parasztok körében az egyes iparcikkeknél történt árleszállítást.
Sza.
vaiknak természetesen csak akkor
lesz eredménye, ha arra törekednek,
hogy minél nagyobb mértékben áll.
janak a vásárlók rend elek zésé re olcsóbb árucikkek.
' *
Horváth Imre
MÉSZÖV h- megyei titkár
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Test-nevelési felvételi vizsgák
a Pedagógiai Főiskolán
Egyetemeinken
és
főiskoláinkon
most folynak a felvételi
vizsgák,
amelyekre
nagy
számban
jelentkeznek a
középiskolát jól
elvégzett,
továbbtanulni
szándékozó,
most
érettségizett
ta nu.
lók. A szegcdi Pedagógiai
Főiskolává
is
naponta
újabb
és
újabb
tanulócsoportok
érkeznek, az
Alföld
minden
részéből,
hogy
résztvegyenek
a
felvételi
vizsgákon.
Nagy
számmal
jelenthez.
nek a szegedi Pe.
dagógiai
Főiskolán
testnevelési
szakra is. A test.
nevelési szakra jelentkezeltek
is tesznek felvételi
vizsgát, amelyen ügyességüketj a
szakm
való
aikalmasságu.
kat mutatják
be.
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A Pedagógiai Főiskola két jövendőbeli hallgatója, Sercss Anna
Szabó Éva testnevelési szakra jelentkeztek

és

ftortfcireA

Felhívjuk azoknak az alapszervezeteinknek a titkár elvtársait,
ahol a rendkívüli taggyűlések elmaradtak, hogy ezen a héten meg
kell tartani a rendkívüli taggyűlést.
Pénteken:

az összes

ban, egyetemen és
szervezetekben,

hivatalok-

iskolai

part-

A taggyűlés megtartására Nagy
Imre és Rákosi elvtársak beszédéből készüljenek fel a titkár elvtársak.

A jelentkezettek egy csoportja a kötelező M H K
mutatja be
HIREK AZ ORSZÁGOS EGYÉNI

SAKKBAJNOKSÁG

gyakorlatot

KÖZÉPDÖNTŐJÉRŐL

Gerebenkerékpár, varrógép el- ler' Ozsváth—Pálfi 1:0,
Párt- és tömegszervezeti oszt. HARMONIKA,
Lengyel—Sebee'yén
1:0.
adó, költözködés miatt
Petőfitelep. Földi 1:0.
Rédei—Braun
1:0
Meglepetést
keltett
37. utca 1078.
Polievktov győzelme dr. Vajda nemA
9
és
a
10
fordulóban
Igen
éle?
IDO JÁRÁSJELENTÉS
Játszmák alakultak
a mérkőzések zetközi mester e;lcn. A 10. forduló
Várható időjárás folvamán Kardos—Gereben döntetlen, utáni sorrend: Gereben 9 port, Len.
gyei—Tapasztó 7—7 pont
dr Vajda
Földi—Ridev
1:0.
Ler
gyei—Polievktov
péntek estig: délidélutáni
<e;hűkcp- 1:0. Ozsváth—Macskát -y 1:0, Tapasztó 6 és fél, dr Safl'ai .5 és fél, Földi és
Polievktov
5,
Mackáesy,
Braun ér
ződéJ.
legfeljebb —Pálfi 1:0 Braun—Sebestyén döntetszintén Ozsváth 4 ér fél. Rédei 4. Kardosegy-két helyen zá- len Dr Vajda—Dr. Balíai
10, fordulóban Tapasztó Sebestyén 3 és fél Pálfi 0.5. Pénteporeső.
zivatar. döntetlen.
Mérsékelt 'égáram./ remek győze,met aratott Kardos el- ken piher.őnap
lás a hőmérséklet
kissé emelkedik.
A VTSB FELHIVASA
SZÉPEN FEJLŐDNEK
f
Várható
hőmérsékleti értékek az ország területére
A SZEGEDI VÍZILABDA CSAPATOK , A VTSB felhívja
a
aportkörök.
péntekén reoqel: 14—1,-, délben 26—
A vízilabda NB 1 küzdelmeiben a MHK bizottsáqok elnökei és EB 'aq29 fok közö t.
VITre és a brüsszeli hatos tornára ja: figyelmét, hogy ma délután 6 órai
MOZI
vató készülődés miatt ezüne: van. A • kezdette; fontos értekezletet tart réSzabadság: Makszimka. (Július 22-ig) Sz Dózsából Mayer bekerült ai való szükre a VTSB-ben
Vörös Csillag: Állami Népi Együttes ga'ott keretbe. A Sz, Dózsa NB
vízilabda csapata edzésben van ir Jó Ma a Sz Postás atlétikai versenye
Kínában (17—Í9»
formáiát bizonyítja, hogy NB IX es bajFáklya: Makszimka (Július 22.ig)
A Sz Postás rendezésében ma délrokJeUJlt Szenteri KlnteM ellen 10:0(4:0)
fé] 7 órai kezdettel atlétikai
Az eiőadások a Szabadság moziban arányban fö'ényesen győzött. A csapat után
fél 6 <w háromnegyed 8 órakor, a Tnjvi (3), Csiszár '3>, Barcs (3). Ke- ve:nenyt tartanai: a Sz. Lokomotív
Fáklya-moziban 6 és fél 9-kor kez- méndi (3) gótjaival fölénves győ.e- pályán A verseny t ői 500 m.es ifdődnek. A Fáklya.moziban a második met aratott A Sz. Dózsa komolv fej. júsági és felnőtt futéízámokból áll.
előadás a Kert moziban.
lödéeét bizonyítja'
hogy a tavalyt Á férfi 1500 me.s ifjúsági és felnőtt
délután fél
bajnoki mérkőzésükön' 4:2 aranyban futóverservt szombaton
SZÍNHÁZ
vereséget
szenvedet
nio-t pedig a 7 órai kezdettel tartják meg. Az. e ső
Ny Ari szüret.
három helyezett
mindkét verset.yen
megerősített, ellenfelét győ-te le.
MNDSZ HIREK
Az összevont megyei vízilabda baj- éremdíjazásban részéül.
Újszeged ma délután 7 órakor bé_ nokságban edd'g igen Jól szerepelt
kegyűért.
FeUőváros II 6 órakor Sz Haladás edző válsága miatt erőKéziszerszámgyár,
R'gó-u.
természettudományi. Hámán Kató fél tér- visszaesett Az Sz, Petőfi csapata i SZEGEDI
7 őrkor irodalmi előadást, Felsővá- viszont lelentősen feljavult és tó J " 30 sz felvesz kovács szakmunkásoroe I 7 órákor orvosi előadást tart. téka arna mutat hogv Javul:.sa tar- kat és' segédmunkásokat kovács mun.
Bélváros I 4 órakor bábszínházat. tós 'esz A megyei bajnokságban a kára betanításra:. Jelentkezés munka6 órakor irodalmi előadást, Postás 6 Sz Dózsa II. egymásután aratta győ. könyvvel
rendelkező munórakor nőnapot, Betváro< V. 6 óra- zelmeit és egyik esélyese a bajnok, MUNKAKÖNYVVEL
kor orvosi előadást.
Mőravá r os 0 sávnak
Ebben a csoporthoz. xten kásokat erő? fizikai munkára, azonSzegedi Gőzfürész,
óraikor i.iggvúléet, Rókus 6 órakor raépen ' cerepel a Sz Petőfi fiatalt rair.t keresünk.
olvasókört tart, melyre kérik az asz- gyerekeikből
álló
foTtaJ ék csapata. Felsőtiszapart 33 szám.
villany
és autogénszonytárvak pontos megjeler-éeét.
Megállapíthatjuk, hogy az elmúlt hó- GYAKORLOTT
nap folvamán s Sz. Haladáson Wvfll hegesztőt keresünk azonnali belépés
Segédipari Vál/a/at.
az összes szegedi cmoat Igen sokat ro. EM. 65/8
O'tödö't. mind taktika, mvr-d tech fisz utca 4 szám,
FORCIALOMSZAMLALÁS
SZEGEDEN
KEPEIT kerete te fe, kereteit Javít/,
ni'ka terén Komoly hiányoa-ágolc tv
A Közlekedésügyi Mir leztérium 73111 naeztaihatók a-onban a Htékvezeté- tassa Kárpáti képkcretezőnél Sztálin31/1953 IX. 1. sz rendelete értel- ben A iá'ék vezetők erélytelenek es kőrút 53 szám.
mében
az utak tervezése cé'tábOl elméleti felkékzOltséteük is ige:/ "yen
FGY bnlonkrrekes
f-hér sportkocul
Szeged város területén 1953 Július ge A látókörök fegyelmezettségével e'adó Vere-ács-u 29 ez
17.én és 18-án reggel 5 órától, ette Is b«l van meg habár ezen a léren 2 DRB egyéves süldő, 1 drb cscctee
20 óráig forgalomszámlálás lesz.
némi Javu'ás ész!elhető.
koca eladó. Hattyúm. 64 Sz.
Fe'hívtuk a Járművezetők figyelmét,
hogv a 18 án
(artandő forgalomszámlálás alkalmával n vároe szélén
A RÁDIÓ MAI MŰSORA
a főforgalmi útvonalakor' elhelyezett
forgalomszámláló csoportoknál (áll inSzomszédaink műsorából. 24 Hírek.
Július 17. Pén'ek
nak meg éa utazásuk kiindulási hePe'őfi.rádte
Kossuth rád/ó
lvét illetve végcélját forga/tomszám,
6 Hanglemezek 6/,3 To, na. 7 V dám
látó csoportnak mondták be
5 Falurádió 5.30 Hírek. 5.45 Reggeli zene 5.50 Torna
6 Leveleznie operettda'ok 7,35 Da'ok cs nangste".
OÉL MAGYARORSZÁG
jc'entik 6 45 I.apszom'e ".'I5 Hang. fz.rtlók 8.15 Ssorakoztltó tere. 8 5°
Népdalkantáta 9 Atándékmü-'or. 9,49
DOÜtikfft napilap
lemezek'. 8,05 Békedatok 11 ..30 intett
Felelős szerkesztő
(dartózene 12 Hirek 13,10 Kórusművek, Oyerrnekrádlrt 10 Hirek, 10 10 Daio'c
ZOMBORI JÁNOS
12.30 Filmzene
13 S'Jovák. román 10,90 Óvódások m ű or : 10.'0 GíerSzerkeszti: a szerkesztőhlz-ottsAe
dalolt 13.30 Énekkar 14. t i U'tö"ő meknádto. 11 DaIJá«5kbó1 l é z c t e f ;
Szerkesztőség: Rz.eged l.enin u. 1'
hú-adó 14,35 Rádirt enyü'le*. 15 30 1.5 Opereit-e-'e t5.90 5l>jvészelt fé'16 R-imán rádió -nCép-áből.
Te'efon: 85-35 ée 40-80
Népi zene. 18 10 Előadás. 10.20 Gyer- óráki
Kiadóhivatal: Szeged Klaozá tér 3.
mekrádió 16.40 O-Ocz t\eivteie 17 1 fi.10 Szív küld'. 16. 0 Szov.iot p-pok
17,05 iiar-gverTelefon: 31-16 éa 35-00
Diszpécserszolgálat
17.10
FI ndás. — "zoviet emberek
17.25 Szórakoztató zene. 18 F,'őadá'. senv 17.30 Hírek, 17 40 Vála«z teve
lekre, '7.50 O'nro. da'ok. 18.50 Tánc18
15
Tánczene,
19
Han'ge"
"Iság,
29
Csongrádmegvel Nyomdaipari
10.10 Hangszer
Tíz pere. külpolitika.
20,10 Oners- zene 19 Énekkar
Vállalat, Szeged
részletek, 2! 45 Hirek, «p rl 29 15 szólók 19.45 Sport,
> Felelős 'vezetői Vtneze György

