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Ifjúmunkások, parasztfiatalok és diákok 
fciizasen dolgoznak az Iskolák rendbehozásán 

A Magyar Ifjúság Nép! Szö-
vetsége megindította az tlffuiág 
X demokratikus iskoláért* moz-
galmat. 

— Népünk ellenségei, a »fe-
kete reakciót az Iskolák meg-
rongálására, a felszerelések él-
lopására uszította a tanítókat és 
éz ifjúságot. Mi a nyár folya-
mán önkéntes munkára, Isko-
láink fejlesztésére, építésére 
hívjuk a magyar ifjúságot, mert 
tudjuk, hogy mienk az Iskola, 

{ tagunknak építjük' — fgy 
angzik a MINSz felhívása, 

Amelyben felszólítják az Ifju-
hrankásokat, parasztflatalokaf, 
kózéplskolásokttt és egyetemis-
tákat egyaránt, hogy alakítsa-
tiak minden városban, község-
ben és tanván munkncsoporlo-
hat az Iskolák helyrehozására, 
felszerelésére, kiestnositátára. 

Ebből e fontos, újjáépítő 
munkából a szegedi fiafalság 
•em akar kimaradni. Minden 
Ifjúsági szervezet egyaránt H 
Akarja venni a részét a munká-
ból 

— A mozgalom Jelentősége 
fpper abban rejtik, — mondot-
ta Perjést László, a MINSz me-
gyei titkára, — hogy valameny-
V/l Ifjúsági szervezel segítségé-
re siet az Iskoláknak és nem-
tsak a diákok, hetn*m ere fűk-
höz mérten a többi demo-
Itro'V-ns szervezetbe tömörüli 
Wwntrl- és parasztfiatalok ts 
ttofáUr-lnak az Iskolák fef-
If*tíé*thez. Kt. aktív munka 
leriüészetesen ősszel Indulhat 

meg nagyobb mértékben, de 
már addig la — főként a mun-
kásifjuság vonalán — megtesz-
szük az első lépéseket. A diák-
ság őaszel a Diákszövetség Irá-
nyításával felajánlja segítségét 
iz iskolák leltárainak, kimuta-
tásoknak és egyéb Ilyen terníé-
szetü munkáknak az? elkészíté-
séhez. Hisszük, hogy ifjúsági 
szervezeteink leleményessége 
tpzen a téren Is szép eredménye-
ket ér majd el és ősztől ver-
senyszerűen Is megindulhat az 
Iskolák csinosítási munkája, az 
udvarok, tantermek rendbentar-
lása. Elegendhclclfenüi szüksé-
ges lenno mindehhez, hogy a 
Diátok Nrmzcli Szövetsége, az 
általános iskolákban pedig az 
úttörők egy-egy otthonhoz Jut-
hassanak. 

Nagy lelkesedéssel beszáll er-
ről a kérdésről a Szakszerveze-
ti Ifjúsági és Tanoncmozgalom 
(SzIT) nagyszegwli titkára 
Ladányi Benedek is. Kijelentet-
te, hogy a munkásifjuságot egy-
ségesen kapcsolják be ebbe a 
mozgalomba és mindenki n sa-
ját szakmája területén Igyek-
szik majd segíteni. A lemezggi• 
Ti SzlT-esek például hulladék 
'deszkákbál készítenek vonalzó-
kat. háromszögeket, fa tlntatar-
tókaf faragnak és egyéb apró 
iskolaszereket. A Jói rajzoló 
ifjúmunkások 48-as feliratokat 
falitáblákat készítőnek1 a tanter-
mek csinosítására. Segítséget 
nyújtanak majd az Iskola be-
rendezési tárgyainak, padoknak, 

katedráknak, záraknak kijavítá-
sához is. 

A paraszt fiatalság nevében 

Szekeres Szilveszter, az EPOSz 

nagyszegedi titkárhelyeltese 

mondja el terveiket, amelyek 

azonban a Jelenlegi dologidő 

ulán vehetnek nagyobb lendüle-

tet 

— Felhívjuk a falusi EPOSz 
szervezetek figyelmét, — mond-
ja — liogy szervezzék mag az 
iskola állandó gondozását. A 
vasárnapi gyűlések általában az 
Iskolában szoktak tenni. Előtte 
majd feltakarítjuk a termeket, 
fellocsoljuk az udvart. Azokon 
a helyeken, alioi nincs kerilés 
az Iskola körük élősövénvt ülte-
tünk. Az iskolaudvarokban röp-
labdapályát is létesítsünk majd. 
Csak két karót keli ehhez leás-
ni és háló ls csak akad liozzá 
Nemcsak a falusi iskolákról aka-
runk gondoskodni, hanem hoz-
zásegítünk a Városiak csinosítá-
sához is- Amint lehetségessé vá-
lik, virágpalántákat, virágma-
gokat hozunk be, hogy elültet-, 
hessék az udvaron, vagy ki te-
gyék az ablakokba. 

Mindezek a tervek. ötletek 
mutatják, hogy a szegedi Ifjú-
ság vezetői is magukénak érzik 
az iskolákat és bíznak benne, 
hogy még számtalan apróság 
megvalósításával, a diák, mun-
kás és parasztifjiiság összefogá-
sával, valóban egészséges, kor-
szerű Iskolákban végezhetik pe-
dagógusaink K tlcniokratiküs 
nevelés fontos feladatát. 

Uj helyzet előtt a harmadik ero 
kormánya 

Százhúszezer tiSztviselS uzlrájkot Franciaországban 

Párizs, Julius 8. A francia 
szocialista párt nemrég befeje-
ződött országos értekezlete meg-
hozta első gyümölcsét A . párt 
parlamenti csoportja kénytelen 
Vott a kormány élten szavazni 
Mint ismeretes, a hadügyi tár-
ca kiadásainak csökkentese ér-
dekében a nemzetgyűlés szerda 
délutáni ülésén a szocialista 
párt kénytelen volt kiuyrani a 
koalícióból és a kommunisták-
kal együtt a kormány állás-
pontja ellen szavazni. A szocia-
lista párt parlamenti csoportja 
magatartása hatalmas megdöb-
benést váltott kl. Sehuman még 
az éjszaka folyamán összeült a 
szocialista vezérknrráf hogy 
megpróbálja elsimítani n vere-
séget. Az első tárgyalások azon-
ban nem vezetlek eredményre 
és e pillanatban ugyWszik. 
hogy Sehuman kényszerül a bi-
zalmi kérdés felveiésérc. 

A legsúlyosabb nehézségen 

azonban nem erről az oldatról 
tornyosulnak a kormány elé. 
Csütörtökön reggel óta sztrájk-
ban JH a francia pénzügyi kor-
mányzat százhúszezer tisztvise-
lője. A legérdekesebb az, hogy 
ezek közit a dolgozók közül 
számosan tartoznak olyan ka-
tegóriába, amely többségében a 
szakadár szakszervezetek kezén 
van. Mégis, valamennyien egy 
emberként követték a CGT jel-
szavait Ez a mozgalom, nmely 
utolsó pillanatban szerzeit ér-
tesülések szerint konnven átter-
jedhet a posta és telefonszolgá-
lat dolgozóira, valamint az Igaz-
ságügyi közalkalmazottakra is* 
merőben uj helyzet elé állítja 
a harmadik erö kormányát és 
elsősorban Moch bclügyminhz« ' 
tért, mert ezt a sztrájkot nehéz 
lenne >szocialista« módszerek-
ke', csendőrrohammal, tankok-
kal és könnygázbombákkal eí«j 
intézni. 

Izpalmas belőrfihajsza Szepeően... 

Rendőrkézre került 
„ s z é p J ó z s i " , a nök kedvence 

T -i 

Jl? öt*ve« »erv sorén 

III v i d é k i iparvárosokkeletkoznek 
Az iparosságot rendszeresen bekapcsolják a tervgazdálkodásba 

Rádióankét az MDP ipari célkitűzéseiről 

Karczag Imre államtitkár, 

£«j<ta Imre a Tervliivatal 
nöke és HarustyáJk József 

A Szakszervezeti Tanács el-
nöke csütörtökön rAdióan-
kétet tartottak az MDP 
Iparú célkitűzéseiről. 

Karczag Imre hangsúlyoz-
ta, hogv az MDP programja 
konkrét feladatot oki meg 
Az ipar u j szervezetének 
megalkotásával, amely meg-
l e l d n népi demokrácia 
követelményeinek. 

Alapveid célkitűzésűnk 
nagymennyiségű, olcsó és 

Íómlnótégji áruk előállt-
tea, nz önköltség csök-

kentése, n gyártási ujilá-
sok széleskörű bevezetése, 
• termelési folyamat he-
lyes megszervezése, a 
nyersanyaggal és iiumka-
erővel való gazdálkodás. 

•Ilndozekcn a területeken 
Bngv iránvokRnn folyik a 
Jfcmnkn. 

Cétuuk az Iparosság rend-
szeres bekapcsolása a lerv-
R'azdálkodásbn. lnv1t mp,f. 
rendelésekkel, hitel és 
nyersanyag ellátással tá-
masztunk alá. 
Vajda Imre államtitkár rá-

6utalóit orra, hogy amíg a 
írom é v e s terv mégtathiidsa-

por «nk bizonytalanság mutat-
kozol I, a d d i g n munkavcrsc-
Ayek, az államosítás, a mun-
ka racionalizálása eredménye-
ként olyan ieniftüctet vett n 
fejlődés, hogy a hároméves 
lei-vet 2 év és 5 hónap alatt 
teljesülhetjük. Az u j ötéves 
terv teljesen uj lé tes í tmények; 

egész soráS fogja tartalmazni. 
UJ nagyolvasztók, kéhók, 
hen-eriték és elektromos 
renlrátek létesülnek. 
Az a) ötéves terv során a 
legfontosabb és legnagyobb-
szabása ipartelepeket nem 
a fővárosban és annak kör-
nyékén. hanruP • vidéken, 
megtelelő helyen dllUjáb fel. 

Ennek során uj iparvárosok 

nőnek majd kl H magjai- föld-
ből. 

Harustyák József rámuta-
tott. arra- a szervezett mun-
kásság minden tekintetben 
azonosítja magát nz MDP ipari 
vonatkozású célkitűzéseivel. A 
szakszervezetek dolgozói az 
MDP programjának sikeres 
végrehajtását a maguk mun-
kájával is biztosítani fogják. 

E g y k i t C x x x t e t é s 

és egy fejbeverés 
Traman kézfogása után baseball-ütővel terítették le 

Newyorftból Jelentik:-Tru-
man elnök a napokban egy 
Mario Garzla nevü mexikói 
katonának a legmagasabb ki-
lűnlelé.st, a Congressional Mc-
dai of Donort adományozta, 
mert nz amerikai hadsereg kö-
tetekében vitézin harcolt a vi-
lágháború során A kitünte-
tés átnyujtásakor a kővetke-
zőket mondotta Traman el-
nök: 

— Ezt n M tüntetést büsz-
kébben viselném, mint az el-
nöki c fme l i . . . 

A katona hálásan megkö-
szönte a kitüntetést és lelke-
sen rázta H azerencseJrivánók 
Icezét. Aztán visszaindult Mexi-
kóba. Útját megszakította 
Texash.m, ahot katonai egyen-
ruhájában és a legmagasabb 
kitüntetés színes szalagjává: a 
mellén betért egy bárba, hogy 
frissítőt Igy ék. Goca-Colat kért. 
Nem kapott. A tulajdonos rá-
mutatott a falon függő felírás-
ra: »Mexikóit nem szolgálunk 
láls. Müvei A katona rangjeizé-

zén rajta volt a mexikói meg-
jelölés is, ezért • elálltak attól, 
hogy neki hűsítőt adjanak*. 
A kitüntetett katona egyetlen 
szót mondolt: — Gyalázat! 

Többet nem ls tudott mon-
dani. Egy ismeretlen személy 
fejbevágta egy baseball-ütő-
vel. A kitüntetett katona el-
terült a bár eementpadlóján. 

Mexikói volt, A me l ikában. 

Összeom olt a gSrSg 
koriuáRvcsagaSok végső 

nagy offenzívája 
A szabad görög rád ió jelen-

tése szerint a nagy garral be-
jelentett monarchó-lasiszta of-
fenzíva, amely végső nagy tá-
madásra Indult, Kifulladt. A 
kormiánycsnpatok hatalmas 
túlerővel éa tüzérségi támo-
gatással megindult rohama 
minduntalan elakadt a hősie-
sen helytá l ló szabadi) arcos 1 
csapatok Aoélfatán. , 

A szegedi rendőrség egyik 
nyomozója csütörtökön dél-
után n nágyái lomás mögött, 
közel félórás hajsza után el-
fogott egy országosan körözött, 
veszedelmes betörőt. 

Csütörtökön délelőtt a Marx-
téren a nyomozók figyelmesek 
let lek egytefj cipőket áron alul 
kínálgató suliiméra. Az ioi-
csó J/most «kórdoFe von Iáit és 
kiderüli, hogy a cipőt meg-
Lizáshói,ári i l ja s megbízójától 
szöveteket is vett át. Elmond-
ta, hogy megbízója egy kis So-
mogyi-utcai étkezdében tar-
tózkodik. A nyomozók azonnal 
odasiettek', dc elkésve, mert 
valamelyik >lárs« már megvit-
te a veszedelem hírét. 

Az étkezdében a kereseti 
megbízót csak «szép Józsi* né-
ven Ismerték és elmondották, 
hogy hetek óta tartózkodik 
Szegeden, mint szövclkereste-
dő. Majdnem minden nap más 
• titkárnő* társaságában szórja 
pénzét. Vidékre, is sokat utaz-
gatott, legutóbb Debrecenből, 
tért haza szép »keresettet*. 

A nyomozó® pontos sze-
mélyicirífc alapján az egész 
városban it »textiles* keresé-
sére sietlek1. Egyikük a szülé-
szeti klinika mögött tel is fe-
dezte a betörőt legújabb tit-

kárnőjével. *Szép Józsi* meg-
érezte a bajt, futásnak crcdf j 
de a nyomozó sem volt resf.t 
A romépületek közötti többi 
mtoit félórás hajsza ulán m 
n agyú Tamás közelében csíptet 
et. A betörővel azonnal meg-
indult a rendőrség felé, de 
a Gizella-léren baj történt. A 
nyomozó a betörőt egy rend-] 
őrre bízta és elment, liogy ér-' 
tesilsc torsait az eredmény-
ről. iSzep Józsi* egy ideig 
türelmesen Alit a rendőr mel-
lett, majd hirtelen kereket ol-
dott. A rendőr az ulca közön-' 
ségévci együtt utána eredt és 
a Jókai-utcában, a Déima-
gy.irország szerkesztősége 
előtt utolérte. A betörő még 
ekkor is dulakodott, de elő-
került a bilincs ós a nők ked-
vence megbilincselve sétálha-
tott végig a délutáni korzón, 

A rendőrségen megkezdték, 
vallatását és n betörő n késő 
esti órásig kél Debrecenben 
fa-követett nagyszabású betö-
rtst ismert he! A kihallgatás 
tovább lart. A sikeres nyomo-
zás érdekébe® a rendőrség a A 
ügyrőt nem adott ki jelentést 
és nem adták ki »szép Józsi* 
valódi nevét sem; amelyet or-
szágos körözte tésíettniatt amúgy 
sem használt szivesen, 

Ax uj börtönvezetftxéq 

hivatása magaslatán áll 

Metrtrusult levélcsempészés 
furába uyurt orvosságos üvegben 

A Csillagbörtönben leleplezett 
sorozatos visszaélések után uj 
vezetőség kerütt a bünlctőlnlé-
zct étére. Az uj vezetők éberen 
őrködnek a demokrácia rendje 
felelt és minden szabálytalansá-
got csirájában elfojtanak 

Azóta rájött erre dr. Balogh 
Pálné Erdélyi Erzsébet volt sze-
gedi kórházi orvos felesége is. 
Dr. Bafogh Pál súlyos háborús 
bűntett gyanújával H Csillag 
bőrlőn fakója. Felesége élelmei 
küldött be, nem számítva a tü-
zetes vizsgálatra. Dc az n] ve-
zetőség mindent átvizsgált. íny 
a nagy darab tv-ót ls, amiből 
egy ícis orvosságos fiola kerüli 
elő. Gyanús volt, mert orvossá-
got nyittan ls be lehet adui és 
iiborították az aszpirin tabét-
tákat Két aszpirin közé egy vé-
kony papírlap vott hajtogatva, 
A tfekeielevél Uaioghné keze-

írásával izgatás bűntettét kime-
rítő közléseket tartalmazott a 
jugasz'áu eseményeklel kapcso-
latban. Balogh né t átadták a 
népügyészségnek s gyorsított el-
járással pénteken mái* a népbi-
róság külön tanácsa elé kerül. 

Csáb röviden 
A NYUGATI német zónában 

augusztustól kezdve száz gram-
mal csökkentik a zsirfejadagot. 

A B A T T O N Y A I délszlá-
vok antifasiszta szövetségo 
elitéli a jugosz láv K P po-
l i t iká já t . 

Tóth Antal 19 éve sándor-
falva lakost hnsbarugta a 16. 
KirályhalmAn Kirí Imre 21 
éves földműves leesett a csép-
lőgépről. 

ASBÓTII JÓZSEFET az Or-
szágos Teniszszövetség szakfel-
ügyelőjévé nevezték ki. 


