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A Magyar Dolgozók Párl ja Nagyszegedi Pártbizottsága szombatoi 
délután negyed 6 órai kezdettel a nemzetközi munkásmoí-calom naav harro«a3 
DIMITROV elvtárs halála emlékére b ^ 

a Szegedi Állami Nemzeti Színházban. — A Pártbizottság Nagyszeged minden 
dolgozóját meghívja a gyászünnepségre. 

Vasárnap SándorfaEván számol be élménveir i í l 
a Szovjetunióban Járt pa rasz tküdü l t ség 

egy csoportja 
Nagy eseményre készülődik 

Sándorfalva dolgozó parasztsá-
ga. Vasárnap délelőtt községük-
be érkezik a Szovjetunióban járt 
parasztküldöttség egy csoportja, 
hogy személyesen számoljanak 
mindarról a gazdag tapasztalat-
ról, amelget a szocialista Szov-
jetunióban láttak és elmondják, 
hogyan él a szovjet dolgozó pa-
rasztság. " ' > 

Nemcsak a sándorfalvíak szá-
mára lesz nagy esemény ez a 
nap, hanem odasereglik ebből 
az alkalomból a környék dolgozó 
parasztsága is. Tápéról, Algyö-
ről, Felsőközpontról, Szatymaz-
ról, DorozsmárólÖszeszékröl 
főnnek be a dolgozó parasztok, 

hogy meghallgassák a beszámo-
lókat. Velük együtt Sándorfalvá-
ra mennek a szatymazí, dorozs-
mai és sövényházi gépállomások 
dolgozói is. 

fl beszámoló nagygyűlés dél-
előtt 10 órakor lesz a DÉFOSz 
rendezésében. Pataki Károly a 
DÉFOSz országos oktatási osztá-
lyának vezetője tart ezen be-
számolót. fl nagy eseményre le-
jön a Ma FILM is, hogy filmfel-
vélelt készítsen a moz/hiradó 
számára, de ezenkívül a rádió Is 
hanglemezre veszi az eseménye-
ket, helyszint közvetítés számá-
ra 

"A dél elő (11 nagygyűlést dél-
után kultúrműsor követi, fl sze-

gedi rendőrzenekar már kora 
reggel térzenét ad és Gk 
játszanak délután is. Műsorával 
szórakoztatja még a megjelen-
teket a csengelei DÉFOSz ze-
nekar és csengelei úttörők, fl 
szatymazí úttörők népi táncokat 
mutatnak be. 

fl környék minden dolgozó pa-
rasztja rendkivül nagy érdek-
lődéssel várja a vasárnapi nagy 
beszámolót, ahol közvetlenül pa-
raszttársaitól hallhatja hogyan 
élnek a világ első szocialista 
országában a parasztok és egy-
ben megtudhatja, melyik az az 
ut, amely számára is a boldo-
gabb jövőt, biztos megélhetést 
hozza. 

Békenagygyülés a Magycr Kenderben és a Dohánygyárban: 

Megfogatiiiilf, hűségesek leszünk a Pártiioz 
a Szevlefissiiélioz, harcohmk a báliéért 

A szegedi dolgozók Icgyeleles megemlékezéfe az elhunyt Dimitrov elvtársról 
Csütörtökön délután fél 3 

órakor az ujszegedi Magyar 
Keider feldiszilett kul'.Urtermé-
ben békenagy gyűlést rendeztek. 
Dunai Sándor elvtárs, MDP 
Qzeini párttitkár üdvözölte a 
dolgozókat, majd a békenagy-
gyülés fontosságáról beszélt. 

Keleti László elvtárs, a Bu-
dapesten nemrégen megtartott 
hatalmas békegyülés határoza-
tairól szólt. 

— A, bcle'ábor, — mondotta 
többek között — megerősödött. 
4 Szovjetunió vezeti a béketá-
bor harcát az imperialisták el-
len. 

Felzúgott a Máltás: 
— Éljen Sztálin! Éljen Rá-

kosi! Megvédjük a békíti 
Hangoztatta, hogy a magyar 

dolgozó nép az MDP és' Rá. 
] Kosi Mátyás elvtárs vezetésével 
Kfítd a Szovjetunió mellett a lé-
kéért. Szólott az elhunyt D*. 
mitrov elulársrőt, a fasizmus el-
leni harc hős kommunistájáról. 

Dunai Sándor elvtárs beszélt 
azután. 

— Megfogadjuk, hogy hűsé-
gesek lesZünJd a Szovjetunióhoz, 
a Párthoz, Rákosi elvtárshoz, 
harcolunk a lékéért — mon-
dotta többet közt. 
j A békenagygyűlés az Inter-
nacionálé eléneklésével ért vé-
get. 

A Dohánygyárban 
csütörtökön délután 5 őrakor elvtárs, MDP üzemi pír t titkár 
tartották meg a békán agy gyű-
lést. A feldíszített kulturház 
zsúfolásig meglep, sokan az ud-
varra szorultak. Ráduly Lajos 

üdvözölte a mqgjiibntcket, Is-
mertette a békenílgygyülés fon-
tosságát. Kegyeletes szavak-
kal emlékezett meg a munkás. 

osztály nagy halottiáról, a 
minden csepp vérével kommu-
nista Dimitrov elvtársról- A 
dolgozók néma felállással rót-
ták le kegyeletüket Dimitrov 
elvtársnak, köZben a zenekar 
gyászjndulót játszott, Dr. He-
tényi Géza egyetemi tanár és 
Kövi Béla elvtárs beszólt ez-
után. Megállapították, hogy a 
Szovjetunió vezette békefroní 
megbonthatatlanul szilárd és 
következetesen harcol a békS" 
ért. Pártunk és Rákosi elvtárs 
vezetésével — mondotta többek 
között Kövi Béla elvtárs — né-
pünk mgiáHja a helyéi a béke-
front küzdelmeiben. Míndenna 
pi munkánkkal, főbbtermclés-
sel, önköltségcsökkentéssel is 
erősíteni kell a békét. 

A dolgozók szűnni nem akaró 
lelkesedéssel kiáltották: 

— Éljen Sztálin elvtársi Ét. 
len Rákosi elvtárs! Éljen a Párti 
Éljen a Szovjetuniót 

Országos szoc ia l is ta mni i l iaversei iv m M 
a SzabaiSmiiveSSfiési Felügyelőségek között 

A szegedi Szabadművelődési 
Felügyelőség kezdeménye ősé-
re országosan megszervezett 
szocialista munkaverseny in-
dul rövidesen, melylien min-
den város és község közműve-
lődési kirendeltsége résztvesz. 
Hét pontba foglalták a föllé-
teleket, melyeknek pontos be-
tartásával és az elvégzett mun-
ka jóminősőgével nyerhető 
meg ez a verseny. 

Az első versenypont megha-
tározza, hogy szovjet és más 
haladószellemü kulturfilmeket 
többszörösen olyan helyeken 
kell bemutatni, melyek leg-
távolabb esnek a városoktól, 
vagy községektől, ahol a tu-
dományhoz és a művészethez 
a múlt bűne miatt a dolgozó 
parasztság eddig még nem ju-
tott hozzá. A második ponl 

szerint felkeresik még a leg-
távolabbi falvakat és a szór-
ványos tanyavidékeket is, ahol 
eddig mozielőadást vagy táj-
színházat még soha nem mu-
tattak be. Mindenhol lehetővé 
teszik, hogy a vidéki paraszt 
dolgozók megismerkedjenek az 
előadásokon keresztül a szo-
cialista Szovjetunió művésze-
tével, mezőgazdaságával és ha-
ladószellemű kulturéletével. 
Harmadszor az előadásokon ke-
resztül mindenütt népszerűsí-
tik a szövetkezeteket és a 
nagyüzemi gazdálkodást. 

Ez a nagyarányú nevelő 
mozgalom természetesen ki-
adással is jár. Az önköltség 
csökkentésére és a gépek gon-
dos karbantartására a negye-
dik pontban foglalták össze a 
versenyfeltételeket. Gondos 

gyakorlati tapasztalatok alap-
ján a gépek gondos kezelése, 
a film izzóvetitőlámpa hasz-
nálhatóságának meghosszabbi 
tás'a', minél több üzemanyag 
megtakarítása szükséges ennek 
a pontnak a megnyeréséhez, 
A vidéki előadásokról naplót 
vezetnek, melyet a helybeli 
MDP szervezet, a DÉFOSz és 
az EPOSz hitelesít majd. A 
vallás és közoktatásügyi mi-
nisztériumban ennek a ver-
senynek a kézbentartására a 
napokban egy külön bizottság 
alakul. Ez a bizottság bírálja 
el a kirendeltségek munkáját. 
Az előadásokhoz szükséges mc-
zigép agregátort és az egyéb 
fölszereléseket a vallás- és 
közök ta lá sü glyfi tmjnisz t érium 
adja majd a szegéuyebb ki 
rendeltségeknek 

Gyászünnepségst rendez 
az MDP nagyszegedi pártbizottsága 

Dimitrov elvtárs tiszteielére 
A Magyar Dolgozók Pártja nagvszegedi pártbizottság* 

szombaton délután negyed 6 órai kezdettel g j ásziínnespégeí 
rendez a szegedi Nemzeti Színházban Dimitrov elvtárs halál* 
emlékére. 

Dimitrov elvtárs a nemzetközi minifcatmo/galom nagv har-
cosa. a fasizmus elleni küzdelem oavik megalapítója és vezeti 
egyénisége volt. Halálával nemcsak a bolgár népet, de a vi-
lág minden dolgozó népét felmérhetetlen nagy csapás érta 
Dimitrov elvtárs Marx. Engels és Lenin utmutatását követti 
ós Sztálin elvtárs tanítását váltotta valóra Eletében értünk u 
küzdött, magyar dolgozókért 

A szombati gyásrünnepségnek ezért minden szegedi dol-
gozó közös megnyilatkozásának kell lennie. Párttagok és pár-
tonkivüliek egyaránt- vegyenek részt ezen a gy ás /.ünnepségen es 
megjelenésükkel U tegyenek hitet amellett, hogy ki akarják 
venni részüket a szocializmus építésének munkájából, amely* 
nek Dimitrov elvtárs is megtörhetetlen harcosa volt. 

Szakérettségivel, 

az EGYETEMEK felé 
Alig pár hete zárultait be az 

iskolák, egyetemek kapui. A 
dolgozó nép fiai és leányai u j 
tervekkel 09 lendülettel kés-'ül-
nek a kővetkező tanévre. Száz 
és száz lehetőség között válo-
gathatnak, hiszen tudják, hogy 
népi demokráciánk minden tá-
mogatást megad továbbtanulá-
suk biztosítása, érdekében. Mun-
kások, dolgozó parasztok gyer-
mekei készülnek a tudománv 
várának meghóditására. Előttük 
febog pártunk jelszava, mely 
feladatként tűzi ki iskoláink 
szociális összetételének megjaví-
tását. Nekik kell elsősorban el-
toclalniok az iskolák és az egye-
temek padajait, nekik, akik elől 
a múltban elzárták a tanulás 
lehetőségét. 

Száz és száz lehetőség áll a 
dolgozó nép tanulni vágyó fia-
taljai előtt. Uj iskolatípusok 
születnek, amelveken elsajátít-
hatják azt a. tudást, amely meg-
nyitja előttük az utat az egye-
temek felé. 

Szegeden az ésszel szakérett-
ségire" előkészítő tanfolyamok 
indulnak. A tanfolyamra' 17— 
32 év között üzemi munkások 
jelentkezhetnek, akik az egy-
éves, bentlakásos tanfolyam el-
végzése után érettségi bizonyít-
ványt nyernek s ez a bizonyit-
vány egyetemi tanulmányok 
folytatására képesiti őket. ' Az 
üzemekben dolgozó fiatalok már 
most válogathatnak azok közül 

a tudományágak közül, arnclji 
tehetségüknek és érdeklődésük-
nek leginkább megfelelnek. A 
tanfolyamon az általános tan-
tárgyakon kívül főként azokat 
ismerik maja meg, amelyekkel 
egyetemi tanulmányaik rordn 
foglalkoznak. Ez a tanfolyma 
tehát az egyetemi fnuuhiiájiytok 
folytatására készít eíA 

Uj lehetőség nvíttk tehát s í 
ifjúmunkások előtt. ÜJ le hete-
ség a lóvéid rtruiulAsra. pótolni 
azt, amitől a uinltian megfoj -
tották Őket. Szeged öntudat"* 
ifjúmunklsai magukévá, teev.ik 
Partunk kezdemén\ezé-gt. inert 
tudják, hogy fokozott, felelős-
ség hárul reájuk, amikor isko-
láink és egyetemeink szociális 
összetételének megváltó*.tntAwí-
ról van szó. Tudják, bogv sk-
kor lesz valólian a népé a* 
kola, amikor annak padjaihon 
a dolgozó nép fiai ós leányai 
megfelelő arányban lewznek kép* 
viselve. 

Pártunk törekvése, amely ar-
ra irányul, hogy a dolgozó r Cy 
széles rétegei számára is mei?« 
nviljon a művelődés, a tnnulá* 
lehetősége, a tudományos mu»-
ka folytatása, csak ugy _ le-* 
eredményes, ha a dolgozó f" i-
talok megértik pártunk hívó 
szavát és elfoglaljak az iskolák, 
egyetemek padjait. A Szegeden 
meginduló szakérettségi tanfo-
lyam is ezt a célt szolgálj®. 

Békegyü'ést tartottal^ 
a MÁV fiuotihonbaa 

A Vasutas Családvédelmi 
Egyesület az MNDSz alsóváro-
si szervezetével karöltve béke 
nagygyűlést tartott a MAV fiu-
utthonban. Az ünnepi beszé-
det Tóth Pál Mihályné tartot-
ta. Körüllrelül 350—100 asz-
szony vett részt és tüntetett 
a béke mellett. A közönség 

szűnni nem akaró lelkesedés* 
sel éljenezte Sztálin, Hákosi 
elvtársakat és a Pártot. A KA 
kegyül és Rákosi elvtársból 
címzett határozati javslatot fo 
gacott el, melyben a R«tta< 
féle banda szigorú megbün-
tetését kérték. Á gyűlést nagy 
sikerű kultúrműsor zárta bA 

Rózsaszínű fopázt hoznak napfényre 
munkaközben a dé'urali bányászok 

fl cseljavinszki terület kocs 
kári körzete a szines kövekről 
nevezetes. Itt, fllexandrovi, Va-
sziljemi, Rorokoiljinszki és egyéb 
kőfejtők kőtörmelékeiben gyö-
nyörű hegyi kristályokat, ibolya-
színű ametisztet, vörös gráná-
tot, rózsaszínű topázt és más 
drágaköveket találnak. 

flz »orosz színes kövek* bá-

nyatechnikai irodója ar idén 
megszervezi a rózsaszínű topái 
kiaknázását. E meglehetőse* 
ritka és értékes kő kristályainál 
prizmáit tisztaság és éílátxzósáj 
jellemzi, fl kocskári körzet ía* 
lőhelyein található rözsusr/inü 
topázkristályok nem mélye* fek-
szenek, a bányászok munkakör-
ben akadnak ró 


