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Augusztus 20-án, Alkotmányunk ünnepén kezdődik
a Tervkölcsön hetedik sorsolása
Egy felejthetetlen vasárnap Lillafüreden
Munkavédelmi ankétot tartottak I
a Szegedi Kenderfonógyár dolgozói
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nek és haladásának döntő forrása
a demokratikus tábor valamennyi
prszágának érdekéről való kölcsönös gondoskodás és szoros gazdasági együttműködés. Éppen ezért a
demokratikus
tábor
országainak
baráti
kapcsolatai
és
testvéri
együttműködésük
töretlenül fejlődni és erősödni fog«.
A nemzetközi feszültség enyhülése nyomán az emberiségnek egyre
inkább meggyőződése, hogy meg
lehet találni az utat a vitás és
megoldatlan kérdések rendezéséhez. A japán és a német militarizmus feltámasztására irányuló kísérletek, továbbá az atomzsarolás
politikája viszont arra
mutatnak,
hogy egyes köröknek, akik a háborús hangulat következtében hatalmas nyereséget zsebelnek be, nem
érdekük, hogy a nemzetközi feszültségben enyhülés következzék
be, sőt az u. n. hidegháború fokozásával mindent elkövetnek, hogy
fokozzák ezt a feszültséget. Eredmény: a nemzetközi kapcsolatok
romlása, az országok közötti ellentétek
mesterséges
kiéleződése.
Egyes, a nemzetközi helyzet további elmérgesftésére törekvő amerikai politikusok a Szovjetuniónak
A költségvetési beszéd és vita a nemzetközi feszültség enyhítését,
során elénktárult a Szovjetunió a népek közötti béke biztosítását
és népgazdaságának hatalmas fej- célzó erőfeszítéseit a gyengeség
lődése. Az a tény, hogy a Szovjet- megnyilvánulásának tekintik. Ez az
unió ipari termelése az elmúlt 28 esztelen feltevés a magyarázata
év alatt az 1924—25. évi színvonal annak a kalandorpolitikának, ami
huszonkilencszeresére
nőtt, min- az Egyesült Államok egyes köreit
dennél jobban érzékelteti azokat a a nemzetközi kérdések megoldásánagy sikereket, melyeket a Szov- ra irányuló elképzelésükben jeljetunió népgazdasága ez alatt az lemzi. Minden józaneszű embernek
látnia kell, hogy éppen ellenkező a
idő alatt elért.
helyzet: a Szovjetunió nemzetközi
A költségvetési beszéd minden helyzete ma szilárdabb, mint vaegyes szavából kifejezésre Jut a laha, a hatalmas béketábor testpárt és a szovjet állam azon tö- véri egységben halad és hogy a
rekvése, hogy maximálisan kielé- Szovjetunió számára- hatalmas tegítse a kommunizmus útját járó kintélyt és bizalmat biztosított a
szovjet nép anyagi és kulturális világ minden országában az új háigényeit, biztosítsa jólétének szaka- ború veszélye ellen folytatott ködatlan növelését. Ilyen
körülmé- vetkezetes harc. Az, hogy az Egyenyek mellett minden lehetősége sült Államok az atombomba meladva van annak, hogy a fogyasz- lett a hidrogénbomba gyártásában
tási cikkek termelésének előírt 65 sem rendelkezik a vélt monopóliszázalékos emelését a kitűzött idő- ummal, szintén nem támasztják alá
pont, 1955 vége előtt el lehet érni. az Egyesült Államok egyes köreiA Szovjetunió 1953. évi költség- nek magatartását. Nyilvánvaló tevetése nemcsak az életszínvonal- hát, hogy e körök által a Szovjetemelés, a jólét, de a béke költség- j unióval és a népi demokráciákkal
vetése ls. Köztudomású, hogy az szemben követett, u. n. "kemény
Egyesült Államok költségvetésének irányzat« politikája nem segíti elő
mintegy 75 százalékát fordítja ka- a nemzetközi feszültség további
tonai kiadásokra. Hasonló összegű enyhülését. »A szovjet külpolitika
hadikiadások szerepelnek a többi világos... — mondotta Malenkov
nyugati állam kötségvetésében is. elvtárs —. Szilárdan azon az álEzzel szemben a Szovjetunió költ- láspontos vagyunk, hogy nincs jeségvetésének csupán 20.8 százalé- lenleg olyan vitás, vagy megoldatkát fordítja honvédelmi célokra; lan kérdés, amelyet ne lehetne bélényegesen kevesebbet, mint 1952- kés úton megodani az érdekelt orben, amikoris a költségvetés 23.6 szágok kölcsönös megegyezése alapszázalékát tették ki a honvédelmi ján. Ez az Amerikai Egyesült Álkiadások. A Szovjetunió 1953. évi lamok és a Szovjetunió
között
költségvetése tehát annak is bizo- fennálló vitás kérdésekre is vonatnyítéka, hogy egy ország békesze- kozik«.
rető voltát a költségvetés számadatai is kifejezik.
A
Szovjetunió
béketörekvéseit
A kommunizmus megvalósítását
szolgáló építőmunkából következik igazolják a német kérdés békés
erőfeszítései
a Szovjetunió békepolitikája, mely- rendezésére irányuló
nek eredményeként jelentősen eny- is. A német kérdés megoldásánál
hült a nemzetközi feszültség. E alapvető követelmény az, hogy Nébékepolitika győzelmei közül ki- metország keleti és nyugati szombiztonsága
figyelembe
magaslik a koreai
fegyverszünet szédainak
megkötése és az imperialisták ber- vétessék. Minden józaneszű ' ember
lini provokációs próbálkozásainak előtt világos: a Szovjetunió nem
megsemmisítése. Az agressziós erők egyezhet bele egy militarista Nészámítása mind Korea, mind Ber- metország újjáélesztésébe, hiszen a
lin esetében halomra dőlt; amint szovjet emberek milliói áldozták
Malenkov elvtárs mondotta: «gyap- vérüket és életüket azért, nehogy
júért mentek és megnyírva tértek ismét újjászülessen ez a háborús.
tűzfészek. Hogy a nyugati hatalvissza^.
mak
Németországgal kapcsolatos j
A Szovjetunió következetes bépolitikája hová vezet, azt Francia- i
kepolitikájának egyik
bizonyítéka
ország helyzete mindennél ékeseb-|
az is, hogy egyetlen állammal szemben bizonyítja. Az "Európai védel-(
ben sem támaszt területi igényeket
mi közösség" címén létrehozott^
és tiszteletben tartja minden orNyugat-Németország részére veze-1
szág nemzeti függetlenségét és szutőszerepet biztosító támadócsoport
verenitását.
A szovjet kormány
mindenekelőtt Franciaország létét
azzal is elősegíti a béke ügyét, hogy
fenyegeti elsősorban.
következetesen folytatja a gazdasági kapcsolatok kiszélesítésének
Malenkov elvtárs beszéde hatalpolitikáját a külföldi országokkal. mas erőt, önbizalmat jelent a bé-j,
A Szovjetunió és a népi demokra- kéért harcoló százmilliók számára.!
tikus államok között tovább erősö- A Szovjetunió következetes békedik a szoros együttműködés és az politikája a világ népeinek teljes
igazi barátság. Malenkov elvtárs támogatását érdemelte ki. A világ
mondotta: »A demokratikus tábor népei jól tudják: ha éberek lesznek
egyik döntő előnye — és ebben kü- és erőfeszítéseiket az agresszorok
lönbözik az imperialista
tábortól tervei megvalósulásának megaka•—, hogy nem marcangolják belső dályozására irányítják — a béke
ellentétek és harcok? hogy erején biztosított lesz,.
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Az adott szó teljesítésével

a hatadás sziklaszilárd bástyája
A Szovjetunió Legfelső Tanácsának most befejeződött ötödik ülésszaka nagyjelentőségű munkát végzett. Többnapos tanácskozása alatt
megvitatta és elfogadta a Szovjetunió 1953. évi költségvetését és egy
egész sor törvényt. A Legfelső Tanács ötödik ülésszaka ismételten
kifejezésre juttatta a Szovjetunió
hatalmas erejét és tanúbizonyságot tett a szovjet nép megbonthatatlan egységéről. Az elhangzott
felszólalások, a beterjesztett jelentések és az elfogadott javaslatok
beszédes bizonyítékai annak a ténynek, hogy a Szovjetunió útja a haladás, az emberiség
fejlődésének
egyetlen járható útja. A Legfelső
Tanács ötödik ülésszakának jelentőségét nagyban növelte Malenkov
elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének az ülésszak
végén elmondott nagyjelentőségű
beszéde. Malenkov elvtárs beszédében részletesen foglalkozott a Szovjetunió belső helyzetével és a nemzetközi helyzettel. Megállapításai
során tisztán bontakoztak ki az elért nagyszerű eredmények és váltak érzékelhetővé a szovjet nép, a
szovjet ország legközelebb megvalósítandó feladatai.
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— augusztus 20 méltó köszöntésére
fl nárosverseny
eredménye a Kötél
és Hálúgyárban

Jól megállják helyüket az augusztus 20-i
munkaverseny ben a Szegedi Fémipari
Vállalat
dolgozói

A Szegedi Kötélés
Hálógyár
dolgozói
au.
gusztus
3-án
békeműszakot tartottak. Egymást
párosversenyre
hívták a
még jobb eredmény elérése érdekében. A Megyeri-brigád,
a
Becsei,
brigádot hívta ki párosversenyre. Az
értékelés
szerint,
a
Megyeri.brigád került ki győztesen.
A békeműszak alatt 157
százalék teljesítményt értek el.

Az Ecietgyár d o l g o z ó I
az A l k o t m á n y m ű s z a k
első n a p j á n 125.5
százalékra tel j e s i t e t t é k
tervüket

A Szegedi Fémipari Vállalat finommechanikai
javító részlegének dolgozói újult erővel láttak a
munkához az ALkoimány-hét első napján. A szakszer,
vezeti aktívák, a népnevelők lelkesítették a dolgozó,
kat a még szebb eredmények elérésére. A buzdítás
nem volt hiábavaló, amint azt az egyéni eredmények
ós az üzem napi lervteljesítése is mutatja. Augusztus 10-én 19.500 forinttal teljesítették túl napi tervüket z vállalat munkásai. A z egyéni eredmények
közül a motortekercselő osztályon Kiás János 127
százalékra teljesítette felajánlását. Gálffy Imre pedig
129.5 százalékot ért el a hétfői napon.

Az
Alkotmány-műszak
első napján
ünnepélyes
rnpgyűlésre gyűltek ö v .
sze -aa Eesetgyár dolgo.
zói. Itt megbeszélték
aa
eddig felmerült
problémáikat,
azután
sietett
mindenki a munkai adjá.
hoz.
Az első napon az üzem
a tervelőirányzatát
125.5
százalékra teljesítette, ér.
tékben
5946
forinttal
gyártott többet. A
dolgozók közül többen
kit
emelkedő eredményt
ér.
tek el. Különösen azok,
akik azelötf
csak
egykét százalékkal
teljesítették túl az
előirányzatú,
kat. A szurkoló
műhelyben Barna Istvánná 129
százalékos átlagát 148-ra
fokozta
és
kifogástalan
minőségű munkát
vég.
zett. Dovály Mihály 170
százalékos
eredménnyel
dolgozott.
Ifjú
Dobó
István
168
százalékra.
Nyári Erzsébet
ifjúmunkás 145 százalékra
növelte régebbi eredményétDoktor Lajo$

A hálószerelök
közül
Sóbujtó
Györgyné
és
Veszeli Györgyné
között
folyt nemes versengés az
elsőségért,
a
békemű,
szak alalt Veszeliné
159
százalékával
győzte
le
párosversenytársát.
Az
üzem többi munkásai
is
valamennyien
túlteljesítették normájukat, 0 békeműszak alatt.
A
ki.
emelkedő
eredményt elérőket nótával köszöntői,
te a Béke-zenekar. Ujabb
fogadalmak
hanczolíuj;
cli még jobb mnnkrr-'l
készülünk augusztus 20.
megünneplésére.
Zsadányi

Gáspárné

Csányi Antal elvtárs, a motor tekercselő rész.
leg vezetője a munka folyamatossá tételével és szak.
mai tanácsokkal segíti a részleg dolgozóit, hogy az
augusztus 20-i versenyben is jól megállják helyüket.
A DISZ-fiatalok közül Kmetykó István telje,
sítménye emelkedik ki. Vállalását 131.5 százalékra
teljesítette.
A legjobbak közé tartozik még Adorján József
125.2, idősebb Farkas Pál 133.5, Horváth Imre 155
és Hetesi János, aki 182 százalékre teljesítette elő.
irányzatát augusztus 10-én.
Az Alkotmány-hét első napjának eredményei
még nagyobb teljesítmények elérésére serkentik
vállalatunk dolgozóit, arra törekszünk, hogy minél
nagyobb értékben túlteljesítsük Alkotmányunk ünne.
pének tiszteletére tett felajánlásunkat.
-

;

A Szegedi Villamosvasút dolgozói megszüntetik
az utazóközönség testi épségét veszélyeztető
hibákat
,
A Szegedi Villamosvasút dolgozói széip ered.
menyeket étnek el a forgalom, a műhely és a pályafenntartás vonalán. A nagyarányú fejlődés mellett
nzonhan akadnak hibák is, amelyek ellen a Villamosvasut vezetősége szívós harcot folytat. Ilyen hiba
például a kocsik korai indítása, amely nem egy
esetben veszélyezteti az utasok testi épségét A for.
gulmi dolgozók e hiba megszüntetése érdekében határozatot lioztak. A 100 ezer kilométeres mozgalom
keretén belül mindent elkövetnek, hogy a® utazó közönség
szállítását pontosan és balesetmentesen
végezzék.
Tizenegy kocsivezető, és tizenegy kalauz-brigád
indulí harcba, hogy jó munlkájuikIM megszüntessék
az utazóközönség testi épségé* veszélyeztető hibákat.
Eddig eredményesen dolgozott Tiszai Ferenc főművezető. Botos István, Botos Erzsébet, Gyömbér Lajos,
Berenyi József, Kiss Fereme, Paplógó Lajos Polyák
Lajos, Faragó Imre koosivezető, akiknek a legkevesebb hibapontjuk volt. Kiváló munkájukért oklevelet
is kaptak.
A Villamosvasút vezetősége a pártszervezet és
a szakszervezet aktíváiwU együttesen j ó politikai és
nevelőmunkával segíti a
Villamosvasút dolgozóit,
hogy azok megértsék: munkájuk jobb elvégzésével
Szeged utazóközöos égések érdekeit szolgálják.
Vida György

Sirohmán

Sándor

Augusztus 10-fől 20-ig ifjúsági műszakot
tartanak a ládagyári fiatalok
Az Újszegedi Ládagyár
ifjúmunkásai
lelkes
példaoniitatáss!al igyekeznek felajánlásaikat
teljesíteni. Elhatározták
Alkotmányunk ünnepének tiszteletére, hogy augusztus 10-től 20-ig ifjúsági műszakot
tartanak. Még nagyobb termelési sikerekkel akarják
köszönteni augusztus 20-át. Az ifjúmunkások
eddig
is jól megállták helyüket a termelésben. A
VITműs-jak alatt Kispéter István szélezö körfűrész gépmunkás, jelvényes sztahánovista, 11 százalékkal teljesítette túl fogadalmát és 100 'százalékos
minőségi
munkát végzett. Simon Istvánné gépiszegd sztahánovista 5 százalékkal
teljesítette
túl ígéretét.
Kiss
réterné segédmunkás is igen szép eredménnyel dolgozott. 25 százalékkal termelt többet vállalásánál.
A karbantartó műhelyben Papp László géplakatos, a gépállások lecsökkentésére
tett ígéretet.
A reá bízott gépeket úgy javította meg, hogy azok
kifogástalanul működnek.
A karbantartott gépeken
emelkedett a dolgozók eredménye is. Kunos Katalin
például 10 százalékos emelést tudott elérni.
Ázzál, hogy több és jobb minőségű árut gyártanak a Ládagyár fiataljai, kormányunk
progmmm.
jának megvalósítását segítik és azt, hogy a harmadik negyedéves
tervüket 3 nappal' a határidő előtt
befejezzék.
t
r> - • I
VECSERNYÉS
MÁRIA

A Szegedi Jufaárűgyárban a „Péntek brigád" tagjai
kiváló minőségi munkával köszöntik Alkotmányunk

Tüskös Gizellát mosolygós, jókedvű Pesti Mária kétgépes szövő. Átifjúmunkásnak ismerik a gyárban. laga 110 százalék. Ha vetélőt cseMunkáját is mindig vidáman végzi. rél, csak néhány pillanatig áll a
Az 5—6-os szövőgépen dolgozik és
gépe, olyan gyorsan dolgozik. Minátlagosan 102 százalékot teljesít.
Felajánlását már 50 méterrel tel- den nap több méter szövetet kéj
j e sí te tje í ül,.
f s s j i i jniflt amöJRW az előitájiygata.

ünnepéi"

Vidács Margit, a gyorskezű fiatal
szovomunkás átlagosan 128 százalékra teljesíti tervét. Mindig kifogástalan minőségi árut gyárt és
augusztus 20-ra tett felajánlását
Jóval túlszárnyalta,.
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SZEltDA,

A koreai
New-York (TASZSZ) Az Egyesült Államok kormánya tájékoztatta az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy az Egyesült Államok
és a többi 15 ország, amelynek
csapatai vannak Koreában, deklarációt írtak alá a koreai fegyverszünetre vonatkozólag. Az aláírók
kijelentik, hogy -határozott szándékuk komolyan teljesíteni a fegyverszünet feltételeit*, de ugyanakkor rámutatnak arra, hogy -a
fegyveres támadás kiújulása esetén* újból kénytelenek
lesznek
hadműveleteket kezdeni Koreában,
s ebben az esetben -minden valószínűség szerint nem sikerülne a
hadműveleteket Korea határai közé
korlátozni*. Ilyenformán a deklarációból az a következtetés kínálkozik, hogy
a LI Szin Mun-k!ikk bármely
fegyveres provokációja, amely
a fegyverszünet felbontását célozza, elegendőnek bizonyulhat
a koreai fegyverszünet
meghiúsításához.
Az angol sajtó komoly formában
elégedetlenségét fejezi ki
amiatt,
hogy az angol kormány aláírta a
fentemlített deklarációt.
Washington (TASZSZ)
Augusz-

kérdés

legújabb

tus 4-től 7-ig Szöulban
tárgyalások folytak le Dulles amerikai
külügyminiszter és Li Szin Man
között.
Augusztus 7-én Dulles és Li Szin
Man parafálták a -kölcsönös biztonsági szerződés* tervezetét és ebből az alkalomból közös nyilatkozatot tettek.
A nyilatkozat azt állítja, hogy a
-szerződést* azért kötötték, hogy
egyesítsék a két ország erőfeszítéseit a -közös veszély elhárítása érdekében*. A -szerződés* hatálybalépése után az Egyesült Államok
és Dél-Korea kormányai tárgyalásokat kezdenek az Egyesült Államok Koreában tartózkodó fegyveres erőinek helyzetéről, valamint
támaszpontok rendelkezésre bocsátásáról e fegyveres erők számára.
London
(TASZSZ)
Angliában
nyugtalanságot keltettek azok a lépések, amelyeket Dulles amerikai
külügyminiszter tett Dél-Koreában.
A -Reuter* hírügynökség szemleírója a többi között rámutat arra,
hogy London politikai körei nyugtalanságukat fejezték ki amiatt a
kijelentés miatt, hogy az amerikai
kormány és Li Szin Man megbízottai kivonulnak a koreai kérdés-

Franciaországban folvtatódik
a dolgozik tömeges sztrájkharca a kenyér védelmében,
a szociális haladásért és a békéért
Párizs (MTI).
Franciaországban
tovább folytatódik, sói a dolgozók
egyes csoportjainak köréhen újabb
lendületet kapott és
kiszélesedett
a tömegek sztrájkhiarca a kormány,
népellones rendelkezései ellen.
A széles tömegekot magával ragadó kormányellenes aztrájkharcrél
legújabban a következő hírek
érkeztek:
A CGT felszólította tagjait, hogy
hétfőn
éjfélkor
lépjenek
ismét
sztrájkba. A Foree Ouvripre ugyancsak sztrájkfelhívást adott ki.
A
felhívás következtében még az éjszakai é® a hajnali órák folyamán
megbénult az egész ország vasutforgniörw.
Az úton lévfl vonatokat n
for.
galmi személyzet, — mihelyt hírét
vette a sztrájkfelhívásnak — a leg.
közejobbi állomáson megállította.
A postai alkalmazottak sztrájkja
egész Franciaországban már hatodik napja
teljes akcióegységben

tart és a dolgozók ügyet sem vet
nek a kormány
behívóparancsára.
A hatóságok Párizsben 10, Borda,
auxban pedig 15 postai alkalmazót,
tat tartóztattak le,
mert nem tett
eleget a kormány behívóparancsának.
Toulouseban és Lyonban teljesen
megállt a közúti villamosvasút forgalma.
A Moselle.vidéki
szémnedencében 38 ezer bányász
hétfőn este
4
sztrájkba lépet és már nem szállt
le a föld alá az éjjeli műszakra.
Ugyancsak folytatódik a sztrájk ez
észak-franciaországi
szénmedencék
nagy részében. A CGT kedden meg.
határozatlan ideig tartó sztrájkra
hívta fel bányáaz tagjait.
Párizs 20 közkórházában folytatódik az alkailmazottaik és oz ápo'ó.
személyzet sztrájkmozgalma.
Nantes-ban és st. Naaaire-ben tel.
jes a közszolgálatok és közüzemek
dolgozóinak sztrájkja.

Az argentin sajtó a Szovjetunió ós Argentína
közötti kereskedelmi egyezmény jelentőségéről

hírei
sel kapcsolatos értekezletről, ha 60
napon belül nem sikerül megegyezésre jutni. A szemleíró megállapítja: londoni megfigyelők kijelentik, hogy az a kötelezettség, amelyet Dulles Li Szin Mannal szemben vállalt,
élesen különbözik azoktól a bizonyítékoktól,
amelyeket az
amerikai külügyminiszter mindössze bét héttel ezelőtt adott
Angliának.
-Londonban úgy vélekednek
—
írja a szemleíró —, hogy az Egyesült Államok komolyan
megakadályozhatják a távolkeleti rendezést, mert egy meghatározott irányvonal követésére határozták el magukat arra az esetre, ha egy feltételezett helyzet jön létre*.
Keszon (Új Kína) A koreai-kínai
fél augusztus 10-én 388 hadifoglyot telepített haza. Ezek közül 180
koreai — köztük 138 beteg és sebesült és 200 nemkoreai: 125 amerikai, 50 angol és 25 török.
A másik fél a koreai néphadsereg fogságbaesett harcosai közül
2065-öt — köztük 266 beteg és sebesültet — és a kínai népi önkéntesek fogságbaesett harcosai közül
691-et telepített haza, köztük 91
beteget és sebesültet.

Hatvanhárom szegedi
úttörő üdül Parádsasváron
Szegedről 63 úttörő utazott Parádsasvárra, a gyönyörű
úttörő
üdülőbe, hogy két hetet pihenjenek, tanuljanak, jó munkájuk jutalmául. Nekünk jutott az a kitüntetés, hogy Parádsasváron, hazánk
egyik legszebb táborában üdülhetünk. A parádsasvári tábor
még
ismeretlen sok pajtás előtt, így én
sem sokat tudtam róla és el sem
tudtam képzelni, milyen. Ugyanis
ebben az évben kezdődött meg itt
a táborozás. Annál nagyobb meglepetés ért, amikor megérkeztünk.
Legelőször maga a kastély és festői
környezete ragadott magával. Meglepett az ebédlő és a háló gyönyörű berendezése, ragyogó tisztasága. Azt hiszem, ez az első tábor
az országban, ahol a pokróc helyett gyönyörű paplanok takarják
a fehér ágyakat. Hiába fogadtam
meg otthon, hogy nem fogok hízni,
a finom és bőséges ételektől már
két kilót híztam.
De nemcsak testiekben gyarapodtam, hanem sokat tanultam, tapasztaltam és sok szép élmény
emlékével térek haza. Soha sem
fogom elfelejteni az első zászlófelvonást, a tábortüzet,

*

*

12.

Megyénk kultúraiunkásai a békéért
A BÉKÉÉRT VÍVOTT HARCBAN,
az emberi haladás ügyéért folytatott küzdelemben nélkülözhetetlen
a kultúra fegyvere. Az emberiség
szellemi nagyságai, akik mindig a
haladásért küzdöttek,
kimagasló
harcosai volttik a békének is. A
Béke-Világtanács fennállása óta programmjában mindig ott szerepel a
kultúrával a békéért" jelszó. Ezért
hozott a Békc-Világtanács berlini
ülésszakán olyan határozató 4 , hogy
a világ szellemi nagyjainak, az emberi kultúra kiváló művelőinek évfordulóit
világszerte
ünnepéljek
meg. Ennek nyomán ismertették a
mult évben a dolgozók széles tömegeive! Iveonardo da Vinci, Avicer.na
munkásságát. Ennek alapján tártának előadásokat az idén Kopernikus,
Csii Ju-lian és Tolsztoj életéről. A
Béke-Világtanács legutóbbi ülése is
hangsúlyozta: a béke megerősítésére valamennyi országnak népei személyesen ismerkedjenek meg egymás kultúrájával, hogy ennek megőrzéséért harcolni tudjanak.
MEGYÉNK KULTURMUNKASAI
eddig is magragadtak minden alkalmat. hogy a művészet eszközeivel
harcoljanak szép eredményeink megvédéséért. De ez még sem volt elég
tervszerű és az egész megyét átfogó. Éppen ezért most a megyei
tanács népművelési osztálya és a
megyei békébizotáság
elhatározta,
hogy közös munkával jobban megszervezi a békét szolgáló kulturális
rendezvényeket E célból a megye
kulturális szerveinek vezetői 13.án,
csütörtökön, beszélik meg Hódmezővásárhelyen azt, hogy miként kapcsolódhatnak be legeredményesebben
kuttúrmunkával a békemozgalomba.
Az értekezleten résztvesznek a szegedi, a hódmezővásárhelyi, a makói
múzeum, a megyei képzőművészeti
kör, a szegedi írószövetség, a Sze-

gedi Állami Nemzeti Színház, a zenei szakiskola, a Társadalmi
és
Természettudományi Társulat.
a
METESZ képviselői, a városi, járási népművelési osztályok vezetői,
hogy megvitassák ezen az értekezleten közös feladataikat.
SZÁMOS LEHETŐSÉG, száz é*
száz alkalom kínálkozik minden kulturális szerv, minden kultúrmunkás
számára, hogy megyénk és az or.
szúg haladó hagyományai 4 felhasználva a szovjet nép gazdag eredményeit ismertetve — a békeharcra
lelkesítsen A múzeumok, ha helyi
népi sajátosságokból
kiállításokat
rendeznek, ha a METESZ bemutatja, hogy milyen eredményeket értek
cl egyes iparágakban a szovjet módszerek bevezetése óta. ha az élen*
járó dolgozók, mérnökök bevonásával tapasztalatcsere előadásokat rendeznek. ha a Szegedi Nemzeti Színház tájelőadásain a község békehar.
cosait köszöntek — mindez a békét
erősíti,
s még
jobban elmélyíti
dolgozóinkban azt a tudatot, hogy
eredményeink megvédéséért harcolniok kell.
A Társadalmi és Természettudományi Társulat történelmi szakosztálya elhatározta: felkeresi azokat
a termelőszövetkezeti
csoportokat,
amelyek a világ, vagy népünk haladó nagyjainak nevét viselik és ott
Marx Károlyról, Dózsáról, Petőfiről.
Árvái Bálintról és másokról előadásokat tartanak
E MOZGALOM, hogy az egész
megyében kiszélesedjék, valamennyi
járási, városi, községi népművelési
dolgozónak harcolnia kell a megyei
tanács népművelési osztályának útmutatása alapján azért, hogy valamennyi kulturális szerv együttműködésével biztosítsák: minden kulturális megmozdulás központi gondolata a béke megvédése legyen.

Auguszlus 20-án, Alkotmányunk ünneoén kezdődik
a Tervkölcsön hetedik sorsolása
Mind több és több azoknak a dolgozóknak a száma, akik az átiamkö] cső n-sorsol ások
alkalmával
a
boldog nyertesek soraiba lépnek.
Az ötéves Tervkölcsön ti©t«d;k sor.
soiása újabb lehetőség arra, hogy
még tevább növekedjék a boldog
nyertesek tábora
Augusztus 20-án, az Alkotmány
ünnepén délelőtt 10 órakor a budapesti
margitszigeti
szabadtéri
színpadon kezdődik a tervkölcsönkö'vényck hetedik sorsolása, majd
20.án délután 3 órakor, 21-én és
22-én délután 2 órakor, 23-án pedig
délelőtt 10 órakor a Zeneművészeti
Főiskolán folytatódik a sorsolás.
Augusztus 20-án a margitszigeti
szabadtéri
színpadon ünnepélyes
megnyi r ó előzi meg a sorsolást.
Az ötéves Tervkölcsön hetedik
húzásán az eddigieknél jóval nagyobb összeg, mintegy 97 millió
forint kerül kisorsolásra. Az előre
meghatározott sorsolási tervezet szerint ugyanis a törlesz4ésre kisorsolt
kötvények száma sorsolásról-sorsolásr.i növekszik. Most a nyeremény,
és kamatozókötvények közül együttesen 348.000 darabot húznak
ki

Sokat jelentettek számunkra a
szakkörök is s mindazt, amit ott
Buenos. Aires
(TASZSZ).
Az életét. A bákepolitikáról
tanúsko. tanultam, szeretném
hasznosítani
hrgentin közvélemény nagy megelé- dik a Szovjetuniónak az a kívánmajd
az
iskolában,
a
többi
pajtágedéssel fogadta az Argentína és a sága, hogy olajipari
berendezést
Szovjetunió
közötti
kereskedelmi adjon el Argentínának, amit az saim körében. Azzal, hogy a köegyezmény aláírását. Az argentin, Egyesült Álliaimok többször megta- zösség munkáját segítem, saját
•zovjet kereskedelmi egyezmény a z gadott tőlünk,
mivel nem akarta, egyéni fejlődésem is nagymértékargentin
aajtó figyelmének
kHz. hogy fejlesszük hazai termelésün- ben fog előrehaladni s kettős eredpontjában áll.
ket. Az ogyefcmény széles perspek. mény elérésével igyekszem megháAz nrgentin.szoviet kereskedelmi tívát nyit országunk gazdasági éle- lálni pártunknak a parádsasvári
egyezmény
jelentőségét
méltatva te olőti és ugyanakkor megszilár- úttörő táborban töltött gyönyörű és
közötti kölcsönös felejthetetlen napokat.
a „ P r o p o e i W d m ü lap a követ- dítja a két nép
kezőket írja: „Az egyezmény alá. megértést és barátságot".
Biczóli Mária
írása
rendkívül
nagyjelentőségű
az argentin gazdasági élet
szem..
pontjából. Gazdasági ételünket érSzép, magas, nagy ház
zékenyen sújtja az Egyesült Álla. fogad bennünket
Desz*
mok gazdasági
agresszivitása.
A ken, a Vöröshadsereg-út.
Szovjetunió nem kényszerít
szer- ja 6. szám alatt. Itt lareg közötti párosversenyt,
Eddig nomcsak a gabonaződést máaolu-a és nem akarja tönk- kik Budit;/ Jeflimir
hogy élvezzük a szabad,
beadást teljesítette,
ha.
14
retenni más országok
gazibsíigi holdas délszláv
piac jogait.
nem babbeadásának
is
középpa100 százalékig, egész évi
Uj, megváltozott
éleraszt. Benn a tágas udbaromfibeadási
kötelezett,
tük további
fejlődéséért
varon a ház
asszonyai
ségének pedig 75 százaléplek egymással
párosR B v i d
h í r e k
éppen
az idei
babter*
lékra tett eleget.
versenybe a begyűjtés simé't cséplik.
keréért
a
határmenti
Rádity Jeftimir is azt
BeiTm (MTI). Adenauer kancel— Menjünk beljebb —
Deszk és Szőreg termelőtartja — mint a többi
lár Bonnban hétfőn délben ebéden tessékel
kedvesen
Rá.
szövetkezeti
és
egyéni
látia vendégül Bidault francia kül- dity JefHmir. —
igyekvő dolgozó
paraszt:
parasztjai. Ebben a ver.
ügyminisztert és feleségét, valamint
NE TARTOZZUNK SENKI.
Leülünk
a
tiszta,
csisenyben
— az
eddigi
Framcois-Poncc) francia főbiztostNEK,
nosan berendezett előszoeredmények
szerint
—
Bidault újságírók kérdéséra vá- bában. Hamarosan szóba
Deszk
jóval
megelőzte
főleg
államunknak
ne, hilaszolva kijelentette, hogy csupán kerül az idei termés és
versenytársát.
szen az állam qz, amely,
„magánemberként" látogatott cl a a beadás. Rádűy
Jafti.
nek olyan sokat
köszönNagyban hozzájárul
a
nyugatnémet székvárosba.
mirnek igen jó
búzaterhet. Köszönheti
gyerme.
község jó
eredményéhes
Bidault
külön
hangsúlyozta, mése volt ebben az évkei tanulását
és azt,
Rádity Jeflimir
délszláv
hogy Bonnban nem Adenauer, ha. ben. Munkájának
meg
hogy ma nincs
különb.
középparaszt
is.
Mindnem Fmncoie-Poncet francia főbiz- van a gyümölcse.
Nincs
ség hazánkban magyar és
járt
a
cséplőgéptől
teljetos vendége.
oka panaszra. Ebben az
nemzetiségi
dolgozó kösítette beadási kötelezettévben 5 és félhold
föld.
zött. Egyforma
tisztelet
ségét. Ezzel mutatva péljén
89
mázsa
búzája
ter
Bukarest (MTI). Hétfőn este Bués megbecsülés veszi ködát délszláv
dolgozótármell.
Ebből
beadása
S5
karertban, a Sziálln-park ..Május 1"
rül a magyar és délszláv
sainak. 25 mázsa
búzát.
vetőmagnak
éttermében az Újságírók Háza fo- mázsa volt.
parasztokat,
értelmiségié,
348
kiló
árpát,
880
kiló
gadást adott a IV. VIT alkalmából 7 mázsa kell és hásiszül:*
ket. A délszláv
fiatalokzabot
szállított
az
állabúza.
Bukarestbon tartózkodó külföldi új- végletre 15 mázsa
nak nem volt meg a lemi
átvevöhelyre,
A géprészen
kívül
is
ságírók liszt eletére.
hetőségük
arra
régen,
A községi tanácson is
min'
hogy sajál
anyanyelvű,
A fogadáson
megjelent
több. terméséből több,
úgy ismerik Rádity Jel.
kön
tanuljanak.
Erőmint 300 külföldi újságírót, Vasile 30 MAZSA P.UZA KEROL
rímirt_ mint aki minden
szakkal nyomták el szoDumitrescu,
a Román Újságíró
SZABADPIACRA.
munkában,
beadásban
kásaikat,
nemzeti
KuL
Szövetség elnöke, az
„Agerpres" Ez azonban csalt a búza.
élenjár.
Földje
tiszta,
túrájukat.
Ma
mindez
vezérigazgatója Üdvözölte.
holott beadásán kívül ta.
gyommentes; min/lig idemásként van.
hxrrrr.ánygabonából is majében ápolja
növényeit.
Amíg beszélgetünk
a
radi
feleslege.
Kukoricája
is
szép
terBerlin
(MTI).
Szombaton 18
kérgeskezű
délszláv Jcömést
ígér.
Ezenkívül
jó
— Könnyű adni, ha )6
v«gcn kiváló minőségű
fagyasztott
zépparaszttal,
bejön a
munkáját dicséri az
is,
jólsertéshús érkezett a népi Kínából a a termés — mondja
14—15 év körüli fia. Ráhogy
azt elmúlt száraz
pedig
Német Demokratikus
Kö/.liánntár- esően. — Nekem
dity Jeftimir büszkén me.
esztendőben
is
félhold
ba. Az északeurópai országok, fő. volt miből és szívesen ad.
séli,
el, hogy fia, Tósó
földön 30 mázsa cukorré.
én
is
leg Finnország és Dánia, az á r u . tam. Ezenkívül
SAJAT ANYANYELVÉN
pája termett
és ez
a
cjereegyezmények
alapján
nagy előakartam segíteni, hogy
TANUL
termésmegnyiség ebben az
hamgrabb
meg.•j»jl»za,illimányotat küldenek a Né- minél
ívben
meakétszeresőáik.
met Domokratikua Köztársaságnak. nyerjük a Deszk ét Siíi*
a budapesti délszláv gim-
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náziumban.
A
fiúnak
továbbtanuláshoz
volt
kedve és a szülők
beleegyeztek.
— Hadd tanuljon
—
mondották — nem
úgy
van ma már, mint régen.
Leáni/uk Zork ugyancsak
tovább tanul:
Szegedre
jár gimnáziumba.
A fiatalok boldogulását
segíti elő
Radily
Jeftimir és a többi
délszláv
paraszt, akik példát
mw
tatnak a munkában,
a
beadásban egyaránt. Csu.
pán ebben a
községben
sokáig
sorolhatnánk
a
hozzá hasonló
társainak
nevét, akik valamennyien
élenjárnak a munkában.
élenjárnak
államunk
iránti kötelezettségük
tel.
jesítésében,
Radily Jeftimir,
Novkov Radoja, Tucako Joco,
Brocán Veszclino
és a
többiek
példamutalánukkal fejezik ki, hogy
ott
— közel a Tito-halárhoz
—
békét,
szabadságot
akarnak és olyan életet,
amelyben szabad, emberi
módon
élhetnek.
Mert
csak így érdemes
élni,
dolgozni,
formálni
saját és gyermekeik
jövőjét(Sz. M.)

törlesztéssel, 76,500 darab kötvény
pedig nyereménnyel kerül kisorsolásra. Enr.ek megfelelően nyereményekre 30,7 millió forintot, törlesztésekre pedig 66,4 millió forintot
fizetnek ki.
A nyeremények között kisorsolásra kerül egy darab 100.000 forintos
főnyeiemény, 12 darab 50.000 forintos. 25 darab 25.000 forintos, 64
darab 10.000 forintos éa 190 darab
5000 forintos nagy nyeremény, 4300
darab ezer forintos. 9400 darab 5C0
forintos é 8 62.508 darab 300 forintos nyeremény.
A 100.000 forintes főnyeremény
a sorsolás utolsó napján, augusz.
tus 23-án, vasárnap kerül kisorsolásra

Eddig ötven százalékkal
emelték az élelmiszeripar
ezévi beruházásait
A minisztertanács
jóváhagyása
alapján már eddig az eredeti terven
felül mintegy 50 százalékkal emelték az élelmiszeripar beruházásait.
A húsiparban
korszerűsítik n vágóhidakat, bővítik
a hűtőteret A baromfiiparban gé.
pcsítik nz utókoppasztást. A baromfi,
tenyésztő telepeket fejlesztik,
A cukoripar
ú j gépeket kap, amivel tovább javul a minőség. A cukoripar nagy
problémáját, a belső anyagmozgatást ú j transzportórökkel, a ki- és
berakodás gépesításévei könnyítik,
A malomipar
is ú j létesítményekkei gazdagodik.
Rizshántol ókat építenek, új raktárak biztosítják a liszt jó tárolását
és így a jó minőséget. A autóiparban az üzemekben rendbehozzák a
kemencéket.
Augusztus 20-ra
megkezdi működését
az oroszlányi ú j sütőüzem, ezévbep
megkezdi működését a győri sütőüzem ls. Felépül a veszprémi kenyérgyár, Ózd is kap kenyérgyárat.
Az ősszel megkezdi működését a
zalaegerszegi hatalmas tejüzem.
Mátészalkán, Debrecenben új tej.
üzemeltei létesítenek, Budapesten kibővítik a tejüzemeket.
Átnyuj'oüák
K i m ,!r ázer> m c r s a ' l n a l c
oz Atiami Z á s z l c t e n d e t
és az Aranycsiiiag-érmet
Phenjan (TASZSZ).
Phenjanban
augusztus 9-én átnyújtották Kim I r
Szeli marsallnak, a koreai néphadsereg főparancsnokának az Állami
Zászlórciidcl és az Aranycsillag érmet. Kim I r Szen marsallnak
a
koreai nép honvédő háborújában a
győzelem biztosítása terén szerzett
kiváló érdemeiért •'„ Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság Hőse"
címet adományozták.
"* t.
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fel ejt hetetlen
szegedi

dolgozó

A síkságon élő embert vonzza a
hegyvidék tikkor is, lia állandó ttikóhelyül newi
választaná. Ezért
van sikere azoknak a kirándtólások.
itók, amelyeket hegyek közé, szervez
o szegedi IBUSZ. A dobogók vállalják a hosszú utot, trenden fáradtság kiegyenlítődik Azokkal
n
szépségekkel, új és ÓAkfccs éj menyekkel, amelyeket 'sgy-egy ilyen
út nyújt. 000 szegott -dolgozó indult el szómba Ion é.yeí Lillafüredre
az IBUSZ kiilönve/nb'án.
Ezenkí.
vül K i skuin félegyéui/íáró l és környékéről 500.
W/iagyobb részük
tszcs-tag, akiket jé, munkájuk
jutalmaként küldüeik el. Mente!; dol.
pózok Makóról
és Hódmezővásárhelyről is, cftd ; n em kétszázan.
Hajtralhan ®nükor már látni lehetett. mindenki ab-bahagyta, az
alvást. A f Aszálló ködön,
átokéklettek a M '/trn magtas ormai ós magukhoz kötötték a tekintetet. Sokan
voltok, --akik most láttak először hegyet, 'kmuldoBva és csodálattal nézték A csúcsokat.
?/isko'con, a Vasutas Nap a lkai.
m / b ó l zenekar játszott az állomáés a ,.M6g azt mondják nincs
Szegeden boszorkány" kezdetű népdallal fogadia a különvonatot.
Kedves volt a zenés fogódta'ás
is, de főleg
hogy annyi sok
autóbuszt állítottak rendelkezésünk,
re. Percek alatt szállítottak Id bennünket a gyors buszok,
LiMafüredre, v a g y T a p o l c á r a ,
ki h o v a a k a r t .
Akik Miskolcon maradtak
meg.
nézni a várost, azok később a ki3vasúttal utaztak
tovább.
Miskolc
nyüzsgő, forrongó város. Egészen
:más jellegű, mint Szeged.
Lépés.
TőlJépásre építőállványok,
rohamos iramban alakul, fejlődik. Tömegek hullámzónak az állomáson,
utcákon. Élaeen
válnak el egymástól a mult ós a jelen alkotásai.
Több emeletes ú j épülettömbök melleit, még egyelőre apró kis házak
is
meghúzódnak.
Nagy-Miskolc
egységes, ú j arculat® moet születik
meg. özönlenek ide a látogatók, az
ország minden részéből, s nemcsak
a természeti
szépségek, a környék
csalja ide az embereket. A liatalmas méretű, még egyre fovábbter.
jeszkedő új műszaki
egyetem is
nacy érdeklődést váll ki. A Diós.
győrön áthaladó
kisvasút utasai
elámullak a vasművek
arányaitól.
Felállva, kihajolva nézték a kohó.
kat, különösen
este,
visszafelé.
M á r alkonyodni kezdett, a a vasárnap is üzembein lévő nagykohóból.
Óriási vöröa felhő emelkedett az ég
felé.
— Éppen csapolnak, azt jelzi a
vörös fény — ,
magyarázták az
odavalósiak.
A felhő alatt be lehetett látni ez
egész komoly, szigorú gyártelepet,
a kohókkal, fujtatóédkal,
rengeteg
kéménnyel a messzeségben.
Diósgyőr házai között pöfögött
apró
mozdonyával a továbbhaladó
kisvasút, majd lassan
befordult
a
Szinva-paiak szorosába, hegy falak
közé. A síkságtakó ember úgy érzi.
egészen más világha került
Meredek sziklafaluk kétoldali, s rajtuk makacsul, ügyesen megkapasz-

látogatta

vasárnap
meg

hazánV

Lillafüreden
neves

fiitdöhelyét

kodó fák. A csodálat moraja halNem szabadna az
IBUSZ-nak
latszik mindenünnen. Akad olyan hagynia, hogy olyan kocsikat is udis, aki kipillantva a vonat melletti janak, amelyekben nlig lehet látmélységbe,
önkéntelenül
megkte. j ni. A
villany
megjavitasa nom
paszkodik.
Hosszabb alagút ulán. megoldhatatlan
kérdés a
MAVvölgykatlanba zárva, mant egy (ün. j nak. Sokan olvasni is szerettek voi1
dérvölgy:
na a hosszú
úton, teljes joggal
j igényelték, követelték
a
fényt.
Lillafüred látképe tárul fel.
Nem lenne szabad beállítani o'yan
kacoit sem, amelyben középen támKözéppontjában a régi patinás ha. la nélküli padon kénytelenek utazni.
talrras Palota-szálló. Nem is sok
Felháborító volt- ami a megéridővel ezelőtt. a gőg, az elérhetet- kezéskor történt. Már be n volt a
n
lenség színbólumának lehetett ne- vonat Szegeden, a vásárhelyiek
örüL
vezni. Ma barátian,
felejthetetlen tek, hogy azonnal le®z csatlakozáélményeket adva szolgálja az or- suk hazafelé,
időben
érkeztünk.
szág dolgozóit.
Egyszerre lassít a vonat, megáll,
A kisvasúiról leszállva, legtöbben s pár perc múlva
egyirányba igyekeznek; a
vízesés
fáé.
Zenéje, moraja
átzúg tíz e l r o b o g a p á r h u z a m o s s í n e n
emberi bangókon. Három szakasz,
a v á s á r h e l y i vonat.
tun omlik le a Jiegyröl, több. mint
száz méteren. Ámulva lehet csak így az odavalók hajnalban, fáradmegállani előtte, szédít a lezúduló tan, újra kénytelenek
voltak két
víz robaja, gynirsaeága.
A víztö. üres órát Szegeden várakozni. Az
meg útját szemmel követve forogni IBUSZ-irodánmik feltétlenül kötekezd a világ, mintha gyors liflen lessége utánia járni, kinek a feleszálina lefelé az ember. A • mély- lőtlensége volt, hogy 130, részben
ben mohos sziklákon széttörve por. munkába menő dolgozót nem várt
zik a víz. Egy pillanatra kénytelen bo — pedig
csak öt perc kellett
egyhelyen
manadnj, zöld
örvény volna — a vásárhelyi vonat. Ugyan,
támad, s azután rohan tovább. Hi- csak kivizsgálást követel az a lény
hetetlennek tűnik,
hogy az egész is, hogy a különvonat több, mint
környéket befutó össze-vissza
ka- két órát késett Miskolcra
menet.
landozó kis Szánva-patak vize al- A MÁV nom fordított elég gondot
kotja ezt a
fenséges, káprázatos a mozdonyra, s a menetrend betar.
vízesést.
A
Hámori-ló
mellett, tására.
amelyet ugyancsak a Szinva-patak
— Sajnos, szép tervünk
felbofelduzzasztott vize táplál, újra csak rult, — mondta Nagy Jánoené szecsodálkozni lehet.
gedi pedsgógras. Nagy túrát
terNem tudtak betolni dolgozóink a veztünk, de a késés miatt jórészészépségekkel. Fáradhatatlanul j á r . ről le kellett mondanunk. Ne indít,
ták a parkokat, függőkerteket. A sn az I B Ü S Z ilyen, üíésőn a vonamerészek felkapaszkodtak az erdők- tot, mint mo«t. Nagyon sajnáltuk
ben a meredek hegyoldalakra, a az elpocsékolt időt. Jobb lett volna,
kilátótornyokhoz.
Közben 'letele- ha már hajnalban öt-hat órakor ott
pedtek a kristálytiszta vizű patak vagyunk. Felejthetetlen szép volt n
partján pihenni, ebédelni. J ó fala- kirándulás, ez a rossz szervezés sem
tok kerültek elo a tálkákból, s lát- tudta elrontani a kedvünket. Mégszott, hogy pompásan ízlik ft friss, egyszer eljönnénk így is, de kérjük,
hegyi levegőm Sokan meg is moat hogy a hibákat azért javítsák ki.
döftek a Szinva kristályos jéghideg
Megjegyzéséi sokan
helyeselték.
vizében. Sok embernél volt
fény- Mindenki álflal hangsúlyozott köve.
képezőgép, nem ritkán a szovjet teles az is, hogy az
ülőhelyeket,
márkájú,
kiváló minőségű 550 illetőleg
a jegyeket
számozzák
forintos Lubitel. Fényképezni való meg. Nem elég csupán a kocsiszáteméntelen akadt,
hiszen a
t á j mot megadni.
minden részlete megörökítésre
ld.
Az IBUSZ-nak érdekes,
részié,
vánkozlk.
tos útikalauza Main, a miskolcdilhA szép, élménydús nap,
hamar fiiredii túrához. Ára mindössze 60
megvetelrepült. Rengeteg
volt a látni fillér, bizonyosan sokan
ték volna a vonaton. Érthetetlenül
való:
azonban nem árusítottáik. J ó útbaa c s e p p k ő b a r l a n g o k s z é p s é g e i , igazító lett volna pedig, legtöbben
először jártak azon a vidéken, sziik.
a sok-sok apró vízesés,
ség lett volnia rá.
A legközelebbi
zúgó, a szamócát, gombát, mogyo- alkalommal szedje ki véka alól tájérót kínáló erdő, a tapolcai gyógy- koztató füzeteit a z I B U S Z . Az emlí.
fürdő remek vize. Visszafelé han- tett hibák figyelembe vétele ós kigos beszélgetés, vidám
zsibongás javítása. az I B U S Z és a közönség
fogja eredmétöltötte be a vasúti ki erika'. Élmé. közeli barátságát,
A
dolgozóik bíznak «z
nyeiket mesélték egymásnak % dol- nyezni.
gozók. Sajnos, azonban
mást js. IBUSZ vezetődnék segítő készségében. Hazafelé jó-vet, boldogan és
Akadt panasz, jogos kifogás.
— Este 8-kor indultunk Vásár, élményekben gazdagon, már azt terhelyről. — mesélte e l Süli
János vezték igen sokan, hogy 23-án le.
különvonattal Balaton,
elvtárs. Nekünk
úgy
mondták, látogatnak
hogy onnan indul
a különvonat. füredre is.
Ift, Szegeden
ezonbnn ki kellett
szállnunk és három órát várakoznunk. A zsúfolt
várótermekben,
annyi hely sem volt, hogy leülj Unta
Törődjenek
a szervezéssel jobban,
ne rabolják el feleslegesen az időnket, Ne rontsák ]e n gyönyörű kirándulás értékét ezzel

Sok lelkes híve viam az
IBUSZ
,,Ismerd
meg hazádat"-mozgalmának. Szívesen
utaz^pk dolgozóink
szép hazánk gyönyörű tájaira. Tegyék lehetővé, hogy az utazás kellemesebb,
kényelmesebb
feltételek
között történjék.
Csontos Magda

Munkavédelmi ankétot tartottak
a Szegedi Kendertonógyár dolgozói
A Szegedi Kenderfonógyár kultúrotthonában szombaton délután
igen sok dolgozó összejött — vendégként a különböző szegedi textilüzemek kiküldöttei is résztvettek
a gyár vezetősége által rendezett
munkavédelmi ankéton. Az ankét
célja az volt, hogy megbeszéljék a
munkavédelem terén eddig elért
eredményeket, feltárják
a még
meglévő hiányosságokat, meghatározzák a jövőben elvégzendő feladatokat.

elmondotta, hogy annak
ellenére, szereltetett fel. Ez azt eredméhogy az üzem minden egyes dol- nyezte, hogy menetközben a dolgozója elméleti és gyakorlati okta- gozó nem nyúlhat a forgó géptásban részesül, még sok a tenni- részekhez, mert ha a védőburkolavaló a balesetvédelem területén. A tot eltávolítja, a gép automatikubaleseteket legtöbb esetben a fe- san leáll.
gyelmezetlenség okozza és több neSzclényi Mihály, Varrő Antal,
vet említett meg Nagygyörgy elvTóth I I I . Sándor is hasznos
társnő, akik az óvórendszabályokkal mit sem törődve, veszélyes
újításokkal járult hozzá a munhelyzetnek teszik ki magukat, sőt
kavédelem fokozásához.
baleset is érte már őket. Ez év soHangsúlyozta Nagygyörgy
elvrán a javítóműhelyben 17 komolyabb kimenetelű baleset történt, társnő, hogy még sokat kell tenni
Nagygyörgy Mária elvtársnő, a amelyek a munkafegyelem és az a dolgozók megvédése érdekében
gyár igazgatója tartott igen érté- óvórendszabályok be nem tartásá- és örömmel számolt be a legutóbbi
kes, részletes beszámolót a gyár ból adódtak.
munkavédelmi hét
eredményéről,
munkavédelmi helyzetéről. Elmonamelynek
győztese a gombolyító— Bírálat illeti a műhely
dotta, hogy az üzemben az elmúlt
osztály lett.
műszaki vezetőit és csoportverendszerben jóformán
semmiféle
munkavédelmi felszerelés nem volt.
zetőit, mert nem veszik fel kelAz ankéthoz többen szóltak hozAzóta nagyszámú
munkavédelmi
lően a harcot a munkafegyelem
zá a Szegedi Kenderfonógyár dolfelszerelés, orvosi rendelő, gyengozói közül, az Ujszegedi Kendermegsértőivel szemben
gélkedő szoba, javító műhely, öl- — mondotta Nagygyörgy elvtármő. Lenszövő Vállalat és a Budapesti
töző, fürdőhelyiség és még sok Ugyanakkor felsorolta azokat, akik Kender-Jutaárugyárból
itt
lévő
egyéb felszerelés védi a dolgozók : élenjárnak a balesetvédelem mun- elvtársak és a megyei SZOT kikülegészségét.
! kájában. A szakszervezeti munka- dötte. Az értékes ankét befejezése
előtt a jó munkavédelmi, baleseteljó
A párt és a kormány segít- i védelmi aktívák is igyekeztek
hárítási munka elvégzéséért, példaségével rövidesen többszázezer | munkát végezni és felkutatni a mutatásukért tíz dolgozó kapott
forintot fordítanak az öltözők
rejtett baleseti forrásokat és nagy 200—300 forintos pénzjutalmakat,
és a fürdők további bővítésére,
segítséget nyújtottak az egészség- azonkívül az egyhetes munkavé
a tisztaság érdekében kifestik
védelemben is. Jelentős munkavé- delmi hét alkalmával beadott ötte
az összes üzemrészeket és szepdelmi újítások is voltak az üzem- tek közül kilenc dolgozót jutalmaztember 15-én már hozzákezben, mint például Szűcs István elv- tak 50—100 forinttal. A munkavédenek a vizesfonó kifestéséhez.
társé, aki a kórtoló osztály törőgé- delem területén felvilágosító munkönyvjutalomban
részeFoglalkozott Nagygyörgy elvtárs- pének védőberendezésére elektro- kájáért
nő a balesetvédelem kérdésével s mos árammegszakítású kikapcsolót sült tíz dolgozó,

Javítsuk meg üzemeinkben
a szakszervezeti bizalmiak munkáját
A kormányprogramm megvalósításáért, a tervek teljesítéséért vívott küzdelemben, a feladatok sikeres végrehajtásában jelentős szerepük van a szakszervezeti csoportoknak. Az egész szakszervezeti
munka sikere itt a csoportokban
dől el. A vezető szervek munkájának eredményessége a csoportokon
keresztül mérhett le a dolgozók közöli. I(t látszik meg, hogyan hajtották végre funkcionáriusaink a
vezető szervek határozatait, itt derül fény a vezetők eredményeire és
hibáira.
Ez a döntő láncszem a szak zsr.
vezeti munkában, melynek tevékenysége a szakszervezet egészére
kihat, döntően befolyásolja az egész
szakszervezeti munkát. Mindez igen
fontossá teszi a csoport válnsz|o,t
vezetőjének, szakszervezeti bizalminak személyét és munkáját. Rajtuk
keresztül valósul meg a vezető szervek és a tagság kapcsolata, ö az a
szervezeti funkcionárius, aki nap,
mint nap érintkezik a dolgozókkal,
akinek legjobban kell ismernie gondjaikat. bajaikat, problémákat.
A
szakszervezeti bizalmiair.lt nagyrésze
érzi a reáháruló felelősséget, a
szakszervezeti feladatok elvégzésé,
ért.
A bizalmi egyik legfontosabb feladata a munkaverseny szervezése.
Neki kell meggyőznie a dolgozókat
arról, hogy a tervek túlteljesítése,
a szocialista versernyvállalásck rendszeres megvalósítása az egész dolgozó nép békéjét és biztonságát
szolgálja, tehát minden dolgozónak
saját egyéni érdeke is.
Bizalmiaink jó munkáját is tükrözi pl. a szegedi X I . Autójavító
Vállalat tervteljesítése, ahol Kelé.
men Imre bizalmi csoportjában, minden dolgozóval állandóan foglalkozik, csoportjának minden egyes
tagja versenyben van és a csoportjához tartozó dolgozók minden esetben teljesítik vállalásaikat.
A jó bizalmimunkát tükrözi visz.
sza az is, hogy a Balatoni Hajózási
Vállalatnál a bizalmiak megbeszélik a művezetőikkel, mesterekkel csoportjuk tagjainak egyéni képessége
szerinti versenyvállalását és közösen állapítják meg; hogyan alakítsanak brigádokat, hol szervezzenek
párosversenyt.
A z a bizalmi, aki eredményes j ó
munkát akar végezni, ismernie kell
a csoportjában dolgozók termelési
problémái1. Meg kell beszélni velük
mit vállaljanak, hogy osoporíjuk
eredményét megjavítsák A versenybe be kell vonni a műszaki vezetőket to. "kik a dolgozók versenyvállalás a inuk végrehajtásához szükséges előfeltételeket fcáztosttják.
Szakszervezeti bizalmiaknak harcolni kell a szocialista munkafegyelem megszilárdításáért és a becsületes, öntudatos dolgozók Segítségével meg kell rendszabályozni
a
munkafegyelem megbontott. A bizalmiak csoportértekezleten
vitás,
sák meg a későnjárok és hiányzók
ügyét. A csoportértekezleten a m ű .
szaki vezetőktől kapott adatok segítségével mutassanak rá, hogy a
fegyelmezetlenség
mekkora kárt
okozott
népgazdaságunknak
és
mennyivel hátráltatta a terv teljesítését. A bizalmiak azt is ellenőrizzék, hogy a fegyelmezetlenek szabadságából levonják.e az igazolatlanul mulasztott napok számát és
kirekesszék őket a szociális juttatásokból.
A bizalmiaknak küzdeniük
kell
azért is, hogy csoportjukban minden egyes tag részesüljön a törvényben és a kollekttv szerződésben biztosított szociális juttatásokban és
ellenőrizni kell, hogy n csoport tagjai minél jobb munkafeltételek mellett, megfelelő szociális körülmények között dolgozzanak.
A bizalmiak ott dolgoznak
jól.
ahol az üzemi bizottság és a műhclybizottság törődik munkájukkal,
foglalkozik velük, neveli és segíti
őket Ehhez azonban az szükséges,
min* a Szegedi Teherfuvar Válla,
latnál, hogy rendszeresen megtartsák a bizalmi értekezletet, ahol nz
üzemi bizottság elnöke tájékoztatta
a bizalmiakat, az ú.iabb feladatokról és aktuális politikai kérdésekről.
Az üzemi bizottság, illetve műhely-

bizottsúg tagjainak
egyénileg ia
állandó kapcsolatot kell tartani a
bizalmiakkal.
Üzemi bizottsági elnökeinknek állandóan érdeklődni kell a munká.
juk, problémáik iránt és segítem,
tanácsot adni a hibák kijavítására.
Területi Bizottságunkhoz tartozó
üzemekben a bizalmiakkal való foglalkozást üzemi bizottságaink még
ma is ötödrendű, vagy hatodrendű
kérdésnek tartják, ami megmutatkozik a Szegedi Villamosvasútnál,
ahol az újonnan megválasztott bi.
zaLmiak nem ismerik feladataikat,
ami abból adódik, hogy az üzemi
bizottság még mindig nem oktatta
ki őket kellő mértékben.
Azokban az üzemekben, ahol az
üzemi bizottság elhanyagolja a bizalmiakkal való foglalkozást, n hí.
zalmiak munkájában Sok hiányosságot találunk. Ezekben az üzemekben adódnak olyan jelenségek ls.
hogy az üzemi bizottságaink meg.
kerülik a bizalmit, „átnyúlnak a f e .
jük felett", elvégzik a bizalmiak helyett a munkát, vagy megtorténik,
az is, hogy az üzemi bizottság termelési felelőse maga akarja megbeszélni sokszáz dolgozóval a ver.
senyfeladatokát anélkül, hogy a t á r .
sadalmi aktívákra, a bizalmiak széles hálóztára támaszkodna. Ezeken
a helyeken menthetetlenül fellép a
verseny veszedelmeg ellensége, a
bürokratizmus.
A z ilyen üzemekben aztán ..futószalagon" készítik a felajánlásokat
és a dolgozók csak látszatra kapcsolódnak bele a versenybe, valójában nem érzik az* sajátjuknak. Pártunk világosan leszegezte: „ A szak.
szervezeti bizalmi a munkaverseny
központi alapja". Ha eredményessé
és sokoldalúvá akarjuk tenni bizalmiaink munkáját, arra kell törekednünk, hogy a bizalmi alaposan
megismerje feladatait. Természetesen elsősorban az üzemi bizottságoknak kell felismerni a bizalmiak
munkájának jelentőségét
Ahhoz,
hogy üzemi bizottságaink a kellő
segítségnyújtást meg tudják adni
a bizalmihálózatnak, feltéttenül ki
kell javítani a bizalmihálőzat m ű .
ködésének hibáit
A bizalmiak munkájának megjavítása érdekében a következő feladatok hárulnak üzemi bizottsága,
inkra. Üzemi bizotteágain.k rendszeresen tartsanak bizalmi értekezletet, kérjék itt Számon a bizalmiak
munkáját, állandóan ellenőrizzék éa
nyújtsanak segítsége* a bizalminapló vezetésében. A bizalmiakkal
azonban nem pusztán az értekezleten, hanem a munka közben egyé.
nileg is foglalkozzanak. Állandóan
segítsék őket munkájuk végzésében.
Neveljék a bizalmiakat állandó sajtóolvasására. szakszervezeti
lapok
olvasására, amely nagy segitoéget
nyújt a bizalmiak munkájának el.
végzéséhez.
Adjanak a bizalmiaknak meghatározott feladatokat az üzsmi bizottságok. Nocsak utasításokat osztogassanak, hanem állandón tágítsák a bizalmiak látóikörét a mun.
Icájukat illetőleg úgy, hogy megismertessék velük a feladatok minden
részletét. A dolgozók ügyének intézésében üzemi bizottságainknak feL
tétlenül ki kell hogy kérjék a bizal.
miak véleményét éa a brigádvezetők véleményét. Értjük ez alatt: a
kitüntetéseket, jutalmazásoka* üdülés dolgában és minden más szociális kérdésben. Ilyen
munkában
megszilárdul a bizalmi tekintélye a
csoporttagok előtt ég így munkájá 1
eredményesen tudja elvégezni.
Üzemi bizottságaink ismerjék el
és a nyilvánossággal is ismertessék
a bizalmiak j ó munkáját Jutalmazzák és tüntessék ki a legjobban dolgozó bizalmiakat. Gondoskodjanak
a bizalmiak tapasztalatainak kiese,
réléséről, arról, hogy a munkát jól
végző bizalmiak módszerét a többiek is megismerjék. Ha üzemi bizottságaink ezeket a segttségeket
meg fogják adni a szakszervezett bizalmiainknnk, akkor bátran támasz,
kodfhatnaik azok munkájára,
számíthatnak segítségükre és jót tud.
ják megoldani
szakszervezett® háruló íeiadr.t'kat,
Nikit® János,
a Közlekedési Szakszervezet elnök®

Az országos versenyben a Szegedi Rövikö' do'gozói
hormad'k Helyet érlek el
A Szegedi R Ö V I K Ö T dolgozóit
igen szép kitüntetés érte. Alig pár
napja, hogy egy röpgyűlésen örömmel hallgatták a hírt: a fegyelmezett, jó munka eredményeképpen
az országos versenyben a Szegedi
R Ö V I K Ö T a harmadik, míg a videki vallalatok kozul az első helyezést kapta a Belkereskedelmi
Minisztérium ruházati
központjának 29 vállalata közül. Külön di-

cséretben részesült Gombos László,
a rövidáru osztály fiatal dolgozója.
A Szegedi R Ö V I K Ö T
dolgozói
megfogadták, tovább folytatják a
maguk munkaterületén békeharcukat, magukévá téve a párt és korhatározatait s zorgalmányzatunk
mas'an dolgoznak még jobb munkaeredmények eléréséért.
Iloffmann Endre

»

4

SZERDA,

tagjainak is főfoglalkozásuk a ker.
'észét- Természe'esen, a kertészet
mellett növénytermesztésisel és állattenyésztéssel
is foglalkoznak.
Közel huszonöt vagon gabonát csépeltek el eddig, amely fényesen bizonyítja; ebben a z évben
jelentőcen emelkedik a csoporttagok élet.

A csoport konyhakertészeten sok kilométer hosszú öntözőhálózat
fut keresztül Ennek ellenére, a csoport (ngjai felső, permetező locsolással is biztosítjuk a növények fejlődését, s gazdag terméshozamát.
léten a csoport-tagok
szorgalmas
munkája nyomán, onagMm nőttek a
kukorica szárak és rajtuk egy-két.
szépen fejlődött kukoricacső. A csoport tanyájától bálna, nagy terülő.
4©u fékszik a t-szos kpnyhiakertésziete,
amely eddig közel 260 ezer forimot
jövedelmezett a csoportnak.
Ebből
a pénzből is jut majVi bőven a tag-

szinvona'a. Az
tszcs-tag, aki c-gész
évben
szorgalmasam
dolgozott és
a kedvező idő minden porcát munkával töltötte,
szépen részesül a
gazdasági év végén
természetbeni
és pénzbeni juttatásban is. Mészáros András, például, aki egész évben szorgalmasan dolgozott és 413
munkaogys'get teljesíteti, csak bú-

mos ú j épületei és gabonával zsú.
folásig telt magtárral rendelkezik.
Gondtalanul élnek a csoporttagok,
és alig akad közöttük olyan, aki n
csoportból való kilépés gondolatát
forgatná a fejében. A tszcs fennállása ó*a megtanulták, hogy a közös gazdálkodás, a jó kollektív
munka, s a gépi segítséggel végzett
földmüvelés könnyebb és jövedelmezőbb, mint az egyéni. Nagy Imre
és Rákosi elvtárs beszéde után,
akadt ugyan egy-két rendbontó a
csoportban, akik mindenáron arra
törekedtek, hogy feloszlassák a csoportot. A tagság ébersége azonban
leleplezte az ellenség aknamunkáját
és azóta eltávolították a csopoitba
befurakodott kulákoka*. A soraik
megtisztítása óta nagyobb lendülettel végzik munkájukat és mind a
gabonabehordág, mind
a cséplés
szorgalmasan halad a csoportban.
Nap. mint nap kiváló eredményeke®
érnek el a gyümölcsszedésben,
a
konyhakerti növények betakarításában. mert egyre jobban érzik és
látják, hogy a helyes úton — a szövetkezeti gazdálkodás útján

Szorzó és
összeadógépet
vásilrol
Szeged.
72.

in

Szegedi

Koesuth

Jelentkezés

Ruhagyár

Lajos
a

sugárút

Titkárságon

Kormányzatunk la Icte programmjának
megvalósításához
keretünk VIII. Baross utcai — Budán a
Hermann
Ottó úti XIII. Béke ú/l építkezéseinkhez

szak- és segédmunkásokai
Jelentkezés: 41. Tröszt munkaügyi osztályán,
Bp. V.
József
Attila u. 18. szám alatt.

A Z ÖTÉVES T E R V K Ü L C S Ö N
VII. sorsolását Budapesten 1953. augusztus 20—23jg (artja.
augusztus 20-án délelőtt 10—1 óráig a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon,
augusztus 20-án délután 2—8 óráig a Zeneművészeti Főiskolán,
augusztus 21-én délután 2—8 óráig a Zeneművészeti Főiskolán,
augusztus 22-én délután 2—8 óráig a Zeneművészeti Főiskolán,
augusztus 23-án délelőtt 10—1 óráig a Zeneművészeti Főiskolán,
A u g u s z t u s 20-án a M a r g i t s z i g e t e n
a
felléptével k u l t ú r m ű s o r előzi m e g .

A sorsolás nyilvános!

sorsolást

neves

művészek

Szabad belépés!

gozók. Németh Istvánné megbf-i
rálta az egyik árudai eladót, mert
n."em megfelelő zöldkukoricát adott
el neki. Többen
szólaltak
fel
amia-tt, hogy a külvárosokban "Feli
sőváros, Petőfi-telep, Fodor-telep*
nincs lMEZÖKER üzlet és így a
dolgozóknak a városba kell bejönni, ha* szükségletüket be akar*
ják szerezni.
A felszólalásokra
Regőczi
István elvtárs, a Csongrád-Békésmegyei M E Z Ö K E R igazgatója
válaszóban rámutatott arra, hogy a
M E Z Ö K E R ct'-ak egy éve folytat
kiskereskedelmi tevékenységet is
és hibának tartja, hogy csak a
nagybani kereskedelemre fektették
a súlyt. A dolgozók növekvő élet*
színvonala parancsoJólag
követelj
hogy mind több és több MEZŐ*
K E R üzlet legyen. Célunk az —/
mondotta Regőczi elvtárs —, hogy
minden időben, minden áruféleségből megfelelő mennyiségű és mi*
nőségű álljon a dolgozók rendel*
kezésére. Minden igényt ki kell és
ki is fog a M E Z Ö K E R
elégíteni.
Kérte a hallgatókat, hogy panaszaikat, észrevételeiket akár a panaszkönyv, akár személyes megbeszélés útján tudassák a vezetőséggel, mert csak így tudják a fenn-/
álló hibákat maradéktalanul kijavítani.

SPORT

Értesitjük az alsófokú pártás DISZ-oktatás, valamint a
párt és DISZ káderoktatás
összes propagandistáit, hogy
1953 augusztus 17-én, hétfőn
délután 17 órakor az Adytéri egyetem nagytermében a 9
hetes nyári propagandistaképző tanfolyam második témaköréből előadást tartunk
" A szocializmus
gazdasági
alaptörvénye-" címmel.
Pontos megjelenést
kérünk!
Értesítjük a 9 hetes nyári propagandistaképző
tanfolyam
összes hallgatóit, hogy »A kapitalizmus gazdasági alaptörvénye*
című
témakörből
1953 augusztus 14-én délután
17 órakor a Pártoktatók Házában konzultációt tartunk.
Agit.-prop. osztály

Vasárnap lesz Szegeden a délkerületi ejtőernyős verseny
A Magyar Repülő Szövetség alkotm á n y u n k 4-ik évfordulójóra
orszá.
gos ejtőernyős versenyt rendez. En.
nek elődöntőle vasárnap, azaiz f hó
16 án déjelőtt 8 órai kezdettel
lesz
megtartva a szegedi közforgalmi repülőtéren. Ezen a versenyen
résztvesznek Csongrád megve legjobb ejtőernyős ugrói. Itt fognak
ugrani
Szeged, Szolnok. Kecskemét.
Bóké',
csaba. Tltórakócske, Kiskunfélegyháza.
Szentes.
Hódmezővásárhely.
Gyula
MRSZ alapszervének legjobb ejtőernyős ugrói. A verseny pontjai közt
szerepelnek: célbaugráa 600 m magasságból, pontos
késleltető ugrás
800 m magasságból. 10 mp-e« zuhanással. Az összetett verseny győztes
csapatának tagjai ,,Az 1953. év teg.

Várhaló hőmérsékleti
értékek
orszáq területére: Szerdán reqqel
— 14. dé|ben 26—29 fok között.
<

Jobb magyar ejtőernyős
csapatának
tagja'' címet és az ezzel Járó oklevelet is elnyeri.
Ejtőernyős fiataljaink nagy Ielkefcer
déf-sel készülnek a versenyre. Ha Jó
munkájuk
eredményeképpen az országos verseny döntőjébe bekerülnek,
akkor Ferihegyen,
Balotonkilitin
Alagon fognak ugrálni az
országos
versenyén.. Augusztus 30-án a féri
hegyi repülőtéren
megtartandó országos
ejtőernyős
napon is
rész*"
vesznek.
A szegedi MRSZ alapszervének vezetősége ezúton is szeretette) meghív.
Ja és elvárja
Szeged és
Csongrád
megye dolgozóit a vasárnapi ejtőerv
nyőe versenyre.

NYOLC VAROS KOSÁR LABDA
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MOZI

Szabadság: Emberrablók (augusztus
19-ig).
Vörös Csillag: Fiúk. lányok, kutyák
(augusztus 13-ig).
FELHÍVÁSI
Fáklya:
Díszmagyar
(augusztus
Felhívom a sertéstartó közönséget, 14-ig).
Az
előadások
háromnegyed
6 és 8
hogv a rertésóiak sertéspestis ellent
a
Fáklya-mozi
fertőtlenítését a legrövidebb időn be- órakor kezdődnek;
második
előadása
ai
Kert-moziban.
lül végezzék el
A fertőtlenítés
az
ólak icjapos megtisztítása
után
10
•
SZÍNHÁZ
„
% os frissen oltóit mésztejjel ismételt
Nyári szünet.
meszeléssel a talajnak éa a trágya,
dombnak mószte.ljel való leöntésével
A FILMPROPAGANDISTAK FIGYELvégezzék.
MÉBE!
A fertőtlenítést minden
udvarban
el kell végezni, ahol sertések vanAugusztus 12-én fél 7 örai kezdetnak; meszet erre a célra a TÜZÉP tel tanfolyam indul részükre a SzaVállaltit árusít. A
fertőtlenítés vég- badság-mozi kultúrtermében. Az elvrehajtását ellenőriztetem, n
mulasz- társak feltétlen és pontos
megjeletókkal szemben a z eljárást megindi. nésére számítanak.
tom.
•
VB.-elnök
MSZT HIREK

Az Országos Takarékpénztár közli, hogy

(Tudósítónktól) Nagy érdeklődés
mellett tartotta meg a szegedi
M E Z Ö K E R Kállay ödön-utcai kultúrtermében a vevők ankétját.

Kádár Sándor elvtárs, a szegedi
M E Z Ö K E R vezetője nyitotta meg
az ankétot, majd Kiss Jakab elvtárs, a M E Z Ö K E R értékesítési osztályának vezetője beszámolt a hallgatóságnak arról, hogy közel egy
éve foglalkozik a vállalat a gyümölcs és főzelékféleségek kicsinybeni árusításával is, mert ez a dolgozók jó ellátása érdekében feltétlenül szükségessé vált. A kormányzatunk gazdasági programmja
még fokozottabb feladatokat állít
a szocialista kereskedelem minden
részére, mert a dolgozók jobb ellátásához nagyban hozzátartozik a
jó minőségű árut adó, minden
igényt kielégítő, jó eladókkal rendelkező szocialista kereskedelem.
Rámutatott Kiss elvtárs arra, hogy
a jó termésnek és az elosztás jó
megszervezésének
köszönhetjük
ma azt, hogy n burgonya, az előző
évek sokkal drágább áraival szemben, ma korlátlan mennyiségben
1.10-ért kapható a M E Z Ö K E R üzlegyorsabban haladni
annyi,
mint teiben. Ezen az úton nem állunk
harcolni sajá® életszínvonaluk eme- meg — mondotta befejezésül Kiss
léséért.
elvtárs —, hanem további üzletek
beállításával, az áruelosztás jobb
megszervezésével dolgozunk a korAz ankét részvevőit friss gyümölccsel látták vendégül a MEZÖ*
P á r t h i r e k mányprogramm végrehajtásáért.
Egymásután szólaltak fel a dol- K E R dolgozói.

Értesít jük a: alapszervezetek
pro.
paqandistáU, hogy a nyári élőké,
szítő anyaga, megérkezett.
Kérjük
a legsürgősebben vegyék át a Párt.
oktatók Házában.
Értesítjük n propagandisták nyári
előkészítőjének hallgatóit, hogy részükre az első konferenciát folyó
hó 15-én, délután 15 órakor fogjuk
megtartani.
A csoport iagjni jól értenek a dinnye termesztéshez is. Már
A konferencia pontos helyét, száeddi' is több métermázsa jóízű görög- és sárgadinnyét adtak cl, amely
mát és előadóját az alapszervezetek
által jelentősen emelkedett a Haladás tszcs jövedelme.
titkárai fogják közölni.
Pontos megjelenést kérünk.
eúgnak a jövedelemelosBtá&kor. Ko- zábál 16 mázsa 52 kilogrammot kap.
Városi Pártbizottság
ra tavaidtól kezdődően,
koesiszám- Ugyanígy részesül majd munkaegyAgit-Prop. Osztály
rn hordták piacra a saUUát, nz ubor- ségének arányában a többi terménykát, j, spenótot. Később az ízletes ből és pénizből is.
Ez a gabonafadarabé, káposzta és zöldpaprika mennyiség bőségesen biztosítja
a
IDŰJARASJELENTÉ5
korült a dolgozók asztalára. Ezzel Mészáros-család kenyér szükségletét.
Várható időjárás
szerda
estig: Déla fzorgj drras munkájukkal
olcsó
Néhány évvel ezelőtt csaknem a
előtti.
dél:
felhő,
áruval látlák el a dolgozókai, * a semmivel kezdta a Haladás termelőképződés,
|eqfelmaguk jövedelme pedig
állundóain csoport és ma már szép jószágálloJebb az északi megyarapodott.
mánnyal,
hatalmas
földterülettel,
qyékben
néhány
helyen
záporeső
Ujs'ccednek az a része, amelyen gazdagon termő konyhakerttel, szávei. Mérsékelt szél.
n termelőosoport terül el, kertészedA meleg
idő totel foglalkozik.
A Haladás-tszcs
vább t»rt.
Használt BÚTORAIT, n 6t 6a férfi ruháit,
fehérr/emüit. bizományba álveezi vagy készpénzéért megvásárolja
a: BIZOMÁNYI ARUHAZ VALLALAT Szeged,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 15.
Tel.!
38—43;
Hódmezővásárhely. Szántó Kovács János u. 2

ÍJ."

Több elárusitó üzletet kérlek a külvárosokba
a szegedi dolgozók a MEZÖKER ankétján

Eddig közel 260 ezer forintot jövedelmezett
az újszegedi Haladús tszcs konyhakertészete
U j szegődön a Bérkert-utca végénél. ameddig a «zeim ©Hát, az egész
terület a
Hui:idás-termelőcsoporté.
Az udvtarom
gondosan összerakott
hatalmas
szalmakázladc
hirdetik:
időben végezték el az
aratást, a
hordást cs bő termést takarítottak
be. A szinte
vége lát hatatlan teríl-

1953. AUGUSZTUS

Az MSZT Belváros V. (Április 4. útja 12.) értesíti tagságát és
aktivált,
hogy folyó hő 12-én. szerdán este
fél 6 órakor
aktlvaértezekletet tart
és utána
képesvetítés fél 7 órakor,
melyre vendégeket Is
szívesen látnak.
BÉKEBIZOTTSÁGI HÍR
Felhívjuk a békefelelősök, a béke
titkárok, valamint a békekiegyúlések
előadóinak figyelmét, hogy részükre
a nemzetközi kérdésekről továbbá a
gyakorlati feladatokról központi elő.
adóval előadást
tartunk folyó
hó
12-én. szerdán délután 6 órai
kezdetlel az DÍSZT székházban (Horváth
Mihály u. 3. sz.) Az előadás fontosságára való tekintettel kérjük a z elvtársak pontos
megjelenését,
váróéi
— _
J

Ünnepélyesen nyitják meg 13 án,
csütörtökön reggel 8 órakor a Honvéd pályán a nyolc város 1953. évi
kosárlabda tornáját Budapest,
Sze-t
ged, Sopron.
Veszprém,
Komárom, i
Székesfehérvár. Miskolc és l'érs városok válogatottjainak részvételével.
A tavalyi tornán m á s v l l a
helyen
végzett szegedi válogatott,
eredmé.
nyével érdemelte meg, ncgy Szeged
legyen az idén a színhelye a lornának. A verseny célja,
og.y a vidéki és fővárosi élvonalbeli Játékosok
találkozásával a
vidéki
dolgozók
széle* rétegei megiemerked lenek
a
kosárlabda sporttal és megkedvel lék,
ugyanakkor a
versenv
lehetőséget
nyújt a versenyzők fejlődésére Is.
A szegedi válogatottat tavaly Budapest csapata előzte meg. Az idei Jó
szereplés érdekében m á r egv
hónapja együtt edzett a keret dr. Ko.
vács I m r e edző Irányításával. A végleges csapat tagjai: Hetszig, Kádár.
A VIT Sporteredményei
A magvar versenyzők közül Csordás 1500 méteren 18:47.7-es orszá.
gos csúccsal első lett,
Kádas
190
méteren
57.6 atj
győzött.
Fejér
2.35.6-es országos csúccsal nyerte a 200
m-es pillangó úszást. Gurlcs a középsúlyú birkózásban első helyezést ért
el A magvar utánpótlás
labdarugó
válogatott 4:3 (2:2) arányban győzőit
az. albán válogatott ellen. A vízilabdában magyar utánpótlás válogatott—
szovlet vá'ogatott 3:3 (2:1). női kosé n a b d á z ó l n k a francia
szakszervezeti csapatot 101:35 (42:13)
arány,
ban győzte le.
Augusztus 14-én. pénteken és 15-én.
szombaton d u. 5. órától és vasárna-p
reggel 8 órától az Sz. Lokomotív. Sz.
Dózsa. Haladás, a Petőfi és az Ljszegedl VL pályákon tartják meg a
40 varos béke po laversenyének kilz.
delmelt. Az üzemek dolgozói csoportosan és egyenként is
Jelentkezhetnek a versenyre
Az Sz. Lokomotív J6 szereplése
Szombathelyen
Az Sz. Lokomotív teniszezői közül
Kerényi T. és Szabó az ifjúsági férfi párosban eleő helyezést
értek el
Szombathelyen.
az
ifjúsági
férfi
egyesben Borbás második lett. Bénák
három
másodosztályú
győzelmet
szerzett.
GÉPKOCSIT üzembentartók, figyelem!
A X I sz. Autójavító Vállalat értesíti
a gépkocsival rendelkező vállalatokat, hogy a Service üzemeltetése févi aug. 12.tói aug. 20-ig átalakítási
munkiá'ntok miatt szünetel.
A MARX-téri máwmhúz 1953. augusztus 11-től kezdődőiét állandó,
folytatólagos éiiel nappali szolgálatot tart.
EGY drb 50 k g asztali tizedesmérleg
Súlyokkal és egy
gyermekkerékpár
eladó. Vásárhelyi sgt. 13. Krémer.
TASKAGÉP. Jó állapotban eladó. Szent
háromság u. 6/a, Házfelügyelő
EGY ú j modern konyhabútor e)adó.
Berzsenyi u. 1/b. FeslönéL
EGY szoba, konvha,
k a m r a azonnali
beköltözéssel sürgősen
térítésért átadó. Csonka u. 3.
bejáratnál, 1-sö
a.itó.
ZONGORA és tűz.helv ejadó. Hajós u.
8. szám.
JrtALLAPÓTBAN
zománcozok asztaltúzhelv eladó. Gogolv u. (Polgár) 18
TI. em 6.
KÉT drb éves süldő eladó
Vásárhelyi s o l 76.
.
'

TORNAJA

SZEGEDEN

Szamoky (Postás). Liptai
(MTH). Faragó, Vass, Halász, Riblzsár,
Lang,
Szatmári, Kalló.
Szeghalmi
(Honvéd).
A mérkőzéseken igen szoros eredménvek várhatók A négy naD aJatí
minden csapat 7—7
mérkőzést Ját.
szik. amely
nagymértékben igénybe
veszi a Játékosok erőnlétét és tudását. Éppen ezért az edzéseken válogatottunk egyik
legfontosabb
feladata a dobókészség és taktikai elemek gyakorlása volt.
A versenvek 13 tói 16 ig reggel 8
órától és délután 5 órától kerülnek
megrendezésre. A tornán szép küzdelmek várhatók; a válogatottak tudásuk legjavát nyújtják. Ez a, Jelentős sportesemény biztosain
hozzájárul a szegedi kosárlabda sport to.
vábbl fejlődéséhez
á

'

Zsabka Endre,

Ko«ár|abda Társadalmi
vetség elnöke

Szö-

A VTSB felhívása

A VTSB felhívja az Atlétikai Tár.
siada.lml Szövetség versenybírói.
valamint az MHK ellenőrző
bizottsági
tagok figyelmét,
hogv ma este
7
örai kezdettel a VTSB helyiségében
a 40 várou béke
postavervenyének
lebonyolításával
kapcsolatos
teendőkről fontos értekezletet tart.
Sportkörök

közötti

úszóverseny

Vasárnap délulán
sportkörök
közölt! úszóversenyt tartottak az
új.
szegedi versenyuszodában. Elsők lettek: 50 serdülő,
pillangó:
Radrtai
(Petőfi) 39 m p ;
100 serdülő, gyors:
Lantos (Dózsa) 1-13.4: 50 üttörő hát
Simön (Sz Lok.) 45.2; 100 meghíva
sas hát: Szendrei I. (Petőfi) 1:20: 50
úttörő pillangó: Nagv (Petőfi) 42: 50
úttörő mell:
Sashegvi (Dózsa) 44.7:
100 ifjúsági gyors: Szendrei I . (Petőfi) 11.1: 50 úttörő gyors: Rzobosz|ai (Kinizsi) 34.6; 100
meghívásos,
mell: Szendrei I. (Petőfi) 1:35.4. Női
eredmények- 50 úttörö gvorv: Frank
(Honvéd) 39.2; 10O serdülő mell: Be
recaki (Honvéd)
1:40.3 50
úttörő
hát: Vida (Honvéd) 44.8; 50 úttörő
Pillangó: Chorus I. (Petőfi) 47.5; 50
úttörő mel): Szabó (Honvéd) 48; 50
serdülő gyors: Maduda (Honvéd) 42.7.
KÜLÖNBEJARATU
bútorozbtt
szobát
ke.'csel- Belvárosban
azonnalDizr
mant. Kossuth u. 23
TRIMA Sinrer varrógép eladó. Margit u. 28. fldsz. 6.
SZOBA-, konyhaberendezés eladó. Tu.
dakozódnl reggel 9-tól 12-ig. Bárka
ii. 16 em.
DOLGOZÓSZOBA.
(kombináltszekrény.
Íróasztal', asztal, fVöly). konyhabútor,
diószékek, aszta,)
eladók.
11—1 ig.
Tolbuchin sgt-' 42
sz. udvari épület,
f|dszt. bal.
DÉLMAGYARORSZAG

politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadói

T
®

ZOMBORI JÁNOS
'
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged, f.enin-n. 11.
Telefon: 35—35 é.« 40-80
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3.
Telefon: 31 — 16 és 35—00
Csongrádmegyei
Vállalat.

Nyomdaipari
Szeged
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Felelő* vezető; Vincze György I J

