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A szegedi és a szegedi járás termelőcsoportjaiban dolgozó DISZfiataloknak is komoly tennivalójuk van a termelőszövetkezetek
megszilárdítása terén, Nem szabad
szem elől téveszteni Rákosi elvtárs felszólítását, amelyben han
goztatta, hogy » . . . külön fordulunk
a termelőszövetkezetek pártszervezeteihez, DISZ-tagjaihoz és DISZszervezeteihez, a traktoristákhoz, a
kombájnvezetőkhöz, hogy álljanak
a szövetkezet megvédéséért, megerősödéséért vívott harc élére. Legyenek mindenütt az első sorban,
bátran, keményen leplezzék le,
verjék vissza % az ellenség minden megnyilvánulását, minden támadását*.
A szegedi DISZ-fiataloknak is
harcba hívó figyelmeztetés ez. Az
első sorokban kell harcolnunk és
követnünk kell a gyálaréti Komszomol-tsz fiatalságát, akik Csorba
Mihály DISZ-titkárral az élen,
harcolnak a szövetkezet megszilárdításáért. Ezek a fiatalok a haza
iránti szeretet szenvedélyességével
hirdetik Rákosi elvtárs szavait és
minden erejükkel erősítik termeiöcsoportjukat. Becsülettel állnak
helyt az augusztus 20-i vállalások
teljesítésében és jó felvilágosító
munkával vonzóvá teszik a még
kívülálló dolgozó parasztok
számára is a nagyüzemi gazdálkodás
útját. Ugyanilyen jó munkát végez
a pusztamérges! Petőfi-tszcs DISZtitkára, Bitó Antal, aki nemcsak
magas teljesítményével, hanem jó
felvilágosító munkával az ellenség
támadásait is visszaveri. Nem torpan meg egy pillanatra sem és
harcosan kiáll a termelőszövetkezet
eszméje mellett. A tszcs fiataljai
döntő többségükben követik harcos titkárjukat és egyöntetűen kijelentették: *Ha senki sem maradna a csoportban, mi akkor is
kitartunk a
termelőszövetkezeti
mozgalom mellett*. Az ő jó munkájuknak köszönhető, hogy a tszcsbe nem tudott befurakodni az ellenség, nem kapott lábra a kilépés
gondolata és a csoporttagok becsületesen, egyemberként álljak meg
helyüket a boldogságukért folyó
küzdelemben.
Erről a harcos helytállásról, a
személyes jó példamutatásról és a
felvilágosító munka
fontosságáról
egy pillanatig sem szabad megfeledkeznie
DISZ-tagságunknak.
DISZ-fiataljaink ne felejtsék el,
hogy ezekben a napokban az egész
ország szeme van rajtuk. Éppen ezért, ha a párttagokkal, a tszcs pártszervezeteinek tagjaival nem ők
járnak az élen, nem érhetnek el jó

A nyári hangversenyek hibái
A Szegedi Nemzeti Színházban
készülnek az ú j évadra
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DISZ fiatalok a termelőszövetkezeti
mozgalom megszilárdításáért
Dolgozó parasztságunk ezekben a
napokban az ú j kenyérért vívja
harcát. Az öntudatos dolgozó parasztság teljes erejével csatlakozott
ahhoz a lelkes versenyhez, amely
a munkásosztállyal az élen folyik
az Alkotmány ünnepének tiszteletére azért, hogy valóra váltsák pártunk Központi Vezetőségének határozata szellemében született kormányprogrammot, a jólét, a még
boldogabb élet programmját.
Ebben a küzdelemben, ebben a
kemény munkában fontos helyet
foglalnak el termelőszövetkezeteink. A kormány programmjának
megvalósításában, pártunk és kormányunk az eddiginél is fokozottabban számít a tszcsk tagságára,
mint ahogyan Nagy Imre és Rákosi elvtárs megmondották.
A termelőszövetkezeti mozgalomnak és a tszcs-tagoknak nyújtott
segítség azt jelenti, hogy a csoport tagjainak
keményen
helyt
kell állni a termelőszövetkezetek
további megerősítése és a tszcsmozgalom megszilárdítása
terén.
Megtisztelő, komoly és fontos feladat ez, hiszen jól tudjuk, hogy a
dolgozó parasztság felemelkedésének útját ezen túl is a nagyüzemi
gazdálkodás, a termelőszövetkezeti
mozgalom biztosítja. Ebben a munkában — amely egyúttal harcot ls
jelent —, ahogyan Rákosi elvtárs
is kifejtette ezt beszédében —>. a
párt az elsők között számít a
DISZ-fiatalokra, a DISZ lelkes,
ifjú táborára.

Franciaországban már mintegy 4 mflHÓ dolgoeó
•esz részt a sztrájkban

eredményt. Az ásotthalmi Szabad
ságharcos-tsz DISZ-szervezete nem
végez jó munkát ezen a téren és
ennek következtében olyan se hal,
se hús álláspontot foglal el a tsz
megerősítése terén, holott egységes
helytállásra van szükség. Ez pedig
abból ered, hogy maga a DlSZ-titkár sem harcol a tsz megerősítéseért. Ezzel szemben — mint ahogy
a kormány programmja is megkívánja, egységesen kellene leszögezniük, hogy nem pártolnak el a termelőszövetkezeti mozgalomtól, mert
ezt az utat látják helyesnek, boldogulásuk
útjának.
Beszélnek
ugyan elvétve róla, a szavak azon
ban magukba véve nem elegendők.
Ezeknek a kijelentéseknek csak
úgy lesz súlyuk, ha a DlSZ-fiatalság keményen helytáll a mezőgazdasági munkák — a cséplés gyors
végrehajtásának, a begyűjtés teljesítésének idején.
^
A szegedi DISZ-fiataloktól, a termelőcsoportok DISZ-tagságától tehát elsősorban helytállást vár pártunk és a DISZ. Helytállást, hogy
a termelőcsoportok sikeresen végezhessék el a cséplés, a betakarítás nagy munkáját, amely nemcsak a csoporttagok jólétének biztosítéka, hanem kötelezettség is az
egész ország dolgozó népével szemben. Ezért járjanak elől ebben a
munkában is a
DISZ-fiatalok,
mert ez is szorosan hozzátartozik a
termelőszövetkezeti mozgalom megszilárdításához.
A személyes példamutatás mellett
igen fontos szerepet tölt be az állandó és következetes felvilágosító
munka. Mutassanak rá a termelőcsoportok DISZ-fiataljai arra, hogy
a minisztertanács határozatai milyen jelentős kedvezményeket biztosítanak termelőcsoportjaink tagjainak. A szegedi Űj Élet-tszcs fiataljai például elmondhatják, hogy
az adó- és beadási kedvezményről
szóló minisztertanácsi
határozat
nyomán 9875 kg búzával, 3307 kg
árpával, 4305 kg kukoricával, 1905
kg napraforgóval, 1505 kg burgonyával, 444 kg sertéssel, 167 kg
vágómarhával, 2070 liter tejjel és
sok más egyébbel többet oszthatnak ki a csoport tagjai között. Ha
így és ilyen felvilágosító munkával küzdenek a csoport erősödéséért, akkor egyre több lesz az
olyan tag a csoportban, mint Szekeres Antal, aki kijelenti, hogy
megtalEtfUm számításomat a csoportbanV )
DISZ-fiataljaink ne
gondolják
azt, hogy a rájuk váró feladat
megoldása simán és zökkenőmentesen zajlik le. A kulákok, a parasztság felemelkedésének
megátalkodott ellenségei nem nézik jó szemmel dolgozó parasztságunk boldogulását. Azt szeretnék, ha a tszcskből minél többen kilépnének és ismét ők vásárolhatnák fel a gazdátlanul maradt földeket. DISZfiataljaink harcoljanak jobban az
ellenség ellen, figyeljék a kulákok
aljas mesterkedéseit és kíméletlenül leplezzék le azokat.

A Szegedi Seprőgyár
dolgozói a harmadik regyedévre, s ezen belül
augusztus 20-ra tett felajánlásukban szem elöt*
tartották a kormányprogramm megvalósításához
való hozzájárulást s azt,
hagy a minőséget is meg
kel) javítani céljaink elérése érdekében. Július
hónapban dolgozóink teljesítették minőségi felajánlásaikat, sem export,
sem belföldi áruink ellen,
minőségi
kifogás nem
merült fel
Kiemelkedő jóminőségű
munkával dolgozik a seprőkötők közül Szűcs S.
Ferenc jelvényes sztahánovista, Csányi József, a
békebizottság titkára. Bányai Péter, és Kaczera
Ferencné
seprővarrók.
Nagy Viktor és Ungi Piroska anyagadók, Kovác s
Ferencné és Lakatos K á .
roly ifjúmunkás hikészí[ffk. Csonka István esztergályos,
Lendánszky
Rezső szalagfűrészes. —
Mindezekből megállapíthatjuk, hogy a Szegedi
Seprőgyár dolgozói megérteitek a kormány programmját é g azt teljes
egészében támogatják.
SCHWARCZ ISTVÁN
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Az Újszegedi Kendergyár békebizottságai 4
hónappal ezelőtt a cérnázótól a szövődéig, hat nagyobb üzemrészben világoskék-színű ládákat helyeztek el. Rajtuk ezt a felírást olvasták a dolgozók: "Kérdezz — felelek*. Azóta ezek a kis ládák
sok-sok dolgozó kérdésére adták meg a választ az
üzemben szerte az országban az Újszegedi Kendergyár példája nyomán az üzemek és vállalatok
békebizottságai sokezer ilyen ládát helyeztek el.
Az Újszegedi Kendergyárban már az első hónapban nagy volt az érdeklődés a külpolitikai kérdések iránt. Ez az érdeklődés most a koreai fegyverszünet megkötése óta még csak fokozódott, A
négy hónap alatt közel 200 kérdést helyeztek a ládákba. Az egyik fiatal sztahánovista szövőnő kérdése így szól: "Hogyan él az ifjúság Amerikában
és az imperialista országokban, mennyit dolgozik,
mennyi a keresete, hányan vannak munka nélkül?*
Mások a francia helyzetről érdeklődnek, de a legtöbb kérdés a koreai helyzetre, a fegyverszünet
megkötésére vonatkozik. Minden kérdésre részletes
választ kapnak a dolgozók. Ez nem kis munkát jelent a békebizottságoknak. Az üzem békebizottságainak a válaszadásokban a rádió sietett segítségére. A legfontosabb kérdéseket beküldik a Magyar
Rádiónak, amely az éter hullámain keresztül tájékoztatja az érdeklődőket,
Számos szegedi üzemben követték az Újszegedi Kendergyár békeblzottságainak kezdeményezését. A Szegedi Kötél- és Hálógyárban a válaszokat
nemcsak kisgyűléseken adják meg, hanem az üzemi
hangszórón is bemondják. A Szegedi Kenderfonógyárban olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg az
utóbbi hónapokban a külpolitikai kérdések iránt,
hogy elhatározták, több üzemrészben állítanak fel
"Kérdezz — felelek*-ládát. A ládákra békegalambot festenek. Eddig már tíz nagyobb szegedi üzemben várják a dolgozók kérdéseit a kis kékszínű,
minden kérdésre választadó "Kérdezz — felelek*békeládák,
u
tói-i. I I m . i

A kormányprogramm

megvalósulása

Új munkamódszereket
vezetlek be; 151
százalókra emelkedett
teljesítményük
Friss erővel, nagyobb
lendülettel
kezdtek
a
Víz- és Csatornaművek
dolgozói a munkához, a
kormányprogramm meg.
ismerése után. Alkotmányunk ünnepének tiszte,
letére újabb
munkafel*
ajánlások hangzottak el,
amelyeket már Igen szépen teljesítenek.
A munkalendület
fo.
kozódása következtében,
a dolgozók átlagteljesítménye júliusban
138,8
százalékra emelkedett. A z
előző hónap 131,5 száza*
tékával szemben Különösen kiemelkedő teljesítményt ért «1 Helm Géza szerelőbrigádja 143
százalékos átlaggal. Nagy
Gyula
szerelőbrigádja
csupán 3 százalékkal ma.
rad el mögöttük. Pálft
Gyula csatornatisztító brigádja a Maros-utcai csatornatisztításnál új munkamódszert veze*ett be és
ezzel 151 százalékra fokozták eredményüket. A
Vetró, Varga. Szécsi kő.
művesbrigádok,
kiváló
minőségi munka mellett,
141 százalékot értek el a
felújítási munkáknál.
A tervfegyelem és terv*
szerűség pontos betartásával, részleteiben ls teljesítjük a tervet. Minden'
erőnkkel harcolunk augusztus 20-ra tett fogadalmunk
maradéktalan
végrehajtásáért.
SIPRIKÓ

GYULA'

nyomán:

SZÉPÜLNEK SZEGED HAZAI
Nagy feladatot végeznek a válla,
lat szakmunkásai,
segédmunkásai.
Talán nem is fedi eléggé a munka
jelentőségét az a szó, hogy tatarozás. Helyesebben a házak homlokzatainak felújításáról,
restaurálásáról van szó, mert ez egy kissé
művészi munkát is igényel. A feladat az, hogy
valamennyi
házal
eredeti
formájában,
az eredeti
díszítésekkel hozzák rendbe úgy
a tetőzetet, mint a
homlokzatokat,
a függő folyosókat, a lépcsőházakat, vagyis széppé, újjá
varázsolják Szeged lakóházait.
Nagyon sokan ismerik a képen
látható házat Szegeden, Több oroszlánfej, szobor, dombormű van díszítés céljából a ház
falán, amelyeknek egyrésze megsérült s azt
az
eredeti
formájában
helyre
kell hozni. Ezt a munkál
műkövesek, külön
hozzáértő szakember
a kormány
rek végzik, akik például
egy ép
forintos
oroszlánfejet
levettek a
falról,
keretében
65/1. sz. Vállalat. mintát készítettek róla, hogy pon-

Alig egy hete számoltunk be ar.
ról, hogy épülő, szépülő városunk
laJtóházainak
tatarozásához
többmillió forintos
beruházással rövi"
desen hozzákezdenek. Néhány nappal ezelőtt o, híd
feljárója előtt
kocsik jelentek meg, hatalmas létrákat
pallókat
hordtak a Roose.
weltJér 6. számú
ház elé, s megkezdték
azok felállítását.
Azóta
nagy a sürgés-forgás a Roosewclt.
r, az Aradi-utca, a
Deák Ferenc-utca körül.
Az állványok
a
ház tetejéig nyúlnak
jobbról
is,
balról is, a szembelévő házat is
körülvették létrákkal,
pallókkal s
gyors ütemben végzik a lakóházak
tatarozását.
A nagy, tornyos ház elolt tévő
állványokra egy tábla vam akasztva,
ajta a leövetkezö felírás:

Ezt a házat
100 millió
programmja
Ebben az időben széleskörű a termelőcsoportok DISZ-tagságának a Tatarozza a: É-M.
feladata. Ezt a feladatot pedig csak
úgy tudják jól végrehajtani, ha
nem feledkeznek meg egyetlen pillanatra sem a termelőmunkában a
személyes példamutatásról és ha
hűen követik pártunk
iránytmutató szavát. A kormány programmja
világosan megszabja a fiatalok tennivalóit. Feladat tehát
minden
DISZ-fiatalnak ezen az úton járni,
harcolni a tszcsk megszilárdításáért, küzdeni az ellenség ellen. Ha
DISZ-szervezeteink a termelőcsopertban így és ilyen szilárdan állják meg helyüket, jelentősen hozzájárulnak a kormány programmjának, a szebb és a gondtalanabb
élet programmjának mielőbbi megvalósításához.
Lázár Ilona — Szeles Ilona,
a Szegedi Városi DISZ Bizottság tagjai
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SZEGED
Minőségi munkával
segítik
a kormányprogramm
megvalósítását
a Seprőgyár dolgozói

LAPJA

tosan le tudják másolni a hiányzók
pótlására.
Ugy mondják a kőművesek, erre
a munkára, hogy ,,facsárd" munka,
vagyis nagy gondosságot, ügyességet igénylő feladat és éppen ezért
az épületen a 65ll-es Vállalat leg.
ügyesebb kőművesei dolgoznak. De
a tetőfedőkre, az ácsokra, a bádo.
gosokra is akik a tető helyrehozásától
gondoskodnak,
komoly feladat hárul. Például az épület teff.
jén, a hídfelöli sarkon lévő torony
egy része teljesen megsemmisült,
j már azt az eredetinek megfelelően rendbehozlák. Az egész munka ütemesen van beosztva- Az egyik
oldalon
vakolnak, a másikon kaparnak, a következőn pedig állványoznak.
Mintegy száz munkás
dolgozik
jelenleg a házak felújítási
munká.
'atain. De, hogy a
kormányprogrammot minél hamarabb,
gyorsabban és tökéletes munkával meg
tudjuk
valósítani, ahhoz több kőművesre lenne szükség, a 65. Építőipari Tröszt vezetőinek
nagyobb
gondot kell fordítani arra,
hogy
más hozzájiüi tartozó
vállalatoktól,
ahol jelenleg kevesebb a
munka,
őmüves.szakmunkásokat
irányitsanak Szegedre, hogy még ebben az
esztendőben a jelenleg
előirányzott
'öbb, mint három millió
forintos
javítási munkálatokat be tudjuk Jer
jizni.

Alig pár napja, hogy megkezdték a munkál, de már a. dolgozók
arról beszélgetnek, hogy
milyen
felajánlást tegyenek a kormányprogramm ezen egyik feladatának mielőbbi végrehajtása érdekében. Azt
akarják, hogy az első épület
Ti.
szára néző homlokzatán a kőműves munkálatokat augusztus 20-ig
befejezzék.
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A pártszervezet legfontosabb feladata:
termelőszövetkezetünk további erősítése

ti. 1

Franciaországban már mintegy 4 millió
dolgozó vesz részt a sztrájkban

Párizs (MTI) Az egyre szélesebb tén sztrájkba léptek. 24 órára szü4
hivatási és foglalkozási körökre ki- neteltetik a munkát az S N C A N re*
.,Nem mondható, hogy
túttokan veszteség nélkül. Azután mindjárt nekik jut a kamrájukba kenyérga. terjedő és lendületében növekvő pülőgépgyár munkása is.
A Keresztény CFTC Szakszerve*
Vagyunk az se, hogy keveaen. Jól a hordásba fogtunk és végül
au- hónából majdnem 30 mázsa, ár- francia sztrájkban már mintegy 4
zeti Világszövetség értesítette tag*
meg kell fognunk a dolog végét és gusztus 6"án a cséplésnek is a vé- pából is 9 ée fél
mázaa. Borbély millió dolgozó vesz részt.
akkor időben betakarítjuk a gabo- gére jártunk. Az első gabonát nz Istvánnak és feleségének
Posta, távíró és távbeszélő: a jait az egész országban, hogy csat*
34 mánát". így gondolkoztunk ml, n ki*, államnak vittük. így
más
szak*
határozott zsa kenyérgabona, 11 mázsa 50 kilő postai alkalmazottak Párizsban és lakozhatnak minden
kundorozsmai József Attila-tsz tag- nz egész tagság egységesen, ami- árpa jut a 680 munkaegységükre. az egész országban csütörtökön szervezeti szövetség által elrendelt
j a i az aratás előtt. Harcoltunk a kor a Rákosi Svtárs beszédét megamennyiben
Beszélünk az államtól kapott ked. már 9. napja folytatják a sztráj- sztrájkmozgalomhoz,
szemveszteség ellen, de kétszeresen vitattuk. Begyűjtési
kötelezettsé- * ezményelcről is, hogy az egy-egy kot, amely most úgyszólván az ez nem lépi túl a 48 órát,
a kormányprogramm
megjelenése günknek július 23-án eleget i* tei. tagnak mázsában mit jelent.
*
is
Pél- összes falusi postahivatalokra
után. Nagy Imre és Rákosi elvtárs tünk.
dául, hogy 10 százalékkal keveseb- kiterjed. Jellemző a mozgalom szébeszédét széleskörben ismertettük
Párizs (MTI) Lalhiel miniszterei-)
Ekkor megkaptuk a „ J á r á s leg- bet kellett beadnunk az államnak, lességére és átütő erejére, hogy
— mint ahogy ezt pártunk javasol- jobb termelöszövetkezele"
vándor- ez egy olyan tagnak, akinek 300 csaknem mindenütt a magasabbál- nök szerdán este rádióbeszédet
ta. Népnevelőinkel alaposa" elő- zászlót, ami újabb lendületet adott munkaegysége van,
kijelentette,
legalább két lású hivatalnokok is csatlakoznak mondott, amelyben
készítettük é» főleg a párt vezetőségi munkánknak a még hátralévő nö- mázsa többletterményt jelent.
hogy »nem óhajt engedni a sztráj*
a sztrájkhoz.
tagok s a pártbizalmiak
magyaráz, vényápoláshoz. Ezt a lendületet foköveteléseinek*,
azonban
Még is akadt eleinte egy-két biPárizs: Metró és autóbusz: vala- kólók
ták meg a tagságnak, mit jelent a koztuk azzal is, hogy ismertettük — zonytalankodó, akik ki akartak lépmennyi szakszervezeti
szövetség még az -AFP* félhivatalos francia
tsz-tagok számára
a kormánypro- és ezután még jobban ismertetjük — ni a tsz-ből, ilyen
volt például felhívására csütörtökön is teljes hírügynökség is arról ad jelentést,
gramm.
a tszikre vonatkozó
kormányren. Molnár Ferenc, meg Bakó Kálmán akcióegységben folyik a tiltakozó hogy
»a francia parlament rendkíBalogh Kálmán pártbizalmi, meg deleteket. Azért indult most harc- is. Ezekkel a legjobb népnevelők sztrájk. A kormány katonai járművüli összehívásának gondolata,
beszélgetlek.
Megmagyarázták ne- vek beállításával próbálja megnéliány j ó párttag
pártonkívüli ba pártszervezetünk, hogy
kik, hogy mennyi lesz a
jövedel- törni a sztrájkot. Az igazgatási
amelyet a szakszervezeti köznépnevelő a növénytermelők közölt.
megvédjük
szövetkezetünket. mük, s hogy ennyit, mint egyéni szolgálatban foglalkoztatott tisztvipontok, valamint a szocialistaGysvi József
pártbizalmi és
id.
gazdák nem kerestek volna. Mert
és kommunistapárti képviselők
Lajkó Vilmos
pártvezetőségi tag
A pártonkívüli tsz. tagok bíznak ha kilépnének ebből le kellene szá- selők sem tettek eleget a behívóvetettek fel, napról-napra tért
parancsnak.
viszont a szőlészetben beszólt min- bennünk és hallgatnak is a mi szamolni a kormányrendelet értelmébódít*.
Vasutak:
A
francia
vasúthálózat
den alkalmas időben a kormánypro" vunkra. E z is azért van, mert szö- ben a 10 százalékot, mert
be- forgalma továbbra is szünetel. A
a
A párizsi lapok élénken foglal*
grammról. A kocsisok között meg vetkezetünk kommunistái majdnem gyűjtési kedvezmény csak a
tsz.
rendszeresen,
szor- ckre vonatkozik. Megmondtuk ne. helyi alapszervezetek által létesí- koznak a sztrájkhelyzettel.
Toma András pártbizalmi magya- egytől-egyig
A »Franc Tireur*
cikkíróját
tett akcióegység bizottságok még
galmasan
dolgoztak
a
közös
fölrázta meg, hogy kormányunk pro.
kik őszintém azt is, hogy mi nem
megragadja az -a mély elégedet*
tovább
szélesítették
ki
a
sztrájkdön.
Nem
is
igen
v
n
köröttünk
a
grammja
értelmében jóval
több
akadályozzuk meg a kilépésüket, de
lenség és jogos keserűség*, amely
eredmé- gondolják el, hogy milyen nehezen mozgalmat.
lesz a jövedelmünk, mint
amire olyan, akinek eddig elért
Gázüzemek és villanytclcij£k: a létrehozta a sztrájkot és továbbfolynye
ne
haladná
meg
a
300
munkatudják
majd
elkezdeni
egyénileg
a
eddig
számítottunk.
Dolgozzunk
tovább tatását előidézi. -Ez előrelátható
egységet.
Meg is mondtuk
min- gazdálkodást,
A szövetkezet oszt- sztrájkharc változatlanul
hát még jobbon, hogy minél kevevolt — írja —. Logikus, hogy a
dig a párt taggyűlésen, —
amikor hatatlan vagyonából ugyanis nem tart.
sebb hulljon el, mert
hiszen
a új tagjelölteket iktattunk
visszautasítják,
soraink várhatnak semmit. Se jószágot, se
Állami fegyvergyárak és arzená- dolgozók milliói
miénk bél hull.
közé, — hogy ők se maradjanak szerszámot. Bakó Kálmán m á r meg lok:- Limoges-ben az arzenál mun- hogy mindig ők fizessék meg a
kásai már augusztus 11-e óta vesztett ügyekből származó költséNem talált süket fülekre a nép- hátrább a munkába soha, mert a ia gondolta:
sztrájkolnak. Augusztus 12-e óta geket*.
nevelő szó. Főleg azért nem, mert kommunistáknak mindig elől ke'l
A baloldali -Llbération* igy í r j
sztrájkban állnak az arzenál mun•Vár a munkában, akár a felvilágo- jármok. Négy tagjelöltet vettünk
nem hagyja itt
fel eddig azok közül, akik jó munkásai, Toulon, Brest, Cherbourg, -A helyzet súlyosságának félreis*
sításban
a szövetkezetet.
kájukkal est kiérdemelték.
hinni —, hogy a tilta*
Lorient haditengerészeti támasz- merése
mindenült a kommunisták
gondolkozik, pontokon. Más arzenálok és fegy- kozó mozgalom —, amely a köz*
Szövetkezetünk további erősítés* a Molnár Ferenc még
legfőbb célunk( s ehhez eredménye, de ő is inkább a bentmanadás mel- vergyárak munkásai csütörtökön üzemek dolgozóit a törvényrende*
jártak az álen.
letek elleni ellenállásra
késztette,
inket ismertetjük a
tagok között. lett beszél, mert látja, hogy itt a csatlakoztak a sztrájkhoz.
n
Az, hogy • párttitkár
felesége s Azt, hogy közel 14 mázsa búzánk szövetkezetben, hn jól dolgozik
Bányászat: A sztrájkmozgalom befejeződött*.
nyomában a többi kommunista csa* termett egy
holdon.
Rozsból 13, dolgozó paraszt, több jut a kamrá. tegnap kiterjedt Nord és Pas-deA franciaországi sztrájkmozgaladtagja
bekapcsolódott a
közös árpából pedig átlag 15 mázsa. Eb. jába, mint az egyénieknek és amit Calats
megyék összes aknáira. lomnak igen nagy figyelmet szena
taz.tag
a
kamrájába
hord,
abnagy munkába — követésre talált. bői jut a tagoknak is bőven.
Gard megyében a vasércbányászok tel az angol közvélemény is.
ból már nem kell kimérnie se a is sztrájkba léptek. Mulhouse viCsiszár Istvánné az ipari tanuló
A konzervatív -The Times* a
beadást, se a vetőmagot.
fiát. itt. Jenéi Kálmánné a fiát,
Aki jól dolgozott,
dékén, Elzászban sztrájkolnak a többi között megállapítja: -A franférjét hívta, Bodor Mihályné
-eg
Szövetkezetünk tagságának döntő kálibányák munkásai.
most majd hasznát látja,
beleuntak
Aveyron- cia nép széles rétegei
Komáromi Gergelyné is n férjüket
része határozottan ki áll a szövet, megyéből a szénbányászok sztrájkja már parlamenti vezetőikbe és unhívták. Minden időt kihasználtunk, mert hisz kenyérgabonából 5 kilő. kezel mellett.
Pártszervezetünk jő átterjedt
a
Loire-megyei
bá- dorodnak tőlük*. A -Daily Herald*
csakhogy mihamarabb
betakarítsuk nyi, árpából meg 1 kiló és 70 deka felvilágosító munkája nyomán meg. nyákra is.
megállapítása szerint -a Laniela sok drága gabonát. A betakarítás, jut egy munkaegységre, ahogy ezt értette, hogy boldogulásának, jobb
Építőmunkások: a dolgozók
az kormány túlságosan jobboldali bebon úgy 15—20 családtag
dolgo- már kiszámoltuk, ha már most réz. életének egyedüli útja a szövetkezet.
egész országban sztrájkba léptek. állítottságú ahhoz, hogy hatékozott.
zük, hogy például
Varga
Lajos
Szigeti József
Fémmunkások: A Hispano-Suiza nyan orvosolni tudná a szegényebb
Ennek eredményeként az aratást párttag meg a félesége 560 munka, a Mskundorozsmni József Attila-tsz
művekben
újabb
gyárrészlegek néposztályok panaszait*.
Július 14-éo délre befejeztük szem. egységet dolgozott
párttitkára
eddig, bizony
A -News Chronicle* így fr: -A'
csatlakoztak a sztréjkmozgalomhoz.
A Párizs környékén lévő Wagon- sztrájkok teljes politikai összeom*
Lits dolgozói St, Denis-ben szin- láshoz vezethetnek*,

A kolhoz párt-csoportjai
pártszervezet szilárd támaszai

Piccioni
kormányalakítási
kísérletének kudarca

A Z ÜT HIRTELEN balra kanya- nek ismerete segíti a párttitkárt káskéz. Ezért előfordult, hogy fonrodott és a zöld égerfaliget mögül abban, hogy helyesen
állapítsa tos munkákat el kellett halasztani.
előbukkantak a falu házai, a szűk meg, milyen kérdésekre kell első- ..Hogy oldjuk meg ezt a kérdést?''
Szerdán délelőtt Attilio Piccioni hogy a kormány tagjai között mavölgy, a keskeny folyó világos sorban irányítani a pártszervezet — vetették fel a kommunisták. Vémegjelent a köztársasági
elnöknél radjanak Gonclla és Bettiol, a szélsávja és a domboldalon folyó épít- figyelmét.
gül is megtalálták a helyes megoléa bejelentette, hogy lemond kor- sőséges klerikális reakció képvise.
kezés.
A pártvezetőség 28 párttagot és dást. A párttitkár és a pártcsoport- mányalakítási
megbízatásáról
A lói. Csak egy dolgo' kérted;: hogy
— Ez itt Perjodki-falu «— mondta tagjelöltet az állattenyésztési
te- bizalmiak részletesen és alaposan nap folyamán a köztársasági elnök Togni ne
legyen az új kormány
a termclőbrigá. Pella költségvetésügyi
kísérőnk.
lepre osztott be munkára. Felada- áttanulmányozták
minisztert tagjai között. Togni talán nz ész*
munkáját.
Megállapították, kérette magához és vele tanácsko- szes klerikálisok között a legreakMár elutazásunk előtt sokat hal- tuk az volt, hogy megjavítsák sz űotk
lottunk erről a faluról. Tudtuk, állatok gondozását és megszervez- hogy hibái; vannak a munkaszerve- zott. Altalános meggyőződés sze- ciósabb, a gyároséi; képviselője és
hogy a falu a »Bugyennovec*-kol- zék az egyéni takarmányozást. A zésben Előfordult, hogy az embe- rint a beszélgetés csupán
soha nem szalasztott cl egyettájékolen alkalmat sem, hogy a dolhoz központja, hallottuk, hogy a kommunisták ezt a feladatot meg- rek kimentek a mezőre és nem tud- zódó jellegű volt és egyelőre netn
gozók iránti gyűlöletét kimukolhoz 1950-ben alakult több ki- oldották. Megszervezték az állatte- ták pontosan, mi lesz a feladatuk. került arra sor, hogy a köztársasági
tassa.
elnök Pellának
kormányalakításra
sebb kolhoz egyesüléséből és ha- nyésztők szocialista versenyét és Sok idő ment így veszendőbe.
marosan milliomos kolhozzá fejlő- kibontakoztatták
a bírálatot. Az
A hibákat szabad pártnapon vi- megbízást ajánljon fel.
Ez volt tehát az egyetlen feltétel,
dött. Tavaly annak ellenére, hogy állattenyésztési telepen harci röp- tatlak meg. A kommunisták
sok
43 n®p után az olasz^ kormány- melynek ellenében a
szociáldemojúliusban, augusztusban és szep- lapokat jelentettek meg és sűrűn értékes javaslattal fordultak a kol- válság megint
holtpont*,
jutott, kraták
feltétlen
támogatásukat
temberben tartós esőzések voltak, folytattak politikai beszélgetéseket hoz vezetőségéhez. Mindenki meg. éspedig éppen akkor, amikor min- adták volna oz ú j
klerikális kora kolhoz betakarította az egész ga- Bevonták a zootechnikai oktatásba értette, hogy a feladatok pontos cl. denki azt hitte, hogy végre meg- mánynak.
Valamennyi
párt
bonát, lent, burgonyát, sok takar- az állattenyésztő telep valamennyi osztása, a munka j ó megszervezése oldásra talált.
Természetesen, nem Togni szemányt gyűjtött és pénz jövedelme dolgozóját: 135 kolhozparasztot.
sok rejtett tartalékot hoz felszínre. tagjai egyetértenek abban, hogy a mélyén bukott meg a kormányalakíkeresztényde- tás, Togni rajak ürügy volt.
Más
meghaladta az egymillió rubelt.
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS hama. Ma már a kolhoz a jó munkaszer- kormányailakitást a
A kolhozvezetőség
irodájában rosnn fellendült. Tavaly 500 ezer vezés eredményeként a korábbi lét- mokrata párton belüli ellentétek tet- volt az., aki miatt Piccioni megbu.
szívélyesen fogadtak bennünket. A rubel jövedelmet adott, ebben az év. számmal elvégezheti az összes mun- ték lehetetlenné Piccioni részére. A kott: De Gasperi, aki hűséges hely.
kormányalakítási
kudarccal
kap- tartóján, Goncllán keresztül megbeszélgetés köztünk és Matvej ben már több mint 600 ezer rubel kálatokat.
csolatban n szociáldemokrata Sara- akadályozta a kormányalakítást, ati
Trofimovics Guljajev. a kolhoz el- jövedelemre számítanak. Tehát már
A pártszervezet £ zéleskörű felvilá- gat bevallja, hogy
tót tartva, hogy ú j klerikális .csilnöke között az ú j faliújsággal kap- nincs is messze a megvalósulástól gosító munkája során részletesen is.
a szociáldemokraták
minden
lag születik. « ezután ő végleg lecsolatban Indult meg.
a kolhozelnöknék »z a terve, hogy merteti a kolhoz további terveit. Az
követelésükről lemondtak, hogy
tűnik a politika színpadáról, Picci.
— Valóban nem rossz ez a fali- csupán az állattenyésztésiből egymil- agitátorok és az előadók a kolhoz éleegy klerikális kormány
megoni bukásának oka valójában
az,
újság — mondta Matvej Trofimo- lió rubel jövedelmet nyerjen a kol- téből merített példákon mutatták
alakulását támogassák.
hogy a klerikális klikk,
amely öt
vics, miután meghallgatta vélemé- hoz.
meg, hogy a kolhoz feladatai szo- Nem számoltak azonban azzal, nz év óta áll az ország é'én és eznyünket.
Csak az a kár, hogy
A kommunisták élenjárnak n nö- rosan összefüggnek az egész ország alattomos harccal, amely a kleriká- alatt nem előre, hanem bajba, válmegemlítette a milliós Jövedelmet. vénytermelő brigádokban is. Mcg- előtt álló feladatokkal. Gyakran tar- lis vezetők közölt egymás
szemé- ságba vitte az olasz népet, görcsöfolyik, mely seimímire sen ragaszkodik o hatalomhoz
Mert mit is jelent egymillió rubel alnkultak n növénytermelő brigádok tanak szabad pártnapokat A párt- lye ellen
és
fő semmi szin alatt nem akar
egy olyan gazdaságban, mint a pártcsoportjai_
tudoA
pártvezetflsög, szervezet fokozottan ellenőrzi, hogy nincsen tekintettel és amelynek
miénk? Hiszen, ha alaposan hoz- hogy fokozza a pártcsoportok be. betartják-e n kolhozvezetés demo. rugója a féktelen éa banditalelkű mást venni arról, hogy a június 7-i
hatalmi vágy. Pedig a szociáldemo. választások ú j helyzetet teremtettek
zálátunk, csupán az állattenyész- folyását a termelésre, rendszeresen krafikus elveit.
Le. Olaszországban.
tésből kell ennyi Jövedelemre szert beszámoltatja a pártesoportbizalmiA J Ó P O L I T I K A I M U N K A N A K kralák mindenben engedtek.
ilyenkor mondani
tennünk.
akat és segít nekik a politikai agi- köszönhető, hogy a kolhozpararz. nyelték, ahogy
Az államfő most nehéz, feladat
szekták azt, hogy De Gasperi'egyen
táció j ó elvégzésében.
tok valóban a kolhoz gazdáinak ér- a külügyminiszter, hogy klerikális előtt ál!.- clya n embert Feli találnia,
ILYEN B l R Á L Ó A N
értékelte
A pártcsoportok n. pártvezetőség zik magukat. A pártirodát sekan
akire rábízhatja
egy új kormánv
Guljajev elvtárs a kolhoz munkálegyen n közoktatásügyi miniszter.
!
megalakításának feladatát.
szilárd
támaszai.
Felkutatják
a
rejlátogatják.
A
kolhozparasztok
elját. A bíráló hangnem csak akkor
:
változott meg, amikor a beszélge- tett tartalékokat, élenjárnak a kez- jönnek, hogy előadják javaslataikat,
deményezésben
és
a
nehézségek
elpanaszaiknt és tanácsot kérjenek.
tés a pártszervezet munkájára teTudják, hogy a pártszervezet nerti
Egyre élénkül a verseny a megyék között
relődött. Guljajev elvtárs a kolhoz len' harcban.
EZELŐTT NYAR I D E J É N n kok siklik el fontos ügyek mellett és
kommunistáit a közös gazdaság
—
begyililésí tervek mie'öbbt teí'ess éséért
élenjáró dolgozóinak és a sikerek hozban kevésnek bizonyult a mun. felfigyel a dolgozók szavára
A
begvüjtéa' minisztérium versenyjelentése
szervezőinek
nevezte. És ebben
nem ls volt semmi túlzás.
Az
egyre
javuló
begyűjtési Csongrád 58.3, 14. Zala 57 9, 15.
munka
eredményeképpen egyes Vas 57.6, 16. Győr 54, 17. Nógrád
A »Bugycnnovec*-kolhoz
pártmegyékben ugrásszerű emelkedést 51.2, 18. Veszprém 46, 19. Borsod
Tovább pusztít a görögországi
földrengés
szervezete már régen picgalukult
értek el.
és nagy befolyással van a kolhoz
32.2.
(MTI). Tovább tar 4 Görögország- hadihajó a következő táviratot küldAz augusztus 20-1 begyűjtési bégazdasági munkájára.
Alekszandr
Az állatbegyüjtésben a megyék
pusztító földrengés
Az te
Ziminov párttitkár szintén tagja a ban
Papagosz
miniszterelnöknek: keversenyben a megyék rangsora sorrendje a következő: 1. Komáa
a következő: 1. Bács 69, 2. Pest rom, 2. Zala, 3. Szolnok, 4. Békés,
kolhoznak, most végzi n leningrádi „ A F P " ismerteti a „ N E A " 'című „Zante fővárosa nincs többé".
amely szerint
mezőgazdasági főiskola levelező ta- lap különkiadását,
A „Reuter" jelenti, hogy szer- j 67.2, 3. Somogy 66.4, 4. Szabolcs 5. Nógrád, 6. Fejér, 7. Somogy, 8.
65.5, 5. Fejér 65.4, 6. Szolnok 64.5, Veszprém. 9. Pest, 10. Heves, 11.
gozatán az ötödik évfolyamot, jól Argosztolion és Liksiurion városodán este a földrengésdúlte Kefale- '
ért a sokágazatú kolhoztermelés kon kívül a földrengés elpusztította
7. Baranya 64.1, 3. Hajdú 63.9, 9.1 Borsod, 12. Baranya, 13. Vas, 14.
fiia-szdgetén kettéhasadt az
16001 Heves 60.2, 10. Komárom 59.9, 11. Tolna, 15. Szabolcs, 16, Csongrád
minden kérdéséhez. A kolhozgaz- Zante-Sziget fővárosát is.
daság kérdéseinek és szükségletelEgy Zante.szigete előtt cirkáló méter magas Aenosz-hegy csúcsa. J Tolna 59.7, 12. Békés 58.9, 13.117. Győr, 18. Hajdú 19. Bács]
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A Matroszov

brigád

Amibor a MaUoszov brigád
ia IV. VIT tiszteletére — elsőként
Szegeden! — megtette felajánlását,
okkor még az „Ismeretlen II-es''
hatalmas roncsuszály rozsdásan —
néhány helyen még a fű is kinőtt a
beterakódott iszapból — tátongó
nyílásókkal úgy hevert a parton, az
alátámasztott vas- és fatalpakon,
miiA a háború okozta rombolás ké6ö' emléke. Valójában is az volt.
H a most ezekben, a® ünnepre készülő napokban ránézünk erre az
uszályra, önkéntelenül is Erenburg
szavai jutnak a z eszünkbe: „ A béke
erői legyőzik a háborút". Az uszály
fényes, fekete oldalán csillog a napfény. A vérpiros minium szegélyként futja körül az alsó részt. Az
orra oldalán nagy fehér szám: 674.
Ez az uszály ú j jelzése. Az orrában, a farában — ahol egy matróz
éa a kormányos lakik majd — Vaksárfiokat építenek az ácsok: előszobát,
konyhát és Szép szobát. A konyhába® vadonatúj zománcozott
tűzhely lesz. A szobában kitűnő kályha, csipos kis ablakok a szellőztetésnek, világításnak.
A f e d é l z e t e n d o l g o z i k a Mat.
roszov-brigád. A férfiak félmeztelenül vagy könnyű trikóban. Mikor
alakultak, akkor is négyen voltak,
most is. Csak azóta Nagy Sándor,
a brigádvezető elkerült a vállalattól. Kitűnő, j ó munkás, lelke volt
a brigádnak Egy másik üzemben
párttitkár lete. Amikor Nagy Sándor elbúcsúzott tőlük, mindaimyiójuWkal kezet szorított.
— A vállalást teljesitoétek!
—
mondotta a három csillogó szempárnak,
Aztán külön Szakáll
Ferenchez
fordult.
— ötvenegy óta együtt dolgoztunk Rád bízom a Matroszov.brigádot Jól tudod, a lelkesedés, akarat, a haza, a név iránti kötelességérzése eddig sikerre vitt bennünket.
Ne engedjetek a 120—130 százalékból.
/
Nagy Sándor helyeit Törölk Jó-

határidőre

teljesiti

zsef került a brigádba. A hombárszegély határidő előtti elvégzését
vállalták. Felajánlásukat három héttel a határidő előtt teljesítették.
De ezután hiba történt
— Ezt nem veszom át — jelen-,1
tette ki Nagy Imre elvtárs, művezető, amikor ránézett a hátsó fedélzetszegély lerhezeléséne Az egyenetlen volt. a lemezek elálltak az
alsó résztől a szegecselés ellenére is.
— Jő, majd megcsináljuk
—
mondták a fiatalok.
— Nem, „majd" — most!
ö n t e l t s é g , f e l ü l e t e s s é g keveredett a brigád munkájába. Aznap
Ó9 másnap, míg kijavították a hibát. 68 százalékra esete a termelésük. Szakáll Ferenc az egyik reggel négy percet késett. Három éve
dolgozik szorgalmasan, becsületesein
a hajójavító telepen és most elő.
Szőr fordult ez vele élő.
— De utoljára — mondta határozottam, amikor felelősségre vonták,
Kószó Anna, a brigád női tagja,
aki két évvel ezelőtt részt vett a
berlini VIT-en, s most ia lelkesen
készült a TV. VTT-re. e „mélyponton" lévő napokban megjegyezte:
— Azoktól a szegedi fiataloktól,
akik nemsokára Bukarestben képviselnek bennünket,
lehet
hogy
megkérdezik: „meséljetek nekünk a
tiszaparti fiatalokról' 4 , ö k meg majd
mondják: „azok nagyszerű fiatalok,
lelkesek. Ott van például a hajójavító díszesek Mateoszov brigádja,
alclk elsőnek tettek vállalást Szegeden a VTT.re..
i-i Szép Ms példa —
Török elvtárs dohogva.

Másnap mindnyájan

felelte rá

már jó-

A nyári hangversenyek hibái

felajánlását

alartt nagyon igyekeztek, A párttitkár, Erdei Károly elvtárs közvetlenül « melitettük lévő uszály alatt
dolgozott, kopácsolt, nagyon el volt
foglalva, de arra volt ideje, hogy
időközönfcint figyelje munkájúkat.
— Mi újság Mntroszov-brigád ?
— szólt ki a hajó alól az egyik na.
pom Szakáitoknak.
— Semmi különös Erdei elvtárs
— Mi van a 68 százalékkal? —
kérdezte a párttitkár tréfásan,
— A z már a multté — felelte a
brigádvezeto. S mindjárt rá is
vágta: — naponta 120 százalék felett teljesítünk!
Az uszály elkészítésének augusztus 31-i határidejét 25-ére szállították le a festők és az ácsok. „ A
Matroszov-brigád 15-ig elkészíti a
hátsó habvédő lemezt, felerősitik,
beépítik a 14 darab tartóvasat, befejezik a hátsó fedélzet lemezelését";
Tgy szólt a legutóbbi
augusztus
20-ra történt felajánlás
T á p é a l a t t , a Tisza partján a®
Alkotmány-műszakban lelkesen dolgoznak. Pár nap és itt a z ünnep.
A Matroszov-brigád a közel hárommázsáa habvédő lemezt kézzel emelte a helyére, hogy ne kelljen nagy
szereléseket végezni, haladjanak a
munkával. Nehéz volt, de ők erősebbek voltok. S a 647.es uszály
aljából apró iyúlcafcon már eresztették a vizet. Kitűnően sikerült a
vízpróba, semmi hiba, az újjáalakítással pár nap múlva készen lesznték. A
Matroszov-brigád
utolsó
feladatét végzi. 15-én befejezik a
vállalt munkát Pedig közben a téli
kikötőben egy másik uszályt kellett
feltámasztaná s kérték a brigád segítségét. Azonnal ott termettek, fél
napot eltöltöttek, mégis határidőre
teljesítik ado^t szavukat Meri tudták miért csinálják: 'cukorrépát,
kendert szállítanak majd az uszály,
ban, amelyből cukor, kenderáru lesz
az ország dolgozó népének.

val a munkakezdés előtt bent voltak — de nem tudtok megelőzni
művezetőjüket, ö meg készült, hogy
biztosítsa a folyamatos munkát száA háború pusztította hajót
mukra: ne érje szó a ház elejét.
Közöse® beszélték meg mit hogyain állították a béke szolgálatába.
csináljanak. A z egész VIT-műszak
Markovits Tibor

a termés nemcsak
bőséges,
hanem
kiváló
minőségű
is.
Sokan vannak olyanok a községben, akik rekordtermésre számítanak. Csézi György több mint két
évtizede foglalkozik
gyümölcstermesztéssel. Büszke arra, hogy sajátnemesítésű gyümölcseiből minden évben több mázsa kerül exportra. Az idén ls egy-egy fáról
másfél mázsa őszibarackot szedett
le. Nemritka a 20 dekás közte. Jonathán és más nemesített téli almából több mint tíz mázsa termésre számít. Csézi György szorgalmasan gondozza n fákat s amikor a homok kiszárad, nem sajnálja a fáradságot, a fa törzse mellett a koronával egyszélességben
megöntözi a földet.
Faragó István egy holdon pirosbélű görögdinnyét termel. Eddig
már több olyan dinnyét szedett fel,
amely 20 kilót nyomott. Az egy
holdon

több mint száz
dinnye:erméwe

mázsa
számit.

Gyuris József két és fél hold sző-

Az Egyesűit Áliamok
hadügyminisztere szerint az
amerikai csapatok még hosszú
ideig Dél-Koreában maradnak

lőjére még tavaly száz kocsi istállótrágyát vitt ki s ezen felül pétisóval is növelte a föld táperejét.
Az idén mindig idejében permetezett. A "szőlőskertek királynéja*
szőlő egy-egy fürtje eléri a hatvan
dekát
A községi tanács nemrégen kiállítást rendezett, ahol a dolgozó parasztok legszebb
gyümölcsterméseiket mutatták be. Ezen a kiállításon 82 dolgozó paraszt érdemelte
ki a községi tanács dicsérő oklevelét.

A zsombói dolgozó parasztok —
bár a hosszú évtizedek alatt alapos szakismereteket szereztek •—,
'állandóan fejlesztik tudásukat. Az
elmúlt télen is sok előadást hallgattak a gyümölcstermelésről.
A
népkönyvtárnak pedig legalább 100
olyan állandó olvasója van, akik mezőgazdasági szakkönyveket kölcsönöznek ki. Ebben rejlik
gazdag
termésük titka, ezért tudtak az
idén is olyan kiváló gyümölcstermést elérni, amelyből eddig 5 vagon sárgabarackot és hat vagon
őszibarackot küldhettek exportra.

K&száihúsz k\\ú baracKmsgot nvüílötieX a szegedi
Petüfi-ieiepí II. számú isfccla tanulói
A szegedi Petőfi-telepi II. számú
általános iskola pedagógusa, Balogh Jánosné úttörővezető irányításával a nyári szünidő alatt a
fiatalok baracmaggyüjtéssel is foglalkoztak. Ezt a feladatukat jól oldották meg. Balogh Jánosné az iskola 15 tanulóját mozgósította barackmag gyűjtésére. Ezzel bevonta
a fiatalokat a közhasznú társadalmi munkába, ugyanakkor peda-

A legtöbb vendégművész szerep,
lése ki is elégíti a fokozott várako.
zást. Sokáig emlékezni fognak a
szegedi dolgozók Petress Zsuzsa,
Mindszenti ödön, Vörös Sári Fe.
leki Kamill Kossuth-díjas és Alfonsó kiváló, nagysikerű első szereplésére, Különösen kiemelkedik
a
Tűzoltó
Egyesület
rendezésében
megtartott „Ne játssz a tozzcl" cím ű est. Tolnai Klári Kossuth-díjas,
és Gózon Gyula kitüntetett művészek felléptével. Magas igényű, iro.
dalmi színvonalú voM Kállai István
író konferálása, a műsorterv és a
rendezés is.

A Filharmónia hangversenyeivel
kapcsolatosan azonban szólni kell
jóegynéhány
hiányosságról. Ezek
elsősorban a szervezés terén mutatkoznak meg. Szembetűnő fogya.
tékosság a hangversenyek szervezésének tervszerűtlensége. Hiba, hogy
a közönség nem ismeri előre a
nyári műsorterve1. Mindig csak a
következő egy-két
estről értesül
előre. Pedig a közönség, de a hangversenyek sikere szempontjából is
helyesebb lenne, ha hosszabb időre
előre ismernék
az összeállítást.
Aránytalan, tervszerűtlen a hangversenyek elosztása is. Volt már
olyan hét. hogy három műsor
—
bár nem mind a Filharmónia ren.
dezésében — követte egymást a sza.
badtéri színpadon egymás utáni naígy pokban. g volt olyan hét is, hogy
csak egy került sorra.

Bőséges, jóminőségű gyümölcstermés Zsombó községben
Gazdag termésű gyümölcsfák és
szőlők között vezet az út Zsombó
községbe. A cséplést befejezték,
most a gyümölcsöt szedik s készülnek a szüretre. Itt a homokon a
legkifizetőbb a gyümölcs- és a szőlőtermelés, aminek valóságos szakértői a zsombói dolgozó parsztok.
E mesterség apáról-fiúra öröklődik
a községben. Féltő gonddal ápolják
az összesen majdnem ezer holdat
kitevő szőlőt és gyümölcsöst, amejy
az idén Is bőséges terméssel fizet
munkájukért.
Most már látják, mennyire hazug volt az ellenségnek, a kulákoknak az a híresztelése: »kár bajlódni a fákkal, a szőlővel, mert a
sok eső mindent tönkre tesz«. Kormányzatunk a községi tanácson keresztül elegendő rézgállccal és permetezőszerrel látta el a termelőket s

r\zönliik a közönség, még a hűvösebb nyári estéken is, nz
újszegedi szabadtéri színpadon rendezett hangversenyekhez Ezrek és
ezrek látogatnak ide, tartalmas szórakozást keresve és ez fokozott felelősséget jelent a rendezés éa a
művészek számára. A közönség
igényli, hogy teljes mértékben meg.
valósítsák a nyári
hangversenyek
célját: az opera- és operettzene legjobb termékeinek tolmácsolását, neves, fővárosi művészek
előadásába^, magasszínvonalű
szórakozást
biztosítva.

Ttervszerűtlenség rántja el a
közönség
gzórafcozásá1
az
egyes műsorszámok összeállításában. Nincs elég szép és szívesen
hallgatott operett, vagy tánczene
számuk? Minitíha ezt akarná bizonyítani a rendező. Az „Egy boldog
nyár Budapesten'4 című dalt legalább háromszor, a „Szállj te madár" című, különben egyáltalán nem
halhatatlan alkotást legalább kétszer, Kálmán Imre: Zsuzsi kisaszszony című operettjének tánckettősét szinton legalább kétszer hallották a hangverseny rendszeres látogatói. Alfojisó második szereplése nagy részben a két héttel azelőtti
fellépés, vagy a rádióbői már ismert
számok megismétlése volt. Többen
úgy árérték. hogy a szegedi közönség lebecsülése nyilvánult meg ebben. Annál is inkább, mert a® előadást hirdető plakát Alfonsó nevét
öles betűkkel jelentette be, a löbbi

gógiai feladatot is teljesítet?. A z
úttörők házról-házra jártak és így
220 kiló barackmagot gyűjtöttek ösZ'
sze. Mindenhol felírták azoknak a
neveit, ahonnan elvitték .a barack
magot és utána a tanulók elvitték
a barackmag átadóinak a pénzt. Az
összegyűjtött barackmagot a M É H
Vállalat 8. számú átvevőhelyére
szállították be, ahol 1.44 forintot
kaptak a barackmag kilójáért.

A kormányprogramm megvalósításának

A szegedi

Nemzeti Színházban
a? új
évadra

A szegedi
Nemzeti
Szinházlxin
már folynak az előkészületek a z
új színiévadra. Még a kapunyitás
előtt töl4> alkalommal szerepednek
a ezínliáz művéiszea. libben a hónapbuzi az
újszegedi
szabadtéri
színpadon bemutatják a
l'iKaiigó-

útján:

Egyre több, olcsóbb, jó minőségű cipók kerülnek forgalomba
— emelkedik a vásárlók száma
Pali bácsi — így hívják Bffftucz
Pált, a Szegedi Vas. és Finommechanikai Vállalat egyik dolgozóját — á délelőtU műszak
után
lassan lépdelt a Lenin-ulca felé. Arcát a nap felé fordította, hogy cirógassa. örült annak is és joggál
— hogy az Alkotmány tiszteletére.
a pro grammért, adott szavát betar.
totta. Azt ígérte, 105 százalékról.
108-ra emelt teljesítményét és most
a ISI százaléknál tart,
minőségi
munkát véget.
Már ott járt a Lenin-utcában, s ar.
ra gondolt: .flamarosan
viszem
haaa at új cipőt. Mert kell és olcsóbb — könnyebben hozzájuthatok
Benyitott a boltba, válogatott. Vé.
gül is egy eléggé jóminőségű férfi
cipőt ve.lt. a régi 230 forintos
ár
helyett, 140
forintért.
Hónaali
veúe az új lábbelit,
de távozása
előtt közlékenyen szólt a kiszolgáló,
nak:
— Látom bővül a választék, olcsóbbak a cipők.
Ugye
több a
dolguk?

New York (TASZSZ). Az „Associated Press" hírügynökség jelenti
Szöulból: Steveiís, az E g y e s ü l j Államok hadügyminisztere Dél-Koreából tortént hazautazása előtt kijelentette, hogy véleménye szerint az
Jól mondta Pali bácsi. A cipő.
amerikaiak és a többi szövetséges boltokat jobban
látogatják,
nuhaderők ftlég „néhány érig" Dél- gyobb a kereslet, forgalom. A Sze.
Koreában maradnak.
gedi Cipőnagykereskcdclmi
Válla.

lat. a párt
politikája, a kormány
programmja szellemében gondoskodik arról, hogy bőven legyen az
olcsóbb, jó minőségű cipő Szegeden és a megyében. Erről beszélgettünk a Remzső Györgyné
eto.
társnővel, a Cipőnagyhóreskedelmi
Vállalat
igazgatójával.
— Milyen volt a forgalom júliusban?
— A megyében egy
millió 800
ezer forinttal növekedett a forgalom, a kormányprogramm
megjelenése előtti hónapokhoz viszonyítva. Az egy millió 800 ezer forint,
bál, mintegy 900 ezer forint Szegedre esik.
— Mennyire csökkentek az árak?
— Igen jelentős az árcsökkenes.
Például vegyük:
a női 110—120
forint közötti düflin
szandál 60—
80 forint között kapható. Vagy férfi
cipó 140 forintért Icapható, 230 fo.
rint helyett. Az árcsökkenés küllönben n kirakatokban is jól lát.
ható. Már most is nagy az érdek,
lödés a
duplalalpú,
úgynevezett
vadász.bakancs iránt, amelynek az
ára már nem 500 forint, hanem 380.
Mennyire bővül a választék,
mennyire javul a minőség?
I — Fokozatosan jelentős mennyi-

művészek neve ötödrésznyi tértükkel húzódott meg az alján. A m á .
sodik esten azonban már nem volt
olyan sikere Atfonsómak. mint ez
első alkalommal. Nem volt szerencsés ötlet, hogy' magára vállalta a
kouferálást,
amit például ilyen
mondatokkal próbált
erőszakoltan
humorossá tenni: „Előadás után a
művész (Nádas Tibor) az öltözőben
megtekinthető, etetése szigorúan tilos". Ez nem humor, A legutóbbi
est egész műsora
nagyon szegényes vott A Balassa Zenekar nera
képes ilyen nagy színpadon jó! szerepelni, gyenge hozzá az ereje.
Munkáját nem hangolta össze Erdélyi Nóra éaekesnövel. erősen lár
szoft a próbák hiánya. Erdélyi Nóra
énekközben állandóan integetett, ki.
vánságaií így jelezve a tempóval
kapcsolatban.
A konferáláí szakszerűtlen és ala.
csony színvonala különösen a Fővárosi Népi Zenekar estjén Hint ki.
A népdalokról, a népi és a cigányzene. az úgynevezett magyar nóták
különbségéről hosszú é 3 felesleges
magyarázat szólt. A műsorban az.
után az arány súlyosan eltolódott a
magyar nóták felé. az igazi népzene
kárára. Közönségünk izlése már
nemcsak, hogy elfogadja, de igényli is a népdalokat, népzené1, különösen olyan kiváló művészek tohná.
csotásában. mint Svéd Sándor. Több
gondot keij tehát for<títajii a műsorszámok összeállítására, éa összekötő szövegére is. A közönségből
többeknek feltűnt, miért került előadásra Gerschwin: „Néger vándorlegény dala" című műve. ezzel a
mondanivalójában
annyira hazug
szöveggel a legutóbbi
hangversenyen.
Czigorú bírálatot igényel a szín.
^ pad műszalki szempontból. Az
egyik művésznő jegyezte meg igen
szellemesen, hogy a padlózaton van
egy „veszélyes zóna4'. Ezen a veszélyes zónán botladoznak a művészek bejövet és szereplésük
után
széles ívben kerülik ki, ami éppen
nem az előadás céljait szolgáló derültséget kel*. A buktató már tevaly is megvolt. Ideje lenne, hogy
ezen segítsenek, a színpad a l a l i állítólagos öltözőkkel együtt, amelyek
vízben állnak. A zenekar csak a le.
fektetett (
pallókon
átimbolyogva
tudja megközelíteni helyét az előadások alkalmával. Szükséges lenne
a hangversenyek számára
valami
egységes díszlet is. így a többféle
díszletből összetákolt háttér nagyon
tarka é s egyben nagyon sivár hatású.
A szegedi közönség érdeklődéssél és, amint az elmúlt esték
bizonyítják, lelkes tapssal köszönti
a fővárosi művészeket. Több nagy
siker született a szabadtéri színpadon ezen a nyáron. De a rendezők
ne feledkezzenek el arról, hogy dolgozóink ízlése, igényessége állandóan nő, tartsák saem előtt, he v
ez ki Ls legyen elégítve.

ségű símabörü
férfi és női cipő
kerül forgalomba, új
fazonokban.
Kiváló minőségű áruk és tarlósak,
örömmel mondhatom,
hogy igen
rövid időn belül, forgalomba kerül.
r,ek a különböző fazonú és már rég.
óta keresett
boxbör.csizmák. Áz
augusztus 19—20-i szentesi ünnepi
vásáron
vállalatunk is részt vesz
— a tszcs-fagok, egyénileg dolgozó
parasztok már vásárolhatják a csizmát. De számos kiváló
minőségű
olcsóbb cipőt is viszünk a dolgozó
nőknek, férfiaknak és a gyerekek,
nek. Itt mondom, azon
vagyunk,
hogy a hozzánk beérkező cipőket
lehetőleg még aznap átadjuk a holtoknak, s a magunk területén mindent megteszünk
az életszínvonal
emeléséért — fejezte
be Remzsö
elvtársnő.
•

Kanyarodjunk vissza Pali bácsi,
hoz. Megkérdeztük, hogy az olcsóbbodás folytán, a
cipővásárlás
során megtakarított 90 forintot mire
fordltja. Azt mondotta, vesz egy
ingd és — tette hozzá mosolyogva
— iszom egy pohár sört is, mert
jó vásári
csináltam....
Megvalósulás
útján a kormány,
programm: szépül, vidul az éld,

készülnek

kisasszonyt, a Toscát és a Carment. EgyúHal készülnek az «)«gusztus végén megtartandó or»zá_
go« fesztiválra. A vidéki színtársu"
'.utók tulákozójáu a
Fáklyalángot
mutatják l>e.
Szeptember
19-én a „Denevér'"rel nyitja kapuit a szegedi színház.
Utána jobbmit-jobb darabokat hoznak színpadra. Nagy érdeklődési©
tarthat számot a KosSuth.díjns Libán Ernő „Uborkafa4' című vígjátéka, vagy Móricz Zsigmond „Rokonok" cimű színmüve. Ezeket a
darabokat még a szegedi színpadon
n®m adták elő. A klasszikus színdarabok közül kiemelkedik Shakespeare: Olhotloju. A BohéméVt, a
Sevillai borbély és több niás opera
mellett Színrebozzik a szovjet ope*
rairoda.lom egyik
legkiválóbb re_
luckművét, az Anyegint is.
A színházi bérletek iránt máris
nagy az érdeklődés a szegedi üze.
meikbcn, hivatalokban. Mtérien valószínűség szerint az idei bérletesek
száma meg fogja haladni a tavalyi
ötezret A szogedi Nomzcti Színház
művészei előadásukkal felkeresik 9
környékbeli helységekel is. A színház igazgatóságának tervszerű mun.
kúját bizpnyítja, hogy Szegeden kívül három városban:
Hódmczővá.
sárhciyein, Makón és Szentesen is
bérletes előadásokat tartanak.

Elméleti színvonalunk emelését
segíti elő az

m

-
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Alsóváros dolgozó parasztjai a pártszervezetek irányításával
eredményesen harcolnak a kormány programmjának megvalósításáért
Alsóváros dolgozó parasztjai soha
som kerültek hirbe azért, hogy sokáig adósak maradtak volna a dol.
gozó nép államának.
Igaz ugyan,
hogy a sok kulák itt is igyekezett
szabotálni, roasz munkát
végezni,
de aljas cselekedeteikben nemsokáig
gyönyörködhettek, mert a becsületes dolgozó parasztok ham a r leleplezték őket.
Nagy Imre és Rákoad elvtárs be.
lecdo ótá Alsóváros dolgozó parasztjai még odaadóbhan és
még
bccsii'o'esoblien igyekeznek korábbi jó hírüket öregbíteni.
Hamar
felismerték a kormány programmja
mielőbbi megvalósításának jelentő,
gégét és szinte

— Első az állam — mondogatták
lübben, amikor megrakott szekerekkel oda álltak a Termónyforgaimi
Vállalat raktárához. A tömött zsákokból, vastag sugárban ömlöttek a
kövér búzaszemek,
örömmel
adták át azt a gabonát, amellyel
a
dolgozó nép
államával
szembeni
kötelezettségüket rótták le. A bő
termésből maradt még jócskán ott.
hon is. Alsóvároson már
egyetlen
dolgozó paraszt
sem kiizj olyan
gondokkal, mint az elmúlt esztendőben. Nem fő
már azon a feje,
hogy honnan szerezze be a velőnuigot és miből lesz kenyere.
A gabona beadásával azonban

nem pihentek meg
babérjaikon

egyemberltént harcolnak
érte. Amikor elérkezett
a hordás
ideje, az igiaorövel rendelkező dolgozó parasztok haladéktalanul meg.
kezdték a gabona szérűre hordását.
Amikor a sajátjukkal végeztek, akkor pedig sokan — ugyan úgy, mint
Lázár István, Pálfi-utca 18. 6zám
alatt laké 6 holdas dolgozó paraszt,
segítettek
azoknak a behordásban,
akiknek nem volt igaerejük.
Igy
aztán időben tudtak végezni a bohordassal és a szérűskertben n gép
zavartalanul megkezdhette a cséplést.
Szeged területén több szérűskert
van, de egyik sincs akkora, mint
az alsóvárosi. Ennek ellenére, augusztus 8-án már büszkén jelent,
hették a tanácsnak, hogy

szám alatti dolgozó paraszt is és
még sokan mások.
A dolgozó parasztság
Alsóvároson azért tudott ilyen szép eredményt elérni, mert a pártszervezet
törődik
a dolgozó parasztsággal.
Mindenben nagy segítséget nyújt
1
nekik ós nem sajnálták a párt népnevelői sem a
fáradságot azért,
hogy világosan megmagyarázzák a
parasztságnak
a
kormány programmja jelentőségét.
A népnevelők becsületesen látogattak el lioz..
zajuk ós hosszan beszélgettek el
velük és ezentúl 18 kisgyűlésen is
beszéltek a kormány programmjáról. Ezért van az, hogy Alsóváros
dolgozó parasztjai élre kerültek a
városi-őszek közötti versenyben, be.
csülctesen tettek eleget
beadásuknak.
A népnevelők
felvilágosító
munkáján keresztül egyre világosabban látják, hogy a párt és a
kormány milyen
szép, fi milyen
megtisztelő
feladatt a l
bízta meg
őket, amely nem kevesebb, mint a
programm megvalósításán túl,
n
szebb és a boldogabb élet megalkotása-

az alsóvárosiak, tudták, hogy ezzel még nem tettek elegiet kötelezettségüknek és a nép állama elvár,
ja lölük, hogy n továbbiakban is
becsületesen állják
meg helyükei.
Augusztus 20. közeledtével, Alsóváros újra harcba lendül. Az újsá.
gokból, a rádióból értesültek arról, hogy
az üzemek
dolgozói
szép felajánlásokkal készülnek auIDÖJARASJELENTÉ3
gusztus 20. méltó megünneplésére.
Várható Időjárás
Először egy, majd kettő, tíz, aZfAn
péntek
estig: Kiegyre több és több dolgozó paraszt
sebb
felhöátvonu.
lások.
legfeljebb
te(t értékes felajánlást
Alkotmánéhány helyen zányunk napjának tiszteletére. A z elporesővel
Mérsésők között ott vol; Szécisd
Imre,
kelt dé|kele|l. déli
Rákóczi-utca 6. szám alatti
hat
légáramlás A hőmérséklet a|ig vál.
holdas dolgozó paraszt, aki ígérte,
tozlk.
hogy bairomfi. és tojásbeadásúnak
Várható hőmérsékleti
értékek az
augusztus 20. tiszteletére 90
szá- orszáq
területére:
Pénteken
reqqe|
Alsóvárocon befejezték
zalékbun tesz eleget. Példáját kö- 13—16 délben 28-31 fok kőzött.
a cséplést
vette az
Alföldi-ulca
43. szám
MOZI
alatti V a r g a Mártonná, aki vállalSzabadság: Emberrablók (augusztus
és biztonságba helyezték a gabonát. ta, hogy augusztus 20-át egész évi
19-lg).
Alsóváros dolftozó parasztjai ezek.
Vörö:i Csillag: Óceán Jegén (augusz.
ben a napokban egy
percre sem tojás és baromfi beadásával tus 16-ig).
Fáklya: Díszmagyar (ma utoljára).
feledkeznek meg arról, amit Rákösd
ünnepli meg.
Az előadások háromnegyed 6 éi 8
elvtárs modott. Büszkék arra, hogy
órakor kezdődnek;
a
Fáklya-mozi
a párt éa népi demokratikus kor.
Varga Mártonné jóval a vállalt ha- második előadása a Kert-moziban.
mányzatunk ogyre
fokozottabban
SZÍNHÁZ
adott
támaszkodik rajuk
a
programm táridő előtt valóra váltotta
Nyári, szünet.
megvalósítása
érdekében. Éppen szavát. Maleczki Istvánné, az AlMUZEUM
ezért, a cséplőgép jóformán még földi-utca 46. szám alatt i« ugyan
Szegedi Iparfejlödéu a céhektől a
ki sem gördült
e
szérűskertből, azt vállalta, mint V afgáné. Vállaszocialista Iparig: Fejlődéstörténeti kiamikor Alsóváros már száz százaállítóé:
Móra Ferenc emlékkiállítás:
lékban eleget tett a gabonabeadásá- lását ő i» teljesítette, de teljesítőt te Fehértó élővilága kiállítás: hétfő ki
Várnai József, Szávárvány.utca 13. vételévst mindennap 10 órától este 6
nak.
óráig.

Az óceán jegén
A film szegedi bemutatója elé
A mai naptól kezdvo mutatja be
a Vörös Csillag filmszínház Az
óceán jegén című színen, magyarul
beszélő, szovjet népszerű, tudományos filmet.
A filmfelvevő csoport tagjai két
évet jegesmedvék, fókák, rozmárok,
sarki rókák, sarkköri madarak között löttöttek. Ké® esztendőt ember
ivem lakta tájont Leszálltak a ten.
ger mélyébe,
fölkapaszkodtak égbenyúló sziklakra- Az érdekes fe-"
vételek kedvéért nem egyszer ©rák
hosszat hasaltuk a jégen, váriák a
legkedvezőbb pillanatot, a felvétel,
re. A felvétel helye a Novaja Zcmlja, a
Vrange!-sziget partjai
és
Csukod félsziget.
A sarkvidék éle'e sokáig- titokra,
tos rejtély volt az emberiség előtt.
A szovjet tudósok állhatatos kuiaió munkája részleteden ismertette
a sarkvidéki tenger és a Szárazföld
lakóinak életét. A film a közönség
legszélesebb rétegei számára mutatja meg ezt a különös és csodálatos
világot, megmutatja a szovjet sark,
vidék életét.
Téten gigászi jégpáncélba burkolva pihen a hafalmnK óceán, de az
óriási jégtakaró védőpáncél ja alatt
esodí'atos élővilág tárul
szemünk
elé. Megismerkedünk a lengeralaUí
vii&g ragyogó színeivel,
rendkívüli
formáival, a jégtáblák lakóival, a

Augusztus 14. péntek
Kossuth rádió
5. Falurádió. 5.30 Hírek, 5.45 Rengeti zene, 5.50 Torna. 6 Levelezők
le'entik, 6.45 Lapszemle, 7 05 Hangleme-ek. 8.05 Népdalok. 11.30 Ope
rnbalettek 12 Hirek. 12.10 Ének- és
zenekar. 13.30 Strauiw koringük. 12
óra 50 Előadás, 13 Népi zpneknr. 13
éra 30 Hanevereenv.
14.15 Ut'flrő
híradó. 14.35
Rádióegvilttek. 15.30
Vasmegyei népdalok. 16.10
Előadás,
18.20 Úttörő sporthíradó 16 40 Orr*z
nveivtarke. 17 H'rek, 17.10 Előadás,
17 25 Békekantáták.
18 VTT dalok.
10 Hangor U Isiig. 20
Hírek, 20.10
Daljáték, 22.10 VIT sporthíradó,
23

Értesítjük az alsófokú párt- és
DISZ-oktatás, valamint a párt és
DISZ káderoktatás összes propagandistáit, hogy 1953 augusztus
17-én, hétfőn délután 17 órakor az
Ady-téri egyetem nagytermében a
9 hetes nyári propagandistaképzó
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-cn
délután 17 érakor a Pártoktatók
Házában konzultációt tartunk.
Agit.-prop osztály

óraikor nőnapot:

MŰSORA

éra 12 VIT műsor, 23.48 Hanglemez
zek, 24 Hírek.
Petőfi rádió
6 Kórusművek. 8.45 Torna. 7 Harmonika ezólók. 7.35 Dalok, hangüzerszólók, 8 15 Szórakoztató zene, 8.40
Néni zenekar. 9 Rádlóláték. 10 Hírek, 10.10 Ének,
10.30
Óvodások
műsora.
10.50
Gyermekrádió,
11
Onernrfwztetek. 11.25
Vensenyhlradé
15 Operett kettősök.
15.20
Regényrészlet, 15.50
Zenekar. 18.10
Szív
küldi, 16.50 Szovlet napok — szovlet emberek. 17.05
Zenekar, 17.40
Válasz levelekre. 17.50 Délutánt mu.
zslka. 18 40 Tánczene.
19 Énekkar,
19.10 Előadás, 19.45 Sport.

TERVKÖLCSÖN

V I I sorsolását Budapesten 1953. augusztus 20—23-ig tartja,
augusztus 20.án délelőtt 10—I éráig a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon,
augusztus 20-án délután 3—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,
Augusztus 20-án a Margitszigeten a sorsolást neves művészek
felléptével kultúrműsor előzi meg.
A sorsolás nyilvános!
"i ' " "
Szabad belépés!

vásárol a
Szegedi
Ruhagyár
Szeged. Kossuth Lajos sugárút
72, Jelentkezés a Titkárságon

.Városi Pártbizottság
Aglt-Prop. Osztály

Sportkörünk elnökség a azakokzlály- j mert ezeknek a sportágaknak művevozetők bevonásával elkészítette a Jö- lése nagyban hozzásegíti dolgozóinkat
vóévi ven9enyna.ptárt. A versenynap, munkateljesítményeik
fokozásához.
lár a fejlesztési terv alapján készült, Nem hanyagoljuk el a többi sportmelyben mindazon versenyek szere- ágaik fejlesztését sem és üzemrészek
pelnek, amelyekkel bfztowüanl kíván- kö-ötli egyéni ée csapatversenyt, tejuk sportolóink továbbfejlődését
és hetségkutató ós
háziversenyeket
i»
inődot nyújtunk osztálybasorolt spor- beiktattunk.
tolómlcnak újabb eredmények eléré.
Érdekessége
versenynaptárunknak,
síre.
hogy a Jövő évben elsőlzbpn szerepe;
Az ÚJ versenynaptár területi és atlétikai szakosztályunk tervezetében
és
saakmaá
rendszerű
bajnokiságokra „az üzem leggyorsabb embere''
épült fel. A területi verseny rende- „az üzem legügyesebb embere" cím.
ért
folyó
vei-senyszám.
y.éee a testnevelési és sportbizottsáSzakosztály vezetőink
és
versenygok, a szakmai versenyeké pedig a
zőink eddigi munkáját tekintve, minSportegyesületek feladatta.
den reményűnk megvan arra, hogy
ierElnökségünk a versenynaptár elké- a versenynaptárban lefektetett
szítésénél elsősorban a
legfontosabb vünket maradék nélkül végre tudjuk
hajtani
éa
hozzájárulunk
sportkörünk
sportágaik, a torna, atlétika, úszás és
kerékpár Sport
fejlesztésére fordf. fejlődéséhez,
tolt nagyobb gondot alnnál is inkább.
Bohata József
MEGKEZDŐDTEK A NYOLC VAROS KOSARLABDA
Az Sz Honvéd pályán
csütörtökön
reggel nyitották meg ünnepélyes ke
retek között a nyolc város 1953. év!
férfi kosárlabda tornájának
küzdelmeit.
Az első forduló eredménvei:
Pécs—Komárom 74:59;
Sopron—Miskolc 48:48; Szeged—Veszprém 80:61,
Budapest—Székesfehérvár 35:27.
Nyolc vároe kosárlabda tornájának
mai műsorai: 8 óra: Székesfehérvár-

KOZDELMEI

Veszprém
(Játékvezetők:
Gyimesi—
Verbőczl) 9 óra 15 perc: BudapeM—
Miskolc (Vince—Domonkos);
10 óra
30 perc: Szeged—Pécs (Tarr—F. Tóth).
11 óra 45: Sopron—Komárom (Szilágyi— Benkő); 17 óra:
Pécs—Budapest
(Domonkos—F. Tóth) 18 óra 15- Ko
márom—Veszprém (Szilágyi—Verbőczi),
19 óira 30: Sopron—Szeged (Gvtmesi
—Benkő); 20 óra 45: Miskolc—Székes,
fehérvár (Tarr—Vincze).

Barátságos labdarugó mérkőzés

a magyar csapat bejutok a VIT labdarugó tornai döntőjébe A
magyar
válogatott röplabda csapat a kinielk
ellen Jó Játékkal
3:0-ra győzött s
ezzel megszerezte a röplabda torna
5. helyét. A magyar női kosárlabda
vá'ogatolt a
kínalak
e'lcn
61:48
40 váró* békepostaverseny*
arányban győzött,
m
bolgároktól
vereséget
Ma délután 5 órától az Sz. Loko- azonban 50:43 arányban
motív, Sz. Dózsa, Sz Petőfi, Sz. Ha. ezen védett
ladáu és az UJt-zegedi Vörös Lobogó
pályákon fct'ytiatják a 40 város béke Bp. Vasas—Bolgár Válogatóit 4:3 (1:1)
postaversenyének küzdelmeit.
A Bp. Vasas Szófiában 30 ezer né
ző előtt, kitűnő Játékkai győzött
a
VIT sporteredmények
Bolgár Válogatott ellen. A mérkőzés
magyar csapat
Bukarestben már befejezés felé kö- nagyobb részében a
zelednek a VIT baráti aportversenyek. irányította a Játékot ée nemcsak meA Magyar Utánpótlás Vízilabda Vá- zőnyben Játszottak tetszetősen, hanem
logatott Kairó etten 7:1; a Német De- kapu előtt ls korszerű gólra törő |ámokratikus
Köztársaság
ellen
6:3 tékot mutattak.
arányban győzött
ezzel a vízilabda
tornában: 9 ponttal
második helyen Kiskunfélegyházi
Lokomotív—Szeged®
végzett Szovjetunió mögött, a szovjet Fűtőházi Lokomotív ökölvívó mérkózés
vízilabdázók tobb góLarányukkal nyer.
ték a tornát. A szabadfogású birkóAz alsóvárosi kultúrházban vasárzás
pontversenyében
Magyarország nap este féi 8 órai kezdetted a Kl*.
szintén második helyen végzett Szov- kunfélegyháza LokomoGv—Szeged FtJ.
jetunió mögött. Az úraópontverseny- tőhüzi I okomoiív ökölvívó mérkőzésben Magyarország lett az els<>.
re kerül sor. A küzdelemben 12 pár
vesz részt, mindkét egyesüMagyar Utánpótlás Válogatott lab ökölvívó
több Jónevfl versenyző van é*
de rugó csapata a
Német Demokra- letben
így színvonalas
mérkőzésekre vazj
tikus Köztársaság Válogatottja e'|en kilátás.
3:1 (2:1) arányban
győzött « ezzel
Az Ady téri sportpályán ma délután
5 órai kezdettel az Egyetemi Tanárok—Hungária
Vendéglátó
Vállalat
barátságos labdarugó mérkőzés©

IGEN FIGYELEMREMÉLTÓK a nyíregyházi homokkfeérletl telepen elért
gabonatermések: holdanként búzából
Székely Mihály felléptével
16.5; rozsból futóhomokon 13.9 mázsa. Az eredményt főleg ainnak kö.
operaest oz újszegedi
szönhetik, hogy alkalmazták Weeteik
szabadtéri színpadon
•
Vilmosnak, a telep Koseuth-dfjas vehomoktalajokra
Szombaton este fejeződnek be az zető kutatójának a
kidolgozott vetésforgóját.

Szorzó és
összeadógépet

ÉrtesítjUk • propagandisták nyári
előkészítőjének hallgatói*, hogy r é .
szűkre az első konferenciát folyó
hó 15.én, délután 15 órakor fogjuk
megtartani,
A konferencia pontos helyét, számát és előadóját sz alapszervezetek
titkárai fogják közölni.
Pontos megjelenést kérünk,

I VL Szegedi Kender vezetősége elkészítette az 1954. évi
versenynaptart

Mánián Kató 7 óra- könnyíti a/ emberi
munkát,
mert
egy kombájn 50 dolgozó
munkáját
végzi el.

Országos Filharmónia
szabadtéri
színpadi rendezései a Szeged do'gozói által már nagyon várt operaest
keretében. Műsorra az operairodalom legkiválóbb mertercinek művei
kerülnek: Borodin, Donizetti, Goldmaik, Rosslni, Verdi. Wéber művei.
Közreműködik Székely Mihály Kos.
suth-díjas, kiváló művész,
Delly
Rózsi. Fáy Erzsá, Mátray Ferenc
és a Szegedi Fütiarmónikus Zene.
kar. vezényel Varga Pál. összekötő
szövege; mond Balassa Imre.
Az előadás 8 órakor kezdődik az
újszegedi
szabadiéri
színpadon,
rossz idő esetén vasárnap délelőtt 11
órakor a Szabadság-moziban.

Értesítjük az alapszervezetek propagandistáit, tiooy a nyári élőké.
izítő anyaga, megérkezett.
Kérjük
a legsürgősebben vegyék át a Pártoktatók Házában.

SPORT

Ulszeged 7
A film méltán kapta a sok elis- kor írod a.'mi előadási,
vezrtőségkiegébzttö taggyűlést
merési. A felvevő csoport kiváló órakor
tart.
munkája
eredményéként Sztálindíjat kapott. A filmet a Szovjet,
un ; óban és hazáinkban is igen nagySzombaton
sikerrel vetftik-

Az Országos Takarékpénztár közli, hogy

AZ ÖTÉVES

Pártkfamk

zsíros, kékc-sfekete
fókákkal,
az
erős, hatalmas jegesmedvével. Megragadó képek mutatják bo a kis
medvebocs első kalandos kirándu'ását.
Az óceánon elindul az első jég*
tábla, a sarkvidéki tavasz első hír,
nökc. Uj élőlények tűnnek fel, a
vízi madarak. Délről érkeznek ide,
hogy itt északon, ember nem lakta
partvidéken rakjanak fészket, neveljék fol DókáikatBeköszönt a sarkvidéki myár. A
kristálytiszta vízbein visszatükröződ,
nek n part égbenyúló Sziklái. E
szikfák mögött tarka, üdezöld virágos rét húzódik. Ez a gyönyörű
napfényes, szirneis táj váltban
a
sarkvidék lenrie'.' Bizony ott: a virágos! réten egyszer csak megjelenik
a kis jegesmedve bocs. Egy úszó
jégtáblán megjelenik az óriási roz,
AZ IDEI KÜLÖNÖSEN J ö cukorrémárnyúj. A rozmárok nagy nyápatermés szedése, illetve
begyűjtése
jakbwn élnek. A sarkvidéki
nyár
nagy feladatok elé állítja a dolgozóhamar éltellik, isimét jégpáncélt öl®,
kat' A ezolnokt éa «i hatvani cukor,
teraét sötétségbe burkolózik a véggyárak célgazdasngaiban
MagvarorMNDSZ HIREK
szágon először
kombájnnal
szedik
telen óceán. A jégtorlaszok között
Belváros I 6 órakor Rókus I. (UJ majd a répét. A kombájn meggyorés a tenger nvé'vén azonban 'ovább tér 1.) nőnapot; Poetás 6 órakor törsítja;
a
répar-zedéet,
ezájtal
frissebben
ténelmi előadást,
Felsőváros II.
6 kerül feldolgozásra, ugyanakkor megfolytatódik az élet.

A RADIÖ MAI
'

KÖNYVTÁR
•
Könyvtári szolgálat rendje a szegedi
Egyetemi Könyvtárban a nyári szünidőben :
Könyvkölcsönzés: kedden* 7 örátöl
2 óráig, pénteken 12 órától 7 óráig.
Olvasótermeink a szünidő alatt zárva vannak
Járást Könyvtár
(Sztálin krt. 54.
sz.) kölcsönzés
felnőtteknek szerda
kivételével minden- hétköznap d. u
4 tő] ciete 7 óráig
Vasárnap d. •.
9-12 óráig.
Somogvt:
Délelőtt 10 órától este
7-lg (Könyvkölcsönzési
délutál.: 2-tő|
este 6 óráig).
A Somogyi
könyvtár
f16kja.1i.-ak
nyitvatartási Ideje:
Petőfitelepi (X.
utca) fiók szerdán,
szombaton
5—8-ig Móravárosi fiók (Hajnal.utca)
kedden, pénlelten 5-8-lg. Rókusi f'.ók
(Kossuth L. sugárút 71) szerdán, pénteken 5-7 lg, Újszegedi (Kultúrház)
fiók kedden pénteken este 6-8-ig.
Aprille 4. út|n 12. szerdán pénteken
este 5—7-lg Partfflrdö. riók délelőtt
11-től este 7-ig (vasárnap ts.) Felsővárosi fiók (Gál Utca): szerdán ée
pénteken esto 6—8-lg.
Gorkijt
(Horváth M. U. 3. MSZTszékház) Hétkózr.-a pókon délelőtt 10tő! 2-ig: délután 3-tól 7 óráig könyvkőlcsörzés.
Ifjúság részére szerda és vasárnap
kivételével
minden nap fél 2-től 4
óráig.

»

14. ]

KÉSZÜLJ FEL augusztus 20-ára

dekoráciösanyaigal
Dekorációs
Vál|alattó!l
tér 7. szám.

Indul a *

Klauzál

idény

a l a b d a r u g ó NB l | * b e n !
A TOTÓ 33. számú szelvényén
kizárólag NB II.es mérkőzések szerepelnek.
A 32. fogadási hét
nyereményei:
11 találat =
7161— Ft,
10 találat 578.— F t ,
9 találat 101— Ft.
Vásárolja meg mielőbb
TOTÓ-szelvényeit!

A XI. sz. AUTŐJAVITÖ Vállalat értesül a gépkocajvai rendelkező vállal*,
tokai, hogy a Service üzemeltetése f,
évi aug. 12-től aug. 20-ig átalakítást
munkálatok miau szünetel.
TASKAIRŐGÉP, Jóállapotban
e'adó.
Szentháromság u. 6/a Házfelügyelő.
BORKABAT alakítás,
Javítás vízhatlan festéssel készül Csorriáa bőrruha
készítőnél, Szent Miklós u. 7.
GYÜMÖLCSFACSEMETÉKET
nagyobb
mennyiségben
keresek
faiskolából,
őszi
kitermeléare
Kiskundordzsma,
Petőfi u. 13/1.
ELADÖ egy 6 hónapos malac, épüleifaanyagok. dudacterép. Petres
u
20. ezám.
EGY fehér mély gyermekkocsi
eladó. Kecskeméti u. 20.
UJ konyhabútor eladó
Partizán u.
6. Érdeklődni: 3 órától Házmesternél.
KÉT do'gozó nő bútorozott szobát ke
res Lehetőleg Belvárosban Tel.: 49
-13.
JÖALLAPOTBAN
lévő
fehér
mély
evermoltkocsi eladó. Bocskay u. l / a
fldszf 5.
MORZSA, mák. cukor
darálás Vadász u. 3.
Kormányzatunk lakásprogramul
Iának
megvalósításához
kere
sünk V1IT Baross utcai — Budán a
Hermann
Oltó úti —
XHI. Béke úil építkezéseinkhez

szak-és segédmunkásokat
Jeientkezé": 41. Tröszt munkaügyi osztályán. Bp. V
József
Attila u. 18. szám alatt.
DÉLMAGYARORSZáG
""
politikai napilap
Felelős szerkesztő és Kiadói
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11.
Telefon: 35-35 és 40-80
Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 3.
Telefon: 31-16 éa 35—00
Csongrádmegyei Nupmdaiparl
Vállalat
Szeged
Felelős vezető: Vlncze György

