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A szegedi fiatalok jobb munkával 

készülnek június 15-re 

Hódmezővásárhelyen osztották ki 

a ""Közoktatásügy kiváló dolgozója" jelvényt 

Kommunista példamutatás a bckcörségen 
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Kiváló munkával köszöntsük 
június 15'ét 

«A béke fennmarad és tartós 
lesz, ha a népek kezükbe veszik a 
béke megőrzésének ügyét és végig 
kitartanak mellette" — így hatá-
rozta meg Sztálin elvtárs a béke 
megvédésének lehetőségét. A nagy 
Sztálinnak e történelmi jelentőségű 
meghatározását a világ valameny-
nyi békeszerető népe magáévá tet-
te, jelszóként tűzte zászlajára, és 
harcba indult megvalósításáért. 

A béke megvédésének érdekében 
június 15-én a békevilágmozgalom 
vezérkarának tagjai tanácskoznak 
hazánk gyönyörű fővárosában. Több 
mint 80 nemzet kiváló békehar-
cosai jönnek el hozzánk, hogy meg-
határozzák a békeharc további fel-
adatait. Nagy esemény ez a ma-
gyar nép életében. Megtiszteltetés 
számunkra, hogy a történelem leg-
hatalmasabb mozgalmának vezér-
kara hazánkban ülésezik. A Béke-
Világtanács ülésének jelentőségét 
átérzik a magyar békeharcosok, az 
üzemek, a falvak dolgozói és ered-
ményesebb munkával készülnek 
ünneppé tenni a tanácskozás idejét. 

Két versenyszakasz záralt le a 
közelmúltban, amelyben Szeged 
munkásai, dolgozó parasztjai és ér-
telmiségi dolgozói bebizonyították, 
hogy egyemberként sorakoznak fel 
a béke megvédésének nagy ügye 
mellett. Most a Béke-Világtanács 
ülésének tiszteletére a dolgozók ez-
rei tettek fogadalmat, hogy többet 
termelnek, jobb minőségi munkát 
végeznek a békéért, családjukért, a 
szép életért. A választási békever-
seny befejezése után számos sze-
gedi üzem, például a Szegedi Cipő-
gyár, a Textilművek DISZ-esei, a 
Szegedi Gözfűrész munkásai és 
műszaki dolgozói megtárgyalták az 
elmúlt versenyszakasz tapasztala-
tait és az eredmények továbbfej-
lesztését tartva szem előtt, megtet-
ték vállalásukat a Béke-Világtanács 
ülésszakának tiszteletére. Az üze-
mek munkásai fogadalmat tettek, 
hogy az elkövetkezendő napokban 
békeőrségen szárnyalják túl eddigi 
eredményeiket. 

Mit jelent békeőrséget állni? Azt 
jelenti, hogy erőnket megfeszítve, 
minden tudásunkkal, szívvel-lélek-
kel küzdünk termelési eredményeink 
fokozásáért, javítjuk munkánk mi-
nőségét, kíméletlenül fellépünk a 

/ fegyelem megbontóival szemben, 
vállalt kötelezettségeinket túltelje-

I sítjük. Békeőrséget tart minden 
műszaki dolgozó, aki gondosan elő-
készíti a gépet, a munkát, biztosít 
minden előfeltételt a felajánlások 
teljesítéséhez. A békeőrségben dol-
gozónak nem marad el az ajkáról 
a felvilágosító szó, a selejt csökken-
téséért, a minőségi munka meg-
javításáért. Kinn a földeken, a 
tszcs-ben és egyénileg dolgozó pa-
rasztok földjén a békeharcosok 
minden percet kihasználnak a nö-
vényápolás gondos, idejében való 
elvégzéséért, hogy növeljék a ter-
mésátlagot. A mezőgazdasági dol-
gozók a békeőrségeken a jövőévi 
kenyérgabona gazdag aratására, 
cséplésére készülnek, hogy emelt 
fővel, a becsület érzésével teljesít-
sék az állam iránti kötelezettsé-
güket. 

Ez a békeőrségben dolgozók nagy 
feladata. Pártszervezeteink az ün-
nepi ülésszakra való készülés során 
még jobban mélyítsék el a dolgo-
zókban a hazaszeretetet, azt az ér-
zést, amely leküzd minden nehéz-
séget. Aki jó hazafi, az jó harcos 
és mindenekelőtt harcosa a béke 

megvédésének. Minden kommunis-
ta, és pártonkívüli dolgozónak 
egyaránt ki kell vennie a részét 
ebből a munkából. Példamutatóan 
végezzék munkájukat a termelés 
minden területén. Reggel — a 
munka kezdése előtt — már arra 
gondoljanak, mit és mennyit teszek 
ma a béke ügyéért. Amikor a mun-
kát befejezik határozzák el: holnap 
még jobban, még eredményesebben 
dolgozom, mert azt népem, s a ma-
gam javára teszem. A béke meg-
védésének erős akarata kell, hogy 
eltöltse ezekben a napokban Sze-
ged békeharcosait. Most is tegyünk 
eleget drága vezérünk, Rákosi elv-
társ szavainak «A béke megvédé-
sének nálunk mindenki közvetlenül 
harcosa, aki jól végzi munkáját." 

A jó munkához, a békeőrségben 
vállalt nagy feladatok elvégzéséhez, 
az is szükséges, hogy harcoljunk 
saját hibáink ellen. Ne tűrjük a 
termelésben a fegyelmezetlenséget, 
a lógást, a selejtgyártást, az anyag-
pazarlást. Mindig tartsuk be a 
technológiai fegyelmet, küzdjünk le 
minden nehézséget a félévi terv 
sikere érdekében. A dolgozó pa-
rasztok ne késlekedjenek egy percet 
sem most, a növényápolás dandár-
jában. Szívósan, fáradhatatlanul 
dolgozzanak a gazdagnak ígérkező 
termés biztosításáért. 

A Szegedi Kenderfonógyárban, az 
Újszegedi Kender-Lenszövőben, a 
gyálaréti Komszomol tsz-ben béke-
őrséget állnak a munkások, a dol-
gozó parasztok, a fiatalok. Az első 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
Szeged dolgozói hű harcosai a bé-
kének. Legyenek még nagyobbak 
az eredmények az elkövetkezendő 
napokban, hogy amikor a Béke-
Világtanács tagjai, a békevilágmoz-
galom vezérkara eljön hazánkba, 
akkor azt tapasztalják, hogy a ma-
gyar nép egyemberként a győzni-
akarás nagyszerű szellemével telten 
küzd a munkában a közös nagy 
cél, a béke megvédéséért. Az üze-
mekben mindennap értékeljék az 
eredményeket, népszerűsítsék az 
élenjárókat, bírálják a lemaradó-
kat. 

Mindössze három hét választ el 
bennünket a félévi terv határidejé-
jétől, amikor jelentenünk kell a 
pártnak, Rákosi elvtársnak: adott 
szavunkat valóra váltottuk, teljesí-
tettük félévi tervünket. Csak úgy 
tudunk a hónap végén felemelt fő-
vel Rákosi elvtárs elé állni, ha 
most a békeőrségeken mindent 
megteszünk eredményeink fokozá-
sáért. 

Nem lehet eredményes a mun-
kánk, ha már most nem gondolunk 
a harmadik negyedévi tervre. Üze-
meink vezetőségei jó gazdaként 
előrelátóan gondoskodjanak a kö-
vetkező évnegyed sikeréhez szüksé-
ges előkészületekről, a fokozatos, 
zökkenőmentes átmenetről, Ez is 
egyik feladata a most folyó béke-
versenynek. Nem kétséges, hogy 
Szeged békeharcosai új hőstettek-
kel, a munka új győzelmeivel kö-
szöntik a Béke-Világtanécs ülését. 
Bizonyítják ezt az elmúlt harcok 
eredményei és ha pártszervezeteink, 
népnevelőink a munkát most is jö 
felvilágosító szóval támasztják alá, 
akkor a most folyó békeőrségeken 
a szegedi békeharcosok újabb, 
nagyszerű győzelmei tanúskodnak 
Szeged munkásságának alkotó 
erejéről, harcos békeakaratáról. 

Tulkán István 

A Történész Kongresszus hétfői ülése 
Hétfőn folytatták a történész 

kongresszust. A kongresszus hé'" 
fői ülésén résztvett n kongresszus 
löbb külföldi vendége is. Délelőtt 
Mérei Gyula egyetemi tanár tartott 
előadást „A magyar reformmozga-
lom és az 1830W—31-es lengyel sza-
badságharc" címmel. 

Mérei Gyula előadása után Heti-
ryk Jcblonski professzor, minisz. 

terhelyet'es, a Lengyel Tudomá-

nyos Akadémia Történettudományi 

Intézetének helyettes igazgatója 

tartott korreferátumot „Az 1830-i 
lengyel felkelés néhány problémá-
ja" címmel. 

A nagy tetszéssel fogadott elő-

adás után Kovács Endre, a törté-

nettudomány kandidátusa „Bem 

József a magyar szabadságért" 

címmel 1ar|ott korreferátumot, 

majd Szokolai Katalin egyetemi 

tanársegéd ,,A magyar tanácsköz-

társaság visszhangja és a lengyel 

nép" címmel tartott korreferátu 

mot. 

HARCBAN A BŐ TERMÉSÉRT 

Á városrészek közötti növényápolási versenyben 
továbbra is Szentmihálytelek vezet 

Szeged dolgozó parasztjai a Mi-
nisztertanács határozala óta szor-
galmasan végzik a növényápolást. 
Kora reggeltől estig dolgoznak. Az 
esős idő kissé visszavetette őket a 
növényápolásban, de most ismét 
lelkesedéssel dolgoznak a növény-
ápolás sikeréért, a bő termésért. A 
növényápolást dolgozó parasztjaink 
egymással versenyezve végzik. 

Egy-egy utca lakói is verseny-
be léptek egymással. Minden 
utca lakói arra törekednek, hogy 
az aralás előtti növényápolás-
ban példát mutassanak társaik-

nak. 

A Felszabadulás-utcában a 78 
szám alatt lakó ifj. Kónya István, 
a 48 szám alatti ifj. Szögi Anlal, a 
84 szám alatti ifj- Kotogán Mihály 
és a 72 szám alatt lakó Vecsernyés 
Tamág jár az élen a növényápolás-
ban. A Felsővárosi Feketeföldeken 
a 251 szám alatt lakó Balogh 
György é3 Balogh János, a 109 
szám alatti Mészáros Mátyás és a 
153 szám alatt lakó Rózsa B. Sán-
dor dolgozó paraszt példáját köve-
tik a többiek. Földeák már teljesen 
tiszták, s az aratásban teljes erővel 
tudnak majd részt venni. Tasnádi 
Ferenc Lonmici-utca 125 szám 
alatti dolgozó paraszt is időben 
gondolkodott a növények ápolásá-
ról. Földje tsljasen gyommentes. A 
Váradl-utoában Tóth György az első 
a növényápolási munkákban. A 
HajnaLutca 53. szám alatt lakó 
Dobó István lett az első a növény, 
ápolásban. A Csonka-utcáiban Far-

ka© István, a Földiműves-utcában 
Király István, a Szalymaz-utcában 
Veszelka JóZisefné. a Korda soron 
pedig Rózsa István jár az élen a 
többi dolgozó parasztok elölt. 

Az élenjárók mellett azonban 
akadnak hanyagok ls, akik In-
kább az ellenségre — a kleriká-
lis reakcióra és a kulákságra 
hallgatva elhanyagolják a nö-

vényápolást. 
Csiszár Antal Dobó-utca 49 
szám alatti dolgozó parasztnak 
még mindig csupa gaz a földje. Fo-
dor Ferenc Teréz-utca 43 szám 
alatt lakó dolgozó paraszt gazos 
földje a környék szégyenfoltja. 
Nagy István és Nagy Vera Tarján-
utca 12 szám alatti lakosok még 
egyetlen kapavágást sem tettek. 
Megfeledkeznek arról, hogy amikor 
niem végzik el időben a növényápo-
lási munkáikat, nemcsak népünk ál-
lamát, hanem önmagukat is meg-
károsítják. Ha kevesebbet termel, 
nek, kevesebb lesz a jövedelmük, 
nehezebb lesz a beadási kötelezettsé-
güket teljesíteni. 

A városzrészek közötti verseny-
ben továbbra is Szentmihályte-
lek dolgozó parasztjai vezetnek, 

A jó felvilágosító munka nyomán 
SzentaühályteJek dolgozó paraszt-
jai a burgonyát, a borsót, a cu-
korrépát, a takarmányrépát, a má-
kot már kétszer is megkapálták, s 
időben végeztek a kukorica fogato-
lásával és kapálásával is. Ebben 
nagy része vnn Szélpál János mező-
őr jó munkájának. 

A második helyet továbbra ls 
Komcz Lajos mezőőr területe, Ötlia. 
lom. Székhát é s a nagyfeketei rész 
tartja. Itt is befejezték már a Ku-
korica fogasolását és a kapálást is. 
A burgonya másodszori kapálása 
után már végezlek a töltögelési 
munkálatokkal. A cukorrépa, a ta-
karmányrépa egyelésjt és kapÜIását 
is befejezték. 

A harmadik helyen ismétellen a 
Hattyas-dülő és a Ballagi tói rész 
van, Gera Ferenc mezőőr területe-

A többi területek azonban alapo-
san lemaradtak. A lemaradt terüle-
teken a dolgozó parasztok haladék-
talanul gyorsítsák meg a növény-
ápolási és pótolják lemaradásukat. 

A termelőcsoportok között az Üj 
Élet jár az éten, a második he-

lyen a Táncsics tsz áll. 
A harmadik a Felszabadulás tszcs, 
A sereghajtó továbbra is az Alkot, 
mány és az Üj .Világ termelőcso-
port. 

Az aratás megkezdéséig tartó időt 
gazdaságosan kell kihasználni a 
dolgozó parasztoknak. Mindent meg 
kell tenniök azért, hogy az ara-
tásra egyetlen szál gaz se maradjon 
a földben. Ha ezt a munkát nem vé-
gezzük c] időben, a kalászosok be. 
lakarítáaáig, a gaz teljesen belep, 
heti a kapásnövényeinket- Éppen 
ezért lendüljön harcba minden dol-
gozó paraszt, minden termelöcso-
port ós hasson oda, hogy a Béke. 
Világtanács budapesti ülésének tisz. 
leletére, júniusl5-re no legyen egy 
tenyérnyi gazos terület sem Szeged 
határában. 

A genfi kantonban 

elutasították 

> a nők választójogát 

Genf (MTI) Ismeretes, hogy a 

svájci *mintademokiáciábari" a nők 

nem rendelkeznek választójoggal. 

A genfi kantonban szombaton és 

vasárnap szavazást tartottak arról, 

hegy a nők megkapják politikai jo-

gaikat. Mint az -«AFP» jelenti, a 

szavazás során elutasították azt a 

törvényjavaslatot, amely választó-

jogot biztosított volna a nőknek. 

Közel húszezer gyermek üdül 

az idén úttörőtáborokban 

Államunk gondoskodása révén az 

idén ismét sokezer gyermek élvezi 

majd az ország legszebb vid'ókein a 

nyári táborozás örömeit. 

A tanács és a SZOT üdülőhelyein 

kívül 30 úttörőtáborban közel 20 

ezer gyermek részére biztosítanak 

két hét vidám nyaralást. 

Az úttörőtáborok boldog lakóinak 

első csoportja — közel ötezer gyer-

mek — június 18-tól üdül. Ezen a 

napon kezdik meg működésüket a 

helyi táborok is, amelyeket vala-

mennyi faluban és városban azok-

nak a gyermekeknek a számára lé-

tesítenek, akik a szünidőt lakóhe-

lyükön töltik/ 

Június 15-27 közöt t tart ják 

az évvégi vizsgákat az ipari 

tanulóinlézelek iskoláiban 

Az MTH intézetek iskoláiban 

június 15-től 27-ig inrtják az év-

végi vizsgákat. Az intézetek taná-

rai, nevelői és a DISZ alapszerve-

zetek közös erővel dolgoznak most 

nz ismétlések idején is, hogy a ta-

nulók minél jobb eredményt érje-

nek cl, 

Panmindzsonban hétfőn aláírták 
a hadifoglyok hazatelepítésére vonatkozó 

egyezményt 
Keszon (Uj-Kína). A koreai fegy. 

verszüneti tárgyalásokat folytató 
két fél küldöttsége június 8-án, 
hétfőn 14 órakor Panmindzsonban 
hivatalosan aláírta a hadifoglyok 
hazatelepítésére vonatkozó egyez, 
ményt. Ezzel a világ népei által 
hőn óhajtott koreai fegyverszünet 
rövidesen megvalósul. 

A két fél fegyverszüneti küldött-
sége továbbra is zárt üléseket tart. 
hogy gyorsan rendezze a fegyver 
szünettel kapcsolatos további admi-
nisztratív részletkérdéseket. 

A küldöttségek június 9-én dél-

előtt 11 órakor tartják következő 

ülésüket. 

Hétfőn délután 2 órakor 

egész Olaszországban végetért a szavazás^ 

Róma (MTI). Hétfőn délután 
két órakor egész Olaszországban 
befejeződött a szavazás. A szava-
zók százalékaránya igen magas, 
hozzávetőleges számítások szerint 
a 90 százalékot is meghaladja. Min. 
den szavazókörzetben megkezdték 
a szavazatok összeszámlálását. A 
szenátusi válaszlások első eredmé-
nyeit hétfőn este hozzák nyilvá-
nosságra. 

A lakosság nyugodlan tett ele-

get állampolgári kötelezettségének 

és türelmesen várja az eredmé-

nyeket. A szavazás lefolyását azon-

ban többször megzavarták a ke. 

resztónydemokraták csalásai és 

visszaélései. Az ország megyéiből 

beérkezett jelentések arról számol-

nak be, hogy az állami szerveket és 

hatóságokat mozgósították a kor. 

mánypártok listáinak érdekében. 

Mindenegyes városban és faluban 

előfordult, hogy többen kétszer is 

szavaztak. 

A nők világkongresszusa 

Kapenhága (TASZSZ). A Nők Vi. 
lágkor.gresszusának június 7-i dél-
előtti ülésén N- Popova, a szovjet 
nőküldöttség- vezetője elnökölt. 

Folytatták a vitát Andrea 
Andreen asszony beszámolója felett. 

Elsőnek a holland nők képviselője 
beszélt. 

Ezután Berthe Adam asszony 
(Franciaország) szólalt fel. 

Noha a francia nők jogait az al-

kotmány biztosítja — mondotta —, 

ezeket a jogokat megszegik. 

Ezután a japán küldött, majd 

Ceza Nabaraovi, az egyiptomi kül-

döttség vezetője és Odil Bergmano 

asszony, Belgium képviselője szó. 

lalt fel. 

A kongresszus áttért a második 

napirendi pont — a békéért, vala. 

mint a nők fa gyermekek érdekei 

védelméért folyó harc eredményei 

és kilátásai — megvitatására. E 

kérdésről Eugenie Cotton asszony 

tartott beszámolót. 

Amerikai repülőgépcsoportok 

kényszerleszállása Tuniszban 

Párizs (MTI). Két amerikai re-

pülőgépcsoport — mint az -AFP-

jelenti — szombaton : kényszerle-

szállást hajtott végre Tuniszban 

Egy pilóta meghalt, 3 oüóta súlyo-

san mégsebesült. 


