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Párthirek 

Nagyszeged alapfokú és haladó szeminárium 
hallgatóinak figyelmébe 

'Az 1948—19-es évben folyó 
Szemináriumok munkáját junius 
Tégén befejeztük és ujabb sze-
mináriumokat csak ősszel indí-
tunk. Szükséges azonban, hogy 
elvtársaink a nyár folyamán is 
tanuljanak, fejlesszék marxista-
leninista tudásukat, mert csak 
igy tudjuk az előttünk álló fel-
adatokat eredményesen mogol-
dani. A marxizmus-leninizmus 
klasszikus munkáinak tanulmá-
nyozása, az elméleti felkészült-
ség növelése fegyver minden 
kommunista kezeben a szocia-
lizmus építéséért vivott küzde-
lemben, fegyver az imperialis-
ták és trockista ügynökeikkel 
szemben folytatott harcban. Ez-
ért a nyári időszakra szeminá-
riumi hallgatóink számára ta-
nulmányozás céljából »J. V. 
Sztálin, Rövid életrajz* cimü 
könyvet jelöljük meg. Sztálin 
elvtárs élete és munkája elvá-
laszthatatlanul össze van kap-
csolva a nagy Bolsevik Párt 
harcával és a szocializmus fel-
építésével a Szovjetunióban. 
Sztálin elvtárs élete a Párthoz 
és a munkásosztályhoz való hű-
sége példakép minden kommu-
nista számára. Sztálin elvtárs 
életének, tevékenységének meg-
lsmcivso segítséget nyújt szocia-
lizmust épitŐ munkánkban, a bel-
ső és külső ellenség ellen folyó 
harcunkban és utmutatást ad 
jövő feladataink megoldásához. 

A tanulás módszere. 
A J . V. Sztálin. Rövid élet-

rajz cimü (megjelent Szkira k i 
adásban 1919) tanulmányozásá-
hoz tervszerű éli rendszeres 
munkára van szükség. .Tulins 

10-től október l - ig : 12 héten 
á t dolgozzuk fel a könyv 11 fe-
jezetét olymódon, hogy heten-
ként c<ry-égy fejezettel foglal-
kőzzünk és á XI. fejezetre for-
dítsunk két hetet. 

Nagy sulyit- kell helyeznünk 
az olvasással egyidejű jegyaet-
készitésre. Jegyzetünkbe nr a 
könyv vázlatát és fontosabb 
megállapításait jegyezzük fel 
és egyuital azt is, hogy az olva-
sottakból milyen tanulságokat 
vonunk le a mngvarvonatkozásu 
időszerű politikai kérdésekkel 
kapcsolatban. 

ősszel, a szemináriumok meg-
indulása előtt a pártszerveze-
tekben konferenciák lesznek a 
tanult anyagból. 

A legjobb eredményt felmu-
tató elvtársak ősszel a középfo-
kú szemináriumokon a Bolsevik 
Párt Történetét fogják tanulmá-
nyozni. 

Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 
Oktatási Osztály. 

Káderesek' figyelem! Pénteken 
délután fél 6 órakor összevont 
kádere g értekezletet tartunk 
Batthyány-utea 4. szám alatt. 

Pénteken délután 6 órakor 
falujárófelelősök részére érte 
keztetet tar tank a Kálvin-téri 
székházban. Párttagsági köny-
vét és meghívóját minden elv-
társ hozza magával. 

Kerületi knltnrfefelősök érte-
kezlete csütörtök délután fél 6 
órakor a pártbizottság kultar-
osztályán, Batthyány-utea 4. 

Tovább folytatja munkáját 
a SzIT érdekvédelmi bizottsága 

A SzIT nagyszegedi érdekvé-
delmi bizottsága továbbfolytat, 
ja az ipari tanulók helyzetének 
felülvizsgálását. Még mindig 
akadnak ugyanis olyan esetek, 
különösen a falvakban, alio' az 
tparostannlók nem kapják meg 
a kollektív szerződésben meg. 
határozott munkabért .Sok he. 
lyon családtagként alkalmazzák 
az iparostanulút és azután ezen 
a elmen egyáltalában nem fi . 
zelnek ncld. Ez a családianként 
való alkalmazás niég azzal a 
hátránnyal is jár az iparosta-
nuló számára hogy legkülönfé-
lébb házimunkákat is végeztéi-
nek vele, sőt ahol föld van, ott 

még mezőgazdasági munkát is 
Akadnak természetesen olyan 

becsületes kisiparosok, akik 
megértik, hogy a népi demo. 
kráciában az iparostanuló szá 
mára elsősorban mesterségének 
elsajátítása a fontos. Sok lic. 
lyen azonban a SzIT erélyes 
fellépésére vott szükség:, hogy az 
iparoslanulók érdekeit megvéd-
jék. A SzIT érdekvédelmi bi-
zottsága látogatásai során több 
helyen tapaszlalta, hogy voltak 
kisiparosok, akik tanulóikat 
valóban családtagként kezelték 
A SzIT nem akar ellentétet a 
tanuló és a mester között, dc 
nem tűri a visszaéléseket sem 

Nagyszeged teiménybegyiijtési ütemtervével 
foglalkozott a központi operatív bizottság 

Szerdán a nagyszegedi köz-
ponti operatív bizot tsága ülé-
sén a közellátási felügyelőség 
vezetője bejelentette, hogy 
megérkezett Nagy szeg ed te-
rületének terménybe gyűjtési 
ütemterve, 'r? 

A bizot tság örömmel vette 
tudomásul a deszki gépállo-
más kiküldöttének beszámoló-
ját , hogy a próbacséplés sze-
r int Deszken és környékén 
8—9 mázsás átlagtermés Jár. 
ható. A keresztek 45—55 
kilogramm gabonát ad tak a 
próbacséplés során. 

A Terményforgalmi NV ve-
zetője ismertet te a bizottsági 
ülésen, hogy a megyében fel-
lelhető összes gabonaraktára-
kat igénybevették a begyűj-
téshez és a raktárakat fer-
tőtlenítették. 

Szeged város gazdanyilván-
•ar tó ja ismertet te az ülésen, 
hogy megszervezték a 3abo 
naraktáralt őrzését. Ebben a 
munkában a rendőrségen ki 
vül a dolgozó parasztok és 

E p ü l S z e g e d 

Ebben a hónapbaű kezdik 
meg a Dugonics András glm-
náziutn belső helyreállítási 
munkálatait. A munkálatok el-
végzésére ötvenezer forintot 
utalt ki a j építésügyi miniszté-
ríura. * 

• 
A szegedi fővffmhivafal lakó-

épületének felépítése még a mult 
évben megindult. Most, a lakó-
épület végleges befejezésére 180 
ezer forintot fordítanak. A lakó-
épület szeptember első felében 
felépül. -

» 

Az újszeged! illand Védőriő-
képző intézetten 30 ezer forin-
tos költséggel modern gáztűzhe-
lyeket szerelnek. A tűzhelyek 
leszerelésével az -Intézet felsze-
relése teljesen modern és hi-
ánytalan lesz. 

• 
Befejezéshez közeledik a 

szegfed! Borbás-uutcai MÁV 
bérház építése. A munkálatok-
olyan szép ütemben haladnak 
előre, hogy mar a jövő hó-
napban átadják rendeltetésé-
nek a hat családot befogadó 
épületet. 

AlgyÓ fa Püspökiele között 
tovább folytatják még a mult 
évben megindult bekötőút épí-
tésének munkáit. A most folyó 
építkezésekre hatvanezer forin-
tot ntaltnk ki. A bekötőnt még 
ez évben elkészül. 

I 

a falusi EPOSZ f ia ta lok is 
résztvesznek. 

Végül a bizot tság elhatá-
rozta, hogy a megyében még 
található egy erőgépet és egy 
cséplőgépet a cséplési mun-
kák idejére igénybeveszi. 

Bolgár Kövelség 
Budapest 

Abban a nagy gyászban, amely 
Dimitrov elvtárs halálával önö 
ket és az egész világ dolgozóit 
érte, mi is osztozunk. Dimitrov 
elvtárs meghalt, de neve és 
tanítása örökké élni fog. 

A legmélyebb részvétünk ki-
fejezése mellett elvtársi üdvöz-
letünket küldjük 

Tie/amonti Fűrészek NV 
dolgozói. 

A Magyar-Szovje? Társaság 
mozielöadása a Lédagyárban 
Az újszegedi Ládagyár dol-

gozói a munka befejeztével 
mindannyian a kul túr te rmük 
felé t a r to t t ak . Nem igyeke 
zett most senki sem haza 
Délelőtt fu tó tűzként t e r j ed t 
el az üzemben, hogy film 
előadás lesz. A Magyar-Szov 
jet Társaság megkezdi i t t is 
ismeret ter jesztő előadásait. 
Jelenleg az 1919-es for rada-
lom történetével és a Szovjet' 
únió térképén című filmmel 
ismerkedtek meg a munkások. 

Előadás végeztével szűnni 
nem akaró lelkesedéssel él-
te t ték a munkások Rákosi és 
Sztálin elvtársat . 

Ml TÖRTÉNT É S M l T Ö R T É N I K ? 
—S-M ĝ,' 

, NAPIREND 
Csütörtök, julius 7. 

Nemzeti Színház este fél 8 
órakor: Dohányon vett kapitány. 
»T«-bérlet 22. 

Belvárosi Mozi: fél 7 fél 9-kor 
Csibészek. 

Korzó Mozi: fél 7, fél 9-kor 
Krisztina hadnagy. 

Széchenyi Mozi: Nyári szünet. 
Az MSzT mozija ma Somogyi-

telepen játszik. 

Nyári szolgálat a Somogyi-
könyvtárban és a muzeumban. 
Julius és augusztus hónaphan a 
könyvtár nyitva van hétköznap 
9—14 óráig; a muzeum nyitva-
tartási ideje hétköznap 9—14 
óráig, vasár- és ünnepnap: 9— 
13 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Borbély őrök. b. ü g r v 1.: Ti-

sza Lajos-körut 20. Leskó Vil-
mos: Újszeged, Vodres-utea 1. 
Nagy örök. k. dr. Hangay: Boi-
dogasszony-sugárut 31. Zakar 
S. örök. k. Máthé Mihály: Va 
léria-tér 1. 

A Délmagyarország 
kiadóhivatala, kéri olvasóinkat, 
ha szabadságra, nyaralásra 
mennek, ugy azt jelentsék be 
kellő időben ® kiadóhivatalban, 
hogy a lap példányait utánuk 
lehessen küldeni. Az elküldött 
lapok postai diját a kiadóhiva-
tal fedezi 

— A MOST BEFEJEZŐDÖTT 
iskolai tanévben tizenegy sze-
gedi általános iskola szegény 
sorsú tanulói részesültek a vá-
ros szociális felügyelősége által 
létesített étkeztetési akeióban. 
A város vezetősége 1950. évi 
költségvetésében kitűzte célul, 
hogy a következő tanévben min-
den szegedi általános iskolában 
megszerveznek iskolás napközi 
otthonos étkeztetést. 

— PÉNTEKEN ESTE fél hét 
árakor taggyűlést tart a Ma 
gyar-Szovlet Társaság a Vörös-
marty-utca 7. szám alatt lévő 
székházában. Jóldö esetén 
k erihelyiségében. 

— A SZEGEDI HŰTŐIPARI 
Igazgatóság tervezete szerinl 
a jövő év elején korszerűsítési 
munkálatokat végeznek maj'd 
a szegedi közvágóhíd hűtőhá-
zában. Az országos tervhiva-
tal már húszezer forintfal 
hozza is járult ennek a mun-
kának az elvégzéséhez. 
— V4Z ÁLTALÁNOS ISKO-

LA növendékei részére az in 
gyenes pótvizsgára való előké-
szítésre a jelentkezés 7-én és 
8-án délelőtt 10—1 áráig lehet 
az MNDSz központban, Tisza 
Lajos-körut 57. szám alatt. 

— A TOMPA-K ELEBIAI ER 
DÖGÖNDNOKSAG háromhetes 
erdészeti szakmunkásképző tan-
folyamot indított. A tanfolyam 
hallgatói valamennyien szegény-
parasztok gyermekei, akiket a 
tanfolyam elvégzése után azon 
nai munkába állit az erdőgond-
nokság. 

s a f 
Kerületi, üzemi és hivatali 

t ó l e l e l ő s ö k 
ma, csütörtökön délután 6 órakor a Kálvin-téri székház nagytermében 
rendkívüli értekezletet t a r t anak . Megjelenés kötelező. (A pénteki saj tó-
felelős értekezletet változatlanul meg ta r t juk . ) 

Kiskereskedők! Kisiparosok! 
Pénteken, julius 8-án délután fél 6 érakor 

az Ipartestület nagytermében N A G Y G Y Ű L É S E N teszünk hitet 
a béke mellett! 

0 

Előadók: Ábrahám Ambrus, egyetemi tanár 

és KÖVÍ Béla, szakszervezeti titkár. 

M i n d a n n y i a n l e g y ü n k o t t ! 
KISOSz szegedi csoportja. KIOSz szegedi csoportja. 

— BEFEJE^ŰÜlEK . a 
gedi városi közkórháznak és f 
Pulcz-utcai fertőzől)ctegos7» 
táiyáuak takarítási és korszerű-
sitésd munkálatai. Ennek a nagy 
munkának elvégzéséhez a vá-
ros 152.282 forint tervhitelpéuzt 
használt föL 

— 54 SZEGEDI KÖZTISZ-
TASÁGI üzent dolgozói az cl' 
mult hetekben ujabb három nagy 
gazdasági kocsit építettek u/fá, 
7100 forint városi tervhitelböl. 

— VASÁRNAP ESTE ü 
órai kezdettel műsoros eslct 
rendez a felsővárosi SzIT. A 
szervezet újjáalakított knltur-
gárdája előadja az IÉSZ baj. 
jal jár® cimü bohózatot. 
Ezenkívül énekszámok ér 
népi táncok tarkítják a mű-
sort. Az előadás után lánc. 
Jegyeket már most szerezze 
be mindenki a szervezet pénz. . 
tarosánál Tóth elvtársnál, 
vagy Vuksán elvtársnál, I laj . 
nóczi-u. 20. és a MINSz köz-
pontban. 
— 'A SZEGEDI HÁZIIPARI 

átképzőtanfolyam szervezésért 
és föllendítésére ebben az év-
ben eddig már az építésügyi 
igazgatóság 133 ezer 345 forin-
tot használt fel. 

— A FELSŐVÁROSI SzIT 
gazdasági helyzetének segé-
lyezésére vasárnap délután 1 
órai kezdettel >Vuksán sport-
nap® keretében sportbemnta. 
tó lesz a felsővárosi MLNSz-
pályán. 
— VERSENYBEN DOLGOZI? 

egymással a szegedi erdőigazura 
lósághoz tartozó tiz erdőgond-
nokság. A tiz gondnokság kö-
zött díszítési verseny is indult 
A verseny kiértékelése után « 
győztes gondnokság értéket 
könyvjutalomban részesül fa 
azonkívül megkapja az erdőigaz-
gatóság vándorzászlóját. 

— DOLGOZÓK VILÁGLAP-
JA. Remek szórakoztatást nyújt 
a Dolgozók Világlapja legujr ' h 
száma. A szórakoztató cikkek-
kel, váltakozó és képekkel tar. 
kilőtt tudományos kérdésekről 
szóló leírások gazdagítják ai 
o heti számát. Beszámoló a szú-
Villlan a kés, dörren revolver, 
lelés titkáról I Mi a fiskteagenl 
mi történt? Egy játék, amelyei 
másfélezer éve játszanak, l 
sakk története. Légvárak légba. 
bakkal, — imperialista játékok. 
A dolgozók Világlapja a legol-
vasoltabb hetilap. 

— GYULAMA.TVAD község 
mellett a szegedi erdőigazgató-
ság kompjáratot létesített a 
Körösön. Így a környék lakói-
nak nem kell sok kilométert 
megtenniük, niig elérik a legkö-
zelebbi hidat. 

— A SZEGEDI Tudomány-
egyetem különböző tanszékein 
uj műszerekkel kísérleti eszkö-
zökkel és egyéb-uj berendező* 
sekkel való ellátására 290.00® 
forintot költöttek eddig a terv* 
hitelpénzből. Ezenkívül méjj! 
több szegedi klinika is kapoŰ 
u) fölszereléseket ugyanebben « 
hitelkeretben 120.000 forintot 
beruházási hitelből. 

— AZ ÉLET ÉS TUDO. 
MÁNY legújabb száma érdekel 
cikket közöl a fémek ellensé-
geiről, a szépség és erőt kife. 
jező betonépitkezésekről, a sze-
münk előtt keletkező uj vilá-
gokról, a Balaton eredetéről, ai 
aratásról, a tudomány szolgá-
latában dolgozó asszonyokról, 
Pasteur-ról, a tudományos 
prognózisról, az élet ercdctérö* 
és a horgászatról, 

— HAMIS VALLOMÁSÉRT 
hathónapi fogházra Ítélte a 
népbiróság Andrássi József her-
cegszántói lakost 


