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Azt akarom, hogy a koreai nép harcát 
mielőbb siker koronázza 

Az üzemek dolgozói szívesen adják forintjaikat 

a koreai gyermekek megsegítésére 

A szegedi üzemekben a dolgozók a 
koreai gyűjtés keretében naponta 
ezer és ezer forinttal sietnek a ko. 
reui gyermekek megsegítésére. 

Az alábbi beszámolókai tudósító 
elvtársaink küldtélbe. Ezek a ht. 
dásítások is bizonyítják, hogy a 
magyar dolgozók együttéreznek a 
koreai néppel és anyagi támogatás, 
sal is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a, koreai szabadságharcosok mielőbb 
kiűzzék hazájufcból a betolakodó 
imperialistákat. 

A Szegedi k e r t é w e t 

dolgozói között nagy lelkesedéssel 
folyik a gyűjtés. Minden dolgozó 
szívesen adott a koreai gyermekek 
megsegítésére, mert tudják, hogy 
ezzel is a koreai nép szenvedéseit 
enyhítik A gyűjtésben élenjár Tó-
háti Oszkárné 50. Kiss István 100, 
Horváth István 50, Fekete Sándor 
100 forint adományával. Négyen 
összesen 300 forinttal segítenék a 
koreai gyermekeket. 

A Szegedi Ecaetgyáp 

dolgozóinak 50 százaléka adott már 

kisebb.nagyobb összegeket a koreai 

gyermekek részére. Eddig közel 

1500 forintot gyűjtöttek össze a 

dolgozóktól az MNDSz nőnevelői. 

Fodor Istvánné 100 forint, Sári Ist. 

ván pedig 50 forintot adott a ko. 

reai gyermekeknek. 

— Ezt az ötven forintot azért 

adom — mondta Sári István — , 

mert úgy érzem, kötelességem se_ 

giteni azokon az ártatlan gyerme. 

keken, akik védtelenek az ameri-

kai betolakodókkal Szemben. Kis-

pál Imréné 6 gyermekes arnya 10 

forintét adott a koreai gyermekik-

nek és ezt mondotta: „Átérzem a 

koreai gyermekek sorsát és az 

anyák fájdalmait is. Ezért adom a 

10 forintot és azért, hogy a ko 

reai nép szabadságharcát mielőbb 

siker koronázhassa." 

A Szegedi ÉpMetazere l ő 

Vá l l a l a t 

dolgozói is magukévá tették a ko-

reai gyermekek megsegítésére in-

dított gyűjtést. A gyűjtés megindí-

tása óta eddig 1700 forintot gyü j . 

töttek össze. A dolgozók legna-

gyobb része 20—30 forinos össze-

gekkel járult hozzá ahhoz a gyűj-

téshez, amely nagyban elősegíti 

majd a koreai szabadságharcosok 

győzelmét. 

A G é p i p a r i T e c h n i k u m 

tanulói is elhatározták, hogy ők 

sem maradnak ki a koreai gyerme-

kek megsegítéséből. Lelkesen adják 

odia megtakarított fillérjeiket, hogy 

ezzel is megmutasák: békét akar-

nak. Tóth István Ferenc I I . a vil_ 

lamostagozat hallgatója megtaka. 

ritott pénzéből 10 forintot adott a 

koreai gyermekek megsegítésére. 

— Békében akarok tovább ta-

nulni — mondotta —, ezért adom 

a koreai gyermekeknek ezt a 10 

forintot. Tudóim, az ő szüleik a mi 

békénkért ia harcolnak. 

A becsületes éts öntudatos dolgo-

zók mellett azonban még mindig 

akadnak olyanok is, akik nem tud-

ják értékelni a békét és a szabad-

ságot és nem tekintik szivügyük_ 

nek a koreai gyermekek szenvedő., 

aeiinek enyhítését. I lye n példláui 

Kübekházán Szirovicza András te-

metkezési vállalkozó, aki egyetlen 

forinttal sem járult hozzá a koreai 

gyermekek megsegítéséhez. Ugyan-

csak Kübekházán dr. VármuSzi Re-

zső, aki kerekein megtagadta a ko-

reai gyermekek megsegítését. 

Az üzemeik és a földek becsüle-

tes dolgozói azonban szeretik a 

békét, a szabadságot, nem úgy. 

mint az ilyen sziroviczák és vá r . 

muszik. Éppen ezért szívesen ad-

nak a koreai gyermekeknek, mert 

ezzel is a béketábort erősitik és 

tudják, hogy rövidesen eljön az az 

idő is, amikor kisöprik maguk kö-

zül azokat, akik a béke és a dol-

gozó nép ellenségei. 

E G Y N A P országokon át 
Franciaország szellemi megszállása 

Párizsi jelentések szerint Ameri-
ka kiterjesztette európai „megszál. 
lási övezetét'' a francia szellemi 
életre is. A jobboldali szociálde-
mokraták, a degaulleisták és a 
Queuille bábkormány segítségével 
átvették a Paris Presse című jobb. 
oldali lapot. Az USA ezzel meg 
akar ja szerzni a La Mode című, 
ugyancsak jobboldali francia lap 
olvasóit, lévén a lap a nagybur-
zsoázia úgynevezett felvilágosult 
csoportjának szócsöve, amely se-
hogy sem felel meg az amerikai 
imperialisták háborús célkitűzé-
sének, mert a Le Mode többször 
jiiingozlatta a demokratikus orszá-
gokkal, elsősorban a Népi Kínával 
való kereskedelmi kapcsolatok 
szükségességét. M á t ez sem volt 
ínyükre az amerikaiaknak, de a 
pohár akkor telt be, amikor az 
Atlanti Szövetséggel kapcsolatos 
nem éppen kedvező véleményének 
kezdett gyakran kifejezést adni. 
Ezért vásárolták meg a Wal l 
Street urai a Paris Pressét, ami 
végeredményben azt jelenti, hogy a 
117 franciaországi légitámaszpon-
ton kívül megteremtették az ame-
rikai szellemi fertőnek is egyik 
bázisát — Párizsiban. 

Embereit e gödrökben 

A teheráni rádió több nyelven 
közölte annak a nemzetközi szem-
lének az eredményét, amelyre az 
iráni miniszterelnök külföldi u j . 
ságíróikat, Mahrant. a teheráni kép-
viselőtestület elnökét és Makki, a 
parlament egyik képviselőjét hivta 
meg. Eszerint a bizottság elször-
nyűlködve tapasztalta, hogy Tehe. 
ván déli negyedében a lakosság 
földbevájt hatalmas és piszkos, alig 
fedett gödrökben „laknak." Egy-
egy gödörben — mondja a jelentés 
— átlag 120 ember tengeti életéi, 
de láttak olyan gödröt is, amelyben 
240 ember „lakik." A külföldi tu-
dósítók először n c m akartak h in . 
ni szemüknek, de amikor a göd-
rök egész sorát látták, kijelentet-
ték, hogy ilyen szégyent hoztak az 
országra a Nyugattal fenntartott 
„kulturális" és gazdasági kapcso. 
latok. 

„ 1 6 , hogv hoztunk e n n i v a l ó t . . . 1 " 
Az Angliában tartózkodó bécsi 

labdarugó csapat, az SK Wacker 
vezetője az. egyesülethez intézett 
levelében azt írja, hogy az angliai 
élelmezési viszonyok mellett fel-
kopna az álluk, ha nem volna meg 

az útra szánt csomagban egy-két 
otthoni falat. A csapat egyik fede-
zete szerint a játékosoknak közvet-
lenül étkezés után is annyira ko-
rog a gyomruk, hogy akár térzenét 
is adhatnának vele. Ugylátszik az 
angoloknak, miután sok az ágyu-
juk, úgy gondolják, hogy ezek 
nemcsak a vajat, hanem minden 
más élelmiszert is tökéletesen pó-
tolnak. 

Trunian - Franco barátsága 
Amerikai egyetemi tanárok, pro-

testáns püspökök, művészek és 
irók, számszerint 233 aláíró nyilt-
levelet intézett Truman elnökhöz, 
amelyben felháborodva tiltakoznak 
a Francónak nyújtandó katonai se-
gély és a vele kötendő szövetség 
ellen. Spanyolország fasiszta diktá-
torának szállítandó hadianyag nem-
csak Amerika népét döbbenti meg, 
hanem mindazokat, akik a legsúlyo-
sabb áldozatokai hozták a fasizmus 
megsemmisítése érdekében — mond-
ja a nyilt levél. 

Trumant nagyon kellemetlenül 
érintette a nyilvános vád, mert még 
semilyen formában sem reagált rá, 
sőt azt is megtiltotta, hogy politi-
kai környezetéből bárki is foglal-
kozzon a nyilt levéllel. 

Rdensuer egyedül maradt 

A Német Kommunista Párt nyil-
vános meghívón hirdette meg két 
nap előtti esseni nagygyűléséi, 
melynek programját: ,,A béke és a 
háború" kérdésében jelölte meg. 

Adenauer — bár erre nézve ha-
tározott ígéretet telt Eisenhosver-
nek —, kénytelen volt lemondnni a 
gyűlés erőszakos feloszlatásáról, 
mert mint tárgyilagos megfigyelők 
jelentik: egyedül maradt ebben a 
kérdésben is. A német nép olyan 
határtalan rokonszenvet tanusft a 
Kommunista Párt minden megmoz-
dulásával szemben, ftogy Adenauer 
akkor sem merte volna feloszlatni 
a gyűlést, ha közvetlen fölöttese: 
Acheson tanácsolta volna. 

Áramszünet 
ÉVESZ szegedi üzemvezető-
sége közli, hogy vasárnap 
reggel 5—14 óráig Újszeged, 
Szőrcg, Beszk, Klárafalva, 
Ferencszállás, Kübekháza, 
Ó- és Uj-Szentivánon; 5—12 
óráig Dorozsma, Mórahalom, 
Szentmih&lytetek, Röszke és 
Gvá'a községekben szünetel 
az áramszolgáltatás. 

» Bárt íi irek 

A szervezési osztály instruktorai 
részérc 26-án, szombaton délután 
4 órakor tartjuk meg az értekezle-
tet, az eredeti 2 óra helyett a párt-
bizottság szervezési osztályán, Sztá 
lin-sétány 10 szám alatt. Kérjük az 
instruktor elvtársak pontos megje-
lenését. 

Szervezési osztály. 

Tömegpropaganda felelősök fi-
gyelem! 

Felhívjuk a tömegpropaganda fe-
lelős elvtársak figyelmét, liogy va-
sárnap délelőtt 10 órakor a „Sza-
badság"-moziban tartandó előadás-
ra a titkár elvtársakkal a számuk 
ra megadott létszámú falu járókat, 
népnevelőket és a pártvezetöségi 
tagokat mozgósítsák, valamint a 
tömegszervezet i funkcionáriusokat 
is. 

Agit.-prop. osztály. 

Pártoktatás Háza hírei 
Május 30-án szerdán délután 6 

órakor a Pártoktalás Házában 
„Pártunk parasztpolitikájában mu-
tatkozó ferdítések és elhajlások" 
címen Dögei elvtárs tart előadást. 
Az előadáson pártvezetőségi tagok, 
propagandisták, népnevelő felelősök 
és tömegszervezeti funkcionáriusok 
vesznek részt. Az előadás a Köz-
ponti Előadói Iroda előadása. 

Agit.-prop. osztály. 

A középfokú politikai iskola 
egyéni tanulói részére a következő 
konferencia 26-án, délután 5 óra-
kor az iparostanuló iskolában. Kér-
jük az elvtársak pontos megjelené-
sét. 

Agit.-prop. osztály. 

Ma kezdődnek at országos tornászbajnokságok Szegeden 

N A P I R E N D 

1951 május 26, szombat. 

MOZ I 

Szabadság (telefon 40-25). Fél 7, 
fé" 9: Első start. (Lengyel film). 
(Május 26—június l-ig). 

Vörös Csillag fél 7, fél 9: Ez tör-
tént Szókénben. (Tavasz a Kauká-
zusban). (Május 30-ig). 

Fáklya fél 7, fél 9: Csodálatos 
harangocska és Úttörő hfradó. (Má-
jus 27-ig). 

Vasárnap délelőtt l t órai kezdet-
tel a filmmatiné nem a Vörös Csil-
lag-moziban, hanem a Fáklya-mo-
ziban „Magas jutalom" című film 
keretében lesz megtartva. 

SZ ÍNHÁZ 

Szünet. 
0 

A Múzeum nyitva keddtől pén. 
lekig délelőtt 9-töl délután S-ig. 
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl 
1 óráig. 

» 
Gorkij-kiállítás az Ady-téri egye-

temen délelőtt 10-től délután 5-ig. 
* 

Fáklya-moziban vasárnap délelőtt 
9 órai kezdettel ifjúsági előadás 
„Első start" című filmből. 

* 

IDÖJARASJELENTÉS. Változó-
an felhős idő, több helyen, főként 
nyugaton esővel, esetleg zivatarral. 
Mérsékelt, időnként élénkülő szél, 
A nappali felmelegedés kissé mér-
séklődik. 

A PANKOTAI Állami Gazdaság 

felvetsz dolgozókat mindenféle me-

zőgazdasági munkára. Az ellátat-

lanok napi 60 dkg. kenyeret kapnak 

és az üzemi konyhán napi három, 

szőri étkezést heti 23 forintért. — 

Jelentkezni lehet a helyi DÉFOSZ . 

nál. Telefon: Szentes 196. 

ROMASOV drámája a rádióban. 

„Hatalmas erö" cimmel május 27-

én. vasárnap 20.20-kor a Kossuth, 

adón mutatja be a rádió Roma-ov 

nagysikerű drámájának rádióvá'to-

zatát. 

Bírósági közlemény 

A szegedi megyei bíróság Biró 
Istvánné, szül. Szögi Erzsébet 47 
éves, szegedi Rókusi feketeföldek 
12. szám alatti lakost, mert Sze. 
geden 1949. őszétől kezdve egy ten-
geri darálón halósági engedély 
nélkül meg nem határozható meny-
nyiségű paprikát megőrölt és azt 
Szegeden a piacon 45—50 forintos 
kilogramonkénti áron forgalomba 
hozta. — héthónapi börtönre, a 
közügyektől háromévi eltiltásra, 
300 forint pénzbüntetésre, a da-
rálókészülék elkobzására, valamint 
Szeged város területéről két hónap-
ra kitiltásra, végül az ítélet köz-
zétételére kötelezte. 

Különvonat május 27-én a 
Magyar—Lengyel mérkőzésre.' 
Szegedről Indul 6.10, vissza 
Budapestről 2040. Részvételi 
jegy ára 35 forint. Jelentkez-
ni az IRUSZ-nál, Klauzál-tér 

2, szombaton 12 óráig. 

Az OTSB rendezésében ma kez-

dődnek az országos egyéni tornász-

bajmokságok küzdelmei a Lokomo-

tív sporttelepen. A mai tornász-

bajnokságok sorrendje a következő: 

negyed 10 órai kezdettel fiú ser-

dülő és ifjúsági tornászok nyújtó, 

korlát, gyűrű, talaj és szekrény, 

ugrás bajnoksága, a leány serdü ö 

tornászok gerenda, felemás korlát, 

ta'aj, szabad gyakorlat, kézi&zer, 

és' szekrény ugrás bajnokságai. 

Ma délután 3 órakor ünnepélyes 

felvonulás, utána férfi és női M _ 

nőtt I „ II. és I I I . osztá yának elő. 

irt gyakorlatai az összes szereken. 

A tornászküzdelmekre az eddig 

megváltott jegyek vasárnap dé'ig 

érvényesek, ugyanis a vasárnap 

délutáni műsor a Szegedi Lokomo-

t i v _ M A V A G NB Il-es mérkőzés-

sel bővül és erre az alkalomra a 

jegyeket a pénztárnál lehet váltani 

a mérkőzés előtt. A vasárnap dél-

utáni tornászbajmoki küzdelmek a 
labdarugó mérkőzésre való tekin-

tettel délután 2 órakor kezdődnek. 

Ma Szabó László szimultán játéka 

Ma délután 5 óraikor Szabó 

Lásztó nagymester szimultánt ját^ 

szik Szeged élsakkozóival a Huogá . 

ria-nagytermében. 

A Honvéd labdarugók O r o s h á z á n 

A Szegedi Honvéd N B I-e« lab-

darugó csapata vasárnap barátsá-

gos mérkőzést játszik Orosházán. 

A Honvéd ökölvivók K a p o s v á r o n 

A Szegedi Honvéd ökölvívó csa-

pata vasárnaip vivja Kaposváron 

visszavágó mérkőzését a Kaposvári 

Dózsa ellen. 

Elek Ilona és Nyári Magda bejutott a női tSrvívás 

világba/noki döntőjébe 

Stockholm. Pénteken délután bo-

nyolították le az Eriksdal Hallé-

ban a nöi tőrvívás középdöntőjét. 

A két nyolcas csoportban küzdött 

a 16 versenyző a döntő be jutásért. 

Elek Ilona és Nyári Magda 6—6 

győzelemmel került az első helyre. 

A magyar párbajtör csapat 12:3 

arányú fölényes győzelmet aratott 

a belga válogatott ellen. 

Ezzel a győzelmével a magya í 

együttes bejutott a középdöntőbe. 

A magyar csapatoknak igém ne . 

héz dolga lesz a középdöntőben. 

A z olasz csapat igen j ó formáiban 

van, a svéd együttes pedig igen 

esélyese a világbajnoki címnek. 

Mindkét csoportból 2—2 csapat 

kerül be a döntőbe. 

Június 17-én iskolai évzáró ünnepségek 
Az általános iskolákban az év. 

végi összefoglaló vizsgákat június 

7—12 között tartják. Június 17-én 

rendezik meg az évzáró ünnepsé-

geket. 

A beiratkozás az általános isko. 

Iákban június 18., 19. és 20-án tör . 

ténik. Tanköteles korba kerül az a 

gyermek, aki 1944 július 1 és 1945 

szeptember 1 között született. Az 

általános iskolákban már junius 

lö-én kifüggesztik a középiskolába 

felvett tanulók névsorát. 

A középiskolások évzáró ünnep-

ségeit ugyancsak június 17.én tart-

ják. A beiratkozások június 18.« 

19., 20. és 21-én lesznek. 

Csehszlovákiai körútra indult 
a Magyar Népi Együttes 

A Magyar Állami Népi Együ t . 

tes pénteken reggel a nyugati pá-

lyaudvarról Csehszlovákiába uta-

zott vendégszereplésre. Az együt-

tes első fellépését Prágában tartja, 

majd Csehszlovákia több városában 

szerepel. Az együttes tagjait a 

pályaudvaron a népművelési mi-

nisztérium és a csehszlovák k ö . 

vétség képviselői búcsúztatták. 

SZAKSZERVEZETI H ÍREK 

Az Igazságügyi Szakszervezet 
nyugdíjas tagjai részér* fa- és 
szén igénylése folyó hó 27-cn dél-
előtt 9—10-ig a szakszervezet szék-
házában lesz. Minden nyugdíjas-tag 
jelentkezzen. 

DISZ HÍREK. 

Ma, szoinlwdon délután 5 órakor 
politikai kör vezetők részérc (üze-
mi, hivatali) értekezlet. 

Hétfőn este 7 órakor iskolai és 
egyetemi DISZ gazdaságfelelősök 
részére értekezlet. Jegyzetfüzetet, 
valamint a május havi elszámolást 
kérjük az értekezletre behozni. 

MNDSZ HÍREK. 

Postás MNDSz-csoport, szomba-
ton délután fél 6 órai kezdettel ve-
zetőségválasztó taggyűlést tart a 
főposta kultúrtermében. 

MSZT-HIREK. 

MSzT Rókus I I alapszervezet 
(Kossuth Lajos-sugárút 71. szám 
alatt) ma este fél 8 ó r a i , 
kezdettel „Ismerd meg a Szovjet-
uniót" címmel előadást tart. M in . 
denkit szerelettel várunk. 

Az MSzT Rókus I . szervezete 
helyiségében (Féltőm ad ás-u. 20., 
volt Parádi-vendéglő) má jus hó 
Ő6-án, szombaton e«te fél 8 órai 
kezdetfel műsoros estet rendez. Mű-
sort a Közkórház kultúrgárdája 
adja. 

FELHÍVÁS. 

Felhívjuk a galambtartók ée 
sporttársak figyelmét, hogy a röp-
versenyek alkalmával május 27-éil 
és június 3-án galambjaikat ne 
engedjék ki. 

Magyar Galambsport Egyesület* 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 
Felhívom a Szeged város bel-, 

valamint Domaszék és Szentmi-
hálytelek területén lakó 1931. év-
ben született férfiakat, hogy kato-
nai nyilvántartásba vétel céljából 
május 28. és június 9-e között Vá-
sárhelyi-sugarút 21. szám alatt je-
lentkezzenek. 

Az összeírásra vonatkozó részle-
tes hirdetmény megtekinthető a vá-
rosi bérház (Széchenyi-tér 11 sz.) 
hirdetőtábláján és a város több he-
lyén kifüggesztett falragaszokon. 

* 

A városi tanács értesíti a külvá-
rosokban lakó dolgozókat, hogy a 
mai naptól kezdve a külvárosban 
lévő hentesüzletekben is kapható 
hús, tehát az érdekeltek a hús-
adagjukat a lakásukhoz legköze-
lebb eső hentesüzletben is kivált-
hatják. 

* 

F"clhívom mindazon érdekelt gaz-
dálkodókat, akik beadási könyvü-
ket idéző kíséretében kézhez kap-
ták, hogy legkésőbb 27-én, vasár-
nap délelőtt 8 órától 1 óráig fel-
tétlenül jelenjenek meg vetésterü-
leti adataik nyilvántartásbavétele 
végett. (Marx-tér 20. begyűjtési osz-
tály). 

* 

A VB felhívja az érdekelt gazdál-
kodókat, hogy a növényápolási 
munkákat, — teljes erővel végez-
zék és minél előbb fejezzék be. A 
kaszálásra kiadott gátakat, réteket 
és árterületeket is, akik még nein 
kaszálták le — azonnal kezdjék 
meg és a szénát minél előbb 
takarítsák le. 

A szérűben lévő szalmákat és ta-
karmányokat is értékesítsék és 
gondoskodjanak annak elszállításá-
ról. 

A S Z E G E D I földiművesszövetke-
zet a kamillagyüjtós befejezése 
után további gyógynövényféleségek 
begyűjtését is megkezdte. Kérjük 
azokat, akik gyógynövények be-
gyűjtésével foglalkozni kívánnak, 
hogy forduljanak a szegedi föld-
művesszövetikezet központi i rodája, 
hoz, ahol a szükséges felvilágosí. 
tást megfogják kapni. 
E G Y jó állapobtan lévő női Siniger 
varrógép eladó. Polgár.utca 14. 
lenit az udvarban. 7812 

E L A D Ó női varrógép kifoigástala. 
nul varr vékonyat, vastagot. Vá_ 
sárhelyi-sugárút 33. Kisépület. 
E G Y fias koca 7 fiával és egy ha-
sas koca eladó. Tud.: Lómészár-
Szék. Tábor-utca 8. 2930 
E L A D Ó K használt ajtók. Imre.u. 
2c. Érdeklődni szombat déliz. I f l l á J 

KÖNYVELŐ , kontírozó állást ke. 

res. Csáki, Szt. Miklós.u. 6a. em. 

E L A D Ó 9 négyzetméter Buche-

6zőnyeg. Arany János-utca 11. I I I . 

em. 12. 7949 

STRANDRA alkalmas 20 kia_ 

szekrényes szekrény eladó. Cim a 

kiadóban. 
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