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Szovjet
kztatíánovisták
ecember 21-én a v í l i g 3ol- Vévő
munkamódszereit, amit itt a
gozói szeretett vezérének, szegedi üzemekben is már sikeBztálin elvtársnak 70. születés- resen alkalmaznak. Ezzel elősenapján a hároméves terv diadal- gítették azt, hogy szegedi üzemas csatájának utolsó győzel- meinkben az újítások száma a
mét aratta a magyar munkás- hároméves
terv
befejezéséig
osztály. Ezzel véglegesen lezá- több mint 500-ra emelkedett,
rult népgazdaságunk újjáépíté melynek évi megtakarítása közel
sének időszaka és megindult az kétmillió forintot tesz ki üzeötéves terv győzelméért, a szo- meinkben. A terv teljesítésnek,
cialista
Magyarország
megte illetve túlteljesítésnek és a tertemtéséért.
melékenység növelésének döntő
A hároméves terv periódusá- tényezője és koronája volt az
ban kijártuk a tervgazdálkodás október 29-én a budapesti Ganz
alapfokú iskoláit és rengeteg villamossági
nagyüzem
által
tanulságot szereztünk. Az első Sztálin elvtárs
születésnapjára
legfontosabb tanulság az volt elindított munkafelajánlási mozszámunkra, hogy ha könnyíteni galom és a sztálini műszak előakarjuk kemény munkánkat, ha készítése
gyorsítani akarjuk a fejlődés
ütemét, ha le akarjuk győzni a
A
sztálini műszakra üzetermelés frontján a kísérletező
"
meink dolgozói hatalmas
ellenséget, ha közelebb akarjuk
hozni boldog- jövőnket, meg kell lelkesedéssel készültek és már a
fogadni a Párt minden szavát, műszakot megelőző hetek eredtömör sorokban kell követnünk ményei azt mutatták, hogy a
bölcs vezérünket, Rákosi elvtár- szegedi üzemek dolgozói tudasat. A Párt iránymutatása
az tában vannak annak, hogy miegyetlen helyes
irány, a Párt lyen jelentőséggel bír a magyar
útja az egyetlen járható út, a dolgozó nép számára Sztálin
Párt tanítása az egyetlen igaz elvtárs 70. születésnapja. Már
tanítás a magyar dolgozók szé- a december 21-ét megelőző hetek eredményei is azt igazolták,
piára.
hogy a dolgozók a sztálini műz elmúlt években a gaz- szakra tett felajánlásaikat (ami
dasági téren aratott si- nagy általánosságban 2 százakereinkben, hároméves
tervün- léktól 15 százalékig volt) nemket 7 hónappal, sőt igen sok hogy teljesitik, hanem túl is telhelyen még ennél is többel tör- jesítik éa hogy Szegeden is meg
tént megrövidítésében,
az öt jelennek majd as első
magyar
éves terv szilárd megalapozásá- sztahanovisták.
Ez így is törban, az életszínvonal szakadat- tént. Már a sztálini műszak előtt
lan emelésében igen nagy segít- pl. Csóti József elvtárs, a MAV
séget nyújtott a szocialista mun- fűtőház esztergályosa 600 szákaverseny elterjedése és elmé- zalékra emelte teljesítményét.
lyülése. A magyar dolgozók Zombori András, a Magyar Jumegtanulták használni
ezt a taff.nó esztergályosa, aki 750
fegyvert az eredmények kihar- százalékot ért el, Baráth Mihály,
c<i ására és ma már el sem kép- az Egyenruhaipari nv. dolgozi he tő üzemeink élete a szocia- zó;®, aki 400 százalékon felül
lista verseny különböző formái: és Kántor József, az Első Szeegyéni és brigádverseny,
újitá gedi Cipőgyár dolgozója, aki
sok, munkamódszer átadd3,
az 300 százalékos eredményt ért el.
élmunkásmozgalom
nélkül.
A
felszabadulás óta eltelt öt eszA
műszakot minden üzemtendő alatt a Szocialista munka* * ben üzemrészenként röversenyünk valójában csak 1949 vid öt-tízperces lelkes
röpesztendőben bontakozott ki, il- gyűlésekkel
indították el és
letve munkaverseny
mozgal- már
itt
is
különösen lelmunknak döntő szakaszai ebben kes
volt
hangulat.
A
a
az esztendőben voltak. 1949 feb- műhelyeket,
üzemrészeket
a
ruárban diósgyőri vasgyár szo- ddgozók már előzőleg maguk
cialista munkaverseny felhívása, feldíszítették. A Sztálin elvtárs
melyhez osztatlan lelkesedéssel arcképével ellátott díszes emcsatlakozott az egész ország dol- léklapok mindenütt ott voltak a
gozó népe, így a szegedi üze- munkaasztalokon, amellyel ünnemeink dolgozói is. Majd ezt kö- pélyessé tették a munkát. A
vette augusztus 30-án a Nagy- műszak alatt látható és érez.
budapesti Pártválasztmány ha- hető volt a dolgozók lelkesedétározata, ahol' Rákosi elvtárs be- sén, hogy átérezték a sztálini
szédében rámutatott azokra a műszak jelentőségét. A műszak
hibákra
és
hiányosságokra, megindulása
után a végzett
amely még a munkaverseny munkát 2 óránként mindenütt
mozgalmunkban fennáll.
kiértékelték,
amit
hordozható
faliújságokon vittek körül üzemahol
volt,
IN öntő kérdésként
jelölte részenként, vagy
"
meg az egyéni
munka- hangszórókon keresztül tudatoversenyt, mely az alapját
ké- sították a dolgozókkal az üzem
pezi a szocialista
munkaverseny eddig elért eredményeit. A dolmozgalomnak. A Nagybudapesti, gozók az eredményeket lelkesen
majd a szép* ember 10-én meg- fogadták, a nagyobb eredmétartott Nagyszegedi Pártválaszt- nyeket elért dolgozókat sok hemány határozata után, mir.t lyen lelkesen megéljenezték és
ahogy országos
viszonylatban, több helyen, így például a szeúgy itt szegedi üzemeinkben is, gedi kendergyárban is, egymást
hatalmas méretekben bontako- biztatták és segítették a munzott ki az egyéni és a brigád- kában. Sok helyen mozgalmi damozgalom.
A
munkaverseny lokat énekelve végezték a munmozgalom további kiszélesítését kát. A nagyobb üzemekben, így
fokozta a Budapesten október- a Magyar Kender és a Szegedi
hangszórók
ben megtartott újító kongresz- Kenderben, ahol
szus és újí'ó kiállítás, amelyen vannak és a hangszórók az
a szegedi üzemekből is a legjobb üzemrészekbe is be vannak veélmunkások és újítók közel száz- zetve. hanglemezekről mozgalmi
munkaközötvenen vettek részt. Ezek ei- dalokat játszottak
tozták a kongresszuson, részt ben, Az üzemekből a két órán-
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kénti termelési jelentésekét a
Hirdető NV. a belváros különböző részein hangszórókon közölte, ahol a tömegek csoportokba verődve várták az újabb
és újabb termelési híreket az
üzemekből.
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övid értekezleteket tartottak a műszakok befejezésével az üzemekben, amelyek
igen lelkesek voltak. Ezeken a
röpgyűléseken a dolgozók hozzászólásaikban
megfogadták,
hogy o versenylendületet
megtartják és az ötéves terv első
negyedére már ezeken
a röpgyűléseken
munkafelajánlásokat
tettek. Például' a Szegedi Kenderben száztízen 2 százaléktól
5 százalékig, a Magyar Kenderben kb. százan 2 százaléktól 8
százalékig és a többi összes
üzemeinkben is számosan
hasonló felajánlásokat tettek az
ötéves terv első negyed évére.
Ez a jelenség azóta már tömegmozgalommá fejlődött.
A két legnagyobb üzemünk,
a Magyar Kender és a Szegedi
Kender, külön is versenybe álltak egymással a műszak ideje
alatt, amit a Szegedi Kender
nyert meg a végső kiértékelésnél 157 és fél százalékos átlageredményével, a Magyar Kender
146 százalékos átlageredményével szemben,
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sztálini műszak alatt elért eredmények megmutatják, hogy üzemeink dolgozói
a munkaversenyben milyen hatalmas eredményeket tudnak elérni. így például Csóti József
MÁV fűtőházi esztergályos, aki
a sztahánovista munkamódszert
követve, az előző 600 százalékos
teljesítményére 800 százalékos
felajánlást tett a műszakra, amit
1500 százalékra teljesített. Vagy
Zombori András, a Magyar Jutafonó ifjúmunkás esztergályosa felajánlását a műszakra 800
százalékra tette meg és ezt 920
százalékra teljesítette. Ugyancsak Király és Vér elvtársak, a
Szegedi Kender dolgozói is,
akik 1000 százalékon felüli eredményt értek el a műszak alatt.
Igen jelentős volt azoknak a
dolgozóknak a Száma is, akik
az előző 100—110 százalékos
eredményüket 150—160
százalékra emelték, de sokan voltak
olyanok is, akik 200—250 százalékot értek el és nem volt ritka a 300—350 százalékos eredmény sem. A sztálini műszak
alatt üzemeink egyéni átlag teljesítménye 35—40
százalékkal
emelkedett és a mű3zak
előtti
egyéni átlageredményhez
viszonyítva kb. 15 százalékos
javulás
mutatkozik a műszak utáni termelésben.
például
Dohánygyár
Igyátlaga,
amgly a műszak
a

előtt, december 20-án 120 százalék, 21-én, a műszak napján
176 százalékra emelkedett, majd
22-én 135, 23-án 138 és 24-én
142 százalékos volt, tehát tovább folytatták a műszakelőtti
átlagteljesítmény növelését. De
a többi üzemekben is emelkedés
mutatkozik
a
termelékenység
növekedésében és az egyéni teljesí t mény ekben.
A 3ztálini műszak alatt elért
legmagasabb teljesítményeket
is
ugyanúgy, mint a műszak előtt,
mindenütt kifizették.
Több heyen, így pl. a Szegedi Kender,

Magyar Kender, Dohánygyár Ss
a Déma cipőgyárban ünnepélyes
külsőségek között, díszes borítékban osztották ki a műszak
alatt végzett munka után járó
pénzbeli illetményt, amit a dolgozók boldogan fogadtak. A
sztálini műszak hatalmas eredményét mutatja az is, hogy a
szegedi üzemek dolgozói
sztálini munkafelajánlásának értéke
2 és félmillió forint volt, amit
3 és félmillió
forint
értékben
túlteljesítettek.
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zeket a hatalmas eredmé
nyéket Sztálin elvtárs nevével ajkukon, az iránta érzett
hálával és szeretettel, a felszabadító, a világ dolgozói vezérét
illető mély tisztelettel szívükben
érték el a szegedi dolgozók. A
magyar dolgozók akkor azonban,
amikor jó szervezéssel, ú j munkamódszerekkel nagyobb teljesítmények
elérésére törekedtek
és törekednek, egyben a világ
béketáborának nagy vezérét is
követik és ünneplik. És itt f o r r
egybe széttéphetetleniil a magyar dolgozók versenylendülete
azzal a békeharccal, melyet a
világ valamennyi szabadság és
békeszerető dolgozójának élén a
nagy Sztálin vezet. A sztálini
műszak és at azóta
továbbfejlődő termelési
eredmények
az
ötéves terv biztos bázisát, alapját,
a
győzelmes
hároméves
terv sikereit és eredményeit fejlesztik tovább. És tegyük hozzá:
minden egyes dolgozó, aki túlteljesíti normáját, aki csökkenti
a selejtet, minden munkás, akinek gépén több, jobb anyag készül' a verseny lázában, egy-egy
téglát épít a béke falába, mely
egyre szilárdabb gátat emel az
imperialisták háborús
törekvései elé.
a sztálini
Kiértékelve
szak eredményeit,

műmegállapítható, hogy
üzemeinkben
a sztálini műszak nagy lendületet adott a termelékenység emelkedésének és a
munkaverseny
kiszélesítésének. A műszak után
közvetlenül a
röpgyűléseken
észlelt lelkes hangulatból megállapítható, hogy a sztálini akció lendületével az ötéves terv
beindítására lelkesen készülnek
az üzemek dolgozói. Joggal állapíthatjuk meg, hogy azokban
az óriási eredményekben, amelyeket elértünk, döntő szerepe
volt pártszervezeteink
jó munkájának. Pártszervezeteink, p á n funkcionáriusaink valóban végrehajtották azt a fordulatot a
termelés, a verseny kérdése felett, amelyre a Politikai Bizottság, Rákosi elvtárs felhívta
őket. Sikerült az üzemi háromszögek együttműködését harmóniku3abbá, eredményesebbé tenni. Ezen az úton kell továbbra
is járni, mégpedig úgy, hogy
kiküszöböljük a mutatkozó hibákat. A sztálini műszak alatt
elért eredményekben az öntudatos fizikai dolgozók mellett nem
kis részük van üzemeink
műszaki értelmiségének is, akik az
üzemi pártszervezeteink felvilágosító munkája után
jelentős
mértékben
bekapcsolódtak
a
munkaverseny mozgalomba, mert
felismerték, hogy az ő viszonyuk is alapvetően megváltozott
a munkához a szocialista termelésben.
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Sr á sztálín! műszak elüti
is, de különösen a műszak ideje alatt végzett munká-.
jukkái nagyban elősegítették a
munkaverseny fejlesztését. így
például a Magyar Kenderben,
ahol mérnökökből, technikusokból, művezetőkből, kiváló munkásokból' munkamódszer
átadó
csoport alakult, amely naponta
munkaidőn kivül igyekszik átadni üzemi dolgozóinknak azokat a munkamódszereket, amelyeknek birtokában termelékenységük emelése érdekében további előrehaladást biztosítanak. De
a többi üzemekben is műszaki
csoportok, vagy kutaitó brigádok alakultak a műszaki értelmiség és a legjobb élmunkások
közül, melyeknek feladata a
munka
jobb
megszervezése,
újítások,
észszerűsítések
elősegítése
és
a
szűk
keresztmetszetek
megszüntetése,
műszaki értelmiséget az üzemi
pártszervezeteink helyes politikai munkájukkal meg lehet
nyerni, — amire Rákosi elvtárs
is felhívta a figyelmet, — mert
ez döntő kérdés a tervteljesítés
éa a termelékenység növelése
érdekében.
Sikereink mellett nem szabad
azonban egy
pillanatra
sem
megfeledkeznünk
az
éberség
döntő fontosságáról. Mert — és
ez különösen vonatkozik ránk —
a mi közelségünkben a még
meglévő belső ellenség mellett
olyan mindenre elszánt banda
tanyázik, mint Titóék, akiknek
tervei között első helyen szerepel a népi demokráciák ntegsemmisitése, a kizsákmányi lás
visszaállítása, a dolgozó aép
fasiszta elnyomása, az országok
függetlenségének
megsemiaisítése és a dolgozó népek vezéreinek legyilkolása. Ezért eredményeink megtartása és fokozása mellett állandóan erősítsük
az éberséget minden vonalon.
étségtelen, hogy a hároméves terv ideje alatt nagy
sikereket értünk el. De ezek a
sikerek nem megnyugvásra késztetnek bennünket, hanem arra,
hogy számbavegyük az előttünk
álló hatalmas feladatokat,
még
tüzetesebben
megvizsgáljuk
és
kijavítsuk a meg meglévő hiányosságokat.
A
Nagyszegedi
Pártbizottság
ezúton is elismerését fejezi ki mindazok a fizikai dolgozók, műszaki
értelmiségiek és különösen a
szegedi
sztahánovisták felé, akik a sztálini műszák nagyszerű
eredményei elérésében tevékeny
r^szt
vettek. Az öntudatban hatalmasan megnövekedett
nagyszegedi
dolgozók előtt most
új, nagyszerű feladatok állanak, új harci forma bontakozik ki. A Párt,
Rákosi elvtárs vezetésével, a hároméves terv tapasztalatait
felhasználva indulunk neki e feladatok megoldásának, az ötéves
terv, a Szocialista hazánk
felépítésének.
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Vasárnap,

A K u o m m t a n g - y y k o r m á n y " percei
meg vannak számlálva
Noivégia

és Dánia

Az angol kormány hivatalos
bejelentése és az amerikai kormány formozai visszavonulása
után, az A F P jelentése szerint,
a norvég kormány is nyilvánosságra hozta, hogy de jure elismeri a kínai népi kormányt es
kész arra, hogy ügyvivőt küldjön Pekingbe,
Az Associated
Press arról
számol be, hogy
Dánia is bejelenti szombaton az
elismerésit.
Az angol sajtó általában helyesli a kormány döntését,
A
londoni Star így fr:
— Az angol elismerés a tények felsimerése. Az Egyesült
Államok előbb-utóbb
hasonlóképpen fog cselekedni.
Ugyanakkor az
angcf sajtó
félreérthetetlenül
céloz
arra,
hogy a döntés még jobban kiélezi az angol-amerikai ellentéteket. Az Elvening News megállapítja, hogy „általában az angol-amerikai kapcsolatokban feszültség, ingerültség és sok fájdalmas súrlódási pont vált érezhetővé."
Az amerikai Imperialisták táróikéiért poBtikáj&t továbbra is
zavar jellemzi.
Est bizonyltja
például az is, hogy a New York
Herald Tribüné már nyíl tan és
kíméletlenül bírálja az amerikai
politikát. Pénteki
számában a
lap azon siránkozik, hogy „ha
külpolitikánk megfontoltabb és
határozottabb tett volna, elkerülhettük volna a zűrzavar. Nem
csoda, írja a lap, ha az angolok
bizonytalannak és kiszámít hatatlannak tartják külpolitikánkat."
A francia sajtó is hosszan foglalkozik a kínai népi kormány
elismerésének kérdésével A „Ce
Soir" hangsúlyozza, az amerikaiak kénytelenek belátni: a kínai nép függetlenségi törekvéseinek meggátlására
irányuló
lainden
mesterkedések és s z
egész beavatkozási
politikájuk
csúfos kudarcot vallott, A lap
ezután élesen támadja a francia
kormányt, amelynek hallgatása
az elismerés kérdésében ax amerikaiak felé mutatót^ szolgai engedékenység jele. A népellenes
francia kormány azért hallgat,
mert nem szeretné Anglia utánzásával magára vonni Washington haragját és ezért az 6 intézkedésére vár. Jellemző, hogy
amikor már Ceylon is elismerte
a népi Kínát —• Franciaország
még mindig arra vár, hogy utasításokat adjanak neki. A har-

is elismerte

a Kinai

Népköztársaságot

madik utas Combat kifogásolja,
hogy a francia elismerés késik.
Támadja Schumant, hogy „saját
nemzeti érdekeit háttérbe szorítva, Washingtonhoz
akar alkalmazkodni és
Mao-Ce-Tung
kormányát csak
akkor ismeri
el, amikor úgy látja, hogy ez a?
elismerés nem kelt többé rossz
benyomást Washingtonban."
_ Amerikában az angolok lépése látható zűrzavart obozot.
— Írja Soria, a Ce Soir-ban. —
Az amerikaiak tekintélyén súiyos csorba esett.
A l/Humanitéban Pierre Coprtade megállapítja, hogy a Biztonsági Tanácsban
résztvevő
nagyhatalmak közül immár ket-

tő nem ismeri el Csang-Kai-Sek
kormányának azt a jogát, hogy
Kína nevében beszéljen. Az USA
azzal, hogy kitart elutasító álláspontja mellett, az egész világ közvéleménye előtt felelősséget válíal az Egyesült Nemzetek Szervezete
gépezetének
meglazitásáért.

Támadásba lendültek a
szabadságharcosok
A vietnámi rádió
jelenti, hogy
Cankek és Toncan városok
ellen
— 130 kilométerre Szaigontól délnyugatra — Hosiminh csapatai változatlanul folytatják támadásaikat,
bár a franciák nagyszámú megerősítést, különösen ejtőernyős alaku-

KÉT

Az AFP washingtoni tudósítása szerint az a tény, hogy a
Nagy-Britannia részéről tőrtént
elismerés 24 órával megelőzte
a formozai be nem avatkozásra
Afganisztánban az ottani amerikai
vonatkozó amerikai nyilatkoza- követség
tisztviselőiből
alakult
tot, washingtoni körök szerint
gyilkos bandát leplezett le a kabnli
jele annak, hogy a Kuomintangkormány percei
meg vannak rendőrség.
számlálva.
Betty Johnson és Rotfnz ameri-

Ai dVktmügyésx késeielem nHkúl teljesítette * kérést,
miután
ax amerikai törvények értelmében
bármely amerikai állampolgárnak
joga van arra, hogy igényt jelentsen be minden általa felfedezett
területre.
James T. Mogan Br Ilyenformán hivatalos Írást kapott arról,
hogy tulajdonosa minden, a földkerekség határain túl
található
területnek. Hogy a telekkönyvelést hitelesebbé lehessék, ax égbolt gi/armatositója kérte, nevezxék tekintélyes birtokát
JCelestia"-nak.
Mogan mindezek toíifn nyugodtan élhetett volna, ha nem jut
eszébe, hogy a tudósok
bármely
nap készíthetnek
olyan
rakétát,
amely elrepülhet a holdba. Aggodalma

éberré

tette

Tegyük

és levelet

in-

latokat küldtek erre a vidékre. A
vietnámi rádió szerint a franciáknak 300 halottjuk van és 150 francia fogságha esett. Folytatódnak a
vietnamiak támadásai Vinhlong város ellen is, Szaigontól száz kilométerre délre.

VALUTÁZÓ

ról azonban két nap mtfiva sem t é r tek haza. Ez a kabuli rendőrség tudomására jutott. A rendőrség házkutatást tartott a követségi tisztviselők lakásán. A házkutatás a l kalmával — a lakás egyik szobájában, a padló alatt, három
méter
mély gödrőt
találtak, amelyben a
két afganisztáni
állampolgár holt*
teste feküdt.

kai állampolgárok, az afganisztáni
amerikai követség tisztviselői hivatásszerűen
foglalkoztak
az afganisztáni valutának dollárra tőrténő
illegális
beváltásával. Valutabeváltási szándékkal
keresték fel őket
A gyilkosság Kabul város lakoe*
mú athéni nagykövete javasolta a lakásukon Mira ét Ibni Amira af- sága körében óriási
felháborodást
királynak. Theotokisz
Görögország ganisztáni állampolgárok. A lakás- k e l t e t t
leggazdagabb földesura. Kormányának tagjai as amerikai imperialisták megbízásából tovább folytatják
majd a monarchofaaiszta
rendszer
elnyomó terror politikáját.

JUhQyel zenei Uéi a matyói —
i zenei Uét a tenpyel Udiólon
A hónap kiemelkedő zenei eseményének ígérkezik Magyarországon a
rádió
lengyel-,
Lengyelországban
pedig a rádióállomások magyar zenei hete. A műsorban megszólal a
két nemzet legnagyobb zenekőltóinek ée a mai zeneszerzőknek számos kiváló alkotása. A lengyel zenei hét vasárnap
11.20 órakor
a
Kossuth Rádióban kezdődő hangver.

sennyel indul, amelyet a lengyel
rádióállomások is közvetítenek ét
a lengyel rádió
hangversenyével
fejeződik be, amelyet január 15-én
11.25 órakor
a Kossuth Rádió i«
közvetít. Az ünnepi zenei hét nagyban hozzájárul majd a két baráti
nép kulturális
kapcsolatainak kiépüléséhez.

tézett <n Egyesült Nemietek Szervezete tülíárságdhoz.
Ragaszkodott ahhoz hogy résztvehessen aa
ENSz közgyűlésein
mint a szuverén 0Ceiestia" állam képviselője.
MiuMm kézhezkapta az udvarias elutasító választ, sajtókonferenciát hivott egybe és az ósszegyült újságíróknak
kijelentette:
— Mától kezdve senki nem
Véglegesen befejezik a földreformot
utazhat a hokiba, vagy bármely
más égitestre anélkül, hogy tólem ne kérjen vízumot!
Annakidején a földreform gya- leg is használatában áll. Ez vonat*
korlati
lebonyolítása során több kőzik a házhely és házjutta-.ásra is.
Néhány kérdésre azután Igy
olyan kérdés vetődött fel, melyre igényjogosultnak olyan
dolgozó
válaszolt:
a földrelormtörvény nem tartal- kisembert kell tekinteni, akik a
— Ha amerikai polgár kíván- mazóit rendelkezéseket. Most utolna n holdba utazni, ez ellen nem só simításként megjelent a minisz- 9000/1948-as kormányrendelet értelmében szövetkezeti tag lehet. A
lesz különösebb kifogásom. De ha
egy orosznak jutna eszébe, akkor tertanács és a földmüvelésügyi további földjuttatás megszűnt! A
várhat a vízumra. Sokkal jobban miniszter idevonatkozó rendelete, Megyei Földhivatal által ezután
féltem a nyugati
civilizációt, mely most már lehetővé teszi a kiadott
határozatok
elten
semhogy megengedhetném, hogy végleges befejezést.
csak közérdekből lehet fellebbezni.
a kommunizmus már & holdba is
A rendelkezés szerint végleges tu- A magánszemély által beterjesztett
betörjön.
_
lajdonba adni és telekkönyvezni
földreformmal, telepitéssel és házíme, as Egyesült
Államokban kell az olyan földet is, amely Jut- helyrendezéssel kapcsolatos kére.
egyre nagyobb méreteket ölt a tatási határozat nélkül ugyan, de lem után a megszabott közigazga.
Forrestal-féle ,,beavatkozási kom- 1948. Január 1. előtt került az
tási illetéket te kell róni.
j^nyjogosu^
plexiim".

állandóvá

K sztálini aranka felajánl ások haffalma* eredményei nagy lelkesedést
váltottak ki az ország dolgozó népéből. Minden öntudatos dolgozó cser
dálatt&l és szeretettel fordul a munka bősei felé. Követendő példának
tekinti őket, tanulni akar tőlük munkamódszereket,
lendületet, lelkese- homályos zugaiban lehetséges, nem
pedig nagyüzemek világos,
tiszta
dést, szocialista önbizalmat.
légkörében és nyilvánosság előtt.
Vannak persze tamáskodók, akik
A másik „szakvélemény", melyet
kételkednek a magaa eredmény-száa
zalékokban, vannak okoskodók, akik a kéretlen szakértők suttognak,
megerőltetéstől féltik a versenyző- munkás túlerőltetéséről szól. Megint
kell
ket. Nézzünk szembe
ezekkel
a csak Pártunk alapigazságára
suttogásokkal , amelyek a jóakarat hivatkoznunk, amely azt tanítja,
legnaálarcában jelentkeznek,
valójában hogy a szocializmusban a
azonban az ellenség céljait szolgál- gyob érték az ember. De egyébként
is hogyan képzelik el, hogy népűnk
ják.
és Pártunk vezetői túl akarnák erőlAmi a különböző „adatok" meg- tetni annak az osztálynak tagjait,
bízhatóságát illeti, a híresztelés ép- amelynek részére a hatalmat megpenolyan
rosszindulatú, mint egy- szerezték és amellyel, mint meginügyű. A sztálini műszakban részt- gathatatlan erővel a k a r j á k a szociavett munkások egy egész gyár nyil- lizmus épületét felépíteni. És vájvánossága elölt, többszáz, vagy több jon a jogaikat ismerő és öntudatosezer dolgoző szeme láttára és el- sá nevelt munkásság kőtélnek
álllenőrzése mellett érték el teljesít- na e ilyen kísérletekhez. Ez a sutményeiket. Szaktársaik, akikkel ver. togás is szánalmasan ostoba.
senyben álltak, újsággal a kezükben,
Nem titok, hiszen sajtónk részlevagy a rádió mellett ellenőrizték a s
általuk jól ismert
eredményeket. tesen közölte, hogy a sztálini műIlyen körülmények
mellett tehát szak megkezdése előtt mindent goneredményeket „eltúlozni" vagy meg- dosan előkészítettek, a nyersanyamásítani lehetetlenség. De ellentét- got kellő mennyiségben a legalkaltárolták, hogy
az
ben áll az ilyen
eredményszépités masabb helyrs
termelőeszközöket
Pártunk alapvető tanításával, mely kézre essék, a
szerint a munka becsület és tisztes- gondosan átvizsgálták és a lehetséség dolga. Az öntudatossá
nevelt ges legjobb karba helyezték, Megdolgozó maga utasítaná vissza azt, szervezték a cegédmunkát, gondoshogy eredményeit „kozmetikai
el- kodtak a műszaki szolgálat készenléjárásnak" vessék alá. A kozmteikí- téről.
zás, az eltúlzás, a tények elferdítése
De vájjon — ezek a munkakörülcsak áporodott levegőjű
espressók mények — csökkentik-e az eredmé-

vietnámi

„amerikai diplomata"

A HOLD GYARMATOSÍTÓJA
James T. l f s g m chicagói urtember nemrég felkereste as ilftonisi dO, ügyszt ét követelte, vezették be telekkönyvi lapjára a holdat, ax össze* bolygót, állócsillagot
é* a tejutat. Mindéi ót iUeti meg.
mint as égbolt tulajdonosát.

••

Gyilkolt Kabulban

Theotokisz személyében
Görögország
leggazdagabb földesura került
az uj görög kormány élére
Aa 41 |6r6tf kormány Mvatalbalépését kommentálva a szabad görög rádió
megállapítja, hogy az a
kormány a huszadik a polgárháború
kitörés* óta és elődeihez hasonlóan
az USA csatlósa lesz. Ezt bizonyltja az a tény, h o g y Theotokisz kinevezését Grandy, az USA teljhatal-

1930. J a n i *

a munka jó
Irta:

megszervezését

BERÉNYIÁRPÁD
mérnök

nyek jelentőségét, vájjon ezek kozmetikát jelentenek-e. Nem, semmiképpen sem, éppen
ellenkezőleg.
Hiszen a sztálini műszak egyik célja
az volt, hogy a szakmunkások, a lelkesedés tüzének világossága mellett,
szervezzék meg és észszerűsitsék
munkájukat. Előkészítették a nyersanyagot? Igaz, de miért ne lehetne
ezt mindennap megtenni. Átvizsgálták a gépeket, a termelőeszközöket ?
Ezt ezentúl is minden kezdés előtt
meg fogják tenni. Megszervezték a
s e g é d m u n k á t ? . . . A jövőben is most
már mindig igy kell lenni I
A sztálini műszak egyik
nagy
eredménye, hogy minden szakmunkás előtt nyilvánvalóvá vált, mit jelent a termelésben a nyersanyag készenléte, a termelőeszközök jó állapota és a segédmunka sima, folyamatos működése.

munkásnak anyag után kell járnia
a gép üresen forog. És itt még egy
előny mutatkozik. A segédmunkások közelebb kerülnek a termelőeszközökhöz, jobban megismerik
a
szakmunkás munkáját,
átképzésük
könnyebb és simább lesz, hiszen az
eljárásokat már sokáig szemlélték
és segédkeztek benne.
Most, amikor a munkásszökségletet a gépesített mezőgazdaság felszabaduló dolgozóiból a k a r j u k pótolni, nagy jelentósége van a segédmunkások nagyobb számban
való
beállításának. Nemcsak azért, hogy
a szakmunkás termelése
emelkedjék, de azért Is, hogy kifejlődjenek
a segédmunkások között azok a káderek, akik alkalmasak a szakmunkára való átképzésre.
Kétségtelen és semmi ok sincs annak
elhallgatására, hogy a sztálini műszakban a munka már felsorolt megszervezésén kfvül a munkások magukból is kihozták a maximumot és
energiájukat
úgy
koncentrálták,
amint nem lehet hosszú időn át folyamatosan megtenni. De hiszen erre
nincs is szükség, ezt sem is kívánnins is szükség, ezt nem is kívánjuk, sőt ha Igy lenne, meg kellene
akadályozni.

Különös figyelmet
kell szentelnünk a segédmunka megszervezésének fontosságára. Helyes az, ha a
szakmunkás több segítséget
kap,
mint eddig, ha ezáltal teljesítménye
arányosan emelkedik. Fontos, hogv
a szakmunkás mindig csak kifejeA sztálini műszak eredményeiből
zett szakmunkáját
végezze,
mert a lelkesedésből eredő lendületet kell
ezáltal termelőeszköze kapacitása is elsősorban számbavenni. A „Szabad
jobban ki van használva. Ha a szak- Nép"-ben
közölt táblázat mutatta,

hogy a verseny utáni
napon
a
csúcsteljesítmények csökkentek, de
nem a verseny előtti nivóra, hanem
ennél jóval magasabban, egy középértéken stabilizálódnak.
És ez Igy is van helyesen, A lendület változó jellegű, — de maradandó a munka helyes megszervezése, az újítások alkalmazása, a tapasztalatok leszűrése. Ez már állandó jellegű tényező és a mindennapi gyakorlatba átvihető.
Sokan kérdezik, miért kell a termelékenységet állandóan fokozni és
munkaversenyekkel
csúcseredményekre törekedni. Ha elméletileg ké.
peznék magukat, megtanulnák, hogy
a szocialista termelés célja rövidebb
munkanap alatt többet termelni, az
emelkedő életszínvonal
fokozódó
igényeinek kielégítésére.
Rövidebb
munkanap alatt többet, jobbat
és
olcsóbbat termelni, csak
racionális
jól megszervezett munkamódszerekkel lehet, ezek eléréséhez
pedig
munka versenyeken, tervgazdálkodáson át vezet az út.
Nem hiába hirdette Pártunk, hogy
a legszebb születésnapi
ajándék,
amit nagy Tanítónknak
adhatunk,
szocialista munkaversenyünk, a napi
kimagasló eredményeink. Ezekből 9,z
eredményekből nemcsak a hála és
szeretet látszik, hanem az a szilárd
elhatározás is, hogy a munkásosztály eltökélte, hogy kemény kezével
felépíti a szocialista
társadalmat.
As azóta történt tömeges újabb munkafelajánlások és eredmények pedig
azt mutatják, hogy az ország dolgozó
népe hisz és bízik elhatározásának
sikerében, a boldog és megelégedett
szocialista haza felépítésében.
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Ezekben a gépekben kifejezésre jut a szocializmust építő ország
minden segítő készsége dolgozó népünk iránt

A szegedi dolgozók hatalmas

lelkesedése közepette indította meg Marosán György
a Textilkombinát
fonóüzemét

Felejthetetlen szépségű győzelmi ünnepet rendeztek Szombaton délben a szegedi
dolgozók
g velük együtt az egész magyar dolgozó nép. Nyolchónapos kemény, kitartó munka után felavathatták Középeurópa legkorszerűbb
fonóüzemét.
Mintha csak megismétlődött volna a Kálvár'r.-uton a múlt év április 30-i ünnepség. Ezen
a napon rakták le az üzem alapkövét. Éppúgy mint akkor, most is zsúfolt villamosok,
gépkocsik
tömege és as emberek megszámlálhatatlan
sokasága haladt a Textilkombtnáthoz
vezető
utón.
De most még vidámabbak voltak as arcok mint akkor, mert azon a napon még csak a nagyszerű
vállalkoaást tették meg a dolgozók, de most már ünnepelni jöttek
a villámgyorsan
felépült
Textilkombinát falai közé.
A hatalmas fonoda falait vörös és nemzeti színű zászlók díszítették. Az emelvény fölött
Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak arcképe. Az udvaron a betonkeverő és egyéb építőipari gépek
hirdetik, hogy a fonóüzem felépítése után újabb lendülettel Wnak hozzá a Szegedi dolgozók
a gyár teljes
felépítéséhez.
Az ünnepségen résztvett Marosán György élvtár*, könny űipari miniszter, a
TextilszakSzervezet, a Tervhivatal, a könnyűipari minisztérium képviselői, i f j . Komócsin Mihály
elvtárs,
a Magyar Dolgozók Pártja Nagy szegedi Pártbizottsága
titkára, a szegedi üzemek dolgozói. Az
ünneplő közönség csaknem teljesen megtöltötte a hatalmas fonóüzemet.
Ünnepi
hangulatban,
ragyogó fényárban, a köztársasági induló eléneklésével kezdődött meg az ünnepség.
teljesítették a sztálini munkafelajánlásaikat,
1000 Százalékon
felüli eredményt is elértek, megszívlelve Rákosi elvtárs tanítását.
Tóth Béla elvtárs a továbbiakban ismertette, milyen nagy csatákat vívtak az üzem dolgozói,
hogy határidő előtt elvégezzék
munkájukat. Ezután ismertette
a fonóüzem nagyszerű berendezéseit, a Szovjetuniótól
kapott
csodálatos gépeket, azoknak a
munkásnőknek szorgalmas munkáját, akik a budapesti fonótanfolyam elvégzése után a legnagyobb
igyekezettel
láttak
munkájukhoz.
Tóth Béla elvtárs
beszédét
szűnni nem akaró tapssal fogadta
a lelkes ünneplő közönség. Ezután Nyerges Julianna, a Textilkombinát dolgozója,
Kucka
Péter: „Háromszázötven
százaléké' című versét
szavalta el.
Ezután a résztvevők lelkes UnPártunk jelszavát:
munkával neplése
közepette
Marosán
ünnepeljük Sztálin elvtárs szü- György elvtárs' könnyűipari miniszter mondotta el ünnepi beletésnapját.
A Textilkombinát dolgozói túl- szédét.

A köztársasági induló elhangzása után Tóth Béla elvtárs, a
Textilipari beruházási NV igazgatója mondott beszédet.
— Nem minden meghatottság
hélkül
jelentem,
elérkeztünk
oda, hogy a TextJlkomb'mát
BÖ részét a termelésnek átadhattuk. Amikor
ezt ae eredményt az itt dolgozók munkájának, a munka eredményének javára írjuk, nem
feledkezhetünk
meg azokról, akiié ezt a nagy
eredményt lehetővé tették. Nem
feledkezhetünk meg a Szovjetunió baráti támogatásáról,
amely
ezeket a nagyszerű gépeket adta
a szegedi Textilkombinátnak,
sőt
kiváló szakembereket bocsátott
rendelkezésünkre. Nem feledkezhetünk meg dolgozóink sztálini
munkafelajánlásairól.
A sztálini
felajánlási lapok még ott láthatók a gépeken s
bizonyítják,
milyen szeretettel
tették magu
kévá a Textilkombinát
dolgozói

Marosán
elvtárs:
A szegedi Textilkombinát, a Szovjetuniót kivéve
— Európa legkorszerűbb textilgyára
Nagy ünnepe van ma a magyar
iparnak. Boldog örömmel
és
büszkeséggel indítjuk útjára iparunk egyik úi alkotását, az első
Textilkombinátot és ezzel megnyitjuk az utat eev olvan fejlődés számára, amilyenről álmodni sem mertek nemesektől, grófoktól. főparoktól és királyoktól
fezer évig rabságban tartott hazánkban — mondotta Marosán
elvtárs.
Amióta haisánikat felszabadította a dicsőséges Szovjetunió,
új fejezet kezdődött n magvar
nemzet életében. Ezt a fejezetet
a magyar munkásosztály nyitja
meg, amely hatalomra jutva
megteremtette az előfeltételeit
dolgozó népünk tartós és fejlődő szabadságának az élet minden területén.
Marosán György elvtárs ezután főbb vonalakban ismertette

a hároméves terv eredményed)/1
és az ötéves terv beruházási célkitűzéseit, majd rátért az
új
Textükombinát és feladatainak
ismertetésére.
Erre a Textilkombinátra. amelyet most nyitunk meg, mérhetetlen nagy feladat hárul. A textilipar termelésének 1954-ben el
kell érnie a 9267 millió forintot
ami az 1949. év termeléséhez képest 52 százalékos emelkedést
jelent. 1954-ben az 1949. évi termelési eredményeket véve alapul 15.900 tonnával itőbb pamutfonalat, 4200 tonnával
több
gyapjúfonalat,
2200 tonnával
több len. és kenderfonalat, 10.9
millió
négyzetméterrel
több
gyapjúszövetet, 91 millió négyzetméter pamutszövetet, 4.4 millió négyzetméterrel több selyemszövetet. 4478 tonnával több
kötöttárut, 865 ezer tucattal
több pamutharisnyát, 196 ezer

munka ismereteinek átadását. A
Budapesten többhónapos tanfolyamot végzett fonónögárda a
szerelés alatt, alaposan megismerte a gépeket, amelyekkel dolgoz.

tucattal több selvemharinyát kell
előállítani a dolgozók ruházkodásénak jó és olcsó biztosítására.
Nagy konfekciós ipari üzemeket hozunk létre, mert
1954ben a konfekciós ruházati ipar
termelése el kell, hogy érje a
2609 millió forintot, ami az 1949.
évi termeléshez képest 250 százalékos emelkedést jelent.
1954-ben az 1949. évi termelési eredményekhez viszonyítva
férfi felsőruhából 1,582.000 darabbal többet, női felsőruhából
607 ezer darabbal többet, munkaruhából 740 ezer darabbal többet. férfi és női alsóruhából 2
millió 800 ezer darabbal, gyermek-ruhából 1,210.000 darabbal
többet kell termelni. Ennek biztosítására aa ötéves terv folyamán a textiliparban egymilliárd
51 millió forint érték kerül beruházásra és ebből 119 millió
forint a konfekciós ipar számára. Ennek keretében 12 új ruházatiipari üzemet létesítünk. 35
százalékkal emeljük dolgozó népünk életszínvonalát.
Nagy számok ezek, maga a
terv k nagy és hatalmas. É s a
szegedi új Textilkombínátnak e
nagy célok és feladatok biztosítása lesz a kötelessége.
Mindenki tudja, hogy textiliparunk legszűkebb kerosztmrfszete a pamutfonódák termelésében van. 1949 közepén ezen a
téren komoly lemaradások voltak. Az iper. a szakszervezetek,
a textilipari dolgozókkal együtt
a Párt és Rákosi elvtárs vezetése alatt összefogtak és december 30-án tervüket 104.5 szá.
zalékra túlteljesítéssel fejezték
be.
Az ötléves terv folyamán ez
az üzem az egyik legmagasabb,
legnagyobb kapacitású textilüzemünk lesz. A szegedi Textilkombinát a magyar és külföldi szakemberek véleménye szerint is a
Szovjetuniót kivéve. Euró na legkorszerűbb textilgvára. Gépi berendezése, termelékenysége, szociális létesítményei tekintetében
a Szovjetuniót kivéve nem igen
lehet Európában hozzá hasonlót
találni.

Az üzem gépei e hatalmas szovjet ipar legkorszerűbb
legtökéletesebb gépei
1 A hároméves tervben vetettük
meg az üzem alapját Hosszú
tárgyalások után, amikor Pártunik elhatározta, hogy iparosítja a magyar vidéiket és megváltoztatja ezen keresztül a vidék
szociális összetételét, esett a választás Szegedre. Amikor a gyár
végleges helyét eldöntöttük, nagy
lendülettel indult el a munka.
Az építkezéseknél általában 800
fő dolgozott állandóan. A legpontosabban összehangolt szervezés következménye az, hogy
olyan gyártelep nőtt ki rövid
idő alatt a földből, amelyre azelőtt évek komoly építkezése kellett
Tervezőink figyelembe vették
az összes kipróbált és kialakult
adottságokat, amit modern gyárépítésnél alkalmaztak, a
legújabb, főképpen a Szovjetunióban

elterjedt gyártípusok építését,
Munkásaink, mérnökeink mérhetetlen nagy lelkesedéssel
és
szorgalommal feküdtek neki a
munkának.
Engedjék meg, hogy ezért a
ragyogó munkáért külön köszönetet mondjak a Nagyszegedi
Pártbizottságnak, jó elvtársainknak. a helyi szakszervezeteknek,
az Építésügyi Minisztériumnak
és az építőmunkásoknak, akik
megértették és megérezték, hogv
milyen fontos építkezésből van
szó. De külön meg kell köszönjem Tóth Béla elvtársnak, a Tex.
tüberuházási NV. vezetőjének, a
szegedi fonóda beindításában,
megalkotásában kifejtett nagy
munkáját
Az üzem első negved része indul most meg. Az üzem gépei,

mind egytől-egyig a hatalmas
szovjet ipar. a szovlet gépipar
legkorszerűbb.
legtökéletesebb
alkotásai. A gének felszerelését
magyar szerelőgárda
végezte,
akik különösen kitűntek a Sztálini felajánlás során: olyan tempót vittek, hogy sok héttel
előbbre hozták » gyár indulását.
Az üzem dolgozói közül 380
tanult a budapesti tanulóotthonokban. Külön hadd köszönjem
meg a Magyar Fonó ée a Magyar
Pamutipar üzem dolgozóinak és
vezetőinek, akik vállalták, hogy
a szegedi kombinát szakmunkásait előre kiképezik hat hónapon
keresztül, de azoknak a vállalatoknak is, melyek Budapestről sok
kiváló fonónőt küldtek le Szegedre, hogy az új üzemben folytassák tevább a textilipari szak-

elvtárs

nj fog. megszerette azokat, megtanítja Szeged dologzó asszonyait
és lányait és velük Ls megszeretteti ezeket a hallatlan korszerű gépeket.

Szeressék dolgozóink özeket o gépeket
Már említettem, hogy a magyar textilipar legszűkebb keresztmetszete n pasmutíonóda. A
szegedi textilkombinát ezt a szűk
keresztmetszetet oldja meg ós
döntő mértékben járul hozzá a
fejlődéshez.
Áz üzem számára és a magyar
textilipar számára általában a
szükséges nyersanyagot a Szovjc'.únió bocsátja rendelkezésünkre.
Amióta ezoros kereskedelmi ée
gazdasági kapcsolatba kerültünk
a Szovjetúnióval, azóta vált tehetővé a magyar ipar nyersqnyagszükségleteinek
biztosítása.
Ennek a textilkombinátnak a felépítése. nyersanyaggal való ellátása ékesen bizonyítja a Szovjetunió vezette
népi
demokráciák
kölcsönös gazdasági
megsegítését. Nem Marehall-segéJy, hanom
az ország függetlenségének, önállóságának megtartása, biztosítása és védelme mellett gazdasági erőinek gyarapodása az ered1
mény.
• i
Ez az üzem olyan fonási rendszerrel dolgozik, amellyel Magyarországon még soha nem dolgoztak. Az orsófordulatok magas
száma miatt a gépek termelése,
olyan magas, hogy az már induláskor felülmúlja a legjobb fonó-

dálnk fajlagos termelési nívóját.
De a mennyiség mellett ezek a
Sépek minőségi munkát végeznek. A legmodernebb biztonsági
berendezések teszik lehetővé, hogy
a selejt és n hibás árutermelés
a lehető legalacsonyabb legyen.
A dolgozók szempontjából is hatalmas újításokat találunk a gépeken. A balesetek az elektromos leállitóberendczések
következtében teljesen
kiküszöbölődnek és ezáltal a dolgozó nyugodtabban, biztosabban kezeli a rábízott gépeket.
Ezek a szovjet gépek textilipari dolgozóinak meg fogják tanítani az új, modern gépekkel való bánásra, úrrá lenni a gépek
felct.t, parancsolni a
gépeknek,
kihozni a gépekből a maximumot.
Szeressék dolgozóink ezeket a
gépekot. mert ezekben a gépekben kifejezésre jut a szocializmust építő országnak minden segítőkészsége
dolgozó
népünk
iráni.
Ez a szegedi textil gyár másban
is különbözik a többi textilgyártól. A textilüzemek
általában
nagyon porosak, az üzemek levegőjébe
kerülő
ezennyesedések
miatt. Az üzem ebből a szempontból is tökéletes.

Rákosi elvtárs nevével utjóra indítom
a Textilkombinátot
A világítás a legkorszerűbb követelményeknek felel meg, faJbasülíyesztve, a világítás-technika
minden vívmányának felhasználásával készült el. Öltözők, mosdók. szociális és kultúrális igényeket kielégítő berendezések a
legnagyobb kényelmet. és hygéniát biztosítják.
A vidék dolgozói kezdenek el
először olyan gyárban dolgozni,
amilyenre nincs példa
Magyarországon. és amelyet csalc a szocialista népgazdaság tud építeni
dolgozói számára.
Több mint százezer textilipari
dolgozó büszke örömteli figyelme
szegődik Szeged felé és érzik,
tudják valamennyien,
hogy az
ötéves terv folyamán a nagy beruházások folyamán a szocializmust építő Magyarországon, ilyen
üzemeket
és gyárakat
fogunk
építeni, amelyekben nemcsak becsület és dicsőség
dolga lesz
dolgozni, hanem
öröm is és
amelyből az új szocialista ember
fejlődik majd ki.
Amikor tolmácsolom
pártunk
központi vezetőségének éa a kormány köszönetét,
jókívánatait
mindazoknak, akik ennek a gyárnak felépítésén munkálkodtak,
engedjék meg, hogy a könnyűipari minisztérium hevében ls köszönetet mondjak ér, mint 'ennek
az iparnak feleiő3 vezetője mérhetetlen büszkeséggel és boldogsággal, eddigi eredményeink és a
jövőbe vetett nagy hitted és bizakodással indítsam el útjára az
első magyar textilkombinátot.
Hirdesse dolgozó népünk harcos munkakészségét a felszabadítónk. a dicsőséges Szovjetunióba
vetett mérhetetlen bizalmát Sztálin és Pártunk iránt való nagy
hűségét.
Hirdesse ez a gyár valamennyi
dolgozóiával együtt nagy szcrcte-

tünket és ragaszkodásunkat aziránt
a férfi iránt, akiben népünk nagy
vezérét, tanítóját és harcának ve.
zetőjét látja, hirdesse Magyarországon Rákosi elvtárs iránt azf a
nagy szeretetet, amelyet a magyar
munkásosztály és a magyar nép
érez, mert Rákosi elvtárs veczelése, munkája ulmutatása visz ben_
nünket a szocialista Magyarország
felé.
Rákosi elvtárs nevével, útjára indítom a Textilkombinátot.
Marosán György elvtárs beszéde
után még sokáig zúgott a taps, a
résztvevők lcirhatat'a lelkesedéssel
ünnepelték a Szovjetuniót, Sztálin
elvtársat, Pártunkat és vezérünket,
Rákosi elvtársat.
Ezután Füsti Pál elvtárs, a Terv.
hivatal nevében mondott beszédet
és tolmácsolta a szegedi dolgozóknak Vaj Zol'án elvtárs üdvözletét.
Füsti Pál elvtárs beszéde után \irágos
Petronella
Majakovszkij:
„Élmunkás brigád indulója" cimü
versét szavalta el nagy sikerrel.
Ezután ifj. Komocsin Mihály elv.
társ, a Magyar Dolgozók Pártja
Nagyszegedi Pártbizottságának titkára mondott beszédet.
— A Magyar Dolgozók Pártja
Nagyszegedi Pártbizottsága nevében
szeretettel üdvözlöm a Tex'.i'kom.
binát dolgozóit —mondotta —. Ezt
a napot a naptárban nem jelöltük
vörös betüvei, de mégis mindany
nyionk számára jelentős ünnepnap.
Az utóbbi három év folyamán a
magyar dolgozóknak s köztük a
szegedi dolgozóknak is számos alkalmuk volt Hycn természetű ünnepre. Ünnepeljük a győzelmet,
amelyet Pártunk vezetésével értünk el. Ez a mai ünnepség is egy
Ilyen győzelmi állomást jelent.

Komócsin
elvtárs:
Az ötéves terv végrehaftósóbon a szeged! dolgozók
még jobban kiérdemlik az üzemet
A hároméves terv hatalmas ered.
ményeket hozott a magyar dolgozó nép számára. A szegedi dolgozók
még külön eredményekről is beszámolhatnak. A hároméves terv
kapcsán eltüntettük a háborús pusztítás nyomait,
mindannyiunkat
büszkeség tölt el, amikor a Tiszán
áttvelő hidat és hároméves tervünk alkotásait látjuk.
Az építés mellett sok egyéb

is történt Szegeden. A legutóbbi
államosításokkal Szeged összes gyárai „ tőkések kezéből a nép tulajdonába
kerültek. Ma már minden szegedi
üzem élén do'gozók állanak.
Vájjon megérd amli-e Szeged
a Textilkombinátot?
Erre a
kérdésre a választ megadtak a
(Folytatás az 5. oldalon.),
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Minisztertanácsi határozat
az ipari munkaerőgazdálkodásról
és szakképzésről
A hároméves terv állandóan
növekvő termelésének éa a beruházások, építkezések gyorsütemű
kibontakozásának eredményeként
1949 januártól kezdve, havonta
mintegy 20.000 új munkás került,
a gyáriparba é3 építőiparba A
létszám ilyen rohamos emelkedése több szakmában munkaerőhiányt idézett elő. Míg 1949 áprilisában 300 munkahelyre, addig
májusban 9000 és szeptemberben
már 13.000 munkahelyre
nem
tudtak a munkaközvetítő kirendeltségek munkást közvetíteni.
A hiány elsősorban szakmunkásokban mutatkozik.
Legégetőbb az esztergályosoknál, mintakéezítöknél, öntőknél, géplakaitosoknál, kőműveseknél, ácsoknál. Súlyosbítja a helyzetet, hogv
munkaerővándorlás indult meg
a gyárak között, sőt a gyáriparból a kisipar felé is. így a MÁVAG-ból ez évben 1077, a Ganz
villamossági gyárból 814 munkás
lépebt ki önként A kilépetteknek
több mint fele szakmunkás. A
lelkiismeretlen munkáscsábítók s
munkahelyüket néhány fillérnyi
beígért több keresetért elhagyó
munkások komolv nehézségeket
okoznak az üzemekben, a terv
teljesítésében.
A munkaerőhiány elleniére sok
özemben nem használják jól fel
a rendelkezésre álló munkaerőt
Szakmunkások olvan munkát végeznek, amit betanított munkások is elláthatnak, mérnökök,
technikusok naev ezámban dolgoznak adminisztratív munkakör,
ben, a termeléstől távol.
Míg
egyes munkahelyeken munkaerőhiány van, másutt a kapun
belüli munkanélküliség az önköltséget növeli.
A munkaerőhiány mellett még
mindig vannak munkát keresők.
Ezek között azonban gyáripari,
építőipari szakmunkást, betaní
tott vagy segédmunkást alig találunk. A munkát keresők legnagyobb része még nem dolgozott. Sokan jelentkeznek tisztvi
selői pályára, akik sem kellő
képzettséggel, sem gyakorlattal
nem rendelkeznek. Megállapítható tehát, hogy Magvarországon
h gyáripart munkálok munkanélkülisége megszűnt és a munkanélküliséget
munkaerőhiány
váltotta fel.
Az iparostanulóképzést a legutóbbi hónapokig az
üzemek
erősen elhanyagolták. Az
Idei
őszi tanulószerződtetések előtt
az iparostanuló1' egyötöde volt
csak a gyáriparban szierződtetvr.
Az ez év őszén szerződtetett 27
ezer új gyáripari tanuló beiskolázásával érjük csak el. hogv a
tanútoknak több mint a fele a
gyáriparban dolgozzék.
A tanulóidő három. Öletve két
év, ami ma, amikor a kisipari
képzésről áttérünk a gyáripari
képrésre éa igv a tanuló'dő (-okkal .jobb kihasználsát biztositjük,
feleslegesen hoss-ú és hátráltatja a gyors utánpótlást.
Az iparostanulóiskolák
színvonala alacsony. Legtöbb iskolában különböző szakmához tartozó tanulók járnak egv osztályba
és ennek következtében sz egyes
fezakimák megfelelő t a r i f á n a k
nincsenek meg a lehetősé-™'
A szakmunkásképzés másik
formája, felnőtt munkások szak.
munkássá való átképzése egységes rendszer éa irányítás nélkül
folyik. A tanfolyamokat elkésve,
a fizükségkt jelentkezése után
indítják. Nincs rendezve p. tanfo.
lyamok által nyújtott képesítés
elismerése. A tanfolyamokon a
szervezetlenség miatt ne- - lein irzsolódás.
A továbbképzés tervszerűtle.
nül. ötletszerűen folyik, sokkal
kisebb mértékben, mint ahogy az
iparunk technikai színvonalának
emelése érdeíkélxtn
szükségeslenne.
A munka erő gazdáikod ás
és
es-.l;képzés jelenlegi állapota, valamint a munkaerővándorlá j az
ötéves terv teljesítésében nehézségeket idéz elő, döntő fordulat-

ra van tehát szükség.
Ennek
érdekében a minisztertanács
a
következőket rendeli el:
1. A táppénz felemelésévé
anyagilag is érdekeltté kell tenni a dolgozókat, hogy huzamosabb ideig dolgozzanak egv munkahelyen. Be kell vezetni azt a
rendszert, hogy az állami üzemek dolgozói, amennyiben 1950
január 1-től számítva legalább
két évig egy munkahelyen dolgoznak, magasabb táppénzt kapjanak. A fizetés 65 százalékát kitevő táppénzt azoknak, akik ettől az időponttól számítva két
évig dolgoznak egy munkahelyen, két év elteltével 75 százalékra, öt évtől kezdve 85 százalékra és tíz év után 100 százalékra kell felemelni. A tíz évig
egy munkahelyen dolgozók tehát
meg fogják kapni betegség esetén is teljes fizetésüket.
Azoknak a munkavállalóknak,
akik az állami üzemekből
önkényesen, a vállalatvezető jóváhagyása nélkül távoznak el. új
munkahelyükön két éven át csak
évi hat napi fizetett szabalságban szabad részesíteni és táppénzüket egy évig 50 százalékban kell megállapítani annak az
elvnek alapján, hogy aki nem
törődik a termelés, a népgazda
ság érdekével, nem részesülhet
a szocialista építésben tevékenv.
kedő murikások számára nyújtott szociális előnyökben.

kell szervezni. A z 1950—51-es
tanévben az ipari városokban
a gyáripari tanulók által látogatott osztályokban kizárólag e g y szakmára készülő tanulók járjanak. A z iskoláknak
a gyakorlattal való szoros kapcsolata órddkébeti az üzemiek
mérnökeit, legjobb szakmunkásait be kell vonni az oktatás
munkájába.
Az átképző tanfolyamok időtartamát, tananyagát az illetékes miniszterek állapítsák meg. A tanfolyamokra
általában a szakmában
már gyakorlatot szerzett munkásokat kell küldeni. A tanfolyamot elvégzett és a vizsgán sikeresen megfelelt átképzetteknek egységes mintájú szakmunkás-bizonyítványt kell
kiadni. Ugyanezt
a bizonyítványt
k a p j á k meg azok is, akik a gyakorlatban elsajátították a szakmát és
tanfolyam hellgatása nélkül sikeresen felelnek meg a vizsgán,

8. A munkások technikai színvonalának emelése
érdekében a továbbképző tanfolyamok
hálózatát
jelentősen Id kett szélesíteni.
Be
kell vezetni a Szovjetunióban széles
körben elterjedt sztahánovista iskoláknak nevezett rövid tanfolyamokat, amelyeken mérnökök,
élmunkások, újítók tanítják meg a helyes
munkamódszerekre, újításuk
alkal.
mazására a dolgozókat.
Ezeken a
tanfolyamokon kivül a képzés valamennyi formáját alkalmazni kell,
hogy a lehetó leggyorsabban nyer2. A muukásesábítók
ellen jünk minél több magas termelészigorúan kell eljárni. A köte- kenységgel rendelkező munkást, jóilező munkaközvetítést megke- képzett szakmunkást

riilőket, a ko'lektív szerződést
áthágó kisiparosokat a fennálló
rendelkezésekben megszabott büntetésben kell részesíteni. A z illetékes minisztériumok és az OMB szigorítsák
meg az ellpnő'-zést azokban a
szakmákban, nbol mnnkásosábttás veszélye forog fenn.

8. A nehézipari, könnyűipari,
közlekedés- és postaügyi miniszterek a minisztériumoklmn és a feliigye'etük alatt álló hivatalokban, üzemekben, a
nem feltétlenül műszaki képzettségejt igénylő
munkakörben foglalkoztatott mérnököket ás technikusokat b e l e z z é k
át üzemi műszaki munkára.
Az Űr-emcík vezetői gondoskodjanak arról, hogy a szakmunkások
képzettségüknek
megfelelő munkán
dolgozzanak.
N a g y számban kell a nőket
bevonni azokra a munkaterületekre, ahol más szakmában
elfoglalt
számarányuk alatt
dolgoznak, elsősorban a vasipariba,
közlekedésbe, énitőiparba és más iparágakba. A
vállalatok vezetői gondoskodjanak arról, hogy nőket jelentős számban
képezzenek ki
szakmunkássá. A minisztertanács számít arra, hogy a szakszervezetek felvilágosító munkájukkal hozzá fognak járulni
a nők munkába állításával és
szakmunkássá képzésével szemben fennálló előítéletek eloszlatásához.
A z ötéves terv
munkaerőin egesen kell bevonni az iparba a következő években a leghatalmasabb munkaerő tartalékot, a mezőgazdaságban felszabaduló dolgozókat.
4. A z Országos Tervhivatal
évente
kötelezően írja elő, a
szakmánként
és üzemenként
szerződtetendő
tanuló létszámot.
5. A minisztérium elrendeli
az
iparostanulók
kikéozési
idejének a könnyebben
elsajátítható szakmákban egy évre, a többi szakmában másfél,
illetve 2 évre való leszállítását.
6. A jó szakmai képzés legfőbb akadályát, a vegyesjelleg ű iparostanuló iskolákat,
át

9. Az üzemek munkaerögazdálkodásának, valamint az üzemi átképző,
továbbképző és egyéb tanfolyamoknak irányftása a vállalatvezető feladata, az illetékes miniszter által
megadott irányelvek s z e r i n t
Az iparostanulóképzés
egységes
irányítása érdekében meg kell szervezni a munkaerőtartalékok hivatalát. A munkaerőtartalékok hivatala
vegye át az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal felügyelete alatt
álló iparostanuló-iskolák, tanműhelyek, tanulóotthonok irányítását és
fokozatosan terjessze ki hatáskörét
az egyes minisztériumok felügyetete
alatt álló iparostanulő-intézményekrs.
•

Január 16 és 21,között 3000 dolgozót
tüntetnek ki „Elmunkás"-jelvénnyel
A z elmúlt napokban az üzemek dolgozói országszerte lelkeshangulatú üzemi gyűléseken jelölték ki maguk közül
az egyéni munkaverseny,
a
sztálini műszak legjobb munkásait és értelmiségi dolgozóit
élmunkás és kiváló
munkás
kitüntetésre.
Az új
élmunkásjelöléaek
szocialista iparunknak az el
múlt hónapokban elért hatalmas győzelmeit bizonyítják: a
do gozók tízezrei tették magukévá a n a g y Sztálin útmutatását: „Érd utói a legjobbakat
ós érj el általános emelkedést".
A Szakszervezetek
Országos Tanácsa
több mint 3.000
munkást és értelmiségi dolgozót tüntet ki élmunkás és kiválómunkás jelvénnyel.
Január 16—31-ke között az üze
mekben szakszervezeti
napokat tartanak, amelyeken megtárgyalják, hogy mindazokat

az eredményeket, melyeket fl
munkaverseny fejlődése szempontjából fontosak, átvigyék
és alkalmazzák az ötéves terv
végrehajtásánál.
A szakszervezeti napokon
osztják (ki a sztálini munkaversenyben
kitűnt sztahanovisták, kimagasló eredményeket elért do'gozók, kiváló műszaki értelmiségiek között aa
élmunkás kitüntetéseket.
Az
eddigi többezer élmnnkásunk
mellett most büszkén sorakoznak majd fel az új ólmunkások,
az utolsó hetek munkahősei. A
szakszervezeti
napokon osztják ki a
nyereségrészesedés
visszatérítési jutalmakat is a
W o b b dolgozók között.
A
nyereségrészesedés 40 százar
lékát, mint eddig is, az üzemeknek szociális, kulturális
célokra kell fordítaniok, amely
bői í g y az üzem valamennyi
munkása részesedik.

A Ruhr-vidék dolgozói hatalmas
tömegiüntetetéseken tiltakoznak Adanauer
áruló poitikája ellen
A Ruhr-vidék
szervezett
dolgozói szombaton és vasárnap hatalmas méretű tömeggyűléseken
tiltakoznak
a
Ruhrttükátum, Nyugatnémetország felállítása és Adenauer
bonni bábkancel'ár áruló politikája ellenA tömeggyűlésekre a szervezett dolgozók
zárt sorokban vonulnak fel. A
Ruhr-vidék dolgozói a két na-

pon tartandó tömegtüntetéseken kifejezésre
juttatják a
dolgozóknak
azt a szervezett
ós egységes ellenállását, amely
Adenauer és társai árulópoHtikájával szemben megnyilvánul. A tömegyüléseken
Reir
mann, a német K P főtitkára
mellett még hat európai állam
kiküldöttje szólal fel.

Sokezer példányszámban
vásárolják
az orosznyelvü
tudományos
és szépirodalmi
könyveket
A Horizont könyv- és zenemüterjesztő vállalat, amelynek egyik főfeladata az orosznyelvű tudományos
és szépirodalmi müvek, folyóiratok
és zenemüvek terjesztése, az 1949.
év folyamán sokezres példányszámban hozta forgalomba Sztálin öszszes müveinek I—XI. köteteit, valamint Lenin összegyűjtött munkáinak I—XXV. köteteit orosz
nyelven. Ugyancsak
sokezres példányszámban fogytak el a négykötetes
Usakov-szótárak, Scserba és Pota-

kova kiváló orosz nyelvtankönyvel.
Ezenkívül sok más szovjet tudományos müvet hozott be a vállalat,
Ugyancsak hatalmas példányszámban fogytak az elmúlt évben az
orosznyelvű
szépirodalmi könyvek
is. A vállalat foglalkozik szovjet
napilapok és folyiratok terjesztésével is. Az elmúlt évben a Pravdából nálunk összesen 200.000 példány, a Novoje Vremja cimü külpolitikai hetilapból 100.000 példány

A minisztertanács felhívja az állami és gazdasági szervek vezetőit:
vizsgálják meg a munkaterületükön
a munkaerőgazdálkodás és szakkép,
zés ügyét és javítsák meg a minisztertanácsi határozat
irányelvei és
rendelkezései alapján e téren végzett
munkájukat. A
hevenyészett
intézkedéseket
tervszerű, előrelátó
munka váltsa fel.
A minisztertanács felkéri a Szakszervezetek Országos Tanácsát, hogy
a szakmunkásképzésben
évtizedes
hagyományokkal
rendelkező szakszervezetek mozgósításával támogas.
sa a vállalatok, állami és gazdasági
szervek vezetőinek munkáját. Felvilágosító munkájukkal a gazdasági
rendszabályoknál
hatásosabban gátolhatják meg a
raunkaerövándorlást.
A szakképzés fontosságának tudatostiása, a tanfolyamok hallgatóinak toborzása, a nók munkábaállításával szembeni
előítéletek elleni
harc, az oktatás támogatása, a lemorzsolódás elleni küzdelem, mindmegannyi csak
a szakszervezetek
segítségével végrehajtható f e l a d a t
A
minisztertanács
felhivja a
gyáripar,
bányászat, építőipar és
közlekedés dolgozóit,
hogy támogassák a harcot a munkásvándorlás
ellem Világítsák fel a munkahelyü
ket cseréigetöket káros, népgazdasá.
gunk fejlődését gátló
magatartásukról,
A
minisztertanács
felhivja a
dolgozókat, hogy fejlesszék
állandóan szakmai
képzettségüket, jelentkezzenek tömegesen átképző és
továbbképző
tanfolyamokra,
hogy
így magasabb képzettséggel,
jobb
munkamódszerek elsajátításával nagyobb teljesítménnyel járulhassanak
hozzá az ötéves terv végrehajtásához, a a * - 1 - " - ' * építéshez.
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(Folytatás a 3. oMalnSLy
szegedi dolgozók a sztálini
munkafelaján'ások során.
A
szegedi munkásoknak
megváltozóit viszonyuk
a munkához
A z ötéves terv
végrehajásában még inkább
1 elsorakozik
Pártunk, népi
demokráciánk
m e l l é és még inkább
kiérdemli
az üzemet.
Városunk komoly
iparosodó várossá
válik. Az
iparosítás pedig
még
inkább
megjavítja
városunk
szociáHs
összetételét.
A z ötéves terv kom o l y feladatokat, állít elénk.
Legtöbb szegedi üzemeink rés é r ő l elhangzott e g y versenyfelhívás, amely szerint minden
szegedi üzem érje el, h o g y dolgozóinak 80—90 százalékát bekapcsolják az egyéni munkaversenybe.
Ezért fokozzák a
politikai felvilágosító munkát
és tovább erősitik
Pártunkat,
győzelmeink
nagy
szervezőjét.
Ezért a modern üzemért köszo"
net jár a nagy
Szovjetuniónak,
amely modern gépeket adott a
fonóüzem
részére.
Komócsin elvtárs a továbbiakban köszönetét fejezte ki
'Révai elvtársnak,
városunk
tíső képviselőjének,
népi de-

mokráciánk kormányának.
— Rajta leszünk, h o g y ezt az
üzemet felszerelésében, politikai munkájában, a munkaversenyben minta üzemmé tegyük
— mondotta a továbbiakban.
Ezzel juttatjuk kifejezésre köszönetünket
Pártunknak és
Rákosi elvtársnak.

Köszönet
Rákosi és Gerö
elvtársaknak
Komócsin
elvtárs n a g y lelkesedéssel
fogadott beszéde
után Hegyi Gizella elvtársnő,
a Textilszakszervezet főtitkárhelyettese mondott beszédet.
Beszéde után Magyar
Mátyás,
elvtárs, a Textilkombinát vá'lalatvezetője vette át az üzemet, megköszönve Pártunknak
a bizalmat és megtiszteltetést,
ígéretet tett, h o g y kommunista öntudattal vezeti és irán y í t j a majd az üzemet.
Végül a résztvevők kitörő lelkesedéssel fogadták el a határozati javaslatot, amelynek értelmében a szegedi dolgozók táviratot küldtek Rákosi és Gerő
elvtársaknak. A táviratban kö
szünetüket
fejezték ki azért,

AZ IMPERIALISTA POLITIKA VERESEGE

hogy Szegeden felépülhetett
Középeurópa legmodernebb
fonó•
üzeme. Ugyanakkor ígéretet tetAz amerikai imperialisták tá- Ezért ragaszkodtak az imperiatek, hogy fokozott jó munkával
ahhoz,
állnak helyt a szocializmus épí- volkeleti politikájának csődje az listák körömszakadtáig
amerikai háborús uszítók újabb hogy Koumintang-Kína az ENSz
téséért folytatott harcban.
hatalmas diplomáciai vereségét tagja maradjon s ezért keltett
Megindulnak a gépek jelenti. Az, hogy az amerikai kínos zavart, mikor az ENSz
külügyminszter közgyűlésén, majd a Biztonsági
Az Internacionálé
eléneklése bérenc Bevin
kénytelen
volt
elismerni
a Kí- Tanácsban a szovjet kiküldött
után Marosán György könnyűkijelentette, nem ismeri el Kina
nai
Népköztársaság
központi
ipari miniszter ünnepélyes kereképviselőjének a
Kuomintangtek között indította meg a cso- népi kormányát, bizonyítja, hogy
küldöttjét. Most a négy nagyhaa
tények
ereje
előtt
a
legelszándálatos, korszerű, szovjet textilis meg talom közül már kettő elismertipari gépeket. A gépek mellett tabb imperialistáknak
Mao-Ce-Tung
kormányát,
kell
hajolniok.
Mert
az,
hogy te
m á r ott álltak a jól kiképzett
Amerilca mint az egyetlen törvényes kídolgozók. Az ünnepségen részt- Truman kijelentette:
nai kormányt s a másik kettő
vevők csodálattal várták, hogy nem szállít többé hadianyagot
sem késik már soká. A nagyhafölzúgjanak a gépek.
Boldog- Csaig-Kai-Seknek, sőt „tanácsoktalmak Iftl szavazataránya
teságtól ragyogó arccal figyelték kal,, sem látja el a taivani (forhát
S:2-re
módosul.
Bár
ezt
a
a friss, fehér fonalat s különö- mozai) Kuomintang-csapafokat,
tényt nem szabad túlbecsülni,
azt
bizonyítja,
hogy
Amerika
is
sen csodálattal nézték a kártoló
rövidesen kénytelen lesz követ- mert hiszen eddig sem jelentette
és előkészítő gépeket.
szavazógép
ni Anglia példáját,
Acheson az angol-amerikai
szokásos többsége a népek akaMinden szegedi dolgozó úgv ímerikai
külügyminiszter, aki
érezte ott a gépek mellett, hogy csak a napokban fedezte fel azt, ratának többségét, hanem ébötéves tervünk
megkezdésével hogy Taivan szigete Kínához pen ellenkezőleg, mégis jelentős
Szovjetunió
és a szegedi Textilkombinát fo- tartozik, fogcsikorgatva bár, de esemény, hogy a
nóüzemének
megindításával kénytelen lesz Bevinhez hason- mellett ott van az ENSz-ben és
különböző szerveiben a világ laújabb hatalmas lépést tettünk lóan cselekedni.
kosságának több mint egyö'ötazon az úton, amely a Szovjetunió támogatásával, Pártunk és
Anglia már régen számot ve- dét képviselő Kínai Népköztárvezére, Rákosi elvtárs vezetésé- tett a helyzettel a el akarta is- saság is. És ez a képv'selet nem
és
nagybankok
vel a szebb és jobb életet jelen merni a kínai népi demokráciát. a nagytőkések
képvisető szocialista társadalom megva Nem azért persze, mintha a jobb- maroknyi csoportjának
amerikaiaké
és
lósít ásóhoz vezet.
oldali szociaáldemokrata Bevin, lete. mint az
hanem valóban az
aki még a reakciós angol „Mun- csatlósaiké,
k á s p á r t i n a k is a legszélső jobb- egész népé.
szárnyán áll, belátta volna kíA béketábor újabb hatalmas
nai politikája helytelenségét, hagyőzelmét
jelentik, tehát az elnem azért, mert Anglia súlyos
gazdasági helyzete parancsoló- múlt napok eseményei. Helytean megkövetelte, hogy ne zár- len volna azonban úgy értékeltói, hogy Vogelert bűnösnek tart- kózzék el a Kínával való keres- nünk az eseményeket, hogy az
ják-e és az amerakal kormány nem kedelmi kapcsolatoktól.
Csak- amerikai imperializmus végleges
tartja annak, Vogelert bocsássák
hogy
az
Angliát
fojtegafó
Mar- vereséget, szenvedett. Ellenkezőszabadon és utasítsák ki az orleg, az új győzelemnek fokoznia
szágból, mely esetben az amerikai 3hall „segély", mely lehetetlen- kell
a békeszerető népek éberséAnglia önálló
kormány a jegyzékváltást
me; né tette, hogy
nem történtnek tekintené és elte- külpolitikát folytasson, megaka- gét. Az imperialisták még jobkintene ellenrendszabályok alkal- dályozta a népi Kína elisemré- ban a sarokba szorultak, s namazásától, sőt meg Lehetne valósí- sében. Az amerikaiak a Marshall gyon jól tudjuk, hogy a nemzettani az Egyesült Államok és Maközi méretekben vívott
osztálygyarország közötti gazdasági kap .segély" megvonásával fenyege- harc annál inkább élesedik, mentőztek
s
így
Bevin
kétszer
is
csolatok fokozatos kifejlesztését.
nél inkább érzik az imperialis5. 1959 január 2-án Mokma ame- kénytelen volt takarodót fújni. ták, hogy napjaik meg vannak
rikai követségi tanácsos a magyar A tények ereje azonban szembekülügyminisztérium
referensével 'ordította a hűséges Szolgát gaz- számlálva. Az araerikai 1 agreszszűnt meg remélni,
folytatott, beszélgetésben közöle dáival s így történt meg, Ame- szió nem
hogy a budapesti amerikai követ- rika dühös ellenzése ellenére is hogy csapást mérhet a béketáség utasítást kapott arra, hogy a
borra. Legszívesebben
ugyanmagyar külügyminisztériumnak át- íz elismerés.
azt tennék, amit az első világadja az Egyesült Államok kormáAz angol lépés dc' tőén meg- háborúban a fiatal szovjetállamnyának jegyzékét,
amelyben s
newyorki és clevelandi magyar változtatta a kínaj h 'vzet ér- r.tal megkíséreltek, de egyrészt
konzulátusok
működésének be- tékelését a kapitalista «. *szágok még emlékezhetnek az intervenszüntetését követeli és hozzátette, szemszögéből. India már lőző- ciós csapatok sorsára, másrészt
hogy ennek a jegyzéknek átadása' leg elismerte a kínai népi -r or- a világhelyzet is egészen más,
egyelőre visszatartja és csak abban inányt, Pakisztán, Norvégia és mint akkor volt. Akkor a Szovaz esetben fogja átadni, ha a Daangol példát jetunió elszigetelten állt az elvis követ által a Vogeler ügyben Dánia sietett az
országok
felfed kérdésekre a külügyminisz követni s nyilvánvaló, hogy na- lenséges kapitalista
térium kielégítő választ nem ad.
pokon belül ezt teszi Ausztrália, gyűrűjében, ma a kínai népi deMindebből kitűnik, hogy
az Ujzéland, Délafrika, sőt Kanada mokrácia viszont nem áll egyeEgyesült
Államok kormányának is. Amerikának is le kellett von- dül, hanem ellenkezőleg, a dicsőnem a vizsgálat és a bírói tárgya ni a helyzet tanulságait. Egy- séges Szovjet Hadsereggel és a
lás tárgyilagosságának biztosítása
népi demokráciák
haderejével
volt a célja, hanem az, hogy bün- részt azért, mert az amerikai tő- együtt legyőzhetetlen.
De az
kések
félnek,
hogy
súlyos
háttetlenséget biztosítson egy kémkemégsem
déssel
és
szabotálással vádolt rányba kerülhetnek az angolok- amerikai monopoltőke
egyénnek, akinek _ bűnösségéről va- kal szemben Kínában. Ez kész- adta fel a harcot. Továbbra ií
lójában ő maga is meg van győ- tette Trumant és Achesont ar- igyekszik uralma alá hajtani a;
ződve, tekintve hogy a bírósági el- ra, hogy visszavonulót f ú j j a n a k kapitalista világ még megmajárás mellőzésével szabadon bocsá s ez a biztosítéka annak, hogy radt részeit, továbbra is támotását és kiutasítását követelte.
Az Egyesült Államok kormánya rövidesen sor kerül az amerikai gatja a görög, jugoszláv, sőt a
A francia kor- spanyol fasizmust, továbbra is
jegyzékében azt állítja, hogy a elismerésre is.
„magyar kormánynak nyilvánvaló- mány, az USA
leghűségesebb élesztgeti az agresszió szellemét:
an fokozatosan kellemetlenné vál európai csatlósa
Jamég hallgat, Nyugatnémetországban és
hogy a magyar népnek kapcsolata de döntése nem sokáig várathat pánban.
legyen a szabad világ képviselői
vei".
A magyar kormány nem már magára.
A béke erői tehát, amikor kelóhajt vitába bocsátkozni arra vo
Hatalmas jelentősége van Kínatkozólag. hogy milyen természelően értékelik újabb nagy siketű, illetve fokú szabadság uralko- na elismerésének a nemzetközi rüket, nem feledkezhetnek meg
alakuládik az Egyesült Államokban. A politikai erőviszonyok
magyar kormány számára azonbar sában. Az Egyesült Nemzetet arról, hogy amíg imperialisták
különösnek tűnik, hogy az Egye Szövetségében
Kuomintang-Kí- vannak, addig botorság lenne
sült Államok kormánya miért ép- na kiküldötte egyik legalázato- elfeledkezni a háborús veszélypen a kémkedéssel és egyéb bűn- sabb kiszolgálója volt az ame- ről. De nagyon jól tudják azt
cselekményekkel vádolt Vogeler'
is,^ hogy az
imperialisták,
ha
az International Standard Electrir rikai érdekeknek. Ismertes, hogy mégis merészelnének egy harmaCorporation (ISEO monopol|őkés a Biztonsági Tanács öt állandó
kirobbantani,
tröszt és ODI (Office of the Di- agja, mely vétójoggal rendelke- dik világháborút
világkapitalizmus
rector of Intellleence) kémszerve- zik, az öt nagyahtalom: a Szov- az az egész
zet ügynökét tekinti a „szabad vi- jetunió, Amerika, Angia, Fran- sírja less.
ág" képviselőjének?
ciaország és Kína képviselője.
Pása Péter.
A jegyzék ezután leleplezi a kü
önböző ködösítéseket, melyeket az
Egyesül; Államok jegvzéke parag r a f u s o k meghamisításával
próbál
elérni, majd így folytatja:
Az Egyesült Államok kormánya
jegyzékében Ismét a fenyegetés
fegyveréhez próbál nyúlni, kilátásba helyezve, hogy amennyiben a
magyar kormány Vogeler ügyében
elfoglalt álláspontját meg nem válTanács Sándor alsóközponti kulák
toztatja, úgy ez „az USA és Ma- vagyonos ember. Cséplőgépe, két sem Azt hitte, hogy büntetlenül
vétkezhet a közösség ellen Üzelmei
gyarország közö tt egyéb kapcsolatokat is szükségképpen komo- tanyája, egy nagy háza és 45 hold azonban lelepleződtek s eljárás inlyan befolyásolni fogja". A ma- földje van. Jómódjában csak pöf- dult ellene. Ekkor megijedt s mint
gyar kormány szükségesnek tartja feszkedni tud már és még egyet: a csapdába szorult ragadozó, jróismételten hangsúlyozni, hogy kíbált védekezni
össze-vissza hazuvánatosnak tartja az amerikai- szabotálni, megkárosítani a dolgozó dozott, hogy a betakaratlan szőlőre
népet.
magyar vlszpny megjavítását, de
kihányási engedélye van. nem volt
sem fenyegetések, sem retorz-iók
Neki megvan mindene, a dolgozó trágyája a földre s ehhez hasonló
kilátásba helyezése nem változtat
azon a szilárd álláspontján, hogy népnek viszont ott akar ártani, ahol mentegetődzéssel próbálta tisztára
amint eddig, ezután sem hajlandó csak tud. Nem takarta be szőlejé- mosni magát. Állításainak valótlanellűrni belügyeibe
való idegen nek egy részét, hogy tönkremenjen, I sága bebizonyosodott s elnyerj mélbeavatkozást.
nem végezte el az öszi mélyszántást I tó büntetését.

A magyar kormány jegyzéke leleplezi az Egyesült Rllamoi
ujabb zsarolási manőverét a Standard-ügyben
' X magyar külügyminisztérium
január 7-én délután a következő válaszjegyzéket juttatta el az
.USA budapesti követségéhez:
A magyar külügyminisztérium
megkapta az Egyesült Államok
kormányának január 3-i jegyzékét, amelyben közli, hogy a newyorki magyar konzul elismerését
visszavonja és követeli, hogy a
newyorki és clevelandi konzuli
kirendeltségek
működésüket
1950 január 15-én éjfélig szüntessék be és, hogy mindazokat
a konzuli ténykedéseket, amelyeket a magyar kormány a jövőben az Egyesült Államok területén végre kíván hajtani, a
jövőben a washingtoni magyar
követség útján kell eszközölni.
A magyar külügyminisztérium
nem tekintheti másnak, mint a
tények tudatos figyelmen kívül
hagyásának az Egyesült Államok
jegyzékének azt az állítását,
amely szemére veti a
magyar
kormánynak, hogy a magyar hatóságok Vogeler amerikai állampolgárt kémkedéssel és szabotsázzisal vádolják, .még mielőtt
nevezettet nyilvános tárgyalásra vagv bírói kihallgatásra bocsátották volna".
A magyar hatóságoknak joga
és kötelessége volt a közvélemény tárgyilagos tájékoztatása,
annál is inkább, mert az amerikai sajtó, rádió és hivatalos kormányszervek mindent elkövettek
a nemzetközi és a magyar közvélemény félrevezetésére.
Amikor az Egyesült Államok
kormánya kifogásolja a magyar
kcrmánv eljárásában, hogy a bírósági tárgyalás előtt nyilvánosságra hozta a Vogeler elleni vizsgálat eredményét, ugyanakkor
saját maga nem átallja függetlenül a vizsgálat által megállapított tényektől, és ugyancsak
a bíróság tárgyalás előtt kije-

lenteni, hooy Vogelerf. alaptalanul tartóztatták le és hogy ő
kizárólag ,.szigorúan törvényes
magánüzleti tevékenységet folytatott". Sőt 1950 január
3-i
jegyzékében egyenesen kétségbevonja a magyar független bíróság illetékességét és tárgyilagosságát.
Az Egyesült Államok kormánya
és diplomáciai képviselőinek Vogeler ügyében kifejtett egész tevékenysége és közbenjárása nem a
„nemzetközi jóig által elismert konzuli jogok" biztosítását célozza,—
mint ahogy az Egyesült Államok
kormányának jegyzéke állítja' —
hanem azt, hogy egy, a Miagyar
Népköztársaság
ellen
Irányuló
kémkedés és szabotázs
alapos
gyanúja miatt letartóztatott amerikai állampolgár szabadonbocsátását és büntetlenségét egyrészt fenyegetésekkel. retorziók kilátásbahelyezésével, másrészt ígéretekkel
megkísérelje kierőszakolni.
Ezzel kapcsolatiban a magyar
külügyminisztérium megállapítja:
1. 1949 november 22-én az Egyesült Államok
budapesti követe
Kállai Gyula külügyminiszternél
közbenjárt az Iránt, hogy a magyar kormány Vogelert „utasítsa
ki az országból."
2. 1949 december 14-én az Egyesült Államok
budapesti követe
ugyancsak Kállai Gyula külügyminiszterrel folytatott beszélgetésben kijelentette, hogy az Egyesült
Államok kormánya „másként már
nem volna kielégíthető, mint Vogeler azonnali szabadonbocsátásával és azzal, hogy utána Magyarországról elutazhasson."
3. 1949 december 20-án 735. számú jegyzékében „az Egyesült Államok kormánya felhívja n magyar
kormányt, hogy
haladéktalanul
bocsássa szabadon Vogelert és engedélyezze Magyarországról való
azonnali eltávozását".
4. 1949 december 30-án az Egyesült Államok
budapesti követe
Berej Andor államtitkárral folytatott beszélgetésében személyes javaslatként azt. ajánlotta, hogy a
magyar hatóságok, függetlenül et-

Ütemterv
tanfolyam
csoportok

Természettudományi
előadás a DEMA-ban

elkészítő
a termelőrészére

Pénteken
kétnapos
tanfolyam
kezdődött a szegedi Belkereske.
delmi Igzgatóság épületében a termelőszövetkezeti csoportok intézőbizottsági tagjai részére. Ezen a
tanfolyamon budapesti, földmüvelésügyi előadó ismerteti a termelőszövetkezetek ütemtervének elké.
szitéséhcz szükséges tudnivalókat.
Igy is támogatást kap dolgozó parasztságunk, hogy munkáját tervszerűbben, jobban el tudja végezni. A kétnapos tanfolyam után, melyen a termelőszövetkezeti dolgozó parasztok megismerik a legfontosabb tudnivalóka 4 , 8_án minden
nagyszegedi termclöcsoport
hozzálát, hogy
saját gazdálkodásának
tervét a csoport adottságait
fi.
gyelembevéve
elkészítse,

A DÉMA dolgozóinak nagy érdeklődése mellett tartotta megüze
műnkben hétfőn délután dr. Hazslinczkl Bertalan, a főiskola tanára
természettudományi előadását.
Első előadása
alkalmával „Az
egysejtűtől az emberig" címen tartott mindannyionk részére érdekes
ismertetőt. Nekünk, üzemi dolgozókiak a múltban soha nem volt rézünk abban, hogy előadásokat haltTassunk és főleg, hogy természettudományi kérdésekkel
foglalkozzunk. Mindannyionkat
érdekelnek
ezek a kérdések, hiszen meg akarjuk ismerni a körülöttünk á'ló világmindenséget is. Tudjuk, ezeken
iz előadásokon keresztül ez a ki.
vánságunk teljesül majd.
Szöllősi Sándor
üzemi tudósító.

Nem takarta be szöttőjét,
szabotálta a mélyszántást Tanács Sándor
alsóközponti kulák
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Emeljük pártoktatásunk szinvonalat
Irta: PAMUK ISTVÁN

D olitikai Bizottságunk október
20-i határozata fényt derített munkánk poativumaira. de
a hiányosságainkat le élesen vetette felszínre e téren. Országos
viszonylatban a Rajk-banda pere
mutatott rá az elméleti-politikai
színvonal növelésének fontosságára egyrészről, másrészről az
ötéves terv előttünk álló hatalmas feladatat
E munka fontosságára, helyi
példaként korábban a Sulyok-,
Pfeiffar-banda
szervezkedése.
1947-ben a fakultatív hitoktatás
kérdésének falvetésekor
lejátszódó diáktüntetések, napjainkban a kulák szabotálok s ennek
élesebb megnyilvánulásai fc rávilágítottak. Továbbá megmutatja elméletir-politikai munkánk növelésének fontosságát az a tény
is, hogy nem eev falusi pártszervezetünk nem ismeri fel idejében a mezőgazdaág szocialista
fejlődésének útját és
komoly
hibákat követ el. Példa erre a
vároatanyai szervezetünk — azóta már kizárt — volt titkárának, vagy a damaazéki termelőszövetkezeti csoport volt elnökének esete. Ezeken a helyéken súlyosan megsértették Pártunk parasztpolitikáját. Vájjon megfelelő elméleti felkészültséggel rendelkező, párthű, osztályhü káderek követnek-e el ilyen és hasonló hibákat? Nem, kétségkívül
nem! Ilyen hibákat csak
azok
követnek el. eMk nem képezik
magukat tovább, ennek következtében is elszakadnak a Párttól,
nem értik meg a Párt politikáját.
.
'
IJ® üzemeinkben is találunk
hibákat, melyek a nem kielégítő elméleti színvonallal függenek össze. Például a DÉMA
pártszervezetünknél az üzem vezetői, s a Párt egyik-másik funkcionáriusa nem vett részt a taggyűlésen azért, mert véleményük
szerint'
leltározás fontosabb".
Ez persze csak egy apróbb hiba.
A szegedi kendergyárban nem
fordítanak kellő gondot az oktatási munkára s ennek eredménye
az, hogy a szemináriumokon
nagyfokú lemorzsolódás mutatkozik, vagy az, hogy az egyik
Szemináriumon egy
egyébként
aktív elvtársnő egyik napról a
másikra inaktívvá lesz. Ennek
okát a következőképp magyarázza: Azért nem annyira aktív,
mert „leszidnak, hogv mit pofázok annyit, legalább hamarabb
vége lesz és hazamegyünk." De
szerencsére nem az üven megnyilvánulások a jellemzői az oktatási munkának.
„Az ötéves népgazdasági terv
Új. hatalmas fe" idattokat állit
Pártunk elé, melyeket csak olyan
a Pártihoz hű, s ügyünk győzelmében biztos káderekkel lehet
megoldani, akiknek cezmiei-poliitikai és szakmai felkészültsége
a szocializmus építése minden
akadályán
győzedelmeskedik.
(Politikai Bizottságunk határozatából.) Az ötéves terv Szeged
képét gazdaságilag, politikailag

egyaránt megváltoztatja. Váro- lenére nem készül idejében elősunk az ötéves terv eredménye- adásaira. A minőség rovására
ként ipari várossá lesz. Uj üze- megy az is, hogy heterogén
mek sora épül fel. Igen sok ipari egyes tanfolyamaink összetétele.
munkásra,
szakemberre
lesz A módszerbeli hibák
sorozata
szükségünk.
fordul elő egyes helyeken.
f j a feltesszük a kérdést: vájIgen sok elméleti kérdés is
jon megtettünk-e mindent, foglalkoztatja
elvtársainkat,
hogy elméleti, eszmei-politikai mint például az igazságos és
színvonal emelésével biztosítsuk igazságtalan háború kérdése, a
Pártunkat a próbálkozó ellensé- naraeztkérdés, a proletárdiktatúges behatolásokkal szemben, váj- ra. népi demokrácia kérdése, s
jon rendelkezésünkre á]lanak-e így tovább. Ezeknek a kérdésekhiánytalanul
marxista-leninis- nek helyes megválaszolása caak
ta elméletben és gyakorlatiban ki- akkor lehetséges, ha oktatóinkművelt emberfők" sokasága, a nak megvan a kellő elméleti-poliszocializmust építő feladataink tikai felkészültsége. Amint már
megoldására, akkor a válasz az, említettük, döntő feladat
száhogy nem. Vitathatatlan, hogy munkra. hogy javítsunk oktatávannak eredményeink. Nem is je- si munkánk minőségén. Ez a
lentéktelenek. Ilyen eredmény — célja az Elméleti Tanácsadónak
hogy csak egy párat említsünk s a Pártoktatás Házának is.
— az elmúlt oktatási évadban
A z Elméleti Tanácsadónak hátagságunk több mint 25 százaléka
rom feladata van. Az áltarészesült valamilyen fokú oktatásban. A hallgatóság mintegy lános elvi kérdések tisztázása
30 százaléka nő volt. A válasz- nvüvánoa konztiltácáókon s a
tási esti iskolákon több
mint sajtón keresztül, továbbá a ketízezren vettek részt. A' nyár vésbbé fontos elvi kérdések
folyamán jelentős számú tömeg-, megválaszolása levélben s végül,
alap- és haladófokú szeminárium- de nem utolsó sorban pártok tavezetőt. valamint egyéves Bol- tóihk elm^eti támogatása. Az
sevik Párt történeti esti iskolai Elméleti Tanácsadó tagjai polilegfejlettebb
előadót és konferenciavezetőt ké- tikai területünk
peztünk k i Jelenleg párttagja- funkcionáriusaiból állanak. Ezzel
inknak mintegy 35 százaléka ta- kapcsolatosan pártszervezeteinknul. Nagy példaképünknek, a nek, pártaktatóinknak « a pártBolsevik Pártnak történetét any.
nytan tanulják Szegeden és környékén munkások, dolgozd pa- 1
rasztok, haladó értelmiségiek, 1
mint eddig még soha. Eredményeinkhez tartozik az a tény is,
A háromhogy elméleti pártnapiainkra ez.! '(Tudósítónktól.)
rek járnak, hogy megismerjék a éves terv megvalósítása után
marxizmus-leninizmus
alapvető minden magyar dolgozó látja, hogy amit a Magyar Dolkérdéseit.
Ilyen és hasonló számos po- lozok Tártja a hároméves terv
zitívumot
bőven
találhatunk során ígért, be is váltotta. Az
munkánkban. De politikai vak- 1949-es é v n a g y fordulatot hoságba esnénk, ha nem látnánk zott a dorozsmai kubikosoknak
meg azokat a hiányosságokat, is. Ma már Dorozsmán csak
melyek fennállnak munkánkban a z a kubikos n e m dwlgozik,
— ezek közül is elsősorban az aki nem akar. A DÉFOSa-szeroktatási és nevelési munkánk mivezetnok 1200 tagja v a n é8
nőségi hiányosságait,
többször
előfordult,
Q k t a t á s i munkánk minőségé- m é g i s
nek javítása osúcskérdés h o g y a szervezet, munkára heszámunkra. Pártoktatóink szá- lyezés során nem tudott elemára ez fokozott feladatot je- gendő munkaerőt küldeni, mert
dolgozlent. A beható foglalkozás az el- tagjai valamennyien
méleti kérdésekkel igen sok tak. A kiskundorozsmai DÉproblémát vet fél, melyek helyes FOSz-ifto vezet ilyen
nngymegoldása azok akkor lehetsé- száraú tagléiezámmat a Mages. ha oktatóinknak megvan n gyar Dolgozók Pártja vezetékellő elméleti-politikai felkészült- sével eredményes és Jó munka*
sége.
végzett a hároméves terv soE téren is igen sok tenniva- rán. Éberen őrködött egész évlónk van. Ha megnézzük közép- ben. a mezőgazdasági munkáfokú oktató-nevelő kádereink
munkáját — és a tanulókét is — latok során, hogy kulákszabolátjuk, hogy itt sok javítani való tázs no zavarhassa meg a
van. Nem eev példát lehet erre munka lendületét. Ezenkívül
felhozni. Ilyen példa, hogy egy éberen őrködött és azonnal leaki
igen fontos hivatali pártszerve- csapott minden kulákra,
alkalmazottját
ki
zetünknél a« egyéni tanulási kon- béresét,
ferencián. melyet — helytelenül akarta zsákmányolni.
Ilyen
— hajnali 5 órakor kezdtek él, esetben az alkalmazottak a
a konferenciavezető elvtárs, de a munkaügyi bizottság döntése
hallgatók is, több hibásan fel- alapján megkapták jogos köfogott elvi kérdés mellett sik- veteléseiket.
lottak él. Eevik esti iskolánkon
A D É F O S z Munkaügyi Bi
az előadó több figyelmeztetés elzotteágának felszólítására fizette ki Komáromi György
Kiskundorozsma,
mónesjúrási
Hótól kezdve mutatják be a nagyszegedi
ku'ák a Gyuris Márk alkalmadolgozó parasztoknak a „Lenin"-filmet zottjának járó 1487 forintot.
Hasonlóan a munkaügyi biLátjuk zottság fizettetett ki Dobó MiJanuár nyolcadikától kezdve szocialista embertípus.
mutatják bo Nagyszeged dolgozó Sztálin elvtársat, amint a har- hály. Kiskundorozsma, átokparasztságának Mihail Romni és cosokhoz beazél: „Veeessen bent
•
Boljacv rendezők „Sztálin díjjal" neteket a nagy Lenin győzelmes
kitüntetett dokmnentfilmalkotást. zászlója" ,.A lenini zászló, Lea „Vladimír Iljics Lenin" című nin elvtárs hatalmas eszméinek
filmet. A film készítői a Bolse- zászlala, békében és háborúban
vik Párt és a Lenin Intézet Irá- egyaránt a szovjet nép előtt lonyításával összegyűjtötték Lenin bog. a szocialista munka megelvtárs életére legjellemzőbb do- szervezéséért, a munka termelékumentanyagoknt: kiénekelt, kéz- kenyeégének növeléséért a terméA' szegedi földmű vessző vetkezet
iratokat. levéltári
okmányokat, szet átalakításáért folyó harcban
elhatározta,, hogy a dolgozó pakönyvöket és hlrndófilmfelvótelo- egyaránt
ket. Lenin hangját is megőrizte
A fasiszta fenevadat saját bar- rasztság szerződéses termelés irán.
számunkra egy hanglemez s Így langjában semmisítette meg a ti nagy érdeklődésre való tekina film nézője előtt Lenin halha- diadalmas Vörös Hadsereg. A tettel szerződéskötési
versenyre
tatlan alakja a személyes talál- film beiputatja . népi demokrati- hívja ki a ragyszegedl termelőszön
kozás élményének erejével eleve- kus országokban
meginduló ha- vetkezeti csoportok közül Felsőnedik meg.
talmas építőmunka eredményeit központ, Alsóközpont
és A'gyö
Látjuk Lenin elvtárs munkájá- is. Ott látjuk a filmen a magyar földmüvesszővetkezeteit. Versenyre
nak gazdag eredményeit, látjuk dolgozókat, akik éppen Ráknál hi/ia ezenkívül a kisteleki földmümiként építí a szovjet nép Lenin Mátyás elvtárs szavalt hallgatják. vesszövetkezetet ls.
elvtárs leghűbb barátjának és taígy mutatja be a film dolgozó
A versenypontokban első helyen
nítványának Sztálin
elvtársnak parasztságunknak azt az örökké
vezetésével az új társadalmat, az élő.
termékeny
kapcsolatot, szerepel a termelési szerződési teú j kultúrát, Lenin elvtára taní- amellyel a noéiy Lenin eszméi a rű r t előirányzatának a ha'.áridő
tása szerint Látjuk hogyan ala- Szovjetrtnió, a népi demokrá- előtt, tehát január 1. előtt hat napkul. formálódik a gyárakban, ciák népeit és a világ összes pal való teljesítése. Ezenkívül a
Üzemekben ós kolhozokban az ú j dolgozóit összefogják.
verseny előírja, minél tóbb kis. és

oktatásban résztvevőknek az a
feladatuk, hogv oly irányú munkát fejtsenek ki, hogy az Elméleti Tanácsadó állandóan el legyen halmozva azokkal az elvipolitikai kérdésekkel, melyeknek
helyes megoldása előbbre viszi
Pártunkat.
Az Eméleti Tanácsadó mellett
működik majd a Pártoktatás Háza. A Pártoktatás Házának tagjai a pártoktatásban résztvevő
legjobb káderek; egyéves egvéni
tanulók, párttörténeti esti iskolák hallgatói, vezetői, szemináriumvezetőink, stb. A Pártoktatás
Házának feladata elsősorban az,
hogy segítse az előadókat és a
szervezett oktatásban résztvevők e t Emeli az elméleti szinvonalat, segítséget nyújt a folyó oktatási anyaghoz. A legfontosabb
időszerű elméleti
kérdésekről
xnagasszí.nvonalú előadások lesznek a Pártoktatás Házában. Az
előadásokat
a
legképzettebb
funkcionáriusok tartják.
A Megyei Pártoktatás Háza
az előadók továbbképzését a
Központi Előadói Iroda segítségével biztosítja egyrészről
—
másrészről a Pártoktatás Házában berendezett, a marxizmusleninizmus klasszikusainak műveit tartalmazó nagv könyvtárral.
Az Elméleti Tanácsadót,
valamint a Pártoktatás Házát ma
délelőtt 10 órakor nyitja meg a
Berzsényi-utca 2. szám alatt ifaKomócsin Mihály elvtárs.
a

Nagyszegedi Pártbizottság
titkára. A megnyitón résztvesznek
alapszervezeti titkáraink, oktar
tási felelőseink, legjobb oktató-,
ink, egyéni tanulóink és esti iskoláink hallgatót
A pártoktatás — a pártmuivka jelentős és felelősségtel>ÖB területe. Minden pártszervezetünk fontos feladata, hogy
szakadatlanul irányítsa, segítse,
támogassa, rendszeresen ellenőrizze a pártoktatási hálózat
munkáját, időközönként tárgyalják meg alapszervezetük tagságának, a marxizmus-leninizmus
szellemében történő nevelésének
kérdéseit. Az a féladat áll pártszervezeteink előtt, hogy meghallgassák a pár toktatok beszámolóit az oktatási munka menetéről és foganatosítsanak megfelelő konkrét intézkedéseket az
alapacervezeteik tagjai és tagjelöltjei pártoktatásának
megjavítása érdekében.
A marxi-lenini elmélet megvilágítja előttünk az utat az új
győzelmek felé e mint a szovjet
embereket, úgy bennünket is
harcra lelkesít a szocializmus, *
kommunizmus ügyéért. Kádereink, elsajátítva a marxizmus-leninizmus elméletét, amely felfegvverzi őket a társadalom fejlődési törvényeinek ismeretével. így
becsülettel tudják teljesíteni azt
a nagy feladatot, melyet LeninSztálin pártjának, a Bolsevik
Pártnak vezetésével a Föld egvhatodán már megvalósítottak.

A DÉFOSZ DOROZSMAI SZERVEZETÉNEK TAGJAI

örömmé 1 üdvözlik

az ötéves

l.azi kulikkal it N a g y Lajos
és feleségének járó 1570 forintot, Cókua János
Kiskundorozsma. Nádor-utcai kutak is
megpróbáta kijátszani a DÉFOSz-t, a kollektív sz i-ződést
é j alkalmazót(jának, Sítnnkovica Jánosnak
munkabérét,
mintegy 4207 forintot nem fizetett meg. A D É F O S z Cókusra is lecsapott és Szlankovics
János megkapta a neki járó
összeget.
N a g y fejlődésen ment
keresztül a DÉFOSSz kiskundorozsmai iszerveizette a hároméves terv alatt. 1949-ben több,
mint 4.000 forintot költöttek a

tervet

könyvtár bővítésére. A z olvasóterembe asztalokat, padokat
vásároltak. A könyvtár kibővítése hozzájárul a kubikosok
és dolgozó kis- és közép parasztok elméleti tudásának
fejlesztéséhez. A hároméves terv
sikeres befejezése után a dorozsmai
kubikosok
boldog
örömmel
üdvözlik az ötéves
tervet és igérik, hogv még jobban kiveszik részüket a munkából, h o g y minél előbb megvalósulhasson
mindannyiunk
boldogságának terve, az ötéves
terv.
i
Nagy Ferenc. ,

Az MSzT fokozott segítséget nyújt
a dolgozóknak a Szovjetunió
megismerésében
A Magyar-Szovjet Társaság ezévi programja még jobban elmélyíti a szovjet és a magyar nép kö.
zötti barátságot. Dolgozóink köré.
ben már eddig is hatalmas érdek,
lödés nyilvánult meg a szovjet nép
gazdasági, társadalmi, tudományos
és politikai életének megismerése
iránt. Látja dolgozó népünk, hogy
a fasizmus uralma alól való felszabadulást, a békés termelést, a hároméves terv sikeres befejezését
mind a Szovjetuniónak köszönhetjük. Ezért soha nem látott szeretettel és há'ával fordul népünk a
Szovjetunió, nagy vezetője, Sztá.
lin elvtárs ós az egész szovjet nép
felé.
Üzemi munkás, dolgozó paraszt,
tudós, művész
legfontosabb fel.
adatául a szovjet nép életének ta.

Szerződéskötés! versenyre hívta ki
e szegedi főidrcűvessz&vetkezet Ndgyszegetí
több szövetkezetét
középparaszt bevonását a terme,
lésbe és a kulákok visszaszorítását.
A szegedi földművesszövetkezet
részére a termeléses szerződésre
előirányzott földterület 1900 hold.
Ezt a mennyiséget tehát január
25.re teljes egészében le akarják
kötni. Minden alkalmat felhasználnak arra, hogyha szövetkezet tagsága, valamint a kívülállók közt is
népszerűsítsék az igen jól jövede1.
mező szerződéses termelést. A rnost
meghirdetett versennyel a szegedi
íöldmüvesszövet kezet
az ötéves
tervet akarja szolgálni a falu dolgozó parasztsága érdekében.

nulmányozását 'űzte ki célul. Minden dolgozó meg akarja ismerni a
szocialista kultúrát, tudományt, az
ipari és mezőgazdasági téren elért
hatalmas eredményeket, amelyeket a szovjet nép elért. A MagvarSzovjet Társaság dolgozóinak ezen
a téren hatalmas segítséget nyújt
könyvtárain, előadásain é.s a különböző rendezvényein keresztül.
A fokozott érdeklődésre való tekin.
tettel az MSzT a közeljövőben megindítja előadóképző iskoláját
iaEzen az iskolán nemcsak az MSzT
tagjai vesznek részt, hanem a tö.
megszervezetek tagjai ís, akik ezeken az előadásokon keresztül gyarapítsák tudásukat. így az MSzT
nemcsak tagságának elméleti színvonalát emeli, hanem ötéves tervünk megvalósításának és a szoci.
alizmus építésének erős segítőtársává is vá'tk.
Februárban, a magyar-szovjet
barátság hónapjában a MagyarSzovjet Társaság meghívja Magyarországra a Szovjetunió kiváló
munkásait, tudósait és művészeit
is, akiknek egyik csoportja Szegedre is erlátogat. A szovjet dolgozók látogatása nagy lendületet ad
majd a most megindult magyar
Szlahánov.mozgalomnak is.

SZABADSAGHMCOS HIREK
Értesítjük a bajtársakat, hogy Január 9 tői, hétfőtől kezdve a repdes
beosztott napokon és órában az őszszes foglalkozások újra megindulnak. Kérjük a bajtársakat, hogy a
foglalkozások folytatására feltétlenül pontosan jelenjenek meg.
Vezttősi*.
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Hitler-banda

— 7 ito-banda

"Mindenki áttol ifimert dolog,
hogy Tito mennyire
hasonht
Görmgre, a kövér náci marsáOra. EM a hasonlóság persze nemcsak a iáüók számában nyilvánul
meg, hanem az ékszerek, drágakövek, díszruhák iránti rajongásban és főleg a kíméletlen harár
efiolásban. Hermann Göring Németország leggazdagabb
kapitalistája volt, ma Tito Jugoszlávia
leggazdagabb embere, olyan Göring, aki egyúttal Hitler szerepét is maga játsza.
A belgrádi Göring
kiépítette
maga körül hasonszőrű vezérkar
rát. Jobbkeze Rankovics, a hóhér belügyminiszter,
aki Himmler
Gestapojához
hasonlóan,
megszervezte az Ü.DBA nevű
gyilkos terrorista
szervezetet,
pofi SS-ekbŐl, csetnikekből, usz-

lasákből, válogatott fasiszta csőcselékből. Göbbels, a propagandista is megvan Tito udvarában.
Gyűasznák hívják, de szemérmetlen hazudozásban
és korlátoltságban semmivél sem marad
Göbbels mögött.
Ribbentroppot
Kardelj személyesiti meg, a csalás, erőszak, politikai
gyilkosságok nagymestere. Nem hiányzik
az „ideológus" sem, Pijade, akinek ideológiája vajmi
kevésben
különbözik a hírhedt Alfréd Rosenbergétől.
Ez a banda uralkodik ma a
hős jugoszláv népen. De a jugoszláv nép szeme már kinyílt,
legjobb
fiainak
bebörtönzése,
megkínzása,
legyilkolása
sem
akadályozhatja
meg sokáig azt,
hogy leszámoljon TitOval és gaz
csőcselékével.

Levél Jugoszláviából
Derfl érkezett « közelmúltban
Jugoszláviából Szegedre. Jugoszlávia magyar dolgozó parasztasz.
szouy irt*. Sem * nevét, sem lak-Furtjy
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amét nem közöljük, nehogy Eltegyük Rankovics terrorlegényei zak"
tatásának, de bemutatjuk a levél
két részének fényképmásalatát.
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JVÍ M ember már nemsokára az
feszít veszti eL Ne is csodálkozz
rajta, hogy nem irok" _ mondja a
levél, majd a továbbiakban elpana.
Szolja, hogy Titóék embertelen be.
azolgáltatási irendszere borzalmas
•yomorba dönti a jugoszláviai
dolgozó parasztságot. „Ha nem tu.
iánnk eleget tenni a kötelezettségj- jut'
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nek, akkor elvisznek kényszermunkára. Most ts ki van irva 41 napra
a Béla - .
Tttó bandája így szerez ntagá.
nak Ingyenes munkaerőt, hogy a
földbirtokosok földjét megművel,
jék és dolgozzanak a bányákban,
melyeknek kincseit az amerikai és
angol imperialisták élvezik.
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„Nálunk még 2 dlnáf ára Vésztőért is sort kelt állni.- _ olvashatjuk a levél további részében.
És Itt gondoljunk egy percre a mi
árutól roskadozó Nép boltjainkra s
azután arra, ogy nekünk is ez„ sőt
még ennél is rosszabb szolgasorsot
szánt a bandita Rajk és gazdája,
a belgrádi Göring. Ná'unk is sorba
kellett volna ál'lni másfél deka
élesztőért az ötesztendős aprősá.
goknak, mint ahogy a levél tanusá.
ga szerint a jugoszláviai kisgyere.
kek teszik, mialatt szüleiket kényszermunkára hurcolták volna el az
újra hatalomra került fasiszták.
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A Vie Nouve cimü olasz hetilap
leleplezi a Titó.banda trieszti tevékenységét. A lap trieszti különtudósitója megállapítja, hogy kevés
hely van a világon — Jugoszlávián
kivül — ahol a Titó.bandát ugy
gyűlölik, mint Triesztben.
A Tájékoztató Iroda határozd a
nyomán ujabb és ujabb adatok kerültek napvilágra a Titó-banda ügy
nőkéinek triesz'i
tevékenységéről.
Minden ké séget kizáró módon
megállapítást nyert, hogy Frausin,
Gigante és Fachin olasz, valamint
Kplarich szlovák antifasisztákat Titó

a jugoszláv
A newyorki „New Republic"
hasábjain Frank Gervasi ismerteti a jugoszláviai
helyzetet.
Többek között a
következőket
írja:
Sehol Európában nincs olyan
nép, amely oly kevésért olyan
keményen dolgozna, mint a jugoszlávok. Az élelem kevés és
drága. A fogyasztási cikkek szánalmasan elégtelenek. A belgrádi kirakatok vagy konganak a z
ürességtől, vagy pedig csak
jegyre árusított, drága és rosszminőségű cikkek vannak.
Az erőszak kétségtelenül nagy
szerepet játrrik abban, hogy a
jugoszlávok olyan
keményen
dolgoznak. Minden
dolgozótól
elvárják, hogy a 48 órás heti
munkaideje utón szabad idejéből ehhez
hozzájáruljon. Két
héttől két hónapig terjedő „önkéntes" munákt kell teljesítenie
mindenkinek az állana számára,
ellenkező esetben elveszik élelmiszerjegyeit, amik
nélkül az>
élet Jugoszláviában lehetetlen —
fejezi be a Gervasi.
— A jugoszláv illegális mozgalom elképesztő leleplezéseket
tesz Tito
meggazdagodásával
kapcsolatban — irja a newyorki
„Daily Worker". — Az adatok
azt mutatják, hogy Tito óriási
vagyont harácsolt
össze, Göringre emlékeztető
módszerekkel.
— 1948-ban Tito számára különleges hajót építettek Karlovicában. Egv másik hajó Split
kikötőjében áll Tito rendelkezésére. Tuft hajógyárában a munkások egy álló hónapon keresztül dolgoztak egy harmadik hajó építésén, ugyancsak Tito számára.
— Mindenki előtt ismeretes,
hogy a kastélyok, paloták és
földbirtokok karbantartása igen
nagy összegeket emészt fel. Tito
tuskanzaki palotáját
nyolcvan
katona őrzi. Jugoszlávia népének ötmillió dinárjába kerül Tito egyik palotájának évenkénti
költsége. Tito földbirtokait ál-

Pietro Rossi elvtára

jJr^t-Z+m
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A szerb, horvát, szlovén, makedón, montenegrói, olasz
és
más kommunisták harca a hatalmat bitorló Tito-banda ellen
különlegesen nehéz körülmények
közt folyik.

juufprrr*

Ettől •
sorstól
sza.uaoji.oUa
meg országunkat a Szovjetunió és
a Sztálin elvtárs vezette Bolsevik
Párt, mely leleplezte a Titó.banda
árulását Ettől mentett meg ben.
nünket Rákosi elvtárs ébersége, aki
leleplezte Rajk gyalázatos haza.
áruló kapcsolatait.
Egyre nö, erősödik a gyűlölet a
jugoszláv népben Titó, Rankovics,
Gyilasz, Kardelj, Piade és a többi
nemzetközi kém ellen. Nincs már
messze az idő, amikor a jugoszláv
nép leszámol függetlensége árujóival.

ügynökei jutta'ták SS kézre, mind.
annyink halálát okozva. Mind a négyen az olasz antifasizmus legjobb
jai közé tartoztak.
A Titó banda tevékenységét a
felszbadulás « án is gyilkosságok,
provokációk, valamint nacionalista
és munkásellenes megnyilvánulások
jeüemezék.
A harc a Titó.banda ellen tovább
folyik irja végül a tudósító — to_
vább folyik azok ellen, akiknek ke.
zét oly bátor demokrata vezc.ök
vére szennyezi be, mint
amilyen
Frausin és Kplarich voltak.

talában csak a titkos rendőrség,
legalább kapitányi rangban lévő tagjai őrizhetik.
— Titonak gyenge oldala) az

nép

nyomorog

értékes gyürük, gyémántok és
egyéb ékszerek.
Fantasztikus
összegeket költ el bálokra és
bankettekre, miközben Jugoszlá-

TITO IGAZI ARCA
via gazdasági helyzete naprólnapra romlik.
— Különleges páncélautót vásároltak Tito számára az Egyesült Államokban. Ezzel egyidőben három ugyanolyan kocsit is
vettek, hogy ne lehessen megállapítani, melyiket használja a
négy közül. Amikor Belgrád va-

lamelyik utcáján
végigmegy,
azt a hadsereg és a rendőrség
szállja meg. Minden forgalmat
megszüntetnek. Tito négy páncélautóját mindkét oldalról hat,
őrséggel megrakott, nyitott kocsi fedezi.
A belgrádi Göring fél a néptől és minden oka meg is van rá,

A kommunisták nemzetközi
a Tito-klikk elleni harc

<a

Tito trieszti ügynökei a háború alatt
több harcos antifasisztát
juttattak
az SS kezére
r

Tito tobzódik,

cikke

m.

Jugoszláviában virágzik a fasiszta rendszer. Amióta a jugoszláv kormány elárulta a szocializmus táborát és átment az imperialista háborús uszítók táborában, a munkások és általában
a dolgozó tömegek gazdasági
helyzete erősen romlott. Éles hiány mutatkozik élelmiszerben éa
közszükségleti cikkekben, A Tito.
klikk, amelynek szüksége
van
a külföldi valutára (a propaganda és a külföldi provokátor- és
kémszervezet fenntartása sokba
kerül!), megfosztja a lakosságot a megélhetéshez szükséges
legfontosabb dolgoktól és olyan
árucikkeket exportál külföldre,
amelyekben hiány van az orsizágban magában.
A falu gazdasági, társadalmi
és politikai életében, a népfront
szerveseteiben és az államhatalom helyi szerv-iben kulákok
gazdálkodnak. A Jugoszláv Kommunista P á r t nemcsak a központban, hanem kisebb helyeken
is, vagyis vidéken, a gyárakban,
üzemekben, falvakban stb. is elfajult, a politikai rendőrség eszközévé vált, amely a fennálló
rendszerrel egyet nem értő lakosság ellen irányul.
A Jugoszláv Kommunista Párton belül és különösen a Szlovén
Kommunista Pártban menedéket
találtak a régi nacionál-soviniszták, s ezeknek köréből választják
ki a legmagasabb állami tisztviselőket a gazdasági szervek vezetőit, a különböző külföldi ju-

a „Tartós

békéért,

népi

goszláv missziók „szakembereit"
és így tovább. És megfordítva:
a munk ásszármazású s éppen ezért a dolgozókkal a többieknél
szorosabb kapcsolatban lévő alkalmazottakat, azokat, akikkel
megosztják gondjaikat és nélkülözéseiket, állandóan figyelik, s
másodrangú állásokba helyezik
őket. A párt alartezervi vezetőit
és tagjait, akik r. párt-klikk és
a kormány által folytatott politika iránt kételkedést, bizalmatlanságot és nem kellő lelkesedést mutatnak, kizárják a pártból, megfosztják munkájuktól és
gyakran letartóztat ják. A becsületes dolgozók százai, a rendszer
ellenzői, Rankovics
utasítására
„nyomtalanul" eltűntek.

demokráciáért"

-ban

politikai fellépéssé a hatalmon
levő Tito-klikk ellen).
A haladó demokratikus mozgalom legfőbb céljának megvalósításához, vagyis a
Tito-klikk
megsemmisítésére irányuló harc
vezetéséhez és a Jugoszláv Köztársaság visszavezetéséhez
az
imperialistaellenf demokratikus és szocialista táborba, ú j j á
kell születnie a Jugoszláv Kommunista Pártnak, a valódi forradalmi és nemzetközi Jugoszláv
Kommunista Pártnak, amelv a
városok és falvak dolgozó tömegeinek él ér-- állna, és képes volna arra. hogy határozottan éa
bátran vezesse azokat a Tito—
Rankovics—Kardelj—Gyilasz &
Co. megdöntéséért folyó harcban.
Minden ország kommunistái
teljes támogatást nvuitanak a
jugoszláv kommunistáknak
a,
Jugoszláviában fennálló fasiszta uralom felszámolásáért és a
Jugoszláv Köztársaságnak a béke. demokrácia és szocializmus
táborába való visszavezetéséért
vívott harcban.

De mindezek a megtorló, terrorista intézkedések nem t u d j á k
aláásni a munkásosztály, a parasztok, valamennyi becsületes
demokrata s a j á t felszabadítására irányuló .törekvését. A Titoklikikel szembeni ellenzéki mozgalom egyre szélesedik és a
harc különböző formájában jut
kifejezésre: egyéni és kollektív
tiltakozások, passzív ellenállás r Tito és a
trónszék
hatóságok és az üzemek vezetői
Tito, ha megjelenik színháznek utasításaival szemben, egyi
ni, szabotázscselekménvek. a nők ban vagy m á s nyilvános előadátiltakozása az élelmiszerhiány son, különlegesen díszes, aranya,
miatt. stb.
zott trónszékben ül. A széket
Jugoszláviában már megvan mindenütt viszik utónna. hoey
nak az alapvető, objektív felté- kiszolgál iák a diktátor kénveitelek ahhoz, hogv ez az ellenzé- mét. A 130 kilós Göring utánzat
ki mozgalom a harc magasabb
valóban
kü 1 ön leges
rendű formáiba menjen á t :
a számára
teherbírású
trónra
van
szükség.
munka beszüntetésébe, gazdasági és politikai sztrájkokba
(a Ugyanakkor a színházat háromfennálló körülmények közt Jugo- szoros rendőrkordon veszi körül,
szláviában minden sztrájk, a hogy az éhező belgrádi nép dügazdasági kérdésekkel kapcsolatos minden tüntetés gyorsan át- hétől megvédje a h á j a s zsarnoalakul az állam ellen irányuló kot,
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H a 10 órakor: Dorozsma-EDOSz Hóra,
, 12-kor: Déli Rendőrválogatott-SzSzMTE
Téli Kupa
mérkőzések

x AZ ÁLLAMI ZÁLOGHÁZ és
Hétfőn délután 6 órakor
Árverési Csarnok
NV
Szeged,
Sztálin-sétány
4 sz. alaltt titVASÁRNAP, JANUAR 8.
Oroszlán ti. 4. 1950 január hó 19-én
A Postás Hunyady-téri pályáján rutin a Dorozsma mellett szól, «
kári értekezletet tartunk. A
árverést
tart.
Árverésre
kerülnek
az
Várható idójáráS:
érzésünk szerint nehezen, de meg1949. évi november hó végéig lejárt, titkár elvtársak pontos m e g - ma délelőtt 10 órakor kezdődnek szerzi
meg a küzdelmek a Téli Kupáért.
a csapat a győzelmet.
Mérsékelt nyugati, északnyu- de nem rendezett zálogtárgyak, vaUtána az SzSzMTE—Déli ReodElőször a Dorozsma és az ÉDOSz
gati szél. változó felhőzet, né- lamint az önkéntesen felajánlott jelenését kérjük.
Móra csapatai lépnek a pályára. őrválogntott összecsapásra ke r ül
hány halyen kisebb eső, havasMa délelőtt 10 órakor nyitja A dorozsmaiak
a bajnokságban sor. A válogatott kitűnő nevekből
eső, esetleg havazás. Éjszakai tárgyak. A kiállítás 8 órakor, az
meg ünnepélyes keretek kőzött lfj. szerepeit együttesükkel állnak ki, áll, kérdés, mennyire tudott a csafagy. Reggel helyenként köd. A árverés 10 órakor kezdődik.
A BOLYAI JÁNOS MATEMA- Komócsin Mihály elvtárs, a Nagy- miig az ÉDOSz Móra több fiatal pat a tréningeken összeszokni. Az
nappali hőmérséklet olvadáspont
játékost szerepeltet. A küzdelem SzSzMTE csak úgy győzhet, ha
TIKAI
TÁRSULAT január 10-én szegedi Pártbizottság
felett.
titkára a kimenetele nyíltnak látszik, bár- komolyan veszi ellenfelét é» teljek
indítja el ismét munkás-mennyiBelvárosi Mozi
tfő
és 8 órakor: ságtan tanfolyamát. A tanfolyam- Pártbizottság Pár-,oktatás Házát" melyik csapat győzihet. A nagyobb erőbedobással játszik.
Tanácsadóját". A
ra Táncsics Mihály-utca 2 széna és „Elméleti
Milliomos úr szerelmes
alatt lehet jelentkezni. Az előadá- „Pártoktatás Háza" és „Elméleti A HARMADIK HELYRE KERÜLT A MOSZKVAI D I N A M Ó
Korzó Mozi 4, 6 és 8 órakor:
sok keddien 5—7-ig vannak.
JÉGKORONGCSAPATA
Tanácsadó", a Bezsényi-utca 2.
Fekete ház
A DOMASZÉKI „Vörös Csilsz.
alatf
működik.
lag" termelőszövetkezeti
csoport
8 12:31 8
A szovjet jégkorongbajnokság- 8. Cukor
Széchenyi Mozi 4, 6 és 8 órakor:
párttagjai
a helyi pártszervezet
8 6:33 —
ban továbbra i 5 a CDKA vezet 9. Kiszombor
Felhívjuk
az
összes
tömeg,
Janika,
alapfokú szemináriumán tanulnak,
pontveszteség nélkül. A VVSz a Csanádpalota visszalépett
Vasárnap d. n. 3-kor: Ellenségek. hogy emeljék elméleti színvonalu- alap és haladó szeminárium- második, de a harmadik helyezett
Kosárlabda
kat és nagyobb tudással végezzék
Moszkvai Dinamó veszteit pontovezetőinket, valamint a párt- kat
Bérletszünet.
munkájukat az ötéves tervben.
A rókusi tornacsarnokban ma
tekiDtve jobban á'.l nála. A
A Magyar-Szovjet Társaság moA TERMELÖCSOPORTOK ser- történeti esti iskola szeminá- táblázat állása a következő:
fél 12 órakor játsszák le a Postás
—Békés NB. Il-es női rangadótfeija január 8-án Szatymazon, 9-én téstenyészlörzsekkel való ellátása riumvezetőit, hogy
részükre
1.
CDKA
8
8
—
—
32:
5
16
szegedi zöld-fehérek Csúccsal és
Ószentivánon, 10-én Tápén mutatja nagy ütemben folyik. Eddig is 250
WSz
8 6 —
45: 9 12 A
folyó h ó 9-én, hétfőn délután 2.
O'.áhval megerősítve állnak ki a
be a „Lenin" cimfl szovjet filmet. tenyészsertéssel látták el a Cson3.
M.Dinamó
7
3
1
25:
9
11
grád—csanádmegyei termelőcsoporA Póstás az esélye5 1
25:14 11 küzdelemre.
Az előadások mindenütt fél 7-kor tokat, S még ennél jóval többet 5 órakor összevont értekezle- 4. Krlljja Szovj.
sebb és reméljük, győztesen hagy5.
Sz.
Dinamó
5
—
22:25
10
kezdődnek.
bocsátanak fokozatosan a csopor- tet tartunk a Kálvin-téri szék- 6. Szipárták
el a csapat a pályát. A Póstás
4 1
29:12 9 ja
tok
rendelkezésére.
Ez
a
segítség
NB.
I.-es férfiak Sopronban, a
házban,
amelyre
a
megjelenés
7.
Dzmsiriyec
SZÍNHÁZ:
3 1 22:23 7 Lokomotiv
is mutatja azt a nagy gondoskoII.-es férfiak pedig
8. Daugava
3 1
23:29 7 Budapesten NB.
Vasárnap este fél 8 órakor: El- dást, melyben dolgozó népünk ál- kötelező.
a KASE_vel küzdenek
9.
Bolsevik
1
1
17:31
3
lenségek. „Csokonai" bérlet
lama részealti a dolgozó paraszt1 — 13:28 2 a bajnoki pontokért.
Oktatási osztály. 10. L. Dinamó
ságot11. Lokomotív
7:37
Január 9, hétfő fél 8 órakor:
Röplabda
A KAMARA BÁBSZÍNHÁZ
12. T. Dinamó 7
4:42 —
Kertész Kutyája, Katona-bérlet.
(volt Dugonics gimnázium) ma délMa folytatódnak a terembajnokJanuár 10, kedd, fél 8 órakor'
után 3 órakor előadást tart- MinSzakszervezeti
híreit
Ifjúsági Maros csoport öszi sáig küzdelmei a rókusi tornacsarKertész kutyája, Moliére bérlet.
den gyermeket szeretettel vár a
nokban és a Klauzál - gimnázium
végeredménye
Január 11, szerda, fél 8 órakor: Pedagógusok Szakszervezete. Belétornatermében.
Felhívjuk az üzemi bizottságok
Kertész kutyája, Sbakespeare-bérlet. pődíj 50 fillér.
64: 2
oktatásfelelőseinek a figyelmét, bogy 1. SzSzMTE
Asztalitenisz
RÖVIDESEN
megalakul
aiz
2. HSzMTE
27:11
Január 12, csütörtök, fél 8 órakor:
a szőregi terme- január hónap folyamán a szakszer- 3. Birtok
13:19
A
Szegedi
Textil ma délelőtt. 10
Kertész kutyája, József Attila-béri. MNDSz-szervezet
lőszövetkezeti csoportoknál, továb- vezeti szemináriumok, tekintet nél- 4. MVSE
26:19
órakor a Debreceni Lokomotiwal
Január 13, péntek, fél 8 órakor: bá az újszentiváni „Szabad Föld", kül, hogy hol tartanak az anyagát- 5. MSzSE
19:28
mérkőzik a Magyar Kupa mérkőKertész kutyája, Ady Endre-bérlet. a deszki „Kossuth" termelőszövet- vételnél, a következő anyagot vegyék 6. Battonya
18:31
zések keretében a Sztálln-körút 21
Január 14, szombat, fél 8 órakor: kezeti csoportoknál is.
7. Lokomotiv II.
át:
16:27
szám alatti klubhelyiségben.
AZ MNDSZ január 14-én műKertéss kutyája, bérletszünet.
Január 2—3, hetében az ötéves
sorral és disznótoros vacsorával
Január 15; vasárnap, d. a. 3-kor: egybekötött terennavafó ünnepélyt terv kérdéseit.
Á szegedi
„JCwthz
kutyája"
Kertész kutyája, bérletszünet.
rendez az MNDSz központban (DuIrodalom:
Gerő
elvtárs
parlamenti
gonics-tér
12).
Az
ünnepélyre
minJanuár 15, vasárnap este fél 8-kor:
Amikor Lope de Vega vagy lik a szerelem hatására s nemKertész kutyája, Dózsa György-béri. den dolgozót szeretettel hiv az beszéde és az ötéves terv szövege.
MNDSz.
Az anyagot a szakmaközi titkársá- 300 évvel ezelőtt megírta a Ker- csak megszelídül, hanem a büszElőadások kezdete délutáa |
3
tész kutyáját, nemigen gondol- ke grófnő, aki „szivében
x BAROMFIKELTETŐ állomás gon át lehet venni.
hordja
Órakor, este fél 8 órakor.
február közepén vesz fel előjegyhatott arra, hogy mennyi fej- címerét" könnyen belemegy Te8-án, vasárnap délelőtt 10 órai törést okoz majd azoknak, akik odoro csalásába,
ezzel szinte
Felkérjük igen t bérlőinket ós zést naposcsibékre. Érdeklődni le.
s
üzemi bérlőinket, hogy
esedékes het a baromfikeltető állomáson. A kezdettel a DÉFOSz munkásta- 19 Ifi j 50-ben színre akarják hoz- fittyet
hány a nemrégen még
Mulatsága* igen sokra értékelt grófi címre....
bérletrészleteiket
szíveskedjenek naposcsibék vérvizsgált állomány, gozata taggyűlést tart a szak- ni Magyarországon.
szervezeti székházban. Kálvária érzelmes, igazi spanyol
komé- Ezt a tulajdonképpen
minél előbb befizetni, nehogy a gaz- ból valők.
komikus
— özv. N R I C Z BELÁNE „CUC- utca 10. szám alatt. Kérjük a diát írt, Szinte csak azzal a cél vonást hangsúlyozzuk
dasági hivatal munkájában fennakaerősen.
lamen" virágüzletét a Szegedi tagok feltétlen és pontos raegje lal, hogy
d á s álljon be.
szórakoztasson,
de
Mégis mi a legdöntőbb új eblcnésétmint nagy művész,
akaratlanul ben az előadásban? Az,
hogy
SZOLGALATOS GYÓGYSZER- Kertészet K.V. megvette, felszólítjuk az esétíegea hitelezőket,
A Háztartási Alkalmazottak Szak is a haladást szolgálta és ha megszületett
egy
új
operett.
(TARÁK. Barcsay Károly: Tisza Lahogy folyó hó 12-ig jelentkezze- szervezete I. hó 8-án 7 órai kezdet- nem is kemény, de elég éles és Tudjuk milyen mostohán állunk
jos-korűt 32. Bulcsú Barna: Kálvárinek a / Szegedi
Kertészetnél: tel műsoros előadást tart a szak- szatirikus képet ad kora társa- az új zenés műfajjal,
a régi
tér 7. Dr. Löbl örök". Kenéz E.: KleÚjszeged, Temesvári krt 48 sz. szervezeti székházban
(Kálvária-u. dalmáról, elsősorban az ariszto- szövegsk pedig
nagyrészt
elbelsberg tér 4. Telefon 35-04. Selalatt.
10), melyre vendégeket szeretettel kráciáról. Es az oka annak, hogy avultai:. Mégis vannak bizonyámeczy Béla: Pstőfitelep IX. 489.
X GÉPJÁRMŰVEZETŐI tanfo- elvárunk.
ma ilyen nagy
népszerűségnek ra ellenvélemények,
akik
sajMUZEUM nyitva vasár- és lyam! Ax Állami Autómflszakl Inörvend
Magyarországon.
nálják
Lope
de
Vegát
az
opeÜnnepnapokon 9 órától 18 óráig tézat Szegeden gépjárművezető tanKamara Bábszínház (volt Dugó
Először a Színművészeti
Fő- rettől.
Pedig:
hétköznapokon 9 órától 14 óráig. folyamot rendez. Jelentkezni lehet nics-gimnázium) január 7-én és 8-án
1. Ilyen jó vígjáték még elég
A SOMOGYI KÖNYVTAR nylt- a szegedi Rendőrpalotában, II. 12.
(szombaton és vasárnap) délután 3 iskola fedezte fel a darab értékeit és tűzte műsorára,
mint sok a.'cad a
világirodalomban,
ya köznapokon 9-től 18 óráig.
AZ
ORVOSEGÉSZSÉGÜGYI órakor előadást tart. Belépőjegy
19i8
decemberé- de ilyen jó operett-librettó
pilAZ EGYETEMI KÖNYVTÁR SZAKSZERVEZET közli, hogy a gyermekeknek 50 fillér. Pedagógus vizsgaelőadást
ben, Nem tudtak azonban meg lanatnyilag egy sem.
reggel 8 órától este 7 óráig van harmadik vörheny elleni védőol- szakszervezet.
birkózni a darab szokatlan stínyitva
köznapokon.
Könyvköl- tást 1949. január hó 10-én és 112. Lope de Vega korában is
A vegyipari dolgozók 10-én dél- lusával, belső
csönzés d. e. 8-tól 1 óráig.
ellentmondásaival egyrészt
én délelőtt 11 órakor kapják meg
zenével
játszották,
oltóhelyelken azok a gyermekek, után 5 órakor taggyűlést tartanak és nem találták meg a darab po- másrészt nyugodtan
változtattak,
I
•
akik az első és második oltásban a szakszervezeti székházban.
litikai vonalát sem. A Madách javitgcltak
még a szövegen ts.
A SZEGEDI PAFRIKABEVÁL- már részesültek. Brigádvezetők az
TO kibővítette raktáralt tároló oltóanyagot a tiszti főorvosi hiva3. Formailag igen nagy proA Famunkások Szakszervezete Színház előadása sok újat fedehelyiségeit. A munkálatok befeje- talban átvehetik. A védőnő növen- értesiti tagjait, hogy 8-án 9 órai zett fel a dombban, igen mulat- bléma volt. hogyan lehet a sokződtek, s a Paprlkubeváltó NV. a dékek a fentt Időpontban
jelent- kezdettel taggyűlést tart a szak- ságos és szellemes volt, de még- helyűt
érzelmes,
szentimentális
jövőben fokozottabb mértékben, kezzenek a bri gádvezetőknél.
ellentmondásmentes szöveget reálissá tenni.
Kézenszervezeti székházban. A tagok pon- sem tudott
nagyobb mennyiségben fudja átFÁJDALOMMAL
jelentjük, tos megjelenését kéri a vezetőség. egyvonalú művet alkotni. A töb- fekvő megoldásnak
kívánkozott
venni átvételkor történő kifizetéssel a dol-gozó parawtok paprikáját. hogy DékAnv Mihjtty 73 éves ko- Értesíti a szeminárium hallgatóit,, bi vidéki színház is ezen az úton a megzenésítés, A esne fokozott
rában elhunyt. Temetése 8-An.
haladt, több-kevesebb
sikerrel. érzelmi beállítottságánál
fogva
AZ ÖSZENTTVANI földműveS- dóhitán fél 3-kor a Dugonics- hogy a héten a szeminárium pénteátsegített
ezen
a
nehézségen
és
Rzfivetkezetlx? megérkezett a tehén- temetőben lesz. GvAszoló család ken 6 órai kezdettel tovább folyik.
A Kertész
kutyája
spanyol
muzsitartó gazdák részére kiutalt taVASÁRNAP DÉLELŐTT 9 órau"
Az Orvos Egészségügyi Szakszer- példázat arról, hogy a fent em- Szerikár Dezső szellemes
karmánykorpa. Csak azok a gaz- ko r rendez: meg a KASE Szeged
új
Operettel
lített kutyának nem kell a konc, kája egy kitűnő
dák részesülhetnek a kedvewné- város villám sakkbajnokságát a vezet orosz nyelvtanfolyamot indít de hogy másé legyen, azt nem ajándékozta meg a magyar színnyes takarmányból,
akik
tejbe- Törvényszék i n . emeleti szakszer- január 10-i kezdettel. A tanfolyam
engedi. Akkor ugat, harap, sőt padokat.
jgyüjtési kötelezettségünknek száz vezeti klubhelyiségben. Nevezés a
ideje lehetőleg este 8 óra. Jelent- a végén inkább mégis ö eszi
Miklósy György
százalókig eleget tettek.
helyszínen a verseny kezdetéig.
kezni lehet Dózsa György-utca 9. sz. meg. így Diana, Belflor grófnője
is, aki mikor megtudja,
hogy
alatt.
Jutalmat kaptak
írnoka, Teodoro szerelmes szola Szállodaipari NV
gálójába, Marcellába, 5 is lángszegadi üzemeinek
ra lobban, de amint
Teodoro
AZ MSZT HÍREI
legiobb dolgozói
szakítva Marcellával feléje for' Szeged tudósai szombaton este selveü és ezen keresztül a SzovA Magyar-Szovjet Társaság fel- dul, már nem kell neki. Teodoro
A Szállodaipari NV igazgatóIrtekezTctet tartottak a Magyar. jetunió tapasztalatainak átvételé- hívja azoknak az „Uj Világ" elő- visszatér Marcellához, de ez me- sága megjutalmazta a szegedi
Szovjet Társaságabn. Az értekezlet vel. Tudósaink hozzászólásaikon fizetőknek figyelmét, akik még ed gint olaj Diancc tüzére, kezdődik üzemeltben
kiválóan
dolgozó
dig nem kapták meg az „Uj Vilá- minden elölről, egész addig, mig
keretében behatóan foglalkoztak a keresztül rámutattak arra, hogy az got", vagy bármi panaszuk van, Tristan, Teodoro inaSa, egy fur- munkavállalókat. Az e heti üzeMagyar.Szovjet Társaság kérdé. ötéves terv folyamán rájuk váró Írásban adják be észrevételüket az fanggál gróffá nem teszi gaz- mi gyűlésen osztották szét az
ajándékokat. A megjutalmazothatalmas feladatokat csak a szov- MSZT sajtóosztályára.
dáját, és most már az
azelőtt tak meghatottan vették át Nóti
sokat emlegetett
rangkülönbség Miklós vállalatvezetőtől az ajánjet értelmiség példájának követéSzép erodménnyel indult
sem
áll
az
útban.
dékok; t. A
Royal-Hági üzem
sével tudják megvalósítani.
lljszentivánon az egyhónapos
MtNSz-SzlT-HÍREK
Szegeden egész új, szinte for- dolgozói közül Czeglédi JózsefAz értekezlet foglalkozott tudo.
főzőtanfolyam
radalmi előadás készül.
Tartal- né mosónő,
Jenéi József felmányos és művészeti szakosztályok
Felhívjuk az ifinapi előadók, rá- milag ez abban áll, hogy az ér- szolgáló és Gál Rózsi takarító,
Tegnap fejezték be Ujseent- megalakításának kérdésével is. Ha- dióvitavezetők és a szeminárium- zelmes szerelmi vonalon keresz- a Hungária munkavállalói köivánon a december 8-án megin- tározatot hoztak, hogy az érteke®, vezetők figyelmét, hogy ma délelőtt tül mondunk kritikát az akkori zül Martiss Erzsébet
konyhadult egyhónapos főzőtanfolya9 órakor a MINSz-székházban (Dó- társadalomról. Teodoro-ban, aki lány, Vázsonyi
Teréz
gazdaletet
követően
széles
rétegű
értelmot. A tanfolyamon az újszentzsa György-u. 14. szám alatt) érte- szerelmes is, de ezenkívül kar- asszony és
Szigetfalvi József
iváni MNDSz 30 tagja és a 8. miségi gyűlést hívnak egybe, ame- kezletet tartunk.
rierista, jellemének ezt a tulaj- portás kaptak értékes textil juáltalános osztály leánytanulói lyen megalakítják a szakosztályodonságát
domborítjuk ki s ez a talmat. A Szállodaipari NV juHétfőn délután 6 órakor kultúrvettek részt. A nagysikerű zá- kat.
épp az arisztokrá- talma is
bizonyítéka annak,
vezetők, sportvezetők és káderveze- kis aljasság
róvizsgán megjelent a tisztiors
cia
vi
szássága
mellett
lesz
megAz
értekezletről
részletes
ismerhogy
nmig
tőkés a profitot a
a
vos és a járási szociális felügyetők részére értekezletet tartunk a
bocsátható.
Diana pedig,
aki saját dőzsöléráre fordította. adlő is, aki nagy megelégedéssel tetést keddi lapunkban közlünk.
MINSz-székházban.
kezdetben kegyetlen, gőgös, dur dig az állami szektor a nyerelátták azt a szép eredményt, meva zsarnok, igazi „kertéss ku- ségből megjutalmazza az árrá
lyet egy hónapi tanulásuk alatt
tyájaa
végén szelid nővé vá- érdemes dolgozókat.
Olvasd,
terjeszd
az
U
j
Világot,
az
MSzT
központi
lapját.'
fe tanfolyam hallgatói elértek.

A szegedi tudások idckcztüt
a klappol-Szintiét lÁisasápáan

10 Vasárnap, 1950. Január 8.

A MAGYAR KENDER DOLGOZÓI

MEGJELENT AZ „ U J VILÁG" LEGÚJABB SZAMA

Az „Uj világ" legújabb száma
Uíi/tálc ki a t&íU &zeg>edi na$>y>ü,zemet
ismerteti azokat a nagyjelentőségű
eseményeket, melyek a szovjet ter-

Cikket közöl az „Uj világ" a
Szovjetunió egyik iparvidékéről, a
„kincses Ural"_ról és az itt dolgo.
A verseny leltétele: január 25-ig az fizem dolgozóinak
melésben, művészetben és irodalmi zó kiváló szovjet sztahánovistákéletben történtek. Résziéies cikket
80—90 százaléka álljon egyéni versenyben
közöl a sajtó olvasásának fontos- ról. Dicső szovjet szárnyak címen
A Kálvin téri székházban tar-1 be és ezeknek a versenyeknek Kender dolgozói
nevében ver- ságáról. „A sajtó és az olvasó" érdekes cikket Ír a szovjet repütották meg a legutóbbi kibőví-1 kiértékelésébe, Tudjuk, hogy fel- senyre hívta ki az 500, vagy en- cimmel tárgyalja a munkáslevele, léstudomáriyról, Tupoljev Sz. Iljutett üzemi négyszög értekezle- adatunk lesz még az is, hogy rá- nél több munkás: foglalkoztató zés fontosságát, ismerteti a masin. Lávocskin, Jakovlev és a töb.
tet. A megjelenteket Biíp Vince' mutassunk azokra a
helyekre, üzemeket. A verseny célja, hogy gyar dolgozókkal, hogy a szovjet
bi
szovjet repülőgéptervező tudó.
elvtárs üdvözölte és
nyitotta ahol újítani kell,
rámutassunk január 25-re a dolgozók 80—90 olvasó nemcsak csupán olvassa a
meg az értekezletet.
a szűk keresztmetszetekre,
hogy százaléka egyéni versenyben áll- „Pravdát", az „Izvesz.iját" és a sok munkájáról.
Ezenkívül riportot közöl a lap
— összehívtuk üzemeink kom- ezzel
többi lapokat, folyóiratokat, hais elősegítsük
az újí- jon.
*
munista vezérkarát — mondotta tások számát. Feladatunk még
A versenykihívást az érdekelt nem egyben munkatársa is. Beszá- a rosztevi Mezőgazdasági Gépgyár!
Bite elvtárs, hogy az elmúlt év ezeknek az újítások eredményei- üzemek képviselői lelkesen fo- mol az üzemi és falusi levelezők életéről, a szovjet kolhozparaszft.
hatalmas eredményeit,
három- nek kiértékelése is. Reméljük, gadták. mert tudták, hogy a sze- feladatáról.
ság jólété; öl és munkájáról. Ir még
éves tervünk sikeres befejezését hogy ezzel a jnunkával sikrül gedi üzemek becsületes dolgozRészletes cikket közöl a lap a
megtárgyaljuk. Az elmúlt év ha- még közelebb kerülni a munká- zói a Szovjetunió
támogatásá- Magyar.Szovjet Társaság január a kinai Néphadsereg által felszatalmas eredményei, de különösen sokhoz s minden különbséget el- val, Pártunk,
Rákosi elvtárs harmadiki országos titkári értekez. badított nagy kikötőváros. Kana Sztálini munkafelajánlások s tüntetni, amely még fennáll a bölcs irányításával ezt a fel- letérői. Megjelöli feladatainkat
a ton dolgozóinak életéről is és bea sztálini műszak
során c lért műszaki és fizikai dolgozók kö- adatot is megoldják és az öt- Magyar-Szovjet szervezetek szín- számol anéJ, hogy milyen nagy
eredmények azt az utat mutat- zött.
éves tervben reájuk háruló mun- vonalának emelése terén. Rávilágít lelkesedés? el ünnepelték
Sztálin
ják, amelyen az ötéves terv beSebesi János elvtárs a Magyar kát maradéktalanul teljesítik a azokra a hibákra, melyeket rövid
elv'árs
születésnapját
a
föld
min.
indítása után haladnunk kell.
időn
belül
fel
kell
számolnunk
üzeszocialista
Magyarország
felépíKender ÜB titkára felszólalásá— Ezen az
értekezleten — ban az eddig elért eredmények tése, az egész dolgozó nép fel- mi, kerületi és falusi MSzT szer. den táján.
vezeteinkben.
mondotta továbbá Bite elvtárs fokozása érdekében a Magyar emelkedése érdekében.
Heiedik folytatását közli Mihail
— megtárgyaljuk a hároméves
Solohov, a „Hazáért harcoltak" ci.
terv eredményeit, hibáit s a tamű regényének. Fényképet kőzöl
pasztalatokat levonva hozzákeza
szovjet légierők Budapesten sze.
dünk a további feladatok megreplő
ének- és táncegyütteséről.
valósításához.
Bite elvtárs, bevezetője után c
Beszámol nagysikerű szereplésükről,
ifj. Komócsin Mihály elvtárs, a
fzen keresztül megismerkedhetnek
Nagyszegedi Pártbizottság
tit— ezért lert tagja a Magyar-Szovjet Társaságnak művészetükkel és tudásukkal azok
kára tartotta meg beszámolóját.
a dolgozók is, akiknek nem juthaKomócsin elvtárs beszámolójáelőtt, ahol Sztálin
elvtárs él, tott ki ar a/ öröm, hogy szeméban szerepelt a hároméves terv
c4 szegedi üzemekben és a környékbeli falvakban számUv
ahonnan
győzelemre vitte a lyesen látb ftsk volna őket.
befejezésének és erdményeinek ( lem példa adta tanújelét annak, hogy mennyire
fokozódik
a
megvitatása, a
munkaverseny- ! dolgozóknak és dolgozó parasztoknak a szovjet nép iránti sze- szovjet nép nagy honvédő és
i> észlci c ismertetést nyújt
az
felszabadító harcát. Szeretném
mozgalom, s ezen belül a sztáli-; retefe. A példák között ékesen+beszélnek azok a számok, athé„ül világ" m.udazokról
az ese.
ni felajánlás, a sztálini műszak,! \yék azt mutatják, hogy as elmúlt néhány hét alatt mennyivel
tanulmányozni a szovjet zene
a Sztahánov-mozgalom,
az új ! emelkedett as üsemi, kerületi é3 falusi Magyar-Ssovjet
szervező. művészetet, amely a termelés és ményekről, amelyek az elmúlt hét
államosítások, az ötéves terv és tek tagjainak létszáma. Egyre nagyobb érdeklődés
nyilvánul
a boldog, gondtalan élet hang- íolyainár a Magyar-Szovjet Társa,
az előttünk álló feladatok kér- meg a dolgozók körében a szoojet nép harca, élete, művészete
ját a d j a vissza. Sőt még ennél ság munkájában örténtek. Cikkein
dése.
és a dolgozók iránti
szeretete vonalán.
u
is többet, ú j erőt adnak műveik- keresztül nngy segítséget nyújt a
Komócsin elvtárs Ismertette 02
üzemeket. Szeretnék egyszer el- kel a dolgozóknak a következő, dolgozóknak a termelés emeléséértekezleten ezt a hatalmas ered' nek frontján.
két
eélkUiiztXt
sétálni a moszkvai
„Kreml" feladatok végrehajtásában...
ményt, amelyet Pártunk vezetésével az ország dolgozói értek
Tóth Veronika
elvtársnő a
él a hároméves terv folyamán.
— Magyarországon a felsza- szegedi Textilkombinát ifjúmunbadulás óta hatalmas változás kása is azok között van, akik az"
történt, mondotta többek k.VÖtt. utóbbi napokban lettek a MaMagyarország
as
elmúlt évek gyar-Szovjet Társsaság tagjai
folyamán átalakult, új országgá
— Megtiszteltetés számomra
ö t esztendővel ezelőtt igen sű- lő munkáról, a lelkes dekoráció- meg a munkáját, hogyan észszelett, amelyen belül új munKÓS- ennek a szervezetnék tagja len- rűn bekopogtatott a szükség, ról. a tanulásról,
rűsiti, hogyan tanítja a gyenn haladó szeúsgtdty, parasztság é% új értél- ni, amely összekötőként szolgál gond, szomorúság Faragó Sz. Mi- mináriumról, melyet
most végez. gébb eredményt elérőket.
tniség vem kialakulóban.
közöttem és a szovjet dolgozók hálynéék otthonába. A kérdés Egyszerű szavak, mégis mennyi
X
A hároméves terv
eredményt' kőzött — mondja Tóth Veroni- mindig egy volt: mi lesz holnap? minden van mögötte:
Faragóné
egyszerű
szavakkal
— Azelőtt, a
felszabadulás
« külföldi országok
szákemberei ka elvtársnő. —
örömmel és Mi lesz, ha nem lesz munka? Mi
tett
ígéretet
a
tervbeindító
ünlesz,
ha
a
tőkés
kívül
teszi
őket
előtt
„csak"
dolgoztam.
Mert
keielőtt csodaszámba mennek. Mi bátran mondhatom, — nagy célnepségen, hogy teljesítményét toazonban nagyon jol tudjuk, hogy jaim vannak az MSzT szerve- a gyárkapun? És bizony sűrűn lett a kereset. Azóta kezdett kör- vábbi öt százalékkal emeli marabennem, hogy a
nem csodáról vem ssó, hanem a zettel. Most legfőbb célkitűzé- volt így s akkor a semmivé zsu- vonalazódni
beváltotta ígéretét.
más értelme ls van, déktalanul
magyar dolgozó nép, a kommu- sem, hogy elsajátítsam a szov- gorodott az a nagyon kis darab munkának
de a munka Igazi célját, igazi Nem akar azonban megállni enkenyér
is
nisták építő munkájának e>od- jet nép nyelvét.
Ezentúl még
értelmét azóta tudom, amióta ta- nél az eredménynél, még magaményei, annak a munkának, me- sokkal többet akarok tanulni tőnulok. Azóta tudom, hogy a szo- sabbra törekszik. Tanulmányozsztahánovisták
lyet a hároméves terven keresz- lük, mint eddig. Szeretném elGyorsan tovafutott a sok ese- cializmus a termelékenység eme- za a szovjet
tül, Öletve két év és öt hónap olvasni betűről-betűre a „Prav- ménnyel teli öt esztendő. Sok- lésével érhető el s azóta tudom. munkamódszerét, hozzájuk akar
alatt a magyar dolgozók a kom- dát". az „Izvesztiát" és a többi minden történt ezalatt a vilá.g- hogy a többtermelés éppen úgy hasonlóvá válni. Hogy ez sikeaz én életemet is előrelendíti, rül is neki — nem kétséges. Igy;
munisták vezetésével
végeztek.
hozzánk eljutott szovjet nyelvű bam. az országban, de Faragó mint a többi dolgozótársamét.
mondja:
Mihálynéék
életében
ls.
Ha
valaHa az országos tervteljesíté- lapokat és folyóiratokat.
— A Párt segít!
melyikük felhozza a régi időket,
Hogy Faragóné mennyire tudBen belül megvizsgáljuk Nagy;
a
másik
azonnal
közbeszól:
„Ne
*
ja
mindezeket,
arra
nem
kell
A
másik
nagy
célkitűzésem
szeged tervteljesítését, megállais beszéljünk róla!" Hát mi is élőbb bizonyíték, mint a sztálini
Faragó Sz Mihályné elvtársnő
píthatják, hogy a tervet Út is az, — folytatja Tóth elvtársnő, történt öt esztendő alatt? — Egy műszak, amelyben 297 százalékot
határidő előtt összértékben, sőt — högy részleteiben is megis- élet. Legalábbis Faragóné azt ért el. Nem kell elevenebb bizo- a DÉMA élmunkásjelöltje. a Párt
neveltje. Ha nincs a Szovjetunió
Sztahánovösszértékén ja túl teljesítve vég- merjem a szovjet
mondja : ,/Mintha csaik azóta él- nyíték, mint az. hogy átlaga az- felszabadító hadserege, ha nincs
mozgalom
fejlődésének
történerehajtottuk.
nék!" Kis piros tagsági könyvet óta se esett a 153 százalók alá. a Párt, Faragónéék a j t a j á n még
tét. Mindent tudni szeretnék a
Komócsin elvtárs felhívta az szovjet sztahánovistákról, tudni mutat. Szép lila tintával van be- A finomcsiszoló gépteremben Fa- mindig csak a szomorúság kopogPárttagságának
kehe: ragóné a követendő példa," Min- tatna be. Nem volna szép jelen,
értekezleten
jelenlévők figyel- akarom pontosan, hogyan tud- leírva:
den dolgozó azt nézi, hogyan dol- "yönyörű jövő, terv, csak a min*
1945.
mét orra, hogy as ötéves terv ták oly sikeresen győzelemre vingozik. Hogyan ér el a mennyisé- dennapi bizonytalanság. É s F a r a .
komoly feladatokat jelent Pár- ni a nagy sztálini ötéves terve— Legszívesebben ezt a dátu- gi többlettermeléssel együtt mi- gónó sem válhatott volna azzá,
tunk számára. De komoly fel- ket, hogyan
valósították meg mot mondanám, amikor azt kér- nőségjavítást. Hogyan szervezi ami ma: újtipusú emberré.
adat ez a Szakszervezetnek
és a hazájukban a szocializmust, ho- dezik. mikor születtem — beszél
Faragóné edvtársnő — mert az
váUalafvezetőkneki is.
Beszédégyan lettek újtípusú
emberek. az, élet, ami azelőtt volt. nem is
ben a feladatok között nem utolvolt élet.
só sorban említette meg, hogy Mert én is az akarok lenni.
fontos féladat a Szovjetunió taMosolygósan inaga elé réved.
akar&k
kajftni..." Látszik, hogy gondolatai nem a
pasztalatait
elsajátítani,
tanul- „CfaltUtel
mányozni azokat a
műveket,
— A Magyar-Szovjet Társa- régmúltban, hanem a közelmúltNépgazdaságunk szempontjá- Ezért fontos a vermek oromzatát
melyek ezekkel a
tapasztalatok- ságban akarom megtalálni a ki- ban járnak. Arra. az estére gonamikor megérkezett a pecsé- ból igen fontos, hogy az idei mindaddig nyitva hagyni, amíg
kal megismertetnek
bennünket. elégítő feleletet arra,
hogyan dol,
Rámutatott a terv sikeres vég- kapcsolódjanak be üzemünk dol- tes írás, amely elmondotta, hogy termésből előállított cukorrépa, a hőmérséklet a fagypont alá
a Gyógyámértékeső
NV takarmányrépa ts konyhakerti
rehajtásának
érdekében a mű- gozói a fiatal magyar sztaháno- férjét
nem süllyed. Ott ahol a vermevállalatvezető helyettesévé nevezSzaki dolgozók fonto3
feladatai- vista mozgalomba. hogyan érhet- ték ki. Azután a másik délután- dugványok minél kisebb veszte- tadb és prizmákat már korábra és kihangsúlyozta
azt, hogy nek el a termelésben és tanulás- ra gondol. Az ötéves terv első séggel teleljenek át és 1950 ta- ban leföldelték, és emiatt nem
a
terv sikeres
befejezéséhez ban olyan eredményeket, mint a napjának
délutánjára,. Akkor vaszán minél nagyobb terület be- tudott jól kiszellŐMii. azt halaszükséges a műszakiak
becsüle- hős Komszomol
ifjúmunkásai. tudta meg, hogy az üzem dolgo- ültetéséhez legyenek elegendők. déktalanul meg kell bontani. Az
öttes, öntudatos munkája. Szüksé- Tudom, hogy ezt a válsszt meg zói őt. Faragó Sz. Mihálynét él- Az idei magtermelés már
éves tervünk második évének ve- esetleg már romlott dugványomunkásnak jelölték.
ges az, hogy minden fizikai és is kapom.
tőmagszükségletét biztosítja, a kat ki kell váltogatni és csak akműszaki dolgozó a Párt irány— Tudja elvtárs! Amikor meg- konyhakerti magvak p;dig kül- kor szabad ismét letördelni, ha a
f
s
mu atá a alapján végezze munSzeretnék
tgxpzer... hallottam, az első pillanatban kereskedelmünk
szempontjából verem már kellőképpen lehűlt.
káját, javítsa
munkamódszerét,
nem akartam p fülemnek hinni. fontosak.
Több helyen előfordult az is,
a szervezés terén, képezze, maBucsuzóul még ezeket mondja Aztán nagyon örültem, hogy edKülönös gondot kell fordítani hogy az őczi szárazság folyamán
gát, hogy helyt tudjon állni a Tóth elvtársnő:
digi munkámmal ki tudtam érdetéli felszedett dugványokat
fonytermelés vonalán.
ezt a megtiszteltetést. Már az idén a dugványvermek
m
— Egyszer szeretnék kimenni melni
neim is tudom, hogy mit mond- ellenőrzésére, mert az őszi szá- nyadt állapotban vermelték elKomócsin elvtárs beszámolójá- a Szovjetunióba, elmenni a sztá- tam ott azon az értekezleten razság következtében a dugvá- Ilyenkor gyökérpenészedés lép
hoz többek között Sugár Mihály lingrádi traktorgyár dolgozóihoz, örömömben, de csakis azt mond- nyokat általában csak későn fel.
elvtárs, a Magyar Kender mű- ahol
meglátnám,
hogyan
élnek hattam, amit m o s t : Fokozott jó szedték fel és legtöbb helyen a
Az ilyen vermeiket is meg kell
Szaki dolgozója is hozzászólt és ők, hogyan dolgoznak és hogyan munkámmal akarok továbbra is termelők azonnal le is tördelték.
hozzászólásában a következőket tanulnak. Szeretnék együtt sé- rászolgálni erre a kitüntetésre.
Igy nem hagytak elég időt arra, bontani, a romlott dugványokat
mondotta:
tálni a végtelen búzamezőkön és
hogy a dugványok „kifújhas- ki kell válogatni és csak a telKipirult arccal, lelkesedve me— Üzemünkben
megállapítot- gyapotföldeken, a kolhozpirasz- sél erről a nagy élményéről. Be- sák" magukat. Vagyis a verem- jesen ekészségeseket szabad újtuk, hogy nem elegendő elvégez- tokkal, akik már régen elfeled- szél a munkájáról, de szava min- ben keletkező hő és pára elpá- ra elvermelni.
ni a magunk feladatát,
hanem , ték a cári Oroszország nyomo- dig visszakanyarodik oda, ahol rologhasson. A dugványok úgy
Elsősorban a termelők érdeke
feltétlen bele kell kapcsolódnunk | rúságait és
megteremtették a gondolatai a legszívesebben időz- tarthatók el legjobban, ha a ve- a dugványvermefc gondos elss egyéni verseny kiszélesítésé-1 szocialista mezőgazdasági nagy- nek: a Pártra. Beszél a népneve- rem hőmérséklete 3—i C fok. lenőrzése ós kezelése,

"TjéÜi (Veronika mindent tudni akar
A SZOCIALIZMUS ORSZÁGÁROL
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MINDENES fözönőt keresek. Zri.
nyi.utca 9.
5593
15-re KERESEK gyorskezü, tisztaságot szerelő bejárónőt reggeli órákra. Jelentkezés 2—4 óra között Kölcsey-u. 10, L 8.
5667
JÓLFÖZÖ bejárónőt keresek. Jelentkezni 9 u t á n . Tisza Lajosk ö r ű t 91. I. 2.
. < .->-v E T E L
BELKLINIKA kutyákat vesz.
SÖTÉTKÉK férfi télikabát és agy
tavaszi kabát
középiermetre eladó- Óbébai-aor 13. Klebrisbengtelep
5591
IGÁS tó, csikó, borjú, Bzefcér, takarmány.
kukoricaszár, szalma,
polyva eladó. Tábor-u. S. III. a
9. a.
5615
FIATAL sertés riadó. Sándor-u.
36 szám.
5®11
CIPÉSZ stoppoló-gépet
vennék.
Rög ön Jelenteni lehet Kossuth Lajos-Sugárút 105. szám.
5561
ELADÓ egy darab
fiatal
hasas
kanca tó. Tud.: Cserzy Mtbály5556
u 12. sz.
DESZKEN 3 darab háromnegyed
hold termőföld szabadkézből
riadó. Érd.: Desrak, IX.-u. 36.
DISZNÓÖLÉSHEZ alélkés 7, húsdarálókések köszörülése 2, késkőezörülés 1.50. Fráter késes-üzletében. Mikszáth K.-u. 5.
5144
RIBIZLI és egres (piszke) dugványokat
keresünk
fasor 43.

megvételre.

Fő-

T£LJ£b£N UJ
VÁROSI BUNDA eladó.
Érd Attila-u'cs 14 sz
LAKBERENDEZŐ

Szőve kezet fel-

számol ás adott, a bútorokat leszállítóit áron kiárusítjuk. Takaréktér-u. la.
FIGYELEM1 Veszek haaanált téli
bundákat gépkocsivezetők részér®,
Cí m M. I. Vértamik-tere 6 se.
Reggel 8-tól délután 4-ig.
5676
KERTÉSZEK! vízfűtés és lapátoláshoz alkalmas fűtőtest, két darab. komplett csövekkel olcsóm eladó. Széchenyi-tér 8. Virág-üzlet.
5581
KÖI ariibunda, fekete télikabát

perzsával

kis alakra eladó. Rooee-

wett-tér 5. Dohámy-bolt.

B E B G A Ó R T A S . bécsikék. crincsfaa

fajnyu'óak eladók- Bocskai-u. A H.
emelet. Hucs.

5613

FODOR -telepen Murányi-utca
15
srámú tVUhár eladó5690
SZÉKEKET, padokat, tóoákat
vesz a Hírlapterjesztő kuttúrcsoportja. Címeket kérjük leadni a
ktactóhiva talunkba:
Kárász-u. 6.
ALIGHASZNÁLT 1 darab dupla
rekamié, 2 darab modern fotel. 4
kárpitozott szék diófa színben po11 túros olcsón eladó. Clm: Dorozsma Erzsébet-utca 48 az
5164
BÚTOR nagy választékban
olcsó árakor az
Asztalosmesterek
Bútorcsarnokában,
Dugoniosriár
11. Fizetési kedvezmény.
BŐRKABÁT, bőnadrág. mérték
után készül, bőrkabát
javítások
vízhatlan
festéssel
készülnek
Csordás bőrruha készítő mesternél. Szent Miklós-utca 7„ felsővárosi templom mögött.
SZINIELÖADASOKHOZ

festékek,

ragasztók, kreppetk stb. Dudá« 11latszeftárában.
Szeged. SztáflitD(Tiszn L.) körút 19.
MAKÓI ERÖS TURÓ legolcsóbb,
legtáplálóbb 2.70 forint. Aradí-u.
5. Déle'őtt 8—12-lg.

REKAMIE. állványok, konyhaberendezés, hálószobabútorok legolcsóbban Spitzer Sándor asztalosnál. Margit-u 12.
ASZTALOSOK figyelem! Steáraz
épüCetfa Róna-u. 3. az.
stnodl
éoületfa eladó. Róna-u. 8. ta.
5594
E L A D Ó K 30—35 kg-Ow süldők
Szili éri sugárút 37. sz. alatt
ELADÓ érett-trágya megegyezés
szerint,
vevőnek
helybe
szállítom. U j s z e n t i v á n 220 szám.
HIZÓ eladó. Debreceni.utca 13. 564n
MEGBÍZÁSBÓL keresek 1 db vörösréz fürdőkályhát és 1 db. 10 literes autogeissert, elmet kérem le.
adni Horváth Kálmán bádogos és
vízvezeték szerelőnél Jókai-u. 6/a.
5645
2 DARAB kilenchónapos
süldő,
modern konyhabútor és (éderes hordárkocsi eladó. Mikszáth Kálmán-u.
19, udvarban.
5660
RÉZÜST, üstházzal, vagy különkülön is eladó. Paprika-u. 53.

5671

WERTHEIMKASSZA eladó. Fonyó,
Kölcsey-u. 4.
5687
100-as SZAKSZ, 100-as Csepel,
200 as NSU motorok eladók. Fodor,
Miksztáh Kálmán-u. 6.
5669
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GYAPJUTORONTÁLI földre, sezlonra alkalmas, keletlperzsa összekötő eladó. Attila, u. 3. L 12. 5644
TÉLIKABÁT 13—14 éves leánynak
eladó. Tani tó ikisk ertek, Martonosi
utca 18.
5643
TANGÓ.HARMONIKA Hohner, 120
basszusos, váltós, eladó. Fodortelep, Tölgyes.u. 16.
5641
HIZÓ 9 hónapos,
tóvábbtartásra
eladó. Molnár.n. 22/a.
5642
ELADÓ 1 db 250 KC motor kész.
pénzért vagy bármiért elcserélem
és 2 női kerékpár eladó. Váradi-u
34.
5654
ELADÓK 3 «s 4 hónapos malacok
Mura.u. 7. (Tüzér laktanya mö.
gött)
g649
KORCSOLYA 36-os és alig hasz.
nált 36-os női bama korcsolya c i .
pő eladó. Bajcsy Z a . u . 22. 1. 7.

I

r

d

MAJDNEM. ÚJ 3 karikás sfltós, pl.
roszománcos gázsparthert, igen szép
ebédlőszőnyeg, festmények olcsón
eladók. Gutenberg.ulca 6. földszint.
5571
BEKÖLTÖZHETŐ magánház riadó.
PetőfMelep VII. utca 361. Érdeklődni vasárnap déieelőtt 12-lg, hétköznap Török-utca l / a . fodrász.
5587
ZONOORA
eladó, Wlvid bécsi
gyártmány. Búspáter.u. 17. L 4.
5578
VENNÉK sürgősen zongorát, vagy
pianinót, tangóhanmonikát. hibásat
is. Éresitést „Hangszer" JeJigére a
Baross hirdetőbe: Budapest Sztálin út (Andrássy út) 54.
LÉGFEGYVEREK jókarban eladók.
Használt cserepet zsindelyt vennék. Sándor-u. 43.
5614
ÍRÓASZTAL, bőrszék, csontszlnü
hármasszekréy eladó Berzsenyi-u.
l/a. IIL 10. Megtekinthető 1—3-ig.
5612
MENYASSZONYOK
FIGYELEM !
Selyemdamaszt ágynemű garnitu.
ra riadó. Br. Jósika.u. 41. divat,
szalon.
SVÁJCI karóra 180 frt-ért eladó.
„15 köves" Jeligére a kiadóba 5532
TELJESEN új fürdőkályha eladó.
Rigó-utca 30. I.
5558
VÁLASZTÁSI és 3 hónapos yorkshirei malacok eladók. Szabadsajtó-utca 26,
~
5599
ÉLÉSKAMRÁBAN is használható. 200x200z28 cm. méretű könyvállvány és régi, masszív íróasztal riadó. F ő f a s r 52.
5689
ÍRÓASZTAL, automatikus zárral,
kilencfiókos, kifogástalan állapotban eladó. Ságvári E.-n. 6. II. 4
5665
J ö állapotban lévő
rökamévázat
megvételre keresek. „Féregmentes"
jelige.
5656
JOLFEJLETT malacok olcsón eladók. Hattyas-sor 31.
PETŐFI-TELEP X. u. 616. sz. a.
ház lakásátadással eladó, rtz, villany bent, esetleg városi házért elcserélhető, különbőzetet fizetem.
5657
NÉGYKEREKŰ kézikocsi 300 kg
teherhirású, eladó. Klapka (Uj)-tér
2. szám.
LENGYELRE ldsebb termetre eladó. Szent Iftvén-tér 14
5662
TRÁGYA eladó vagy szalmáért elcserélhető. Hajnal-u. 34.
ELADÓ két darab fiatal igáslő. öt
halmi-ót 2, Gera Mihály fuvarosnál.
5684
TÉLIKABAT szőrmegallérral 12—
14 éves fid részére eladó. Mikszáth
Kálmán-u. 11, I. 1.
5683
ASZTLOSOK, figyelemül 5 köbméter deszka eladó. Szeged, Lengyel-u
26.
5691

5647
DIÓBARNA poWuros kombinált
szekrény olcsón eladó. Rendelése,
ket részletre ls vállalok, Kálvária,
uca 43.
5648
ELADÓ ú j szekrény, k f t Agy. P e .
töfi.triep III. u. 113.
5632
ELADÓ nöi fekete téli kabát p a r .
zsa gallérral, alacson termetree.
Petőfi S.-sug. 49. Italmérés.
563
HASZNÁLT bútorokat és kárpito.
zott rossz bútort is megvételre k e .
resek. Klein, Párisi-kőrút — Marx.
tér sarok.
5631
KERESEK 1000 forint kölcsönt két
hónapra „Szegedi" jeligére.
5630
TANULÓ zongora olcsón eladó.
Molnár.utca 33.
5628
GYERMEKFÜRDÖKAD zománcos,
kifogástalan és fekete nól bárány,
bunda eladó. Puszaszeri-o. 26. 5622
ELADÓ emeletes ház. Polgár-u.
8. Felvilágosítást ad dr. Hajdú
Béla, Zrlnyi.u. 2.
5625
KILENC hetes malacok H 1 és fél
éves koca eladó. Petöfi4riep VIII.
utca 400.
5620
75úx20.as köpeny (autógumi) eladó. Szetói Béla órás, Oroszlán,
utca 5.
5635
SZILLÉRI suggá rútom magas földszintes ház betonozott pincével sza.
badkézból
alkalmi
áron
eladó.
„Nagy kert" Jeigére.
5634
PLÜS szalon garnitúra, fehér hármasszekrény, ágy betéttel, női kabát, ládák eladók. Polgár-u. 18.
5639
EOY 3 + 1 kis törpe szuper és egy
petróleum főző eladó. Széchenyi,
tér 8. I. em. 10.
5624
EGY kombinált szekrény
eladó.
Nótási Istvánné, Széchenyl-tér 8.
szám.
5681
KONYHASZEKRÉNY
(oddalszekrényea) eladó. Cím a kiadóban.
*
5674
KARÓRÁT, óra/szerkezetet veszek.
Nagy órajavitómflhely! Szelei Béla. Oroszlán-utca 5.
5596
PITVAROSI kannal
pározjatöU
választási yorkshirei fajmalacok
eladók Brüsszeli-kőrút 16.
5617 B E L V Á R O S I
TeVfon 40 °5
NAGY JENÖ-utca 3. szám alatti
érfa ,
kocsmában egy „Rex" billiárdIsnnár 8 - l l - i g raaárna töl izerdá c
asztal eladó.
5516 Vasárnap ; fél 4, háromnegyed 0, 8 érakoKIFOGÁSTALAN állapotban
léAz évad d|, pompás elglátéka
vő,
mély, lehetőleg
redőnyös
gyermekkocsit vennék. .Címet a
kiadóba kérek
ZSIRDISZNO. 140 kg., sürgősen
Rendezte, M. Fric
eladó. Pulcz-utca
földszint 2. Főszerepben: Oldrich Novy és Hans Vlto«a
szám.
5675
PzerHrfll • I »oi|i»hh H I R A D Ö
„MERIDOR" kézfkötőkéazülék. új,
eladó. Érdeklődni Üveges aszta- K O R Z Ó
los. Deák Ferenc-utca 25
szám.
Telefon Aut 33—44
dérié'
(Hétfőtől.)
5676
január d 11-ig rasarnapiúl szeid ig
SZEKRÉNY, ágy kétcotos a k á c f a
Dickens világhírű regén-e filmenI
palló eladó. Ökrös, Kossuth L.-sugárút 13. szám
5680
FEKETE H Á Z
SZÉP sötét hálószob&bútor elFőszereplők: Ccdric Hardwie és Sally
adó. Bocskai-utca 6. II. 11. 5682
Ann Bowes
HASZNÁLT vfllanygramafont venHÍRADÓ
nék. Kovács Aladár, Pusztaszeri utca 9.
5582 SZÉCHENYI
SZŐNYEGET szobaközép és össze,
Telefon Au». 34—7"»
térlai
kötőt vennék. Jelige: „Jó állapot,
Január d án. vasárnap
ban".
BÉKEFFY ISTVÁN nagysikerű vígjátéka :
SZÉP tiszt! csizma 42.es Jutányo.
san riadó. Szent István.tér 5. 5606
ELADÓ negyed házrész a belvá.
rosban, lakrésszel vagy anélkül. Főszerepben :Turay Ida és Latabár Kálmán
HÍRADÓ
Cím a kiadóban
5592
Január 9, 10, U - é n ; héttő, kedd, szerda
IKER gyermeksportkocsi Jó állapotLENGYEL FILM
ban eladó. Algyő, Kolozsvári.u. 8.
5559
Rettenthetetlen hősők a halál árnyékában
125-ÖS Puch és Sport Csepel 100HÍRADÓ
as eladók. Juhász Gyula.u. 38. 5610
EGY DARAB 2VS-3 1 /, m szőnyeg
Előadások kezdete a Korsó és Széchenyi
moziban
dupla kézimunka ú j ágyteritó, háhétköznap A és 8 Arakor,
rom gömbbő1 álló modern csillár,
vasárnap 4, A és 8 órakor.
alig használt szövet ágyterítő dupA Belvárosi Mozi előadásai
la, egy használt férfi kabát, egy
hétköznap fél 0, 8,
női fekete téli kabát közép alakra
vasárnap fél 4, báromnegyed 6 és 8 ó.
olcsón eladó. Kereszt-u. 15.
5573 Pénztárnyltás d. e 11-12-ir, d. n. egy órával
az előadás kezdete eló't.
TERÉZ-U. 35. sz. ház felerésze eladó.
5666

M I L L I O M O S ŰP
SZERELMES

JANIKA

ACÉLSZIVEK
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130 X 90 cm-es kép „Utolsó vacsora"
12 apostollal eladó. Újszeged, Temesvári-krt. 19.
5668
15 MAZSAS gyümölcsszállltó kocsi
és szandlaufer famunka eladó. Törők 7.
5692
HASZNALT bútort
magas árban
veszek. Singemé, Tőrök-utca 6, kapuval szemben.

SZÉPEN bútorozott szoba egy-két
férfinek kiadó. Takaréktár-utca 8.,
III. 12.
5663
SZOBA-konyhás lakást
keresek
költségtérítéssel, sürgősen. „Emelet"
jeligére.
5659
SZOBA-konyhás lakásom elcserélném belvárosiért, költséget téritek.
Róna-n. 18.
5672

1

KI I. (i N K lí I, É K
ELSZAKADT nylon esőkabát, ballon kabát, tökéletes javítását, folt
nélkül. kerékpár és hócipőjavítás.
Vidékre postán ls. Kemény Gyula
gumi javító Bajcsy.Zsiünszky-u. 11,
ELVESZETT tarka, hosszúszőrű kutyám. Nyomravezetőt
jutalmazom.
Cimbalom eladó. Zoltán u. 16. 5686
PÉNZT keresek kölcsön, sportkocsit pár hétre. Ajánlatot 12—3-ig,
Kígyó u. 2, I. 2.
5685
MAGÁNOS nő házasság céljából
megismerkedne egy hozzáillő finomlelkű férfivel, 30—40 éves korig.
Jelige „Tavasz".
5624
ELVESZETT a belvárosban fehér
leányka
szőrmekepp.
Becsületei
megtaláló jutalom eflenében adja át
Béke utca 6, emeleten.
5670
FELSŐVAROS, figyelem! Őrajavító
műhelyemet Csuka-u. 19. sz. alatt
megnyitottam.
Mindenfajta órák
szakszerű javítása jótállás mellett
készülnek. Gönczy Gyula, órás mester.
5664

OKTATÁS

'|

MAJOR gyorsíróiskola Január h e tedikén tanfolyamot nyit. Bocskaiu. 4. Kérjen tájéikoztatót.
5477
KEZDŐ gyorsíró, gépirótanfolyamok kezdődtek Január 4-én. Dr.
Rosenbergné
gyorsíróiskolájában.
Dózsa György-utca 2. Kulturpa.
lotánál.
L AKAS
i:
ELCSERKLNEM szegedi 4 szobás,
belvárosi, modem, összkomfortos
lakásomat budapesti modern kétszoba-haLlosért, esetleg 3 szobásért.
Jelige: „Hétfőtől".
5538
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSSEL
keresek
azonnal beköltözhető, kettőszoba
összkomfortos lakást.
„Modertí"
jeligére.
5557
EGY vagy kétszobás összkomfortos lakást azonnali elfoglalásra keresek, kdltséginegtérítéssel. ..Sürgős" jeligére.
5572
ELCSERÉLEM egy szobából és
fürdőszobából álló utcai lakásomat, egy
vagy kétszobás teljes
komfortosra. „Belvárosi íőbérlet".
5577
KERESEK különbejáratú, f ü r .
d<J:zobáa, modeajm
bútorozott
szobáit, központi f ű t é s e s előnyben. Teletfon 40-31.
BÚTOROZOTT szoba férfinek kiadó. Érd. Takaréktár-u. 8. Házfel.
ügyelőnél.
5652
SZOBA konyhás lakás bútorral átadó, bélelt bőrkabát, dobkályha e l .
adó. Tündér.utca 22. ajtó 2. 5050
SZÉP emeleti 1 szoba, konya és
spelzos lakásom jószágtartással elcserélném hasonlóért. „Gyorsan"
Jeligére.
5655
NAGYLAKÁSBÓL átvenne szobát
mellékhelyiséggel nyugdíjas házaspár. „Csöndes öregek" jeligére.
5637
ELCSERÉLNÉM egy szoba, kony.
ha, speizos lakásom, lószágtariással, két szobásért. „Két szoba" jel.
igére.
5636
ELCSERÉLNEM kisebb lakásom
nagyobbért. Ráfizetek. Eladó Jó ál.
lapo ban csikóbunda, fekee, olcsóért. Zerge-u. 27. II. a. Bartók. 5536
KÉT SZOBA hallos lakásomat elcserélném hasonló
Budapestivel.
Marx-tér 2„ I. emelet 7.
4641
S Z É P bútorozott szo5a kiadó.
Boros József-utca 11. szám. 5682
BÚTOROZOTT szoba kiadó fürdőszobahasználattal.
Koszt
és
kapható. Bajosi
Zsilinszky-utoa
22., II. 21.
5677
KERESEK
kői teégmegtéritéssel
1—2 szobás lakást,
belvároshoz
közel jelige: „Disznótartással"
I
5678
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szoba kiadó. Tavasz.utca 11'/a. Kis.
Pák
5579
ELCSERÉLNÉM
a
Szeretetház
szomszédságában lévő
kétszobás
jószágtartásos lakásomat belvárosi
háromszobásért
vagy
kétszobás
cselédszobásért.
Jelige „Azonnal
is".
5609
ELCSERÉLNÉM szegedi lakásom
budapestiért. Cím Budapest, Nagyatádi Szabó-u. 22. I. 7.
5487
KÉT N ö bútorozott szobát keres,
zongora használattal. „Napfényes
otthon" Jeligére.
5548
EGY vagy kétszoba-konyhás modern lakást keresek költségmegtérftéssel. Lázár ingatlaniroda. Attila-utca 5
5605
VÁLLALATVEZETŐ
bútorozott
lakást keres fürdőszoba és konyh a használattal. Jelige: „Központ"
5616
KERESEK 1—2—3 szobás komfortos lakásokat
igényjogosultaknak. Bútorozott szbák kiadók.
Lakásügynökség, Kölosey-utea 10.
szám.
569Ó
BELVÁROS közepén különbejáratú
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó. Cím a kiadóhivatalban.
5693
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba fürdőszobahasználattal
kiadó.
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Délmajyarorszójfbon

ÍRÓGÉPEKET kölcsön vesz
Kiadóhivatalunk. Kárász-u. 6.
F Ü G G E T L E N N Ő megismerk e d n e h á z a s s á g céljából 35—45ig komoly intéligens
dolgozó
emberrel. J e l i g e : „Finomlelkű".
J ó MEGJELENÉSŰ inteligens 47
éves özvegy asszony vagyok, házasság céljából
megismerkednék
egy jobb állásban lévő, vagy nyugdíjas férfival, „özvegy" Jelige. 5652
HÁZFELÜGYELÖSÉGET adok két
szobás lakásért a belvárosban.
„Házfelügyelő" jeligére.
5629
KIADÓ a Gázgyárnál, volt Sümegi
féle kocsma helyiség lakással, Mé.
száros.
5638
OLCSÓN zsirbarakom kerékpárját télire, varrógépét újjáépítem
jótállással,
Trebits műszerész,
Klauzát-tér 5., az udvarban.
MINDENFÉLE szőnyeget
szépen
javítok, Sardiné, Vléria-tér 6. 5582
etn. 2. a]tó.
5588
ÓCSKA kalapját ne dob] el, Mencz
kalapos ujjáfes'i, és formázza. Dugonics.'ér 2.
5597
52 ÉVES özv. nyugdíjas asszony
vagyok, hozzám való gyárimunkás
vagy iparos emberhez
férjhez
mennék, „boldog" jeligére.
5604
SZÉP
üzlethelyiség
galériával
átadó. Cím a kiadóban.
5601
ELVESZETT csütörtökön este a
Belvárosi
Mozi,
Törvényszék
előtt egy pár nézz
Becsületes
megtaláló jutalom ellenében adja le a kiadóhivatalban.
5688
HARMINCÉVES, állami alkalmazott keresi 24—28 éves, jómegjelenésű, szolid, magas, barna vagy fekete dolgozó nő ismeretségét. Jelige: „Kölcsönös."
5694
HIRDETMÉNY
Közhírré teszem, hogy az újszegedi elemi lőtéren f. évi január hó
8-án és 9 én 8 órától 14 óráig, 11-én
és 12-én pedig 8 órától 15 óráig
éles lógyakorlat lesz.
,
A fenti idö alatt a lőtér környékén 2 km-es körzetben minden mozgás tilos, s a lőteret lezáró biztonsági őrök által elhatárolt területre
belépők testi épségéért a hatóság
felelősséget nem vállal.
Polgármester.
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
i f ) KOMÓCSIN
MIHÁLY
Szerkesztő: BÖDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4.
Falusi rovat telefonja: 30-03.
Üzemi rovat: 35-35.
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
este 8-tól: 34—38.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 31-16. és 35-00.
Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarorezág Nyomda NV.
Szeged.
Felelős vezető: Koncz László,

