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A szegedi asszonyok és gyermekek

Minden

nap a Népfront
megvalósításáért

A választások előtt
dolgozótársaimmal együtt nagy
lendülettel
versenyeztünk, hogy a munkában
elért eredményeinkkel is kifejezzük
egyetértésünket a Népfront választási programra jávai. A választási
győzelem Képünk igazi diadala volt
és azt bizonyítja, hogy
hazánk
minden becsületes
dolgozója kész
salvveKléiekkei rész tv enni a nagyszerű programm megvalósításában.
Sokáig nem felejtem
a választások napját- mert tudtam, hogy a
választás határköve lesz eddigi életünknek. amely után még szebb és
boldogabb napok várnak ránk. Még
április első napjaiban elhatároztam,
hogy eddigi
teljesítményemet túlszárnyalom.
Felajánlottam
hogy
naponta 60 ezer doboz gyufát clmkézek meg, ez jóval felette van
aapi tervemnek.
.Vállalásomat na-

programm
dolgosom

jának

készülnek a gyermekhétre

'Csongrád megyében az MNDSZ
szervezetek asszonyai, az általános
iskolák úttörői lelkesen készülnek a
május 24-én kezdődő gyermekhétre.
tását is, amely számunkra
soha Vasárnap
megyeszerte
„Anyák
nem látott jólétet biztosit
Én isgyü'ése1' lesz* Erre az alkalomra
részese akarok tenni ennek a mun- mindenütt díszítik az iskolák terkának. Most. a
választások után meit, a kultúrotthon okai, ahol a
még magasabbra emelem termelégyűléseket tartják Számos helyen
sem s továbbra is segítem dolgokép* és gyermekrajz kiállításokat
zótársaimat. Május 20*án U t szárendeznek.
zaléko© eredményt
értem el. Ma,

ponta teljesítettem. A békeverseny
során munkamódszer átadással segítettem a gyengébb eredményt eiórő dolgozótársamat, Tréfán Évát,
akinek teljesítménye nem érte e!
a száz százalékot. Minden törekvésem arra irányult, hogy őt is a jóltel jesftőlc közé segítsem helyes munkamódszeremmel.
Az
eredmény amikor munkába álltam,
elhatánem maradt el mert munkatársam roztam hogy tiilszárnyalom előző
segítségemmel 108 százalékos telje- napi eredményemet; 112 százalékos
sítménnyel köszöntötte
a válasz* teljesítménnyel zártam a napot
'ások napját
A második negyedév
hátralévő
En magam a választási békever- időszakában úgv végzem munkásenyben 110 százalékos átlagot ér- mat, hogy tettekkel is bizonyítsam,
tem el s napon t a
61.425
dobozt mindenkor a Függetlenségi Népcímkézek meg. Május 17.én a Nép. front
nagyszerű
programmjának
frontra
adtam le
szavazatomat, megvalósításáért dolgozom.
mert békét akarok.
A párt és a
(j
Elmondotta:
dolgozó nép állama magasztos feladattal bízott meg bennünket dol- f T '
Hugyeca Erzsébet,
gozókat akkor, amikor có'ul tűzte
f a Szegtói Gyufagyár címkéző
ki a második ötéves terv végrehajüzemrészének dolgozója

Szegeden vasárnap 13 helyen
több mint 20 általános iskola
úttörőinek
szülei
tartanak
„anyák gyűlését".

A gyermekhét utolsó napjaiban
a szülők csoportos
látogatási
tesznek a Szegedi Konzervgyár
épülő modern üzemi bölcsődéjében.
Ekkor avatják fel ünnepélyes keretek közölt a város munkásnegyede,
a rókusi kerület
gyermekei számára épített gyöuyörű, korszerű
gyermekpoliklinikát is.
A diolgozó anyák városszerte, az
eddiginél még jobb munkát végezn ek, mert tudják, hogy gyermekeik
számára így biztosíthatják a még
örömtelibb életet,
A Szegedi Ruhagyárban és i 1
MEZÖKER vállalatnál az anyák
az üzemi versenytáblára helyezték gyermekeik
fényképét, s
fölé írták: „Gyermekeim boldog
jövőjének biztosításáért naprólnapra emelem te'jesítmenyemet.*'
A gyermekek ugyanilyen lelkesen
készülnek ünnepükre.
A Szeged
szomszédságában, lévő Gyálarét ter.
melőszövetkezeti községben az általános iskota VII. osztályának egyik
úttörője művészi garfitrajzot készített, amely mutatja községük fejlődését, e egy szovjet kolhozfalu
lerajzolásával fiaját boldog jövőjüket vetítette előre.

Az MNDSZ székházában óvódai és
iskolai kézimunka kiállítást rendez*,
nek. A gyermekhéten több helyen
tartanak az orvosok filmvetítéssel
egybekötött előadást az egészségvédelemről. Irodalmi ankétot, könyvkiállítást is rendeznek, fi a gyermekek hetét nagyszabású felvonulássá) fejezők be. Az óvódások menetének élén a fiatal anyák haladnak
majd gyermekkocsikkal. Utána »zülők a gyermekeknek, a gyermekeik
Töretlen
lendülettel
Több szegedi faipari dolgozó megkapta
pedig a" szülők számára adnak elő
a „szakma legjobb dolgozója" címet
a félévi terv
teljesítéséért aktuális jeleneteket, egyfelvonásos
darabokat az újszegedi szabadtéri
m
(Tudósítónktól).
Az Állami
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L V
daságolc
Erdőik
Minisztériuma Fügyár
főmérnöke
harmadik
let'.
A Délmagyarországi
Áramszol- színpadon.
részj- és Lemezipari
Igazgatósága
A betanított
munkások
közül gáltató Vállalat
dolgozói
valaértékelte az el»6 n«gyedévi telje- harmadik helyezést ért el Hegedűs
sítményeik alapján
az ország ösz- B. István, a Szegedi Falemezgyár mennyien maradék aétkül teljesíszes faipari dolgozók munkáját ós dolgozója, aki a készárumozgatás tették május 17-re tett felajánláA szegedi orvosok levelekben üdvözlik
Szeged faiparénak dolgozói
közül megszervezése terén végzett jó sukat. A választások után a. DÁV
többen nyertek helyezést a szakma munkát. A művezetők versenyébe® dolgozói fogadalmat te'tek, hogy
legjobb dolgozója címért folyó ver- Michel József főművezető, Szegedi
a nemzetközi békemozgalom kiváló harcosait
töretlen
versenylendúlette}
dolsenyhem,
Falemez-gyér
dolgozója
negyedik
való
elzárása.
Mi,
A szegedi dolgozók nagy vára- szerzésből
„A Rzakma legjobb' műveze'óje" helyezést ért al. Michel
elvtárs- goznak tovább.
Mahosán Rudolf és André László kozássá tekintenek a Béke Világta- magyar orvosok, mindent
elkövecímet Hegyközi Pál,
a
Szegedi nak igen nagyrésze
van abban,
Gázfürész művezetője nyerte, aki hogy az üzem doigoeói
szakma* c«}portja
fafuviUaanositás mun- nács budapesti ülése e'ó. A városi tünk, hogy a kapitalista
országok
nagy szakismeretével
elősegítette juk ban magas
képzettséget értek káján dolgoznak. A közeledő csóp- békabizo'teághoz már is szám'alan elnyomott
dolgozói
megismerjék
az anyagtér
tervteljesí'ésé'.
A el. Allftmdóan ok'atja őket.
lésre
való tekintettel fogadalmat levél érkezett, amelyekben S2eged boldog életünket
és azt az utat.
munka j ó megszervezésével elérte,
A kereítförészesek
versenyében tettei, hogy a kijelölt
cséptöhe. dolgozói köszöntik
éve halahogy a viszonylag kicsi anyagtéren
a nemzetközi amelyen mi már nyolc
Sörös Ferenc
18-aa létszámmal, minden
anyag" negyedik helyezett
íyek villamosítási
munkáit idő előtt békemozgalom kiváló harcosait.
dunk."
elvárs,
Szegedi
Gözfflróaz
sztaa
téri munka elvégzése mellett 4—5
hogy
fennakadás nehánovista
kereWűrészese,
aki elkészítik,
Dr, Kallós Károly, szegedi gyerDr. Szabó Dénes,
fi
Szegedi
vagon készárut raktak ba.
első negyedévi tervét 141.6 száza- 'őrtenjen. Ebben a munkában '52 Közkórház sebészeti
osztályának mekszakorvos Norah John, angol
Léderer Ferenc elvtárs, a Sze- lékra teljesített-e.
Kökkalis
görög orvosprofesszornak, a Béke Világsiázalékos
teljesítményt
értek el. veze'ó főorvosa
gedi Gőzfűtése műszaki osztályvesebésrprofeaszornak, fiz ismert hé- tanács tagjának igy ir: „Mióta a
zetője lett a .jRzakma legjobb főAz első helyezetteket az ÁllaVállalatunk dolgozói sokszor be- kehorcaSnak küldött levelében eze- hős Szovjet Hadsereg elhozta nemérnöke."
J ó munkaszervezéssel mi Gazdaságok éa Erdők Miniszfolyó künk is a szabadságot, az orvosok
elérte, hogy a vállalat az ú j pro.
tere oklevéllel ós 500—500 forint bizonyították, hogy eredményeiket ket irja: „Mint a békéért
dolgozók
helyírok és egészségügyi
fii dacára az első negyedévi ter- pénzjutalomban részesítette, a többi 'ártani és fokozni tudják. Most is harc egyik szerény harcosa
Országunkönnek
Magyarországról.
Hazánk- zete is megváltozott.
vét március 28-ra befejezte. Már- helyezettek oklevelet kaptak.
kemény harcot indítanak, hogy az
ban az általános gazdasági
fejlő- ban legíöbb érték az ember, akinek
cius hó folyamán az átfutási idő
A
kitün'etet'ek
megfogadták,
határidő előtt dés mellett az egészségügyi
gyerSejlő- mi egészségét védjük. Mint
939 óra volt, ami lombos árura vi- hogy továbbra is teljes lendülettel első félévi tervet
az anyák
dés is óriási lépésekkel halad előre. mekorvos, beszámolhatok
szonyítva
elsőrendű teljesítmény. dolgoznak, hogy üzemük teljesítse befejezik.
A múltban a szülő
Ma már országunkban
minden 900 helyzetéről,
A főmérnökök versenyében Török e'ső félévi tervét.
.„-•&<, J '
Jurka
Józset
vagy
emberre fut egy orvos.
Kórházi anyákat vagy elbocsátották,
pillanatáig
dolgoztatták.
hálózatunk
felülmúlja
bármely a szülés
12 heti
fizetéses
kapitalista
államéi.
Minden kór- Most az ainyák
és szopfatás
házunk
korszerű
vérátömlesztés szabad ágni kapnak
csökkentett
munkaórával
lehetőségével
és korszerű
műsze- idcjé„
A legújabb
rendelet
rekkel van ellátva. Orvosaink kö- dolgoznak.
Készülnek vizsgáikra a Bölcsészkar hallgatói
kizö'f állandó tapasztalatcsere
lej- értelmében a szülési segélyen
Május 17-én hétszázezer olyan volt a vizsgák jó előkészítése. A fel- han nem minden tárgynál sikerült- lödött ki és így
babakelenminden
újabb, vül-még 400 tnrint értékű
fiatal szavazott, akik most szóltak adat most az, hogy * helyes hatá- Egyes tárgyak megtanulására kevés jobb eljárás
Ezeknek az intézazonnal
közkinccsé gyét is kapnak.
bele először es ország ügyeinek i n . rozatokat meg is valósítsák.
köszönhető, hogy 1938idő jut. Osszák be tehát a hallga- válik. Ma már a mull sötét, letűnt kedéseknek
tézéflébe. A Szegedi Tudományegye.
leiére
csökkent a
emlékei közé tartozik az, ami a hoz viszonyítva
Moat, egy hétlel a vizsgák előtt tók úgy az idejüket, hogy amtg az
tem Bölcsészettudományi Kar hallországunkban.
kapitalista országokban
még most csecsemőelhalálozús
gatóinak többsége w most szava- a hallgatók az órák közötti szüne- egyik tárgy vizsgájára tanulnak, ia. is szokás.- az új gyógyító
eljárá- Kérem Ont, mondja el ezeket orzott először. Nagy kitüntetés volt tekben egymás között m á r most météljék át a későbbi anyagot te.
és
dolgozóinak."
soknak egyéni
érdekből,
haszon- szága orvosainak
ez a bizalom. Ifjúságunk már jóval
Az egyetemen némely karon már
megbeszélik, ki, milyen módszerrel
a választások előtt fokozott
munkával igyekezett megköszönni
pártunk- készül a vizsgákra. Többen elhatá- lart a vizsga. Vizsgáznak a Természettudományi Kar, a Jogi Kar
nak, dolgozó népünknek ezt az elő- rozták, hogy minden
legezett bizalmat. Az egósx Karon
hallgatói. As első
vizsgaeredmények
érezhető volt a munka javulása,
vizsgára
együtt
készülnek
szépek. Nem ri'ka a 4.8-oa csoport,
népünk nagy ünnepe, május 17
Képzőművészeti
kiállítás
nyílik
Szegeden
elölt. Ez n lelkesedés most sem Először átveszik az anyagot külön- átlag. Készüljenek fel a bölcsészkar
az MSZT székház
melletti
üvegcsarnokban
csökkent, sőt
külön, azután együtt. A mult fél- hallgatói is a vizsgákra úgy, hogy
A kiállítás bemutatja a szabadévi vizsgára is így készültek a© első as eddiginél magasabb tanulmányi
Vasárnap délelőtt 11 órakor ünmég fokozottabban
készülnek évfolyam magyar szakos hallgatói eredményt érjenek el. Ehhez pedig nepélyes keretek közölt nyitják meg ságért ée függetlenségéért küzdő hős
koreai nép harcos képzőművészetét A
közül: Angyal János, Bűben J ó . a i szükséges, hogy még jobban se- a „Korea szabadságáért" című képA hallgatók az évvégi vizsgákra.
zőmúvéezeti kiállítás', az MSZT kiállított olajfestmények, vízfesime.
zsef, Simon István, Beke József. Az gítsék az évfolyamokon a gyengéb- székház melletti
A vizsgákra készülődik a Bölüvegcsarnokban nyek, plakátok és keleti technikával
eredmény nem is maradt el. J ó ésbeket. Fogjisnak öw*e a hallgatók (Horváth Mihály.ulca). A kiállítás készült képek melletl, hogy u koreai
csészkaron mindem fiatal- De készülődnek a vizsgákra az előadók, a jeles eredményt értek el.
megismerteinek,
megnyitó
beszédet képzőművészeltel
a vizsgált sikeréért és ha az évmegnyitásán
tanárok is. Régen a legtöbb tanár
közben eleget tettek kötelezettségük- mond Dénes Leó elvtárs, a Városi szemléletesen mutatják be a koreai
Az
egyes
vizsgák
közötti
idő
nem
nem sokat törődött azzal, hogy a
Tanács VB-elnöke. Ünnepi beszé- háború eseményeit, Korea népének
hallgatók hogyan készültek fel a egyforma. A tanulmányi osztály nek ós most teljes odaadással ta- det Kim Gi Tak, a hazánkban tar- életéi és harcát az amerikai agreszvizsgákra. Ma más a helyzet. Min. igyekezett a lehető legjobban össze- nulnak, akkor a vizsgán is jó ered- tózkodó koreai kulturális delegáció szórok ellen.
den előadó szivén viseli, hogy hall- állítani a vizsgák rendjét, ez azon- ményt érnek eL
vezetője mond. A kiállítás megnyiMinden szegedi dolgozó tekintse
gatói a lehető legjobban vizsgázzatásán koreai
képzőművészek is .meg a „Korea a szabadságéi1!" cimű
nak. A z előadók konzultációkra
résztvesznek.
I kiállítást.
hívják magúiéhoz azokat a hallgatókat, akik bizonytalanok az anyag
walmelyik részében. A konzultáción
a tanár
elbeszélget a hallgatóval,
Tudományos
életünk döntő kérdései
nemcsak az anyaggal
kapcsolatos
kérdésekről, hanem a hallgató más
a Magyar Tudományos
Akadémia
Moszkva
(TASZSZ).
Moszkva bár Kálmán köszönte meg a meleg
problémáiról
is. Igen j ó példáját
adják ennek Karácsonyi Béla elv- egyik legnagyobb filmszínházában, fogadtatást.
1953. évi
nagygyűlésén
az „Üdamyik" filmszínházban mátárs konzultációi.
A találkozó végén bemutatták a
A vizsgák sikerének igen fontos1 jus 20-án a Szovjetunióban tartóz.
„Vihar" című magyar filmet.
A" Magyar Tudományos
Akadé- tes ülést tart,
amelyen
Sztálin
feltétele, hogy a hallgatók már
a kodó magyar filmművészeti küldöttA magyar filmművészeti küldött- mia május 25—30 között megrende- elvtárs „A szocializmus közgazdavizsgaidőszak előtt elvégezzék a kö- ség tagjai találkozón vetlek részt a ség másik csoportja Kievben tartóz- zésre kerülő nagygyűlése a ma- sági problémái a Szovjetunióban"
cimű müvét tárgyalják meg.
telező
olvasmányok
jegyzetelését, szovjet nézőközönséggel
fontos kérdéseit
kodik. Május 20-án a „Riev'< film- gyar tudomány
A nagy,gyűlésen
számos tudós
Az ünnepélyesen feldíszített film'űzte napirendjére
Május
25-én vesz részt a Szovjetunióból és a
hogy a készüléskor
csak a tanulásszínházban találkozott a kievi munszínházat
2
ezer
n'éző
'öltötte
meg.
és 26-án valamennyi osz'ály együt- népi demokráciákból is.
sal foglalkozzanak.
A mult félévkásokkal, mérnökökkel,
tudósokA moszkvai Lenin-kerület dolgoben meggyőződtek elsőéves hallgató,
kal, írókkal, filmművészeti dolgoink is, hogy mennyire helytelen, zói nevében Raisza Vorotnyikova, a zókkal.
ha az utolsó pillanatban készítik el kerüleii tanács titkára üdvözölte a
A magyar művészek közül Pécsi
Kievbe érkezett a magyar szakszervezeti küldöttség
a kötelező olvasmányok jegyzeteit. küldöttség tagjait
Sándor
mondott
beszédet
Szergej Vladiszlavjev professzor,
Ennek elkerülésére — már jóval a
és a magyar színművészeti dolgozók küldöttsége
A kievi dolgozók nevében Ketin,
szovjet
küldötte, a
vizsgák előtt — az előadók is meg- a moszkvai
Moszkva.
A Szovjetunió
Szak- 1 titkára vezeti.
moszkvai nézőközönség és a tudo- a városi tanács elnökhelyettese, vatették az intézkedéseket.
szervezeteinek
Központi
Tanácsa
Kievbe érkezett a Magyar Nép.
lamint az Ukrán SZSZK kulturális
Az évfolyamok DISZ-szervezetei mány képviselői nevében üdvözölte
meghívására, a Szovjetunióban tar- köztársaság színművészeti
dolgoügyeinek
minisztériuma
és
a
a
Magyar
Népköztársaság
filmmű.
a pártszervezetek vezetésével hartózkodó magyar szakszervezeti kül- zóinak küldöttsége is. A küldöttség
VOKSZ
kievi
szervezetének
képvidöttség megérkezett
Kievbe. A résztvesz
a Szovjetunió városaicot indítottak a jó vizsgaeredmé- vészeti küldöttségét.
magyar
filmA magyar filmművészeti küldött- selői üdvözölték a magyar vendé- küldötteéget Török István, a Szak- ban megrendezett
nyekórt A legutóbbi DISZ
vezetőszervezetek Országos
Tanácsának héten.
geket.
ség
nevében
Szörényi
Éva
és
Lataségi ülések egyik napirendi
pontja

Megkezdődtek

a z egyetemi

vizsgák

„Korea a szabadságért"

A Szovjetunióban tartózkodó magvar filmművészeti

kiildűttség találkozón vett részt a szovjet nézőközönséggel

