
A nyári munkák sikerét segítik elő 

a szegedi kultúrbrigádok 
A megyei tanács népművelési osztálya csasztuska-pályázatot írt ki 

SZOMBAT, 1951. JULIUS 51. 

Szegeden az aratás, cséplés meg-
indulása óla igen szép munkát fej-
tenek ki a különbözö kultúrbrigá-
dok, amelyeknek az a feladatuk, 
hogy műsoraikkal felfrissítsék a 
nagy nyári munkát végző dolgozó-
kat s elmélyítsék a munkások és 
parasztok szövetségét. Műsoraik e 
mellett nem kis jelentőségűek ab-
ból a szempontból sem, hogy fel-
hívják a figyelmet a legfontosabb 
leendőkre, a dolgozók eszébe jut-
tassák újból és újból a művészet 
eszközeivel is. hogy munkájuk egy-
ben a béke védelmét, ötéves ter-
vünk oélkijűzéseinck elérését szol-

tesebb, aktuális rigmusok készíté-
sére. A pályázatnak az a célja, 
hogy a kultúrbrigádok tagjai sze-
replésük alkalmával a helyi kon-
krét anyagokat gyűjtsék össze és 
azt dolgozzák fel rigmusok formá-
jában. Ezeket a rigmusokat az-
után a megye egész területén ter-
jesztenék és ezzel is elősegítenék a 
cséplés, tcrménybegyüjtés minél si-
keresebb végrehajtását. A bekül-
dött pályázatokat díjazza is a nép-
művelési osztály, mégpedig az első 
dlj 200, a második díj 120. fl har-
madik díj 80 forint. A pályázatot 
augusztus 20-án érÉftelik: ki. An-

ir is® 

A Békezenekor egyik kultúr brigádja az alsóvárost szérűben 
ebédszünet alatt műsorával szórakoztatja a Gárgyán. és Szabó-brigád 

tagjait 

gátja. Különösen kitűntek eddigi 
munkájukkal a vasútas és postás 
kultúrbrigádok, de sokat szerepelt 
n Béke-zenekar is. Vasárnap, az 
MNDSz-asszonyok kultúrbrigádjai 
keresik fel a dolgozó parasztságot, 
— amint arról lapunk más helyén 
irtmk. 

A kultúrbrigádok műsoraiban 
igen fontos .szerepe van a esasz-
tuskáknak, az időszerű rigmusok-
ílak. amelyekben az élenjárók,at 
éneklik meg, a lemaradókat pedig 
jobb munkára serkentik. Csongrád 
megye tanácsa végrehajtó bizottsá-
gának népművelési osztálya ezért 
mosj pályázatot írt ki minél ötle-

nak a pályázónak lesz a legtöbb 
esélye, aki a határidőig a legtöbb 
rigmust írja és legjobban bekap-
csolja a begyűjtéssel kapcsolatos 
kérdéseket. A Tésztvevők a megírt 
csasztuskákat a legrövidebb időn 
belül juttassák el a népművelési 
osztályhoz Hódmezővásárhelyre, 
hogy azokat hamarosan továbbít-
hassák a kultúrbrigádofchoz. 

Ez a csasztuska-pályázat előre-

láthatóan igen jelentősen elősegíti 

majd azt a szép munkát, amelyet a 

kultúrbrigádok végeznek ötéves ter. 

vünk megvalósítása és békénk vé-

delme érdekében. 

KÉT KÉP A FALON 
Ha utazol, állj meg egy percre 

Szeged állomás perronján és nézd 
meg azt a két képet, melyet a Szak-
szervezeti Képzőművészeti Iskola 
hallgatói festettek Neked és Min-
denkinek. 

* 
Az egyik kép azt mutat jg, be,mi-

lyen szörnyűségesen elpusztította a 
háború a szegedi vasutat. Lerom-
bolt vasúti híd, tönkretett pálya, 
szétrombolt személykocsik: ez a kép 
visszahozza• a multat a maga iszo-
nyatos valóságában. A Tiszán el-
süllyedt hajók roncsai, félig elme-
rült bárkák merednek az ég felé. 
Pusztulás, rombolás, mennyi fájda-
lom, szomorúság, kin és — bár-
merre tekint a szem — romok, ki-
égett épületek mindenütt. 

Ez a háború. 

* 
A másik kép az újjáépített sze-

gedi közúti hidat, a helyrehozott 
vasúti pályát mutatja bc. Megindul 
a közlekedés mind a vasúton, mind 
a Tiszán. Láthatod a képen az új-
jáépített épületeket, azt a közös 
akaratot, amely nekifeszült a. mun-
kának, Erről a képről a szocializ. 

'm.us építése, a boldog jólét is a biz-
tos haladás sugárzik. Mosolygósabb 
a Tisza, mert a szocializmust épitó 
nép alkotásait vetíti vissza tükre. 

• Ez a béke. 

Hősi időket elevenít fel ez a kép. 
A felszabadulás utáni időket, ami-
kor — sokszor étlen-szomján, fa. 
gyoskodva — gyógyítottuk a Párt 
irányításárai a hábomiUötle sebe. 
ket. Ezekben az időkben is olt vol-
tak mindenütt a, munka nehezénél a 
vasutasok. Rohammunka, egyéni 
verseny, párosverseny, Sztahánov. 
mozgalom és az a sok munkamód-
szer, amelyet a hős szovjet vasuta-
soktól átvettek: mind látható, érzé-
kelhető a képen. Hősi allcotásokal 
láthatsz, olyan alkotásokat, melyek, 
ben a Te jó munkád is benne van, 
amelyeken láthatók a Te munkáske-
zed nyomai is. 

* 
Hn így nézed meg ezt a képet, 

bizonyára, mély nyomot hagy ben-
ned és elgondolkozol: mit rombol a 
háború és mit épít a béke. 

Bálint Ferenc. 

TALÁLTAK egy napszemüveget, 
igazolt tulajdonosa átveheti a Déi-
m agyarország kiadóhivatalában. 
PERI-'EKT forgalmi (evolut) köny-

VASFÜRDÖKÁD, íróasztalok, gáz-
rezsók, vasüstök, szivattyúk, két-
kerekű vastalicska, kovúcssatúk el-
adók Párizsi-körút 36a. 

velő nagy gyakorlattal, eihelyezke- HIZLALÁSRA két süldőt veszek 
dést keres. Viharos József, Szeged, 
Mérey-u. 6c. Ifi. 9. 
JÖÁLLAPOTBAN levő vas lőltö-
kálvhát megvételre keresek. Len-
gye'l-u. 28. 

EGY négyéves csikó, boréit ló el-
adó. Sárhány-u. 30. 
ELADÓK üzletberendezés, egy iiveg-
pult, péuzszekrény és üveglapok, 
líáy Miksa üvegkeroskedö, Deák 
Fcrenc-utca 24. 

KOMBINALTSZEKRÉNY, 300 em 
széles, politúros, új és hét drb 
enyvezőbak eladó. Tisza Lajos-utca 
82." (volt Délibáb-u.) 

Uz'tf emet messziintetem! 
A nálam levő szcmUvcgjaví-
tásokat és fényképeket ké-
rem sürgősen vigyék el a 
megrendelőim. I.iebmann lát-
szerész é« fényképész, Kelc-
mrn-utra 12. 

nyolc hónaposig. Ajánlatot Fiircdi-
ti 9. sz. kérek. 
tÖO-as VANDERER Sarhs 200- 350-
es l)KY'-ra elcserélhető. Petőfi S.-
sugárút 91. . 
TALÁLTAM egy nylon-harisnyát. 
Igazolt tulajdonosa átveheti Szűcs-
it. 9. I., bak 
NŐI külföldi kerékpár eladó. 
Brüsszeli-kőrút 24. 
NYOLC darabból álló modern há-
lószobaliúlor, ebédlőcsillár eladó. 
Vásárhelyi-sugarút 69., fldszt. Zsar-
kó. 
LACZKÓ órás, Széchenyi-tér 9. 
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar-, 
zseb- és ébresztőórákért és szer-
kezetért. 
EVOLUT könyvelési, anyagkönyve-
lési és bérelszámolói tanfolyam 
indult szaktanár vezetésével. Dél-
előtti, délutáni, esti csoportos és 
rgvéni oktatás. Jelentkezés: július 
29 30 és 31-én délelölt 9—11 és 
délután 5—8.-ig. Cím: Kossuth La 

i-Á - .'-•káyt 

MSzT-titkárságon (Horváth 

& l jos-sugárúL8.; il> S. Tunyogi. ^ l*á! jr«v jelentsék -be. 

PARTOKTATÁS HAZA 

programmjo július 31-lg: 

Július 31. kedd: délután 0 óra-
kor a Központi Előadó Iroda elő-
adása a Pártoktatás Házában 
„Munkaverseny, Sztahánov-mozga. 
lom" círten. Előadó: Vörös Gyula 
elvtárs, a Párlföiskola h. vezetője. 

N A P I R E N D 

Szombat, 1951. július 28. 

MOZI 

Szabadság-mozi: Fél 7, fél 9 „Uj 
harcosok születnek" (augusztus 3-
ig). 

Vörös Csillag: Fél 7, fél 9 „Va-
rézsmagocska" (augusztus l-ig). 

Fáklya: 6, 8 „Kínai nép győzel-
me" (július 29-ig). Vasárnap dél-
előtt fél 11 órai kezdettel filmma-
tiné: „Az acélt megedzik." 

SZÍNHÁZ 
Szünet. 

• 

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

• 
Az Egyetemi Könyvtár július hó-

ban hétfőtől péntekig reggel 8 órá-
lól délután fél 5 óráig, szombaton 
8 órától fél 2 óráig van nyitva. 
Könyvköicsönzés minden nap dél-
előtt 8 órától 1 óráig. 

* 

WÖJÁRÁSJELENTÉS, Várható 
időjárás szombat estig: Változó 
felhőzet, ma több, holnap néhány 
helyen lehel még kisebb eső. Az 
élénk, helyenként erős északi, észak, 
keleti szél mérséklődik. Hűvös éj-
szaka, a nappali hőmérséklet emel-
kedik. — Várható hőmérsékleti ér. 
tékek az ország területére: szom-
baton reggel 11—14, délben 23—27 
fok között. 

A M VGVAR-Szovjet Társaság al-
sóvárosi szervezete holnap, vasár-
nap este 7 órai kezdettel az alsó-
városi vasútas kultúrházban műso-
ros estet rendez. Minden érdeklő-
dőt szívesen látnak. 

RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

1951 július 28, Szombat 
Knssuth-Rádiö 

5.00: Falurádió. 5.30: Hírek. Lap. 
szemle. 5.4Ó: Dalok. Hanglemezek. 
6.00: Hanglemezek. 6.45: Hírek. 
7.00: Ének. 7.15: Magyar népda-
lok. 7.45: Lapszemle. 7.55: Műsor-
ismertetés. 8.05: Hanglemezek. 
8.30: Műsorzárás. 11.30: A német 
ellenállás költészete. 12.00: Hírek. 
Hangos Újság, 12.30: Szendlay 
László és zenekara játszik. 13.15: 
Szórakoztató zene. 14.00: Időjárás 
és vízállásjelentés. 14.10: Káderek 
nevelése. 14.30: Csatorna a. Borza-
son. 14.55: Hangszerszólók. Hang. 
lemezek. 15.15: Hírek szerbül. 
15.30: Ipari szaktanfolyam. 15.45: 
Állami vállalatok hírei. 15.50: Mű-
sorismertetés. 15.55: Népzene. 16.10 
Szovjet napok — szovjet emberek. 
16.20: Vörös nyakkendő. 17.00: Hí-
rek. 17.10: Szovjet versenyművek 
17.50: Falurádió. 18.25: Hangleme-
zek. 18.40: Hírek németül. 19.00: 
Tánczene. 19.30: Hírek szerbül. 
20.00: Hangos Újság. 20.40: Ver. 
senyben az ország kenyeréért. 
20.45: Szovjet népdalok. 22.00: 
Hírek. Sport. 22.25: Tánc éjfélig. 

Petőfi-Rádió 
5.30: Csárdások. 5.50: MHK-

negyedóra. 6.05: Üzemi lapok szem. 
léje. 6,15: Könnyűzene. 6.55: Szín-
házak és mozik műsora. 7.00: Jó 
reggelt, gyerekek. 7.15: Hírek szlo 
vénül. 7.35: Filmzene. 8.00: Ope. 
rettrészletek. Hanglemezek. 8.40: 
Színes muzsika. Hanglemezek. 9.45 
Görög gyermekek műsora. 10.10: 
Magyar muzsika. 10.50: Kiszner 
Márta és Kurtág György zongorá-
zik. 11.30: Műsorzárás. 15.00: 
Részletek Polgár Tibor: A fátyol 
titkai és az Eltüsszentett biroda-
lomból. 15.40: Statárium volt. 16.40 
Szív küldi. 17.10: Tanuljunk ének. 
szóra oroszul. 17.40: Népdalok. 
18.15: Hanglemezek. 18.30: Hírek 
szlovénül. 18.40: A rádió táncze. 
nekara játszik. 19.15: Sportnegyed-
óra. 19.30: Mindenki operája. 21.00 
Hírek franciául. 21.30: A rádió 
tánczenekara játszik. 22.30: Ma. 
gyar népzene. 22.40: Hangképek a 
Budapesti Bástya—Budapesti Va. 
sas esti labdarugó mérkőzésekről. 
23.00-ig. 

Faliújság versenyt rendez 
az MSzT 

A MAGYAR-Szovjct Társaság sze-
gedi szervezete Alkotmányunk II. 
évfordulójának tiszteletére a sze-
gedi üzemek, hivatalok, kerületek 
es tömegszervezetek között faliúj-
ság-versenyt rendez. Kérjük mind-
azokat az üzemeket, hivatalokat, 
kerületeket és tömegszervezeteket, 
akik e nemes versenyben részt 
akarnak venni, augusztus l-ig az 

- Mi-

Ma kezdődnek az Alkotmányunk ünnepére 
{elajánlott MHK-próbázások 

Megírtuk, hogy Alkotmányunk 
ünnepére, augusztus 20-ra Szeged 
dolgozóinak jelentős része felaján-
lásképpen leteszi az MHK-próbá-
kat augusztus 20-ig. A tömeges 
MHK-próbákat ma délután 5.töi 
éa vasárnap reggel 7 órától meg is 
kezdik a szegedi dolgozók. Az új-
szegedi textiles pályán a Magyar 
Kender és a Ládagyár nagyszámú 
dolgozója próbázik le. Az újsze-
gedi Petőfi pályán a közalkalma- j 
zottak 240 tagú csoportja teszi le 

a próbákat. A Lokomotív sport, 

pályán a vasutas dolgozók jelentős 

csoportja próbázik. A felsővárosi 

pályára ezideig még nem jelentet-

tek próbázásokat szombatra és va_ 

sárnapra. A Munkára Harcra Kész 

testnevelési rendszer próbái iránt 

mutatkozó nagy lelkesedést és ér-

deklődést követendő példának ál-

líthatjuk az élelmezési és építő 

szakmában dolgozó üzemek szá-

mára. 

A ma esti Béke Kupa mérkőzések 

Ma este játszák le a villanyfé-
nyes Béke Kupa második forduló-
ját a Lokomotív sportpályán. Fél 
8-kor a Kiskunfélegyházi Vasas— 
Szegedi Kinizsi, fél 10-kor Szegedi 
Honvéd—Hódmezővásárhelyi Dózsa 

küzdenek a Béke Kupáért. Az esti 

mérkőzések előtt délután fél 6 órai 

kezdettel Sz. Lokomotív II.—Do. 

rozsima megyei bajnoki mérkőzést 

játszák le. 

A begyűjtés százszázalékos teljesítésével 

köszöni meg a Párt segítségét 

Zsombó község dolgozó parasztsága 

Zsombó községben a gabona,1 

és zab aratását teljesen befe-i 
jeztük. A gabona behordását 
azonban csak 90 százalékban 
végeztük el. Ennek oka, hogy! 
igen sok kisparaszt igahiány-j 
nyal küzdött. A tanács eegitsé-j 
get nyúj t ezeknek a dolgozó 
parasztoknak a behordás el-
végzésében. 

Népgazdasági szempontból 
igen fontos a másodnövén y ok 
vetése. Községünk ebben a mun-
kában is jó] áll. mert a má-
sodnövények vetése már befe-
jezéshez közeledik. 

Dolgozó parasztságunk igyek-
szik eleget tenni hazafias kö-
telességének. Az I . típusú 
„Siziíbadság"-tszcs minden tagja 
a cséplés után azonnal eleget 
tett begyűjtési kötelezettségé-
nek. Lajlkó József tscics-tag, 5 
gyermekes családapa a begyüj'-
t.ést 120 százalékra teljesítette. 
Amikor beszállította gabonáját 
a begyűjtő helyre, ezeket mon-
dotta: 

— A múl tban urad)tImakba 
jár tam aratni és ha véletlenül 
meg is kerestem évi kenyeremet-, 
el kellett adni, mert kellett a 
pénz cipőre, ruhára, patikára 
De akkor még az eladás is gond 
volt és félni kellett a töhib ter-
méstől, mert gabonánkat fillé-
rekért kellett elvesztegetni. Ma 
nem kell félnünk a jé termés-
től. Dolgozó népünk á l lama bő-
ségesen megfizet bennünket 
sőt kedvezményes áron jiuttat 
nekünk iparcikkeket. Azért tel-
jesítettem én is közvetlen a 
cséplés után a beadási köteles-i 
ségemet, hogy ezzel is megírni-j 
tassam. szeretem hazámat és 
védem a békét. Ha munkatár-! 
saim visszagondolnak a múl tra . ' 

visszagondolnak a béreskedésre 
ugyanakkor pedig megnézik 
mostani életünket, akkor nem 
hallgatnak a kulákra, aki mé-
zes-mázos szavakkal beszél a 
begyűjtés ellen, a múltban meg 
emberszámba se vett bennünket. 
I í a erre gondolnak a dolgozó 
parasztok, akkor teljesítik is 
kötelezettségüket. 

A • kenyércsata győzelemre 
vitele érdekében a napokban 
összevont népnevelői értekezle-
tet tartottunk. Az értekezleten 
Polyák István középparaszt ver-
senyre hívta ki a község doi* 
gozó parasztságát, a növény-
ápolási munkák időben való el* 
végzésére és a begyűjtés tel* 
jesítésére. 

Kemény Lajos tanító, aki 5 
szünidőben cséplőgépnél dol* 
gozik, az értekezleten elmon-
dotta: annál a cséplőgépnél, ahol 
ö dolgozik, békebizottságot 
alakítottak és eddig már két kis-
jryűlést tartottak. A cséplőgép 
békebiirottsága nagy segítséget 
nyújthat dolgozó parasztságunk* 
nak a begyűjtés sikeres tel* 
jesítéeéért vívott harcban. 

Az értekezlet befejeztével 
scnibó község tanácsa elhatá-
rozta. hogy a község begyűjtés} 
tervét határ időre 100 száza-
lékig teljesíti. í gy akarja meg-
köszönni Zsombó dolgozó pa-
rasztsága Pártunk és dolgoző 
népünk segítségét és szeretetét. 
Természetesen az elhatározást 
csiak úgy lehet megvalósítani, 
ha a párttagok, tanácstagok, 
népnevelők járnak elől példamu-
tatóan a. „cséplőgéptől a be* 
gvüjitőhelyre" jelszó megvaló-
sításában. 

Maróti J ános mezőölt 
. Zsombó 

A V Á R O S I T A N Á C S H Í R E I 

Felhívom Szeged dolgozó paraszt-
ságát, hogy a szérűskertekben csép-
lésre váró gabonának megsaárilása 
iránt azonnal intézkedjen. Ugyan, 
csak a legrövidebb időn be'.ül gon-
doskodjanak a még keresztben lévő 
gabona szárításáról és behordásá-
ról is. 

Értesíjem a városi tanács fel-
ügyelete alá tartozó üzemeket és 
vállalatokat, továbbá azon magán, 
személyeket, kiknek Szeged város 
közigazgatási területén közúti for-
galomban résztvevő gépjárművük és 
motorkeréikpáruk van. augusztus 
havi üzemanyagengedélyüket a vá-
rosi tanács VB VII. építési és köz-
lekedési osztályán (Széchenyi, tér 
11. ÍI. emelet 218.) július 30-tól 
augusztus 2-ig a hivatalos órák 
alatt átvehetik. 

Felhívom a dolgozók figyelmét, 
hogy július 27-től augusztus 2-ig 
bezárólag a következő húsjegy szel-
vények válthatók be húsra, illetve 
hentesárura: 301-es alapjegyre 20 
dkg hús, 310.es kiegészítő jegyre 
10 dkg hentesáru. 312-es nehéztesti-
munkás jegyre 10 dkg hús és 10 
dkg hentesáru, 313-as kiemelt szel-
lemi dolgozók jegyére 10 dkg hús és 
10 dkg hentesáru, 314-es fizikai 
dolgozók pótjegyére 10 dkg hentes-
áru, 315-ös nem fizikai dolgozók 
pótjegyére 10 dkig hentesáru vált-
ható be a jegyek 4-es kockájára. 

Gyűjtsük a sárgabarck. és a szil-
vamagot. A magvak elégetése, vagy 
eldobálása nemzetgazdasági szem-
pontból nagyon káros. Fenti mag-
vakat a földmüvesszövetkezetek át-
veszik. A száraz barackmag bevál-
tási ára kilónként 1.20 forint, a 
szilvamagé 50 fillér. 

A z élelmezési minisztérium enge-

délyt adott arra, hogy a termelői? 
1950—51. évi terménybeadási hát-
ralékaikat csoportbeli megkötöttség 
nélkül valamennyi beadásra alkal-
mas terménnyel teljesíthessék. Ez a 
rendelkezés módosul azzal, hogy 
csak a 10. sz. törv. erejű rendelet-
ben meghatározott cikkekkel lehet 
teljesíteni és pedig csak olyan ter-
ménnyel, minj amilyen a hátralé-
kot képező termény csoportjába 
tartozik (pl. kenyérgabonhátralé-
kot kenyérgabonával, napraforgó, 
val lehet teljesíteni). 

A VB nevében. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 

Élelmezési Ipari Dolgozók Szak-
szervezetének helyi csoportja felké-
ri régi és új tagjait, hogy akik 
még nem vették út új tagsági 
könyveiket, hétfőn és szerdán 17— 
19 óra között haladéktalanul ve-
gyék át. 

Vezetőség 

28-án, szombaton 3 árakor az 
összes kullúrfelclősök részérc érte. 
kczlct a Tanácsháza nagytermében. 

Szeged város tanácsa 
népművelési csop. 
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