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A HŐMÉRSÉKLET MÉG EMELKEDIK 
Várható időjárás: Mérsékelt északi, északkeleti Bzél, 

változó felhőzet, többfelé főleg » délutáni órákban zá-Kreső. esetleg zivatar. A hőmérséklet tovább emelfte-

f. 

A TISZA 15 FOK 

A Tisza Szolnokig apad, Iejebb árad, Tokaj és Szol-

E": kőzött magas, Tiszahecsnél alacsony, máshol kö-
cs vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 15.5 
. Ma! tiszai vízállások: Tiszabecs S4 (33), Vásáros-

toiény <290 (48), Tokaj 522(6$), Szolnok 56$ (67), Cson-
grád' 396 (59), Szeged 382(53). 

Népből jöttek a nép fiait tanüják 
A honvédségben a katonai kiképzést állampolgári 

neveléssel kell össze kelni: a honvédséget a demokrá-
cia Iskolájává kell fejleszteni. 

(Az MDP programjából.. 
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Csütörtök, junius 10. 

Nemzeti Szinház fél 8-kor: 
Bfil baba. 

Belvárosi Mozi fél 3, fél 7. 
j(él 9 órakor: Férjek és asszo-
nyok. 

Széchenvi Filmszínház fél 5, 
fél 9 óraiof: Madame 

Korzó Mozi fél 5, Mi 7, 
fél Moor: Szenvedély. 

Muzeum: szépművészeti és 
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
ifttifg. 

Egyetemi könyvtár nyitva: 
9-1 óráig. 

könyvtár Ujitm 

Szolgálatos gyógyszertárok: 

Franki József: Szt. Győrgy-
Kr 6; Temesváry József. Je-
•kienszkyné: Klauzál-tér ÖjSur-
Jányi József: Kossuth Ltrjos-
fngérut 31 

— Két szegedi MNDSz ve-
«elő kitfintetése. A Magyar 
{Nők Demokratikus Szövet-
légének országos vezetősége 
tomlékjelvénnyel tüntette ki 
azokat, akik "a felszabadulás 
óta kiemelkedő, eredményes 
munkát végeztek a nők dc-
rac kratikus szervezésében, 
vezetésében. Szegeden ezt a 
kitüntetést Havaleez István-
né, az MNDSz szociális meg-
bízottja és Angyal Mária 
MNDSz szervező kapta meg. 

x Háztartás! cikkek llonrirát 
Edényház, Fisza L.-körut 55. 
.j — Adomány a görög sza-
badságharcosoknak. A vá-
rosi kertészet dolgozói n gö-
rög szabadságharcosok ja-
vára 73 forint 20 fillért ad-
lak össze. 

x Evőeszközök Hangárja 
Edényház. 

— Postások az egyházi fuhik államosítása mellel t. 

Magyar Postások Orszá-
gos Szabad Szakszervezeté-
nek szegedi helyi csoportja 
azerd án t ártott * taggy űlésen 
határozati javaslatot hozotl, 
lunely igy szól: — Sürgősen 
kérjük és követeljük a fele-
kezeti iskolák azonnali álla-
ni ositá sál. Tudjuk, hogv- az 
fckoták államosítása a val-
aás ellen nem irányul, ha-
toem az iskolák államositá-
iával gyermekeinket, a jövő 
nemzedéket védjük meg a 
helytelen neveléstől. 

x Tűzhelyek tlunsária F.dény-
Káz. 

— Műszaki Értelmiségi 
Bét Szegeden. A mérnök és 
technikus szakszervezet sze-Bdi csoportja az országos 

üszaki Értelmiségi Hét ke-
retében junlus 21-től 26-ig 
Szegeden nagyarányú elő-
adássorozato t és ezzel kap-
csolatos gyárlátogatásokat 
kendez a nagyközönség ré-
szére. A Műszaki ÉrteTinisé-RHét célja, hogy a három-

es tervbe egyre Jobban 
lekapcsolódó magyar mü 
szaki értelmiség problémái! 
és eddigi munkáját mind© 
ki részere ' bemutassa 

— Letartóztattak két 
nagyétkű belörőt. A makói 
rendőrség szerdián délután 
átadta a szegcdi állam-
ügyészségnek PéH Rezső 19 
éves és Markija György 18 
éves csavargókat, akik né-
hány nappal ezelőtt betör-
tek a makói Korzó mozi 
büfféjébe és pénztárába, de 
agy rendőr rajtuk ütött és 
elcsípte őket. A két fiatal 
betörő a rosszvégü mozi-
betörés előtt is több lopást 
és betörést követett el. Egy 
izben öt kiló sajtot, két kiló 
lekvárt és másfél kilő vajat 
loptak és azJ egy fiatalkorú 
társukkal együtt kenyér nél-
kül. 24 óra alatt elfogyasz-
tották A nagyétkű betörőket 
kihallgatásuk után előzetes 
letartóztatásba helyezték. 

x Mindenl takarékossági 
Könyvre a Hungária edény-
házban, Tisza Lajos-körut 55. 

x .4 szeged' ipartestület és 
a KIOSz helyi csoportja élő-
adássorozatának keretében jú-
nius 12-én. szombaton délután 
6 őrakbr az ipartestület nagy-
termében Solymár Géza mi-
niszteri tanácsos, az iparügyi 
minisztérium kisipari főosztá-
lyának vezetője taí-f előadást 
•Mit várhat a kisiparosság 
eiminei. Minden kisiparos ólt 
tegyen. 

x Zománcedény Hungária 
Edényház. 

x A Vígadé muskátlis for-
raszán harcsás halpaprikás. 

x Legújabb ttpusu rádiói? 
Szaiiiszfóiiál. Csere, vétel, el-
adás. Uj eim: Klauzál-tér 7., 
telefon:' 14-24. 

x RátVöfc, erősitől? pontos, 
gyors és olcsó javítása es köl-
csönzése Szaniszlónál. Uj dm: 
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. 

x Alummlumedénv llnnjárra 
Edényház. 

x Rádiói bizalommal Saff-
niszlóűál vásárolhat. Uj cím: 
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. 

fl $?ov^iunfö felére 
csökkentette 

a román jóvátétel ! is 

Moszkva, jun. 9. A mosz-
kvai rádió közlése szerint 
Sztálin generalisszimusz a 
román kormánynak a jóvá-
tételre vonatkozó kérelmére 
közölte Groza miniszterel-
nökkel, hogy a román nép 
gyors újjáépítésének meg-
könnyítésére (és a két ország 
kőzött fennálló viszony erő-
sítése érdekében folyó évi 
julius 1-től kezdve a fenn-
álló jóvátételi összeget a 
szovjet kormány 50 száza-
lékkal csökken lelte. 

A Dózsa György laktanyá-
ban a napos csuklóján fel-
tolja a zubbony ujját és az 
órára tekint, öt perc múlva 
hét. Kiáll keményen a fris-
sen mosott betonra, csálk 
ugy csattan az utászcsizma 
patkója. A szobák felé te-
kint és harsányan kiált. 

— Nevel őóra-a»a — cseng 
a folyosón széltében-hoszw 
szóban. Az Esze Tamás le-
énységi szobában Szépligeti 
ajtárs , az őrszázad három-

hónapos újonca még lesi-
mítja a fogasról függő ki-
menő zubbony vállát, majd 
felkattantja a katonaládát. 
Nevelési jegyzetek — göm-
bölyödik szépen a kockás 
fűzet címkéjén. Felveszi, be-
tekint, hamar végigfutja nz 
utolsó oldalt 

Farkas tegMap csak vele 
vitatkozóit a nevelőórán, 
valószínűleg ma folytalják. 
Jó lesz felkészülni." A fo-
lyosón már áramlik a szom-
szédos Kossuth Lajos le-
génységi szoba társasága. 
Szépligeti becsapja a ládát 
és csatlakozik. 

A munkás nyaralásáról 
vitatkozik — a honvéd 

— Mai óránk anyaga : w 
munkásság helyzete a népi 
demokráciában — kezdi. 
Barna Béla őrmester a lan-
teremben. Szépen, színesen 
gördül előadása. Beszéde 
izes, egy-két szaváról meg* 
érzik, hogy dorozsmai. 
Negyven honvéd' és öt tisz-
tes feszülten hallgatja a po-
litikai. gazdasági és szociá-
lis szempontú értékelése-
két. 

— Emlékezzünk csak baj-
társak A háború előtt a 
munkás csak a köve sut szé-
léről nézhette a Balaton ví-
zét. Mostanában egyre több 
munkás megy pihenni nyá-
ron Siófokra Most már sen-
kiinek sem fáj, hogV a nép 
nyaralni jár 

Ez a Farkas 
megint harmadik utas 

A napos csukló ján * há-
romnegyed' nyolcat mutat 
az óra és a vita megkezdő) 
dik. — Még mindig hem-
zsegnek a tőkések a Balato-
non. — eleveníti fel a nya-
ralást az első felszólaló. — 
Valamit lenni kell ellenük, 
— Perneki a második. Ha 
mi munkások, parasztok, 
honvédek erősítjük a Ma-
gyar Dolgozók Pártját, rend' 
lesz a még megmaradt tő-
kések között — mondja. 
Farka® ízeg-mozog, Szép-
ligeti hajtárs lesi, most szó-
lal fel. Farkas nyújtja is 
kezét és beszél. Egy-két 
mondat után már látszik is, 
mit akar mondani. Olyas-
valamit. hogy nem, kell na-

Son elsürgetni a dolgot, 

yasvalamit, hogy gazdla-

íesznek. 
Barna őrmester hallgatja 

és elmosolyodik. — Te Far-
kas, már megint harmadik 
utas vagy.. . — A padok 
között nevetés zeng fel. A 
falon Kossuth, Bem, Petőfi 
képei is mintha derülnének. 
Szépligeti mosolyogva sze-
di I össZe a jegyzetel. Farkast 
kinevették a többiek — meg-
kapta a magáét. A hátralévő 
hosszú vitában már nem 
szól semmit.. . 

A tiszt és tiszthelyettes 
gondja: bánhuti-e vagy 

manitóba buza 7 

Ugyanebben az időben a 
másik szárnyon ugyancsak 
telítődik egy szoba] Az őr-
század1 .és a kerületi zenekar 
tiszti és tiszthelyettesi cso-
portja várja a" nevelőőrát. 
Amikor Petri hadnagy, az 
előadó belép, a padokon 
Lisztek, tiszthelyettesek ve-
gyesen uluek. 

— Ma Mráz bajtárs tart 
előadást r— vezeti be az ói'át 
Petri. A uépi demokrácia 
problémájáról beszél az elő-
adó — félórán át. Az elő-
adások után hozzászólások 
következnek. Szentágotni 

százados a helyes behoza-
tali és kivileli politikáról 
beszél. A keresdekelemről a 
gazdálkodásra terelődik a 
szó. lValaki felveti a gabona-
termelési politikát. Jobb-e a 
manitóba buza, mint a bán-
kutl. A belterjes gazdálko-
dásnál inkább maglermc-
lést, vagy gyümölcsterme-
lést folytassunk-e — vitáz-
nak percről-percre élén-
kebben honvédtisztek és 
tiszthelyettesek. Zenészek és 
őrszolgálatot vezetők. 

Odakint a napos azóta 
kélszcr kiáltotta, hogy fog-
lalkozásra!* 

Neve! őórákon, pol i l ik a i 
tájékoztatókon, vitaösszejö-
vételekeii, magán a kiképzé-
sen, szolgálatban és szolgá-
laton ikiviil folyik az uj hon-
védség'uj szellemű nevelése. 
A népből kerültek, a nép 
fiaitítanítják, hogy általános 
ni üvcl tségben 'és ön tud a tba n 
gyarapodjanak. 

Olyan szép a Dózsa 
György laktanya egyik fo-
lyosóján színesedő jelmon-
dat: Az uj honvédség a ma-
gyar nép Iskolája lesz! 

Németh Lajos 

A D é l m a g y a r o r s z á g 

előfizetési versenyt 
hirdet. Mindenki, aki e hó végéig 
5 uj előfizetőt hoz be, az ér-
tékes könyvjutalomban részesül 

Egyesült a MOSzK és a Hangya 
• szegedi kirendeltsége 

Szántó Béla MOSzK vezérigazgató nyilatkozata 
a szövetkezeti hálózat egyszerűsítéséről 

Kedden Szegedre érkezett 
Szántó Béla, a MOSzK ve-
zérigazgatója. Utjának célja 
a MOSzK és a Hangya egy-
séges kirendeltségének meg-
szervezése volt. Egységes 
MOSzK kirendeltség létesül, 
amely magában foglalja a 
termény és fogyasztási vo-
nalat is. A két kirendeltség-
nek ezentúl egységes veze-
tése lesz. 

Erről Szántó Béla ezt 
mondotta: 

— Rendezni akarjuk a 
magyar szövetkezeti hálóza-
tot és rendszert viszünk a 
szövetkezetekbe, a földmü-
vesszövetkeze,lektől kezdve a 
fogyasztási és termelő szö-
vetkezetekig. Ez természete-
sen nem jelenti ezeknek a 
szövetkezeteknek egyesíté-
sét, vagy összeolvadását. 

— Falun univerzális szö-
vetkezetek (megalakítására, 
törekszünk célszerűségi 
okokból. Ez hosszabb időt 
vesz igénybe, de előkészí-
tése már megtörtént. Ennek 

gók és szegények mindig erdekét célozza a szegedi ki-

K A O S x S z I T s z e g e d i c s o p o r t j a 

janía* 18-án Mielőtt léi 10 érakor 

r á s z l ő a v a t ö ünnepséget 
rendez « Belvárost Moziban. 
A nívós műsor keretében fellépnek: Darvas Ibolya. Nádas Fibor, Gáti Pál, 
Kassal János, Érdi Pál, Dénes Erzsi és a Batsányi Tánc-csoport. 
<. wlekezés 13-án déletőU. háromnegved 9 órakora szakszervezet udvarai), eső 
i '.m n a Betvártril Moziban. Vendére kel szitásén láluirfr. 

rendeltség egyesítése is, 
amely ulán nem kell ezentúl 
külön fogyasztási és külön 
terménvkirend'eltséggeI fog-
lalkozni. hanem ugyanaz 
a kirendeltség láthatja el a 
falusi szövetkezeteket. 

Ezentúl tehát például egy 
földmű v es szü ve tkeze Inc k. 
amelynek fogyasztási ága-
zat8 van, nem kell elmen-
nie a fogyasztási ágazat 
vezető kirendeltségihez 
és külön leriiiényvásárlá-
soknái a lerniényii íré: d H-
séghez, hanem mindén 
ügyes-bajos dolgát egy 
helyen intézheti el. 

— A kirendeltségek egve-
sitése eddig már megtörtént 
Baranya, Békés, Szabolcs, 
SZatmár, Fejér és Jász-
Nagykun-Szolnok megye* 
ben, Szegedre Bajáról ér-
keztem, innen pedig Makó-
ra, majd Kecskemétre me-
gyek. A nyár folyamán 
egész országban befejezzük 
ezt a munkát. 

Végül még megtud lük, 
hogy a szegedi > egységes 
szövetkezeti kírendellse 
székhelye az eddigi Hangya-
épületbcn a Szövetkezefi-
uton lesz, 

a kirendeltség vezetésével 
pedig Porlik Lajos be-
reltyóuifalusl MOSzK ve-
zetöt hízzák meg, 

aki a közeli naivokban jön 
ú/egedre 


