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Boldog jövő előtt állunk 
Két falusi uttÖTÖ levele a továbbtanulásról, 

a termelőcsoportról s a kulákok aknamunkájáról 

Makra Piroska is Dócxi Piror 

ka zákányi is csoroai VII. álta-

lános iskolás úttörők levelet küld-

tek szerkesztőségünkhöz Levél-

ben akarták tudtul adni, hogy 

őélőttük és paflásaik előtt sem 

közömbös a továbbtanulás, a fa-

lusi osztályharc és a termelőszö-

vetkezetek fejlődésének kérdése. 

Iskolánkban lázas tanulás folyik 

— írja Makra Piroska. — Az út-

törő csapat tanulókőrei jól működ-

nek Minden pajtás szívesen tanul, 

tanulmányi versenyben állunk egy-

mással. Állandóan az1! figyeljük, ki-

nek a vonala emelkedett magasabb-

ra a tanulmányi grafikonon. Mi, 

csorvai úttörők, jó tanulással, szü-

leink pedig jó munkával akarnak 

hozzásegíteni az ötéves terv megva-

lósításához. Amióta megalakult a 

mi vidékünkön a termelőszövetke-

zeti csoport, szinte áj élet született 

a dolgozó parasztok között, mert 

láják a jókedvű brigádok eredmé* 

nyeit. 

Megnyílt a tanulna utja 

Nálunk, Csórván nemcsak az út-

törők érnek el a szervezeti munká-

ban szép eredményeket, hanem a 

felnőtt parasztfiatalok is jó mun-

kát végeznek az EPOSz-ban. ök is 

új szervezetük, a DISz megalakítá-

sára készülnek. Ferde szemmel né-

zik ezt a környék reakciós kulákjai, 

mindig újabb mesterkedésekkel 

akarnak kárt okozni a termelőcso-

portnak, mert látják, hogy ott már 

sokkal boldogabb élete van a dol-

gozó parasztoknak, akiket a felsza-

badulás előtt még kényük-kedvük 

szerint zsákmányolhattak ki 

A mi iskolánkban öt VIII, osztá-

lyos tanuló közül három tanul to-

vább. Ez az eredmény kicsinek tű-

nik ugyan, de mégis kimagasló a ta-

valyival szemben, mert akkor csak 

egy VIII osztályos tanuló ment tő-

lünk középiskolába. Jövőre én is 

tpvábbtanulok. Nagyon boldogok 

szüleim, hogy ma már nekem sem 

kell az általános iskola elvégzése 

után otthon maradnom. Továbbta-

nulhatok és még hasznosabb tagja 

lehetek majd népi demokráciánk-

nak. Nővérem most végzi az első 

kereskedelmid Szegeden. Jövőre már 

cn is felveszem vele a tanulmányi 

versenyt s versennyel fokozom tu-

dásomat 

A termelöcaoport példájára 

Dócai Piroska arról fr, hogy 

most Zákányban is éppen úgy, 

ápolási és aratási munka. A kör-

nyék valamennyi dolgozó parasztja 

minden erejével azon van, hogy mi-

nél több és bőségesebb legyen a 

termés. Követik a termelőszövetke-

zetek példáját, látják, hogy a me-

zőgazdaság fejlesztésével hatalmas 

mértékben emelhetik életszinvona-

lunkat, 

A ml vidékünkön a termelő-
szöve'kezeti csoport dolgozói 
járnak élen a munkában — írja 
Dóczi Piroska. — Sokkal többet 
tudnak elvégezni, mint az egyé-
nileg doigozó kisparasztok. Ez 
érthető ja, hiszen nem forgácso. 
llódik el a munkájuk, közösen vé-
geznek mindent és természetes, 
hogy i*y nagyobb eredményeket 
érnek el. Ez nemcsak a csorvai, 
hanem a zákányi kulákok szemé-
ben is nagy szálka. Mintha csak 
összebeszéltek volna, most ők is 
szeretnének befurakodni a cso-
portba, pedig kár a fáradtság-
ért, mert a termelőszövetkezeti 
csoportok felett éberen őrködik a 
Párt, megtanítja tagjait védekez. 
ni a kulákság ellen. 

A sxnvjrt emberekre akarunk 

kaeanlitani 

Mi, a zákányi iskola úttörői is 
példát vettünk a szomszédos ter-
melőcsoport munkájáról. Ami-
lyen szorgalommal végzik a 
munkát a termelőcsoportban, mi 
ugyanolyan nagy igyekezettel 
tanulunk az iskolában. Minden 
percet kihasználunk a vizsga 
előtt. Nem akarja senki, hogy 
rossz bizonyítványt vigyen haza 
éa szomorúságot okozzon ezzel 
szüleinek. De nemcsak ezt akar-
juk elkerülni, nemcsak ezért ta-
nulunk jobban, hanem azért, 
mert hasonlítani akarunk a szov. 
jet emberekre, akik nagy tudá-
sukkal nemcsak ellenségeinket, 
hanem már a természetet is le 
tudták győzni s mindent a sa 
ját jólétük szolgálatába tudnak 
álliitani. így akarjuk ezlt mi is. 
Ezt bizonyítja az is, hogy isko-
lánk öt VHL osztályos tanulója 
közül három úttörő pajtás tanúi 
tovább. Tudjuk, hogy ma már mi 
is lehetünk mérnökök'; orvosok, 
tanárok, nem gátol meg bennün-
ket senki. Boldog jövő előtt ál., 
lünk, a magunk országát épít-
jük. Még ujabb vasutat vil-
lanyt, rádiót, telefont, hidakat é3 
még sok mást ad nekünk az öt-
éves terv és ezt mi a hős Szov-

Ml TÖRTÉNT 

ÉS Hl TÖRTÉNIK? 

IDO JÁRÁSJELENTÉS: 

Mérsékelt délnyugati, nyugati 
szél, változó felhőzet, újból zá-
poreső, zivatar. A meleg idő to-
vább tart, 

mint az ország bármelyik területén,, jet Hadseregnek és Sztálin elv. 

nagy lendülettel folyik a növény-1 társnak köszönhetjük. 

MOZI 

Belvárosi (6,8) Felszabadult főid 
(Uira otthon.) 

Korzó (6, 8) Csendháborító 

Fáklya (fél 7, 8) Magyar-szovjet 
hiradó — Iljics kolhoz — Ember! 
szfv — Pavlov, a nagy tudós élete. 

Vasárnap filmmatiné a Fáklya 
Moziban. Bemutatásra kerül a „Volt 
egyszer egy kislány" című szovjet 
fl'tn, délelőtt 10 órakor. 

KIÁLLÍTÁS 

Könyvnapi Jriálliás a Múzeumban, 
a Somogyi-könyvtár rendezésében 

Magyar-Szovjet Társaság Hor-
váth Mihály-iítcai székházában va-
sárnap délelőtt 10 órakor nyílik a 
szovjet sajtó-kiállítás. 

MŰVÉSZÉT 

Ma, este 8 óra! kezdettel az új-
szeged! szabadtéri színpadon ke-
ringőest a budapesti Operaház tag-
jainak vendégszereplésével. 

TUDOMÁNY X . 

Vasárnap délelőtt 10 órakor az 
Egyetem aulájában a Jogászszövet-
ség ankétja. 

NEVELÉS 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 

Korzó Moziban „Nemzetközi kér-

dés" című előadássorozat keretében 

előadás a kínai nép! demokrácia 

győzelmének jelentőségéről. 
• 

A MUZEUM nyi'tva vasárnap és 
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig 
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. 

A SOMOGYI KÖNYVTAR nyit-
va köznapokon 9-től 18 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Leinzinger Pál: Horváth M.-u. 9. 

Tel.: 32—13 Pósa Balázs; Kálvária, 

utca 17. Dr Salgó Éva Mátyás-tér 4, 
Selmeczi Béla: Petőfi-telep IX. 485 

» 

A SZEGEDI gépipari gimná-
zium szülői munkaközössége es 
aa iskola ifjúsága műsorral egy-
bekötöd tanévzáró ünnepélyt 
rendez június 17-én este 7 órai 
kezdetítel. Utána tánc. Ezúton 
szeretettel meghívunk mindenkit, 
ís.vánovics István. 

Honvédfiatalok a Komszomol utján 
Vidám ünnepségről indult el s 

ma már fenn van Budapesten a da-

loló jókedvű ifjúsági küldötteinket 

szállító vonat, amely Csongrád me-

gye, Szeged fiatalságának legjavát 

vitte a Dolgozó Ifjúság Szövetsége 

alakuló kongresszusára 

Ott van a küldöttek között nép-

hadseregünk fiatal képviselője is. 

Mjlyen jó lenne köztetek lennem. 

Nem az irigység az, amely ezt " 

gondolatot táplálja bennem, nem is 

a dicsőség utáni vágy, mely osztály, 

részül jut fiataljainknak, hanem az 

a tudat, amely akkor tölt el, ami-

kor honvéd fiatalságunk történelét 

vizsgálom. 

| 1848 . | 
A magyar történelem hatalmas 

megmozdulása. Ebben az időben 

mutatta meg először a magyar ifjú-

ság, elsősorban a magyar ,,vörössap. 

kás" honvéd fiatalság erejét és po-

litikai jelentőségét A fiatal Petőfi, 

Kossuth, Táncsics és a „Tizek Társa, 

sága" által vezetett forradalmi ré-

tegben már otf voltak a lelkes ma-

gyar honvéd fiataljaink. 

| 1 8 9 0 . | 
Megalakul a munkáspárt. Szerve-

zi és vezetj az ifjúságot, Megalakul, 

nak a szakszervezetek S a honvéd 

fiatalság itt is megtalálja feladatát 

a munka frontján, de helytáll a po-

litikai és ezen túlmenően a katonai 

fronton is A „Bach-korszak" üldözi 

a felvilágosult fiatalságot, akik a 

hosszú katonaidő alatt nem egyszer 

adták tanújelét haladó gondolkodó, 

suknak A szervezetlenség és a csá-

szári elnyomás azonban már csirájá. 

ban elfojtotta minden próbálkozásu. 

kat, amely a teudalista járom ösz-

szetörésére irányult. 

Radnóti, kommunistáink példáké. 

P'i. 

1 9 4 5 . | 

. I «19. I 
Forradalom Rákosi, Gerő, Vass 

Zoltán és ismét a honvéd fiatalok. 

Salgótarján védelme a vörös honvéd 

fiatalság történelmének ma is dicső 

mérföldköve. Kicsiny, de lelkes cso. 

portja a munkásságnak S ha tömeg, 

mozgalommá nem is tudott fejlődni, 

megacélozta ifjúságunk forradalmi 

erejét és forradalmi szellemű új 

harcosokat, új vezetőket nevetf a 

munkásmozgalomnak 

1 1 9 2 0 — 1 9 4 4 . | 
Horthy-korszak. Barbárság. Fa-

sizmus, De él a Kommunista Ifjú-

munkások Magyarországi Szövetsé-

ge Él és dolgozik és a proletár in-

ternacionalizmus szelleméért életét 

is áldozta Sallai, Fürst, Ságvári, 

Felszabadulunk A szabadság fel-

emelő érzése elsöpör minden aka-

dályt, amely a forradalmi mttnkás-

ság elOtt tornyosult, Megalakul a 

MaDISz. Feladata a fasiszta má-

konyiéi elbódított, fasiszta légkör-

ben nevelkedett ifjúság demokra-

tikus nevelése Működik az ellenség, 

Befurakszik egyes alapszervezete-' 

inkbe, romboló munkát végez. De at 

ifjúság éber, harcra és tettrekész, 

mert mögötte áll a Párt. Dolgozunk, 

tanulunk, harcolunk és a győzelem 

ma már a miénk, honvéd fiataloké 

Is, akik kemény kiképzéssel, kultú-

rával és szakadatlan önképzéssel 

szolgáljuk dolgozó népünket 

Már megalakult a munkánkat és 

harcunkat ezután irányító 

DISz 
Elvtársak! Fiatal honvéd bojtár, 

saim! Ifjúmunkásoki A történelem 

kötelez! Dolgozó népünk, a Párl, 

Rákost elvtárs nemcsak segít ne. 

künk, de kövelel is Meg kell mu-

latnunk, hogy 1848 honvéd fiatalsá-

gának szelleme ma is él — hozzáte-

hetjük, fokozottabb formában — 

bennünk, Petőitek harca nem volt 

hiábavaló S ha honvédségünk ifjú-

sága a marxi-lenini eszmék zászlaja 

alatt, a hős jenini Komszomol útmu. 

tatása nyomán halad a már megkez. 

dett úton, biztosithatjuk népünket, 

kogy „nem rés. de erős bástya" le-

szünk a béke frontján 

Ezt üzenjük a DISz első kongresz* 

szusának, dolgozó magyar népünk, 

nek, Pártunknak, Farkas Mihály oem 

zérezredes bajtársnak, néphadsereg 

günk vezetőjének és irányítójának, 

vezérünknek, Rákosi Mátyás elvtárs, 

nak és a világ dolgozói nagy vezé-

rének, Sztálin elvtársnak 

Bokrétds András. 

A kínai néphadsereg 
ufabb szigeteket 
szabadított fel 

A kinai népi felszabadító had-
sereg egyik egységes felszabadí-
totta a vansani szigetcsoporthoz 
tartozó, a Gyöngyfolyó torkola-
ta előtt fekvő Poli, Nagy-Vansan, 
Kw-Vansan és Csucsou szigete-
ket. A népi felszabadító hadse-
reg egy másik egysége elfog-
lalta Jihol szigetét. 

A megmaradt Kuamin'ang-

csapatok pánikszerűen menekül-

tek Makaó irányába. 

Június 19, hétfő. 
KOSSUTH KADIÓ 

11.30: Szonáta. 12.15: Pénzügyőr 
Zenekar. 13: Magvar nóták. 14.10: 
Úttörő hiradó. 14.20: Könnyű dal-
lamok. 15.30: Zongora. 10.40: Beér 
János előadása. 17.10: Miénk a jö-
vő. 17.40: Hanglemezek. 17.50: 
Orosz nyelvlecke haladóknak. 18.05 
Dalolj velünk! 18.20: Szórakoztató 
zene. 19: Hangos Újság. 19.30: 
Hanglemezek. 20.15: Rádiódráma. 
21.25: Hanglemez. 22.20: Tfz perc 
rport. 22.30: Magyar muzsika. 23.30 
Szórakoztató zene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Hanglemez. 7.20: Beszélő at-

lasz. 7.30: Zenekari muzsika. 8.15: 
lfcli zenés kalendárium. 9.40 Hang-
lemez. 10.10: Cigányzene. 11: Hang-
lemez. 11.10: Uyermekrádió. 15: 
l-'ilhurmonikus zene. 15.40: Elbe-
szélés. 10.10: Ének 16.30: Könnvü 
zene. 17.10: Folyóiratszemle. 17.30: 
Dalok, táncok, indulók. 18.10: A 
Tudomány Uilörűi. 18.40: A Nép-
hadsereg híradója. 19.10: Szom-
szédnépek dalai, 19.40: Egy falu — 
egy nóta. 20: Tánczene. 21: Falu-
rádió. 21.15: Szovjet filmzene. 22: 
Szív küldi. 22.20: A lengyel rádió 
szórakoztató műsora. 

Június 20, kedd. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
11.30: Kamarazene. 12.15: A Ma-

gyar Optikai Müvek Énekkara éne-
kel. 13: Szórakoztató zenekari mu-
zsika. 13.30: Hangos Újság. 14.10: 
Studió-zenekar. 15.30 Hegedű. 16.40 
Szovjet napok — szovjet emberek. 
1H50: Hanglemez. 17.10: Cigányze-
ne. 17.50: Termelési híradó. 18.05: 
Ifjú sztahánovislák köre. 18.30: 
'Az Oszipov-cgyiitics. 19: Hangos 
Újság 19.30: Hanglemez. 20.15: 
1,'Fr.nifl. Yigiáték. 23: Vonósné-

HETI RÁDIÓMŰSOR 
Á l l a n d ó m ű s o r s z á m o k : 

6.00 Hanglemezek. 
6.20 Lapszemle. 
6.30 Hanglemezek. 
6.00 Falurádió. 
6.30 Hanglemezek. 
7.00 Hirek. 
7.20 Hangiemezek. 
7.55 Műsorismertetés. 
7.45 Hanglemezek. 
8.00 Lapszemle. 
8.30 Miisorzárás. 

KOSSUTH-RÁDIÓ 

12.00 Déli haragsző, hirek. 
14.00 Hirek. 
14.15 Hirek szerbüL 
16.00 Rádióiskola. 
1.700 Hirek. 
18.40 Hirek németüL 
20.00 Hirek. Hangos Újság. 
22.00 Hirek. 
24.00 Hirek. 
0.10 Műsorzárás. 

PETŐFI-RÁDIÓ 
6.30 MHK-negyedóra. 
6.45 Termelési lapszemle. 
6.55 Hanglemezek. 
6.46 Műsorzárás. 
I.000 Hírek. 
II.30 Műsorzárás. 
15.00 Rádióiskola. 
18.30 Hirek szerbüL 
21.00 Mi újság a sportvilágbanT 
21.45 Hirek szlovénül. 
23.00 Hirek szerbül. 
23.45 Hirek szlovénül. 

6. Tánczene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Operarészletek. 8: Zenekari 

muzsika. 8.30: Izraelita vallásos fél-
óra a Stúdióból. 9.40: Hanglemezek. 
10.10: Hegedű, zongora. 10.40: Szim-
fónikus táncok. 11.10: Mesemüsor. 
15: Határőr-zenekar. 15.40: Gyer-
mekrádió. 16.10: Ének. 16.30: Dél-
utáni muzsika. 17.15: Folyóirat-
szemle. 17.30: Vitassuk meg.. . 
17.45: Magyar népdaluk. 18.40: 
Szovjet operaénekesek. 19: Táncze-
ne. 19,40: Egy falu — egy nóta. 
20: Cigányzene. 20.45: A Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa a szo-
cializmus építésének szolgálatában. 
21: Hunglemez. 21.20: Tánczene. 
23: Szórakoztató zene. 22.20: Mi 
történik a világgazdaságban? 22.35: 
Szív küldi. 

Június 21, szerda. 

KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Gyermekzene. 11.50: Hang-
lemezek. 12.t5: Hangversenyzene-
kar. 13: Muzsika-együttes. 13.30: 

Hangos Újság. 14.10: Úttörő hír-
adó. 14.20: Zongora. 14.45: Diák-
élet. 15.30: Ifjúsági Énekkarok. 
16.40: A marxizmus-leninizmus ta-
nítása a háborúról és a békéről. 
17.10: Orosz dalok. 18: Regény-
részletek. 18.20: Szlovák dallamok. 
19: Hangos Újság. 19.30: Ének. 
20.15: Napforduló éjszakáján. 21: 
Rádiózenekar. 22: Sporthírek. 22.25 
Versenyben az ország kenyeréért. 
22.30: Tánczene. 23.30: Szendlay 
László cigányzenekara. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Hanglemez. 7.20: Erő, egész-

ség. M1IK, sportolás. 7.30: Opera-
részletek. 8: Honvéd-zenekar. 9: 
Rádióiskola. 9.40: Zongoramuzsika. 
10.10: Zenekari muzsika. 11: Ba-
konyi Klára hegedül, Barcs Gabri-
ella énekel. 15: Cigányzene. 15.40: 
Szovjet híradó. 15.55: Operarészle-
tek. 16.40: Luigi Renzi orgonál. 
17. Í5: Könnyű dallamok. 17.30: A 
Rádió esti iskolája. 18: Cseh ka-
marazene.. 18.40: A magyar mun-

kásmozgalom történetéből. 18.35: 
Vidám-zene. 19.40: Egy falu — 
egy nóta. 20: Szív küldi. 20.30: öt-
éves torvünk ipari kérdései. 20.50: 
Gordonka. 21: Falurádió. 21.15: Szí-
vek és arcok mosolya. 22: Az MSzT 
műsora. 

Június 22, csütörtök. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
11.30: Zongora. 12.15: A Rádió-

énekkar. 12.45: Keringők, dalok. 13 
óra 30: Hangos Újság. 14.10: Gyer-
mekrádió. 14.45: Szomszédaink — 
barátaink. 15.30: 'A rádió asszony-
rovata. 16 40' Szovjet napok — 
szovjet emberek 16.50: Hanglemez. 
17.10: Szórakoztató zene. 17.35: 
Időszerű elméleti kérdések. 17.50: 
Termelési híradó. 18.05: Vidám ze-
ne 18.30: Keringő. 19: Hangos Új-
ság. 19.30: Ének. 20.15: Zsákba-
macska. 21; Népnevelők műsora. 
21.30: A kazah sztyeppék énekese. 
22.25: Versenyhen az ország kenye-
réért. 22.30:' Kamarazene. 23.10: 
Tánczene, 

PETŐFI RÁDIÓ 
7: Opcrarészletck. 8: Zenekari 

művek. 9: Rádióiskola. 10.10: Szim-
fonikus költemény. 10.40: Ének. 1L 
óra 10: Meseműsor. 15: A moszk-
vai rádió zenekara játszik. 15.40: 
Vidám zene. 16.10: Zongoraverseny. 
16.50: Lengyelország szól Magyar-
országhoz. i 7.20: A vallás eredete. 
17.40: Cigányzene. 18.40: Szív kül-
di. 19: Egyéni tanuló. 19.20: Tánc-
zene. 19.40: János vitéz. 22.40 Szov-
jet tánczene, 

Júntns 23, péntek. 
KOSSUTH RÁDIÓ 

11.30: Hegedű, hárfa. 12.15: Hon* 
védzene. 13: Operettrészletek. 13.30t 
Hangos Újság. 14.10: Uttörö hír-
adó. 14.20: Enck. 15.30: Gordonka. 
16.40: Bale'ítzcne. 17.10: Dolgozók-
nak zenéről. 17.40: A Szovjetúnió 
a szocializmus országa. 18: Szer-
keszd te is műsorunkat! 18.30: Vo-
nószenekari szvit. 19: Hangos Új-
ság, 19.30: Lengyel ünnep. 20.15: 
Tánczene. 21: li'ádiózenekar. 22.20: 
Noé bárkája. Vidám zenés rádió-
játék. 23.20: Kamarazene. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7:f Lírikus szvit. 7.20: Hogyan 

napozzunk. 7.30: Könnyű dalla-
mok. 8: Hangszerszólók. 8.30: Zon-
goraverseny. 9.40: Vonósnégyes. 10 
óra 10: Zenekari muzsika. 11.10: 
Gyermekrádió. 15: Cigányzene. 15 
óra 40: Hanglemezek. 16.40: Kelen 
Pál zongorázik. 17: Szív küldi. 
17.20: Hogyan Írtak a régi magya-
rok. 17.35: Hanglemezek. 18: Ének-
kar. 18.40: Az ifjúság hangja. 19 
óra 5: Baráti népek táncai. 19.40: 
Egy falu — egy nóta. 20: Tarka 
muzsika. 20.30: A Szervezeti Sza-
bályzat — 'A' Párt alkotmánya, Elő-
adás. 21: Falurádió. 21.15: Cigány-
zene. 22: Hanglemezek. 22.15: A 
magyar rádió műsora a lengyel rá* 
dió hallgatóinak. , 


