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Hetven boldog gyermek... 
Elindult Várostanyára a szöged? gyermekek első nyara.ó«csopor!a 

Országosan megindult n dolgozok gyermekeinek nya-
raltatása. szegeden a Szociális Felügyelőség az MDP pro-
gramnyilatkozatának megfelelően állami támogatással szintén 
megszervezte a dolgozó sokgyermekes családok, hadigon-
dozottak és volt hadifoglyok gyermekeinek tanyai nyaralta-
tását. Ennek során a szakszervezetek, az MNDSz és VHBSz 
Javaslatai alapján julius 1-től szeptember 24g négy turnus-
ban 280 szegényebb családból származó gyermek iiárom-há-
romhetes nyaraltatását teszik tehetővé a gyönyörű és nagy-
kiterjedésű várostanyai erdőkben. 

AEg néhány napja ért véget 
a' tanítás és az utcák reggeli 
járókelői már teljesen elszok-
tak az iskolákba siető gyer-
mekek kedves zajától. Csütör-
tökön reggel azonban a kis-
vasul végállomásának környé-
kén Ismét hallhatták a jövő 
generációjának* zsibongását. A 
megálló környéke tele volt vi-
dáman nevelő, boldb'g gyer-
mekkel. csak a viaszkosvászon, 
vagy bőrtáska hiányzott a há-
tukról. E helyett különböző 
nagyságú, alaposan kitömött 
csomagot, pokrócokat és ván-
ieosokat cipeltek. Minden ar-
rajáró megállt egy-egy pilla-
natra. hogy megtudakolja a 
nagy őröm. a csoinagcipekc-
dés és a féltő anyáktól való 
búcsúzkodás okát) A nap ís 
kíváncsian mosolygott elő a 
szüifce felbők mögül, liogy ta-
nuja legyen X gyennckek'nagy 
őrömének. 

Hal és tizennégy év 
közötti Iskolaköteles kislányok 
és kisfiúk Indultak el csütör-
tökön reggel a »nagy utra«, a 
várostanyái erdőikbe, életük-
nek talán az első szép élmé-
nye felé. Hetven Hu és lány. 

hetven kis prole tárgy erek 
szállt fe« a Idsvasutra, liogy 
elinduljon a város szürke, 
egészségtelen utcáiból, a sok-
szor szük és nedves lakások-
ból a természetbe, beton- és 
téglafalakkal határolt börtön-
bői a messzi horizonttal öve-
zett szabadságba. 

A gyermekek ve Szociális 
Felügyelőség és az MNDSz 
nyarai látási akciójának első 
csoportját képezték. Két peda-
gógus és két ifjúsági vezető 
felügy-elete mellett három he-
tet töltenek a várostnnyat er-
dészeti szakiskolában, " hogy 
azután meghízva, kipirosodva, 
boldog emiékekkel telve tér-
jenek haza és átadják helyüket 
a következő nyaraló csopor-
toknak. 

Nyolc óra után 
indult ei a dobogó szívű kis 
emberkéket szállító vonat. Az 
ablakokból fehér és tarka 
zsebkendők lobogtak és sá-
padt. de örömben sugárzó 
gyermekarcok nézlek még egy-
szer vissza az állomáson ma-
radt szülőkre. 

A búcsúztatáson ott volt 
Dénes Le óné szociális fel-

Kele'némeförszán ui|áénltését 
a Szoviefun éya! és a népi 

tíemotíráe ák&al karöHve bajtják végre 
Ke'efném e(or szág kétéves gazdasági ferve 

A% adózás 
mondjuk meg 'őszintén — 

sohasem tartozott a nagy Orö-

taők közé. Ehhez azonban hoz-

zájárult az ts, hogy roppant 

Ziehézkes volt az adó befizetése, 

piig a csekkrendszer bevezeté-

se uldn is. Hatalmas adóívet 

tellett ugyanis kitölteni, szám-

talan rovattal és ráadásul kü-

lön-külön ilyen nagy tv kellett 

V különféle adókhoz. Most igen 

V'élszerü ujitdst vezettek be. Az 

mj adóiv, — amely Szegeden ts 

júliustól forgalomba kerül — 

ekkora csak mint egy zsebbe-

váló jegyzetfüzet. Minden adó-

befizetés bejegyezhető rajla és 

sgyutlal benne talál az adózó 

több esekklapol ts. Ezek nyug-

tarésze az adózónál összefűzve 

marad- Ezentúl tehát könnyebb 

,Usz még az adózás tsl.%. 

Amikor a „bűnjel" 

a patkányokat Irtja 

'Az elmúlt hetekben hírt ad-
' |unk arról, hogy Hódmezővá-
sárhelyen Pető Lajos patkány-
Irtó vállalatából elloptak egy 
B000 forint értékű idomított 
patkányvadász görényt A lo-
pással egvidőben eltűnt a vál-
lalattői az egyik palkányirló 
Mkalmázott, Malranovfcs István 
Is, aki ellen görénylopás gya-
núja miatt országos körözést 
fcdtak ki. Most ldderült, hogy a 
gyanú nem volt alaptalan, mert 
valóban Matranovics lopta el 
hz ország egyik legjobban ido-
kdtott görényét és azzal Moson-
magyaróváron önállósította 
fciagát. Nagyon szépen élt a 
patkányirtásból, de vesztérc 
(Vállalta az ottani rendőrség 
•megtisztítását* Ls, ahol az 
W i k rendőr felismerte. A tol-
jVajl őrizetbe vették és átk'sérték 
k vásárhelyi rendőrségre, s most 
p fogdában svigasztalhatja« a 
patkányokat, a görény pedig 
tnint bűnjel Mosonmagyaróvá-
ron maradt és ingyen irtja a 
fendörség épületében a patká-
nyokat. 

Szeged Iffemunkássk 

falujárásai 

'A Szakszervezeti Ifjumunkás 
I s Tanoncmozgalom (SzIT)sze-r csoportjai sorra alakitot-

meg kulturgárdájukat. Mű-
torukkal elsősorban a falvakat 
Keresik fel, hogy mégjobban 
megerősítsék a munkás- é* pa-
Yasztifjuság összefogását A rő-
frusi SzIT legutóbb Tápén járt 
|s bemutalták az »András háza-
podlk» cimü színdarabot, mely-
ben Molitorísz István, Hegykő 
József, Gyémánt Tibor, Blaha 
Katalin, Horváth Anna, Frank 
Sándor kapott sok tapsot Sl-
bert arattak Frank Dezső, Né-
•íeth Éva, Blaha Katalin sza-
valatai ás a bemutatott népi 
láncok, népdalok Is. Hasonló-
képpen jólsikerült műsort adott 
•Jő a bőripari SzIT Dorozs-
mán, A Nemzeti Bizottság ne-
vében Rácz Ferenc üdvözöhe 
Bket, majd mesejátékkal, szava-
latokkal, népdallal, népi tánc-
cal szórakoztatták < kózönsé-
fet Balázs Kató, Balogh Zol-
tán, Drahos Magda, Rálló Ju-
lin, Kurusa Margit, Sípos Já-
»os, Fohsz Béla, Tóth Sándor 
bevét emKtjük meg a sikeres 
Kereplők k&zfiL Zárószavakat 
lYarja Víncze SzIT titkár mon-
Üott 

Berlin, julius 1. Grotcwoll a 
német szocialista egységpárt 
társelnöke ismertette a szovjet 
övezet kétéves gazdasági tervét 
A terv szerint a termelés 
1950-ben elérj a háború előtti 
színvonal 85 százalékát, a la-

kosság életszinvoná'a 30 száza-
lékkal fog emelkedni, biztosít-
ják a napi 2000 kalória 
fejadagot. Keletnémetország 
gazdasági újjáépítését a Szov-
jetunióval és a népi demokrá-
ciákkal karöltve hajtják végre. 

ügyelő, a gyermeknyaraltatás 
főszervezője is, aki elmondot-
ta. hogy hetven fcis nyaraló 
Várostanyáfl a legjobb körül-
mények közölt le-sz elhelyez-
ve. A lányon az erdészeti szak-
iskolában. a fiuk az uj iskola 
tantermeiben lógnak aludni, de 
az egész napot az erdészeti 
iskola hatalmas parkjában töl-
tik. Fürdőmedence és játszó-
tér is ál l rendelkezésükre, hol 
az ifjúsági vezetők irányításá-
val jatékokat. népi táncokat és 
énekeket tanulnak s azokat a 
nyaralás végén tábortűz kö-
rül mulatják be. 

A vonat m á r valahol 
a rendező körül járhatott, ami-
kor néhány anya még mindig 
ott dili az állomáson. Boido : 

gau gondoltak arra. hogy az ő 
gyermekeik is élvezhetik vég-
re a nyár örömeit, a szegény 
gyermek is nyaralhat, mert a 
Magyar Dolgozók Pártja és a 
magyar kormány mindent meg-
tesz értük. Néhány hadigondo-
zott asszonynak bizonyára 
eszébe jutott, hogy nem" is 
olyan nagyon régen, szintén 
igy álltak az állomáson és egy 
elutazóra gondoltak, akit azon-
ban a fasizmus nem nyaralni, 
hanem gyilkos háborúba vitt 
el és aki talán vissza sem tért 
többé arról az útjáról. Az, akit 
most búcsúztattak, vissza fog 
térni egészségesen, boldogan 
és az íjj iskolaévben szorgal-
masan fog tanulni, hogy mire 
felnő tanult, józaiigondölkozá-
su tagja legyen, a szocialista 
társadalomnak. (p. s.) 

Gáz sz üzbég f a l v i b a n 
Dzbekiszlán egyes vidékein 

nagymértékben fordul elő a 
természetes gáz. Ezeken a Ic-
riHatékea a gyárak kivétel nél-
kül gázhajtásra rendezkednek 
he Most hozzákezdtek a fal-
vak gázvezetékeinek szerelésé-
hez. Jelenleg 23 község gázzal 
való ellátása van folyamatban 
Az év végéig további 40 köz-
ség lakóházaiba vezetik be a 
gázt. A gáz. amely eddig lé-
nyegileg csak a városi lakos-
ságnak állt rendelkezésére, 
Szovjet-Czbekisztán széfes te-
rületein a poraszílakosság szá-
mára is hozzáférhetővé válik. 

Repii Ő3ép a baromfite-
nyésztés szobafalában 

Moszkva közelében több 
óriási méretű kefíctőálíomás 
működik, amelvek csak fajtyu-
kok tojásait költik ,VL s a csi-
béket az ország küíönbóző ré-
szeiben működő baroinfifarmcflr 
rendelkezésére bocsátják a 
baromfiállomány minőségi fel-
javítása céljából. A kikelt csi-
béket már másnap repülőgé-
peiken továbbítják a vidéki La-
ronififarraokra. 

U j a b b n l é z l t e d é s e k 
a berlini szoviet övezet 
Ittassága életszínvo-
nalának emelésére 

Berlin, julius 1. Kolikov 
tábornagy a berlini szovjet 
övezet főparancsnokának 
rendelkezései alapján ju-
lius 1-én élelbelépnek a ber-
lini szovjet övezetben azok 
az uj rendelkezések, ame-
lyek a dolgozók életszínvo-
nalának emelkedését cé'oz-
zák. Naponta ujabb 20.000 
munkás kap egy tál meleg 
ételt, fokozzák az élelmi-
szeradagokat és jelentős 
mennyiségű építőanyagot 
adnak a lakosság részére. 

1 5 0 f r a n c i a gyerek 

45 amerikai csomag 
Páris. junius 28. Egy kis 

szajnamenti faluban a pan liz-
tiz frankot szedett össze száz-
ötven gyerektől és megígérte 
nekik, hogy ezért az ameri-
kai Vöröskereszttől cgy-egv 
ajándékcsomagot fognak kapni. 

Két hónap múlva valóban 
meg is érkezett, ha nem is 
százötven, de negyvenöt ame-
rikai csomag. íme tartalmuk:" 

Jojo. manzsetlagomb, feke-
tefej fi gombos Lü. fagyöngy, 
hintőpor, golyók, angolnyelvü, 
texasi regények, amerikai ka-
tonacérnák. 

Egy szem cukorka, vagy cso-
koládé sem volt a csomagban, 
de volt benne tizenkét fajta 
rágógumi reklám. S végül minct 
egyik mellett egv levélpapiros 
és boríték, nyilván azzal a cél-
lal, ha a gyermekek túláradó 
örömükben meg akarnák kö-
szönni az amerikaiak nemes, 
dus és tápláló ajándékcsomag-
ját. ugy legyen mlro irniok, 

A gyerekek azóta a papra 
is görbén néznek . . . 

Valuta az fmakinyvben 

Bukarest, julius 1, A ro-
máit állambiztonsági szer-
vek a bikszádi Szent Bazil 
kolostorban nagyarányú 
valulaüzérkcdést lepleztek 
le A házkutatás során az 
imakönyvek lapjai kőzött, 
valamint a szentképek mö-
gött a külföldi valuták egész 
halmazát találták meg. 

A srtMoysomlróí római 
IrsstoKJrtií plébános, dr. 
Roi ier Pá l lakásán szin-
tén több m i l l i ó lei értékű 
idegen valutát, ékszert és 
értéktárgyakat találtak. 

A bikszádi szerzeteseket 
őrizetbe vették, a szilágy-
somlói plébánost pedtgf 10; 

évi börtönre és 02000 lei 
pénzbüntetésre Ítélték. 

„ M o s z k v l c s - 1 " 

távolbalátó készülék 

A moszkvai politechnikai. 
múzeumban kiállították a 
• Moszkvics—1« távolbalátó ké-
szüléket. Az uj 20 lámpás ké-
szülék a moszkvai rádiógyár 
készítménye és egyike a leg-
tökéletesebb típusoknak. A ké-
néket és hangokat élesen to-
vábbítja. 

A muzeum ugyanezen a ki-
állításon megismerteti látoga-
tóit a távolbalátás tér.regével 
ás alapvető problémáival. 

Tislíb finomlisztet kapunk 
j u rusbzn 

Szigorúan ellenőrzik Szegeden 
a kenyér minőségét 

Csütörtökön tudomására ju-
tott a közellátás vezetőinek, 
hogv egy szeged! pcfc rosstfv 
minőség)! kenyeret hoz forga-! 
lomba. Nyomban vizsgálatot | 
indilolfak 'az ügyben év a jövő-
ben állandó ellenőrzéseket tar- j 
tanak a gazdasági rcn'Kir ég-
ige! együtt. A péttefc . ugyanis 
mostmár elegendő mennyiségű 
kenyérlisztkliutalást kapnak. , 
leliát alig 8—10 százaléknyi | 
kukoricalisztet szabad a ke-, 
nvérbe keverniük. Ez a kuk©-,1 

ricalisztmennyiség ezután még 
inkább csökkenni fog. 

Nemcsak a kenyér minősége 
javul egyre inkább, de Lukács 
tanácsnok a csütörtöki tanács-
ülésen bejelentette azt is, hogy" 
a iuliuM finomliszttéjadag »»' 
Ifibb lesz az elmúlt havinál. 

A román munkáspárt 
nemzetiségi politikája 
teljes sikerre számiihat 

A bukaresti Magyar Szó a sovén nevetés fefszá-
motásárói 

Bukarest, Julius 1. A Bu-
karestben megjelenő Ma-
gyar Szó a román munkás-
párt legutóbbi határozatával 
foglalkozva megállapítja, 
hogy a munkáspárt nemzeti-
ségi politikája teljes sikerre 
számithat. 

A Romániában egyiUtflS 

népek testvér, együttélése 
terén na£y}clenlőségű 
lépések történtek. 

A népi demokrácia felszá-
molta a sovén nacionalista 
nevelésnek és nemzetiségi el-
nyomásnak átkos hagyomá-
nyait. 

8 sienfember 18-án kezrlőifö szened! 
mezőgazdasági k i á l t á s o n mulatják be 

a termelési verseny eredményeit 
A város tanácsa 30 ezer fo-

rintot biztosított az őszi sze-
gedi mezőgazdasági kiállítás 
céljaira. A kiállítás megrende-
zésére máris fotynafc az előké-
születek. Az Időpontot fs meg-
határozták és ha különösebb 
akadály nem jön közbe, akkor 

Keplember 18—23-fe rende-
s t meg Alsóvároson a volt 
atászlaktanya épületében. 

A kiállításon a legkülönfélébb 
mezőgazdasági vonatkozású be-

mutató lesz, jelentőségét mégis 
az adja meg. hogy 

ez aükalamma! kerülnek 
bemutatásra x szegedi 
és sregestkiirnyék'í inezsfgaz-
das.1®» termelési verseny 
erediuénye'. 

A kiállitás keretében külön 
versenyeket ls rendeznek a ki-
állító gazdák között. Igy pél-
dául lesz kocsiszépségverseny, 
sőt lóverseny fs. 

A szombat délután 6 órára hirdetett aktíva ülést 

nem a Kálvin-téren, banem a városiláza közgyűlési termében 
tartjuk meg, Belépés csak meghívóval és tagsági könyvvel. 

Termelj többet, 
j o b b a t , 

o l c s ó b b a q ! 


