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4 M I N S Z SZEGEDEN ÉS SZEGEDKÖRNYÉKÉN 

NAGYGYŰLÉSEKET RENDEZ 

A MINSz nagy szegedi bizott-
sága vasárnap, augusztus 28-án 
délelőtt 10 órakor a Klauzál-
téren és a városkörnyéki fal-
vakban hatalmas VIT záróün-
nepségeket rendez. A nap ze-
nés ébresz'övcl kezdődik majd, 
Zenekarok és éneklő fiatatok 
járják az utcákat, hogyi a záró-
ünnepség jelentősége, a Világ-
ifjusági Találkozó sikere még 
jobban kidomborodjon. A vá-
ros dolgozói a föídiszitett ut-
vonalakon szervezetten vonul-
nak föl a nagygyűlésre, hogy 
az ifjúsággal együtt bitet tegye-
nek a Szovjetunió vezette bé-
ketábor mellett, a harcos béke 
mellett. 

A záróünnepségén 

megnyitóbeszédet Szilágyi And-
rás elvtárs, a Nagy-szegedi Párt-
bizottság szervezőtitkára, ün. 
nepi beszédet pedig Sárvári 
fivér vv e'vtálra, a SzIT pagvsze. 
gedi liikára mond. A beszédek 
elhangzása után egyenruhás if. 
jtimunkások vonják le majd azt 
a békezászlót, amelyet két hét. 
tel ezelőtt, a Világi rjusági Ta-
lálkozó megnyitásakor fel-
avattak. A nagygyűlésen két 
szovjet és két olasz fiatat in 
Tészl vesz. 

műsor szórakoztatja majd az 
ifjúságot és a dolgozókat. Jó 
idő esetén este fél 6-kor az uj-
szegedi szabadtéri színpadon a 
Nemzeti Szinház művészet és 
az ifjúság különféle kuíturcso-
portjai pompás, színvonalas 
e'őadást rendeznek. Az előadást 
fcső esetén a MINSz székházban 
tartják meg. Ismét szerepel a 
nagy sikert aratott honvéd 
tánccsoport. A szinház müvé. 
szei Ady, Juhász Gvu'a és Pe-
tőfi verset szavalnak, az éneke-
sek pedig Scserbasov DoJiá. 
nyon vett kapitány-áiből, Bizet 
Carmen-jébő', Kodály HáryJá 
nos-ából énekelnek részleteket 
A színház zenekara Berlioz, 
Csajkovszki és Screabin mü-
veiből játszik. Az 500 tggu ősz-
szevont énekkar mar°yar tö-
megitalokat énekel. A műsor 
egyik legérdekesebb száma az 
lesz, amikor a nagy szegedi 
MINSz VIT-küldöttei "egyenru-
hában, zászlókkal átvonulnak a 
szinpadon. 

és innivalót. R VIT zéróünnepsé-

geket körülbelül 30 nagyszeyedl 

községben is megrendezik. R fal-

vakban ugyancsak délelőtt 10 

órakor kezdődik az ünnepség. R 

békezászlókat itt is levonják. 

Ünnepi beszédeket az MDP tit-

kárai és a VIT-en résztvevő 

EPOSz tllkárok tartanak. 

Nagytzeged 

T Í Z E Z R E K 
ünnepelték pár nappal ezelőtt 
Népköztársaságunk új Alkot-
mányát. Sokezer ifjúnak ra-
gyogott fel a szeme, mikor 
ezeket n szavakat olvasta: 
»A Magyar Népköztársaság 
biztosítja a dolgozóknak a 
művelődéshez való jogát.* 
Soha még ilyen jogot nem 
biztosítottak a gyakorlatban 

a dolgozók részére. 

Már 1949 márciusában Ré-
vai elvtárs javaslatára meg-
szervezték a szakérettségiket, 
melyek tíz hónap alatt elké-
szítik az érettségi vizsgára n 
dolgozók százait. Most a 
nyár folyamin Szegeden és 
az egész országban ismét 
megkezdődött az ifjúmunká-

gire. Az üzemek százai ver-
senyre hívták ki egymást, 
hogy ki ad több ifjúmunkást 

a továbbtanulásra. 
Szegeden mintegy hatszáz-

húsz ifjú jelentkezett. A je-
lentkezetteket két csoportra 
osztották és szerdán délután 
az első csoportnak már meg 
is volt a felvételi vizsgája. 
Négy tagból álló bizottság 
vizsgáztatta az ifjakat és az 
itteni kiértékelés után a mi-
nisztériumba továbbították a 
jelentkezéseket. Az itteni ki-
értékelés szerint 22 ifjúmun-
kás közepes, 5 megfelelő és 
2 kiváló eredményt ért el. 
Akik még eddig nem voltak 
felvételi vizsgán, hamarosan 

A Világi ja táji | 

Délután 

nagyszabású -sport és kultur-

Találkozó vasárnapi záróünnep-
sége Szegeden nagyszabású tö-
megbállal ér véget R bál esle 8 
órakor kezdődik a lampionokkal 
kivilágított Széchenyi-téren. R 
népboltok sátrakat állitanak fel, 
ahol a fiatalság kedvére vásárob 
hat finomabbnál-finomabb enni-

ifjusága méltóképpen fejezi be 

a kéthetes Világifjusági Találko-

zót, méltóképpen várja Rákosi 

Mátyás elvtárs vasárnapi nagy 

beszédét, amit a magyar nép 

vezére Budapesten 150 ezer fia-

tal előtt mond el. R szegedi if-

júmunkások, parasztflalalok, 

egyetemisták és diákok egy szív-

vel-lélekkel sorakoznak a MINSz 

I táborába, egy szívvel-lélekkel 

küzdenek a haladó népek fiatal-

jaival a Szovjetunió vezette bé-

ketábor célkitűzéseiért. Rz au-

gusztus 28-i VIT záróünnepsé-

gen városunk ifjúsága, a dolgo-

zókkal együtt ünnepli majd a 

béke gondolatának legújabb dia, 

dalát, a nagysikerű Világifjusági 

Találkozót. 

Tápét?, Várastaopsi és DeszEcen is tart beszámolót 
Tisóczki elvtárs, 

a Szovjetunióban járt parasztküídötfség útjáról 
Nagyszeged dolgozó paraszt-

sága óriási érdeklődéssel fordul 
az ország valamennyi dolgozó 
parasztjával együtt a szovjet 
kolhozparasztság élete, munkája 
felé. Ezt az érdeklődést bizo-
nyították már eddig is azok a 
gyűlések, amelyeken Tisóczki 
Sándor elvtárs," a Szovjetunió-
ban járt csengelei mintagazda 
számolt be mindarról a gazdag 
tapasztalatról, amelyet a ma-

fvar parasztküldöttség tagja-
ént a világ legfejlettebb me-

zőgazdaságában, " a szocialista 
Szovjetunió kolhozaiban és szov-
hozaihan szerzett. 

Tisóczki Sándor elvtárs be-
számolójával több szegedkör-
nyéki község dolgozó paraszt-
ságát is felkeresi. Ma, szom-
baton este fél 8 órakor Tápfai 
•z ördögh-féle vendéglő nagy-
termében tnrtja meg beezá móló-
ját, holnap, vasárnap délelőtt 
fél I I órakor pedig nagygyű-
lés keretében Várostanya' dol-
gozói előtt beszél. A legköze-
lebbi beszámolójára Deszken ke. 
rnl sor szeptember elsején, csü-
törtökön este 7 órakor. 

Várostanya dolgozó paraszt-
sága különösen nagy lelkesedés-
sel készül a vasárnapi nagygyű-
lésre és ünnepélyes felvonulás-
sal köti össze. Külsőségeiben 
is méltóképpen akar felkészülni 
arra a nagy eseményre, ami-
kor közvetlenül egy paraszttár-
sától hallhatja mindazt a sok 
élményt, amelyet a szovjet kol-
hozparasztsá.g" kőzött szerzett. 
Tisóczki elvtárs egyébként elő-
adása után kiilön is válaszol 
mindazokra n kérdésekre, ame-
lyeket a kolhozok életével kap-

csolatban intéznek hozzá. 
A váxostanyai nagygyűlés után 

nyitja meg Tisóczki elvtárs a 
Magyar-szovjet Társaság kiál-
lítását, amely jólsikexült, nagy-
szabású képsorozaton keresztül 

mutatja bo a .Szovjetunióban, 
járt magyar parasztküldöttség 
útját. Hasonló kiállítás nyílik 
vasárnap Szatvmazon is. Mind-
két kiállitás öt napig teljesen, 
díjtalanul tekinthető meg. 

sok toborzása a szakérettsé- sorra kerülnek. 

Ma fart előadást Szegeden 
Somos professzor 

a micsurini kísérletekről 
Ma, szombaton este 7 órakor tartja meg előadását a vá-

rosháza közgyűlési termében dr. Somos András, a budapesti 
agrártudományi egyetem tanára a Micsurin-telepen szerzett 
tapasztalatairól. 

Somos professzor a magyar parasztküldőttséggel együtt 
járt kinn a Szovjetunióban és ott hosszabb időt töltött Mi-
csurin telepén tanulmányozta a szovjet tudós kísérleteit, mód-
szereit, amelyek Igen hasznos tapasztalatokkal szolgálnak a 
növénynemesitök számára is. Somos professzor e'őadása el-
sősorban a kertészekhez, növényneme-itőkhöz szól, derend-
kivűl érdekesnek Ígérkezik mások számára is. 

A DÉFOSz állal rendezett előadásra minden érdeklődől 

szívesen Játnak. 

Párthireh 

R. G- figyelem! Vasárnap, 

28-án reggel fél 8 órakor az 

összes R. G. jelenjen meg a 

Batthyány-utca 4. szám alatt. 

It. G.-parancsnokság. 

Az üzemi pártvezetőségek 

konferenciája augusztus 27-én 

szombaton délután 4 órakor 

lesz az uj Iparoslanoncisko-

lában. Oktatási osztály. 

a dolgozó paraszlságnak 

Mindenütt megbeszélik a falvak dolgozóival a vetésterveket 

R nagyszegedi Népt Bizottság 
pénteki ülésén Ambrus István 
elvtárs elnöklésével az őszi ve-
tésterv kérdéseit beszélték meg. 
fl bizottság elhatározta, hogy a 
vetésterveket minden községben 
a dolgozó parasztság elé terjesz-
tik és részletesen megbeszélik 
az ezzel kapcsolatos kívánságo-
kat. R dülöblzlosok külön meg-
kapják mindenütt a terveket, 
hogy a dűlőkben lévő dolgozó 
parasztokkal megbeszélhessék, fl 
Mezőgazdasági Igazgatósad er-
re a célra nyomtatványokat ts 
oszt ki és erre ráírhatják, hogy 
milyen veteményből mennyit 
akarnak vetni. 

R Népi Bizottság felhívja a 
figyelmet arra, hegy az 'idén ts 
nagyfontossága vetőmagakció in-
dul. A dolgozó parasztság mi-
nőségi vetőmagot kaphat cseré-
be szokványgabonájáért. Rz át-
számítást arányt Is Igen kedve-

zően állapitolták meg, mégpedig ( sok igen kedvezményes áron vé-
110 kiló szokványbuzáért adnak Igéznék magtlsztitást és csává-
egg mázsa minőségi búzát, rozs- j zíst. R vetőmagtlsztitást okó-

A vilég egyik legszebb 
természeti alakulata a Bajkál-
tó. Erről a gyönyörű, boldog 
néptől lakott, virágzó vidékről 
közöl képes beszámolót a Dol-
gozók Világlapja legújabb szá-
ma. Másik közlemény a vizi köz-
lekedés többezredes történetét is-
merteti a fatörzsből vájt csó-
naktól az óceánjáróig. R föld-
rengésről és az ellene való véde-
kezésről is érdekes cikk számol 
be. R változatos és színes lap 
tartalmát humor-, sport-, rejt-
vény- és sakkrovat egésziti ki. 

— A MAGYAR-SZOVJET 
Társaság szegedd titkársága fel-
hivja .tagjainak figyelmét, hogy 
vasárnap délelőtt fél 10-re gyü-
lekezés a székházban. Innen 
vonulnak föl együtt a Társa-
Ság tagjai a VIT zsíróünnepély-
re. MSzT titkárság. 

ból egy mázsa szokványért 90 
kilő minőségit, árpából ugyan-
annyit adnak cserébe, mim a oe-
adott mennyiség, csupán lö szá-
zalék felárat keh készpénzDen 
fizetni A jelenlegi vetésterüle-
ten kedvezményes hitelakciót ts 
szerveznek a dolgozó parasztság 
részére. R vetőmagcsere és a 
hitelakció előjegyzésére a helyi 
fö'drrfi es°zövctke e'e'tben Ehet 
Jelentkezni és a Magterrneltetö 
NV köti meg a szerződéseket. 

Elhatározta a Népt Bizottság, 
hogy a tirőrökel és a szelektorom 
kat a legrövidebb Időn belül 
munkába állítja, mert a kor-
mányrendelet Intézkedik arról, 
hogy csak tisztított gabonát sza-
bad venni, de ez egyébként is a 
dolgozó parasztságnak a leg-
közvetlenebb érdeke. R gépállo-

ber 10-lg kell elvégezni. 

MNDS« HÍREK 

MNDSz Rendező Gárdisták figyelem! 

Vatárnap pontosan 9 órakor az MNDSz 

központ előtt Daninénál jelentkezzenek. 

Az MNDSz csoportok vasárnap reggel 
a helyiségeik előtt gyülekezzenek és on-
nan pontosan 9 órára az MNDSz köz-
pont elé vonuljanak fel, hogy rendes 
időben, a csoportok találkozása után el-
indulhassunk a felvonulásra. Kérjük min-
den MNDSz-tag megjelenését. 

Az OTT MNDSz osoportja augusztus Í j -
én szombaton 7 órakor taggyűlést tart. 

A felsővárosi MNDSz csoport szombaton 

27-én este 8 órai kezdettel műsoros 

estet rendez tánccal egybekötve » Postás-

otthonban. 

A Belváros I. szombati asszonykör hall-
gatót szombaton délután 5 órára jöjjenek 
asszonykörre. 

BELVÁROSI 
Telefon • 40.»5 

líT II 
Mindennap szerdáig! 
A legmulatságosabb magyar 
vígjáték: 

Mágnás Miska 

K O H Z O 
Telefon Aut.: 89-44 

<32 
hériet-

I 

Mindennap vasárnapigf 

A z u t o l s ó á l l o m á s 
(Ausw l t v ) 

A lengyel filmgyártás külön-
leges alkotása és HIRADCr 

SZÉCHÉNYI 
Telefon Aut 94-79 

425a 
biilet 

Mindennap keddig a vidám 
kacagtató, sok-sok humor-
ral telitett vígjáték 

Kedélyes társbér'et 

Kiőaclasok hétköznap fél 7 
té! 9 órakor, vasárnap es ün-
nennan fé' 5. fél 7 fa fél 9-koi 

fl nagpzegedi M^Sz bzolfság augusztus 20-án, M 5 f 
vasárnap üéSe!őít a ffíauzál-téiGn f i i L á i IIII11IIC |i a 6 |J B1 

tart, amelyre szerelelte! meghívja a város iljuságái és minden dolgozóját 


