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Alsóköspont dolgozóinak 

ünnepélyes keretek közöti adták át 
p szegedi tűzoltók az alsóközponti 
tűzöl ószertárt. A tűzoltószertárat a 
szegedi tűzoltók szabad idejűkben 
készítették egy elhanyagolt, erőien 
megrongálódott épületből. Az új 
lűzo® ószertárat modern tűzolíófel-
szereléssel együtt adták át és ezzel 
a cselekedetükkel még jobban meg-
szilárdították a falu és a város kö-
zötti kapcsola ot. 

FELKÉRJÜK üdülni utazó előfi-
zetőinkéi, hogy címváltozásukat el-
utazásuk előtt pár nappal bejelente-
ni "szíveskedjenek, feltüntetve állan-
dó lakóhelyüket is és nyaralási cí-
müket is Közöljük olvasóinkkai 
hogy lapunknak nyaralási címükre 
való elküldése egy fillérrel sem drá 
gíija meg az előfizetési díjat Min-
den előfizetőnk a legpontosabban 
megkapja nyaralási helyén lapun-
kat Kérjük. hogy hazaérkezésük 
pontos idejét is közöljék a kiadóhi-
vatallal. Kiadóhivatal 

Szabad idejükben vidáman szórakoznak a kolhoz dolgozói Különösen derűs és vidám a kolhoz 

fiataljainak élete, amint azt a Sztálin.kolhoz komszomolistáiról készült képünkön is láthatjuk Vidám har-

monikaszóval. énekkel, tánccal töltik a munka, tanulás után szabadidejüket a kolhoz komszomolistái, akik 

keményen kiveszik részüket a magasabb terméseredményekért folytatott küzdelemből A mi termelőcso-

portjaink dolgozó parasztifjúsága az ő példájuk nyomán végzi nap; munkáját s ez biztosítja számukra 

is a mindinkább derűs, biztos életet. A magyar parasztifjúság az ifjúmunkásokkal és diákfiatalokkal együtt, 

a Komszomol fiatalok életét, magatartását tartja szem előtt, amikor a Pártunkhoz tartozó milliós szerve• 

zetének. a Dolgozó Ifjúsg Szövetségének megalakítására készül. 

A Szegedi Földmiivesszövet-
kezet felhívja a dolgozó pa-
rasztság figyelmét arra, hogy 
métermázsánként hat forint 
juta'mat kap az, aki a „C" vé-
teli jegyre beadandó gabonájá-
ra, julius nyolcadikáig szálli. 
tási szerződést köt a földmű-
vessjövetkezetnél. 

Fokozzák a termelékenységet az újítások 
az Ecsetgyárban 

(Tudósítónktól-) Üzemünk-
ben fél évvel ezelőtt alakult 
meg az élmunkás és újítók 
köre. A kör tagjai azóta is 
rendszeresen összejönnek he'i 
értekezleteken, megbeszélik a 
legfontosabb tennivalókat. 

Az újítókör eddigi eredmé-
nyei évi 30 ezer forint megta-
karítást eredményeznek. Az 
üzem dolgozói nagyban hozzá 
járulnak újításaikkal a ter-

melés fokozásához és ennek is 
köszönhető, hogy termelékeny-
ségünk fél óv alatt 100 száza-
lékkal emelkedett. 

Az újítások és élmunkások 
köre a legszorosabban együtt-
működik a komplex-brigád-
dal. Ennek eredménye számos 
újítás. 

Doktor Lajos 
a Szegedi Ecsetgyár 

tudósítója. 

A uasuíiáí a fu'/auHztatónati 

A magyarországi közlekedési 
vállalatoik hivatalos lapjában, a 
„Közlekedési Közlöny"-ben: ,.A 
vasú ról a fuvaroztatónak" cím 
ala t új cikksorozat indult. A 
cikksorozat keretében megjelenő 
tanulmányok népszerű nyelven 
vasúti teljesítmények igénybevé-
telére vonatkozó szabályok és el-
járások egy-egy fon'osabb ré-
szét dolgozzák ki. 

Mivel a szállítások jó szerve-
zése a fuvaroztató vállalatokon 

is múlik, szükséges, hogy a köz-
lekedési szabályokat és módjait 
nemzetgazdaságunk minden ágá-
ban ismerjék az erre hivatott 
dolgozók. 

A tudatlansággal járó felesle-
ges adminisztrációt és egyéb ez-
zel kapcsolatos kiadásoka; meg 
lehet szüntetni, ha a fuvarozta-
tók, de a fuvarozók maguk is 
figyelmesen olvassák a „Közle-
kedési Közlöny'' szakirodalmi ki-
bővített részét 

BOLDOG ARATÁS ELŐTT 
Országszerte aratásra készül a dolgozó parasztság. Élen a termelőcsoportok dol-

gozóival legfontosabb feladatának tartja, hogy becsülettel elvégezze ezt a nagy munkát, 
harcoljon minden szem gabonáért és nyomban a cséplőgéptől teljesítse terménybegyűjtési 
hazafias kötelességét. Nagy példa áll minden dolgozó paraszt előtt: a Szovjetunió kolhoz, 
parasztságának öntudatos magatartása, s ennek nyomán mindinkább boldogabbá váló 
élete. 

Keringő-est az ujszegedi 

szabadtéri színpadon 
Szombaton a Muzsika NV kerim 

gőestet rendez az ujszegedi szabad-
téri színpadon Az esten közremű-
ködik a Szegedi Filharmóniai Zene-
kar és Gencsy Sári, Szilvássy Mar-
git, Fehér Pál, Udvardy Tibor, a 
Magyar Állami Operaház tagjai. 
Előadásra kerülnek Vecsei, Lehár, 
Strauss, Dunajevszkij és Csajkov-
szkij müveiből keringörészletek. A 
Filharmóniai Zenekart Somló Sán-
dor vezényli. Az előadás kezdete 
este 8 órakor, jegyek a Muzsika 
NV-nél (Széchenyi-tér 8. és az 
IBUSz-nál) 1 forinttól 8 forintig 
kaphatók. 

A Muzsika NV az üzemek dolgo-
zóinak 30 százalékos kedvezményt 
nyújt, ezzel elősegíti, hogy ezeket a 
hangversenyeket az üzemi munkás-
ság minél szelesebb körben látogat-
hassa. 

Népbolt áruda nyilik 
az uj munkás-

nérházban 

A Csongrád megyei Népboltköz. 
pont árudát létesít a I'etöfi Sán-
dor-sugárúti új miiukásbérházban. 
Már megkezdték az áruda számá-
ra szükséges helyiség átalakítását 
é.s berendezését úgy, hogy e hónap 
\ égén. de legkésőbb a jö'vő hó ele-
jén már meg is nyílik az új Nép. 
bolt áruda. 

Bizounyára megelégedéssel fogad-
ják a dolgozók ennek az árudának 
a létesítését, mely naponta kifo-
gástalan. friss és olesó áruval látja 
el a környék lakóit. 

Nagysikerű 
zászlóavafó 
ünnepélyt 

rendezett a Magyar-Szovjet Társa-
ság röszkei szervezete. Az avatást 
egésznapos műsor tette élénkké és 
ünnepélyessé_ Este 8 órakor a sze-
gedi Postás zenekar vendégszerep-
lésével műsoros estet rendeztek, 
amelyen szavalatokat, egyfelvoná-
sos színdarabokat, orosz és magyar 
népi táncokat és énekszámokat ad-
tak elő a kultúresoport tagjai. 

móravárosi iskola 
úttörői 

R7. egységesítő' kongresszus tisz-
teié ére felajánlásként a tanulók 
rajzaiból és fesiményeibo* az is-
kólában kiállítást nyitottak meg. 
A kiállított rajzok és festmé-
nyek fejlett szín- és formaérzé-
ket mutatnak. A kiállítás anya-
ga között különösen nagy tet-
szést arattak: „Mit tett Sztálin 
Magyarországért?", „A Nagy 
Októberi Forradalom", „Április 
4"; „Május 1" és „Édesanyám 
él tem dolgozik" című festmények' 

Jleoíl az egyetemről 
A Szegedi Tudományegyetem el-

sőéves orvostanhallgatói évfolyam, 
gyűlést tartottak. A gyűlésen egy-
hangú lelkesedéssel juttatták kil'e-
jezésre hareos békeakaratukat és 
együttérzésüket fejezték ki a 
francia munkásság, a francia if. 
júság iránt. 

Gyűlésükről levelet intéztek a 
Francia Kommunista Párt Köz-
ponti Vezetőségéhez. A levélben 
megírják, ismerik azt a nehéz 
küzdelmet, amellyel a háború el-
len, a béke megvédéséért harcol 
a franela munkásság és ismerik a 
francia ifjúságnak is a béketábor 
kiszélesítéséért folyó harcait. Egy. 
ben megírják, a magyar dolgo-
zóknak a Szovjetúnió segítségé-
vel lehetősége nyilt, hogy meg-
döntse a kapitalisták uralmát és 
a Magyar Dolgozók Pártja veze. 
lésével a dolgozó nép kezében le-
gyen a hatalom. „Ma már a mi 
egyetemünkön is a munkás és 
dolgozó pnrnsztfialaloknak joguk, 
s minden lehetőségük megvan a 
tanulásra, a marxista-leninista tu- j 
dományok elsajátítására — írjük 
a többi között. Ezért is har. 
colunk lendülettel és erős aka-
rattal a békéért s a most meg-
alaku'ó Dolgozó Ifjúság Szöretsé. 
ge még nagyobb szervezettséggel 
mozdítja elő a békemozgalmat." 

A levelet az egyetem minden 
elsőéves orvostanhallgatója aláirta. 

Kössünk idré!?en szállítási 
szerződést 

a töldmüvesszövelkezettel 

a DISz 
kongresszusra 

Kedvezményes 
különvonat 

!A Riga közelében lévő Sztálin-kolhozban még a tavaszi munkák alatt az egyik 
vasárnap ellátogatott a szomszéd kolhoz versenybizottsága, hogy ellenőrizze a gépek jó 
karbantartását. Képünk erről a látogatásról készült, amely nagy esemény volt a kolhoz-
tagok életében, hiszen sajátmaguknak kellett ítéletet mondaniuk munkájukról és felelniük 
a közösség tulajdonában lévő gépekért. 

Az emlékezetes tavaszi nap 

óta már elvégezték a javításo-

kat a gépeken és most már 

munkára készen állnak a ga 

bona betakarításához szüksé-

ges gépek a gépállomás udva. 

rán. A szovjet dologzók tud-

ják, hogy csak gondosan elő-

készített és rendbentartott gé-

pekkel lehet jó eredményt el-

érni és túlteljesíteni az évi 

mezőgazdasági tervet, amely 

egyre emelkedő életszínvona-

lat biztosít számukra. 

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége 

budapesti alakuló kongresszusa al-

kalmából különvonat megy Buda-

pestre kedvezményes áron, hogy 

minél több szegedi fiatalnak te. 

gyék lehetővé a felutazást Buda-

pestre. A különvonat útiköltsége 

oda.vissza 28 forint. Jegyek az 

IBUSz-nál válthatók. Vasárnap reg-

gel 6 óra 46 perckor a Nagyállo-

másról indul a különvonat és este 

9 óra 20 perckor érkezik vissza. 

Csütörtökön este 
indul el a vonat, amely Cson-

grád megye Hiúságának kü diit-

teit viszi az országos kongres--

szusra. Ezek a fiatalok a megye 

minden ifjúmunkásának, paraszt-

fiataljának, diákjának lelkes üd-

vözletét visz* a Dolgozó Ifjúság 

Szőve sége első, alakuló kongresz. 

szusdra. 

Nem kis eredményekkel, de még 

nagyobb perspektívákkal indulnak 

el a szegcdi pályaudvarról esek a 

Hatatok. A termelésben, a kultú-

rd'ís téren az utóbbi hónapokban 

elért eredmények, a Párt segítsé-

gével aratoft sikerek, a további ió 

munka reménye, ennek a küldött-

ségnek legfőbb útitársai és úti-

társa a szegedi fiatalok, Szeged 

kommunistáinak és minden dolgo-

zójának szerete'e. 

Az ünnepség, amelyet a szege-

di állomáson csütörtökön este 6 

órakor tartanak és ahol elbúcsúz. 

'tatjdk a küldötteké', ennek a sze-

retetnek és ennek a megbecsülés-

nek egyik kifelezése lesz Bizto-

sak vagyunk abban, hogy ezek a 

fiatalok a kongresszuson öntuda-

tos, (7 Párt nevel e dolgozó if .út-

hoz méltóan képviselik a megye 

fiatalságát és a kongresszus ta-

paszto'aívt hazatérve átadiáb 

minden dolgozó 'drsuknak. 


