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a szocializmus épitése és a béka megvédése kérdésében
— mondotta

Kádár

Kedden délután a Magyar Dolgozók Pártja nagybudapesti üzemei
és kerületi aktívái zsúfolásig meg.
töltötték a Sportcsarnokot, hogy
meghallgassák Kádár János cMárs,
belügyminiszter, a Párt főtitkárhelyettesének beszámolóját a Tájékoztató Iroda határozatáról. A
Sportcsarnokot vörös és nemzetiszínű zászlók, feliratok díszítették,
az emelvény felett Lenin, Sztálin
zászlókkal övezett
arcképe alatt
Rákosi Mátyás arckcpc van.
ö t óra után néhány perccel az
aktiva résztvevőinek
lelkes tapsa
közben lépett az emelvényre az Elnökség, élén Rákosi Mátyással. Per.
Cekig zúgott a viharos taps, majd
Kovács István mondott
megnyitó
beszédet és a nagybudapesti pártaktíva nevében üdvözölte az Elnökség tagjai között a legjobb nagybudapesti sítahánovlstákat. (Az aktíva résztvevői melegen ünneplik a
hós magyar sztaháiiovistákat.)
Ezután Kádár János beliigymiriszter, elvtárs emelkedett szólásra-'
— A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája november
második telében
Magyarországon
megtartott ülésének nagyjelentősé-

János

elvtárs,

gű határozatai
erős visszhangot
keltettek az egész világon
kezdte
beszédét a belügyminiszter elvtárs.
Ezután idézte a Tájékoztató Iroda határozatának a demokratikus
cfök megerősödésével, az imperialisták ellen vívott harcával foglalkozó részét, majd kijelentette;
— A Tájékoztató Iroda határozata megjelöli azokat a feladatokat,
amelyek ilyen viszonyok között a
kommunista és munkáspártokra és
a béke minden hívére várnak a.t
egész világon. A kommunista pártok, a szocializmus és a béke erői,
az emberi haladás és a béke hívet
nagy lelkesedéssel üdvözölték minden országban ezeket a határoza®
tokát, mint éles fegyvert a háborús
gyujtogatók, a reakciós crök elleni
harc számára. Amikor a Tájékoztató Iroda határozatai nyilvánosságra kerültek, valamennyien tanúi
voltunk annak, a szinte személyes
büszkét ígnek, amely a magyar dolgozókat eltöltötte a feletti örömükben, hogy a Tájékoztató Iroda ülését ezúttal nálunk, Magyarországon
tartották. A magyar demokrácia
kitüntetéseképpen fogták fel ezt a
tényt.

A m u n k á s p á r t o k történelmi felelőssége
— Az imperialisták kezén lévő
•ajtó és rádió ugyancsak sokat foglalkozik a Tájékoztató Iroda határozatával. Az imperialisták hangja
azonban nem az öröm, hanem az elkeseredett düh hangja, ami teljesen
érthető is, hiszen e határozatok
őket és legtitkosabb terveiket leplezik le. Az imperialisták úgy tesznek mintha nem értenék, hogy mig
ők legfontosabb célkitűzéseiket és
terveiket -titkolni kénytelenek a
népek előtt, addig a kommunista
és munkáspártok nyíltan harcolnak
nézeteikért és céljaikért. Ez teljesen érthető is. mert az imperialisták a népek, a milliók ellen dolgoznak, a népek életére törnek, a kommunista és munkáspártok pedig a
milliós tömegek, a népek élén járva
harcolnak fgazságds ügyük győzelméért.
— Minden párttagunknak, minden
becsületes magyar dolgozónak, aki
a szocializmus felépítésében és a
béke megvédésében el akarja végezni a ráváró feladatot az első betűtől az utolsóig tanulmányoznia kell
a Tájékoztató Iroda halározatát. E
határozatok
ismerete, Szuszlov,
Togliatti és Dej elvtársak beszámolóinak tanulmányozása szükséges
ahhoz, hogy Pártunk aktivistái Világosan lássák azokat a feladatokat,
amelyek a nemzetközi politikai
helyzet alakulása folytán Pártunkfa várnak.
A Tájékoztató Iroda határozata a
következő megállapításokat teszi„Az új háború növekvő veszedelmének körülményei közepette nagy
történelmi felelősség hárul a kommunista és munkáspártokra." A békéért folyó tömegmozgalomról mondja: „Ma különös erővel kerül homloktérbe az a feladat, hogy a béke
összes becsületes hívei, tekintet
nélkül vallásukra, politikai felfogásukra és pártállásukra, — tömörüljenek a békéért, az emberiséget
fenyegető új háborús veszedelem
ellen folyó legszélesebb harc alapján." E határozatok világosan megmondják, ,hogy a béke védelmének
kérdése ma minden kommunista
párt tevékenységének központi feladatát képezi.
— A békéért és á háborús gyújtogatok ellen folytatott harccal
kapcsolatos két további határozat,
ámely a munkásosztály egységének

megteremtésére és a Tito-féle gyilkos kémbandára vonatkozik. A népek szégyentelen árulóinak, az imperializmus cselédeinek, ezek bandáinak, a jobboldali szocialistáknak éppúgy, mint Tito fasiszta
kémszervezetének számos más népellenes bűnük mellett az a szerepük,
hogy az imperialisták, a háborús
gyujtogatók rohamcsapatát alkotják. Az imperialisták ezen mai rohamcsapatai, akik a „szocialista"
szót és a munkásság vörös zászlaját
kalózlobogóként használják, történelmi elődökkel is bírnak.
Togliatti elvtárs a Tájékozta
•tó Iroda ülésén a munkásosztály egységéről szóló beszámolójában a következők't mondotta: „Döntő sikereket értek el
a munkásosztály és a demokratikus erők egységének megváló
sítása terén a népi demokratikus országokban, ktllönöseh q
Tájékoztató Iroda megalakulása
és a néháily kommunista párt
képviselői értekezlete deklarációjának nyilvánosságra
hozatala
után." A magyar
munkásosz-

belügyminiszter

tály több évtizedes kettészakítottságát
megszüntetve, létrehoztuk a magyar
munkásosztálynak, a magyar dolgozó nép
r.ek élcsapatát, a marxizmusleninizmus elvi alapján álló Magyar Dolgozók Pártját. Ez volt
a magyar munkásosztály, a népi
demokrácia megerősítéséért folytatott harcnak talán a legjelentősebb győzelme. A magyar demokráciának a reakció ellen
folytatott harcában a
magyar
munkásosztály ideológiai és politikai fejlődésében szinte
ugrásszerű előrehaladás mutatko.
zott azonnal. A munkásosztály
egységéért folytatott
harcnak
és a jobboldali szocialisták leleplezésének feladata azonban —
habár más jelentőséggel, mint a
kapitalista országok munkásosztálya számára — a ml számunk-

a nagybudapesti

ra is változatlanul fennáll.
— A Tájékoztató Iroda batá
rozata ezt mondta: ,,Ma a népi
demokrácia országaiban a kommunista és munkáspártok előtt
ez a feledat áll, hogy mégjobban
megszilárdítsák a munkásosztály megvalósult egységét,
az
egységes szakszervezeteket, szövetkezeteket, női, Ifjúsági
és
más szervezeteket.'1 Feltétlenül
látnunk kell, hogy a tömegszervezetek szervezése terén
még
nagy feladatok várnak Pártunk,
ra és a jobboldali szociáldemokrácia maradványai meg vannak nálunk. De a mult ideológiai
és politikai maradványait
lekücdve mostanában atakul ki a
széli 8 dolgozó tömegek millióiban a munkához, a
mi
államunkhoz, a munkások és
dolgozó
parasztok
államá-

— Ami ez imperialisták, háborús
úszítók egyik legveszedelmesebb
rohamcsapatának,
a Tito-féle
gyilkos- és kémbandának tevékenységét és veszélyességét illeti, itt Pártunk és a magyar
dolgozó nép saját bőrén közvet.
len tapasztalatokat szerzett. A
Haik-banda tevékenységének'leleplezése világosan
feltárta a
magyar dolgozó nép előtt nemo ok P Salát sotatelrha furakodott
kémeknek, Rajknak és társainak, hanem kortesi kémfőnöküknek, Titonsk és társainak
egész alávaló tevékenységét is.
A magyar dolgozó népnek sokáig emlékezetében fog élni az
a mód, ahogy Rajknak és magyar bűntársainak felhasználásával Tito, Rankovics és társaik
megkísérelték aláaknázni a Magyar Népköztársaságot,
hogy
imperialista gyarmattá
változtassák szabad hazánkat.
Neci
felejti el Titónak és társainak
egyetlen magyar dolgozó sein,
ahogy a Rajk-féle hitvány banditák és orvgyilkosok segítségével az imperialisták parancsára
katonai puccsal, vezetőink
icgyilkolásával, a munkásnegyedek megszállásával meg akarták
uunteni
Népköztársaságunkat,
hogy demokráciánk minden vív-

a különvonat,
Sztálin

A Magyar Dolgozók
Párija,
z üzemek és . íömegszervezetek
Uldöitóégér.tek jelenlétében ked
len délután negyed 5-kor :t
Nytagaíi pályaudvarról fellobogózott különvonat indult
útXak,
Togy elvigye a szocializmus urzágának szívébe a magyar drtlTOZÓ pépnek, Sztálin ÍÖ. szüte
'ssitapjáta készíteti ajándékait.
A négy kocsiból álló külön o
natot gyönyörűen feldíszítették:
hatalmas vörös cd'lagok.
magyar és szovjet címer, vörös és
nemzetiszínű lobogók borítják
mindkét oldalon. A második kocsin nagv Sztálin arckén. kétoltalán számok: „1879—1919", az
elsőn: „A magyír nép njándé' ni a Szovjetunió szeretett verő
tiének, Sztálin elvtársnak, hetvenedik születésnapjára."

előtt

Ihoz
való új, mogasabbrendű,
I szocialista viszony. A nehézségek között, amelyeket dolgozó
tömegeinknek le kell küzdeniük,
ot-t található az a zavertkeltő,
népi demokráciaellenes agitáció,
amelyet helyenként a jobboldali
szociáldemokrata
maradványcsoportok még ma is folytatnak.
— Az olyan jobboldali szocialistáknak, . mint Bevin, Attlee,
Blum és hasonlóknak tevékenysége a háborús gyujtogatók érdekében, az egész emberiség, tehát a magyar nép békéjét is fenyegeti.
Ezután a jobboldali szocialisták, a szakszervezeti szakadár
csoportok, a munkásmozgalom
árulóiról és világpolitikai
jelentőségükből beszélt, majd rátért a Tito banda szerepének
tárgyalására.

A magyar nép egy emberként utasította vissza
az imperialista behatolási kísérleteket
mányának
megsemmisítésével
visszaállítsák nálunk a kapitalizmust, az imperialisták uralmát.
— Amint a Rajk-ügy tanulságai az imperialisták számára
is világosan mutatták, a Magyar Dolgozók Pártja és a magyar dolgozó nép elszántan, ingadozás nélkül, egy emberként
lépett fel, hogy megsemmisítse
az imperialisák e behatolási kísérletét, úgy meg lehetnek győződve arról, hogy ez a jövőben
is így lesz. A Tájékoztató Iroda
határozata újabb fegyvert ad a
szocializmusért és a békéért
harcoló tömegek kezébe, amikor
megállapítja, hogy Jugoszláviábah ma nem
népköztársaság,
hanem fasiszta típusú rendöiállam van. Jugoszláviában nem
a szocializmust építik, hanem a
demokrácia
vívmányait szétrombolva, a kapitalizmust állítják vissza. Megállapítja a határozat, hogy a jugoszláv kommunista párt gyilkosok és kémek
hatalmába került és elvesztette
azt a jogút, hogy kommunista
pártnak nevezze magá és nem
más, mint Titóék kémfeladatának végrehajtó gépezete és fa®
siszta terrorszervezetük kisegítő
része.

„Ezek az ajándékok millió és millió
magyar dolgozó szereletét jelképezik"
Llndult

pártaktíva

amely a magyar nén ajándékait
elvtárs szil. elésnapját a

A vonat ünnepélyes elindításánál oft volt Kiss tlároly, a
Magyar Népköztár aság Elnöki
Tanácsúnak alelnöke, Kosta István pénzügyminiszter,
Bebrifcs
Lajos közlekedési és portangyi
nrniszter, Szrelrnov, a Szovjetunió budapesti nagykövetségének
tanácsosa és a magvPr közélet
vámos vezető személyisége.
Vsczi Miklósáé, a, MDP központi Vezetőségi tagja, a M i
gyár Szovjet Tár»«sóg főtitkárhelyettese mondott beszédet:
— Minden országban bensőséges ünnepet ülnek a dolgoz'
ffnberek. a béke és a haladás
harcosai: hetven esztendős lett az
a férfiú, p kinek egész élete a
dolgozók ügyének szolcálata, nk ;
Lenin művének folytatója, a dicsőséges Bolsevik Párt és a

viszi

szovjet állam vezetője,
mind
nyájunk tanítómestere, magyar
nép nagy barátja, Sztálin.
— Születésnapja az egész mr.
gyar nép ünnepe.
— Etek az ajándékok millió
ós millió magyar dolgozó srere
tetet, ragaszkodását ós hűségé
jelképezik.
— Ezek ez ajándékok hizoAVí*
jaki a szoclalíZBíiüS éoítésóbn
Pártunk ín Rákosi elvtárs vére
késével kübli követjük Lenin é
Sztálin útmutatásait és sriiőt®'
bástyái vagy-imk ennak a belie
tábornak, amelynek főereje r
Szovjetunió ós vezére, Sa'őlin
SztáJir éljenzése közben szál)'
fel a különvonatra P.Z ajándék''
tet kísérő kü'döttség. a csépel'
WM gyár kiváló esrtergályohr
Muszka Imre vezetésével.

— Rajkék leleplezése után november végén kiadták Bulgáriában a vádiratot a
hazaáruló
Kosztov és bandája ellen. Ez az
ügy ismét megmutatja az egész
világ számára az imperialisták
és kémjük, Tito tevékenységét
a maga leplezetlen
teljességében. A módszerek teljesen azonosak azokkal, amelyeket Magyarországon használtak.

A bulgáriai Tito-féle kémügynökség fejének, Krsztovnnir, Tito m a g a

személyesen

adta meg a legfontosabb kémutasításokat.
— Joggal állapította meg a
Tájékoztató Iroda határozata,
bogy: „A Tito-klikk Belgrádot amerikai kémközponttá és
kommunistaellenes propagand rí központtá
változtatta."
Mint az a leleplezett gonosztevőknél állatéban szokás. Titóék megpróbálják
bűneiket
tagadni, de senki e'őtt nem
tagadható az a gyalázatos provokatőri szerep, amelyet
az
Egyesült Nemzetek
mostani
ülésszakán betöltenek, tómért
az
a számos
felszólalásuk,
amelyet az amerikai imperialisták ntasitásá'-a az
ENSz
ülésein a Szovjetunió békc;avaslatainnk gyengítése céljából a titóista
kü'döHe1- ""o.
mint nnn elmondanak. Teljetotl átérezzfik helye-e égét és a
sa ját tapasztalatainkon igazolva látjuk a határozatinak azt a
-szét is. ameVben a Tátékoztató Iroda megállapítja, hogy
.n kommuniste é-s
munkáspártok egyik legfontosabb feladata a fo-'-adalmi
éberség
fokozása sorainkban, minden
téren a burzsoá
nacionalista
elemek és imperialista ügynökök leleptezése és kipusztítása. bármilyen cégér mögé bújnak is."
Világosan látjuk a
"Vadatokat a Titó-fcle kémek
Márnára tápte'njt jelentő ideológiai és politikai elhajlások
'eküzd^se terén, valamint
a
'itó'sta provokációk clhárítám terén. A pzoletárinte*nn•ieffifl'iaihus szellemének megfelelően - minden
segítséget
megadunk a jugoszláv munkásosztálynak és do'gozó parasztságnak,
amely
azért
küzd, hogy Jugoszlávia visz-zatérjen a demokrácia és szo•ializmus táborába.
— A mélyreható magyaror-
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pzági társadalmi változás, a
munkáshatalom megteremtése
kiváltja az imperialisták
és
reakciós . elemek dühös támadásait a Magyar Népköztársaság ehen. Az a tény, hogy kicsúszott kezükből a már biztosnak hitt zsákmány,
meghatványozta támadásaikat ellenünk. A magyar drmokvácia
8nvéd&lm| harca során
már
számos imperialista összeesküvést leplezett 'e és semmisített meg. Az imperialisták
számára mindez egy-egy súlyos vereséget, a magyar nép
számára egy-egy fontos győzelmet jelentett. A
háborús
gyújtogató imperialisták valamennyi kémszervezetével még
nem végeztünk. Számíthatunk
rá, hegy az imperialisták újA

b é k «

ból ós újból megkísérlik, hogy
szerencséltessenek
bennünket
szabotőr, provokátor és kémügynökeikkel. Szükség van tehát továbbra is a Párt, az állam cs a dolgozó nép legteljesebb éberségére. Biztosítanunk
kell az
imperialistákat a felöl. liogy a magyar kommunisták és a magyar
dolgozó
nép ugyanazzal a határozottsággal, mint eddig, felszámolja az imperialista kémszervezc.tek maradványait épp úgy,
mint ahogy az ezután küldendő kémekkel szemben is megtalálja a Magyar Népköztársaság a
hatásos
védekezés
módját.
— Igen nagy
munka vár
j ránk a tömegfelvilágosítás te! rén.

m e g v é d é s é b e n

m i n d e n

s z ö v e t s é g e s ü n k

J c s a c n d é k u

' _ A dolgozó nép velünk van a
szocializmus épl'ésc £s a béke megvédesének kérdésében. Nem szabad
megfeledkeznünk
arról, hogy
az
olyan elemek, mint például a földesurak vagy gyárosok, bankárok,
más kizsákmányolók, akiknek üzejiui't a demokrácia a dolgozó nép
kezére adta, vagy az imperialistákkal
szőve kezelt .klerikális reakció, egy
új háborútól remélik a régi népnyuzó rendszer és saját kiváltságos
helyzetük visszaállítását. Vagy gondoljunk csak a kulákokra, akik a
dcmokiácia erősödésével
párhuzamosan vesztik cl azt a lehetőségüket, iiogy a dolgozó parasztságot
szipolyozzál}. Kétségtelen az, hogy
a szocializmus építésének, a magyar népi demokráciának
őszinte
hívei kőzött is sokan vannak, akik
úgy
vélik, hogy az imperialista,
háborús bujtogat ók
tevékenysége
szóra sem érdemes,
komolytalan
kérdés. Nekünk mindkét irányban
feladatlink vannak. Egyrészt
keményen fel kell lépnünk a' háború
elkerülhetetlenségét hirdető
reakciós rémhírterjesztők ellen, másrészt la kell lepleznünk az imperialista terveket, amelyek veszélyeztetik az emberiség és benne a magyar nép békéjét is.
— Rákosi elvtárs egyik beszédében elmondotta,
hogy a második
világháború során a magyar
nép
hatszázezer embert vesztett a mérhetetlen anyagi kár mellett, amit
az ország a háború során elszenvedett. A második világháború során

e m b e r

elszenvedett anyagi veszteségeket
és pusztulást az ország egész dolgozó népének 5 évi kemény munkája révén sikerült csak éppen most,
a 3 éves terv befejezésével újjáépíteni. A hatszázszer magyar elvesztését, az özvegyek és árvák bánatát eltüntetni,, úgy mint a háborús
pusztítás anyagi romjait, nem lehetett. Tudatosítani kell a magyar
dolgozó nép minden tagjával, hogy
egy új háború hívei, legyenek azok
határainkon tul vagy határainkon
belül, emberi mivoltukból kivetkőzött elvetemült gonosztevők, ellenségei népünknek, akikkel szemben
minden erőnkkel küzdeni kell. A béke védelme
és a harc a háborús
gyújtogatok ellen, Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja tevékenységének központi kérdése. De
azzá
kell tenni szakszervezeteink, nő-- és
ifjúsági szervezeteink, valamennyi
tömegszervezetünk
tevékenységében. A béke megvédése kérdésében
szövetségesünk
minden becsületes
ember, legyen bármilyen pártállású
vagy pártonkívüli. Szövetségesünk
minden tisztességes, vallásos meggyőződésű ember, aki velünk e kérdésben egyetért. A haza érdekeire,
saját maguk,
családjuk érdekeire
hallgasanak és ne azokra a papi ruhába öltözött
reakciós elemekre,
akik eddig őket esetleg távoltartatták erővel a magyar nép nagy táborától. Az erők tömörítésének feladata a béke érdekében vonatkozik
a legkülönbözőbb társadalmi egyesületekre és az egyházakra is.

MMyitsük el a proletár-internacionalizmus
szellemét
— A Tájékoztató Iroda határoza a a mi számunkra aei jelenti,
hogy mi . denek e.öt: eiősitend kell
Pá.'.v.i-kat, magasabb színvonalra
kc 1 cm: n : Pártunk tömő éinél:
c m ó . e i tudása. Hasznosítani kc'.l
Póriunk
mkéí.n
ozirvezeőnek
m ű kajában Pó. turJc harcainak
gardnii

tapasztala' a< t.

Minden

erűnkkel dolgoznunk kell azon,
hoijiy a Pár. köré tömörítsük még
jobban a ir.rsyac demokrácia öszezas erőit, az ifjakat, a nők.©. a
páronk'vü'&k izélés tömege t. El
kell mé'.yí u i pár unkban. a magyar muokásosz á'.ybE'i a protöái:
internacionalizmus szellemét, erő-

sítamünk kéli ez egész magyar
népben a Szovjtaucdó irán i szeretete; és hűsóget. A Sztálin elvtárs
czü'je csniapjára
készülő magyar
nép ezar ícle módon kifejezésre
juttatja azt az egyre mélyülő szere otet, amelyet a magyar dolgozó
nép éivE a hazánkat felszabadító
Szovjetunió és ec.nak vezs ője. a
magyar nép álfcail tisztel SzítáiLim
elvtárs irón'. Tovább keill építeni
ezt annak a történelmi sEe.-epnsk
tudatosításával, amáit a Szovjetunió és Sztálin elvtárs betclti azál'aJ, hogy veze'i az egész haladó
ember'ság harcát a bélec megvédés ének naigy ügyéért.

N a g y o b b éberséget
Pór tönk eOméle i színvonalának
emelés?, a proletár in- lemiaciomalizmus eszméjlaek terjesselése és a
Szovjetunió szerepének ludntosltasa mellett döntő feladat az tacse
népe: a reakcióval szembeni éberségre és a r.épi demekra- ikus r e n d szer moXet.i ok" iv fe lépesre nevelni. A legfi-.yerernremotoóbb jol,
ami íel'-tt a Pár. r.em térhet a:yszsrűsn napirendre az, ho?5v a százforintról szó ó rémhírek térj esz öi,
kenyere; dS-ssr.óVEl e e'.ő ku'étaok,
a darrokricia őeziite hívőinek, sőt
párt egja nknak és ak'ivis á-ink-.'tk
úgyszólván szeme láttára végezttk
nép és áltten-jj-an-'.s '.ívókenysértöke; ainé'.kül, hogy megfelelően fellép ek volna ef'enük.
— A magyar nép a béfloe ügyének a rr.'aiga részéről a legjobb
szoreátóoot akkor teszi, ha a demokrácia
védelmében ektivsn és
bá- ran fellép, az imperi f-lista hírvorés és
rnur.ka foly atói <tIon.
A magyar népi demokrácia
hívei visellkiedjionick
cctudatojon
mindenütt, necsaik a jnvtasbeyilkön, hanem vaeú-on, vili>mo*cn,
sz ór:k otöbcIyiAen.
mfr.dlmüt •,
ahol "ö-nerjík fy. du'infik meg. A
demokrácia hívei bsráti körük bon
5; odahaza egyaránt türelmeden
világosi sók fel rz ellenséges «T'iláció á'dozata't és fegyelmezetten,
cb ha'ó.ozoten intsók le a reakció még itit-ott hangoskodó szöcfiö-

veit. Mutassák mindenkor a magyar népi demokrácia hívói magatartásukkal azt, hogy a magyar
ciép elszánt egységbe forrott öszszie a cj.mokrácia vívmámya'nak
Ó3 nép-köztái-saságiurik álfa mának
vcd-almére.

A sztahánovista
mozgalomról
A
Tájékoztató
Iroda
határozata után ezrek és ezrek nyilatkoztak úgy, mint például Tóth
Imre elvtársunk a Pamut textilüzemből, aki ezt mondotta: „A béketábor védelmét az egyéni verseny
fejlesztésével, a sztahánovista.mozgalomba való még jobb bekapcsolódással tudjuk erősíteni." Vagy Tó<h
Erzsébet elvtársnő, Nyíregyházáról,
aki ezt
mondotta; „Ha az imperialisták háborút ekarnak, nekünk,
dolgozóknak meg kell erősíteni a
rendszerünket és ezért vállalom 10
százalékkal a termelés
emelését."
Napjainkban éppen a Sztálin elvtárs születésnapja tisztéletére indított szocialista munkaverseny eredményeképpen tömegmozgalommá válik az egyént verseny és születik
a magyar sztahánovista mozgalom.
Olyan termelési eredményeket értek

cl, amilyeneket soha azelőtt Magyarországon nem ismerlek és nem
ismerhettek. Az eredményekei alig
lehet követni. Valamennyi pártszervezetünknek elsőrendű kötelessége
hogy a születő új, a magyar sztahanovista-mozgalom útját minden lehető módon elősegítsék. A nehézségeket segítsenek leküzdeni és tekintsék ezt a feladatot olyannak,
mint arr.ely mozgalom a végső fokon
a szocializmus és a béke táborának
hathatós erősítését szolgálja.

— A Tájékoztató Iroda határozatának szellemében járunk el,
amikor Népköztársaságunk erősítésének érdekében a békeszerződés áJtal jóváhagyott keretek
között fejlesztjük. honvédségünket is. Éppen ezért, mivel mi a
békéért küzdünk, kell fejlesztenünk honvédségünket, a harcos
szocialista hazafiság
szellemét,
hogy Magyarország ne legyen
esábító, kínálkozó védtelen falat
az imperialista ragadozók
számára. Azonkívül azt is tudjuk,
hogy a béke ügye azért áll szilárdan, mert a Szovjetunió vezette béke*óbornak igazsága mellett
ez ereje is megvan igazsága
megvédésére.

A b é k e erői
győzni fognak

v
— Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja képviselőin keresztül
ró ztvett a Kommunista és M u n .
kínpártok Tájékoztató
Irodája
határozatta nak kidolgozásában és
meghozatalában. A m i pártunk
marxista-lcninieto párt, a szocializmus, a kommunizmus harcos
pártja. A magyar munkárosztály erőit egyesítve köveiíik P á r .
kunkat, a magyar dolgozók milliói, a magyar nők, a
magyar
ifjúság tömegei. Egész népünk
a békét a békés építő munkát
•karja. A Magyar Népköztársaság, amelyben a
hatalmat a
dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály
gyakorolja,
fiatal, de egészségesen fejlődő
állam. A magyar nép a
kapitalizmus bilincseiből nemrégiben
kiszabadult nép. Ezért mondhatta Rákosi elvtárs előző nagybudapesti
aktíva
értekezletünkön,
szeptember 30-án az október 2-i
békonapról szólva: „A
magyar
dolgozó nép, amely
mindenütt
jelen van és mindenütt hallatja
hangját, ahol a béke megvédésé
ről van szó . . . mint egy ember
fogja nyilvánítani azt az akaratát, hogy a békefrontnak reábízott ezakaszát erősem és elszántan megvédi minden imperia.
lista támadási kísérlettel szem
ben." A magyar nép harcát r á
kosi elvtárs vereti és az ő szavait vallják ma a dolgozó milliók mindenütt az orzágban. A r
ő szavaival Ígérjük
barátainknak s t u d a t j u k békénk, szabadságunk ellenségeivel: „Magyar
ország nem rés, hanem erős bás
tya lesz a béke frontján."

— Beszámolómat Visinszkij
elvtársnak, a Szovjetunió képvi.
selőjének, az Egyesült Nemzetek
közgyűlésén
november
29-én
mondott szavait idézve végzem:
„A békéért és a háborús gyújtogatok ellen folytatott küzde'em tovább tart és ebb'n a küz
delemben az győz, aki gyűlöli a
háborút és aki a békét követeli.
A milliós tömegek hatalmas bé
kemozgalma minden akadályt el.
söpör útjából. Ez a
mozgalom
megdönthetetlen
erő,
amely
győzni fog, megíjzabedítía az
emberiséget a háborútól és biztosítja az egész világ békéjét."

SZÉLJEGYZETEK
—

Londonban 328 küldött jelerfétében — akta k ö W . l i ó _ dolgozót
képviaenek — megtartottak az eb-ó nagygyűle-st a Kínai Népközt ára
saráig és Anglia közötti ba-. á'.sáe fejlesztésére. Az. angol dolgozók ma
irta- Visz'án látják hogy érdekeik közösek a kinai nép érdekeivel s
a kine-j népet ped'g egyedül a népi kormány képvisel. A baj csak
ott van, hogy Bevin angol külügym'miszfter niem az angol népet, han
nem az amerikai imperialis.ákat képviseli.
Hosszas huza-vona után mégis bíróság
elé került Thomas, a
hírhed: AmerikaeUenes Tevékenységet Vizsgáló
Bizottság
elnöke.
Thomasról kiderült, hogy m'közbon. „amerikai
erkölcsre" tanította
a becsüle es írókat színészeket, politikusokat,
szabad idejében egy
k'csit sikkasztott és hamisított is. Ámbár az is igaz, hogy ez kitűnően összefér az „amerikai erkölccsel-''
Amerikában egymásután csúfosan megbuknak a hatalmas kötU
séggel gyártóit hollywoodi kommünistaeltar-s filmek. Ez a bukássen
rozaí nagyon tanulságos dolog. A Truman-elwel,
Marshall-tervvel.
Ku-KIux-Klannal é s más hasonlóikkal maszlagolt amerikai
nép,
mérnem veszi be o. V £o simán a balondgorr.bát, mint ahogy azt a
Wa'I-Street diplomata kiszolgálói szeretnék.
Európa leggyűlöllebb
embere címére sokan pályáznak.
Franco.
Caldarisz Tito, Bevin, Moch, Blum, Scelba
egyformán
esélyesek
erre a kevéssé meglisztelő elnevezésre. Európa legnevetségesebb figurája viszont vitathatatlanul
Mii ovan Gyilasz, a hazugságaiba saját magát is belezavaró jugoszláv
Göbbels.

Minden kommunista és munkáspárt
nemzetközi kötelessége
A Pravda vezércikke a Tájékoztató
Irodának
a lito-klikkel
kapcsolatos
határozatáról
MOSZKVA. A Pravda keddi
száma „Minden kommunista és.
munkáspárt nemzetközi kötelesséige" című vezércikkében a következőket írja:
A Tájékoztató Iroda tanácskozásán Gfaeorghiu Dej „A jugoszláv kommunista párt gyilkosok és kémek
hatalmában"
címmel mondott beszámolót. Ez
a beszámoló rámutat, hogy
a
Tito-Rankovic9
klikk a burzsoánacionalizmusból
átment a, fasizmusba és a jugoszláv
kémek és
gyÜkosok
klikkje
elleni küzdelem minden
kommunistaés
munkáspárt
nemzeti
kötelessége.
Ma már az egész világ látja,
hogy a Tito-Rankovics-klikk ez
angol-amerikai
imperialisták
szolgálatában áll és velük együtt
tevékeny harcot folytat a béke,
a demokrácia és a szocializmus
nemze közi tábora ellen.
A Szovjetunió barátainak álarcában hatalomra került TitoRankovics-klikk
angol-amerikai
gazdáinak utasítására rágalmazó, provokációs hadjáratot folytat a Szovjetunió ellen s ennek
érdekében a hitleristák fegyvertárából kölcsönzött
legaljasabb koholmányokat
használta
fel. A kémek és gyilkosok belgrádi
bandája
az
emberiség
történelmében
példátlan
árulást
követett el a görög néppel szemben.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetében a jugoszláv fasiszták
az imperialista kormányok kép
viselőivel együtt lépnek fel, akik
serényen szítják a háborús hisztériát.
A jugoszláv fasisztákBelgrádot a kémkedés és a kommunistaellenes propaganda ame-

ban kommunistaellenes, fasisztatipusú rendőrural matvezetett-beó Ennek
az uralomnak társadalmi alapja a
falun a kulákság, a városban a kapitalista elemek. A kormányon lévő
fasiszta vezetők a példátlanul felduzzasztott katonai és rendőri api
parátus segítségével tartják magukat uralmon. Jugoszlávia
katonai
táborrá vált.
A Pravda rámutat arra, hogy a
jugoszláv dolgozókat olyan nélkfii
lözésbe
és
romlásba
döntötték,
amelyhez fogható még a fasiszta
német megszállás legsúlyosabb napjaiban sem volt
tapasztalható. A
jugoszláv kommunista pártot ellenforradalmi erők kerítették hatalmukba és ezek önkényesen a párt nevében szerepelnek.
A Pravda kiemeli, hogy a szocializmus és demokrácia táboráhox
hű jugoszláv kommunisták, munkások és parasztok nem akarnak megbékülni és soha nem is fognak megbékülni ezzel az áruló politikával.
Egyre
határozottabban
indulnak
harcba a fasiszta bitorlók ellen.
A bárgyilkosok és kémek klikkje
elleni küzdelem minden kommunista- és munkáspárt nemzetközi kö.
telessége. Annak, hogy Jugoszlávia
viszatérjen a szocialista
táborba,
elengedhetetlen feltétele, hogy újjászülessék az igazi kommunista párt,
amely hű a marxizmus-leninizmushoz, a proletár internacionalizmus
elveihez. Az áruló Tito-klikk elleni
küzdelemben ilyen pártot kell létrchozniok a forradalmi elemeknek
és létre is fogják hozni.

Lengyelország mm tür uiebb erőszakos
cselekedeteket
Unqyel ál!ampo ! girok biztonsága etlen
Lengyel

válasz a leoutóbbi

A párisi lengyel követség a francia
külügyminisztérium
legutóbbi
jegyzékére válaszolva megállapítja:
lengyel állampolgárok újabb kitoloncolása, valamint indokot nélkülöző újabb
letartóztatása, amit a
francia kormány még csak nem is
igyekszik alátámasztani, olyan körülmények,
amelyekre a lengyel
kormánynak az a válasza hogy néhány francia állampolgárt kiutasított
Lengyelországból,
végtelenü'
mérsékelt és csak azt a célt szol-

Sztálin-képeket, szobrokat és plaketteket
hoz forgalomba a Művészeti Alkotások NV.
A Művészeti Alkotások NV Sztálin generalisszimusz 70. születésnapja alkalmából gazdag
művészeti
anyagot hoz forgalomba,
Sztálini
ábrázoló képeket, szobrokat, plaketteket. A Nemzeti Vállalat december elején kb. 30 forintos árban
díszoaptárt ad ki, amely a legjobb

rikai központjává változtatták.
A Tito—Rankovics-klikk
bitorolja
a hatalmat a pártban és az állam,
ban. Ennek segítségével Jugoszláviá

szovjet
készült

festőknek
képei

Sztálin

reprodukciót

életérő)
tarta!

mazza. Forgalomba hozza a Nemzeti ' Vállalat
Sztálin
mellszobrát,
Pátzay Pál szobrászművész aLkotá
sát és Sztálint ábrázoló bronzpiakettet, Borsos Miklós müvét.

francia

jeeyzékre

gálja, hogy felhívja a francia hatóságok figyelmét, nem tür újabb erőszakos cselekményeket lengyel állampolgárok biztonsága ellen.
Az emberi jogok megsértésére való
hivallcozás egyáltalában nem helytálló és visszatetszést keltő — különösen, ha olyan fél részéről hangzik el, aki a legerőszakosabban lábbal tiporta az emberi
jogokat az
által hogy megkínzott és megvert
teljesen ártatlan embereket — kőztük a diplomáciai útlevéllel rendelkező Szczerbinskit.
A lengyel
kormány úgy
véli,
hogy a lengyel-francia kapcsolatok
megjavítása céljából — amelyre a
lengyel kormány törekszik — sokkal hasznosabb volna, ha ahelyett,
hogy leckéztetni kívánna, amire a
legutóbbi események alapján sem
törvényes, sem erkölcsi joga nincsen, nem teremtenének olyan ellenséges
légkört,
mely fenyegeti
Lengyelország bizloiságát és a világ
dolgozó népeinek békevágyát.
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A terv

biztositéka:

A hibák kiküszöbölésével
erősiijiik
földmüvesszövetkezeteinket

Földművesszövetkezeti mozgal- ben ki kell ezért zárni a tagmunk országosan — így Nagy- gyűléseken azokat a szövetkezetjzogfd területén is — ellensége- ellenes elemeket, akik esetleg
ink, a kulákok minden rosszindu. még megbújnak soraink között,
Szegedi üzemek dolgozói beszélnek az ötéves tervről
atú hírverése és gáncsolása el- így például az éberség hiányát
enére is egyre jobban erősödik. mutatja, hogy a kiskundorozsA vasárnapi sajtó közölte a Ma- centrumokká, modern gépekkel fel- lünk, amihez éppen kedvünk van
A
szövetkezethez tartozó dolgo mai földműveeszövetkezetnél a
gyar Népköztársaság
első ötéves szerelt szövetkezetekké és főképp Katonatiszt, mérnök, vagy akár m:.
:ó
parasztok mind világosabban közelmúltban is még nyolc olyan
boldog,
megelégedett
emberekké.
niszter. Én, most szerdán kaptam
tervéről szóló törvényjavaslatot. A
átják,
hogy a szövetkezeti moz személyt talált a megyei közdolgozók nagy általánosságban már Különösen megragadták figyelmemet meg a tagjelöltkönyvecskéinet és
j:lom mindinkább fejlődik, való- pont, akiknek semmi helyük
szakmánk
hatalmas
beruházásai
s
csak
azt
tudom
mondani,
hogy
úgy
ismerték az ötéves terv célkitűzéan tömegszsrvezetté válik és nincs a dolgozó parasztság soseit, de ennyire részletesen most ta- az, hogy iparunk termelésének az akarok dolgozni ötéves tervünk meg"
biztosítja
számunkra a további raiban.
lálkoztak először a tervvel, mely ideihez képest 78 százalékkal kefc valósításán, ahogy ez a kis köny- felmelkedést.
L falvak dolgozó parasztjai
meggyorsítja országunk iparosítását, emelkednie. Hogy eddigi eredmé- vecske, az élcsapathoz való tartoA földművesszövetkezeti moz- nagyon jól tudják, hogy ki a
zás
kötelez.
nyeinket
megsokszorozzuk,
újabb
felszámolja a mezőgazdaság elmaragalom további fejlődésének igen kulák a községükben. Ne enged®
f
dottságát, emeli népünk életszínvo- módszereket kell bevezetni a munontos része a helyes és jólvég- jék őket soraik közé, mert a néMódra
Mihály,
nalát: egyszóval lerakja Magyaror- kánkban. Igy válik a terv valósággá,
mtt
tagtoborzási munka. Ahhoz pi demokrácia és a dolgozó paa Dohánygyár legjobb
szágon a szocializmus alapjait. Most a mi munkánk nyomán. Ez vezetett,
azonban,
hogy valóban jó mun- rasztság ellen vét mindenki, aki
bontakozott ki a dolgozók előtt a amikor hétfőn 252 százalékra sikedohányvágója
kát végző tömegszervezet le a kulákokat a dolgozók minden*
maga hatalmas méreteiben a terv, rült emelnem teljesítményemet. Ezt
re elszánt, halálos ellenségét so— Jól esett olvasni arról a terv- ryünk, nem elég csak a taglétmelyhez erőnk biztos
tudatában én válasznak szántam s annak szárai közé engedi, akár tagként,
számot
felemelni.
F.mellett
a
szökezdünk hozzá és sikerre is visszük. nom a további teljesítmény-emelke- ről, melynek minden betűje a mi vetkezet tagságának tevékenyen akár pedig szövetkezeti alkalmagyönyörű
jövőnket
vázolja
elénk.
Ez nem valami
elvont vélemény, déseimet is. Lássák meg ellenségezottként. Nem szabad módot
Én arról szólok, hogyan akarunk -észt kell vennie a szövetkezet
maguk a dolgozók nyilatkoztak igy, ink, hogy térvünk biztosítva van.
munkájában és minden megmoz- nyújtani arra, hogy a kulákok
dolgozni
ezért
a
tervért,
hogyan
a szegedi üzemek dolgozói, a mun- A biztosíték a mi fokozott jó munilyen módon a dolgozó paraszt*
akarjuk sikerre vinni. Mindenek- dulásában. Ezért szük-éges, hogy
kapadok, ,gépek mellett, ahol most kánk,
ság kárára ismét felülkerekedjei,
taggyűléseken
a
szövetkezeielőtt harcolunk érte. Az áruló Rajminden szónak, de főképp minden
- I
vezetősége számoljon be mun- nek.
kék
pere
bebizonyította,
hogy
járSzabados István,
tettnek középpontjában a terv áll.
A
tagtoborzási
verseny
során:
kájáról
és
a
tagság
szóljon
hoznak azok, akik kezet mernek emelDe beszéljenek
maguk a szegedi
a Gázgyár éimunkása ni jelenünkre és jövőnkre. Rajkákon zá az igazgatóság beszámolójá- is állandóan rá kell világítanunk
Üzemek dolgozói:
— Szinte alig tudja az ember el- kívül azonban biztosan vannak még hoz, fedje fel az esetleges hibá- a megmutatkozó Libákra, mert
képzelni azt a fényes jövöt, amit a akik gyűlölnek bennünket, s ezek kat és építöszándékú kritikájá- ha ezeket nem küszöböljük ki,
Gombos Györgyné,
terv elénktár. Én a gázfűtőházban ellen éberen kell őriznünk a mi jö- val járuljon hozzá a szöve'kezet, súlyosan akadályozzuk szövetkede ugyanakkor az egész szövet- zeti mozgalmunk további fejlőa Magyar Kender szövőnője dolgozom. Mostani teljesítményem vőnket. Mint Rákosi elvtárs mon kezeti mozgalom fejlődéséhez.
dését. Ezek " őzé a hibák közé
126 százalék, de át akarom venni dotta, tanulnunk kell, hogy éberek
•— Nagy örömmel olvastam a tör- a sztahánovista munkások módsze- lehessünk. Ez az egyik tennivalónk.
Csak a vezetőség é>s a tagság tartozik az is, hogy több helyen
vényjavaslatot. Saját életemen ke- reit és még jobb eredményt akarok A másik a munka frontján. Tovább- egymáshoz való jó viszonya ered a körzetfelelős és a körzeti aktíresztül éreztem, hogy mit jelent a elérni. A terv a miénk. Éppen ezért visszük az egyéni versenyek lendü- ménvezhet helyes szövetkezeti vák nem tartanak rendszeresen
terv. Az a hároméves terv, mely az mi már itt az üzemben vasárnap letét. Én nem akarok megelégedni munkát. Csak így válik lehető- értekezletet és így nem tudják
újjáépítés céljait szolgálta, hozzá- óta is gondolkodtunk, hogyan tud- az elért 135 százalékos teljesítmé- vé a dolgozó parasztok öntuda- kiértékelni, megvitatni munkájuk
segített ahhoz, hogy most már van nánk a tervet minél jobban és mi- nyemmel, még tovább akarom fo- tosodása. így nem ülnek fel a tapasztalatait. A körzeti felelősök, tagtoborzóaktivák értekezlerendes családi otthonom, gyermeke- nél könnyebben
végrehajtani. Ta- kozni a munkám eredményét, újabb kulák rémhíreknek, amelyekkel teit ezért hetenként rendszereszövetkezett
mozg?lom'óI
im középiskolába járhatnak, hófe- nultunk a hároméves terben elköve- újításokon,
észszerűsítéseken gon- a
hér kenyeret eszünk. Az ötéves terv tett kezdeti hibákból, éppen ezért dolkozom s tanítom azokat, akik igyekeznek elijeszteni a falvak, sen tartsa meg minden szövetkezet. Nagyon helytelen lenne,
anyák dolgozóit.
még további életszínvonalemelkedést az ötéves tervet napokra és üzem- még nem érték el az én eredményeha csak a szövetkezet alkalmaFöldművesszövetkezeti
mozgalbiztosit számunkra. Mit is mondhat- részekre fel kell
met.
Ez
az
útja
a
szocializmus
épíbontani s így
muk megerősítése- érdekében a zottai és vezetősége végezné a
nék? Ha a hároméves tervért jól mindannyian tudjuk, hogy haladunt tésének s mi ezt az utat akarjuk
SZÖVOSz nagyszegedi megyei tagtoborzás munkáját és nem
dolgoztam, legalább
tízszer olyan tervünk teljesítésében, hol kell a járni.
közrontja
is tagtoborzási ver- vonnák bele abba a szövetkezeti
•
jól akarok dolgozni az ötéves ter- hibákat kiküszöbölni.
i
senyt indított. Ennek keretében tagság legszélesebb rétegeit.
vért.
...
Oldalakon keresztül lehetne minden
földműves"- zöve; k czeti
Külön mag kell említeni se
sorolni a nyilatkozatokat. A dolgo- tag szorgalmas munkával igyekSípos Gyula,
dolgozó parasztasszonyok munKántor József,
zók,
üzemi
munkások
éppúgy,
mint
zik hozzájárulni ahho-z, hogy az káját. A szövetkezeti munkák
ládagyári SzIT ifjumunkás
az Első Szegedi Cipőgyár
a dolgozó parasztság, valamennyien •lőirányzott húszezres taglót/szásorán mindenütt bebizonyították
— Nekem,' — hogy őszinte legyek lelkesen tanulmányozzák, formázzák mot az idei év végére Nagysze- rátermettségüket nemcsak a tag252 százalékot elért dolgozója
első gondolatom visszaszállt a ki a maguk életében azt a jövöt, me- red területén el is érjük. Már ság soraiban, de felelős megSzabad Néppel szoktam éb- múltba, amikor a törvényjavaslatot lyet a törvényjavaslat
eléjilk'árt.
ddig is £zép eredményeink van
redni. Vasárnap is első cselekede- olvastam. A levente életre gondol, Egyiküknek ez ragadta meg a fi- iák ezen a téren. Október 15-én bízatásokban is, akár mint ügyvezetők,
akár boltbizottrági,
tem az volt, hogy megszokásomhoz tam, amikor előttünk, fiatalok előtt gyelmét, másikuknak pedig az, de i tagtoborzási verseny beinduigazgá'óságű,
vagy felügye'.őbihíven kezembe vettem a »Szabad egy jövő állt: jók leszünk ágyútól- egy dologban egyet mondanak ezek
áo-kor taglétszámunk 12.303 zottsági tagok. A dolgozó paNépet«. Ahogy olvastam a törvény- teléknek. Most az élet minden te- a nyilatkozatok: „A terv biztosíté- volt Nagyszegoden. A v'rseny
rasztasszonyok jó munkájának
javaslatot, a betűk szinte átalakul- rülete nyitva áll előttünk. Megbe- kai mi vagyunk. A mi munkánk, a -ddigi eredményeinek kiért ékeié,
sikerét mutatja a csengelei föld.
tak előttem kohókká, nehézipari csülik a munkánkat, az lehet belő- mi szocializmust építő akaratunk t" se szerint ma már
16.787 a művesszövel kezet kiváló erednagyszegedi földműverszövetke- ménye is, ahol november 17-től
zttek taglétszáma. További ko- 21-ig 85 tagot szerveztek be az
moly és nagy munkára van még asszonyok. A tagtoborzás terén
3zükség, hogy a tagtoborzási egyébként a sándorfalvi és a
verseny előirányzatát el tudjuk szőregi földművesszövetkezet is
írni. Földművesszövetkezeteink igen szép eredményeket ért eL
tagiét"zárna a legutóbbi kiérté- de a mennyiségi és minőségi
kelés óla is rohamosan emelke- munka összeegyeztetésével az öt^Tekintettel az ipari és mezőgazdasági termelés növekeradtak a »Vörös Csillag®-brigád lik. Számé zerűte$* tehát igen
tömösá szövő: kezetet illeti a
désére .. •, biztosítani ke 11, hogy 1954-ben 1949-hez képest
mögött., fl Bodó-brigád sarkát pe- -zép eredményeket érünk el, de
legnagyobb
elismerés. Ezért is
60 százalékkal több árut lehessen szállítani." (Az ötéves tervdig a Szőri-brigád szoritja 133 szá- x mennyisági eredmények csak
kapták
most
ők a SZÖVOSz
zalékos teljesítéssel.
ről szóló tcrvényjavaslatb ól.
•kkor lehelnek teljes értékűek, nagyszegedi vándorzárzlaját.
m mellettük gondo+ fordítunk a
Mindenki emlékszik még a fa- kidomborodott, hogy ezzel: a szoA földműve3szövat kereti tagAz alműhelyben is ... szövetkezetek minőtégi fejleszté
siszta rombolás következtében fel- cializmus fokozott tempójú építétoborzás nagy munkájából nem
tépett vasúti sinekre, kiégett vasúti sével akarnak örömet szerezni a
Ha a fűtőház mellett megnézzük •ére is ós a tagság a minőségi maradhatnak ki a tömevszeíjvekocsikra, a fölrobbantolt hidakra: dolgozó nép nagy vezérének. Mig az almühely dolgozóinak munkatel- -•unka megj"vitásában minél na- ztoek sem, elsősorb'n a DÉFOSz,
arra a siralmas képre, amit a fel- azelőtt csupán brigád- és párosver- jesítményeit is, akkor megláthat- -yobb tömegben vesz rész!:.
MNDSz és az EPOSz ezervezeTovábbi sikerrs munkánk érde tek. Megállapíthatjuk, hogy ezek
szabmíufas után vasuli közlekedé- seny volt, most megszületett az juk, hogy nem indokolatlan az a
sünk mutatott. Pártunk kiadta a jel- egyéni versenyzés is. fl kilenc bri- bizakodás, mellyel vasutasaink az ,:ében rá kell mutálnunk az »iö- a
szervezetek
Nagyszegeden
szót: »flrccal a vasút felé!® s vas- gádban dolgozó 84 dolgozó mel- ötéves terv megnövekedett feladatai lorduló hibákra is. hogy a leg- meg is értették enn'k a feladatutasaink hozzáfogtak közlekedésünk lett a fűtőházban 290 egyéni ver- elé néznek, flz alműhelyben a mun- övidebh időn belül kiküszöböl- nak nagy jelentősé "ét. Különöújjáépítéséhez. Ma már nincsenek senyző ls van. Megindult az üzem- ka egyik hőse Varga István, aki krasük azokat. Egyik ilyen hioa sen a dorozsmai EPOSz járt elől
nagyobb akadályok a közlekedés- ben a versengés a „szakma legjobb elvállalta Sztálin elvtárs születés- például, hogy egyes helyeken ezen .3 téren és egv hét alatt 50
ben. naponta újabb diadalokat arat dolgozója" címért, ami ismét nagy napjára, hogy a pályamesteri hajló- megsértették az önkéntesség el- új tagot szervezett be. Jó muna »2000 tonnás mozgalom®, az or- lendületet adott az egyéni verseny- kát, melynek összerakásl normája "ét és akadtak olyinok, akik fe. kájuk eL'staeréreképnen a nagyszág valamennyi vonalán fűtött ko- zésnek.
. t |
yegetéüsel, vagy
erőszakkal szegedi SZÖVOSz megytt köz37 óra hossza. 7 óra hossza alat'
csik állanak az utazóközönség renA munka hősei fogja összerakni, fl vállalás sike- akartak tagokat szerezni. Ez nn nontjától elismerő oklevelet kap.
delkezésére, de most még nagyobb
rült, úgyhogy az egész műhely mun- -yen helytelen eljárás, mert ca'.k tak.
dologról van szó. Mint a törvényfl versenymozgalom, mint min- kájára nagy kihatással voll ez a ttyan földművesszövetkezeti taA továbbiakban mindent eljavaslat is kihangsúlyozza, a köz- denütt, itt is kinevelte a munka hő- teljesítmény. Megvizsgálták és meg rokra van szükségünk, akik
lekedésnek biztosítania kell azok- seit. November 27-én Harkal János is találták a szük keresztmetszetet. -íeggyőződtek a szövetkezet e tö-követünk. hogy földművesszövetkezeteinkben megszüntessük a
•tiak a növekedett feladatoknak az mozdonyvezető, Csonka Mihály és Pam.uk Sándor a talpfapánt-gyürükveiről és önként lépnek sora- mutá'kozó hibákat, mígoldjuk a
ellátását, amelyet a szocializmus Parragi István fűtök a cegléd— ből már az eddigi 750 helyett 950 ikba.
ránkváró feladatokat és a tagépítése tüz a vasút, illetve vasuta- szegedi gyorstehervonaltal 49 szá- darabot készit el 8 óra alatt. AkadIgen nagy gondot kell for.ií- toborzátt verseny sikeres végresaink elé. |
zalékos túlterhelést
továbbítottak. nak azonban, akik még őt is túlanunk arra is, hogy minél több
Domonkos József esztergályos
a szárnyalják. l engyel Zsigmond, Mé- iolgozó kisparaszt lássa meg a hajtásával méltón ünnepelhessük
Verseny — verseny — verseny mozdonyok javításánál a dugattyu, száros János legutóbb 1100 darabot "szövetkezeti mozgalom jelentőse- Sztálin elvtárs hetvenedik születésnapját.
tolattyu-gyürü'k készítését ugy vé- készítettek el a talpíapánt-gyürükét. Emellett azonban nem sza
Már a hároméves tervnél felme"
Snós V;"céné
gezte, hogy a tervbevett idő előtt ből.
>ad megfeledkezni a középpa
íült a probléma: hogyan tudnak
SZÖVOSz
két nappal korábban át lehetett
••zsztságról sem, melynek-ugyaneleget tenni a feladatoknak? Vasjvioorvai vö-ttan- hhrár-a
Lehetne a felsorolást tovább folyadni a mozdonyt a forgalomnak.
utasaink a versenymozgalom kifejvsak érdeke a szövetkezeti életkiPrekopa Pál villanyszerelő a ren- atni. Névsorravalót lehetne
lesztésében találták meg a feleleen vttó részvétel.
des napi fenntartási munkák elvég- emelni a forgalom, a pályafenntar— A SZEGEDI Orvos Egészségtet. S most, amikor az a kérdés,
Mindezek során egy percre
zése közben az egyik vidéki állo- tás, a lávirdaintézet dolgozói köügyi Szakszervezet Szegeden
és
hogyan készülnek az ötéves terv
sm
ízabad
megfeledkezni
az
más részére gombos kapcsolót ké- zül. Mindannyian arra törekednek,
még nagyobb feladatainak ellátákörnyékén vörheny elleni védőolillandó
éberségről.
Vigyáznunk
szített s igy külön munkával 500 hogy már a mostani eredményeiksára — ismét ez a felelet magja, fl
tást tart. A gyermekeket második
kel bizonyítsák, eleget tudnak ten- kell arra, nehogy a számszerű
forintos megtakarítást ért el.
szovjet sztahánovista vasutasok péléletévtől
tizennégy évesig oPják be.
redmények
túlhajtása
követkéz
ni azoknak a növekedett feladatokdája nyomán a versenymozgalom
Aztán ott vannak a brigádok, fl
nak, amelyek az ötéves terv végre- ében a földművesszövetkeze tek. Az oltások napját és időpontját lamég fokozotlabb kiépítésével.
•Vörös Csillag«-brigádnál például
">e kulákok, oeztályidegzn, re- punkban közöljük. Az ol'ás dfitaian
hajtása során rájuk várnak.
Nézzük meg ezt egy szegedi pél- a sztálini munkafelajánlás óta 130
akciós, kizsákmányoló elemek és önkéntes jelentkezésre történik.
da alapján. Vegyük a fűtőházat. százalékon aluli kiértékelés nem for- ' fl vasutasok — köztük a szegedi "érkőzzenek be. Ez ellen annál
— A Szegedi Horgász Egyesület
fl fűtőház dolgozói haialmas lel- dult elő. Jelenlegi eredményük 137 < a u'asok is — élen járlak a hárominkább védekezni kell, mert értesiti tagjait hogy vasárnanonkesedéssel ajánlottak több és jobb százalék. Ott van a Bodó-brigád I éves terv teljesítésében és élen
kulákok most szeretnék ments ként. 10 és 12 óra' között pénz.
munkát Sztálin elvtárs születésnap- szintén 137 százalékos eredmény- akarnak járni az ötéves terv telírnak felhasználni a földműves tárórát tart a Postásotthonban. Ve.
4374
jára. fl tömeges . felszólalásokbólJ nyel. Alig pár tizedszázalékkal ma- i jesitésében is.
szövetkezeteket. A legerélyeeeb- zetőség.

A Ml J Ó

MUNKÁNK

Vasutasaink élen a k a r n a k járni
a z ö t é v e s terv t e l j e s í t é s é b e n ís

Szerda. 1949 decemfcter 7.
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Földosztást követei az olasz parasztság

Ujabb h a t a l m a s á r e m e l k e d é s e k
Franciaországban

A délolaszországi tartományok felvirágoztatására alakult bizottság Bari. Crotone és SalerIno tartományokban egész sor gyülrét tartott, rmelyeken igen sok földműves, továbbá az
Olasz Kommunista x Párt és a Nenni féle Szocialista Párt több ismert vezetője vett részt. Cro
tonebcn a gyűlés fő rzónoka F o r r a c i a i kommunista szenátor volt, aki bűnös nemtörődöm
segge! C3 hanyagsággal vádolta a kormányt.
tál

A francia ipari termelés erősen
hanyatló irányzatot mutat. Ezzel
szemben október hónapban jelentősen emolkedtbk az árak, különösen az élelmezési cikkekben. A disznózsír ára 28, a tojásé 6.3, a főaelókféléé 20.7, a vajé 14.1, a só ára
pedig 12 százalékkal
emelkedett.
Drágább lett a szén és a cipő is,
t

A moeőgazd,.!itsági munkások és siegényperasztak követeléseit a következő pontokban foglal
össze:

Valósítsanak meg olyan föld reformot, hogy egyetlen birtokosnak se maradjon 50 hektárnál
több földje, az. elkobzott termőföldet osszák fel x földművesek ós a mezőgazdasági szövetkezetek között, biztosítsanak létminimumot a mezőgazdasági munkások és parasztok családjai részére.

Nanning felszabadult

A földért folyó harc központja néhány nap óta a római tartomány, ahol m'nden föld az
arlru.okrvtn ouIndok, valamint a „Santa Spirito" vatikáni bank tulajdona. Vasárnap és hétfőn
az olisz, parasztok ezrei lóháton, kerékpáron, szekéren és gyalog elözönlötték
Róma,környékét
és megszállták a mcgmüvelrtlen, parlagon heverő földeket.

A kínai néphadsereg csapatai felszabadították Nanninget, Bél-Kvangszi tartomány egyik fontos hadászati pontját. Nanning a kuomintang
fontos támaszpontja' volt. A néphadsereg alakulatai Dél.senszi tartományban felszabadították Manyin
tartomány székhelyét.
A kínai nép szilárdan a népi kormány mögött áll — jelentette kl
Csu-en-Jaj külügyminiszter legutóbbi beszédében, majd felhívta a külföldi kormányokat, ne tegyék le
betűvé a megmaradt kuomintang-

A MOSZKVA! CSATA
'A Nagy Honvédő Háborúban a
tzovjeá hadsereg egyik
tfhiemeikedöbb hadművelete a
moszkvai
tsata volt. A háború elején Hitler
kétszer kísérletezett a szovjet főváros elfoglalásával.
Az első —
1941 október 2-án indított — támadást a Szovjet Hadsereg megállította. Ekkor a német hadvezetőség ujabb támadást készített elő:
51 hadosztályt
gyűjtött
össze
Alostk va közelében.
November 7-én — mint minden
évben — az Oklfiberl Forradalom
évfordulója tiszteletére nagy katonai felvonulást rendeztek a Vöröstéren. A Lenin-mauzóleum emelvényéről Sztálin lelkesítő
beszédet
mondott. Felszólította a szovjet népet, hogy harcoljanak a fasiszta
betolakodók végső leveréséig.
November 16-án Indult
meg
Moszkva ellen az általános támadás
a Vclokalamszkmil kezdődő rohammal. A Szovjet Hadsereg — miközben Moszkva lakossága védelmi övet ipfett és a hadianyaggyárakban a férfink és nők pillanatnyi
szünet nélkül dolgoztak — húsz napig védekezett a 220. , mérföldes

frontszakaszon, visszaverve minden .
A Szovjet Tájékoztató Iroda detámadást.
cember 13-án jelentette, hogy
a
A Moffvkt'áé-t vhiatt csata, ame-j Moszkva höriihárására és elfoglalályct Szid'in lángelméje szervezett \
sára indított német támadás öszmeg, példátlan
volt a világtörté- j szeomlott. A jelenlés beszámolt arnelemben. A német-fa°lsz\ák, óriási ról, hogy / pljnsenko, Kuznyecov,
számbeli fölényük ellenére — amely Rakoszovszkii és Govorov tábornokülönösen a tankokban mutatkozott kok csapatai szétzúzták a német
meg — sem tudták Moszkva védő- harapófogó szárnyait, a
fasiszta
ö vezet ét áttörni.
hadsereg megmaradt részeit pedig
December eleién megállt az el- megfutamították.
lenség előretörése. Sztálin paranA dccembc 6-án
megindított
csára a Szovjet Hadsereg decem- szovjet etten'ámadás következtében
A Nyugati-pályaudvar zászlókkal
ber 6-án megkezdte ellentámadását. a német-jasiszlák hatalmas vere- 'díszített várótermében búcsúztatták
A németek ekkor jelentették, hogy séget szenvedtek Moszkva dlatt. Az hétfőn éjszaka munkások, fejkendős
Moszkva eleste küszöbön áll. Már óriási emberveszteségen kivitt 4801 parasztasszonyok, dolgozó paraszkészülődlek a győzelem megünnep- ágyul, 3071 mozsarai, 8000 gépfegy- tok, egyenruhás SZIT-esek a Szovlésére. amikor az elsöprő erejű szov- vert, 2766 tankot és 33-640 motorjár- jetunióba
induló 150 ösztöndíjas
jet támadás ellent védekezésre és müvet hagytak hátra a Szovjet Had- diákot,
nyugat jelé való menekül sre kény- ser égnek.
— Ma az egész haladó emberiség,
szerültek.
A moszkvai csatában tört meg mindenki, aki előre tekint, Moszk»
A világot megdöbbentette a for- a német hadsereg ereje. A szovfet
vára néz — kezdte beszédét Szávai
dulni. Ebben az Időben sokan azt csapatok itt vetettek véget a faNándor elvtárs, kultuszállamtitkár.
gondolták, hogv a Szovjetunió el- siszták :gy5zhe !etlenfégébe'í vetett
—
Meg kell tanulnotok a szocializlenállása nem tarthat soká és Hit- hitnek, kiragadták az ellenség ketér rövidesen győzedelmeskedik. S zéből a kezdeményezést és a többi mus hazájában mindazt, ami szakmai és ideológiai téren elsajátíthalendültek.
, most a ha'almás német hadsereg fronton ÍS támadásba
j válogatott egységei /elbomolva voA győzelem sztálini
tudománya tó. Képviselnetek kell a munkás' nullák vissza, eldobálva fegyver
diadalmaskodott
a moszkvai csa- osztályt, a magyar dol&ozó népet,
1
amely büszkeséggel küld ki benne
het és felszerelésüket.
tában.
teket a Szovjelunióba
Vigyelek
hfrt azokról az eredményekről, ame.
lyeket dolgozó népünk, a munkásosztály, az MDP vezetésével, szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs irányításával elért. Vigyetek
hírt mindenekelőtt arról a háláról

Caraphín

htn"eulvoif(i
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1 flz ENSz különleges Politikai Bi- | Indoriéz kérdés nv»gol.diá"á niem a küldöttség Javaslattervezetét.
zottsága december 3-án megkezdte ' holland agresszorok és
amerikai
Manuilszkij ellenezte a szavazást
az Indonéz-kérdés tárgyaláséi.
pártfogóikkal való alkudozás utján
flz ülésen Manuilszkij ukrán kül- kell keresni, hanem azon az utón,
dött javaslattervezetei
terjesztett amely a*, indonéz népnek teljes szaelő az Indonéz-kérdés rendezésére. badságot hizloslt. Továbbra is fenn
Carapkln, n Szovjetunió küldöl- kell tarianl az Indonéz köztársasáte elemezte az Indonéziai kérdés • got és nem szabad felszámolni. Entörténetét az Eggesült Nemzetek nélfogva a Szovjetunió küldöttsége
Szervezetéhen, majd
kijelentette, a legteljesebb mértékben tőmogathogy az imdoréziaj h e l y e t vészé- ja az ukrán küldöttség javaslatterlgeztelI a békét és a biztonságot, fl
vezetét.
közggtilé.nek olyan döntési kell hoznia, amely véget vet a holland gyarKatz-Snchy lengyel küldölt szómatosítók indonéziai uralmának, flz lalt fel, aki támogatta az ukrán

Az Építők Háza előtt
gyülekeztek a felvonulésifi. Aljosa — bár már
Cég tótaerük, az 1 ko a
Hatói

közül —

felöl-

tötte a
gyári-i akol ai
egyem-ihá1, ncrrcífik ő,
k többi
is, 'akikkul
sgvütt volt tanuló, majd
hgyiitt léptek be a vállalathoz, és mos elnyerjék a Városi Tanács Vörös VámtHraáiszlaJAt. Aljosa arcképo felkerült
az é rnirkáaclk létz újára, pónzju ,fn'mr4 Ls Kaip,
le ugy érezte: nem küLcnbözik a társaitól.
Beállt
a sorba és
megragadta a tran«zpnrerrs egy k nyelét. Sok
ilyen ezéks szalag feszült ki a zárt sorokban állók feje fö'.őt,. a
betűk ragyogtok raj' uk
fs a menetelésre kész
munkások oszlopa olyam

Lömör és kemény volt,
mint a g.iérri:, amelyből
építenek.
— Domorad elvtársi
— szólították ki ekkor
v sorból.

Aljosa dobogó szivvel lépett elő. A transzparenst valaki kivette
a kezéből é« a fiú most
ott állt, mégis kiválasztotton. mindenki szeme elölt.
— Te vidd a zászlót
x menet élén! — mondta a brigád vezető. —
Tudod, milyen
zászló

ez?

— Tudom — felelte
vlig hallhatóén

Aljosa.

— Fogd léhát! Ezt
\ jobbak legjobbjának,
xz élenjárónak kell vinnie! Most reád bízom,
hogy a kormány tribünje mellett te lépjél el a
mi zászlónkkal, hisven
le magad nyerted el a
munkea-oraeny bon!..,
Alajosa szive meyrremogett nz örömtől. Határozott
mozdulat tal
fogta meg a zászló rúdját, ujjai
ráfonódtak.
Könnyű szél lobogtatta
feje fölö t az nranyrojics selymet, em-elv-rk
szegélye
gyöngéden,
mintha az anyja keze
volna, megérintette a
vállát. Alakja felnyúlt
aa oszlop élén. Mögötte

és javasolta, hogy mindaddig halasszák el, mig a bizottság az öszszes okmánnyal meg nem ismerkedett.

Ebb?n a p z d a s é g i évbf»n
fcétoprafcMra
teriile en fo yik a szerződésts termelés,
mint a mait gazdasági évben

A szerződéses termelésben döntő fordulat következett be, amikor
Aszfapjenko bjelorussz
küldött n szerződéses termelés irányítását
kérte, hogy adjanak neki lehető- a nép állama vette a kezébP, "leboséget, hogy a kövelkezö ülésen szó- nyolítására pedig 13 Nemzeti Vállaljon fel. fl bizottság többsége lalat alakult. Az idén már mintegy
ugy döntölt, hogy szakítsák félbe 590 termelőszövetkezeti csoport és
a vitát és térjenek rá a szavazásra, 2.400 földmüvosszövetkezct kapcsofl bizottság amerikai többsége el- lódott bele a tervszerű termelésbe.
utasította az ukrán küldöttség ja- Mig az 1947—48. gazdasági évben
vaslattervezetének megvitatását.
mintegy 400.000 holdon, az 1948—

IRTA: IVAN GRAMOVICS
azután felálltak a zenészek, Kosztja Putnyik vezényelte
őket,
két gépkocsivezető, Didra.k és Kimenya, 7-vonkovics vakolómunkús és
Vaszja Dobrát rakodómunkás fújták a trombitákat.
A menet megisdult,
pergett a dob. éászeve.
rődtek a réztfinyérok. A
dalosok rágyújtottak a
nótára és Aljosa ugy
érezte, a dallam szárnyain repül. Aki vitt
valaha zászlót, ismeri
ezt az érzést!... Áram
fut át rajtad, amely kezeden és a zászló rúdján
át felfut a csúcsán villogó arnnv csillagig éa
vissza a szivedig.

és szeretetről, amelyet a magyar nép
a hősi felszabadító szovjet nép és
annak vezére: Sztálin generalisszimusz iránt érez.
Agidics Erzsébet elvtár6nő az
MDP Központi' Vezetősége nevében
búcsúztatta az ösztöndijasokat.
— Mikor magatokévá teszitek a
világ leghaladottabb népének kultúráját, igyekezzetek elsajátítani a
szellemet is. amely megteremtette
azt — mondotta.
Kádcs István a MINSZ nevében
kérte az ösztöndíjasokat, hogy legyen példaképül! a világ haladó
fiatalsága, a dicső
lenini-sztálini
Komszomol.
Az üdvözlésekre Bokor Anna ösztöndíjas válaszblt, majd az eli|ta'zók felszálltak a Lenin, Sztálin,
Rákosi arcképével és fenyőgallyakkal díszített kiilön kocsikba és a
vonat Hatalmas éljenzés közben elindult a Szovjetunióba.

Hzotifvpában
1

Ezen a napon valami
szakaráim tö tó tv A'jósával, bár külsőleg a
táltozús alig volt észlelhető. Talán epiyszerüon csak
érettebbé
tált, gondolatai, mintha
szárává
ks picik voőrn
fs szive is csaknem felrepült m s e / s n a város
{ölé. Ott állt, a vasüti
költésen, szülőhelye teljes szélességében kitárult előtte és az íinnebélvesséigben szinte a
felhőket" érintette feje.

erők számára, hogy a Kínával határos országokba meneküljenek.
A népi hadsereg katonái ls támogatják Csu-en-laj külügyminiszter
nyilatkozatát. Hszia-csin-kvang
a
12. népi hadseregcsoport parancsnoka kijelentette: „Gyökeresen kiírtjuk a koumintang reakció maradványait, akárhová
menekülnek
is." Egy másik hadseregparancsnok kijelentette: „Nem állunk meg
mindaddig, amig a kuomintang ma.
mdványait meg nmn semmisítettiik."

150 ö s z t ö n d í j a s d i á k
eluiszott a Szovjetnníéba

Az indonéziai helyzet veszélyezteti
a békét és a b i z t o n s á g o t
—

Az „Humanité" vezércikke meg*
állapítja: a kormány újabb ár?
emelései még nehezebbé teszik %
dolgozók megöletését. Nem csoda
tehát, ha e politikával
szemben
napról-napra erősödik a dolgozók,
az elégedetlen kisemberek összefogása.

volna.
ezt egy
intézte
szinte
sorba.

Cupriján mindrzemvillnijtással
el és a téglák
repültek be a

— Adogasd, fiam, ne
ásítozz! — mondta Aljosának. aki alig győzte hordani az anyagot.
Később múr a habarcsot keverte, majd kezdett ismerkedni a. tégInmkással.
Cupriján
vette maga mellé segédmunkásnak. Az
örpg,
mintha uj ifjúságiit élte volna: kötelezettséget vállalt, hogv mindennap 300 százalékra,
teljes'ti a munkatervet
és két szakembert, képez
ki. Aljosát mog nem lehetett elválasztani Cuprijántól. szinte rátapadt
és gyorsan tanulta el
m unkám ód s ze reit.

Aljosa még tanuló
korában került Cupri— Nem könnyű munján brigádjába, Téglahordóként dolgozott és ka ez. bia Tnu'fii'árc is
nagyon tettszett neki, — mondta C'upriján. —
hogy az öreg egyetlen Egyik tégla a másikhoz,
fölösleges
mozdulatot száz a százhoz és mire
sem tesz munka köz- körülnézel, már kész a
ben- A többi kőműves ház. Aztán bevakolják,
méregette, befestik és megtelik la_megfogta,
„._„—.
pvó" 4'ga ta a téglá , pal- kókkal. Laknak, tanúiéi őtt a helyére'fektettenak, dolgoznak benne.

Nekik is jó. nekünk is
jő. JTázat építettünk nekik I Büszkék vagyunk
a munkánkra: Itt "vnn,
nézzétek, itt látható!...
H az emberek tteztetaek
bennünket, értékelik a
munkánkat és mi annál inkább, még többel
tartozunk a
hazának.
Nehéz a kézn»k, a hátad is érzi. de a lelked
derűs. így egyrp jobban és jobban akarsz
dolgozni.
Aljosa szerelte ezeket, a szavakat. Már
nem kellett, tanítani —
önállóan dolgozott. Ekkor Cupriján ngzal állt
elő: kössen-k mur.kaversenysz'rződést. AI iosn, ele'nte széiyeíti magát. azután 1 eteogyozett.
A tanítvány versenyezni
kezdett mesterével. Bizony, nem volt könnyű
lépest tartani az öreg
munkással.
A kőmüvepek közölt
ér egy hagypmány. Ismert" mesternek kélt elkezdenie a ház építését.
Gyakorlott kéz fektesse
le az alapkövet, amelyre emeletet húznak eme-

49. gazdasági évben már ennek több
•mint kétszeresén,
8.30.000 holdon
folyt a szerződéses termelés.
Az eredmények azt
mulatják,
hogy azoknak a dolgozó parasztoknak a földjein, akik szerződéses
alapon termelnek, mintegy 10—20
százalékkal jobb a terméshozamuk,
ami azt iclenli, liogy ]ioldankint
átlag mintegy 150 forinttal
több
Jövedelemhez jutnak.

let után. Cupriján ott
volt minden aiapkőletételjjél, Olyan épületek
alapköveit fektette le,
amelyek á.llni fognak és
túlélik az unokákat is.
Mennél
magasabbra
.emelkedik a ház. nnnjll
feljebb emelkedik annak a dicsőségű is. aki
lerakta az épület alap.
ját.
Aljosa arra gondolt,
helyes, ha mindi* Currijú'n fekteti le' az nlaokövet. AvZ öreg vnrázslórrtester'' az éfüttonek,
megilleti ez a. t'sztessi'g. De Aljosát ekkor
már n«n a k>reztnevén. hanem a vezetéknevén
szólították
az
építkezésnél. Észre sem
vette és egy sori a került a legjobba likak
Mécis váratlanul érte, amikor nz ni lakóház építésénél őt szólitdttók plő. .
-- Nekem már elég
volt — mondta Cupriján. •-» Ma rúd bizznk
ezt. Helyezd le t,o az
alapkövet és remélem,
nem hozol majd szégyent, reám. Menj. Aljosa és kezd meg a ház
építését!
Valamennyi
épitőmunkás összegyűlt köi ülütte. A brigédvezető,
a kőművesek között ott
állt Aljosa uj kötény-

ben.
Az ünnepélyes
perctón
olyan csönd
ereszked dt a t'toi e, hogy
hallani lehetett a fia
megindultságtól reszkető téierz déí. Fölemelte
a szürke, faragott gránitkövet elhelyezte a*lei«idő ház sarkában.
. — Álljon fenn hossza
évekig I — súgta Cupriján és Aljosa engadelnu'son mondta utána, —
Éljenek hennp az emberek boldOg/an!
— Él jenek mindi í boldog
i
— Ismételte
A jósa és remegő kézzel
egyengette el a követ
a homokban.
A munkások szétoszlottak. megkezdődött, az
épitkezés...
•
S a felvonulás végeztével Aljosa,
felhasználva az ünnep adta
szabad időt, felkereste
»z uj házat, amely az
alapkő-leiét 1 után meghozta neki a munka dicsőségét. A ház.at lobogók erdeje vette körül
és a zöld lombokkal átfont erkélyeket arcképek. Lenin és Sztálin
arcképei díszítették.
Levette ellenzős sapkáját, kezével végigsimitottn lágy fürtjeit és
az örömtől, a büszkeségtől két könnycsepp
gördült végig az arcán.

,
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DOLGOZOK
birtokában

az elmélet

kezdenek

a k i k

e l m é i eti t u d á s

az ötéves

nélkü

tervhez

A daszki gépállomás traktoros brigádjai megértették, az irodába került
traktoros lányok nem értették meg az elmélet jelentőségét
Rákosi elvtárs mondotta:
zAz egész vonalon megindítjuk az
az elmélet jobb elsajátításáért
a
harcot. Előre kell látnunk, hogy a
mi fejlődésünk gyors menete mellett elméleti elmaradottságunk lehel
jövőnk kerékkötője.*.
Szavai eljutottak szerte az orBzágba. Mint ujabb iránytűt fogadták a munkások és dolgozó
parasztok. Azóta ezrek és ezrek
tanultak, liogy egész népünk felemelkedését, békénk és filjrgetlenBérönk megvédését szolgáló tervnek, az ötéves tervnek megvalósításában rájuk váró feladatokat
minéi jobban megvalósíthassák.
A deszki gépállomás dolgozói tavasz óta valamennyien

a traktorok nyergébe
ülnek, s lelkes odaadással végzik
munkájukat. A szorgalmas munka
mellett szorgalmasan olvasnak és
tanulnak szabad idejükben. Minden brigádjukhoz, minden traktoroshoz naponként rendszeresen eljut a Szabad Nép, a Délmagyarország és két hét ' óta a Szabad
Föld is. Sokszor a harmadik falu
határaitól járnak be a gépállomásra, hogy kivigyék egyik tanuLási forrásukat, az újságokat munkahelyükre.
Az elmúlt vasárnap éppen olyan
munkával telt él. mint bármelyik
hétköznap. Megállás nélkül hasították traktoraikkal az ujabb és
ujabb barázdákat, Nem csoda. A
gépállomások országos munkaversenyének utofső napja volt.

A Vörös Csillag brigád
Koszó Ferenc elvtárs vezetésével
Szőreg község határában harcolt
a verseny utolsó napján. A gépállomás irodájának falára kifüggesztett sztálini emléklap hirdeti
Koszó Ferenc munkafelajánlását:

DCdtxh

ömm

200 hold mélyszántás elvégzéséről,
550 kg. gázolaj megtakarításáról.
Késő délután volt, amikor a vasárnapi újságok kijutottak a Vörös Csillag-brigád tagjaihoz. Mint
mindig, most is nagy érdeklődéssel
vei te kezébe a Szabad Nép-et Koszó Ferenc. Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság első ötéves
tervéről — olvasta önkénytelenül
is hangos szóval a címfeliratot.
Szemei rebbenés nélkül valósággal
nyelték a' sorokat.
— Fi kell érni. hagy 1954-ben az
ország szántóterületének 60 százalékát, mintegy

hatmillió katasztrális
holdat
traktorral műveljenek meg — brigádtársainak olvasta a törvényjavaslat szövegét — betűről-betűre.
Hasonló jelenetek játszódtak le
a dcSzki gépállomás vajamennyi
traktoros brigádjánál. A gépállomásvezető, a. fögépész, valamenynvien a minden eddigit felülmúló,
óriás távlatokat, nyújtó ötéves terv
törvényjavaslatát olvasták.
Csak
Réti Anna és Kovács Éva, a gépállomás irodájában dolgozó
két
traktorosleány Szabad Nép-je állt
árván és némán az ujságtartón.
Gazdáik kevés figyelmet szenteltek
tartalmának, amelyet oly nagy érdeklődéssel, kiváncsisáizgal, büszke
örömmel
olvhstak
társaik.
És
ugyanígy olvasták százezrek
és
százezrek, . még a legeldugodtabb
tanyákon is, ahová az újság vasárnapi száma eljutott.

— Nem érünk rá olvasrr,
sok a munkánk — jelentette ki érdektelen hangon kedden délelőtt
Kovács Éva. Réti Anna helyeslően bólogatott hozzá.
Sok a munkájuk Koszó Ferencéknek is. Dolgoznak éjjel-nappal
egya.rint. Sztálini munkafelajánlásiíkat mar az elmúlt hét péntekjén

h kettős

ünnepi díszbe öltöztetik
á gépállomás irodáját. mert mél.
ión fel akarják
díszíteni
Sz áiin
elvtárs 70. születésnapja
évfordulója
alkalmából.
Egész hé'en készültek a traktorosok. Fúr ak-faragtayk. feliratokat,
jelszavakat
készítettek.
Miniatűr
traktorokat 'készítitek
ekével és
lakókocsival. Ezzel díszítették
az
iroda egyik falát. Lenin, Sztálin és
Rákosi elv ávsak képei díszítik a
másik falat.
Az ajtóval szemben
lévő falra Sztálin
elvtárs
képét
hdlyez'ék égő p'ros és aranyozott
kere be. Körülötte Sztálin elvtárs
életét és munkáját megörökí ö képeket helyeztek
el. Ezt a falat
„Szálin fal"-nak nevez'ék el.

Késő délután volt,
mikor

Németh

elvtárs

a

gépállo.

Kovács Éva és Réti Anna, amikor traktorvezetőnek jelentkeztek,
elindultak a fejlődés utján. A hároméves terv, az ujjáépités terve
lehetőséget adott nekik, hogy

a sarló és a kapa mellől
a aépállomás dolgozói közé iCPrüljenek és olyan szakmai tudást
sajátítsanak eí, amefy a iRknek
elérhetetlen volt a múltban. Az ötéves terv, a szocializmus megvalósít áfának terve pedig tovább szélesiti a fejlődési lehetőséget nemcsak a gépállomás, hanem az ország minden dolgozójának. Kovács
Eváék érdektelenül tekintenek a
terv felé, amelyet minden dolgozó
lelkesedéssel, büszkeséggel és örömmel fogadott. Érdektelenek, mert
nem értették meg Rákosi elvtárs
iránytmutató szavát, Ezért nem
látják és nem ismerik fel az ötéves terv jelentőségét sem a gépállomás, sem a maguk számára.
Velük szemben Koszó Ferencék és
a dolgozók milliói megértették. Tanulnak, emelik elméleti tudásukat.
Készülnek az ötéves terv hatalmas
feladatainak megvalósítására, amelyekkel majd Kovács Eváék csak
nehezen tudnak megbirkózni.
Messze lemaradnak a Koszó Fe.
reneek mögött, akik számára nem
jelentenek majd nehézséget a feladatok. ök birtokba veszik a nagyszerű fegyvert — az elméleti tudást —, " amely átsegíti őket a
nehézségeken.

nteqlejjieih A MAGYAR-SZOVJET

a szatymazi gépállomáson
(Tudósítónktól.)
Hangos
berregéssel indult el a szatymazi gépállomás új „Csepel" motorja Sze.
ged felé, nyergében a gépállomás
vezetőjével: Németh József elvtárssal. Még ki sem ér a be cmútrn,
mikor a gépállomás dolgozói munkára gyűltek össze. Még az előző
este határozták
el
Szentmár'cmi
Rozália írnok, Papdi János éjjeli
őr és Kovács
István
trak oros,
hogy
átalakítják,

teljesítették. Ma már messze tul
is szárnyalták eredeti tervüket. A
lázas munka mellett azonban tanulnak és a pirtsajtót is elolvassák mindennap. Tanulnak belőle,
szélesitik elmeleti tudásukat, igy
még könnyebben végzik napi munkájukat. A Szabad Nép vasárnapi
számából pedig a jobb élet tervének törvényjavaslatát 'ismerhették meg.

TÁRSASÁG HÍREI

Felhívjuk a Nagykörúton belül
lakó tagjainkat, hogy december hó
más vezetője
Szegedről a „Dél- 10-én este 6 órakor saját érdekükmagyar ország 4' tudósító értekezle- ben pontosan jelenjenek meg a Dutéről vissza'ér'.
Kíváncsi
érdeklő, gonics-tér 12. szám alatti székházdéssel várták, m't szól az átrende- ban.
zett, feldíszíte't
irodához,
amit
i 1*
meglepetésnek szántalc.
A Magyar Kenderben csütörtöValóban meglepetés volt Némelh
elv árs részére a gyönyörűen fel- kön délután 2 órakor központi elődíszített helyiség,
örömmel
látta adóval előadást tartunk a Sztálini
a traktoristák vasárnapi
munkájá- Alkotmányról.
nak eredményé'. Nem kisebb meg'
r*
lepetésben volt részük a gépálloPénteken este hat órakor aktíva
más dolgozóinak sem, amikor ve.
értekezletet tartunk központi előzedőjülk e£iy
szép ezüst serleget adóval. Kérjük minden üzemi, hivatett az asztalra.
Valamennyien tali és kerületi aktívánkat, hogy felegyszerre nyul'ak a szép. csillogó tétlenül jelenjen meg a Dugonicstárgy u án. Katona elvtárs, a gép- téri székházban.
, y ., j
1
állomás
párttitkár a olvasta
fel
r«
" ' i ' "r
hangosam a serleg felírató.'. — „A
Felhivjuk az üzemi dolgozók fiDélrmgyarország,
a Párt lapjának
vándorserlege, a legjobb tudósi 6- gyelmét, hogy december 10-ig jenak' 4. Éppen olya>n örömet váltott lentkezzenek az üzemi MSzT megki a traktorosokból
a vándorser. bízottaknál azok, akik az orosz
leg, mint amilyen örömmel lát ű nyelvet akarják tanulni. A tanfovezetőjük az ünnepi
díszbe öltöz- lyamokat december 21-ig megintetett
irodahely'séget.
Ünneppé
vál őzotf a vasárnap este a szaty- dítja az MSzT,
• j *
mazi gépállomáson.
Sztálin
elvtárs tiszteletére feldíszített irodáHétfőn megérkezett a Magyarban ünnepélyesen
fogadták
első Szovjet Társaságba a >Szovjeiunió
állomáshelyén a jó pár munka ju- Alkotmánya^ limü képsoro~a', amely
tiailmát. a legjobb tudósítót megö12 gyönyörű képből áll. Érdeklődők
lető vándorserleget.
forduljanak a Magyar-Szovjet TárROVÓ
GÉZA.
saság megyei titkárságához, ahol 1
forint nyolcvanért megkaphatják.

Makra Gyukt: 190 százalék
Kaptuk az alábbi levelet:
kat tettünk, az én teljesítményem
•Akkor, amikor a világ dolgozó száznegyvenhat százalék volt. Eknépe nagy vezérének, Sztálin elvlárs kor elhatározás született meg benszületése napjára munkafelajénlásonem. Sztálin elvtársnak — akinek
mi, magyar dolgozók a szabadA Bolyai Intézet sztálini ságunkat köszönhetjük — születésnapjára minden tudásommal
és
munkafel ajánlása
erőmmel azon leszek, hogy a termeA Bólyaj Intézet Sztálin elv- lésben minél nagyobb eredményt
társ születésnapjára vállalta, hogy tudjak elérni, minőségben és menyaz intézet könyv és folyóirat tálának kataCóg záiását december 21- nyiségben is. Ma már a teljesítmére befejezik, azonkívül vállalták, nyem százkilencven százalék. ígéhogy az intézet minden tudomá- rem, hogy továbbra is fokozom a
nyos dolgozójának
részvéteiével termeiéit, hogy Sztá'i.i elvlá s Iránti
látogatást tesznek a szegedi üzemekben és az üzemi munkásokkal szeretelemet kifejezésre tudjam jutátbeszélik a műszaki problémákat tatni.
és segítenek azok megoldásában.
Makra Gyula,
December 21-ig meglátogatják a
a Szegedi Kenderfonógyár
bárom legnagyobb szegedi. üzekézig erebenezőie.*
met.

Felsővárosi szervezetünk december 8-án este 7 órai kezdettel taggyűlést tart, amelyre minden tagot
és érdeklődőt szeretettel várunk.

A

gyáWéíi

MDP

vezetésig

munk'ite<aiántása

(Tudósítónktól.) A Magyar Dolgozók Pártja Gyálarőt-községi vezetősége elhatározta, hogy munkafelajánlással ünnepli meg Sztálin elvtárs 70. születésnapját. Egyöntetű lelkesedéssel határozta el
a vezetőség, hogy emeli párttagsága elméleti színvonalát, ezenkívül
elősegíti a fokozottabb
kulturmunkát is. Nagy gondot fordít a
vezetőség a termelőszövetkezet erősítésére. valamint uj termelőszövetkezeti csoport alakítására.
Gyuris Jó/Sef.

Solohovva], Petőfi forradalmi verseivel
ismerkedik Afsóközpont, Szőreg dolgozó
parasztsága
A z Országos Olvasómozgalom
feladatául tűzte ki, hogy a múltban a kul t úrál ól elzárt dolgozó
népet megismerteti a szocialista
irodalom nagyjaival \és a magyar írók legjobbjaival.
Szombaton este az Olvasómozgalom meg is indult két szegedkörnyéki faluban:
Alsóközponton Ó3 Szöregen.
Aísóközponton a P á r t é« a
tömegszervezetek már napokkal
az előadás előtt lázas izgalommal díszítették az É P O S a székház termát. Szombaton este
a
szépen feldíszített termet zsúfolásig meg is töltötte a fe-lu
apraja-nagyja.
Kardos LászT "> elvtárs,
az
írószövetség kiküldötte
tartott
előadást Solohov: ,,Uj barázdát
szánt az eke" című könyvéről.
Mindenki feszült, figyelemmel
hallgatta az előadást. Nem is
csoda, hiszen a könyv napjaink
problémáit hozza eléní.
— Azért oly nagyszerű ez a
könyv számunkra — mondotta
Kardos László elvlárs — , mert
Solohov a Szovjetunió példája
nyomán a mi jövőnket is bemutatja. A kulákok eaz cselekedeteire is rámutat a könyv.
Az előadás u t á n a Párt,
a
termelőcsoportok és a
tömegszervezetek tagjai között 00 darab Solohov: ,,Uj barázdát szánt
az eke" című könyvet osztottak
ki. A dolgozó parasztok naey
lelkesedéssel fogadták a köny-

veket és kérdésekkel halmozták
el Kardos László elvtársat. Bizonyára egy hónap múlva, amikor a könyv tartalmát megbeszélik, még több kérdésük lesz.
Ugyancsak nagy lelkesedéssel
fogadták Szöregen is az írószövetség tagja, Lengyel Balázs író
előadását Pe'-őíi forradalmi költeményeiről. A z előadást a P á r t
új, gyönyörűen feldíszített termében tartották
meg. Előadás
után a dolgozó parasztok nagy
érdeklődéssel és
lelkesedéssel
tették meg
hozzászólásaikat.
Öröm volt hallani, amint dolgozó parasztjaink, különösen a fia.
tatok, egy-egy regény, vers, színmű ismertetése alkalmával, mielőtt az író megmondta volna,
melyik műről van szó, m á r egymás között suttogták a címeket. Az előadás végén a
Népmüvelésügyi Központ kiküldöttei
kiosztották a „Petőfi forradalmi versei" című könyvet.
A
résztvevők egy emberként mentek az asztalhoz, hogy átverték
a könyveket. Ebből is kitűnik,
hogy dolgozó
parasztjainkban
mennyire él a kultúra iránti
vágy. Minden alkalmat felhasználnak, hogy a mult
hiányait
vaiamiképen pótolják. É s ebben
minden segítséget megad nekik
Pártunk, amely célul tűzte ki a
falu gazdasági és kultúráiig elmaradott: ágának felszámolását.

A „SZTÁLINGRÁDI CSATA*
c'mü srovjet fiimáriást december 21-'n Sutálin elvtárs sztUetőmapj í n mutatják be a szegedi filmszín házak. A film a marianskelazncl
fümvcrsenv nagydíját nyerte. A f : ]m szinkronizálási munkálatait a
»Hnnn.a« filmgyár siijikronmüfe-niéncn késztették.
A moszkvai »Moszk« í'lmstndiöbr.n Petrov filmrendező befejezte
a film második részét is, amelyet valószínűleg' közvetlenül az els5
rész; után, a jövő év elején már nMnnk is bemutatnak.

Az öffömösi földmüvessiövetkezet nyerte
a S z ö v O S z nagyszegedi vándorzászlaját
A nagyszegedi földmüvesszövetkezetek nagy lendülettel versenyeznek taglétszámuk emeléséért és minden szövetkezet büszkeségéárt: a
SzÖVOSz vándorzászlójáért.
Ezt
mindig a legkiválóbb eredményt felmutató földmüvesszövetkezetnek ítélik oda. Eddig a sándorfalvi földmüvesszövetkezet őrizte ezt a vándorzászlót, de a legújabb kiértékelés eredményeképpen az öttömösi
földmüvesszövetkezet kapta meg.
ötlömös dolgozó parasztjai igen
nagy számban gyűltek össze a vándorzászló átadási ünnepségen. Itt

Soós Vincéné elvtársnő, a SzÖVOSz
nagyszegedi megyei titkára mondott beszédet és nyújtotta át a
vándorzászlót. Hangsúlyozta, hogy
az öttömösiek nemcsak a beszervezett tagok számával, de a jó szövetkezeti munkával is kitűntek. Az
öttömösi dolgo2ó parasztságnak ma
már több mint nyolcvan százaléka
földmüvesszövetkezeti tag.
Legközelebb ez év végén értékelik ki ismét a tagtobborzási verseny
teljesítményeit és itélik oda a vándorzászlót a legjobb teljesítményt
nyújtó szövetkezetnek.

Vasárnap
megnyílik
a 9SBolsevik Párt utja
kiállítás
J

Szegeden
képekben 66

Budapest dotgozői hosszú időn keresztül állandóan nagy tömegekben keresték "fel a »Bolsevik Párt utja képekben« cimü rendkívül érdekes kiállítást, amely a fényképfelvételek sorozatain
keresztül mutatta be a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának
harcos történetét és azt a nagyszerű szerepet, amelyet a dolgozók
szabadságának, jólétének megteremtésében betölt.
Most ezt a kiállítást Szegedre is elhozzák. Vasárnap délelőtt I I
órai kezdettel az Iparcsarnokban (Horváth Mihály-utca) ünnepélyes
keretek között nyílik meg a kiállítás. Két liéten keresztül Szeged
mmclen dolgozója teljesen díjtalanul tekintheti meg ezt a gazdag,
értékes anyagot, amely élményt nyújt minden látogatójának.

B e f e j e z é s h e z közeledik
Nasrvsz^jSfed^si a m £ ! y s * á n * á s
Túlnyomórészt 90 száza'ék fölött teljesítettek már a községek
Nagyszöged, határában mindenfelé befejezéshez közeledik már az
őszi mélyszántás. A közelmúlt napokban a DÉFOSz járási titkárai
határjárást végeztek és megállapították, hogy ha a munkálatok továbbra is a jelenlegi ütemben haladnak előre, akkor a nagyszegedi
dolgozó parasztság még ezen a liéteri befejezi a mélyszántás fontos munkáját.
Azok közül a községek közül,
ahoi még folyik a munka, Algyő
jár elöl. Keddig 98 százalékban teljesítették itt a mélvszántást. Nagyszeged minden községe és tanyaközpontja általában már a 90 százalékos teljesitmény fölött áll, csupán Kübekhaza mutat rnég nagyobb lemaradást. A kulákok szigorú ellenőrzésével és a munka
helyes
' *•'
~ aban

ott is még idejében befejezhetik
a munkálatokat.

Ujabb
mezőgazdasági
szaktan iolyamok
NngvsT-rieden
A szegedkörnyéki községekben,
eddig három helyen rendezték meg
a kéthetes mezőgazdasági és politikai szaktanfolyamokat a helybeli
dolgozó parasztok részére. Ezekre
mindenütt igen nagy számmal jelentkeztek. A nagy érdeklődés miatt
a DÉFOSz megyei titkársága és a
Mezőgazdasági Igazgatóság elhatározta, hogy ujabb hasonló három tanfolyamot indit el. Ezeket
Deszken, Pusztamérgesen és Petőfitelepen rendezik meg a közeli
napokban.
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Felhívás

I fl VIB kedd délelötli ülésén n | lehetőségek érdekében. Szerdán c'él-! törlőkön este 6 órakor Hojnóczi-u.
próbáztaló tizott ágok beszámollak után 3—ö-ij a közgazdasági fiugim- j 20. szám alati lehet. Ugyanakkoredmulthetl munkájukról, fl bcszámo- nő útimban, jövő "hét keddjén pe'lg ' zőtanfolyam is indul, amelyre csülök alapján megállapították, hogy ' a Klawá'-gimhári irtibáu 4—6-ig
törlőkig lehet jelentkezni.
-tg tar-,
i
Dotazsmán és Sándor falván az el- tanak edzésnapot.
labd.lruaat
múlt napokban jól haladt a munflz OSH fővárosi központja érleka. fl MF.FFSi-ben is nagyobb len- si telte a Nagyszegedi Sport elügyeflz SzSzMTE vasárnap Szolnodületet vettek a próbázta'ások. fl lö-éget, liogy az MHK terén elért kon a Lokomotiv ellen, a Texlil
próbázok kérésérc a bizottság el- si e s nuii'áf é t Sztáli -l hot.ó al
itthon a Magyar Textillel, a Lohatározta, hogy hetente edzésnapo- ttin e i ki. fl lobogó ünnepélyes át- komotiv ugyancsak itthon a Szolkat rendez a benevezettek sikeres ' adására Sztálin elvtárs szülrtésnap- noki MTE-vel játszik, flz NB IÍI-as
próbáinak és a további sportolási ián, accembcr 21-én kerül sor.
csapataink közül az ÉDOSz Móra
Kiskörösön, a Honvéd ilihon az
Oleg Gaevszki repü ömodelljo uj szovjet modellező csúcsot ért el SzVSE-vel, a Postás Is ilthon az
fl Nemzetközi Repülőszövetség uj toros repülömodclljével 6687 méte- SzMTE-vel küzd a bajnoki pon
tok' H M M az NB ll-ben. mind
szovjet modellező csúcsot hitelesí- res öraátlagot ért el.
az
NB III-ban ez az utolsó teljes
tett. fl moszkvai Oleg GaevsZki mobajnoki forduló.

Szerda délután négy óráiq lehet ielenikezni az SzSzMTE
különvonatára
fla,nt ismeretes, a* sBsZmfe vezetősége a vasárnap Szolnokon sorrákerülő sorsdöntő mérkőzésre különvonato! inöit. Ezúton szeretné a
Szakszervezet biztositani azt, hogy
a szurkolók elkísérhess k kedvenc
csapatukat s biztatásukkal se itsék
a nehéz mérkőzésen, fl különvonat
dija a belépőjeggyel együtt 2'4 forint. Jelentkezni ma délután 4 óráig
lehet az IBUSz-hait és a Szakmakőzi*Titkárságon. fl jelenlkezésnél
nem szükséges rögtön a mehetdljat
kifizetni, fl korai haláridő a vonat
zavartalan beílillásn miatt szükséges.

rendezett. Kiemelkedő eredmények:
Kálmán 235, Gerá 232.5, Papp 292.5
; kilő. flz utánpóüát versenyzői közül Szűcs szerepelt legjobban, aki
212.5 kilót ért el. flz ifjúságiak közül Siklósi 172.3, Tornai 200 és
Tóth 227.5 kiiós eredménye figyelemreméltó.
BIRKÓZÁS
flz sZsZmte vasárnap 6:2-re legyőzte a Makói SzSE-t. Győztesek:
Kiss, Major, Szabó, Borsos, Balogh, Bekc, illetve Cserha és sorba.

RÖPLABDA
fl Röplabda Szövetség a já'ékSÚLYEMELÉS
vezetöltépzés elcségilé'ére tanfolyafl Postás vasárnap háziversenyt mot Indjt. Jelentkezni minden csü-

U T T Ö R Ü ÉS
diák szövetségi

felszerelések

Z A K Ü Z L E T E
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A Magyar-Szovjet Társaság

FILM!

SZABÓNÉ
Egy öntudatos munkásasszonjr példát
mutit
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SZABÓNÉ
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mutat
Ezenkívül: MAGYAR HIRADÓ
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híradó
bldadá<ok a Belvárosi és Széchenyi
mo-Ib p '
h é t k ö z n a p ö és 8 ó r a k o r ,
V a s á r n a p 4 , 6 és 8 ó r a k o r .
Pén a r u y i u . d. e íl-iz-.y, u. u. J-kor

Szened, Kárász-u.
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Ló vásárlás lízataltéíÉs!

Miért?

Ma!
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A múltban a kupecek lelkiismeretlen mesterkedéseinek könnyen áldozatul esett a
jóhiszemű vevő, vagy eladó.
A Lóértékesitő Nemzeti Vállalat teljes felelősséggel, mindenkori forgalmi áron bonyolítja le a lóvételt és eladást, díjtalanul
ad szaktanácsot, ha lovat vesz, vagy elad,
k i r e n d e l t !
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Ezen a heten minden alapszervezetben pártmunkásértekezletct tartunk. Kerületi
pártszervezetekben
szerdán este 7 órakot-, üzemi és
hivatali pártszervezetekben a szo,
kott párfnapi időpontban.
Agitációs

Osztály.

új

székházba

költözik:

Mihály-utcába. A M I N S z

(

CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET
Élénk, időnként erös nyugat!,
északnyugati szél, gyorsan változó
felhőze . több helyen záporeső, a
hegyeken havazás. A hőmérséklet
csökken.
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor:
Szabóné.
Korzó Mozi fél 6 és fél 8 órakor:
Szabóné.
Széchenyi Mozi 6 és 8 órakor:

A hid.

a

a volt

U G Y V É D I K A M A R A épületébe: a Vörösmarty-u. költözik át.

U,t futószőnyeg és függöny eladó.
l a m s
9 Gáasna-rberdtet vennék. Bus páEN biuoroZött szoba egy vagy ter-utca 3.
4615
két férfi részére kiadó. Somogyi- SAJÁTTERMÉSÜ szatymazi bóráim
utca G., I. em. 3. ajtó.
462G kimérését megkezdtem. Egy liter
EGY szoba-konyha, kamrás lakás 4.60- Zoltán-utca 13.
4603
költségmegtéri tűssel, bútorral ol- EGY héthónapos süldő eladó. Újcsón átadó. Jelige: »Csongrádi-su- szeged, Kállai-fasor 18.
46Ó0
gárut mellett.*
4627 ÍRÓASZTALOKAT és mindenféle
EGY bútorozott szoba kiadó._JanT"bb- bútorokat keresek megvételre. Sinkovich-utca 18. Újszeged
4599 ' 6 ern '-j T'jrök-utca 6., kapuval szemféle ágynemű eladó.
i íren.
ÁTADNÁM szoba-konyhás utcai la-1 ^ R s z e k r d n v t „ snblódot, kis
kásom k iltsfgmeat 'ritéssel, bútor,
„vertvás ' csillárt veszek.
rat együtt. Érdeklődni mindennap I ^pm ra k i f Í ó í A n
4579
n
8-14 óráig. Kistisza-utea 13- szám 1KERESEK
" m a R n / 1 Ö Mmegvételre
'
felszerelt
alatt.
4598 >Antomatex« szövőgépet összes tarSZÉP bútorozott szolxi kiadó. Uj- tozékaival vagy más szövőszéket
szeged, Csanádi-utca 21.
4G13 felszerelve. Jelige: »Szüvő«. 4604
|
OKTATÁS
<) KÁRPITOZOTT bútorai készítését
és javítását olesőh vállalja Szeles
U J GÉP- és gyorsirótanfolyamok kárnitosmester, Attila-u. 2.
kezdődnek december 5-én dr. Ro- KIS villnnvmofor eladó. 110 v.,
senbergné gvorsiró-, gépiróiskolá- magas fordulat. Petőfi Sándor.suban. Dózsa 'György-u. 2. Kultur- gárut 75.-. földszint 2.
4371
pftlotánál.
MEGVÉTELRE keresők 3-1-1-és ki11 a S-V K T 15 L
tűnő rádiót. Ajánlatokat »Délibáb«
4580
BÚTOR
nagy Választékban ol- ieM r.'.rfi a, kiadóhivatalba.
IFJÚSÁGI; tudománvos, szépirocsó árukor az
Asztalosmesterek dalmi- és szakkönyveket vúsúröl a
nútorcsarnokában, Dugonies-tcii- Hungária Antikvárium. Partiz* n11. Fizetési kedvezmény.
utca 1.
4601
I í A L Ó S Z O B A S Z F - K R T - N Y E K , ablakEGY Hizliely és egy fiirdőkálvba
és ajfó'okok databonként is eladók. (hőviztárolój olcsón oládó. PUlich
Kdlvária-it. 11. Bankov.
Kálmóh-ntea 38.. Újszeged.
BO 11K AT! AT J A VITA SOK vízhat- RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK, lián rszóffk
lan festéssel. Bőrkabátok rende- javítása, hangolás- t-nnrzfórmátorlésre készülnek Csordás bőrmha- tekercselés Síécsi rádiós mc-te, hói;
kéSzitőmestomél, Szent Miklós- Zr'nyi-uteá 18.
ufea 7., a felsővárosi templom PHILIPS 3-4-2-es, háromlinllámsámögött.
vofi. varízsszemes VÍláiivevő kitűnő
KALÓR-kályha, Iiarna sziliben, el- áPa.pötban és egy- k'tkávlkás viladó. Jelige: »TCálcr .
1605 lan'-fóző eladó. 'BocsknV-ttlca 1. sz.
KELETI és magyar perzsaszőnye- Vélics.
get, hibásat is, magás áron veszek. OLCSÓN e'adó fekete perzsabnnda
Kelemen-utca 2., I. jobb.
4623 magas teirnétre és egy női feketfe
S A L Ö q í A RJAN-k&ly há, kétakn á s öv d 'é' kcb^ . Cítn: Csör-teád L
5. szám, I. em.
4fiÖS
o'csőh e'adó. Qfáéklőddl dé'u'án sugántt 5
Szt. Mihály-utca 9., fldsz. 2. 4624 KÁLYHÁK, 5 mm-es iiveg. égvágu
EGY paraszt kocsi eladó. CsillnJ- létra, karosszékek, textilpult, flVrarutea. 11.
4616 állvánvok. üveglapok, automata kiHASZNALT Íróasztalt vennék. Ci- rakati vílianVóra. tűkor eladó. Ke4609
pőnSgykereskerlelmi NV, Kölcsey- leinnn-utca 12., cipőüzlft.
3 12-es Standard vil.ágvévő rádió,
ütea.
KATONá-U. 43. sz. há<z, a Gyátaii- Polydor táskagramofon prima állaréten 1000 • - ö t föld eladó. Tuda- potí>an e'adó. Kormányos-utca 15-a
"
4Ó20
kozódni: Veresács-ittea 49. 4621 szárri.
ZOMÁNCOS tűzhely, égy rtihászek- RÖVID márkás zongora eladó. Sán4619
rény. kiifső lielsö n.jtó. többféle dorialva, Iskola-utca 1.
fnhariémiiék, nőt inagasszóhl UiHök IJBAHÁJ. elsőrendű. 15. libahús
éJidók. Lijszeged, Osan3di-iitc" " ' i forinttól, baromfi legolcsóbban
4625
szám.
4617 Fodornénál, Kígyó-ü. ll

színház
December 7-én, szerdán: Boszorkányok. Maxim Gorkij-bérlet.
Csütörtökön, 8-ánj Nebántsvirág
Puskin-bérlet,
Pénteken, 9-én: Nebántsvirág ü
Táncsics-bérlet.
Szombatop- 10-én: Nebánstviríg
Katona József-bérlet.
Előadások kezdete: este fél nyolc.
MUZEUM
nyitva
vasár- és
ünnepnapokon 9 órától 18 óráig
hétköznapokén 9 órától 14 óráig.
A SOMOGYI KÖNYVTAR nyitva köznapokon 9-től 18 óráig.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTÁR
reggel 8 órá'ól este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
Könyvköicsönzés d. e. 8-.Ó1 1 óráig.
SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK:
Franki József: Szent
Gytrgy-lér 6. Telefon: 35—10. Temesváry József: Klauzál-tér 9 Surjányi József: Kossuth Lajos-sugárút
31. Telefon: 34-36.
— DÜLÖFELELOS ÉRTEKEZLETEK. Szerdán Tápén, csütörtökön Fokeleszrten, Alsóközponton,
Rnzsajáráson és Várostanyán érteKC'ftatet tartanak a DÉFOSz dűlőfelelősei, liogy megbeszéljék a mélyszántás még hátralevő feladatai'.
x A SZÁLLODAIPARI NEMZETI VÁLLALAT megkezdi a Hungária földszinti termének újjáépítését, amely Szilveszterre elkészül.
Ezalatt az idő alatt a földszinti
n&igy étterem csak szombaton éa
vasárnap van nyitva, a többi napokon az újonnan berendezett KisHuciária áll a vendégek rendelkezésére, aho' mindén este a MntWSfl
zenekar muzsikál. Mindeneste tánc,
oteó vacsorák, italok.
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Vasárnao i fél 4. fél <\ fél 8 érakFr.

hivatali

3 kém nv enrü STa^csnpQit m \ íela ónlás Snái n e v árs
szüle Ésispj ii a

M I N S z helyére, a H o r v á t h

UElVAkiOsl

az üzemi, kerületi,
alapszervezetekhez.

SZERDA, DECEMBER 7.

Felhívás egyéni tanulóinkhoz!
flz összes egyéni tanulók a december 18-án tartandó konferenciáig »fl sztálini öléves tervek jelentősége népgazdaságunk fejjlésztéséílél* c. anyag melleit dolgozzák
fel Sztálin elv'árs rövid életrajzából
a VI. fejezetet, a VII. fejezetből
A t N B I I I . S Z E G E D I CSO- Sztálin elvtárs esküjét, a IX. és
portjának
T Á B L Á Z A T A x. , fejezetet és a XI. fejezet 2.
14 43:26 19 pontját.
1. ÉDOSz Móra
Oktatási
osztály.
'14 33:24 19
2. Dorozsmis
14 50:17 18
3, Honvéd
p a l u j á r ó k figyelem:
13 34:20 18
4. Bája
A december 11-i vasárrlapi faluF. KMTK
14 48:19 17 járás elmarad. Hzlyette 18-án tar14 31:20 16
6." Bácsaórrés
tunk falujárást.
14 27:22 16
7. HSzMTE
Agitációs Osztály
14 33:29 15
8. SzMTE
p. Pós'ás
14 28:30 14
13 34:39 13
10. Csonggád
A siegedi
nepbirófág
14 22:27 13
11. Rábócri
14
20:30
Kisietek
11
ti,
12 9:31
9 küiüntanácsa pénteken délelőtt tár13. J áncabtlrr:
7 £ valta Orosházán id. Jáurik Já13 12:41
14. Makó
13 12:33
6 nos, BetOpctóozki János és ifj.
15. Kink,őrös
Janiik János 134 holdas szarvasi
18. SzVSE
12 29:46
5 kit'áknk
népellenes
bűnügyeit,
akik hosszú Időrt keresztül a k'jr' nyék rémhirkovíesni Voltak. Egy
alkalommal id. Jattrik János kulákttál nagy lakomát
rendeztek.
Ez alkalommal felkereste egyik
volt napszámosa és követelte, hogy
(Tudósítónktól) A város bel- fizesse meg neki a kollektív szerterületén dolgozó kétnényseprő- ződésben megállanitott munkabért.
mtinkások elvállaltak, hogy az I. A dorbézoló kulák és két társa
körzetből hiányzó két munkaerő ekkor súlyos demokráciaellenes kim u n k á j á t : 34Ó0 kéményt, saját jelentéseket tettek. Ezért a szegedi r/pb'rócár?
mindhármukat
munkájukon kívül elvégzik.
má3félévi börtönre ítélte, ezenkíMegfogadtak ret is, hogy a vül elrendelte a két Jaurik kufelel-kel való érintkezésnél még lák kétharmadrész vagyonának elJánosnak
fokozottabb udvariasságot tanú kobzását. Belepotóczki
pedig fele ingatlanát adják át a
sí'anak.
Szftbó János dolgozó parasztoknak.

SZEGED, Kárász-u. 14
x Hirdetmény. Aa Első Csengeíei Vadásztársaság Szeged városhoz tartozó vadászterületén duvadak irtására liatősáigomtól mérgezési engedélyt kért. A mérgezéseiket a csempéiéi két erdőbon 409
hold területen szándékozzák végrehajtani. Felhívom az érdekelteket, hogy észrevételeiket nvolo napon belül hatóságomnál (Rehdőrknpitánysflg II. em. 9. ajtó) jelentsék, mert utólagos bejelentést nem
vehetek figyelembe.
4G13

NAPIREND

Párthirek

az MHS< terén végzett kitűnő munkáért

T

BŐSZE László üveg- és porcellánt'zletét álheltlez'.e Szeged, flppongi
A.-utca 23. (Volt Iskola-utca.)
HASZNÁLT óráiból
divatos karórát készítek. Órajavításokat vállalok 1 évi jótállással. Kol al Sándor órásmester. Kistncnyhért-u. 1.
LUCZANAL kelmefestés, vegtjiisztitás, Tábor-utca 4„ Aradi vértanuk-tere 3., Kazinczy-ulca 14. Telefon: 38-18.
ÓHAKAT, szerkezetet veszek. Javításokat felelősséggel, régi órákból
ujakat készilek. Csiszár órás, Kölcsey-utca.
HAJFESTÉS, szőkítés és elrontott
hajak rendbehozatalát szolid árak
mellett véczi Dudás-fodrászat. Tisza LaiOí-körút 19.
KÖSZORüLTESSEN jót és olcsón
szaküzletben, Dornstiidb rnél, Oroszlán-Utca 5. Márkás acél legolcsóbban.
ÓCSKA kalapját ne doltja el! Karácsonyra ujjáfesti és formázza
Mencz kalapos, Dugonics-tér 2. sz.
4622
ÜZLETHELYISÉG a Tisza LajosköfUtob berendezéssel vagy anéjküt azonnal kiadó. Cim a kiadóban.
4<U0
NAGY árleszállítás! Kerékenrokat,
kerékpár-, vairógép- és rádiéalkatrísZefeofc, ilsszrs " cikkéi ti köt olcsón
árusítjuk. Déry gépüzlet, Dr. Kis
M.-u. ' 8.

DÉLMAGY AtiOltS7AG
politikai napilap.
Felelős sz.ctkeáztő és kiadó:
ifj KOMÓCSIN
MlllÁLY
Szérkesztó: EÓDAY PAL.
Sze kesztőség: Szeged. Jckai-u. 4.
Fsíusl rovat ta'.efobja: 30-03,
Uz:mi rova': 35-35.
Éjjeli szerk-sttőséiíi telefon:
este 8-tól: 34—38.
Kiadóhivatal: Kút'ász-Utrá G.
felefon: 31 10. és 30-00.
Az x-szel jelzett kezlemények
Nyomja:
Jlé 'w ipi irorszáq
Nyomda Nemzeti Vállalat
Széqért.
Felelős vezető: koncs László,

