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Nagyszöged ifjúsága 
VIT záróünnepély! rendez vasárriap 

, Szeged és a környező falvak 
Ifjúsága lázasan készülődik a 
vasárnapi VIT záróünnepségre, 
•melyet a nagy szegedi MINSz 
rendez a Vi'áigifjusági Találkozó 
befejezése alkalmából Ezen az 
ünnepségen a szegedi fiatalok 
és Szeged minden dolgozója 
ujabb kiállással tesz hitel' a bé-
ke mellett. A fiatalok méltó-
képpen akarják befejezni a VI-

lágifjuságl Találkozót, ezzel az 
ünnepséggel is kifejezésre jut-
tatják a Találkozó jelentőségét 
s hitet tesznek, hogy minden-
ben követni fogják a hős Kom-
szomol fiatalok példáját, aki-
ket most már nemcsak hirből 
ismernek, hanem személyesen 
is alkalmuk volt m£/{yőződni, 
mire képes egy ország ifjúsága, 
amely már megvalósította a 

szocializmust 
Szeged ifjúsága á vasárnapi 

VIT záróünnepségén harcos ki-
állással tüntet majd a béke, a 
béketábor vezetője, a Szovjet-
unió és annak hős ifjúsága, • 
Komszomol fiataljai mellett 

Az ünnepségeket, amelyen a 
két hete felvont békezászlókat 
leeresztik, a szeged környéki fal-
vak ifjúsága is megrendezi 

Vasárnap Várostanyán beszél Tisáczki elvtárs 
a szovjet k o ' k o z p a r a s z t o k életéről 

A Szovjetunióban járt parasztkűldöttség ulját bemutató kiállítás nyílik 

Városianyán és Szüymazon 

Várostanya dolgozó paraszt-
sága is már sokat olvasott, 
sokat hallott arról a fejlett, 
bőségesen termő és jövedel-
mező mezőgazdasági életről, 
amelybea a szovjet kolhoz-
parasztok élnek. Eddig azon-
ban még csak nagyon ke-
vésnek nyílt alkalma, hogy 
olyantól halljanak közvetle-
nül beszámolót a világ leg-
fejettebb mezőgazdaságáról, 
a szocialista Szovjetunió kol-
hozairól és szovhozairól, aki 
valóban ott is járt és saját 

szemével tapasztalta végig 
munkamódszereiket. 

Ezért tekintenek olyan óri-
ási érdeklődéssel a városta-
nyai dolgozók a vasárnapi 
nagygyűlés elé, amikor dél-
előtt 10 órai kezdettel Ti-
sóczki Sándor elvtárs, csen-
gelei mintagazda számol be 
részletesen mindarról a 9a?j-
dag élményről és tapaszta-
lairól. amelyet a magyar pa-
rafiztküldöttséggel szerzett 
szovjetunióbeli tanulmányút-
ján. Előadásában foglalkozik 

Megaíahuíí az üzemi bizottság 
a szegedi texiiíhombinétnál 

Szerdán délután 6 órakor a 
kultúrházban gyűltek össze az 
épülő textilkombinált dolgozói, 
hogy megalakítsák üzemi bizott-
ságukat, megválasszák annak 
tagjait. 

Molnár András főbizalmi meg-
nyitója után Nyilasi Péter elv-
társ a Nagyszegedi Pártbizott-
ság képviseletében szólott. Han-
goztatta az üzemi bizottság fel-
adatát. A termelésben — mon-
dotta — az üzemi bizottságnak, 
ez üzemi pártszervezet irányítá-
sával, éten kelt járni. Amikor 
beszédéiben a Pártot és a Szov-
jetuniót emiitette, hosszú per-
cekig lelkesen tapsoltak a tex-

, tükombinát dolgozói. 
Boda Jenő, a MÉMOSz köz-

ponti kiküldölte vázolta azokat 
a feladatokat, amelyek a meg-
alakult üzemi bizottságra vár-
nak, Utána megkezdődött a tit-
kos szavazás. A dolgozók dön-
töttek, az üzemi bizottság tagjai 
a következők: Molnár András, 
Berta József, Soós János, Szend-
rel Mihály, Szűcs Balázs, Bálint 
István, Csányi Imre, Bagyi Sán-
iorné, Szöllösi Ferenc, Kocski 
'János, Knáf István, Tóth Mi-

hály, Barácziusz István, Dudás 
László és Talpai András. Az 
üb. tagok beosztása most van 
folyamatban. 

A S 'GVOIz kíifdit-gyűléséről tartanak heszimolot 
a töídmüvssszöveliiezgíek szomltaü és vasárnapi 

íaggviiüsein 
A SzöVOSz első országos kül-

ööttgyülcse igen fontos állo-
mása vo't a magyar szövetke-

zeti mozgalom fejlődésének. 
Ezen a konferencián megbe-
szélték mindazokat a tapaszta-
latokat, amelyek a szövetkezeti 
mozgalomban eddig kialakul-
tak, megbeszélték az elért ered-
ményeket, hiányosságokat egy-
aránt. Megállapodtak a földmú-
vesszövetkezeti mozgalom fő-
feladataiban is, amelyek közül 
legjelentősebb a földmüvesszö-
vetkezetek és a termelőcsopor-
tok közötti minél szorosabb 
kapcsolat kialakítása. 

Az országos küldöttgyűlésen 
azonban a földmüvesszövetke-
Ze'eknek csaöc a legfejlettebb 
dolgozó parasztjai "" vehettek 

Hancsinsziy József 
lakatosmester életének 74. 
évében elhunyt. 

Temetése augusztus 26-
án délután ő órakor a bel- J 
városi temető kupolájából 
lesz. 

A gyászoló család. 

részt, akiket a szövetkezeti tag-
ság bizalma a küldöttgyűlésbe 
jelölt. A küldöttgyűlés résztve-
vőinek ezért kötelességük, hogy 
most itthon a dolgozó paraszt-
ság széles rétegei előtt ismer-
tessék mindazt, amit a küldött-
gyűlésen hallottak, láttak, ta. 
nultak. A nagyszegedi földmú-
vesszövetkezetek szombaton és 
vasárnap rendezik meg' a kül-
döttgyűlés anyagát ismertető 
taggyűléseiket és erre a közsé-
gek minden dolgozó paraszt-
ját várják, hogy a beszámolók 
alapján minél nagyobb lendü-
lettel folytatódhassák a szövet-
kezeti munka. 

Esti lantolyam 
A móravárosi állami általá-

nos iskolában szeptemberben 
megnyílik a Dolgozók esti tan-
folyama. A tanfolyam teljesen 
ingyenes. Felhívja az iskola ve-
zetősége a munkás elvtársak fi-
gyelmét, hogy minél nagyobb 
számmal jelentkezzenek azok, 
akik az elemi négy osztályát el-
végezték. Érdek'ő !ni lehet min. 
dennap az iskola igazgatóság-
nál. Jelentkezési határidő szep-
tember 5. 

a kolhozparasztok mindenna-
pi életével, munkájával, kul-
turális és szórakozási lehető 
ségeivel, de ezenkívül az elő-
adás után is minden érdeklő-
dőnek szívesen nyújt felvilá-
gosítást kérdéseire. 

A gyűlés után nyílik meg 
Várostanyán a Magyar-Szov-
jet Társaság fényképkiállítá-
sa. A nagyméretű, jólsikeriilt 
képeken bőséges magyarázó 
szöveggel láthatják a kiállí-
tás látogatói saját szemük-
kel" is a szovjet kolhozpa 
rasztok nyugodt, boldog éle-
tét és végigkísérhetik a ké 
pek sorozatán keresztül a 
magyar parasztküldöttség út-
ját. 

A kiállítás öt napig marad 
nyitva Várostanyán és ez 
alatt teljesen díjtalanul te-
kinthető meg. Hasonló kiál-
lítást rendez a Magyar-Szov-
jet Társaság Szatymazon is, 
ahol ugyancsak teljesen díj-
talanul tekinthetik meg öt 
napon keresztül az érdeklő 
dők. 

Izgató kulákokat 
ítéltek el 

Demokráeiaelleni izgatásért 
vonta felelősségre az orosházi 
törvényszék Csiszár Sándor és 
Horváth Imre kiscsákói kuláko-
kat. Csiszárt két (Ós fél, Hor-
váth Imrét pedig két évi bör-
tönre Ítélték. 

Slalátláiis tárpyalás 

Budai Erzsébet szentesi asz-
szony, aki rossz viszonyban élt 
urával, Havasi Józseffel, a feg. 
utóbbi verekedés során kony-
hakéssel támadt urára. A tes-
tén ejtett sebektőt a szerencsét-
len ember összeesett és meg-
halt. A gyilkos asszonyt letar-
tóztatták és staláriáljs bíróság 
«lé kerül. 

ÓRIÁSI LELKESEDÉSSEL 
várta Szeged népe csütörtö-
Itön egész délután Budapest-
ről a VIT-en résztvevő lenini 
Komszomol 110 tagú mű-
vészcsoportját. Az üzemek 
dolgozói, a SZIT fiataljai 
virágokkal és zászlókkal áll-
dogálí'ak a Városháza gyö-
nyörűen feldíszített, hatat 
mas épülete előtt. Először 
úgy tudfák, hogy a küldött-
ség délután egy óidra érke-
zik meg, később ez az idő-
pont eltolódott hat órára. A 
komszomolisták ' azonban 
még ekkor sem futottak be, 
mert amint a sűrű telefon-
jelentések tudósították, az 
útvonalon az ünneplő lakos-
ság nem akarta sehonnan 
sem továbbengedni őket. 
Végig a budapesti ország-
úton, a városokban és a 

községekben a dolgozó nép, 
a dolgozó parasztság virág- • 
esővei és hangos éljenzésscl 
fogadta a Szegedre tartó• 
dicsőséges szovjet ifjúságot.. 

így történt, hogy a kül-
döttség csak este nyolc órá-
ra érkezett be az ünneplők 
éljenző sorfala között a 
Széchenyi-térre. A hosszú, 
többóruhosszás várakozási 
idő alatt egyetlen ember 
sem hagyta el a helyét, sőt 
a tömeg egyre szaporodott. 
Mindenki izgatottan, kíván-
csian, nagy lelkesedéssel 
várta vendégeinket. Szeged 
dolgozói ezzel tanúbizonysá-
got tettek a nagy Szovjet 
haza fiai iránti szeretetük-
ről. a Szovjetunióhoz való 
mélységes, őszinte ragasz-
ködösükről. 

BELVÁROSI 
telefon- 40,'íó 

313 
Hórifik 

Mindennap szerdáig! 
A legmulatságosabb magyar 
vigjáték: 

M á g n á s M i s k a 

ÍÍOHZ.O 
Telefon Aut.: 33.14 

232 
hérlnt. 

Mindennap vasárnapigr 

Asz u t o l s ó á l l o m á s 
( A u s w l l z ) 

A lengyel filmgyártás külön-
leges alkotása és HÍRADÓ 

SZÉCHÉNYI 
Teíefon Aut: 34-77 

425a 
bAilet 

Szerdától péntekig! 

Szárnynéikiil i emberek 

Fegyverek nélkül, fegyverek 
ellen 

bióaajsoü Uctközuap fél 7 és 
lé! 0 órakor, vasárnap es ün-
nennar. fé> 5. fél 7 ée fél 9-kor 

r ^ V E R S E N Y B E 
&&.7J j á t e r a é n y i i e g y l i j f é s é r t 

A nagyszegedi földmüvesszövetkezetekben több helgen elha-
tározták, hogy a terménybeggüj tésl verseng utolsó heteinek len-
dületét még inkább fokozzák a legmagasabb begyűjtési száza-
lékot elérő dolgozó parasztok megjulalmazásával. Minden hé-
ten a legjobb teljesítményt elérő dolgozó paraszt jutalomban ré-
szesül a földmüvesszövetkezetlől. így például Üllésen egy mázsa 
kukoricát, Királyhalmon 4 méter kartonanyagot. Pusztaszeren 
húsdarálót adnak a legjobb te rménybegyüjtési eredményt el-
érőnek ezen a héten, Királyhalmon pedig az első díjként e hétre 
egy 2 literes lábast, második díjként ásót, harmadik díjként pe-
dig lapátot irtak ki, 

A dolgozó parasztság minde-
nütt nagy igyekezettel végzi Is 
a terménybegyüjtés fontos mun-
káját. Kübekházárt az ütemtervi 
előirást 570 százalékra teljesí-
tették, vagyis a 660 mázsás elő-
írás helyett 3705 mázsa ga"bona 
gyűlt be. A versenyben különö-
sen kiemelkedő eredményt ért 
el Lévai Péter 5 holdas ujgazda 
442 százalékos teljesítménnyel, 
Hódi Vilmos ujgazda 368 száza-
lékkal, Lakita Mihály ujgazda 
361 és Suti István ujgazda 321 
százalékos teljesítménnyel. 

Csengelén Hegedűs Sándor 5 
holdas dolgozó paraszt 523, Csó-
ká,si Lajos 5 holdas kisparaszt 
439, Fülöp Géza ugyancsak 5 
holdas kisparaszt 429 százalékos 
terménybegyüjtés! eredményt 
ért el. 

öszeszéken Martonosl 7őzsef 

14 holdas dolgozó paraszt 268-
százalékban, Gombos Imre 12 
holdas dolgozó paraszt pedig 121 
százalékban teljesítette tul be-
gyűjtési kötelezettségét. 

Balástyán Nagy Nándor 15 
holdas dolgozó paraszt 181, Dó~ 
czi József 12 '»Idas-dolgozói 
paraszt 124 százalékos ered-
ményt ért el. 

Domaszéken Ábrahám István 
8 holdas kisparaszt 271 száza-
lékkal, id. Csikós János 208 szá-
zalékkal, Hódi Józsefné 146 szá-
zalékkal teljesítette begyűjtési 
kötelezettségét. 

Mórahalmon Tóth János kis-
paraszt 389 százalékos ered-
ményt ért el. 

Feketeszélen Nagugyörgy Jó-
zsef dolgozó paraszt 170 száza-
lékban teljesítette tul begyűj-
tését. 

Befejezte a gabonacséplésl 
a deszki gépái omás 

A deszki gépállomás szerdán 
este befejezte a gabona cséplé-
sét. A gépállomás valamennyi 
dolgozója igen szép munkát vég-
zett a cséplések során. Különö-
sen kiemelkedő eredményt ér-
tek el Kószó Ferenc és Faragó 
János gépjükkel, összesen ez-
zel a géppel öt és fél hét alatt 
46 vagon és 40 mázsa gabonát 
csépeltek el. A deszki gépállo-
más egyelőre két, majd rövi-
desen bárom géppel most a len, 
borsó, here csépléséhez kezd 
hozzá. 

Szakszervezeti hírek 
Magánalkalmazottak Szakszervezete ér-

tesíti tagjait, hogy pénteken délután 6 
órakor természettudományi előadást tart 
aa Szakszervezeti Székházban. Felkérjük 
a tagokat, minél nagyobb számban jelen-
jenek meg. 

A Szegedi Szakmaközi titkárság ér-
tesiti a szegedi üzemek dolgozóit s az 
összes szakszervezeti tagokat, hogy az 
ujjáreníezeit, mintegy 5D00 kötetes szak-
szervezeti könyvtár megnyílt. A könyv-
tárból a fontosabb ideológiai könyvek és 
hnladószeüe.nü szépirodalmi könyvek 2 heti 
időtartamra kikölcsönőzhetők 20 fillér hasz-
nálati dij ellenében. 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad 
Szakszervezetének fűszerszakosztálya fel-
hívja tagjai figyemét, hogy augusztus 
26-án pénteken fél 7 -órai kezdettel ér-
tekezletet tart a szakszervezeti székház-
ban. Kérjük a tagok megjelenését, 

R E T R Á T K O Z D 

É S T A N É V K E Z D É S 

A Z E G Y E T E M E K E N 

A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendelkezése szerint 
az 1949—50-cs tanévre a be-
iratkozások valamennyi egyete. 
men és főiskolán szeptember 
l-től 15-ig lesznek. Azon hall-
gatók részére, akiknek vizsgá-
juk az őszi vizsgaterminusbnn 
esedékes és annak letétele nél-
kül nem iratkozhatnak be az 
uj félévre, a rendelet október 
l-től 10-ig terjedő beiratkozási 
időt állapított meg. Az előadá-
sok megkezdésének időpontja 
szeptember 15. Az egyetemi és 
főiskolai tanévnyitó .ünnepéive-
ket szeptember 15 és 17 (fő-
zött tartják meg. 

Az eleh'romos 

földmüvelésről közöl rendkívül 
érdekes és messziremutatö képes 
beszámolót a Dolgozók Világlap-
ja. Az uj szám változatos tartal-
mából kiemeljük még a nagyté-
tényi sertéshizlalő hatalmas tize-
mének képes ismertetését, a hőmé-
rő múltjáról szóló cikket, a kutya 
hatezeréves történetének szemlél-
tető összefoglalását. A lapot 
szép novellák, tréfás Írások, hu-
mor-, rejtvény- és sakkrovat gaz-
dagítja 


