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A szegedi üzemek dolgozói 
a Dolgozók az iskoláért mozgalom élén 

J)r. Sörös Jenő elvtárs tan-
felügyelő a közigazgatási bizott-
ság kedd! ülésén általános ér-
deklődésiül kísérve olvasta fel 
Jelon|és6nck azt a részét, amely 
y Dolgozók az iskoláért mozga-
lomról számolt 'be. Sörös elv-
társ bejelentette, hogv Nagyszc-
ged, alábbi üzemei vállaltak ál-
lamosított Iskolákban roham-
munkát: 

1. A Winter kefegvár a Mar-
gh-utcai általános Iskola 9 ter-
minek rendbehozásál vállalta. 

2 A Szegedi Kenderfonói a 
móravárosi 14 tantermes isko-
lái hozza rendbe Ez az Iskola 
a legszegényebb társadalmi ré-
teg gyermekeinek beiskolázását 
biztosítja. Az összes szegedi 
Iskolák közül ez volt a legeíha-
nvngoltata állapotban. A mun-
kálatok ezen Iskolánál folya-
maiban vannak. 

3. A rókusi iskolát a Lemez-
igvár, Konzervgyár és Gázgyár 
hozta rendbe. A munkálatokat 
fitt in ár befelezték. 

4. A Dohánvgvár munkásai 
•z Aigner-felepi Iskola tataro-
zását vállallák. 

5 A KISOSz, KIOSz a Tápé-
. Török telejé iskola rendtehozá-
•át vállalta, mintegy- 60000 fo-
Itnt értékben. 

6 A Konzervgyári SzIT • do-
rozsmai általános Iskola tata-
rozását végzi 

7. A Csongrádi sugárul! Is-
kola tatarozását a Közalkalma-
zottak Szakszervezete végzi el 
kb 20 000 forint mnnkatetfk-
fv. 

A lvskiindorozsmat Ár-
pád központ! általános iskola 
felszerelés! és Javítást szükégte-
teit a szegedi Gáz- és Vfllamos-
kre-n ddlgozól végzik a helybeli 
azfilők munknzözősségének köz-
reműködésével. 

Kiemeli a jefentés, hogy nem-
esük munkával járult hozzá a 
társadalom az Iskolák rendlie-
hozaia'áboz. hanem a különféle 
löm,.•'szerveretek, üzemek. szin-
te versenyezve Iparkodtak a 
azükséces anyagot előteremte-
ni Ebhez sokszor pénzre Is 
•zfikség volt. Ezt különféle 
frvfijtések, kulturális előadások 
Mb. rendezéséve! biztosították 
Külön kl kolf emelni az MNDSz 
g-úi'éri akrióiáf, amely a ta-
gok áldozatkész közremfikódé-
rtével a .Dolgozók az Iskoláért, 
mozgalom javára 4.500 forintot 
eredményezett. 

F< íheesülhctellen értékű a 
•Dolgozók nz Iskoláért* mozga-
lom anyagiak terén, de még fon-
tosabb a morgnlom erkölcsi ér-
téke V nép magáénak hídja az 
Iskolát, mert bbzen olvnn odu-
tfással és szorgalommal dolro-
lík azok rendiíebozásán, mint-
ha saját haílékáréf volna szó. 
Az államosítás egvlk legfonto-
» b b erkölcsi tőkéje mutaiko-
«ott meg őszinte tettekben. A 
föld és a gvár után a népé az 
Víkota ls. Ennek tudatosítását 
fcolgálja nz MDP — a Pedagó-
gus Szakszervezet és n kultusz-
kormányzat által elindított és 
támogatott szocializáló mozgó-
Jom .Dolgozók az Iskoláért.* 

Ez n rövid Jelentés taszédes 
bizonviiékn annak, hogy • népi 

demokrácia társadalma az MDP 
és a tömegszervezefek vezetésé-
vel, továbbá a nép kormánya 
eddig soha nem tapasztalt meg-
értéssel, fáradsággal és lelke-
sedéssel fogtak hozzá az Iskolák 
minél tökéletesebb kiépítésé-
hez. Ila ehhez -hozzászámítjuk 
még Ozt a nagy áldozatot, mely-
lyet népi demokráciánk az is-
kolák tanerő és szaktanerő 
szükségleteit fedezi, továbbá az 
a szintén tetemes kiadást jelen-
tő összeget, amelyet a nevelők 
korszerű és szakszerű tovább-
képzésére és uj általános Isko-
lanevelők képzésére fordít, min-
denkinek el kell ismernie azt a 

Urteláthelvezéa! 
Tisztelettel értesítem kedves 
vevőimet, jóbarátaimat és 
Ismerőseimet, hogy divat-
áru üzletem Tisza Lajos-
körut 40 sz., Nagy Jenö-utca 
sarok, volt Vajda Ernő he-
lyiségébe helyeztem át. 

K ö v e c s L A s z l ú 
dlvulárukereskedő. 

tényt, hogy az MDP program-
nyilatkozatának az Iskolák de-
mokratizálására vonatkozó tere 
ve hatalmas lépésekkel halad a 
megvalósítás felé. 

Dr. Sörös tanfelügyelő je-
lentéséhez dr. Gál Tivadar fő-
jegyző szólt hozzá és indítvá-
nyozta, hogy a közigazgatási bi-
zottság fejezze ld köszönetét 
Szeged dolgozóinak azért a lel-
kes és önfeláldozó munkásságá-
ért, amivel az államosított isko-
lákat rohammunkájával újjá 
ép!ti, vagy he'-reáílitja. A köz-
igazgatási bizottság dr Gál Ti-
vadar indilványát egyhangniag 
elfogadta. 

30.000 munkás- és parasztasszony 
a népegészségügy szolgálatában 

Budapest, aug. 17. A felsza-
badulás után a népjóléti kor-
mányzat a falvak dolgozó népe 
egészségügyének és szociális 
problémáinak megoldása érde-
kében élelrchivta a népegész-
ségőrök szervezetét. A népegész-
ségőrők elsősorban munkás és 
parasztasszonyok az orvosok és 

a védőnők mellett dolgoznak. 

Egészségügyi tanfolyamon vesz-

nek részt és az orvos, vagy a 

védőnő utmutatása szerint vég 

zik munkájukat. Eddig mintegy 

30.000 munkás- és parasztasz-

szony vesz részt ma e nemzet-

mentő munkában. 

JelcntéScenyen szaporodott 
Szeged haszonállat állománya 

A ga/dasíígÉfclügyelőség a közigazgatási bizottság 
keddi ülésén érdekes jelentésben számolt be arró1, 
hogy a vi lágháborúban e'puszlu't iá la"ál lomány ebben 
nz esztendőben má r mi lyen örvendetesen gyarapodott. 
Eszerint , w> - . 

ió volt 1913-ban 10.039, vl947-ben 7052, 1948-ban 8.238: 
marha 1913-ban 16.481, 1947-ben 10.445, 1918-ban 11.300, 
ser lés 1943-ban 47.019, 1917-ben 15.089, 1948-ban 30 000, 
j uh 1943-ban 21.184,19 !7-ben 8.407, 1918-ban 10.000, 
kecskéről nincs adat, 1917-ben 1.028, 1948-ban 1330. 

Különösen n sertéseknél és a marháknál örvendcíes 
a jelentékeny szaporodás. 

A Kisgazdapárt politikai bizottsága 
egyetért Dobi Istvánnal 

a parasztság jövőjének kérdésében 
Budapest, augusztus 17. A 

Független Kisgazdapárt politi-
kai bizottsága kedden délután 
Dobi István cinöklelével ülést 
tartott. 

A politika* b'/oIKfcft teljes 
e«vetfrlését fejezte M Dobi 
Istvánnak a Kts Ufsás va-
sárnapi számában a paraszt-
i á ; jövőjéről teott cikkével. 

Dobi elnök bejelentette, hogy 
szeptember közepén országos 
értekezletet tartanak, amelyen 
ismét részletesen megvitatják 
az általános helyzetet. Októ-
berben összeüt a pártkongresz-
szns nagyválasztmánya, amely 
előreláthatóan már foglalkozni 
tud 

a Ffigsetlenség! Front n|já-
szervexésével kapcsolatos 
•ssi-es problémáikkal. 

A politika! bizottság tudo-
másul vette, hogy Szőnvi Imre 
és Vata Ernő összeférhetet-
lenségi helyzetre hivatkozva 
lemondtak képviselői mandá-
tumukról. Utódaik behívásá-
ról még nem tőrtént intézke-
dés. 

Tudomásul vfette ff politikai 
bizottság a korábban megüre-
sedett képviselői helyek betöl-
tésére vonatkozó előterjeszté-
seket. 

Tudomását vette • politikai 
bizottság Szabó István szat-
inármegyel és Raáb Károly 
eratergomrnegyei főispánnak 
egészségi állapotán* vjoó hi-

vatkozással történt leriiondá-
sát. Szabó István helyére Bor-
széki István kisgazdát jelölték 
főispánnak. 

A politikai bizottság a 
MOSzK igazgatóságából több 
tagot visszahívott s azok he-
lyét másokkal töltölte be. 

K i t űnően sikerült 
a felsőHözpontf egész-

secnap 
A balástyai MNDSz dr. Ze-

leá Ferencnó zőldkeresztes vé-
dőnő vezetésével vasárnap gaz-
dag műsora, egésf napot be-
töltő egészságnapot rendbzett 
Felsőkőzponton. A műsoron 
közreműködtek a Szegedi Nem-
zeti Színház művészei és a 
szatymazi EPOSz fiataljai. Az 
egészségnapra a környező ta-
nyákból többszáz ember gyűlt 
össze. A tanyai gyermekeket, 
aláket bábszínházzal szórakoz-
tattak, a zőldkereszt teherautói 
szállították az ünnepségekre. A 
bábszínház után minden gyer-
meket bőségesen megvendégel-
tek. Az egészségnap keretétan 
Herczegh Istvánné, dr. Koródi 
István tisztiorvos és dr. Papp 
Zoltán közigazgatási vezető tar-
tottak előadást. A kitűnő ren-
dezés Simkó Pálné és munka-
társainak érdeme. 

448 mezőgazdasági gép 
a multévi beszolgáltatást verseny 

győzteseinek 
Budapest, aug. 17. A közellá-

tási koimányzat egy mll'ió fo-
rint értéktan 4S8 mezőgazda-
sági gépet juttatott a multévi 
taszotgá'tatás! verseny győzte-
seinek jutalmazására 7 megye 
67 földnilves szövetkezetének. 

A gépeket augusztus 20-án 
osztják ki ünnepélyes keretek 
kőzött. Az elért eredmények 
alapján Békés-megve 14; Csa-

nád-megye 5, Szatmár-, Bcreg-
megye 8, Soniogy-tnegye 19, 
Sopron-megye 4, Vas-megye 7 
és Zala-megye 10 földmives szö-
vetkezete kapott mezőgazdasági 
gépeket. 

Összesen 69 szelektort, 83 
veíőgépet, 92 ldsvetőgépct, 48 
rostát és 202 lókapát osztanak 
ki az arra érdemes községek 
között. 

Elmebajt szimti'á'ü a tanú 
a Eerro ec^nlka t e p a u i tárgyalásán 
A budapesti népbiróság ked-

den folytatta a Ferrotechnikn 
hűtlenséggel vádolt vezetői 
bűnügyének tárgyalását. Első-
nek Kenienes Ilonát, Lőtsős 
titkárnőjét hallgatták ki, aki 
elmondotta, hogy Lötsős 340 
embert akart kivándorollatni 
Dominika ái'amban létesítendő 
gyárába. 

Pusztai Tibor üzem tulajdo-
nos tagadta bűnösségét és el-
mebajt színlelt. 

Ansentarger Mihály gépész-
mérnök. a Ferrofcch'nika volt 
műszaki igazgatója vallomásá-

ban semmiről som akar tudni. 
Takács József magántisztvi-

selő kihallgatása során elmon-
dotta: Pusztai egy alkalommal 
említette neki, nogy* Lötsös ai 
géppisztoly műszaki rajzait sok-
szorosan lekicsinyítve filmen 
szándékozik kicsempészni aa 
országitól. 

A tanácselnök ezután a tár-
gyalást félbeszakította és foly-
tatását szerda reggelre tüzto 
ki, amikor Nagy Lajos utolsó 
vádlott, majd a fegyverszakér-
tők és a tanuk kihallgatására 
kerül sor. 

S t o l n o k v e z p » C s a n á d e l ő t t 

A beszolgáltatás üteme 
egyre fokozódik 

Budapest, aug. 17. Az orszá-
gos közellátási hivatal jelentése 
szerint augusztus 8-tg a tény-
legcsen beszolgáltatott kenyér, 
gabona mennyisége 27.493 va-
gon volt az előző hónapi 15.002 
vagonnal szemben A beszolgál-
tatás! verseny a következőkép-
pen alakult: 1. Szolnok várme-
gye 203 százalék, 2. Csanád vár-
Umegye 220 százalék, 3. Bác?-

bodrog vármegye 200 százalék, 

4. Baranya vármegye 188 szá-

zalék, 5. Békés vármegye 173 

százalék, 6. Csongrád várme-

gye 165 százalék, 7. Fejér vár-

megye 163 százalék, 8. Tolna 

vármegye 129 százalék, 9. Győr-

Mosón vármegye 126 százalék, 

10. Heves vármegye 125 száza-

lék. 

L E Ö U J A B d : 

MAROSAN GYÖRGYÖT, az 
MDP helyettes főtitkárát a 
Magyar Kosárlabdázók Szövet-
sége • kedden este elnökévé vá-
lasztotta. Marosán György meg-
választása ulán beszédet mon-
dott, amelyben külön kiemelte 
kosárlabdázóink fényes sikereit 
a balkáni és a középeurópai já-
tékokon, valamint kiváló oloin-
piai szereplésüket, ahol számos 
értékes győzelmet arattak. A 

közevülés ezután tá iraWag üd-
vözölte Rákos! Mát- ás befvetles 
miniszterelnököt és a magyar 
olimpiai győzteseket és helye-
zetteket. 

NAGYVÁRADON augusztus 
15-én ünnepélyes keretek kőzött 
magyar-román kulhirlietet nyi-
tottak meg. A román mnn' ás-
párt által kezdeményezett kut-
turhéten Erd/Iv legjobb ma-
gvar és román népművésze! lép-
nek fel. Megérkezett Nagyvá-
radra a kolozsvári állami ma-
"vc.r S7!nbáz együttese és a ko-
lozsvá 1 magyar népopera ének-
kara A kulturhéten Ismert ér-
dél 1 magyar Írók Is résztvesz-
nek. 

w r r a d s r e r a báhvs ' ám-4vat 

kás r l t e rey l e j t h n r í d ' r a i i 

A leningrádi»Szvetlana «-gváre 
ban ujrendszerü bányalámpák 
gvártá-ához kezdtek. Az uj lám-
pák fénynyalábja kétszer olvan 
erős, mint a Jelenleg használat-
ban levőké. A gyártást annyira 
kibővütk, hogy rövidesen min-
den bányászt el lehessen l&tn] 
esekkel az tg lámpákkal. 

Mi t ö f t en i a s u s o g ó b a n ? 

Susogónak hívták a 106/17, 
közérdekű munkásszázad hír-
hedt 112. számú kinzókamra-
Ját, ahová Zsildk János pa-
rancsnok, békéscsabai tanítói 
szállította áldozatait. A 214 fő-
nyi legénységből több, ndnt 90 
elpusztult. Z silóknak a felsza-
badulás után nyoma veszett s 
távollétében indult ellene el-
járás. 

Nemrég tért vissza az or-
szágba, de a szflrőtáborban le-
fogták és népbiróság elé került, 
amiről a szeged! sajtó annak-
idején megemlékezett. A letar-
tóztatás híre eljutott Rudapest-
re, Debrecenbe és azokra a he-
lyekre, ahol a kínzásokat túlélő 
tanuk élnek, akik megjelentek a 
szegedi népbiróság előtt és ta-
núvallomást teltek. 

Az ügyben rövidesen tárgya-
lást tűznek kl, melyet Igen nagyi 
érdeklődés előz meg. 

Ahol a nő is árucikk 
Egy londoni újságban kis 

hirdetés jelent meg. .Eladó 38 
éves, csino9, barna, slb. dol-
gozó nő 1500 font keresetű fér-
finek.* 

A legújabb amerikai divat, 
miszerint a nők megvételre kí-
nálkoznak, ugylátaztk, már Ang-
liában fs tért hód i t . . . 

KEDDEN délután az Ari-
be rg-expresszei érkezett haza 
olimpikonjaink utolsóelőtti 
csoportja. A hazaérkezőket az 
OSH nevében Korbacsics Pál 
főosztály vezető üdvözölte a pá-
lyaudvaron. 


