Valahogy jobban
megértem a világot
A könyvnapok alatt az Uj•zcgcdi Kendergyár
dolgozói
tiái'omszázharminchái'am darab
könyvet vásároltak. Ez a szám,
hu figyelembe vesszük, hogy
az üzemben rengeteg férj, leleség és családtag
dolgozik
együtt, híven tükrözi vissza népi demokráciánk kullur-frontjáw

nak óriási előrelendülését és
megerősödését. A
gazdasági
gyarapodás, az
életszínvonal
emelkedés és nem utolsó sor.
ban a politikai öntudalosodás
meghozta
a
műveltség
és
a művelődés igényét.
— Én szeretem

tisztán és világosan
azokat a dolgokat, amik a vi.
lágbau történnek — indokolja
meg Kiss Ferencné szövőnő az
olvasási lázt, azután azt fejtegeti: miért kedveli különös,
képpen az elméleti, ideológiai
munkákat. Mostanában, amikor
annyi az esemény, amikor az
osztályharc mindenfelé kiélc-

látni

ződött, jó ha vezérfonal van
az ember kezében. Ez a vezérfonal a marxizmus-leninizmus.
Az uram a gázgyárban dolgozik, a könyvnapok alkalmával
mind a ketten vásároltunk.
Kiss Ferencné az üzem ér.
lékes, halszáz kötelét is gyak.
ran forgatja.

Valósággal buvarl/odik
a tudományos
könyvekben,
amikor szabad ideje van. Szívesen olvas a nő helyzetéről a
szocializmusban, azóta pedig,
amióta a Központi Vezetőség
kizárta a pártból Hajkot cs
Szünyit, a Leninizmus kérdéseiben lapozgatja a trockizniusról szóló fejezeteket. Lépést tárt a napi kérdésekkel.

A huszonöléves Szántó Irén
inkább a regényeket és a verseket szereli- Nemrég vásárolta
meg Petőfi összes
költeményeit, az üzemi könyvtárból általában kéthetenként megrakodva tér haza.
— Ila szabadidőm akad, akkor

legszívesebben olvosok
Gyönyörködtet és szórakoztat
a j ó könyv, — elpirulva sorolja
föl azokat az Írókat, akiket
ismer —> Gorkijt, Solohovot, és
Illés Bélát szeretem legjobbau, mert az ő Írásaikon keresztül valahogy jobban megértein magamat és a világot.
— feje^ be szerényen. A ha-

JULIUS

talmas csarnokban zugnak a
szövőgépek és a rengeteg hajtószij ugy csattog a tárcsáikon,
mint u madarak szárnya. Amióta egyre többen és többen
olvasnak az üzemben, azóta fokozatosan emelkedik a termelés és szjlárdul a munkafegyelem. A szocializmus
építői
•helyt állnak az örök talajon.*
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B SzOÍOSz első csongrádmegyei Ülése

A Szövosz elsó csongrádmegyei választmányi ülését most
vasárnap helyett a következő
vasárnapra, julius 3-án délelőtt
9 órára hívjak össze. Az ülésen
a megye negyvenliat földmüvesBzövetkezetéuek több mint kétszáz kiküldötte vesz részt, hogy
megbeszéljék a
szövetkezeti
mozgalom eddigi eredményeit,
megbeszélték a szövetkezetek
előtt álló legfontosabb feladatokat.
A választmányi ülésen Gönczi
István elvtárs, az MDP országos
központjának politikai munkatársa tart részletes beszámolót. Ugyancsak felszólal
a
nagyszegedi pártbizottság részéről Turi József elvtárs, szövetkezeti felelős. Ezen a választmányi ülésen választ ják meg
azt a 12 kiküldöttet, akik az
országos szövetkezeti konferenF i z c s s e l ö ci
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Izgalmas zenés bohózat egy
gyáva hősről.
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cián a földmüvesszüvetkezeteket
Csongrád megyéből képviselik.

Megkszdödútt az ökröstől
csatorna epitese
A napokban kezdték meg az
ökröstói csatornázási munkákat. A csatornahálózat kiépítésével 3C0 katasztrális hold
föld válik a jövőben öntözlietővé. A megindult munkálatokhoz a kiskundorozsuiai Défosz
110, a szegedi 30, a súndorfalvi 40, a Lápai Défosz pedig
szintén 40 kubikos munkás kiközvetítését kezdte meg.
— SIKKASZTÁSÉRT a szegedi törvényszék Konkoly La
jos hódmezővásárhelyi lakost
hathóuapl fogházra Ítélte. Konkoly Lajos 1946-ban és 47-ben
mint a hódmezővásárhelyi ze
nészszakszervezet pénztárosa a
beszedett tagdijakat
részben
saját céljaira fordította, részben pedig Nagy Béla barátjának adta. Nagy Bélát, mint
bűntársat, négytiónapi fogházra Ítélték.
— AZ UJSZEGEDI
MAGYAR
KENDERBEN
a
szegedi Vöröskereszt
újabb
elsősegélynyújtó
tanfolyamot rendezett. Ezen a tanfolyamon a gyár huszonnégy
dolgozója vesz részt, valamennyien
elsajátítják
az
elsősegélynyújtás
tudományát.
X To-tó klub Szegeden! Junius 2ü-én •Pető To-to klubc
név alatt To-tó klub uyilik Szegeden. A klubnak mindenki tagja lehet, aki szelvényét a Pető
sorsjegyüzletben vásárolja. Tagsági ellj nincs, költség nincsl
Viszont a résztvevők 9-es találata: is avernek- Részletes tájékoztatót készséggel ad a Pető
sors jegyiroda.

Párthírek
Szcmináriumhallgalók figyelmébe! A tömfegszeminárium csütörtökön fél 7 órakor a szakszervezetnél Jesz megtartva. Belvárosi Oktatási Bizottság.
Szemináiruinvczetők figyelmébe! Felhívjuk az elvtársak figyelmét, hogy az alapfokú szemináriumokon Rákosi elvtársnak
a Központi Vezetőség ülésén
tartott beszéde feldolgozása után
a soronkövetkező anyag: Rákosi Mátyás: A jugoszláv trockisták az imperializmus rohamcsapatai 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 tananyagaként dolgozzák fel. Oktatási
osztály.
Pénteken délután fái 6 órakor
az üzemi, kerületi éa hivatali
káderea elvtársak részére öszszevont káderes értekezletet tartunk Batthyány-utaa 4. szám
alatt.
Kerületi, üzemi és hivatali
sajtófelelösök! Pénteken, 24-én
délután 6 órakor a Kálvin-téri
székház nagytermében értekezletet tartunk. Pontos megjelenés
kötelező. Tagsági könyvet mindenki "hozza magával.
Kerületi kulturtelelősök értekezlete csütörtökön este 6 órakor a Pártbizottság kulturosxtáJyán, Batthyány-utca 4.
KSderceek ügyelem! Üzemi,
hivatali és körzeti pártszervezetek káderesei részére junius
24-én, pénteken délután fél 6
órakor összevont értekezletet
tartunk a Párt Batthyányi-utcai
székházában. Feltétlen pontos
megjelenést kérünk.
Üzemek, hivatalok, valamint
a nemzeti vállalatok személyügyi élőadói részérc junius 25én, szombaton délután 5 órakor értekezletet tartunk. Valamennyi személyügyi előadó pontos megjelenését kérjük.
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NAPIREND
Csütörtök, junius 23.
Nemzeti Özraház este fél 8
órakor: Különös házasság. »Stbérlet 21.
Belvárosi Mozi. iél 6, fél 1,
fél 9 érakor: Bűvös vonó.
Korzó Mozi: tél 6, tel t, tél
9 órakor: Gyerünk Gyurka.
Széchenyi Mozi: Nyári szünet
Múzeum nyitva
hétköznap
9-161 14
óráiz, vasíl- t » ünnepnap 9-tól 13 ó ö r á i j
Somogyi könyvtár nyitva: hétköznapodon reggel S órától, este 7 óóráig.
Egyelem!
órától este

könyvtár nyitva:
7 óóráig.

Szolgálatos

reggel

e

gyógyszertárak:

Franki József: Szent Györgytér 6. (Telefon: 3510); Temesváry József: Klauzál-tér 9: Suriányi József: Kossuth Lajoasugárut 31. (Telefon:
3436).
—

A munkák értékelése most
van folyamatban!,
Huszonbél
féle szempont szerint bírálj a el a bizottság a pedagógusok
munkáját. Elérchtő
legjobb
eredmény 108 pont. Eddig kö
rülbelül 10 iskola egység ke
rült a legjobb munkát végzett
iskolák listájára, ezek között
négy szegedi, és egy Szegedhez tartozó külteriilelj iskola
van. A mozgalomban résztvett
iskolák 75 százaléka jó munkál
végzett. A részletes eredményt
a hét foly amán közöljük.
Az MSzT a könyvtári órákat
ezentúl csütörtökön és szombaton délután 5—7-ig tartja meg.

— A MAGYAR
SZOVJET
TÁRSASÁG
Puskin-ünnepélyét a nagy
sikerre
való
tekintettel, a dolgozók
kívánságára, július 2-án délután
-4 órai
kezdettel
a
Szegedi
Állami
Nemzeti
Színházban
megismétik.
J egyelőjegyzések
csak az
MSZT helyi
titkárságánál.
Vörösmarty-utca
7.
szám
alatt.

— A szegedi Baross Gábor

x Gázgyár ;ju százalékkal le- általános iskola humanista és

szállította a koksz árát julius
30-ig. Szerezze De téli tüzelőany agát.
— AZ ALLAzMI EGÉSZSÉG.
VÉDELMI SZOLGALAT javaslatára rövidesen egyesitik a városi nemi és lüdöheteggondözókau Az OTI igazgatósága és
a városi intézetek
vezetősége
közölt már folynak a tárgyalások.
— Pufkin - emlékünnepélyt
rendeztek 22-én, szerdán délután fél 5 órakor a Konzervgyár dolgozói, a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével. A nagysikerű
ünnepélyen rengeteg szép költemény, énekszám és részlet
hangzott el. A dolgozók nagy
lelkesedéssel ünnepelték a zseniális orosz költőt, aki életté,
ben és müveiben a szabadság
bajnoka volt.
— Szatymazon és KeUőközponton megalakították azt ox
öttagú operatív
bizottságot,
Folyik a „Nevelj
jobban', amely
ellenőrzi a cséplés és
mozgalom
kiértékelése a begyűjtés menetét.

Március elsején indult meg
és junius 10-én zárták; le a pedagógusok Nevelj jobban mozgalmát. A cél a nevelés helyesebb és lelkiismeretesebb elvégzése volt. 1500 pedagógussal 385 iskola egység indult a
versenyben, amely két
fő
szempont s;e int folyt le. Egyik
a politikai tevékenység, másik
pedig a korszerű
pedagógia
gyakorlata és elmélete volt.
Három hónapig tartott a verseny. Minden hónapban jelentést tellek a pedagógusok munkájukról a szegedi tanfelügye.
lőségnek. Ezekből a jelenlésekből a követendő példákat kör.
levelekben ismertette a tanfelügyelőség.

— A DIVSZ
második Vt
lágifjúsági
Találkozóján,
Budapesten, képzőművészeti kiállítást rendeznek. Ezen szegedi
művek is
szerepelnek
majd.
A
Szabadművelődési
Felügyelőség
ezért
ezúton
hívja fel Szeged azon dolgozóit, akik
festészettel, szobrászattal
foglalkoznak,
hogy
a munkát, a harcos békét, a
szocializmus
építésének gondolatát kifjező műveiket
június 27-ig a Klauzál gimnázium rajztanárához
juttassák
el elbírálás, illetve
kiállítás
céljából. A kiállításon
hivatásos művészek
művei is szerepelnek. A beküldött
munkákhoz melléklendő az alkotó
neve,
életkora,
foglalkozása
és
munkahelye.

realista tagozatának első évfolyamára 25-ig naponta reggel 8-tól déli 12-ig és délután
6-től 8-ig lehet beiratkozniAz iskola gyakorló gimnázium
volt és az ott tauitó tanáioü
közül 14 egyben egyetemi előadó is- Az iskola igazgutóség'i
különösen felhívja a munkásén parasztszülőket, hogy minél nagyobb számban Írassák
ide fiaikat. (Cim: Horváth Mihály-utca 2/b.)

—
HANGOS
FILMELŐAD AST
rendez
a
Magyak
Szovjet Társaság szegedi csoportja ma este 9 órai kezdettel
a Vörösmarty-utca 7«j
szám alatti
kerthelyiségében.
Rossz idő esetén az előadást
a nagyteremben tartják
meg.
Bemutatásra kerülnek a »Mese a katonáról«, a »Négy kapu
városa<
és a xSzikláh
akrobatái« című érdekes szovjet filmek. A műsor az Ale*
xandrov-kórus
németországi
körútjáról készült genés film— Felvételi jelentkezés az ipamel fejeződik be. Mindenkit
ri gimnáziumokba.
Vas-, fém- és
szívesen látnak. Belépés difi
gépipari gimnázium. Felvételi jetálán.
lentkezés a szegedi gépészeti műszaki középiskola (Kálvária-tér
—
HATEZER
ARATASI
5b.) igazgatójánál. Építési ipari
SZERZŐDÉS.
Szeged közgimnázium. Felvételi jelentkezés ' igazgatási
területén
eddig
a szegedi vegyipari műszaki köhatezer aratási
szerződési
zépiskola (Marx-tér 7.) Igazgamutatták
be. Ez a szóm
tóságánál,
előreláthatóan
rohamosan
— A volt Dugonics-gimnA- • növekszk.
ziumban szeptemberben két párhuzamos elsó osztállyal építő- S . — Az Alföldi Tudományos I n
ipari gimnázium nyílik. Jelent- tézet vasárnap délelőtt 11 ór;
kezni lehet a vegyipari közép- kor az Embertani - Intézetbe
iskola igazgatóságánál
junins (Központi Egyetem, földszint)
25-ig, Marx-tér 7. szám alatt. nyilvan.03 ülést tart. Ezen 1'éJ
Jelentkezésnél az általános is- ter László Alföldi nyelvszociolókola S-ik osztályáról szóló bizo- giai kutatások tervezete és ilor-J
nyítványt kell bemutatni. Taní- váth Andor A Tisza moluscaj
tással egyidöben kollégium is faunája címmel tart előadást.)
nvilik, nliol a hallgatókat el- Vendegeket sziveseu látnak.
helyezik. Fiuk és leányok egyaránt jelentkezhetnek.
— A nagyszcgodi DEFOSz
titkárság most jnltatfa cl Csanád megyének és közvetlen
fehérjedús,
Makónak 'is verseny fel hívását.
egységes
A verseny arra irányul, hogy
keverék
melyik megye vagy város végzi ei hamarabb a terménybegyüjtést a saját területén.
fokozza
— Az állami Szent
Erzsébet
n jószág
leánygimnázium
Igazgatósága érétvágyát,
tesiti az általános iskola VIII.
osztálgát elvégzett leánytanulókat, hogg a humán és reális
tagozatú gimnázium első osztályába való felvételre az előzetes
jelentkezés minden nap, junius
elősegíti fej25-ig bezárólag történik délelőtt
lődését.
8—1 óráig és délután 5—8 óráig.
15°/o emészthető
A tanulók szüleik, vagy gondvifehérje, 45 l eselőjük kíséretében
jelenjenek
ményitő érték
meg *
Szállítja a
— ZSEBTOLVAJLÁSÉRT

abrak

emeii l e i - ,
i o j á s és
hűshozamát

vonla fe'e'.össégre kedden a
szegedi törvényszék Ormándl
Mária nádudvari lányt, alti
egy bucsun Kiss Sándor szegedi lakosnak táncközben kifoszlottá a zsebeit A tör
vényszék egyhónapi fogházra
ítélte.
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