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A múltnak ezt az átkos örökségét pártunk
vezetésével, szívós
munka és komoly harcok árán már
felszámoliuk.
Sikereink fontosabb
állomásait az
általános
iskolák
megteremtése, az iskolák államosítása, a pedagógusok anyiagi é» erkölcsi megbecsülésének
népköztár.
saságunk törvényei közé
iktatása
jelzi.

el. Ma már tanyai és falusi iskoláinkban is korszerű tudományos
földrajzot, természetrajzot és ma
tematikát tanulnak
gyermekeink,
ugyanolyan színvonalon,
szakképzett tanárok irányításával, mint a
városokban. A bibliai „legendákat"
és a régi nevelés egyéb népbutító
történeteit száműztük. Az a ta.
nuló, aki ma az általános
iskolából kikei-ült, már tudja, hol a helye és szilárdan meg is áll a tal.
pán. Ki tudja számítani, mennyi
jár neki egy munkaegységre, ha a
tszcs-be megy dolgozni, s általában
az egész gazdálkodást a maga képzettségével jobban előre tudja lendíteni.
Ha ipari tanulónak megy,
ott a kerék forgási sebességét épp
úgy meg tucíja állapítani az általános iskolában szerzett maitematikai tudása alapján, mint azt, hogy
észszerüsítésével mennyire
szökik
fel a termelése,
mennyivel
tud
többet keresni és
mennyivel tnd
hozzájárulni a maga munkájával a
szocializmus
építéséhez,
békénk
megvédéséhez.

Mind
Rákosi Mátyás elvtárs,
mind Nagy Imre elvtárs rámutatott
orra, hogy népünk jóléte a
munkásosztály és az
egész - lakosság
életszínvonalának állandó
emelése
népünk termelő munkáján nyugszik.
A növekvő jóléthez a termékek bőségét csakis a termelés fokozásával,
dolgozóink egyre szélesebb körökben kibontakozó szocialista munkaversenyével lehet biztosítani. A
termelés fokozását az iskolák
részéről azzal kívánjuk
elősegíteni,
hogy a tervezettnél nagyobb mértékben szaporítjuk az általános iskolákhoz tartozó
napközi otthonokat, főleg a községekben,, ahol azok
a tanulók, kiknek mindkét
szülője
termelőmunkát
végez, fillérekért
meleg, bőséges és tápláló
ebédben
feladata,
Megyénk
eddig is sokat köszön- részesülnek és másnapi
ikra is megfelelő szaktanári iráhet annak a féltő, szerető gondos- nyítás mellett gondosan előkészül,
kodásnak, amellyel pártunk és népi hetnek.
demokratikus kormányunk a
felUjabb általános iskolákat
épíszabadulástól kezdve erősítette és
tünk főleg a z ú j községekben, Forirányította falusi iskoláink
okta. ráskúton, Zsombón, Nagytőkén és
tását.
Marosleién.
Illetékes
kormány,
szerveink az elmúlt napokban ko.
A felszabadulás előtt
megyénk, moly lépést tettek, hogy a jövő év
ben 893 tanteremben 296 alsófokú re készenálló beruházási terveink,
Iskolánk működött, s ezek közül 12 bői előrehozhassunk. így minden
úgynevezett polgári iskola volt. Ma reményünk megvan arra, hogy az
eredetileg
jövőre tervezett új ál1224 tanteremben 363 általános istalános iskolát éis a vele kapcsolakola neveli gyermekcinket a békcs tos 2 nevelői lakást
Forráskúton
építésre és a szocialista Imaszere- már az idén meg tudjuk építeni.
tetre. Iskoláink elhelyezése is meg- A Megyei Tatarozó, és Építő Válváltozott, jelentősen szaporodott a talat már biztosította is a munkálatok elvégzéséhez
szükséges karégi és ú j községekben az iskolák pacitást.
száma. Öt év alatt 13 új kétíanter.
A napközjotthonok, az új
iskomes általános
iskolát építettünk.
lák és férőhelyek szaporítása mel.
Egymásután kapták meg
iskoláilett az iskolák felszereléséről
is
kat Pusztaimérges, Cso-\a, Mártély,
fokozottabb
mértékben kívánunk
Székkutas, Nagylak. Dór, Szikúncs,
gondoskodni. Még az idén megemelBaks és Lebő. Egy hónap múlva
jük a falusi iskoláknak juttatandó
készen várja az új
tanéve' egy fizikai, kémiai és biológiai alapfelújabb kéttantermes általános
is- szerelések számát és a kísérletekkola Bakson
és
tstvánhegyesen. hez szükséges
anyagok, eszközök
Hozzáépítéssel, meglévő épületek mennyiségét.
áta'akításával 323 új tantormet léTudjuk, hogy
a
népgazdasági
tesítettünk. Ezeknek javarészét a
tervek
átdolgozása hatalmas mun,,Miénk az iskola" és az Építsük,
ka, amely gondosságot,
gyorsasászépítsük
Iskoláinkaf-mozgalmak
got és nagy körültekintést követel.
segítségével,
valamint a megyei
De azt is tudjuk, hogy nincs az or.
tervosztály tartalékalapjának jelen,
szágbam egyetlen jószándékú,
betős igénybevételével. Az új
tancsületes ember, akár fizikai, akár
termek közül 215
a községekben
értelmiségi dolgozó legyen, atkí tués a városok munkáslakta negyedása és képessége legjavát ne állídeiben létesült, vagyis ott, ahol a
taná a kormányprogramra mi el ült.
múltban a
legmostohább
volt a
bi teljesítése és megvalósítása szolhelyzet. Az új tantermekbe legtöbb
gálatába.
helyen vadonat új csővázas, korU j feladataink még erőteljesebb
szerű tantermi berendezést állítotnevelőinktunk be, sőt a régi iskolák búto- hozzáállást követelnek
től,
de
szívesen
és
örömmel
válrait ia nagyobb részben
újakkal
lalják ós vállaljuk
ezeket, mert
cseréltük fel.
tudjuk, hogy mint eddig, most is
pártunk
vezet s az ő segítségével a
A mennyiségbeli fejlődésnél sokfejlesztésének
nekal nagyobb jelentőségű az a mi- falusi iskolák
feladatát is
nőségbeli fejlődés, amelyet nz álta- mes és nagyszabású
lános iskola
megteremtésével
és meg tudjuk oldani.
Vízi
Albert
annak egységes tantervével é'T'ink
A falu kulturális színvonala emelésének új feladatait mutatta most
meg Nagy Imre elvtárs, a minisztertanács elnöke az országgyűlésen
ismertetett
kormánypro gramm ban,
„Az eddigieknél
— mondotta Nagy
Imre elvtárs — jóval nagyobb gondot kell fordítani
a népiskolákra,
fokozni kell
beruházásaikat,
szaporítani kell ez iskolák,
tantermek
és tanerők számát,
hogy minél
jobb
feltételeket
biztosítsunk
a kismagyarok elemi oktatásának,
Több figyelmet,
több gondot és több
anya.
gi eszközt a tanyai, a falusi, a mun.
kásnegyedek
iskoláinak
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Alkotmányunk tiszteletére

Falusi iskoláink fejlesztése
ötéves iervüak egyik igen fontos
feladata a falvak
kulturális szín.
vonalának emelése. Az elmúlt rend.
szerben a falu kulturális
elmaradottsága természetesen különösen az
oktatás jerén érvényesültÉpítettek ugyan falusi és tanyai iskolákat a múltban is,
de keveset és
azoknak alacsony színvonalú
tan.
tervet ós tanmenetet írtak elő, mely
csak
annyi
tudást
biztosított,
amennyi az elnyomók
kiszolgálására volt elegendő.
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bemutatkozása

népünk életszínvonalának emeléséért
A szegedi üzemek dolgozói egymásután
válaszolnak
a
Falemezgyár Alkotmányunk
ünnepének
Uszteletére
kezdeményezett
hazafias
ver
senyfelhívására.
Nem múlik
el nap, hogy újabb és újabb
üzemek
ne jelentenék
be, hogy augusztus
20. tiszteletére
teljesítik
és túlteljesítik harmadik
negyedévi
tervüket, csökkentik
az önköltségei,
a forgóeszközt,
javítják
a munkafegyelmet.
A Paprikafeldolgozó
Vállalat,
a Gyufagyár,
ÉM. 65/8. Segédipari
Vállalat,
Szegedi
Kenderfonógyár.
Kéziszerszámgyár,
a Belsped,
felajánlásai
mind arról
tanúskodnak,
hogy Alkotmányunk
ünnepének
tiszteletére
tett felajánlással
még oda.
adóbban Harcolnak üzemi
dolgozóink
népünk
jólétéért,
a Várt és a
kormány
által megjelölt
nagy
célokért.

Az augusztus 20-ra tett felajánlás teljesítésével
segítsük elö a kormányprogramm megvalósítását
A mult hónap
munkalendületét
különböző akadályok fékezték üzemünkben, ,a Szegedi Cipőgyárban,
a III. negyedév átállásánál. A féke.
zőhatás meg is mutatkozott a júlittg
havi első deltád
tervteljesítésében
és hiába volt meg az elgondolás,
hogy a kormányprogramm megvalósításához minőségi munkával járulunk hozzá, még sem tudtok a legjobbat adni. Nehézség volt elsősor.
ban az új modellekre való áttérés.
Ez komoly
lemaradást
okozott
üzemrészeinkben.
A
nehézségek
okozója, forrása ott kezdődött, hogy
az anyagot június 18 helyett július
2.án kaptuk meg, s így szabászatunk érezhető
zökkenéssel kezdte
munkáját és ez éreztette hatását a
többi üzemrészekben is.
Műszaki értekezleten összedugva
fejünket, összevetve tapasztalatainkat, tudásunkat,
arról beszélgettünk, miként tudnánk a legrövidebb
időn belül felszámolni a meglévő
hiányosságokat. A szabászat műve.
zetője, Márta Lajos tett elsőnek fel.
ajánlást, hogy augusztus 20-ra, Alkományunik ünnepére
felszámolja
üzemrészének lemaradását. Hasonló
felajánlásokat tettek többen is, amiből végül kialakult közös vállalá.
sunk, amellyel örömmel és lelkesedéssel csatlakoztunk a Szegcdi Fa-

lemezgyár dolgozóinak
felhívása,
hoz.
Márta Lajos célkitűzése végül
egész üzemünk célkitűzése lett;
vállaljuk, hogy lemaradásunkat
augusztus 20,ra teljesen felszámoljuk.
Most már a tetteké ,a szó. Ebb™
is Márta Lajos mutatott jó példát.
Üzemrésze behozta lemaradását, sőt
már torvét túl i s teljesítette. A
szabászat ma már ott tart,
hogy
napi ütemességgel teljesíti a tervet.
Mindig baj volt, ha valamelyik
üzmrész nem teljesítette tervét. Az
utána következőket a munkafolyamatban igen érzékenyen érintette,
így va n ez most is A
szabászok
már megelőzték magukat, de a tűző.
részben még van lemaradás. Tehát
van tennivaló jócskán. Mert amíg itt
sántít a munka, másutt sem vehet
teljes lendületet.
Meg kell előzni magát a tiiző
üzemrésznek ls, hogy arról beszélhessünk: teljesítettük tervünket, nem kell szégyenkezzünk,
hogy el vagyunk maradva.
Jó úton haladnak a tüzöüzemrész
dolgozói, fokozatosan emelkedik tej.
jesítméiiyük. Szégyenkezve mond.
juik ki a számot, de július hó első
dekádjában 92 százalékos volt tervteljesítésünk a tüzöüzemrészben. De

a második dekádban már 103.5 százalékot értünk el. Az emelkedés továbbra is egyenletes. 14.én már ez
az üzemrész is 100 százalékig tolje.
sítotte napi tervét. Általában naponta 80—100 pár cipővel többet
készít, s így a lemaradást ennyivel
csökkenti.
A csákázó üzemrészben is felszámolták a kezdett elmaradást, ma
már egyenletes termeléssel,
100
százalékosan teljesítik tervelőirány.
zatukat, Renkq János művezető irányításával. Példájukat követni kell
a gépterem és a kikészítő üzemi ész
dolgozóinak is, mert
egész üzemünk tervteljesítése
rajtuk is áll és az ő hibájuk,
hiányosságaik éppen úgy kihatnak, mint a többieké, tervünk teljesítésére.
Hogy jó eiredményt érjenek el, eh,
hez elsősorba,n a ttiző üzemrésznek
kell jobban dolgoznia. Hasznos kez_
deményezések születtek e cél elérésére. Művezetőink munkamód,
szerátadó tanfolyamot
indítottak,
hogy a helye® munkafogásokkal se;
gítsék a gyengébben teljesítő szaiktársakat.
Vállalatvezetőségünk a
jobb, a gyorsabb munka ösztönzésére 2000 forintos céljutalmat tű.
zött ki. Serkentőleg hat a céljuta.
lom, de a Legvonzóbb az, amit pártunk tós kormányunk tűzött ki programmjában, az életszínvonal emelése és ezért mi, a Szegedi Cipőgyár
dolgozói is minden igyekezetünkkel
harcolunk, hogy augusztus 20.ra tett
felajánlásunk teljesítésével segítsük
elő a nagyszerű programm
megvalósítását Azt akarjuk, hogy jobb
minőségi munkával ne csak teljesít,
sük, hanem túl is teljesítsük harmadik ngyedévi tervünket és. büszkén
jelenthessük, hogy a Szegedi Cipőgyár
dolgozói
is
teljesítették
augusztus 20.Í felajánlásukat.
Varga Mihály, levelező

Egy lépéssel sem akarunk elmaradni
a Szegedi Falemezgyár dolgozói mögött
— mondják
Két napja
vetélték papírra az
Alkotmány
ünnepének tiszteletére
tett vállalásaikat a Szegedi Juiárugyár dolgozói. — ,,Egy lépéssel sem
akarunk elmaradni a falemezgyáriak
mögött." Ez volt az általános véemény és ez ma is. Tudtára is adták mindezt a falemezgyáriaknak a
jutagyári munkások.
A dolgozók
órésze Dorozsmárót jár a Falemez,
yárba is, a Jutába is. Nem ritka
az olyan család Dorozsmán, amelynek egyik tagja a lemezben, a má.
sik a jutában dolgozik.
A falemezgyáriak kezdeményez,
tek, ezzel tehát megelőzték a jutagyáriakat. De nem kellett sokat
várniok a válaszra. A jutagyáriak
megmondták, anrt gondoltak, papírra vetették, kérték a műszakiak ja.
aslatát és kimondták a szót:

A végén csattan

az ostor.

Ezt úgy értelmezik valamennyien;
tettek mutálják meg, ki lesz az
ső.

Hétfőn született; a csatlakozás és
ma már nincs üzemrész, ahol ne
teljesítették
volna a napi terv.
előirányzatot. A szövődé dolgozói
máskor is, most j s kitesznek ma.
ükért, a fleíajánJás teljesítés elsó
napjaiban, 111.8 százalékkal dicse,
kedhettek. Friss, lendületet vitt a
munkába ebben az üzemrészben a
Péntek-brigád.
Máskülönben
ittbrigád. Vannak, akik tréfásan „üt.
örő"-brigádnak nevezik. Akárhogy
is bogozzuk a neveket, mindegyik,
nek megvan az értelme. Ifi-brigád,
mert alig néhányhetes múltra tekint vissza és a leglelkesebb fiatalokat DISZ tagokat foglal magába,
l'ttörök ha
mindjárt tréfásan is

a Szegedi Jutafonógyár

mondják egyesek, de a szó-szoros
érteimében azok, 'nemcsak a .luta
fonógyárban, hamera
Szegeden is.
Példát mutatva a fiataloknak, idősebb társaiknak, azt a célt tűzték
maguk elé néhány hete, hogy min
den hét péntekjére befejezik a heti
tervüket. A kormányprogramm is.
merete óta. mint egyesek mond
ják,
megtáltosodtak a fiatalok és
korábbi kollektív

vállalásukon
felül már
2140 méter szövetet termeltek
népgazdaságunknak. Az Alkotmány
tiszteletére tett felajánlás úgy hatolt, minf olaj a tűzre,
nagyobb
lángra gyújtotta a
lelkesedést. A
Péntek-brigád
tagjai
munkájának
nagy szerepe van abban, hogy a
szövődé dotgozói napi tervtetjesito.
se 111.8 százalék.

munkásai
zpny száz százalékon alul
nek. A sztahánovisláknak

termel.

nagyobb segítséget kell
nyú/tani
sz edmaradók részére. De mindent
el kei! követniük a gyengébb teljesítményt elérő dolgozóknak is,
hogy megközelítsék,
utolérjék a z
élenjárókat. Lelkesítse őket az olyanok kiemelkedő
eredménye, mint
Kószó Erzsébet vetüiékcsévé'.őé, aki
2l.én 168 százalékot ért el. Vagy
akik mindig jó példával járnak elő,
Péter Imre ós Veres József bátahor.
dók 187 százalékos teljesítménye.
Lelkesítse
őket
a kormányprogramm,
amelynek
megvalósulása
nemcsak az ő jobb munkájukat is
megköveteli, hanem
változást hoz
saját maguk éleiében, életszínvonaluk emelkedésében.

Az üzem műszaki vezetősége hét.
A fonóüzemrész, a Szövődé előtt főn értekezleten beszélte meg Rávan munkafolyamatban, de a ver- kosi és Nagy Imre elvtársak boszésenyben mögé került. A termelés déf üzemiikre vonatkoztatva. Eze n
folyamán fonódából kerül az anyag az értekezleten
mondotta Schaár
a szövődébe és ez megszabja fel- elvtárs hozzászólásában: — Uzcmi
adatat, jelentőségét, mert az anyag- pártszervezetünk
és
szakszervére,
ellátás fontos kérdés. Nem szeret, tünk ogy k főfeladata, hogy a népnék a fonódadak, ha miattuk eset- nevelőkön, a
pártcSoportvezelőkön
leg hátrányt szenvednének a szövő- keresztül, a
szakszervezeti
tó/aldében, ezért harcolva
a nehézsé- miakkal karötve, jó ncvelőmunkágekkel, a legjobbat
akarják adni vai magyarázzák meg mir.den cgyes
valamennyien. 103.2 százalékra tel- dolgozónak, mit jelent részére a
jesítik napi tervüket. Közel 10 szá- kormányprogramm és mit kell azért
zalék a különbség, de szép teljesít- tennie, hogy az megvalósuljon. —
mény ez is. Mindez nem jelenti azt, Megszívlelendő szavak ezek a pártvezetői
hogy itt nincs javítani való. Van- szervezet, a szakszervezet
nak kiugró teljesítmények, mint részére. Szépek a kezdett sikerek,
Dudás Imrénéé, aki 111 százalékra, de e sikereken lelkesülve, a felGárgyán Andrásné, aki 110.5 száza. világosító munka fokozásává* har.
elérésééri,
ékra teljesíti napi előirányzatát, de coljának új győzelmek
akadnak olyanok is, akik e.marad- vezetők, dolgozók egyaránt, a Juta.
lak a tervük teljesítésével és bi- fonógyárban.
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As Országos
Az Országos Békctanács csütörtökön délelőtt kibővített ülést tartott a parlamentben. Az ülésen
megjelent Andics Erzsébet
Kossuth-díjas akadémikus, az Országos Béketanács elnöke, Lukács
György Kossuth-díjas akadémikus
cs Péter János református püspök,
a Béke Világtanács tagjai, Mihályfi
Ernő és Nánási László, az Országos Béketanács alelnökei, Benke
Valéria, az Országos Béketanács
titkára. Résztvett az ülésen Kristóf István, a SZOT elnöke, a Magyar Dolgozók Pártja politikai bizottságának tagja, Rónai Sándor,
az országgyűlés elnöke, Szabó István altábornagy, Petrák Lajos, a
DISZ Központi Vezetőségének titkára, Vass Istvánné, az MNDSZ
főtitkára, Vető Lajos és Dezsérl
László evangélikus püspökök, valamint a művészeti élet számos kiválósága, sztahénovisták, élenjáró
dolgozók. Az Országos Béketanócs
vendégeként résztvett az ülésen
Armando Carvajal chilei békeharcos, karmester és felesége, Blanca
Hauser operaénekesnő.
Az ülést Péter János református
püspök, a Béke Világtanács tagja
nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy
az ülés feladata a Béke-Világtanács budapesti ülése utáni feladatok megbeszélése.
A megnyitó után Andics Erzsébet Kossuth-díjas akadémikus, az
Országos Béketanács elnöke számolt be a Béke-Világtanács budapesti üléséről és a magyar békemozgalom feladatairól.
«— A világbékemozgalom
rövid
pár esztendő alatt nagy erőfeszítések eredményeképpen
hatalommá
vált — mondotta Andics Erzsébet
—, olyan hatalommá, amellyel számolnia kell barátnők és ellenségnek, olyan hatalommá, amely döntően tudja befolyásolni a világpolitika alakulását. Ezt szögezte les
ezt demonstrálta a Béke-Világtanács budapesti ülése.
Andics Erzsébet köszönetet mondott mindazoknak, akik Jó munkájukkal hozzájárultak
a budapesti ülésszak sikeréhez, majd
a
továbbiakban a
Béke-Vllágtanács
ülésének nemzetközi visszhangjával
foglalkozott.
A békemozgalom erősödését, növekedését mutatják a IV. Világitjúságl Találkozó előkészületei is.
— A magyar békeharcosok kötelessége mindent megtenni
annak
érdekében, hogy a nemzetközi békemozgnlomnak ez az újabb hatalmas megnyilvánulása
a testvéri
román
nép fővárosában minél
eredményesebb, minél nagyobb legyen — állapította meg Andics Erzsébet.
A továbbiakban a j t ó k é ellenségeinek újabb mesterkedéseivel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy
a békemozgalom nagy eredményeinek nem szabad elkápráztatnia a békcharcosokat, nem
szabad clfclednlök, hogy az ellenség nem alszik, nem (ette
le a fegyvert. Nem volt véletlen, hogy éppen a Béke-Világtanács ülésének Idején rendezték meg elvetemedett provokációikat: a délkorcal kormány
aljas támadását a fegyverszünet megkötése ellen, a berlini
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goztatta, hogy a magyar békeharSzülelése 125. évfordulója
alkalmából
cosokra a párt és a kormány új
intézkedései fokozott feladatokat
A X I X . SZÁZADI orosz Irodalom felszólította a népet, hogy vívja ki
rónak, különösen a felvilágosító fejlődését, tartalmi-formai gazdago. szabadságát. Igaz, hogy Csernyi,
paraszt,
munka terén.
dását, s ezáltal az elmaradt társa- sevszkij a régi feudális
dalmi.politikai helyzet elleni har. közösségen át képzelte a szocializTömörüljünk még elszántabban
cot, az új, emberibb világ megte- mushoz vezető útat, vagyis utópista
a béke ügye, a Béke-Világtaremtését hatásosan mozdították elő szocialista volt. de ugyanakkor nagy
nács mögé! Támogassuk még
a forradalmi demokrata írók: Bje- érdeme, hogy terjesztette a régi hajobban pártunkat és kormáhnszkij, Gercen, Csernyisevszkij és talom megdöntésére irányuló esz.
nyunkat! Dolgozzunk még jobDobroljubov. Valamennyiüknek nagy mét. Bátor harca miatt a cári kor.
ban, legyünk még jobb katonái
s zerepo volt a művészi ízlés neveié, mány teljes vagyonelkobzásra és T
a béke ügyének, amelyről ma
szibériai
kényszermunkára
seben, az irodalmi közvélemény irá. évi
jobban tudjuk, mint tegnap és
nyitásában, a forradalmi
demo- ítélte, sőt annak kitöltése után Börholnap többen tudják majd,
kratikus gondolatok propagálásában tönbe is vetették. A sok szenvedés
mint ma, hegy legyőzhetetlen!
és általában a feudalizmus elieni azonban nem törte meg forradalmi
— fejezte be Andics Erzsébet be- harcban. Közülük is igen tanúsá- hitét. 1889.ben bekövetkezett halá.
iáig több szépirodalmi
művet és
szédét, amelyet a jelenlévők hosz- gos a Cserny!sűvszkijra való
szantartó, nagy tapssal fogadtak. kezés. Ennek a ritka tehetségű, bá. sok értékes tanulmányt írt.
mulatos műveltségű írónak a páMA IS HELYTÁLLÓAK azok aZ
Több felszólalás után Péter Já- lyája félreérthetetlenül mutatja azt
nos református püspök mondott el- a szörnyű üldöztetést és embertelen észtét iikai megállapításai, liogy a
nöki zárszót. Hangoztatta, hogy a hajszát, amely a forradalomelőtti művészet nemcsak a szépséget öleli
felszólalók
valamennyien
magu- Oroszországban minden haladó gon- fel, hanem ábrázolja mindazt, arai
kévá tették
a
Béke-Világtanács dolatnak és tiszta szándéknak osz. a valóságban érdekli az embert: a
művészet legfőbb célja az élet tol.
felhívását, mert magáévá tette ezt tályrésze volt
mácsolása. Ezek a megállapítások
a felhívást egész dolgozó népünk.
hogy
Csernyisevszkij
CSERNYISEVSZKIJ 1828 július igazolják,
Az Országos Béketanács ülésének
papi nem az öncélú művészet híve, hakülönös jelentőséget adott, hogy a 24.én született Szaratovban,
Béke-Világtanács budapesti
ülése családból. Apja, modem gondolko- nem az igazi művészettől ő étetfor.
Szépirodalmi
után, pártunk és kormányunk új, a zású, sok világi könnywcl rendel- máló szerepet vár.
dolgozó nép javát az eddigieknél kező, művelt ember volt, 9 így a művei közül magasan kirmekedik a
még fokozottabban szolgáló intéz- fiatal Csernyisevsakij szellemi ér. „Mit tegyünk? című regénye Legkedéseinek megjelenése után zaj- deklődése is igen korán, csodálatra, feltűnőbb sajátsága, hogy benne a
lott le. Éppen ezért fontos, hogy a méitóan kibontakozott. Már 16 éves szerző a jövő társadalom építőit, az
tudott latinul,
görögül, újtípusú embereket eteveptti meg. E
magyar békeharcosok fokozzák te- korában
franciául,
németül,
angolul, de regény szereplői nemcsak elmélkedj
vékenységüket.
ezenkívül volt némi tájékozottsága nek az eljövendő szocialista társaAhhoz, hogy a dolgozó nép va- u héber, tatár, perzsa 'és longyel dalomról, hanem tervszerűcin mun.
lóban jól tudjon élni azokkal a nyelvekben is. Iskolai pályáját papi kalikódnak is annak megvalósításálehetőségekkel, amelyeket a párt szemináriumban kezdte, majd an- ért. Meglepő az a jövőbelátás, mely.
és a kormány új
intézkedéseiben nak elvégzése után a pétervári egye. nek segítségével Csernyisevszkij ezt
kapott s hogy mindebből népünk temre iratkozott. Az ottani reakciós az ú j társadalmat ábrázolja: a jövő
embere gépdk segítségével hatalma
Számára egyre több jó származzék, szellemű tanítás azonban nem elé.
gítotte ki, ezért önművelés
útján alá hajtja a földet és átalakítja a
járuljon hozzá a mi személyes
simerkedett meg Hegel, Feuerbacb természetet. A munka örömteljeseé
munkánk és békebizottságaink te- és z utópista szocialisták műveivel- válik, a szellemi és fizikai munka
a
vékenysége is — mondotta befeje- Gondolkozása így jutott el a filo- közti különbség eltűnik: a pusztasázésül Péter János.
a
zófiai materializmus színvonalára, 6 gokat termőfölddé változtatják,
létesítenek ée
Lenin szerint csupán az orosz étet szikláikon vizeket
elmaradottsága miatt nem emelked- csatornákat ásnak. A szocializmus
hetett fel Marx és Engels dialektikus Oroszország után az egész világon
diadalmaskodni fog, mihelyt eltün.
materializmusáig.
V. Sz. Szemioiiov, a Szovjetunió németországi
nek m népek közé emelt mesterséges
RÖVID I D E I G szülővárosa gim- válaszfalak.
A címben
felvetett
főbiztosának Eevele Conant amerikai főbiztoshoz
náziumának volt moderngondolko. kérdésre, a főszereplők ábrázolása
zású,
nagyhatású tanára,
majd útján azt a választ adja, hogy ké.
Bettin (TASZSZ). V. Sz. Szem-1 tásokban,
fosztogatásokban
1855.tői kezdve a „Kortárs" című szítsüik elő a forradalmat és küzd.
jonov nagykövet, a Szovjetunió né- | egyéb garázdálkodásokban,
folyóirat, politikai és kritikai rometországi főbiztosa levelet intézett
Figyelmet érdemel
az a körül, vatát vezette? Ezen keresztül meg- jün/k az élet forradalmi átalakításáConant amerikai főbiztoshoz, amely, mény, hogy az amerikai hatóságok szervezte azokat a forradalmi erő. ért,
ben a többi között ez áll:
mindezeket a kísérteteket
akkor ket, amelyek készek az önkényurn.
A FÖMONDANIVALÓ ilyen vi.
amikor
Nyugat. lom elleni önfeláldozó harca.
Nyugat.Berlinben — a ketetber- hajtják végre,
ö Iág03 megfogalmazása eredményezte
Uni határövezet
közelében — az Németországban ég Nyugat-Berlin, lett a forradalmi demokrácia veazt, hogy a regényt az elnyomott
utóbbi napokban az amerikai meg. ben millió és millió ember éhezik.
zére, a kormány és a reakció leg. osztályok évtizedeken
át az élet
szálló hatóságok élelmiszerek áru.
Mindez azt bizonyltja, hogy az veszedelmesebb ellensége. Az újság.
könyvéül fogadták el s egész nemsitásának ürügyével különleges köz- amerikai megszálló hatóságok Ber. Írói munkát Illegális forradalmi to.
zedékek nevelkedtek rajta. Jelentő,
pontokat állítottak fel, ahol fa6iszt a Ihnben az utóbbi időben olyan rend. viékenységgel kötötte össze. Szenségét azonban
még napjainkban
ügynökök tevékenykednek. Miután szabályokhoz folyamodnak, amelyek vedélyeshangú cikkeket itt az 1861sem vesztette el.
ez ellen Nyugat.Berlin munkanél. nem egyeztethetők össze a társaparasztreform ellem, B nyíltan
Sipka Sándor
küH lakossága, továbbá Kelet-Berlin dalmi rend fenntartásának
elemi es
lakói is tömegesen tiltakoztak, az
árusítást kénytelenek voltak beszüntetni. A
sajtóközleményekből
azonban ismeretessé
vált,
hogy
Nyugat-Berlinben ezldőszerint elő.
készületek folynak hasonló központok egyéb helyeken való felállítására
Az amerikai hatóságoknak ez az
eljárása nem tekinthető egyébnek,
mint az arra irányuló kísérletek
folytatásának, hogy provokációs cé.
lókra használják
fel azokat
n
fasiszta bérenceket és alvilági ele.
meket, akik tevékenyen részt vettek
a június 17-i keletberlini gyujtoga-

alkotmány

Párizs (MTI) A francia nemzetgyűlés csütörtökön
reggel
463
szavazattal 127 ellenében elfogadta
a reakciós alkotmánymódosítást.
A nemzetgyűlés a kommunista

elfogadta
módosítást

képviselők mentelmi ügyében további 30 nap haladékot adott a
mentelmi bizottságnak a kérdés
megvitatására.

A július 14-i gyilkos rendőri sorfűz
áldozatainak temetése
Párizs (MTI) Párizs népe szerdán sokezres tömegben vett búcsút
a július 14-1 gyilkos rendűri gortűz
6 algíri és egy francia munkásáldozatától. A kora délelőtti óráktól
15 óráig, a temetés időpontjáig
Párizs népe a francia fémipari
munkások székházában
felállított
ravatalokhoz járult, hogy lerójja
utolsó tiszteletét a francia munkásosztály és a francia nép hősi
halottal előtt. A koporsókat szinte
elborították a koszorúk százai.
A nér.*. tiszteletadás ünnepélyességét megzavarta a rendőrség durva és a legnagyobb felháborodást
keltő beavatkozása. A felvonulás
rendjének
"biztosítására*
nagy
számban kivezényelt rendőség parancsnoka felsőbb
utasításra hivatkozva, azzal a követeléssel állt
elő, hogy a temetést intéző bizottság távolítsa el a hat algirl halott
koporsóját borító zöld-febér algíri
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fasiszta provokációt, a Rosenberg-házaspár kivégzését.
Ezek a módszerek senkit nem
győznek meg arról, hogy az Egyesült Államok kormánykörei békét
akarnak — mondotta Andics Erzsébet. — Csak ellenkező hatásuk
lehet: még teljesebbé teszik az
Egyesült Államok vezető köreinek
már most is tapasztalható nemzetközi elszigetelődését.
Andics Erzsébet
hangsúlyozta,
hogy a népek saját
tapasztalataikból tanulják meg
Igazán, kl
akarja valóban a békét, ki harcol a
béke megszilárdításáért, a nemzetközi feszültség enyhítéséért.
A
Szovjetunió az utóbbi Időben egész
sor
nagyjelentőségű
nemzetközi
kezdeményezéssel tett tanúbizonyságot őszinte békeakaratáról s a
népek szerte a világon örömmel fogadták ezeket a kezdeményező lépéseket, amelyek valamennyi nép
alapvető érdekelt szolgálják. A
népek biztonságának ügyét szolgálta a nemzetközi imperializmus,
a háborús körök ügynökének, Berijának leleplezése is.
Mindezeknek az erőfeszítéseknek
eredményeképpen még nagyobbra
nő mindenütt a békemozgalom —
hangsúlyozta Andics Erzsébet. —
Ezt tapasztaljuk mi, magyar békeharcosok is országunkban. Mindent megteszünk, hogy a békemozgalmat hazánkban még
jobban
fellendítsük.
Ebben a küzdelemben hatalmas
segítséget kaptunk pártunk és kormányunk
bölcs
intézkedéseivel.
Pártunk és kormányunk politikája
a béke politikája, mert országunkat, a béke országát, a béke világfrontjának fontos szakaszát még
erősebbé, még
rendíthetetlenebbé
teszi.
Andics Erzsébet befejezésül han-

nemzetgyűlés

a reakciós

ütése

lobogót. A bizottság — hogy ne adjon ürügyet a további provokációkra — eltávolította a nemzeti lobogókat. egyúttal azonban levette
a Maurice Lurot, a francia nemzetiségű halott koporsóját borító trikolórt is, ezáltal is tanúságot téve
arról, hogy az áldozatok, a francia
és algiri munkásosztály fiai, életükben és halálukban ls együvé
tartoznak.
A gyászolók sorában megjelentek az ipari üzemek dolgozóinak
népes külöttségei, valamint a francia közélet képviselői. Jelen volt
Petit tábornok, a szenátus haladópárti tagja. Emánuel D'Astler, De
La Vigerie, haladó képviselő, Gaston Monmousseau, a CGT titkára,
Jeannette Vermeersch és Marcel
Paul elvtársak, a Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának
tagjai, Alice Le Léap, a CGT bebörtönzött főtitkárának felesége, és
sekaa rpá*1"^

követelményeivel. Midőn
felhívom
figyelmét fentiekre, nyomatékosan
kérem, hogy az említett törvénytelen és kétségtelenül megengedhetetA.cidie de Gasperi mintegy ötven
len eljárások beszüntetése iránt ha. főnyi
miniszterekből,
államtilká.
ladóktalanui intézkedjék."
rokból és magasrangú minisztériumi tisztviselőkből álló
gárdájának
kíséretében kedden délután bemu.
Jlöuid
Uütp&íitilcai
UiuU tatkozott a képvise.őházban, majd
a szenátusban is és elmondta pro.
gramm.iyilatkozatát. Beszédét azzal
A helyzet a Szuezi csatorna kezdte, hogy megfenyegette a képviselőket és már jóelőre
kilátásba
övezetében^
helyezte: feloszlatja a képviselőháPárizs (TASZSZ). Kairói jelentés zat, ha nem szavaznak neki bizal.
szerint Szalah Szalem
egyiptomi mat. Kijelentette, hogy a parlament
propagandaügyi miniszter kijeten. működése elé nehézségek tornyosul,
érvényre
tett®, hogy a Szuezi csatornaövezet- nak, mert nem sikerült
tör.
ben a helyzet ismét normális és az juttatni a csaló választójogi
igyekezet! elkenni
angol csapatok által július
13.án vényt. Ezután
bevezetett közlekedés/korlátozó in- azokat a változásokat, amelyek a
tézkedéseket tejesen megszüntették. csaló tőrvény kudarca miatt követ,
keztek be.
Amerikai gazdáinak parancsát
De Gasperi a továbbiakban gazteljesítve n Laniel.kormány
dasági prob.émákról beszélt.
Kije.
máris megkezdte
lentette, hogy a legégetőbb a mun.
n washingtoni utasítások
kanélkütisiég kérdése, de ezt Igen
végrehajtását.
nehéz megoldani, mivel a terme,
lés fokozása ugyancsak nehezen ér.
Pá r lzs (MTI). A francia kormány
hető el. Vagyis: De Gasperi nyílszerdai folytatólagos minisztertaná- tan beismerte, hogy választási ígécsán foglalkozott az Indokfnai ka. reteik ellenére a kereszténydemo.
tonni és gazdasági helyzettel és úgy kraták semmit sem tesznek nz ordöntött, hogy 1'égihícLjellegű állandó szág egyik legégetőbb
kérdésének
és folyamatos összeköttetést
állít megoldására. Hasonlóképpen nyilat,
fai a Franciaország és Indokína kö. kozott De Gasperi a földreformról
szemben bejelentett egy
zött a csapatszállítások meggyorsí- i». Ezzel
tására Egy másik döntése arra irá. törvényt, amely kedvezményeket ad
akik
nyul.hogy fokozza ,,önkéntesek" to. nz olyan nngyb'rtokosoknak,
borzását «z, indokína: francia expe. „kezdeményező szellemről'' tesznek
Ezután még art mondlciós hadsereg számára, addig is nz tn.iúságot.
dotta,
hogy „techrikal
okokból"
anyaországban rendes katonai szolgálatukat teljesítő egységek állo.
mányából fog további erősítéseket
küldeni Ind:k'nába
TIRANA
A szicíliai kónbányá'jzok
Az albán Ifjúságot száztagú külharca eredménnyel járt.
döttség képviseli a VIT-en. A de-

A De Gasperi-kormány bemutatkozása
nem tud előterjeszteni
semmiféle
építési programmot, majd beje-en.
tette, hogy újabb adókat
veinek
majd ki.
De Gasperi foglalkozott külpolitikai kérdésekkel is.
Mindenekelőtt
hangoztaita, hogy továbbra is kitart
az atlanti szerződés mellett. Ezek.
után sujná.kozással emlékezett meg
az Atlanti Szövetség államai kö.
zötti ellentétekről.
De Gasperi beszéde végén felső,
roltn azokat a törvényjavaslatokat,
amelyeket az új kormány a parlament elé kíván terjeszteni.
Ezek
között megemlítette a szakszerveze.
tek é» a sztrájkjog elleni törvény,
javaslatot, egy o'yan
indítványt,
amely a házbérekro és a kilakolta,
tásra vonatkozik, továbbá a büntetőtörvénykönyv olyan
módostfását
amely lehetővé
tenné a kormány
számára,
hogy erőteljesebben lép.
jen fel az ellenzékkel szemben. De
Gasperi végezetül olyasfajta
„szilárd és határozott
rendőri politi.
kát" jelentett be.
mint
amilyen
Scelba beüigyminisztersége idejéből
ismeretes.
E programmnyilatkoznt hallatára
télies mértékben csalódhattak azok,
•— ha voltak még olyanok —, akik
nzt várták hogy a vén
klerikális
vezér valami újat >s fog mondani.
De Gasperi semmi konkrét tervet
nem Ismertetett orra vonatknrrt'ns?,
mit akar tenni n kormány
Olasz,
orszáír égető kérdéseinek' mielőbbi
megoldására

Készülődés a VIT-re

Róma (MTI). Az a 200 bányász,
aki a szicíliai Agrigento-megyében
lévő Ciiavolotta kén-bányában 8 na.
pon át megszállva tartotta a tár.
nákat, feljött a bánya mélyéből. A
bánya megszállására azért
került
sor, mert a bányatulajdonosok be
akarták z á m i a bányát, A munká.
sok harcának eredményéként a bányatulajdonosok a bányászok mun.
kalchetóaégónek biztosításáról tárgyalásokat kezdenek. ~

OSLO

Norvégiából több mint 600-an
utaznak a VIT-re. A norvég bank,
legáció
dokumentumkiállításon hogy megnehezítse a VIT-cn való
mutatja be az albán ifjúság életét. részvételt, nem bocsát
elegendő
mennyiségű valutát a norvég külBRÜSSZEL
döttek rendelkezésére.
Belgium ifjúsága tevékenyen kéRANGÚN
A legutóbbi burmai országos ifszülődik a Világifjúsági Találkozóra. Amint a "Drapeau Rouge* júsági értekezleten határozatot hez_ lak a IV. Világifjúsági Találkozó
jelenti, ebben az évben a belga if*_,.„
. .
'.Iburmai előkészületeinek
megszert a l a
júságnak.
^"n
vezésére. Az értekezleten
megváküldöttségé nagyobb létszámú lesz, lasztották a burmai VIT-küldötL
mipí r berliaé találkozói) volt, A ' isg tagjai^

"
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Kimondhatatlanul örülök, hogy egyetemen tanulhatok tovább
Felvételi vizsgák a bölcsészkaron
Ma már egyetemi hallgatóink
nagy százalékát a munkásosztály
cs a dolgozó parasztság fiai alkotj á k . A dolgozó nép gyermekei előtt
megnyíltak az egyetemek kapui, lehetőség nyílik minden arra érdemes munkás, paraszt és haladó értelmiségi fiúnak és leánynak, hogy
tanuljon, hasznára váljék népének,
hazájának.
A Szegedi Tudományegyetem bölqsészkarán már hetek óta folynak
Si felvételi vizsgák. A tanulmányi
"osztály előcsarnokában
jókedvű,
izgatott fiatalok beszélgetnek. Az
ország különböző részéről utaztak
Szegedre,, hogy felvételi vizsgát tehessenek. A székeket körbe rakosgatják és így folyik a beszélgetés,
ismerkedés. Eddig még soha nem
látták egymást, de azért

hamarosan

megbarátkoznak.

hiszen van közös problémájuk,
amely közelebb hozza őket egymáshoz.
Ott van a fiatalok között Nyemcsok Mihály munkás, Mucsi Erzsébet
dolgozó
parasztszármazású
fiatal. Mucsi Erzsébet eleven tekintetű, pirosarcú lány. Amikor a
jövőt illető terveiről beszél, szinte
lángol a büszkeségtől a szeme:
— Mindig nagyon szerettem tanulni. Az volt a vágyam, hogy a
magyar irodalommal és nyelvészettel mélyrehatóan foglalkbzhassam. Szüleim csak annyit tanultak
az iskolában, amennyire a nevük
leírásához szükség volt. mert a
m u l t rendszer az egyszerű embereknek nem adott többet. Nekem
m á r megvan a lehetőségem a tanulásra. Nagyon boldog vagyok, hogy
tanulhatok és azop, igyekszem, hogy
jó tanuló legyelg — mondja szinte
egy lélekzettel Mucsi Erzsébet. Ez-

után még hosszadalmasan beszél
nagy lelkesedéssel arról, hogy milyen tervei vannak még az egyetemi évek után. A tanulást akkor
sem hagyja abba, mert hiszen az
életben sokmindent meg kell még
ismernie, hogy meg tudja állni a
helyét ú j társadalmunkban.
Nyemcsok Mihály
történelemszakra jelentkezik.
— Az ókorral szeretnék mélyrehatóbban foglalkozni — mondja
csillogó szemmel. — Mindig nagyon érdekelt u népek történelme.
És most kimondhatatlan öröm tölt
el, hogy az egyetemre jöhetek tanulni.
Juhász Antal szintén
történész
szeretne lenni. Az elmúlt évi Rákosi tanulmányi versenyen a II. díjat nyerte el. Édesapja gyárban
dolgozik, ő meg az egyetemen tanul majd, hogy utána komoly kutatásokat végezzen.
Közben, amíg a fiatalok beszélgetnek, kinyílik az ajtó s Mucsi
Erzsébetet szólítják. Ö kissé megilletődötten lép be a terembe, eleinte félénk, de hamarosan visszatér bátorsága, mert az asztalok mögül

barátságos, mosolygó szemmel
tekintenek

rá

a felvételi bizottság tagjai, Halász
Előd elvtárs, egyetemi tanár, Karácsonyi Béla elvtárs, egyetemi tanár, Pénzes István elvtárs, a tanulmányi osztály részéről és Kőhegyi Erzsébet Rákosi ösztöndíjas
egyetemi hallgató, a DISZ részérő).
Nem is vizsga ez, annál sokkal
több: baráji beszélgetés. Halász
elvtárs irodalmi és nyelvészeti tájékozottsága iránt é r d e k l ő i k , Karácsonyi elvtárs a történelemről be-

szélget el Mucsi Erzsébettel, majd
Kőhegyi elvtársnő veszi át a szót.
Végül Mucsi Erzsébet — bár az
eredményt még nem tudja —, úgy
érzi, nem jött hiába Szegedre, mosolyogva búcsúzik el a bizottság
tagjaitól. Hasonló jó hangulatban
távozik el Juhász Antal és Nyemcsok Mihály is. A bizottság tagjai
elvtórsias módon beszélgetnek a
jövendő hallgatókkal s ez megkönnyíti az első pillanatokban kissé
félszegen, darabosan mozgó diákok
szereplését is.
A vizsgáztatás befejezésével a bizottság tagjai hosszan elbeszélgetnek, vitatkoznak egy-egy diák felvételén. Nem könnyű munka ez,
felelősségteljes, hiszen akiket felvesznek, azok fogják majd a jövő
középiskolásait tanítani.
— Fő célunk az — mondja Halász Előd elvtárs, a felvételi bizottság elnöke —, hogy minőségileg is javítsuk,

Hőt éa fél millió
forint
értékbon
növekedtek
a keresett
árucikkek
'Számtalanszor előfordult, hogy a
Üolgozó parasztok által legkeráset.
tebb cikkek hiányoztak a földmű,
vesszövetkezeti boltokból. Szőregen
például a féléid leltározásnál
az
igazgatósági tagok vették
észre,
hogy nincsen borotvapenge, cérnaféle raktáron. Röszbén a helytelen
árurendelés miatt napokig nem lehetett a föüzletben dohányt és petróleumot
kapni.
Számtalanszor
olyan árut fogadtak el a földműves,
szövetkezetek
a nagykereskedelmi
vállalatoktól, amelyekre a dolgozó
parasztoknak egyáltalán nem
volt
szüksége.
Most a megye földmüvesszövet.
kezeti boltjai felülvizsgálták
árukészletüket s három és félmillió fo.
rint 'értékben kicserélték az elfekvő
cikkeket
a jobban
keresettekre.
Ezenkívül négymillió forint ú j hitellel bővítették
a raktárkészletet.
Most már bőven válogathatnak
a
dolgozó parasztok a pamutárukban,
a konfekcióruhákban, a cipőfélékben, háztartási eszközökben, mező.
gazdasági szakárukban,
kerékpár,
motorkerékpár és más keresett cik.
kekben.

dúskalászú kéve sorakozik a szérűkön, már számos helyen több napja
csépelnek. Egyre szaporodik a be.
adási
kötelezettségüket
teljesítő
dolgozó parasztok száma.
Egyre
több pénz kerül az erszényükbe és
még több lesz a bevételük, ha majd
szélesre tárul a szabad piac forgal.
ma is.
A gazdák többsége még nem csépelt el, még nem jövedelmezett az
ú j termésből, de máris hatalmasan
megnövekedett a falu dolgozóinak
vásárló kedve. Nyugodtan elkölthetik tavalyról félretett, vagy a zöldségfélék árusításából befolyt pénzüket, hisz & gabona
és kapások
eladása annyit hoz majd, amennyire
nem ls igen emlékeznek. Nem ritka

A megye három eiső, a beadásban

A jövő

Tumi
Ferenc
hétholdas kommunista
dolgozó
paraszt, az egyes
típusú
Szabad Nép-Uzcs
tagja
azonban nem maradt ott"
hon. Már kora
hajnala
lóvonta.
A megyében már alig találni ;i ra_ ban felrakta
a
tatlan gabona földetEgyre több tású és kézikapákat
kocsira,
s feleségével
és
fiával
a kukorica
földre
meni, hogy
még
jobban
növeljék
a
gazdagnak
ígérkező
termést.
Az ebédnél
leültek
a
tábla
szélén
a
hatalmas, kétméteres
kukoriopszárak
mellé,
s be.
nélkülözhetetlen oz agitációs
szélgetfek:
I "
_ Nem
volt.
éppen
Munkában
rossz ez az eső,
most
Július
második
1t»
napjában
huszonnyolc
ssásalékkal
nfitt
a ssegedi
járás
fSldműresssövetkeseti
boltjaiban
a
forgalom

több gabonát visznek haza.
Ezért
növekszik napról-napra a földműves,
szövetkezeti boltok forgalma és nem
egy helyen már húsz, huszonöt, sőt
még több százalékkal túlhaladta július első napjainalt forgamát.
A
megye földművesszövetkezietei július
első tíz napjában már Ötsizázezer fo.
rlnttal többet bevételeztek, mint június hasonló időszakában. Most pe.
pedig júlrna 10—20-ig az előző tíz
naphoz viszonyítva egyedül a sze.
gedl járás földművesszövetkezetei,
nek több mint nyolcszázhúszezer forinttal, huszonnyolc százalékkal növekedett a forgalma.

a megyében az olyan község, ahol, élenjáró községet kétnapos szővettizenfcét.tisewhárom mázsa a búza. kezeti vásárral köszöntik a földműtermés átlag*. Nem is egy
olyan I vesszövetkezetek dolgozóiEgyen.
termelőszövetkezeti család van, mint ként k'et-kétmiHió forint árukészlet
a gyálaiV-ti ,,Komszomol"-ban Kiss tel mennek majd ki ezekbe a közMihályék, akik hatvan mázsánál is ségekbe.

Hétfőn
egész nap csapadékos
idő volt- Kitkundorozsma
haláré' •<
is jól megáztatta
a föl.
deícet. Másnap
reggei
szemerkélt
még az eső,
s a községben
sok dol*
gozó paraszt he sem fogta a lovát. —
Úgysem
lehet ma hordani,
meg
kár is lenne
(Iáztál ni a
gabonát,
csak
kicsirázn.a
az osztagban
—
gondol.
Iák többen, s otthon maradtak
egy kicsit
pihenni a fárasztó
munka
után.

meg,

hogy

meghúzatjuk,

A z U l t ö r ő h á z b a n június 21-én
ünnepi tábornyitással vette kezdetét a szegedi úttörők nyári táborozása. Hét iskolában szervezték
meg a csütörtöktől vasárnapig tartó
foglalkoztatásokat, hogy ezzel is
színesebbé tegyék a pajtások nyári
pihenését és fenntartsák kapcsolatukat az iskolával. Az újszegedi
táborban egész héten van foglalkoztatás, mintegy 50 állandó résztvevővel. A táborok élete reggel
8-kcr kezdődik, akkor érkeznek be
a gyerekek és tart este 6-ig. Néha
esténként tábortűzre gyűlnek öszsze a pajtások. Napközben —Igen
kevés térítés ellenében — ebédet
és uzsonnát kapnak. A táborokat
pedagógusok és felsőosztályos tanítóképzősök vezetik, összesen
körülbelül 400 gyermek vesz részt a
nyári foglalkoztatásban.
Napjaik
játékkal, kirándulásokkal telnek.

Nagyjelentőségű dolog a gyermekek és a szülők szempontjából is
ez a táborozás. A pajtások számára
elérhetővé tesz hasznos szórakozáemeljük az egyetemi
sokat, vetítéseket, szakköri foglaltudományos
oktatás
kozást, kollektív kirándulást, társasjátékot, amelyek a tanulók érszínvonalát.
telmi, erkölcsi és testi fejlődését
szolgálják. A szülők válláról leveEnnek érdekében a hallgatókkal szi az ellenőrzés gondját, megszemben nagyobb igényekkel lrell nyugtatásukra szolgál, hogy megfellépni.
felelő vezetéssel, jó ellátás mellett
A pártunk által meghatározott biztos helyen vannak gyermekeik.
kultúrprogrammot szem előtt tartA gyakorlati kivitelezés azonban
va, Javul felsőoktatásunk és mindjó egynéhány hiányosságot mutat.
inkább afelé törekszünk, hogy miMindenekelőtt felmerülhet az a
nél előbb elérjük — a Szovjetunió
kérdés, hogy ilyen nagy városban,
nyomdokain haladva — azt a színmint Szeged, miért csupán 400
vonalát, amelyet a Szovjetunió a
gyerek nyári közös szórakozásét,
felsőoktatás terén már elért. Üj,
munkáját tervezik meg. S ha már
szocialista hazánknak szaporodnak
legalább ennyi számára sikerült
ifjú, tudós növendékei. Ez biztosíbiztosítani a táborozás feltételeit,
téka annak, hogy a tudomány és
miért nem marad ásandó a létaz ország építése nagy eredményeszám? Miért nem akadályozta meg
ket fog eléspi új, kialakuló értelpéldául a Merey-utcai ált'alános
miségünk munkája nyomán.
iskola, hogy íamilói lemorzsolódjanak? Jelenleg ebből az iskolából
csak nyolc pajtás vesz részt a táborozásban.
,

Bőséges választék, növekvő forgalom az iparcikkekben
a csongrádmegyei földmüvesszövetkezeti boltokban
^.Jelentősen növelni kell a föld.
T/i ű vesszővel ke ze tak áruellátását, a
/parasztság Ízléseinek és igényeinek
megfelelő választékban és minőség,
'ben" — mondotta Nagy Imre elv.
*ár s az ú j gazdasági rendszabályokat ismertető beszédében, Csongrád
megye
Földművesszövetkezeteinek
dolgozói is hozzákezdtek már a fel.
actat mielőbbi tökéletes megvalósításához.

Törődjenek többet
az úttörők nyári foglalkoztatásával

K í v á n n i v a l ó t hagy hátra a táborok vezetése, pedagógiai szempontból, különösen az eszmei nevelés szempontjából. Nincs biztosítva a vezetőpajtások
önállósága
eléggé, tevékenységük kimerül abban, hogy a zászló fel- és levonásakor szerepelnek. A rajtanácselnök nem gazdája az úttörőcsoportnak. Gyerekektől persze nem lehet
ilyen területen jelentős munkát
várni, az iskolaév alatt azonban a
megfelelő pedagógus vezetése melN e m t ö k é l e t e s e k a táborozás lett a jelenleginél sokkal szebb telfeltételei. A foglalkoztatás nem jesítményt mutattak.
eléggé változatos. Kevés a kiránAz eszmei nevelés hiányosságát
dulás, pedig az iskola megfelelő mutatja az az eset, amely az egyik
helyet nem tud nyújtani játékhoz, csapatnál kalászszedéskor történt.
sporthoz. Hiányosság az is, hogy A pajtások általában szívesen vetvasárnap a gyermekek nem kap- tek részt a munkában. Néhányan
nak ebédet, a tanács nem tudja azonban nem gyűjtöttek
szorgalbiztosítani azt, hogy vasárnap is masan s hogy munkájuknak mégis
elszállítsák több különböző helyre legyen látszata, a learatott kévékaz ételt. Felvetették azt a tervet, ből szedtek ki maguknak. Ezt a
hogy vasárnap egy helyen, az új- rajvezető is látta, de nem emelt
szegedi üdülőben ebédeljen vala- szót ellene s főleg nem magyarázta
mennyi úttörő, így lehetségessé meg a dolog erkölcsi jelentőségét.
válna a vasárnapi étkeztetés is. Nem kielégítően szervezik meg a
Ez azonban eddig csak elgondolás szépirodalom olvasást, a közös momaradt. A pénz megvan hozzá s zilátogatást. A "Makszimka* című
még egy hónap van hátra a nyár- kiváló és az eszmei nevelés szemból, helyes lenne megoldani a va- pontjából óriási jelentőségű színes
szovjet filmhez például csak a mesárnapi efiéd kérdését,
gyei tábor résztvevői számára szerA táborozás szempontjából a
vezték meg a megtekintést. A
legjobb s valóban igen kitűnő hely
nyári tábor kitűnő alkalom lenne
az újszegedi üdülő a Tiszaparton. arra, hogy vitákat szervezzenek az
Az épületben elég tágas helyisé- úttörők helyes magatartásáról, hogy
gek tálálhatók, van két tetőterra- kialakítsák azt a légkört, amely elsza, amely igen alkalmas lenne já- ítéli a fegyelmezetlenséget s külötékra, pihenésre, napozásra, van nösen az úttörőkhöz nem való beegy kisebb gyermekek
számára szédmódot. Fokozni lehetne a kulmegfelelő medencéje, zuhanya és turális
munkát, vers, ének és
udvara. Az udvar és a szomszédos tánctanulást nagyobb arányokban
kert között azonban jó félméteres Is, mint egy-egy
kultúresoport,
a szintkülönbség s a kerítés hié- Mindez szilárdítaná az erkölcsi nevelés iskolaév közben elért eredményeit s bőven kamatozna a következő évben,

ierve z és e

az

ekével

s

megker

pálgatjuk,
sokáig
tartja
a nedvességet
—
mondja Turai Ferenc. Ha ed.
dig harmincöt
mázsával
számoltunk,
ezzel a kapálással máris úgy vehetjük, hogy negyvenet
ta.
karitunk
be egy holdról.
Közben
feláll,
jó magasra kinyújtja
kezét,
s
kipróbálja,
hull-e -már a
virágpor
a növény
címe.
réröl.
— Holnap,
ha befejezzük szomszédunk
búzájának
a hordását,
kijövünk, s megcsináljuk
a
pótbeporzásl.
A téli szaktanfolyamon
úgy
mondta a gépállomás
agronó.
musa,
hogy
három-négy
mázsával
is több
teremha ezt jól elvégezzük.
A
két és fél holdnak
csak
a többi érméséből
meghizlalhatjuk
a két süldőt.
Fia lelkesen
hallgatja
szavait s elhatározza,
cl.
készíti a tölcsért, s holnap már gyűjti
is a virágport
a tábla
különbö.
zö
részein.
— Szórakozásból
is elvégzem, non
megy
a

nyos, gyenge, korhadt. Futkosni,
labdázni a közelében nem is lehet, mert egy hirtelen lökés könynyen kidöntheti és balesetet okozhat. A medencében nincs víz, mert
a vízvezeték nem jó, ugyanebből
az okból kifolyólag nem használhatók a WC-k sem. A terrasz használhatatlan, mert a korlátja tönk*
rement, a gyermekek fel sem mehetnek, nehogy leessenek. Mindezen könnyű lenne segíteni, de az
épületnek nincs gazdája. A városi
tanácsnak két osztálya vitázik az
épület miatt, de intézkedés nem
történik. Az oktatási osztály nem
rendelkezhet az épület fölött és
nincs módja arra, hogy elfogadva
a kendergyári elvtársak ajánlatát
— akik felajánlották, hogy a kerítést rendbehozzák, csak
anyagot
biztosítsanak — téglát, vagy vasat
utaljon ki. Szerintük az épület felett a kommunális osztály rendelkezik s akar is rendelkezni. A
kommunális osztály adott is már
rendelkezést a Vízműveknek a vezeték rendbehozatalára, a rendel*
kezésükre álló keretből azonban
ez nem futja. Arra a kérdésre,
hogy kinek kellett volna igénylést
benyújtani a telep teljes rendbe*
hozatalára, az osztály nem tud választ adni. Mindenesetre lett volna
rá mód, mert már a mult év óta elhatározott kérdés, hogy az üdülő*
ben nyáron gyermekek lesznek.
Abból az összegből azonban, ami
mégis van, a. kerítést már rendbe
lehetett volna hozatni.

nyári
pihenésem
rovására. Nagyon
sok jó élelmiszer kell az ipari munkásoknak,
több
sertéshúsí
jelent a pótbeporzás
is.
Salgótarjánban
a
technikum
menzáján
majd.
nem minden
nap
húst
ettünk.
Ugyanis
idős
Turai
Ferencnek
azt i*
biztosítja népi
demokráciánk,
hogy tanárt
nevelhessen
fiából,
aki nyolcszáz
forintos
ösztöndíjjal
tamilt a műszaki
tanár
képző főiskolán
és most
már ő neveli,
mint
a
salgótarjáni
gépipari
technikum
gyakorló
tanára. a jövő műszaki
em.
hereit.
—
Sose
tudjuk
mi.
dolgozó
parasztok
eléggé
viszonozni
államunk
szüntelen
gondoskodását
rólunk
és
gyermekcinkről, — mondja
idősebb
Turai Ferenc. — Itt vCr,
nz új
kormányprogramm
is: két és fél hold ltfilószosom jó fermést
hozott,
n búza megadja
holdankint a tizenhárom
mázsát. A hét mázsa
beadáson, a jövőévi
vető.
magon kívül így Is meg

lett volna az egész
évi
kenyérnek
valő,
pártunk
azonban gondoskodott
ró.
la, hogy a
szabadpiacra
is több jusson, mert Hz
százalékát
elengedi a be.
adásnak.
Mivelhogy
az
egyik gabonatáblám
fe.
lén elvitte a termést
a
víz, ezután
is jelentős
kedvezményben
részesülök.
— Mire a hordás
dan.
d&rja elérkezett,
elkészült
a tükörsima
aszfaltozott
bekötőút is. Ezentúl
két.
szeratmyl
gabonát
be.
hordhatunk
ugyanannyi
fognterővel.
Turai Ferenc
gondola
taiba mélyed,
majd igy
folytatja.
— Az őszre
aztán még
szorosabban
összefogunk
a tszcs tagokkal.
Közös
állaltenyészetet létesítünk,
igény,
bevesszük
a
gépállomás
munkáját,
műtrágyát
használunk,
hogy ezzel is
elősegítsük
az üj
kor.
mányprogramm
megvalósulását.

Az úttörők nagyon szeretik
a tábori életet. Nem szabad megengedni, hogy az elszürküljön. Maximálisan ki kell aknázni ezt a nevelés szempontjából olyan jelentős
lehetőséget. Az illetékesek gondoskodjanak róla, hogy technikai
és politikai szempontból is kijavítsák a fennálló hibákat.

Vidám műsor az Újszegedi
Szabadtéri Színpadon

Július 25"én, szombaton e«te
8
órai kezdettel az Országos Filhar.
móniai rendezésében
fővárosi
és
szegedi művészek „Tréfán k í v ü l . .
címmel vidám zenésjátékot
mutál,
nak be az
Újszegedi
Szabadtéri
Színpadon. A kétrészes műsorban
fellépnek Feleky Kamill. Kossuthdíjas,
a Magyar Népköztársaság
érdeme® művésze. Alfonso, a V L
dám Színház tagja, Petres Zsuzsa,
a Fővárosi Operettszínház tagja.
Herendi Manci, Lóránt György, oz
Állami Operaház tagja, Juhász r á l ,
a Fővárosi Operettszínház tagja, a
Stúdió Kisegyüttes és Szemes Mária, Káldor Jenő, a szegedi Nem.
zeti Színház
művészei.
Konferál
Darvas Szilárd, a Sztárparádé kon.
Közben
kisütött a nap. feoanszicja
Befejezték
a
negyedik
kapálást.
Szerdán
már
Jegyek az Országos Fiiharmónia
hordták a szomszéd
bú- kirendeltségénél
válthatók, (K'au.
záját.
zál-tér 2.).

PÉNTEK, 11153. JULIUS 24.

Ne akadályozza a sándorfalvi
a betakarítási és begyűjtési
Amikor arról értesültek Sándor,
/alván, hogy Mindszent betakarítási
és begyűjtési béke-versenyre Sző'í.
totta fel megyénk falvait, tanácsko.
zásra gyűltek a község
élenjáró
do'gozó parasztjai é3 csatlakoztuk
a békeversenyhez. Elhatározták
a
pavasztgyűlés-en, hogv közös erővel. akarattal a cséplést augusztus
10.ig, a begyűjtést I2.ig befejezik.
A mindszenti felhívás elfogadása
u'án szorgalmas munka kezdődött u
községben. Az aratás, a behordás és
n többi nyári mezőgazdasági tennivaló meggyorsításáért
az aratásig
nem kevesebb, mint

132 dolgozó paraszt
kötött egymással párosversenyszerző.lést.

Megtörténtek tehát Sándorfalván
— még áz aratás előtt — a jó ered.
mények elérésének szervezési élőké.
születei,
A csép'és az elmúlt hét
elején
kezdődött Sándorfalván.
Az első
napokban természetesen nem haladt
kellő ütemben a munka- Nem teljesítette mindegyik gép cséplési tcr.
vét, mert a kijavítás után nem lehetett telje p erővel
üzemeltetni a
cséplőt. Amikor azonban egyes gé.
pek a negyedik-ötödik nap múlva
sem teljesítették tervüket, de annál
jobban szórták a szemet,

vizsgálatot tartolt
* községi pártszervezet javaslatára
a tanács, A vizsgálat
megállapította: a gépáütomás nem javított ki
jól minden cséplőgépet, ezért több
gép hosszabb ideig áljt az utójaví.
tások miatt, m i n t dolgozott. Czirok
Balázs szénijén például újra el kellett csépelni i a polyvát és a szal.
mát, mert a trosszul kijavított csép.
lőgép öt mázsp gabonát a polyvába,
szalmába szóKt. Ezt a gépet azután
ki is vonták a cséplésböl és másikat

állítottak be, ami szintéui sok időbe
Az a sáindorfalvi dolgozó parasz.
telt.
tok véleménye, hogy a -gépállomás
Jelenleg hat gép csépel a község nem segíti, hanem akadályozza a
határában, habar nyolcnak kellene betakarítási, begyűjtési békeversedolgoznia. Egy gép javítását csalt
nyüket,
mivel nem gondoskodik a
ezekben a napokban fejezik be an.
cséplés
meggyorsításáról.
Akiknél
nak ellenére,
hogy a gépjavítási
terv teljesítésének a határideje már elcsépelt eddig a gép, azok már va.
jó régen lejárt. A gépállomás ve- lamennyien, számszerint
zetősége — személy szerint Németh
József elvtárs
igazgató — ugyan
273-an teljesítették
már jelentette a cséplőjavítási terv
beadási tervüket.
teljesítés-ét, de hamis jelentésével
félrevezette a felsőbb szerveket is. Igyekeznek a sándorfalviak a be.
adással nemcsak azért, hogy beA villanycsépl'és sem halad kel. tartsák adott szavukat, hanem az.
lően. Egy vezetékre két villanymo. ért is, hogy minél előbb megkaplort kapcsollak, azaz két cséplőgé- hassák a szabadpiacot. Szabó Sánpet. Természetesen
a megoszlott dornak például 20 mázsa,
Gonda
mennyiségű energia nem tudja a Mihálynak 40 mázsa gabonája ma.
két gépet kielégítően hajtani. Nem radt, miután teljesítette beadását,
is csépelnek
el a munkacsapatok aminek nagyrészét a szabadpiacon
gépenként csak 70—80 mázsát, mert akarják minél előbb értékesíteni, de
majdnem szálanként kell adagolni nem tudják mindaddig, amíg nem
a búzát a dobba, lliába javasolták teljesíti a község a beadási tervét.
már isimételten a gépállomás veze.
Ne akadályozza tovább a sándortőinek Kocsis Gáspár
és Ferenc falvi gépállomás a dolgozó parasz.
Lajos munkacsapatának tagjai, hogy tok betakarítási és begyűjtési béke.
változtassanak ezen a helyzeten, a versenyét. Gondoskodjék arról, hogy
a
gépállomás vezetősége még a füle- a leggyorsabban rendbehozzák
botját sem mozgatta eddig. A har. rosszul kijavított gépeket; törekedmadik viilanycséplő
beállításáról jék arra, hogy valóban befejezhesse
pedig senkis-em gondoskodik. Csak a község augusztus 10.ig a cséplést.
egy akkumulátort és három oszlopot
kellene felállítani, meg van a villanymotor is; lehetne
csépelni a
*
P á r t h i r e k
harmadik szérűn is, ha volna áram
111 falvi Pál elvtárs, a megyei gépállomások igazgatója
megígérte,
hogy gondoskodik a harmadik vil.
Értesítjük a propagandista
lanycséplő beállításáról, de úgy látelvtársakat, hogy a
nyári
szik, az igéret csak Ígéret maradt.
elöadóképzö egyéni tanulásos
Éppen ott nem állították be a vil.
tanfolyama megindul.
A megnyitó
és
bevezető
lanycséplőt, ahol tavaly is villany,
előadás
1953 V I I .
24-én,
nyal csépeltek és az idén ls arra a
pénteken
délután
16 órasaérüre hordták az arra lakó dolkor lesz megtartva az Adygozó parasztok gabonájukat. Most
téri egyetem
nagytermében.
lesik, várják, miikor kerül már zsá.
Pontos megjelenést
kérünk.
kokba az idei termésük, mikor teljeVárosi Pártbizottság
síthetik beadási kötelezettségeiket.

Balla József a kombájnvezetők,
Varga Sándor az arafógépkezelók és Pintér Szilveszter
a cséjplögépvezetök versenyében az első
Megyénk gépáücipási kombájnye. Második Turu Imre szintén deszki
zctőinak versenyében Balla
József aratógépkezelő,
akinek a teljesít,
deszki kombájnista
szerezte meg ménye 159 hold. Alig maradt el mömár jó másfél héttől ezelőtt az el- götte a harmadik helyezett, Persi
sőséget. Balla elvtárs
kezdetné, László, ugyancsak a deszki gépál.
nyezte megyénkben a 400 hold le- lomás traktoristája, aki 154 holdon
állításáért és a 4 ezeg mázsa -gabona fejezte be az aratást. Negyedik a
elcséplésécrt folyó mozgalmat is. versenyben Szálkái Sámuel vásár,
Sikerrel valóra váííia ez a kiváló helyi aratógépkezelö,
eredménye
kombájnista felajáujúsát. Már le. 137 hold. Ütődik KcUer János de.
aratott 269 holdat és^elcsépelt 3386 rekegyházi traktorista 131 holdas
mázsa terményt.
eredményével.
A cséplőgépkezelő-k és a cséplőA koanbájnvezet&k
versenyében
meg.
második Kasza István, akinek az mun-kacsapatok versenyében
eredménye 236 hold és( 2857 mázsa; tartotta első helyét Pintér Szilvesz.
harmadik Arany T. Mihály árpád- ter Tóth István munkacsapatával,
halmi kombájnista. áki\ 211 holdról akik elcsépeltek már 2096 mázsa ga.
2194 mázsa gabonát csfcpclt el. A bonát. Második a versenyben Hajdú
és Nagy
ranglista negyedik helyezettje Masa István cséplőgépkezelö
József mórahalmi
kombájnvezeto, Sándor mdnkacsapata 2010 mázsás
akinek a teljesítménye 215 hold és eredménnyel, A harmadik helyre a
1570 mázsa, ülődik Süveges Istvámj nemrégiben még az első helyen álló
cséplőgépkezelő és
árpádhalmi kombájnvezető, aki 1 e-JVásár Dezső
aratott 198 holdat és elcsépelt 21591 Csipak Ferenc munkacsapata szorul[, akik leeresztettek eddig 1975
mázsa gabonát.
Az aratógépkezelők közötiti ver- mázsa terményt. Negyedik Lengyel
sengésben továbbra is Varpja Sán.; Imre cséplőgépvezető 1735 mázsá 3
dor. a deszki gépállomás ttaktoris.' és ötödik Király István 1587 mátája az első. Learatott 170 holdat. zsás cséplési eredménnyel.
SPORTKOCSI. Jókarban lévő,
eladó.
Molnér, Beihten u 2.
FEHÉR mély
gyermekkocsi
eladó.
Mer hely u. 3.
45-50 kg-os TENGELYŰ löcs-V kocsit veszek Hevesi, Mérey u. 17.
JOALI-A PÓTBAN
lévő gyermekkocsi
e'adó. Gutenberg i> 3. Házmesternél.
KIS és nagy gerenda eladó. Rö&zke,
Kossuth L. u. 1.
UJ fezion eladó.
Lechner tér 5/b.
Katona.
BELVÁROSI négy szobás,
összkomfortod latodsom elcserélem
nagyobb,
földszintes. lehetőleg kertes lakásért.
Családi
hái
megvétel
lehetséges.
Sztálin krt 37. Rédcl egyet, tanár.
JOALLAPOTBAN
lévő
mély. fehér
gyermekkocsi eladó. Pille u. 35.
BEJÁRD főző mindenest
kisgyermekek mellé l ére felveszek. Gogoly u.
26. szám.
GÉPÉSZT felveszünk. Jeler.tkezés TolbuchJn «gt. 3.
SZIVOKAROS szlváttú.
8 m mestergerenda. 8 m
bmtrugererda eladó.
Bem tábornok u. 17.

EGY Jókarban lévő mély
gyermekkocsi eladó. Közép utca 27.
EBÉDLŐASZTAL,
kétajtósszekrér.v
csónakos varrógép.
képek és egyéb
bútordarabok rtfrgöser.- eladók.
Kál
mén u. 7 fldszt.
SZEGEDI Vágóhíd húsipari
tanulókat
ves-z fel.
Jelentkezni lehet minden
nap 6 órától 15 óráig Várcei György
szem. felelősnél.
EGY szerényebb középkorú nő
elmenne kisebb családhoz háztartásba
Füredi u 2. 2. ajtó.
OÉL MAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó'
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: • szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11
Telefon:

35—35

é*

40—80

Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3.
Trtefon i 31—16 és 35—00
Csongrádmegyei Nyomdaipart
Vállalat
Szeged
Felelős vezetői Vinczs Gvörgv

Szépirodalmi
Politikai
Ismeretterjesztő
és szakmai könyvek
NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATOH
az

V á r j u k

gépállomás
békeversenyt

ALLAMI

KÖNYVESBOLTOKBAN.

l á t o g a t á s á t

Szeged. Lenin u. 5. Tel. 44—21.
Szeged Lenin u 16 Te!. 41—23,
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 2. Tel. 255.
Ccongrád. Felszabadulás üt 4. Tel. 30.
Szentee. Koesuth tér 2. Tel. 11.
Makó, Lenit? Ut 15. Tel 83.

m
Miért nincs i v ó v í z az újszegedi s z é r ű b e n
a cséplő b r i g á d részére?
Pártunk
kormányunk vezetői többesetben felhívták már
a
gazdasági vezeiftk figyelmét arra, hogy törődjenek többet a dolgozók
jogos igényeinek kielégítésével. Mcst legutóbb Nagy Imre elvtárs és
Rákosi elvtárs ismételten beszéltek « dolgozókról való gondoskodás
fontos feladatáról Ennek ellenére a deszki gépállomás vezetősége ese.
tenként hagyja, hogy a cséplőgép munkások
mostoha körülmények
között dolgozzanak.
Az újszegedi szérűskertben tegnap kezdték meg az egyénileg dolgozó parasztok gubonájának cséplését. A
cséplőbrigád
mérhetetlen
igyekezettel kezdett hozzá a munkához és végezte egész nap a fizikai.
Ing megerő'tető cséplést a tűző napon egyetlen korty víz nélkül. A
gépállomás vezetősége még arra sem méltatta a cséplőgép dolgozói',
hogy Ivó és víztároló edénnyel lássa el őket. Ez a dolgozókkal
való
nemtörődömség megengedhetetlen állapot. A gépállomás
vezetősége
haladéktalanul számolja fel ezt a hibát és gondoskodjon a dolgozókról, mert ez a dolgozókat lebecsülő megnyilvánulás nagyban fékezi »
csép'őmunkások munkakedvét.

Bőségen felhozatal, csökkenő árak
a szegedi piacon, a MbZÖKEtt
á'/udáiban

húszra, a paradicsomé 8 forintról
felire, 4 forintra esett. A káposzta,.
kelkáposzta kilóját harminc fillérért, a sárgabarackot 1.20—1.60-ért
árulták. A dolgozók által kedvelt
csemege-kukorica csöve négyven
fillér volt. A dolgozók, a város lakosainak további, még jobb ellátását segítik elő az augusztusban
megnyíló három ú j árudával is.
Nemcsak Szegedet látja el a MEZ Ö K E R járási kirendeltsége bőségesen, hanem más iparvidékre is
sokat szállít. Például Pécsre repülőgép viszi a friss zöldség-, gyümölcsféléket.
A felhozatal egy hét óta sokszorosára növekedett.
Burgonyát például 15-én nyolcvan,
ma százötven mázsát
vásároltak
fel. Tök, káposzta, kelkáposzta 150
mázsa érkezik naponta a felvásárló
telepekre. Csütörtökön
megérkezett az első sárgadinnye szállítA burgonya fogyasztása n é h á n y
mány is Szegedre. A
MEZÖKER
n a p alatt háromszorosára nöagit.-prop. osztály.
szegedi kirendeltségének
dolgozói
vekedett, ára a m u l t hét szerjó munkájukkal elősegítik a fodájához
viszonyítva
negyven
gyasztók jobb ellátását. A felváIDŐ JÁRÁSJELENTÉS
fillérrel, 2 forintról
1.60-ra
sárló telpekről egy óra alatt becsökkent.
Várható időjárás
péntek estiq: Nyu Az uborka ára kilencven fillérről szállítanak minden érkező árut é»
qat felől növekvő hatvanra, csütörtökre pedig
már gondosan osztályozva azonnal toM
H
felhőzet, több he
negyvenről vábbítják a fegyasztóhelyekre,
•
lyen
záporeső, zi- negyvenötre, a töké
Szegeden a hetipiaci napokon
még a szokottnál is bőségesebb
választék várja a
fogyasztókat.
Most szerdán is teljesen betöltötték a Szent István- és a Marx-téri
eláruFÍtóhelygket a dolgozó parasztok kosarai A különféle zöldség-,
főzelék- és gyümölcsfélék
mellett
szinte sárgálott a piac a szebbnélszebb,
sokfajta
sárgabaracktól.
1.20-tól 3.50-ig mindenki megvehette belőle
a
legmegfelelőbb
enni-, lekvárnak-, vagy befőttnekvalót.
A M E Z Ö K E R is bőségesen ellátta a hét árudája és a népoltokon keresztül a város lakóit. Ezekben az üzletekben még olcsóbban
vásárolhattak
a
háziasszonyok.
Míg a hónap elején például 5-én,
száz mázsa, ma már százhetvenöt
mázsa különféle zöldség-, főzelék- és
gyümölcsfélét vettek át az üzletek.

vatar.
elsősorban
nyuqaton és északon
Mérsékelt,
o r s z á g *
majd
élénk
dél
nyugati,
nyugati
a
Vörös Csillag-moziban
Film
kiállítás
és
előadás
szél A hőmérséklet csökken
'
Várható hőmérsékleti értékek
az
diaképek
vetítésivel
Július 24-én és 25'én újból
bemu- ben színes
ország területére: Péntek reqgel 15— tatásra
Péter,
a Fehértó
tudomákerül
Szegeden
az orszá- Berelzk
18, délben nyugaton 25—28. keleten
és a biológiai
tudogosam nagy sikert
aratolt
színe-" nyos kutatója
27-30 fok közölt.

»V

MOZI
Szabadság: Twist Olivér (JUlius 23—
29-ig).
Vörös Csillag: Vadvizorszáq
(jÜÜUs
24-26.)
Fáklya: Twist Olivér (július 23—29.)
Az előadások a Szabadság-moziban fét
6 és háromnegyed
8 órakor,
a
Vörös Csil'agmoziban
háromnegyed
(i és 8 órakor, a Fáklya moziban
6
és fél 9 órakor kezdődnek. A Fáklya moziban a
második
elfíadáe a
kert-mozibain.
SZÍNHÁZ
Nyári ezilnet.
MUZEUM
Szegedi 1parfe|lödés a céhektől a
szocialista Iparig: Fejlődéstörténeti kiállítás;
Móra, Ferenc emlékkiállítás;
Fehértó élővilága kiállítás: hétfő kivételével mindennap 10 órától este 6
óráig.
KÖNYVTÁR
• «
Könyvtárt szolgálat rendje a szegedi
Egyetemi Könyvtárban a nyári szünidőben:
Könyvkölcsönzés: k«dder.< 7 órától
2 óráig, pénteken 12 órútó] 7 óráig.
Olvasótermeink a szünidő alatt zárva vannak.
somogyi:
Délelőtt 10 órátől este
7-ig (Könyvkölcsönzésj
délutánt 2-tőj
este 6 óráig).
Járási Könyvtár
(Sztálin krt. 84.
sz.) kölcsönzés
felnőtteknek szerda
kivételével mindet?
hétköznap d. u
4 tőt este 7 óráig
Vasárnap d, e.
9-12 órdlg
A Somogyi
könyvtár
fiókjainak
nyitvatartási ideje:
Petőfitelepi (X,
utcn) fiók szerdán.
szombaton eate
5—8-ig. Möravárosl fiók (Hajnal.utca)
kedden, pénleken 5—8-lg. Rókusi fiók
(Kossuth L. sugárút 71) szerdán pénteken 5—7.ig, Újszegedi (Kultúrház)
fiók kedden pénteken este 6—8-ig.
Aprilln 4. út|3 12. szerdán pénteken
este 5—7-lg. Partfürdő: fiók délelőtt
11 tői esto 7.ig (vasárnap ts.l
Gorkij:
(Horváth M. u. 3. MSZTszékház) Hétköznapokon délelőtt 10től 2-ig: délután 3-tól 7 óráig könyvkökwönzée.
Tf.túság részére 6zerda és vasárnap
kivételével
minden nap fél 2-töl 4
óráig.
MNDSZ HÍREK
Rókus I. 6 órakor alakuló taggyűlést (art.
Július 24-én
délután 6
órakor Felsővái-os II. taggyűlést, Hámár.- Kató erte 7 órakor honvédelőadást,
Rókus 6 órakor
taggyűlést.
Ságvári telep 7 órakor
taggyűlési.
Belváros V. 6 órakor
nőnapot, Felsővé ros I. 7 órakor Irodalmi előad-iet.
Belváros I. 6 órakor- taggyűlést. Fodortelep 7 órakor taggyűlést tart.
Kérjük azokat az MNDSZ gazdaságfelelősöket.
akiknek
tüzelőre
ven
szükségük, feüét'en
jelenjenek meg.
mert Július 30-ig
rendezni kell ** a

a d v íz

művészi
film, amely
a
Fehértó
élővilágával
ismertet
meg
bennünket; a
„Vadvízország
Ez alkalomból
a Társadalom
és
Természettudományi
Ismere'-ter.
jesztő
Társulat
Csongrádmegyei
helyi szervezete
a
Vörös
Csillagmozi előcsarnokában
értékes
kiállítás rendezésével
bemutatja
Fehér,
tó legérdekesebb
madarait,
kitömött
állatok
szemléltetéseivelUgyancsak a Társulat
szombaton,
(25-én)
este 8 órakor
film
bemu'alásu
előtt bevezető előadást
tart,
amely.

mányok
kandidátusa
ismerteti
Fehértó életét, a film
létrehozásának,
megszületésének
kérdéseit,
A ,,Fehértó
élővilága"
kiállítás
mellett(
amely nemzetközi
viszonylatban
is jelentős
tudományos
és
művészeti
munka,
a
„Vadvizo'szág"
című film Szeged dolgozó népe számára különösen
értékes.
Szeged
dolgozói
és ifjúsága
minél
nagyobb
számban
nézze meg ezt a
tudományos, de emellett művészi
élményt
jelentő filmet
és
hallgassa
meg
a szombat esti
előadást.

, , . *-

J. Z.

SPORI
Motorcsónak

túraverseny

A Sz. Petőfi vízisport szakosztályának a rendezésében
szombaton dé'után 4 órai kezdettel
motorcsónak
túra versenyt
tartanak a Tiszán 37
km-es távor.-.
A versenyen
Szeged
legjobb motorosai
indulnak. A verseny rajt|a délután 4 órakor lesz *
Béke-fürdő előtt..
Beérkezések délután 6 órától ugyanitt várhatók.
Szeqed—Szentes
labdaruqóváloqatott
visszavágója
Szeged járás
válogatott—Szentes
Járás válogatott labdarugó mé.-közén
visszavágója
vasárnap
Mirdszenien
kerül sorra. A Járások közötti labdarugómérkőzések célja, a Járási sportolók kapcsolatainak a
kimélyitését
ízogálja.
Megyei Ifjúsági úszóversenyek
Szentesen
Vasárnap Szentesen tartják meg a
megyei Ifjúsági férfi s női úszóbajr.oloságok küzdelmeit. A versenyeken
a város legjobb ifjúsági úszói indulnak az Sz Petőfivel az élen.
Sz. Petőfi vízilabdázók Budapesten
Az Sz. Petőfi vizllabdacsapata vasárnap Budapesten a
Csepeli Autó
csapatával méri össze erejét megyei
összevont bajnoki
mérkőzés
keretében.

A

Párbajlóröztlnk és nól íórvlvóliik ^
valamennyien tovább Jutottak
J
a csütörtök délelőtti fordulóból
'
Brüsszel.
A brüsszeli vívóvilágbajnokság küzdelmei borán csütörtökön
délelőtt az egyéni párbajtőrvívó bajnokság második fordulóját
bonyolították le Mind a r.égy magyar párbajtőrvívó továbbjutott és bekerült a
csütörtök esti I I I fordulóba.
Csütörtökön
délelőtt 14 ország
54
versenyzője
megkezdte a női
tőr
egyéni világbajnokság kijzde'moit. Az
indulókat 9 csoportba osztották, délelőtt három j^aport
versenyeit vívták le. A magyarok közül a fiatalok
indultak ekkor: a;z eled
csoportbar.1
Morvay négy győzelemmel és egy
vereséggel első lett, míg a második
csoportban Dömölky három
győzelemmel és egy vereséggel a második
helyen végzett. A két versenyző tehát tovább jutott.
A női tőr világbajnokság további
fordulóit este bonyolítják le.
,
Az Sz. Honvéd NB l es csapata 1
Kiskunfélegyházán
A Szegedi Honvéd NB l-es labdarugó csapata vasárnap Kiskunfélegyházán Játszik barátságos mérkőzést a
város válogatottjával.

RÁDIÓ M A I

Július 24, péntek
Kossuth-rádió
5 Falurádió, 5.30 Hírek, 5.45 Reggeli zene, 5.50 Torr a. 6 levelezők jelentik, 6 45 Lapszemle, 7.05 Hanglemezek. 8.05 Békedalok 11.30 Balett,
zene. 12 Hirek.
12,10 Zeneszerzők
műveiből, 12 30 Filmzene. 13 Ének.
13.30 Opera-kórusok.
14 15
Úttörő
híradó. 14.35 Rádióegvüítes,
15.30
Népdalok. 16.10 Előadás, 16.20 Úttörő sporthíradó. 16.45 Orosz nyelvlecke. 17
Diszpécserszolgálat, 17.10
Előadás. 17.25 Ajándékmtisor. 18 Előadás, 18.15 Tár czene, 19 Hangos úlsá.g, 20 Tíz perc
külpolitika. 20.10
JutaiJommürér. 20.40 Szimfonikus ze-.
ne, 21.40 Tánczene, 22 Hfrek. sport,,

MŰSORA

22.25 Szomszédaink
zenéjéből. •23
Wagner ebt, 24 Hirek.
Petöfi-rádió
6 Reggeli zene. 6.45 Torna. 7 Operettkettősök, 7.35 Har gszerszőlók.
8
óra 15 Szórakoztató zene. 8 50 Dalok. 9 20 Gyermekrádió, 10 Hirek, 10
óra 10 Hegedű, 10.30 Óvodások műsora. 10.50 Gyermekradlő. 11 Operarészletek. 11.25 Ipari
tanulók versenyhfradójo, 15 Operettréfzletek. . 15
óra 30 Zenés irodalmi tnűsor 16 Népi zene. 16.10 Sziv küldi. 16.50 Szovlet napok — szovjet emberek 17 05
Szimfonikus zene. 17 30
Hfrek. "17
óra 40 Válasz leve'ekre, 17 50 Román dalok, 18.40 Tárczene. 19 Énekkar, 19.10 Előadás. 19.45 Sporthírek,

