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Makó tornyai és a városszél
házai még idecsillannak a délutáni napsütésben. Az »Uttörői
csoport lanváján vigan folyik a
munka. A két kutya dühös uga.
iására előkerül Zsigó
Ferenc
elvtárs, a csoport elnöke. A többiek oda sem figyelnek, hiszen
gyakori itt a látogató, aki csodálkozni és tanu'ni akar.
— .4 búzát nézzük meg előtzbr — ajánlja Zsigó elvlárs.
Tizennégyholdas búzatáblájukat a szél is örömmel simo.
gátja, olyan szép.

ünnepségei

a
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sarokban egész halom könyv
hever, mert az úttörők bizony
sokat köszönhetnek a könyvnek a tanulásnak.
-r Hát most aztán
röviden
elmondom,
ha kivár esi,
hogyan
lettünk
zlsök a ver.
senyben és minek
köszönhetjük, hogy ősszel az osztozás
nál háromszor
annyink
írsz,
mintha
külön-külön
gazdálkodtunk volna — meséli Zsigó
bácsi.

Azok a Párttonéneti 1 éves
egyéni tanulásban
résztvevő
elvtársak, akik a vasárnapi konferencián nem vettek részt, 4-én
délután 6 órára az oktatási osztályon pótkonferencián jelenjeAz ünnepség a S2échenyi-téren nek meg.
zajiik le, hol az ünnepi beszédet
Kulturfelelősök részére érteSárfi Rózsi országgyűlési képviselő, az MNDSz budapesti köz- kezletet tartunk ma este 6 órapontjának vezetőségi tagja tart- kor a pártközpont kulturosztája meg. A zászlóavatás után este iyán, Bettinán r-utca 4.
nyolc órakor a Hungáriában műsorral egyoeköiött bálát rendeznek.
fiz a ^ a l báiyíszirt

rendez vasárnap délelőtt 11 órakor a Magyar Nők Demokratikus Szövetségéiiek szegedi szervezete.
|
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tagjai

'A püspökielei országúton
alig jutsz néhány méterre tud
« z iskolán, az egyik dülőut sarkán kis tábla túnik a szemedbe. Arr° figyelmeztet: hO/y a búzatáblák
között haladó, nemrég még sáros, most nagy, kemény rögösre száradt földe it
vezet a makói »Uttörö« lermelöcsoport
székbe yére,
d uolt
Mandei-féle
tanyára.
Ugy nap emente felé a környék földje'reá sok parasztember veszi errefelé az útját, még akkor is, ha mindjárt
keriilő,
de igen kíváncsiak az uj termelési forma makói
úttörőinek
munkájára
s legfőképpen eredményeire• De nemcsak az az
érdé'es, hogy milyen eredményt értek
a közös munkává'»
érdemes megnézni- ho,y milyen v° lt a munka, hogyan szervezték meg- mert vasárnap Medqyeseqyházán kiderít't, h°gy az
Uttörö csoporttól az egész megye példát vehet. Hiszen
ők
nyerték meg a tavaszi mezőgazdasági
verseny első szakaszának
vándorzászlóját.

Páríhireh

Zászlóavatási

nak idejében elvégezni. H a
valamelyik
munkához
egy
nem elég, elvégzi négy-öt. Ha
aem bir a lóval egy, odaállnk ketten. Ha külön-külön
gazdálkodnak, lézabálta volsa'ias'n laiiia't s n a a l larmslni
na mindenüket
a kukac, de
— SZATYMAZ
község doligy közös erővel elkerülték a
szs'íis 2 leius
'íáinni dijaira
•
gozó parasztjai
termelési vernagy kárt.
Az
angol
bányász
szövetség
senyben
állnak
Sándorfalva,
skóciai szervezetének értekezleDorozsma,
Felsőköz- tén Moffat elnök' éles szavakkal
A csoport azon
tagjaival, Algyő.
paraszt- ítélte el az angol szakszerveakik még a városban laknak, pont község dolgozó
jaival.
Verseny folyamán
ki- zeti szövetség kilépését a szak"gyütt indulunk hazafelé.
község szervezeti világszövetségből. A
—
Hová-hová
szomszéd, tűnt, hogy Szatymaz
szól egyikük a földeken ke- dülőbizosai
ezideig
alegdere- .'""nkásosztály egysége - mon7.„„.rr . ...
, ... , . | lotta — «oha nem volt olvan
resztül baktató közeli tanyás- ..asaboan
kivettek részuket _a\ Metbevá-rőan fouto*. mint most
nak.
munkából A verseny
folyamán
gyáltalán nem kétséges, hogy
és vetés: d ellen irányul a háborús ké— Elhívom onnan a harma- a tavaszi szántási
jó mun- szülődés. Az" angol bányászok
dik tanyából a sógort — vála- 'erv végrehajtásában
az esők közé kerül- ohasem fognak szenet termelszolja dühösen, — mert nem kájukkal
Pál, ni a Szovjetunióban fo a kebírom magam
javítani
a ku tek Vetró Antal, Urbán
totenróprí or«z1cokban élő szoSándor cialista testvéreik ellen iránya*at. hiába nehéz igy
egvedül Széli Gvörgy és Papdi
parasztok.
Ift háborn céljaira.
fp.)

V
avatták a s^afiedl J ó z s e f Utiila

A héroméves terv ujabb eredményeként

Egyszerű az egész

E z is a k ö z ö s

m u n k a Nagy köztünk a megértés s
ugy dolgozunk,
mint IS testeredménye
vér. Megvan a heti tervünk, de
magyarázza — a szomszédoeste
is
átbeszéljük
a máskét k'étte a kukac, amott meg
mert
alkalmazaz 50 holdas Joó Samujé ala- napi munkát,
az
időjáráshoz
csony, ritk-a s teli van üszöggel kodnunk kell
De mi a-tán fe> is kellünk éj- is, de ezt is csak akkor tudha tervnek idején mérget szórni, a föl- uk megvalósítani
Azérf
de! vedig kétszer boronáltuk és szerűen megy minden.
utána meg ts hengereltük. 10 >s szebbele sokkal a' mi földmázsa pétisót is kiszórtunk fej. eink,
mert
csoportosítani
trágyának- Nem ts lesz sehol a ' adjuk az erőket.
megyében ilyen termés.
— Az is sokat jelent, hogy
A búzatábla mögött már bemind örömmel dolgozunk, hifejezték a munkát a kanások.
műveljük
\/aina Pál és Morvái
Sándor szen a sajátunkat
már előbb eljöttek, hogy meg- A Joó Samunál, aki ott csapja
ahol
tudja
öntözzék a palántákkal
teli Ke a napszámost,
melegágyakat. Zsigó bácsi a nem is csoda, ha fele ugy se
buza után
sorra mutalja a dolgoznak.
dinnye és a dohányföldet.
— No de itt mi minden este
— Ezeknél sincs szebb sehol ',eirjuk, hogy ki mit végzett
s
halárban, de Ián az egész s aszerint kap majd az elosz
megyében sem.
fásról.
A csoport tagjai egymásután
A. k ö l ö n b ö z ő tervekről
mosdanak meg az áriézikutnál
s azután mielőtt hazaindulná- beszélgetünk
ezután Zsigó
nak. elbeszélgetnek kicsit, len. dvtárssal.
Elmondja,
hogy
gyet Jó-sef- Czene Jón^s. lenei
most épül a dohánypajtájuk,
lóz'Cfné. Czu'ár MáUOtt ,
fíő!i
darálót is kapFe renc Halwka
f.njos. Len- i napokban
gve/ István és Pódi Ferenrné nak és szivattyút az öntözésvalamint
A. Kovács Antal, a hez, többszáz naposcsirkét és
bét póttag a vasárnap kapott ok minden mást.
vándorzászlórői beszélnek
fis mindenük közös. A ló.
a disznók, a csirkék, a tojás
. Nem engedjük
Veszekedés pedig nem hangelvinni i n n e n
úk el soha, mert csak az citzt a szép zászlót — m o n d j a vakodik akinek semmije sincs
Morvái, —
hiszen
szin'e ez rt.t tudják, hogy
mindannvijelképezi hogy a
nyomorból
•knak jut bőven, mert níne?
a
szegénységből
ki
tudunk -TT-OTI TTIV—VR r t t P ifl f r ! - s
vergődni,
boldogan
tudunk
élni. mert összefogunk.
Köz.ö
H rtíe m ^ n v
erővel,
tervszerű
munkával
egész
szigetet
varázsolunk
Kórhírré teszem, hogy a földművelésügyi
miniszter 8212—2—10-19. (112) F. M. sz.
ide a Lelei-ut mellé.
Igaza van. A z »uttőrő« cso
port földjei, a dohányuk. Í
búzájuk,
répamagjuk, zöldamely példát mutat minden
kinek.
«

Zsiga bécsi bevezet a házba. az irodába. Kis parasntSjoba. buboskemencével.
ké'
éo-o-vai őr egy
asztallal. A?
pn-trlou c é a z ••hivatal*. K : i
lö-höRo könwek. füzetök.
amire a leg
var, z.7. is.
h- .V-iV.Tvéndn?'v5czid, A.

-cnde'ete értelmiben a mezőgazdasági ingatlannak az a birtokosa, (haszonélvezőc, haszonbérlője, használója
stb.) aki
?10 négyszögölet megha'a !ő területen térneszt lucernát, vörtsherét, vagy bakaimot. köteles a lucernával, vagy vörös.eréael bevetett területnek
fele részét
: bahacimma! beve'ett területnek pedig
egynegyed részén magot termeszteni. Erre
a célra
lucernánál
és vörösherénél a
'lásodik kaszálásra termett növényállomány
>le részét, baltacimnál pedig az elsó kaálásra termett növényállomány egynerved részét keli meghagyni.
Részleles felvilágosítást a területileg illetékes k-.zig. haió.ágok, Illetve a mezőgazdasági igazgatóság nyújt.
A renüelke-és megszegése kihágást kései és 6 hónapig teriedhet* elzárást
von maga után. Pulosrm.stce

Szerdán este avatták fel Szegeden a József Attila népi kollégiumot, a hároméves terv ujabb
eredményeként. Az épület az avatás napján ünnepi díszbe öltözött. A magyar nép vezére, Rákosi Mátyás elvtárs és "a proletárköltő: József Attila képe díszítette a termeket. Az épület falá ra nemzetiszínű és vörös zászlók kerüllek.

és Rákosi Mátyás vezetésével valta el. Utána ti kollégium
még sok kollégiumavatási ün- több növendéke mondott könépségét akarunk tartani.
szönetet a Tártnak, a népi des.
Ortutay Gyula avatóbeszéde mokráeiánnk azért, hogy mejfc
után Ágoston György elvtárs, adla a lanulási lehetőségeiket
főiskolai igazgató az egyeiemi
A beszédek elhangzása után
pártszervezet nevében szólott, szines műsorral, népi táncokLódi Ferenc Révai-iskolás kol- kal és dalokkal szórakoztatták
légista pedig saját versét sza- a kollégisták a közönséget.

A felszabadulás utáni időben
/rtagyarországon egyetlen
népi
kollégium volt. A hároméves ter\
utolsó évére 120-ra emelkedett
a néol kollégiumok száma, mert
a dolgozó nép állama, a magyar kommunisták
vezetésével
megteremtette a munkás- és parasztfiataiok tanulási
lehetőségét .
i
A szegedi József Attila népi
kollégium az ország legjobban és
legtökéletesebben felszerelt kollégiumai közé tartozik. Kényelmes, nagynhlakos tanuló- és hálószobák, kulturterem áll az itt lakó munkás- és parasztfiatalok
rendelkezésére.
A népi demokrácia a közeljövőben kibővíti a
kollégium
könyvtárát.
A kollégium nagytermében
gyűltek össze az avatásra a
Pedagógusok, kollégisták és a
szegedi dolgozók képviselői A
megnyitó beszédet
Hegedűs
Viktor elvtárs, a
kollégium
igazgatója mondotta és han-g
súlyozta, hogy az uj kollégi
mn avatását az MDP eredményes munkája telte lehetővé

A Magyar Nők Demokratikus Szövetséginek
szegedi
szervezete junius 5-ón, vasárnap délelőtt 11 órakor a Széchenyi téren ZASZLÖAVATASI ünnepséget rendez. Ünnepi beszédet mond: Sárfi Itózsi orsz. évül. képviselő, az
MNDSz budapesti központ jának vezető tagja. Mindenkit
szeretettel vár a szeged'i M NDSz központ vezetősége.
Ennek folytatásaként este 8 órai kezdettel a Hungáriában műsorral egybekötött bálát rendezünk. Belépődíj 1i Ft.

Orlutay Gyula
kultuszminiszter avatta fel a kollégiumot.
— A felavatott kollégium —
mondotta — a népi demokrácia, a hároméves terv sikerét
bizonvitja.
Az ötéves terv során az MDP
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többszörösen visszatérői
a főbb terméseredményben
C-ala István földművelésügyi' ja a minbz'er. A gyomok irtáminiszter körlevélben hivta fel sára évente sokmiUió munkaa
vármegyei mezőgazdasági napot fordit dolgozó parasztsáigazgatóságokon
ke'észtül a gunk. A jólvéqzclt
gyomirtás
dolgozó pa. a ztság figyelmét a nem hiábavaló munka,
meri
gyomirtási munkák nagy jelen- 'idol d jnjgnzssio
uosgjgzsqgg)
tőségére.
terméseredményben. A kártevő
Mezőgazdasági
termelésünk, gyomok irtásában a
Iegfonto.
nek évről-évre súlyos károkai sabb időszakhoz értünk." Több
okoznak a gvomnövínvek — ir. mint három és félmillió hold
lösszé skapásnövenyünk termésterfiiete és ennek a
hatalmas
•lELVAWJSl
23
területnek ápolá óról,
gyomte'é in 49.
mentesen tartásáról kell gonMinden iap szerdára
doskodni.
x
Hatalmas amerikai film!
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Fehérek és feketék a KuKlux-Klon karmaiban
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Telefon Aut.: 33-44
Mindennap szerdau
A szlov :k filmgy ártás remekbe készfiit újdonsága
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Küzdelmesharc aTátra bércein

— AZ T. SZOCIÁLIS
kerűét, amelyhez Csanád megye.va-1
amint Békés és Csongrád meI etetőn Mit 14-7'
ér «'
gyék, továbbá Szeged, Hódme-'
A t i n d e n n a p a uiuiatsagos
idvásárhely és Békéscsaba tardán vígjáték:
oznak, ma, csütörtökön közös érekezletet tart Szegeden. Az ér.
i
ekczleten a kerület
szociális
Kitűnő iázz muzsika 1
költségvetését beszélik meg az
íd-a riso s.
j Pt !éf»!950-ik évre.
i

Csala István a továbbiakban
felhívta a mezőgazdasági igazga'óságot, hogv fokozott gondjai és fivie'emmrl
irányítsák a
'.apá'á t és a gyomirtást.
Rámutatott a legalább háromszori
kapálás fontossá ára. Szabályként
lehet
kimondani, hogy
annyiszor érdemes
kapásnővényelnket meglátná'ni,
ahányszor
azok
meg ajomosodnak.
vagy nanv°bb zdnoreső összeveri a talajt. A gyoinokat minél
korábban és mindenütt kell irtani.
Igen
fontos a legetők
gyommentes tartása is. Fosfon
össze demokratikus
földművelésügyi i azga/ásunk
dolgozó
parasztságunkkal
a
gyomirtót
fontos mániájában
is. * több
nagyobb termés e 1 érésére.

