
B e f e j e z ő d ö n 
a szövetkezeti íerményfelvásáriói 

lantoljam 
Hétfőn délután tartották meg 

Újszegeden a szövetkezeti ter-
ményielvisáriói tanfolyam ün-
nepélyes záróvizsgáját. A kéthe-
tes tanfolyamon harmincegy ha j-
dú-, bihar- és csougrádmegyei 
dolgozó paraszt vett részt A 
tanfolyam záróvizsgáján a Ma-
gva r Dolgozók i'ártja részéről 
Farkas Sándor elvtárs, járási 
titkár és has Sándorné elvtárs-
nő, a járási bizottság tagja je-
lent m<sg. 

Farkai Sándor elvtárs búcsúz-
tatójában kérte az elvtársakat, 
hogy azt a tudást amelyet az 
iskolán szereztek, vigyék ma-
gukkal ki a dolgozó parasztok 
közé és munkájukat állítsák a 
közösség szolgálatába. 

A DEFOSi részéről Makra 
Mihály elvtárs, a SzöVOSz ré-
széről Borbola Mihály elvtárs, 
a Terményforgalml Nemzeti Vál-
lalat részéről pedig Bodó l'álné 
tlvtársnő búcsúztatta az uj ter-
mény fel vásárlókat 

Az iskola vezetősége nevébet) 
Horváth János elvtárs búcsúz-
tatta a hallgatókat és kiosztotta 
uckik az iskola emléklapjait és 
külön dicséretben részesítette 
Lengyel Imre és Ványai Imre 
elvtársakat, akik kiváló ered-
ménnyel végezték el a tanfolya-
mot. Az emléklapok kioszt!-a 
után a tanfolyam kulturgárdája 
szavalatokat énekszámokat és 
egyfelvonásos színdarabot adott 

á l i t l I I I J 

A műsor befejeztével Ványai 
Imre elvtárs a hallgatók nevé-
tten köszönetet mondott a Ma-
gyar Dolgozók I'áxtjának azért 
hogy hozzásegítette őket ezek-
nek az ismereteknek az elsajá-
tításához. Köszönetet mondott 
továbtiá az iskolavezető elvtár-
saknak is fáradhatatlan munká-
jukért. Az ünnepség az Inter-
nacionálé hangjaival ért véget. 

Negyven rádium- és röntgenszakoivos 
h a v i 500 forintos ösztöndíjat k a p 

A három és az ötéves lerv 
szükségletének megfelelően 
Uoiidoskodás történik megfelelő 
szánra rádium és röntgen szak-
orvos kiképzéséről. A Magyar 
(.Tudományos Tanács a röng-
ccu- és rádlumkutalás dönlő 
Siőzegészségügy i jelentőségének 
lludalában a hároméves terv 
Utolsó évének tudományos ter-
vében 40 radiologus szakorvos 
/észére havi 500 forintos ősz-
jf biztosit. Minden orvos 

lenat, aki most kezdi ei ra-

•Ííofoyuí szakorvosi tanulmá-

nyait, a Tudományos Tanács 

által meghatározott kerelen 

beiül hivatali állásának java-

dalmazásán felül 500 forintos 

ösztöndijai kaphat. Lzek az uj 

ösztöudiiak is ujabb hizonyi 

tékái annak, hogy a népi de-

mokrácia korinunyzata megbe 

csüli és felkarolja az értelmi-

séget 

fl papr ka par dolgozói segítik a Szak-
szervezet! VJágszöve.ség munkáját 

Lelkeshangu üzemi értekezle-
tet tartottak a Fűszerpaprika 
(Termelő és Értékesítő Nemzeti 
Vállalat dolgozói. Megvitatták 
n termelés, önköltségcsökkentés 
És a munkafegyelem kérdéseit. 
Kaba elvtárs a vállalat ügyveze-
tője mondott beszédet. Hangsú-
lyozta, hogy az üzem munká-
sainak öntudattal és fegyelme-
zetten keli termelni többet és 
jobbat, hogy a szegedi papri-
ka a jövőben is megtarthassa 
világhírnevét. 

A felszólalók közül Kiss Mar-

git elvtársnő a Szakszervezeti 
Világszövetség kongresszusára 
tett munkafelajánlási javasla-
tot- Megrögzítik a munkafegyel-
met és a csomagolásnál ujabb 
takarékossági rendszabályt ve-
zetnek be a selejt csökkentésére. 
Egyhangú lelkesedéssel fogad-
tak el valamennyien a javasla-
tot. Az értekezlet bizonyítja, 
hogy a Fűszerpaprika Ertékesi-
tő és Termelő NV. dolgozói be-
csületes munkájukkal igykeznek 
erősíteni a Szakszervezeti Vi-
lágszövetség munkáját. 

Megnyílt a Puskin 
í i ö m j v f i i á l íitáo 

A Magyar-Szovjet Társa-ág 
Puskin cinlékünnepségei le. 
aap kezdődlek meg a muzeun 
nagytermében megrendezell 
könyvkiállitással. A szépszámú 
közönség előtt a VAOSz ének-
kar a Himnuszt énekelte el. 
majd dr. Erdödi József íőisko 
lai tanár a Mag) ar-S ovjet Tár-
saság nevében mondott ünne-
pi megnyitóbeszédet, amelyben 
a felszabadulás utáni idők 
kultúráját mutatta be. az utób-
bi évek kulturális igényeit, tő 
fekvéseit, a Szovjetunióhoz va-
ló ragaszkodását a uiagyar nép-
nek, s a magyar dolgozók ér-
deklődését a Szovjetunió tudo-
mánya és irodalma iránt. 

Szőke Mihály könyvtárigaz-
gató hosszabb bcszédébeu az 
igazi Puskint ismertette. Éle 
tét és költészetét, amely teli 
volt hősies kiállással, a sza-
badság és a haladás eszméivel 

A beszéd után a nagyszámú 
közóuség számára tárlatveze-
tés formájában először a Pus-
kin könyvanyagot, majd az 
ugyanekkor kiállításra kerülő 

egész künyvnupi anyagot nra 
talta be, Az ünnepség végén 
a VAOSz énekkar a Köztársa-
sági indulót énekelte el. 

tít.LVAtiUSl 
lelet un 40. Ti 

22 
ferle). 

lUraUennap szerdáig 
a lengyel filmgyártás knua-
mgaslo alkotása 

ACELSZIVEK 
Ezenkívül a Majyar-Olasz 

mernttzés. 

ti U ti fi U 
1 eleton Aut.: 33.44 

223 
Urlet 

n 
üJ Mindennap szerdáig. 

Szipokázóau szellemes víg-
játék 

Paris... és tavasz 
mondások hétköznap fél 7 te 
lé! 9 órakor, vasárnap és ün-
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Hétfőn 
az ország minden részében, az 
utoákon, a munkahelyeken meg-
jelentek a Szakszervezeti Világ-
szövetség 11. Kongresszusát üd-
vözlő plakátok. A Milánóban, 
junius 20-én kezdődő kongresz-
szus ujabb jelentős megnyilat-
kozása lesz a világ demokratikus 
és haladó erőinek s egyben 
bátorítást ad minden ország 
szervezett munkásának minden-
napi szakszervezeti munkájában. 

A kongresszuson minden or-
szág szervezett munkássága kép-
viselteti magát- Még azok az or-
szágok is elküldik küldötteiket 
— cár csak megfigyelői minő-
•Fghen —, amelyeknek renegát 
szakszervezeti szövetsége, héke-
elTmes, provokációs szándékkal, 
a Szakszervezett Világszövetség 
robbantási kísérleteként, az el-
múlt hónapokban kivonták cso-
portjukat a közös munkából. 
USA, Anglia, Kanada, Belgium 
munkásai munkásáruló szövetsé-
gük határozott tilalma ellenére 
módot találtak, hogy figyelem-
mel kiséljék munkástávsaik mun-
káját a 11. Kongresszuson és 
így ujabb tanújelét adják a nem 
zctközi tLunkásszolidaritásnak 
és béketörekvésnek. 

A II. Kongresszuson — a/ 
t. Kongresszustól eltérően — a 
német es japán szakszervezetek 
küldöttei is résztvesznek s igy 
hozzájáiulnak a maguk részérői 
is a munkásegység megszilárdí-
tásához. A párisi I. Kongresz-
szus résztvevői összesen 64 mil-
lió embert képviseltek. A II. 
Kongresszusra — junius 12-ig 
— 70 millió munkás képviselői 
jelentkeztek. 

A nemzetközi helyzetet és a 
munkások helyzetét minden or-
szágban figyelembe véve a mi-
lánói II. Kongresszusnak az el-
jövendő feladatokkal kell szá-
mot vetnie és a Szakszervezeti 
Világszövetség tevékenységének 
irányvonalait kell lefektetnie. 
Három célkitűzést kell e tárgy-
ban a kongresszusnak elérnie: 

a) Fel kell állítania azt a 
programot, amelyen a Szakszer-
vezeti Világszövetség és minden 
szakszervezeti szervezet gazda-
sági és szociális tevékenysége 
nyugszik. 

bj A nemzetközi szakszervezeti 
egység kérdésében rögzíteni keli 
a Szakszervezett Világszövetség 
álláspontját. 

c) Meg kell állapilania a Szak-
szervezeti Világszövetség eszkö-
zeit a békéért folytatott harc-
ban. 

A Kongresszusnak ezenkívül 
számos szervezési kérdést is 
meg kell oldania. Elsősorban a 
Világszövetség szakmai tagoza-
tainak kérdését. A szakmai ta-
gozatokra hárul az a feladat, 
hogy az egy szakmában dolgozó 
munkásokat hatalmas nemzet-
közi szövetségbe tömörítse. 

Az impperialisták zsoldjában 
álló szakadár szövetségek táma-
dásait a Szakszervezeti Világ-
szövetség nemcsak hogy kihe-
verte, hanem tovább szelesedik, 
tevékenységét mindinkább elmé-
lyíti. A" szegedi szervezett dol-
gozók máris nagy érdeklődéssel 
tekintenek a milánói II. Kon-
gresszus munkája elé s a ma-
gyar szakszervezeti küldötteken 
keresztül a legteljesebb oda-
adásukról biztosítják. 

N é p s z e r ű uj i íás 
a SozfiiréoBan 

A városi gőzfürdőben újí-
tást vezettek be. Az eddig 
csak keveset, vagy egyáltalá 
ban nem használt közös me-
dencéket is a szegedi dolgo-
zók rendelkezésére bocsátot-
ták. 

Vasárnap délután. a fedett-
uszoda fénylő vizében már 
nem lehet »helyet kapni*. A 
megnyitásra gyerekek, férfi-
nk, asszonyok jöttek el. Csa. 
ládok! 

A víz jó. 25 fok meleg. 
Vidáman és kacagva telik az 
idő. A másik kerek medence 
35 fokos vizében is nagy a 
jókedv. A dolgozók szórakoz-
nak! Megállapítható: gyorsan 
népszerű lett a gőzfürdőben 

létrehozott újítás. 

• 
Hétfő délelőtt. Az úszó-

medencében az egyik szegedi 
gyár szabadságon lévő mun-

Párthireh 
SzCminaríumhullgatók figyel-

méül-! A tömegszeminárium csü-
törtökön fél 7 órakor a szak-
szervezetnél lesz megtartva. Bel-
városa Oktatási Bizottság. 

Sztnnináirumvezetők figyelmé-
be! Felhívjuk az elvtársak fi-
gyelmét, hogy az alapfokú sze-
níiná l iumokon Rákosi elvtársnak 
a Központi Vezetőség ülésén 
tartott beszéde feldolgozása után 
a soronkövetkező anyag: Rá-
kosi 'Mátyás: A jugoszláv troc-
kisták az imperializmus roharn-
csapatai cimü cikke. A Szabad 
Nép junius 12-i számának cikke: 
A trockizmus, a nacionalizmus 
az imperializmus behatolásának 
eszközei. 

A haladó szemináriumokon a 
fenti cikkeket a 4. hét tananya-
gaként dolgozzák fel. Oktatási 
osztály. 

kása fürdik. Vele van felesé* 
ge és gyermeke ia. 

— Jó igy együtt lubickolni 
— mondja az asszony. —> 
Máskor, ha eljöttnük, csak a 
kádba mehettünk .., 

— Ilyen még nem volt 
Szegeden — oktatja unokáját 
egy idős néni, az uszoda lép*\ 
csőjén ülve. 

Kint az irodában felberreg 
a telefon. A posta dolgozói 
200 jegyet rendelnek. Á kö-
zös úszómedencébe jönnek 
majd el förödni. Ujabb sike-, 
re az újításnak/ 

A medencéket a gőzfürdő 
dolgozói hozták rendbe ro-
hammunkával. De nem elé• 
gednek meg ennyivel. Hama-
rosan kuttúrszobát rendeznek 
majd be, sakktáblákkal, ping-
pong asztallal, örökzöld virá-
gokkal díszítik a termet. 

S ezzel is még szebb lesz. 
% dolgozók élete! 

F e i i i l v i f ^ á l j á k 
az iparostanulók helyzetét 
közös megbeszélést tartottak a dorozsmai 
kisiparosok és ipari tanulók 

A kiskundorozsaiai kisiparo-
sok és tanulók vasárnap meg-
beszélésre gyűltek össze az ipar-
testületben, a MINSz nagy sze-
gedi titkárságinak és a ivi'üSz-
nak megiiivására. Az összejö-
vetelt azért hivták egybe, hogy 
az ipari tauulók te u munka-
adók kőzött sok helyen még 
mindig rendezetlen viszonyt kö-
zte megbeszéléssel, az erre vo-
natkozó demokratikus tőrvények 
szellemében rendezzék. 

Csápenszki István szólt a 
mesterekhez és felhívta a figyel-
müket a rendezésre váró esetek-
re. így például Bene pékmester 
tanulójával a legembertelenebb 
módon bánik. A tanuló egyálta-
lán nem kap fizetést és" napi 
nyolc óránál többet dolgoztat 
vele. Bene pékmester einberte-
lensége különösen megmutatko-
zott a közelmúltban, amikor ta-
nulója arra kért kölcsön pénzt 
tőle, hogy apja temetésére el-
utazhasson. A szívtelen pékmes-
ter azonban még ezt is meg-
tagadta. 

Szatmári József SzlT Ipari 

tanulófeielőa, érdekvedelmi meg-
bízott ismertette ezután a ta-
nulók törvényben biztosított jo-
gait és . kollektív szerződés sze«, 
rinti munkabéreit Előadásához 
sok hozzászólás hangzott ei. A1 

Kunsági Szövőgyár részéről je-' 
lenlevó Mülier Bálint elvtárs 
hangoztatta, hogy népi demo-! 
krúciánk az ipari tanulókra vo-
natkozó rendeletekkel ki akarj.> 
emelni nz iparostanuló ifjúságot 
a múltban jogtalanul ért meg-
vetésből. A munkaadók köte-
lessége, hogy ezeket a rende-
leteket betartsák és az iparos-
tanuló ifjúságból a társadalom 
ujtipusu szakmunkásait nevel-1 

jék. 

A SzlT kiküldöttei közölték, 
hogy rövid idő alatt felülvizs-
gálják minden iparostanuló hely* 
zetét és ha szükségesnek mutat-l 
kőzik, érvényt szereznek a tör-
vényben biztosított jogaiknak.! 
A megbeszélés végén nyomban 
meg is alakult az érdekvédelmi' 
bizottság, amely máris meg-! 
kezdi munkáját. 

2900 szegedi úttörőt 
avattak fel vasárnap 

A szülők és az ifjúság hatal-
mas érdeklődése mellett va-
sárnap tették le a fogadalmai 
kétezerkilencszáz szegedi úttö-
rő. Már a kora reggeli órákban 
uttőrő zenekarok ébresztették 
a város lakosságát. Délelőtt I I 
órakor kezdődött tneg az ünne-, 
pély az ujszegedi szabadtéri 
szinpadon. A Himnusz elének-
lése után Horváth József a 
szegcdi utlörő központ vezető-
je üdvözölte a megjelenteket 

A Magyar Dolgozók Pártja 
nevében Szilágyi András elv-
lárs szólott a pajtásokhoz. Be-
szédében hangsúlyozta, meg-
uyilt az ut az ifjúság előtt. 
Ha tovább is azt akarja az i l ja 
ság, hogy. boldog, gondtalan 
élete legyen, a felnőttekkel 
vállvetve együtt kell harcol-
j a . U-I ITÖ I ( 

— Nem szabad tétlenül el 
játszani az időt, mert akkor a 
jövőjét játsza el az ifjúság — 
mondotta. Nektek úttörőknek 
munkálok • tanulás, igyekez-

zetek minél löbliet és minéji 
alaposabban tanulni. 

Az ünnepélyes logadalomlé* 
tel után 34 Úttörő mellére tűz-
te ki Kosoczki József megyei 
vezető a jólanulás érdemrend-? 
jét. 

Az úttörők szűnni nem akii*, 
ró lelkesedéssel éljeneztél] 
legnagyobb barátjukat, Rákosi 
Mátyás elvtársat. 

Ma kezdi mej miködísít 
a dorozsmai gáiiáliomás 
dataidja 

A kiskuudorozoaiai gépáilomá^ 
ma helyezi üzembe husz kaiapá-j 
esős daráióját. A gépállomás! 
melletti épületet rövid idő alatty 
kitakarították, kimeszelték éaj 
berendezték erre a célra. Szemelj 
és száraz takarmányt darálnald 
itt mától kezdve a község dol-
gozo parasztjai számára. A sze] 
mes takarmányból nyolc száza* 
lékot tartanak vissza őrlési d i j 
fejében, a száraz takarmányból 
pedig mázsánkint tiz forintérf 
i készítenek széualiszbet. 


