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órakor: Un muri. »T«-bérlet 20. 

Belvárosi Mozi. fél 6, fél t, 
fél 9 órakor: Varázskristáiy. 

Korzó Mozi: féi 6, fej i, fél 

9 órakor: Hősök élén. 
Széchenyi Mozi: Nyári szünet 
Mujeum p/ÍIvm aétkraap *-től 14 

6ritg, varit- it Snaepnap 4-től 13 őriig 

Ssmogyl tónwtii avitra: nitkőzaapo 
kon reggd 3 őritől eate I őriig. 

egyetemi *5n»vtii íjritvi: rege*; í 
Vitot este I őriig 

S ? n i s -latos t y ő í . ) szertárak: 
Barcsay Károly: Tisza Laios-

körat 32; Bulcsu Barna: Kál-
vária-tér 7; dr. Lőbl örök: Kie-
belsltero-lér 4: Selmeczi Béla: 
S o m o g y i n o A-- u t c a 489 

o-

— A/. OHsóAHUS KÖNYV-
NAPOK kere.ébeu a szegedi 
Kendergyár junius 17-én és IS* 
án tartja üzeini könyvnapját. 
A könyvsátrakat a Bakay Nán-
dor- utca és a LondonL-körut 
kereszteződésénél állítják fel. A 
könjrvnapot ünnepélyes keretek 
közölt 17-én negyed" háromkor 
nyílják meg. 

— AZ MNDSz rendőrségi 
csoportja <* rendőregyesületlei 
közösen ma este nyolc órakor 
vacsorával egybekötött műso-
ros táncestet rendez a rendőr-
ségi pártszervezet kultúrtermé-
ben 

A Koifc-exi . . i ne / »». I , 

(Szeciiet: vi-tér u.j ipn-di-
Bzeseou ea iego..souo temetést. 
Bzegéuy-temétest és vidéki szál-
lítást, mint kiinik-'i szállító, 
csak a Köz ági Temetkezesi in-
tézet végezhet. 

— NAGY MÜSOKOS GYŐ-
ZELMI ÜNNEPSÉGET rendez 
csütörtökön este 8 órai kezdettel 
a Rókus i. pártszervezet a Kos-
suth Laios-sugúruti székházának 
:(szabadten színpadán. Minden 
érdeklődőt szívesen látnak. Mű-
sor után tánc. 

x Gázgyár 80 százalékkal le-
szállította a koksz árát jnlius 
30-ig. Szerezze be téü tüzelő-
anyagát. 

* * r v m j . 

— A GAZDANYILVÁNTAR-
TOHIVATALBAN vidéken a 
helybeli közellátásnál mind-
azoknak a szegedi és szeged-
környéki gazdáknak még ezen 
a héten jelentést kell tenni, 
akiknek az elmúlt év óla föld-
területük mennyiségében vál-
tozás történt. A gazdanyilván-
tarló könyvet azután ennek 
megfelelően helyesbítik. Ugyan 
csak be kell jelenleni itt a 
DÉFOSz-szal és a Nemzeti 
Vállalattal szerződéssel lekö. 
tött földterületek mcnnyilé-
gét is. 

— A TALAJJAVÍTÓ NEM-
ZET1 VÁLLALAT megindította 
az ország különböző minőségű 
íermőlalajának laboratóriumi 
megvizsgálását. A termőtalaj 
megvizsgálásának célja, hogy 
megállapítsák, az ország gya-
pot termelésre legalkalma-
sabbeterüleleit. A laboratóri-
umi vázsgálat eredményei dön-
tik aztán majd el, hogy a jö-
vőben hol alakulhat ki a leg-
nagyobb területen gyapotter-
melés. 

— A FARK/RÉTI öntöző csa-
torna építése megkezdődött. A 
munkálatok elvégzéséhez a nagy-
szegedi DÉFOSz titkárság száz 
kubikost és negyven döngölő-
munkást közvetít ki. A kubikosok 
és döngölőmunkások pénteken ál-
lanak munkába. 

— PUSZTAMÉRGESEN meg-
tartották a DÉFOSz helyi cso-
portjának tisztujitó taggyűlését. 
A taggyyülésen Makra Mihály 
elvtárs, a nagyszegedi DÉFOSz 
titkárság oktatási és káderfele-
lőse tartott politikai beszámolót. 
A hozzászólások után a taggyűlé-
sen megjelent mintegy 170 főnyi 
földmunkás egyhangú lelkesedés-
sel választotta meg pusztamér-
gest DÉFOSz u) vezetőségét. 

— A DÉFOSz nagyszegedi 
munkaközvetítő irodája a Bodo-
mi- gazdaságban megindítandó 
munkákra 20 kubikos munkást 
közvetített ki. A husz kubikos 
munkáshoz még ujabb husz ku-
bikost és Uz döngölöt közvetí-
tenek ki. 

Szakasiis Árpád kihallgatáson 
fogadia az országgyűlés iisztinarát 

a stockholmi és washingtoni 
magyar követe, ei 

Szakasits Árpád köztársasági 
elnök kedden délben kihall-
gatáson fogadta a jelenleg 
Budapesten tartózkodó Schőpf-
lin Gyula stockholmi és Sik 
Endre washingtoni magyar kö-
veleket, majd az országgyűlés 
újonnan megválasztott: tiszti-
karát: Olt Károly elvtársat, az 
országgyűlés elnökét, Molnár 
Imre elvtársai és Nagyistók 
íózsef alelnököket és Mónus 
Illésnét, az országgyűlés ház-
nagyát, akik tisztelgő látoga-
tó on jelenlek meg az államfő-
nél 

Közös ovógy- sportuszoda 
leiesüi a városi göz iirdöben 

A dolgozók kényelmére u/i-
tást vezet be a városi gőzfür. 
dő. A külön női és i'éríi tiszta-
sági, valamint gyógyoszlályok 
melleit közös gyógy, és sport® 
fürdőt létesít .Itt az Anna-for-
rás gyógyvizével töltött tan. 
gyos és meleg medencék, tusok, 
va'amint napfürdő áll majd a 
közönség rendelkezésére. Ju-
nius 19-én nyitják meg az át-
épilett gőzfürdőt, amely na-
ponta 11 órától este 7 óráig 
lesz üzemben. 

Felhívjuk az összes alapszervezeti oktatási bizottsági tagp-
kat, alapszervezeti oktatási feiclőökct, szemináiiumvczető-
ket, valamint a tömegszervezetek kommunista oktatási káde-
reit, bogy csütörtökön, 16-áu fél 9 órai kezdettel a városháza 
közgyűlési termében aktivaértekezletet tartunk, melyen megje-
lenésük kőtelező. Párttagsági könyvét mindenki hozza ma-
gával Oktató-i osztály. 

Lázasan áészíiiodih a MINSz 
az ifusági világtalálkozóra 

az Ifjúsági Világtalálkozón. Lelkesen folynak az előké-

születek a MINSz-ben az if-

júsági világtalálkozóra. A jó 

[eredmény érdekében kultur-

versenyt indítottak a csopor-

tok egymás között. A csere-

előadások is ezt a célt szol-

gálják, hogy a kulturcsopor-

tok megismerkedjenek egy-

mással s az előadás követő 

vitában ölesönösen megtár-

gyal ják észrevételeiket. A ver-

senybemutatkozó junius 26-án 

a Nagyfa kiránduláson kezdő-

dik el. Julius hónapig feldol-

gozzák a csoportok az ifjúsági 

világtalálkozó anyagát. Az 

előkészületek a juniusban meg-

tartandó nagy ünepségen feje-

ződnek be helyi viszonylatban. 

A versenyben a legjobb helye-

zést elért csoportokat jutal-

mazzák. Az egyénileg legjob-

ban szereplőket kiválasztják a 

i Fcsfivál* csoportba és ezek 

képvis3lik n szegedi MINSz-t 

Országos viszonylatban Sze 
geden alakult meg először az 
összevont SZIT énekkar és 
tánccsoport. Az énekkar veze-
tője Badár Béle konzervato 
riumi tanár, a tánccsoporté 
Perényi Oszkárné a táncszö-
vetség vezetője lett. Az össze-
vont csoportok még ezen a 
héten megkezdk munkájukat. 
Teljes ambícióval és lendület-
tel, hogy tudásukat olyan fok-
ra fejlesszék, hogy a központi 
kiküldött előtt jó eredményt 
tudjanak felmutatni és felme-
hesenek az Ifjúsági Világta-
lálkozóra. 

Párthirek 
A belvárosi tüwegszemináxium 

csütörtök délután helyett e hé-
ten pénteken lesz a szokott he-
tven is időben. 

Felhivjuk az összes kerületi 
szemináriumok vezetőit és hall 
gatóit, hogy a pénteki szemi-
náriumok elmaradnak. Az ösz-
szes szemináriumi hallgatók je-
lenjenek meg alapszervezetük 
népnevelő értekezletén. Oktatási 
osztály. 

tSELVAROSl 
leieton- 40.« 

22 
tárlat. 

Mindennap szerdáig 

Varázs ht s í á i y 
Énekes, táncos, izgalmas ke* 
leti mese a szerelmes szi-
vekről... 

K O K á U 
Telefon Aut.: 33-44 

222 
hértat. 

Mindennap szerdáig. 
Halált megvető bátorsággal a 

Hősök élen... 
Ezenkívül legfrissebb híradó, 

előadások fél 5. léi 7 és fél 9-fcor. 

SZÜC HtNYí 
Telefon Aut: 34-77 

423'a 
hériet. 

Nyári szünet l 

Szabó Sándorné a szegedi asszonyok 
kiküldötte a budapesti békekonferencián 

Lelkeshangu gyűlésen vá- a kouierencián valamennyiünk 
lasztollák meg a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetségének 
szegedi csoportja küldöttét, 
aki Budapesten a junius 17-
és 18-án összeülő békekon-
ferencián a szegedi asszonyo-
kat képviseli. A gyűlésen nagy 
számban megjelent MNDSz 
asszonyok egyhangú lelkese-
déssel választották meg Sza-
bó Sándornét, hogy vigye el 

békeakaratát. 
— Örülök, — mondta Sza-

bó Sándorné —, hogy én kép-
viselhetem szegedi ' asszony, 
társaimat a magyar dolgozók 
budapesti békekonferencián 
azon leszünk, hogy a kon 
ferencián élő szóval is ki. 
fejezést adjak asszonytársaim 
me -jngat'n a la tl an békeakara tá -
nak. 

fi szöv et szakszervezeteit útmutatásával 
gyorsabban épiil a szocializmus 
Beszámoló a vasutas stadionban a szovjet 
szakszervezetek X. kongresszusáról 

Kedden délután a vasutas 
szakszervezet nagygyűlést tar-
tott a Lokomotív feldíszített 
sporttelepén. A nagygyűlésen 
löbbezreu veitek részt: a MAV 
és a Villamosvasút dolgozói. 
A nagygyűlés megkezdése előtt 
a vasutas szakszervezet szege-
di zene- és énekkara adott szó-
rakoztató műsort. Juhász Pál 
szavalata után a köztársaságii 
indulót énekelték el, majd Tóth 
Péter elvtárs nyitotta meg a 
nagygyűlést, 

Csuía Károly elvtárs, a Szak-
szervezeti Tanács kiküldötte 
számolt be a szovjet szakszer-
vezetek X. kongresszusáról, 
amely utat mutat a magyar 
szervezett munkásoknak, Nagy-
szeged vasulas dolgozóinak is. 

— A szovjet szakszervezetek 
X. kongresszusa — mondotta 
a többi között Csuta elvtárs — 
nagyjelentőségű a magyar 
szakszervezeti mozgalom to-
vábbi fejlődése szempontjából. 
A szovjet szakszervezetein a 
nagy Kommunista (bolsevik) 
Part és vezére: Sztálin elvtárs 
ulmutatása alapján érték el vi-
lágraszóló eredményeiket. 

A többezer ember lelkesen él-
tette Sztálin elvtársat. 

— A szocialista Szovjetunió-
ban — folytatta Csuta elvtárs 

— a szervezett munkások 90 
százaléka raunkaversenyben 
áíL Itt Magyarországon, a szov-
jet szakszervezetek útmutatása 
alapján a munkafegyelem en-
nek a szocialista termeléshez 
való viszonynak kell inégjob-
ban megerősödnie. A szovjel 
szakszervezetek példáját kö-
vetve különösen a nőknek és 
az ifjúságnak, de minden szer-
vezelt munkásnak is szakmai 
és polilikai téren tovább kell 
nevelődnie. Tanulmányozni keli 
a szovjet szakszervezeti moz-
gaiom eredményeit, hogy az 
MDP vezetésével, Rákosi elv-
társ utinutalásaival gyorsabban 
épüljön a szocializmus. 

A megje'eniek szűnni nem 
akaró lelkesedéssel kiáltották: 

— Éljen Rákosi elvlárs! Él-
jen aPárt! 

Csuta elvtárs beszéde után • 
MAV és a Villamosvasút nagy-
szegedi dolgozói a szaktaná-
cson keresztül üdvözölték a ju-
nius 17—18-án Budapesten ösz-
szeülő békekonferenciát, a 
Szakszervezeli Világszövetség 
milánói kongresszusa előké-
szítő bizottságát és a szovjet 
szakszervezetekeL 

A nagygyűlés az Internacio-
nálé eléncklésével ért vérét. 

\ h á r o m a v e s t e r v u i a& f t e r e d r o a n y s fe*l 

Nagy központi villamosmegálló 
épül a Széchenyi-téren 

Újszegeden még alig fejeződ-
tek be a villamosvasút meghosz-
szabbitásának munkálatai, máris 
ujabb munkába kezdtek a gáz-
gyár és a szegedi Közúti Vas-
pálya dolgozói. 

Negyven munkás dolgozik a 
Széchenyi-téren a törvényszék 
és az államvédelmi hatóság 

Csax a S z o v . & í ü ü í o által lavasoit rendszas tudja 
biztosítani G s r ö p s z a g szabadságát es iüggstlensegéi 

Partsalidis, a görög demo-

kratikus kormány miniszter-

elnöke Yves Largo francia író-

nak és újságírónak adott nyi-

latkozatában kijelentette, hogy 

a görög demokraták vélemé-

nye szerint csak a Szovjetunió 

által javasolt rendezés tudja 

Görögország szabadságát és 

függetlenségét biztosítani és 

csak a szovjet javaslat elfo-

gadása hozhatja meg az annyit 

szenvedett görög népnek a 

békét. 

Hétfőn egyébként négy gö-

rög demokratát végeztek ki, 

a múlt bélen tiz másikat ha-

lálra ítéltek Athénben. A mo-

narcha a is / ta rendőrség ismét 

tömeges letartóztatásokat fo-

ganatosított. 

Az Építőipari Munkások és Famunkások Szakszervezete 

junius 15-én, szerdán d.u. fél 5 árakor a NemzeSi Sz nházban 

székháza elölt. Nagy központi 
villamosmegállót építenek itt. 

Erre a nagy nj központi meg-
állóra futnak oe egyszerre a 
város valamennyi fővonaláról a 
villamoskocsik. A Suba-pince 
előtt levő viliamosvégáilomás is 
megszűnik és ide helyezik át. 
Ide fut még be az újszegedi 
vonalról is a villamos. A jövő 
hónapban már nem keli két-
száz métereket futni az újsze-
gedi villamosról az átszállóknak 
a Fodortelep felé haladó kocsiig. 

Az egy helyre csoportosított 
megállók nemcsak kényelmi 
szempontbói elónyösek, hanem 
czeken a helyeken gyakran elő-
forduló halesetek szama is en-
nek az Állomásnak a megépíté-
sével lényegesen csökken majd. 
Az itt előforduló gyakori bal-
esetek többnyire gázolások vol-
tak, amelyek nagyrészt az egyik 
megállótól a másikig való siet-
ségben fordultak elő. 

Ez a nagyszabású építkezés 
a hároméves terv ujabb ered-
ménve Szegeden. Egybe® a mun-
kanélküliség csökkentése szem-
pontjából is jelentős, mert az 
ott foglalkoztatottak legnagyobb 
része az eddigi munkanélküliét 
sorából került k i 

budapesti előadóval a Szovjetunió X . szakszervezeti kongreszusról 

amelyre kérik a agság minél nagyobb zámban valómegjelenését. 

tart beszámolót, 
F i z e s s e » ö & 
| j a n m 


