Munkaversenrcyel készülnek április 4-re
a szegeiül termelőcsoportok is
Ankéton beszélték meg az országos
ifjúsági kulturverseny feladatait
Szeged fiataljai
vilévf

68. s z á m .

a r a 50 f i l l é r

A vezetőségek ujjáválasztása elé
A mai nappal megkezdődik
Szegeden is az alapszervezeti vezetőségeinket újjáválasztó taggyűlések sora. Alapszervezeti vezetőségeink, párttagságunk Rákosi elvtárs február 10-én elhangzott beszéde és a Központi
Vezetőség ismeretes határozatának megjelenése óta készültek
ezekre a napokra, ahol számotadnak eddigi munkájukról, megválasztják az alapszervezetek új
vezetőségeit. Egyben meghatározzák az új vezetőség feladatait,
amely következik Rákosi elvtárs
beszédéből s a Központi Vezetőség határozatából. Népi demokráciánk eddig elért eredményeinek tükrében vizsgálva alapszervezeteink vezetőségeinek munkáját. megállapíthatjuk, hogv megálltak a helyüket, s mint Rákosi
elvtárs mondotta „népi demokráciánk motorja és vezető ereje
volt Pártunk", helyileg is eredményeink elérésében.
A mai és a holnapi nap folyamán választja meg vezetőségét
az újszegedi Magyar Kender
egyik műhelypártszervezete,
a
Szegedi
Kenderfonógyár egy
műhelypártszervezete, a Délmagyarországi Cipőgyár, az OTI,
valamint az Erdőgazdasági NV
pártszervezete. Hogy mennyire
áll Rákosi elvtárs megállapítása a
vezetőségei1" mai napon újjáválasztó pártszervezetekre is, azt
bizonyítják mindazok az eredmények, melyeket az említett üzemek és hivatalok a felszabadulás
óta eltelt idő alatt elértek.
A Délmagyarországi Cipőgyár
a hároméves terv végrehajtása során kétizben volt a bőripari
szakmák üzeimei közül élüzem.
Mind az újszegedi Magyar Kender, mind a Szegedi Kenderfonógyár a hároméves tervét határidő előtt fejezte be. De ezek az
üzemek nemcsak a hároméves
terv ideje alatt, hanem ötéves
tervünk első negyedévének végrehajtása során is komoly eredményeket értek el a termelés és
egyéb más feladatok végzése terén. Elég felhozni példának a
Szegedi Kenderfonógyár tervteljesítését, amelv januári és februári tervét 109, illetve 110 százalékban túlteljesítette. De nemcsak a termelés, hanem a politikai munkában is komoly eredményeket tudhatnak maguk mögött
mindezek a szervezetek. Ezek az
eredmények viszont nem jöttek
önmaguktól, nem függetlenek az
alapszervezeti
vezetőségeink
munkájától. Mindezekben az eredménykben benne van az illető
alapszervezetünk vezetőségének
eddigi munkája. Az ő irányításukkal érték el a Szegedi Kender, Újszegedi Kender, a DÉMA
és a felsorolt hivatalok dolgozói
az eddigi eredményeiket. Az elért eredmények hűen tükrözik
vissza, hogy alapezervezeieink
vezetőségei megálltak a helyüket, hogy a saját területükön
végrehajtották Pártunknak azon
határozatait, melyek elősegítették Szered fejlődését, az ország
többi részeihez hasonlóan.
A mai taggyűléseken ezek
a
vezetőségek
beszámolnak
a vezetőség és az irányításuk
alatt működő alapszervezet eddigi munkájáról, párttagságunk pedig hozzászólásaival egészíti ki
a
vezetőségeik beszámolóját.
Pártvezetőségeinknek és az emiitett alapszervezetek tagságának
a mai taggyűléseken elsősorban
az a feladata, hogy a legnagyobb
tárgyilagossággal, gondossággal
marxista-leninista elemzéssel értékelje ki a pártvezetőség s az
alapszervezet eddigi munkáját és
iiyen alapos értékelés után fogalmazzák meg a határozati javaslatiban a pártszervezet előtl
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Vádirat a szófiai jugoszláv nagykövetség
irányítása alatt működő kémbanda
tagjai ellen

ájló legfontosabb feladatokat.
A mai taggyűléseket Rákosi
elvtárs február 10ti beszédének,
valamint a Központi VezetőségKacserina Spassova bolgár álA szófiai ügyészség március 20- gok képviselői is, így Vorosilov
nek határozata szellemében kell án vádiratot adott ki jugoszláv és marsall.
lampolgárt 1945-ben szervezte be
megtartani. Alapszervezeti veze- bolgár állampolgárságú kémek és Egy másik résztvevőt, ililosevi- Cyrill Odorling katonai attaséhetőségeink és párttagjaink ha3z diverzánsok, a jugoszláv kémszol- cset, 1947-ben nevezték kl a 16-os lyettes a jugoszláv titkos hírszolnálják a kritika és önkritika gálat ügynökei elein, akiket abból hadosztály kémelhárító kapitányá- gálat munkájába.
küldtek Bulgáriába, hogy vá. Későob közölték vele.
hogy
Bogolub IUcs jugoszláv államfegyverét. Ugy alkalmazzák a bí- aa célból
szófiai jugoszláv
nagykövetség utasításait a jugoszláv hadsereg
rálatot és önbírálatot, hogy at ag jajnak közvetlen irányításával kémelhárító főnökétől. Vukmano- polgár 1949 júliusában Bisics őrnagy, a belgrádi belügyminisztériépítő legyen, rámutasson a hibák kém- és diverzáns tevékenységet vicstól fogja kapni.
Vukmanovics um alkalmazottja
megbízásából
okaira és egyben a hibák és hiá- szervezzenek a Bolgár Népköztár- leszerelte Miliosevicset és közölte átlépte a határi és mint jugoszláv
UDB
nyosságok kiküszöbölésének út saság törvényes kormánya ellen. vele, hogy ezentúl Bojenies
menekült jelentkezett Bulgáriában.
A Jugoszláviában
megalakult ezredestől fog utasításokat kapni. Feladatává tet ék, hogv ölje meg
ját is mutassa meg. A mai tagLeszerelésének
ürügye
.az
volt,
gyűléseknek a pártdemokrácis összeesküvő trocki'sta- és kémköz- hogy hű a Tájékoz ató Iroda ha- Radomir Ilicsef (Mikho), az UDB
a következő személyek
fejlesztésének jegyében kell le- pontban
tározataihoz. miután külföldre tá- volt körzeti vezetőjét, aki 1949 mávettek részt;
jusában megszökött.
folyniok. Pártvezetéségeink min
Braniko Zvieratz jugoszláv ál- vozott. Utasításainak megfelelően
a jugoIvan Bajaldzaljev
1946-ban kedenben kérjék ki a párttagság lampolgár, akit 1949 végén S. Pe- Bulgáriában felkereste
követság egyik tagját, akitől rült összeköttetésbe az UDB-vel.
véleményét, a párttagság pedig nezics szerb belügyminiszter Ran- szláv
decemberében
Bulgáriába
az azt a feladatot kapta, hogy bizal 1946
éljen a Szervezeti Szabályzat ál- kovics parancsára kinevezett
mas értésüléseket gyűjtsön a poli- ment A Tájékoztató Iroda hatáUDB-hez
és
bizalmas
természetű
tal biztosított jogaival és érté- feladatok elvégzése céljából a Bol- tikai emigránsok életéről. Ezt a rozata után a szófia] jugoszláv kökes hozzászólásaival, a vitábar gár Népköztársaságba küldte. Pe- feladatot ieljesitette is.
vetség utasítására Bulgária különvaló résztvételével járuljon hoz nezics miniszter közölte ZvieratzDarinka
Sztojkova
jugoszláv böző városaiban és falvaiban poscéljából vis s za eredefű bolgár állampolgár a Bol- tai úton háromízben terjesztette a
zá a taggyűlések politikai szín- al, hogy álcázás
fogják hívni és kizárják a Párt- gár Kommunista Párt és az egyik Jugoszláv Kommunista
Párt
V.
vonalának emeléséhez.
ból azzal az ürüggyel, hogy a Tá- szófiai kerület
pártszervezetének kongresszusának anyagát és titóVezetőségeink
újraválasztása jékoztató Iroda híve.
Ezután a vezető tagja volt. Sztojkovát Mi- ista jugoszláv újságokat.
nem azt jelenti, hogy a régi ve- színjáték után elküldték Bulgári- lajovics, a jugoszláv követség heA többi 19 vádlott szintén volt
ahol összeköttetésbe
lépett lyettes katonai attaséja szervezte
zetőség valamennyi tagja helyé- ába,
Száviccsai.
a bulgáriai jugoszláv be a jugoszláv kémszervezetbe. Ö fasiszta, a népi kormány nyilt elbe újakat válasszunk, hanem azt nagykövet ség
Valamennyiüket beszerútlevél osztályának adta át Mlilatovicsnak, a Bolgár lenségei.
jeleníti, hogy a munkájukat lel- vezetőjével. Ettől kezdve rendsze- Kommunista Párt Központi Bi- vezték a jugoszláv kémszolgálat
kiismeretesen végző vezetőségi resen közölte Száviccsal értesülé- zottsága 6_ik teljes ülésén benyúj- ügynökelvé és átjuttatták Bulgátagokat újra megválasztjuk és seit, akt megbízta, hogy 1949 szep- tott beszámolót, amely a mezőgaz- riába azzal a céllal, hogy ott ditember 9-én dobjon bombát
a daság kérdésével, a kétéves gazda- verzáns. kémkedő
tevékenységet
kihagyjuk
belőle mindazokat, Dimitrov-mauzoleumra, ahol
az
t e r w e l és a Bolgár Kommu- folytassanak. Letartóztatásuk után
akik az eddigi munkájukkal be- ünnepélyen jelen lesznek a bolgár nista Párt Központi
Bizottsága I valamennyien teljes beismerő valbizonyították, hogy nem alkal- kormány tagjain kivü'l más orszá- határozataival foglalkozott.
I lomást tettek.
masak a megtisztelő pártvezetőségi funkciók megtartására.
Vezetőségeiket
újraválasztó
alapszervezeteink
tagságának
olyan vezetőket kell megválasztani, akik eddigi tetteikkel bebizonyították a Szovjetunióhoz, a
A z M D P Központi Vezefiősépének koszoruzási ünnepsége
Párthoz s dolgozó népünkhöz
mártírjaink sírjánál
való ragaszkodást. Olyan vezetőHarmincegy évvel ezelőtt. 1919 sírjához zarándokolni fognak a tábora, nő a népek ellenállása.
ket kell választaniuk, akik a termárcius
21-én kiáltották ki a dolgozók. Szuronnyal, statárium, Tudjuk, hogy a békét nem adják
melésben. az elmélet elsajátításában pártszerű magatartásuk- Magyar Tanácsköztársaságot: év. mai, erőszakkal nem lehet fel- ingyen, a békéért harcolni kell.
kal az eddigi idők folyamán pél- százados elnyomás után a ma- tartóztatni a kommunizmus győ- Harcoljunk a Szovjetunió-vezette
800 milliós béketábor soraiban,
daképei voltak üzemüknek, vagy gyar dolgozó nép — ha akkor zelmét."
ahogy mártírjaink tudtak harcolIdeiglenesen
is
—
kezébe
vette
—
Rákosi
M
á
t
y
á
s
prófétai,
hivataluknak.
sorsának irányítását és meg- de a
marxizmus-leninizmus ni és meghalni.
Vezetőségeiket
újraválasztó kezdte a kizsákmányolás nélküli tudományán,
— Szabad.
szocializmust
a
történelem
alapszervezetek tagságának fi- ársadalom építését.
hazában, a M a g y a r
mély ismeretén alapuló jósla építő
gyelemmel kell lenni arra, hogy
Dolgozók P á r t j a vezetésével,
A Magyar Dolgozók Pártja ta bekövetkezett:
az újonnan megválasztandó ve Központi Vezetősége az évforduo kommunizmus
győzelRákosi Mátyással az élükön
zetőség szociális, kor- és nemsze- .ó alkalmából kedden délután a
mét nem lehetett
vérbea Ti emléketekkel a szivünkrinti összetétele megfelelő le Kerepesi-temetőben a kommunisfojtani, a kommunizmus
a
ben,
gyen. Ez azt jelenti, hoev min- ra mártírok központi sírhelyénél
Szovjetunió,
a
kommuniza Ti példátokon
lelkesedden újraválasztott vezetőségben koszorúzási ünnepséget rendemus első diadalmas
ha.
ve folytatjuk
azt a műmegfelelő számban
legyenek zett.
zája támogatásával
és a
vet, amelyet Ti
megkezdképviselve a Pártunk gerincét
nagy
Sztálin
vezetése
tetek, a Ti
nyomdokaiAz ünnepségen Rudas László
alatt győzött
hazánkban
képező üzemi munkások. Azt je- elvtárs mondott emlékbeszédet.
tokban haladunk
előre a
is.
lenti, hoev az újjáválasztott ve
mártírok, a béke, a hala— A Magyar Tanácsköztársazetőségekbe fokozottabb mér- ság megalakulása, a dicső ma— A Szovjetunió hatalmas
dás útján, a
szocializmus,
tékben vonjuk be azokat a ter- gyar proletár-forradalom 31. év- Szovjet Hadserege a nagy Sztálin
a kommunista
társadalom
melésben, tanulásban és a párt- fordulóján
felé.
egybegyűltünk itt, vezetésével szabadított fel benmunkában kitűnt nőket és ifja- vértanúink sírjánál, magyar kom- nünket. „A reakció — mondotta
R u d a s László beszéde után
kat, akik eddigi munkájukkal ezt munisták, a magyar munkásosz- Rákosi nagy perében — Lenin és megkezdődött
a koszorúzás.
kiérdemelték. Azt jelenti továb tály és az egész magyar nép Sztálin, a Szovjetunió nevének A M D P Központi Vezetősébá, hogy az újonnan megválasz- képviselői, hogy meghajtsuk az hallatára is reszket."
égnek koszorúját Kiss
Károly
tandó vezetőségbe válasszák be emlékezés, a proletárforradalom
helyezte el, a Népköztársaság
Van-e kérlelhetetlenebb és
a felszínre került fiatal, friss ká és a
Elnöki Tanácsa nevében Szahatalmasabb ellensége
az
Magyar Népköztársaság
dereket, akik tudásukkal, lendü- zászlaját, a kommunizmus,
bó Piroska, a minisztertanács
imperializmusnak, mint a
a
letükkel új színt, friss vért ielen proletár-forradalom nagy halottképviseletében Darvas
József
Szovjetunió? Van-e hűbb batenek az új vezetőségbe. A ve- jai előtt. Akik itt nyugszanak,
es Zsofinyecz Mihály, a Nagyrátja és védelmezője a népzetőségekbe be kelj választani a: abban a harciban estek el, amely
nek, a magyar nép szabadsá- ' budapesti Pártbizottság nevéüzemekben elsősorban a műszaki harc maga soha el nem eshet^
ben Simon Lajos, a SzOT régának, mint a Szovjetunió,
értelmiséget, értelmiségieket, kö. akik itt nyugszanak, abban a hászéről Harustyák
József,
a
mint annak vezére, Sztálin?
zülük azokat, akik eddigi munká- borúban áldozták fel életüket, Minden szeretetünk és hűségünk főváros nevében
Pongrácz
nevéjukkal tanúbizonyságát adták amely a történelem minden há- azé a szocialista országé, a nagy Kálmán, a honvédség
vezérőrPártunk, népi demokráciánk irán. I borúja között a legigazságosabb: Sztáliné, akinek példája lelkesí- ben Szabó István
Iti hűségüknek. Alapszerveze le- az elnyomottak háborújában el- tette mártírjainkat, akinek sza- nagy, az Államvédelmi HatóLászló
inknek az újraválasztásokat fel nyomóik ellen, a kizsákmányol- vára mentek harciba a Magyar ság részéről Moravecz
kell használni arra, hogy fiata lak háborújában kizsákmányoló- Tanácsköztársaságért, akinek ne- ezredes, a rendőrség nevében
Gyula altábornagy,
lítsák a vezetőségeket s ezzel ik ellen, a munkásosztály hábo- vével ajkukon haltak meg azért Balassa
Társaság
még nagyabb lendületet adjanak rújában az imperializmus, a nem- a nagy ügyért, amelynek első a Magyar-Szovjet
nevében Bernáth
György,
a
munkájukhoz.
zeti elnyomók, a gyarmati ki- megvalósítója a szovjet nép volt. Szabadságharcos
Szövetség
Béla,
az
A vezetőségek újjáválasztásái zsákmányolók, az emberiség leg- amelynek nagy építő munkáját nevében Kelemen
Sztálin vezette, amelyet a dicső MNDSz nevében Mester
Er.
fel kell használni a Párt és a ádázabb ellenségei ellen.
Szovjet
Hadsereg
védett
meg
a
— íme, itt állunk, magyar
zsébet és Balla Zsuzsa, a M I tömegek közötti kapcsolat szorosabbá-tételére. Az újraválasztó kommunisták, építjük országunk- •örténelem eddig ismert legna- NSz nevében Szűcs Tsajos koszorúzta meg a sírokat, m a j d
taggyűlések jelentőségét a becsü- ban a szocializmust, az MDP és gyobb háborújában.
— Harcunk még nem ért vé- a kerületi pártszervezetek és
letes pártonkívüli dolgozók is Rákosi Mátyás vezetésével, aki
helyezték
átérzik s valamennyien nasy fi hóhérai előtt állva, fejükre ol- get. A háborús -veszély nem mult az üzemek küldöttei
Irryrnr
el "hoi-ipm rtőfi D e r»n „ *KAI-O el a koszoltok" 1
rvi n
gyelemmel kisérik az újjáválasztásokat. A pártonkívüli dolgozók
sok esetben várják, hogy véle- az újonnan megválasztandó veze- kráoia legszélesebb méretű meg- hajtanak végre. Mint minden edményüket kikérjék az újjáválasz- tőségekben.
nyilatkozás ában.
digi munkájukban, most is kötásokkal kapcsolatban. Az újjáA mai taggyűlések jelentőséAz újjáválasztó taggyűlések vessék Pártunk Központi Vezetőválasztásoknál vegyük figyelem- gének kifejezésre kell jutnia a lebonyolításával pártszervezete, ségének és szeretett Rákosi elvbe a véleményüket, mert ők is példás lefolyásban,
pánttagsá- ink komoly, a Párt jelentős társunkról; bölcs irányítását.
vezetőjüket, irányitójukat látják gunk aktivitásában, a pártdemo- megerősítését biztosító feladatot
Szilágyi András

Példátokon lelkesedve folytatjuk azt a müvet,
amelyet negkezdtetek"
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Szerda,

A Tito-banda
a. „Szocialista Jugoszláviáért"
cimü lap legújabb száma Sz. Cekict
tollából cikket közöl, amelyben a
küszöbön álló úgynevezett „választásokról" ír.
A Tito-banda választási hadjáratában demagóg módon hangoztatja
a „szabadság", a „demokrácia" és
a jugoszláv „szocialista építés" hamis jelszavast.
De milyen „szabadságról" és , demokráciáról" lehet ma beszélni Jugoszláviában, amikor Rankovics hóhérai százával gyilkolják le az ország legjobb kommunistáit, legjobb

választási

komédiája

hazafiait. Tito—Rankovics fasiszta
klikkje szabad kezet adott a kulákoknak a szegényparaszlság kifosztásában, szabad kezet adott az UDB
tagjainak, hogy sárral dobálják a
szocializmus erőit, a béke és demokrácia táborát és a testvéri Szovjetuniót.
Felesleges különösebben hangoztatni, hogy Jugoszlávia népeinek
nem álh jogában kijelölni igazi képviselőiket, mert a „képviselőjelölteket" a Tito-klikk válogatta ki a jól
bevált kémek, árulók és politikai
kameleónok sorából.

Ilyen körülmények között szó sem
lehelt „szabad választásokról". A
titóista „választások" és a Titoklikk fennállása mellett nem valósítható meg Jugoszlávia népeinek az
az óhaja, hogy országuk visszatérjen a Szovjetunió és a népi demokratikus országok testvéri családjába. A Tito-klikk elleni forradalmi
harc az egyetlen út, amelyen Jugoszlávia visszatérhet a szocialista táborba és ez számára az az út is,
amelyen haladva megmenekül az
imperialista kizsákmányolástól.

flz olasz munkások és parasztok hatalmas
tömegmozgalommal szállnak szembe a Gasperl-kormány
fasiszta rendeleteivel
Az északolaszországi ipari központok dolgozó tömeged hatalmas
mozgalommal tiltakoznak a minisztertanács
rendelete ellen,
amely a „társadalmi biztonság
védelifce" ürügyén fasiszta rendszabályok bevezetéséről intézkedik. Genovában hétfőn a dolgozók tízezrei vettelk részt a tiltakozó tüntetésen. Milánóban és
Bolognában a dolgozóik ugyancsak beszüntették a munkát és
tiltakozó tüntetést
rendeztek.
Nagyszabású tiltakozó sztrájkok,
tömeggyűlések és tüntetések vol.
tak Torinóban és Firenzében is.
Az olasz szakszervezeti szövetség titkársága közleményéhen
elítéli és provokációnak minősíti
a szabadságjogok ellen hozott
kormányhatározatokat és megállapítja, hogy ezek segítségével,
rendőrterrorral akarják elfojtani

a néptömegek elégedetlenségéi.
A titkárság felhívja az ország
valamennyi pártját és csoportosulását, valamennyi szakszervezetet, hogy támogassák a tömegek elszánt harcát és utasítsák
vissza a fasizmus újjáteremtésére irányuló próbálkozásokat
Scelba pribékjeinek elnyomó
intézkedései nem törték meg a
parasztok haroi lendületét és a
földbirtokosok földjeiről elűzött
parasztok igmét elfoglalták a
földeket.
Az Unita, az Olasz Kommunista Párt központi lapja közli Togliatti elvtársnak, az Olasz Kommunista Párt főtitkárának cikkét az olasz kormány rendkívüli
intézkedéseiről.
— Mi, kommunisták, már mult
év októberélben konkrét javaslatokat terjesztettünk elő, melyek,
ben viágosan megmutattuk a kö-

vetendő utat, megmondottuk, hol
lehetne munkaalkalmat teremteni a munkanélküli dolgozók százezreinek, honnan lehetne kihssítani földet a földnélküli parasztok tömegeinek — írja.
— A kormány azonban politikájával, amelynek hajtóereje a
kommunistaellenesség — hidegháborút indított, lényegében az
olasz dolgozók egész arcvonala
ellem. A kormány kommunistaellenessége kizárja, hogy a kormányzat az ország érdekéhen és
az igazság szellemében folytathassa politikáját. Mi nem akarjuk a helyzet kiéleződését. Mi
munkát, igazságot és békét követelünk. Ha azonban a helyzet
mégis kiéleződik, az országnak
tudnia kell, hogy ezért azokat
terheli a felelősség, akik politikai létüket az ország egységének
megbontására tették fel.

A becsületes emberek összefogása
megvédheti a békét
Fagyejev

és Ehrenburg

A stockholmi békegyülásen Fagyejev, a szovjet Békevédelmi
bizottság küldöttségének vezetője nagy beszédet mondott
és
hangozuatta, hogy az egyszerű
emberek munkája teremti meg
az alapot minden igazi kultúra
számára.
— Európában és Amerikában
.— mondotta — önző emberek
csoportjai teljesen nyiltan arra
készülnek, hogy egy új háború
útján javítsák meg helyzetüket.
Hallatlan fegyverkezési versenyt
folytatnak olyan fegyverekkel is.
amelyek megsemmisítéssel
fenyegetik a nők és gyermekek mülióit, egész városokat, az egész
civilizációt- Nem volt még olvan
történelmi korszak, mint ma, amL
kor annyira szükséges lett volna, hogy minden ország egyszerű emberei, a világ összes élenjáró és becsületes emberei tömörítsék magas erkölcsi erejüket
a háború és embergyűlölőt erői
ellen.
Hangoztatta Fagyejev, hogy
a Szovjetunió mindig békét
akart cs akar ma is. Csak
azok az erők törekednek háborúra, amelyeknek
nincs
jövőjük.
amelyek nem tudnak fejlődni a
békés verseny alapján és az agresszió
segítségével
remélik,
hogy remibe hozhatják ügyeütet.
A szovjetellenes rágalmakra válaszolva, rámutatott Fagyejev.
hogy a Szovjetunió nemzetközi
politikájának ereje éppen abban
rejlik, hogy ez a politika minden ország nemzeti függetlenségének, nemzeti kultúrájának tiszteletlbentartásán épül fel, akár
nagy, akár kis országról van szó.
Olyan időszakba léptünk, mikor minden becsületes ember
összefogása a béke védelmére valóban képes a békét
megvédeni.
Az új háború felidézésére irányuló kísérletekre a népek a háborús uszítók kegyetlen megfékezésével tudnak válaszolni —
fejezte be beszédét Fagyejev.
A kongresszus egyhangú fel-

beszéde

a stockholmi

hívást hozott az atombomba betiltásáról és az atomenergia szigorú nemzetközi ellenőrzéséről.
A felhívás kimondja:
háborús bűnösnek fogja tekinteni azt a kormányt, mely
elsőnek alkalmazza az atomfegyvert valamely ország ellen.
A felhívás második pontja a Béke Hívei H. Világkongresszusának egybehívásáról szól, amelyet
1950 negyedik negyedévében tar.
tarnak Olaszországban.
Ilja Ehrenburg, a szovjet békevédelmi bizottság küldöttségének tagja újabb nagy beszédet
mondott a kongresszuson. Erőteljes szavakkal bélyegezte meg
a háborús uszítókat, akik bombákkal ós szuperbombákkal hadonásznak és minden népet. min.
den gyermeket soha nem látott
tömegpusztítással
fenyegetnek.
„Ezek az emberek — mondotta
— nem titkolják, hogy a szovjet
nép ellenségei, de valójában a
francia, a svéd és az amerikai
nép ellenségei is, mert a háború
oszthatatlan, akár a béke."
Akik az új háborút készítik elő
— folytatta Ehrenburg — és
r

„Éljen

békekongresszuson

Hitler példájára azzal fenyegetőznek, hogy az ő háborújuk villámháború lesz, előre megmondhatjuk, hogy a háború, amelyet
terveznek még gyorsabban
is
végződhetik, mint ahogy gondolják. Befejeződhet azon a napon,
amikor elkezdődik.
A szovjet nép akarja a békét, mert hisz jövőjében.
A szovjet nép városokat épít,
erdőket ültet, a gyermekeket a
munka megbecsülésére és a népek közötti barátságra neveli.
Nálunk a legelső dolgozó ember
Sztálin — fejezte be beszédét
Ehrenburg.
Ezzel véget ért a Béke Hívei
Világkongresszusa Állandó Bizottsága III. ülésszakának munkája.
|
A békebizottság küldöttsége a
svéd nemzetgyűlés mindkét háza
elnökeinek átadta a bizottság
javaslatait tartalmazó felhívást.
A Béke Hívei Világkongreszszusának Állandó Bizottsága elhatározta, hogy Nemzetközi Békedíjat alapít. A díjak odaítélésére zsűrit választottak, melynek
elnöke Pietro Nenni.

Sztálin elvtárs hetvenedik születésnapján Budapest díszközgyűlése határozatot hozott, hogy 1950 április 4-re felállítják C
Sztálin születésnapjára elküldött szobor mását, melyet a Magyar Népköztársaság megbízásából Kisfalud! Stróbl Zsigmond
r :obrászművész készített el. A főváros vezetősége a Szabadságtérnek a Tőzsdepalota előtti parkját jelölte ki a szobor helyéül.
Mivel az emlékművet köztéren állítják fel, az eredetinél
nagyobb méretekben faragták ki haraszti kőből.

A Magyar-Szovjet Társaság
pályázati felhívása
X Magyar-Szovjet Barátság ják el.
Hónapja eredményeként a dolgo- I A pályázati munkák műfaja,
zók legszélesebb tömegei az ed-1 szabadon választható: lehet lediginél még jobban megszerették vél, beszámoló, elbeszélés, stb.
a hatalmas
Szovjetuniót,
a A pályázaton bárki résztvehet
szovjet népet. A szeretet és há- — aki megértve és átérezve S
la, az őszinte megbecsülés első- pályázati felhívás jelentőségét —
sorban felszabadítónknak szól, pályamunkájával szolgálni kíde szól
állandó
segítőnknek, vánja a magyar-szovjet barátszüntelen támogatónknak is. A ságot, a Magyar-Szovejt Barátfelszabadulás óta
számtalan ság Hónapja eredményeinek mamegnyilatkozását éreztük ennek radandóvátételét, továbbfejlesza támogatásnak, mely építő mun- tésétkánkban mindig felmérhetetlen
A pályaműveket felülvizsgáló
eredményekhez vezetett. A Szov- bizottság tagjai kiváló sztahánojetunió sztahánovistái, a szovjet visták és írók.
tudomány ts művészet nagyszeA pályázatok Magyar-Szovjet
rű alkotásai, szovjet
emberek Társaság Országos Központjai
felkészültsége és csodálatra mél- Budapest, VI., Jókai-u. 2. címre
tó magatartást], a magyar dolgo- küldendők. A pályamunkát tarzók előtt követendő és követett talmazó borítékra kívül a
köpéldává vált.
vetkező szöveget irjúk: „FelejtMagyarA Magyar-Szovjet Barátság hetetlen élményem a
Hónapja eredményeit nem ele- Szovjet Barátság Hónapja sonévvel,
gendő egyszerűen tudomásul ven- rán". Á pályamunkák
nünk: tervszerűen és szervezet- vagy jeligével egyaránt beküldten tovább is kell fejlesztenünk hetők.
azokat.
A páljyázat határideje 1950.
Ennek a föladatnak megvaló- április 15. Az eredményhirdetés
sítása érdekében, azért, hogy 1950. május 1-én ünenpélyes kerögzítődjenek és elmélyüljenek retek között történik. A kitűzött
azok az élmények, azok a gaz- pályadíjak:
dag tapasztalatok, melyeket a
L dij 100 drb szovjet szépmagyar
dolgozók a Magyar- irodalmi könyv.
Szovjet Barátság Hónapja soH. dij 50 drb szovjet széprán szereztek, a Magyar-Szovjet irodalmi könyv.
Tári aság
ÜL díj 20 drb szovjet szép*
PÁLYÁZATOT HIRDET
irodalmi könyv.
olyan
pályaművekre,
melyek
Fentieken kívül még száz ér*
„Felejthetetlen élményem, a Ma- tékes könyvet osztunk ki a págyar-Szovjet Barátság Hónapja lyázók között. Oklevéllel jutalsorán" címmel a Magyar-Szov- mazunk minden sikerült pályajet Barátság Hónapjának egy- művet. A jutalmazott munkák a z
egy, — a pályázó számára fe- „Uj Világ"-ban közlésre töröllejthetetlen — élményét mond- nek.

NYIKOLSZKU:

A VALLÁS

„Nyugodjunk
bele
Isten
akaratába"
— hirdették
évezredeken keresztül az elnyomottaknak
a papok — kár
harcolni az embernek
sorsa
jobbra fordulásáért,
életkörülményei
megváltoztatásáért,
mert ami az emberrel
történik, Isten
akarata.
E felfogás
szerint
Isten
akarata az is, hogy
néhány
kiválasztott,
munkátlanul
fényűzően,
kényelemben
élje
életét, míg a
kizsákmányoltak
állati nyomorban
tengődve,
véres verítékükkel
lehetővé
teszik, hogy a társadalom
e
piócái jól éljenek.
Miért hitt az ember
évez
redeken keresztül a papok ostoba
meséinek?
Erre a kérdésre
válaszol
Nyikolszkij
könyve:
„A val.

ifjúság

Megkezdődött a viíágHjuságí hét
lad. Az ifjak jól tudják, hogy a
békecsatát megnyerni annyit jelent, mint az életet és a boldog
jövőt nyerni el. A Demokratikus
Ifjúsági Világszövetség titkársága a nemzetközi ifjúsági héttel
kapcsolatban f e l h í v á s t intézett a

béke ifjú híveihez, melyben többek között ezeket mondja:
„Ma, amikor az angol-amerikai
imperialisták tevékenyen előkészítik a harmadik «világháborút
— fokozzák a gyarmati népele
ée saját országaik dolgozóinak
elnyomását, valamint a Szovjetunió, a népi demokratikus orszá-
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ü budapesti Szabadság-téren állítják fel
április 4-én a Sztálin elvtársnak küldött
Hála-szobor mását

a békéért harcoló
világ front ja"

Március 21-én a földkereksé
ifjúsága megkezdte a hagyományos „ifjúsági hét" ünneplését.
Valamennyi ország ifjúsága néhány év ót®, a barátság, a szolidaritás, a nemzetközi kapcsola.
tok megszilárdításának jegyébm
kezdi a tavaszt és kifejezésre
juttatja egységét és szüárd elhatározását a békéért, a népek
függetlenségéért és a iobb jövőért folytatott harcban.
A világ 70 országának 60 millió ifja és leánya a Demokratikus
Ifjúsági Vüágszövetség zászlaja alatt egyesülve, a béke nagy
hadseregének első soraiban ha-

1950. márchtt

gok ós az egész világ demokratikus erői ellen irányuló gyűlölet- és hazugsághadjáratot, sokmillió munkás, paraszt és tanú
lóifjú „nem"-et kiált a háborús
gyujtogatók felé. Mi, a béke ifjú
hívei, az egész világon, kijelentjük: Éljen a békéért harcoló ifjúság világfrontja. Felhívjuk az
egész világ ifjúságát, csatlakozzék a béke hősies harcosainak
soraihoz, hogy megőrizzék a békét és hogy kiharcolják a boldog
jövőt az ifjú nemzedék számára.
Előre a tartós békéért, a demokráciáért, a népek függetlenségéért, a jobb jövőért!"

KELETKEZÉSE
Jás keletkezése." Félvad ősünk
puszta létének
fenntartásáért
harcolt, s minden
félelmetes
volt körülötte. Nem
rendelkezett semmiféle
tapasztalattal,
semmiféle
tudással
arról a
környezetről,
amelyben
élt.
Félelme és tudatlansága
szülte azt a hitét, hogy
ellenséges
ha t abnalcn alc, ter mészét fele t ti
erőknek
van
kiszolgáltatva.
Az ember szívós
munkájával,
kifejlődő
értelmével,
mindinkább a természet erőinek ura
leit. Azonban a papok szövetkeztek az uralkodó
osztályokkal és az ember hitének,
feleimének maradványait,
a varázslatot, babonát, vallást, az
elnyomás
szolgálatába
állították. Ezek segítségével
az
uralkodó osztályok
megmagyarázhatták,
hogy miért vannak
elnyomók
és
elnyomot.
tak, hiszen „Isten
rendelése
hogy ők mások
munkájának
gyümölcsét
tétlenül
élvezhes.
sék.
Igy vált a vallás az osztálytársadalom
uralkodó
osztályai leezében az elnyomás fegy
vérévé, a nép butításának
eszközévé, harci
eszközzé.
„A vallás ópium a népnek"
— irta
Marx.
Kábítószer,
mellyel az elnyomók
megkL
sér élték, hogy
elhomályosítsák a nép tisztánlátását.
Az
ember azonban úrrá lett kör
nyezetén, tudatára ébredt
sa.
ját
erőinek
és a természet
urává lett. A vallások ma a
babonák, a butaság
maradványai.
Ahol az ember
megszüntette
a kizsákmányolást,
ott « vallás feleslegessé válik. Ez Nyi.
kel szidj könyvének
végső ta.
nulságu.

Szerda,

1950, március
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TÚLTELJESÍTIK ÁPRILIS 4-1 M U N K l F E L U á N L R S I l U T
a Magyar
Kender
és a Szegedi
Kender
LEGKIVÁLÓBB DOLGOZÓI
I Két legnagyobb szegedi üzemünk, az újszegedi Magyar Kender és a Szegedi Kenderfonógyár
versenyre kelt egymással április 4-e méltó megünneplésére. A
verseny pontjai között szerepel,
hogy melyik üzem dolgozói tesznek legtöbb munkafelajánlást feL
szabadulásunk ö'-ödik évfordulójára és melyik üzem dolgozói
teljesítik leghamarabb ezeket a
felajánlásokat. Az 'elmúlt héten
a Szegedi Kenderfonógyár vezetett, ezen a héten azonban a
Magyar Kender megelőzte versenytársát.
A Szegedi Kenderfonógyárban
eddig 640 munkafelajánlás történt. a Magvar Kenderben viszont már több mint 800. Az értékes munkafelajánlások nagvrészét már teljesítették, sőt túl
is teljesítették mind a két nagyüzem dolgozói-, élükön tó váló
Bztahánovistáikkal.
Élenjárnak
a
sxtakánovisták

munkafelajánlás során hat gépről nyolc gépre tért át és ugyanakkor vállalta, hogy a 280 ezer
átlagos napi vetésszámát
330
ezerre emeli. Petrik elvtársnő is
beváltotta már igéretét és az
eddigi vetésszáma meghaladta a
370 ezret.
Nem akarnak azonban elmaradni és követik a termelésben
élenjáró sztahánovisták példáját
a többi dolgozók is. A Szegedi
Kenderben Varga Sándor a „körtetörő" dolgozója 132 százalékod
termelésemelést vállalt, de már
elérte a 224 százalékot. A kézigerebenező • brigád termelésének
200 százalékra való emelésével
akarja méltóképpen megünnepel,
ni április 4-ét. Ezt az eredményt
máris elérte, sőt túl is teljesítette 205 százalékra. Koszorús
István, a tűjavító brigád vezetője 300 százalékot vállalt, s eddig
345-öt teljesített, brigádja pedig
— amelynek tagjai elhatároz iák,
hogy 200 százalékra emelik termelésüket — máris a 209 százaléknál tartanak.

A Szegedi Kenderfonógyárban
Gráf Nándor elvtárs sztahánovis.
Selejtmentes,
hibátlan
ta 180 százalékot ajánlott fel
áru
késxül
április 4-re, de már eddig is a
A Magyar Kenderben
Bódi
243 százalékos teljesítménynél
tart- Petrik Katalin elvtársnö, a Imréné szövőnő felajánlotta ápMagyar Kender kiváló szitaháno- rilis 4-re, hogy 200 százalékkal
vista szövőnője az április
4-i emeli teljesítményét és teljesen

„Igyekszem munkámon keresztül elérni,

hogy a „párttag" megtisztelő cimét
elnyerjem"

hiba. és selejtmentes árut gyárt.
Százalékos
munkafelajánlását
már eddig is jelentős mértékben
teljesítette, emellett hasonlóan
Petrik Katalinhoz, máris teljesen hiba- és selejtmentes árut
készít. Ugyancsak hiba és selejt nélkül dolgozik már Fodor
Józsefné is, aki 100 százalékkal
vállalta, hogy túlteljesíti eddigi
eredményét. A Magyar Kender
keresztorsózó
üzemrészlegének
dolgozói is beváltották felajániásukat és Ungi Miháiyné, valamint Homok Lászlóné a harminc
keresztorsó kezelése helyett ma
már hatvan keresztorsót kezel,
híven munkavállalásukhoz.
A két nagy szegedi üzem, a
Magyar Kender és Szegedi Kenderfonógyár versenye még nem
fejeződött be, hanem tovább tart,
április 4-ig, sőt azon túl is. A
dolgozók a munkafelajánlásaikban, a versenyszerződéseikben ki.
jelentik, hogy azok a munkafelajánlások, melyekkel hálájukat
és szeretetüket akarják kifejezni
hazánk felszabadításáért a dicsőséges Szovjetuniónak, nemcsak
április 4-ig szólnak, hanem továbbra is, Mutatja a Magyar
Kender és a Szegedi Kender példája is, hiegy a dolgozók április
4-énak közeledtével olyan útra
térnek, melyen a termelés állandó fokozásával, a munkaverseny
kiszélesítésével szocializmusunk
építését gyorsítják meg.

Nagy érdeklődéssel
várjuk
a% elméleti
pártnapokat
Pártszervezeteinkben ma és
holnap elméleti pártnapokat tartanak. Az elméleti pártnapokon
a belső pártdemokrácia kérdéseit ismertetik az előadók Lenin
és Sztálin elvtársak tanításai
alapján. Az elméleti pártnapok
iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik a párttagok és pártonkívüliek körében egyaránt.

mennyire sokat várnak az e heti elméleti pártnapoktól.
Bozóki György elvtárs, a Tiszamenti Gőzfűrészek NV pártszervezetének népnevelője például a következőket írja:

A dolgozók Rákosi elvtárs
beszéde nyomán felismerték, milyen nagy jelentősége van a belső pártdemokráciának, a kritika
és önkritika
alkalmaaásának.
Különösképen fontos, hogy most
a vezetőségválasztó taggyűlések
előtt minden egyes párttag tisztában legyen a belső pártdemokrácia kérdéseivel, mert ez egyik
Igen fontos előfeltétele a vezetőségeket újjáválasztó taggyűlések sikerének.
Kerületi, üzemi és
hivatali
pártszervezetekben
egyaránt
nagy előkészületek folynak az
elméleti pártnapok jó előkészítésére. Párttagságunk és a pártonkívüli dolgozók az első elméleti
pártnapok
tapasztalatai
alapján is világosan látják, hogy
az elméleti pártnapok mennyire
elősegítik az
eszmei-politikai
színvonal emelését, a Politikai
Bizottság határozatának végrehajtását.
Ezt bizonyítják azok a levelek
is, melyeket a
párttagok és
pártonkívüli
dolgozók intéztek
szerkesztőségünkhöz, rámutatva

Bindis Jenő pártonkívüli dolgozó ezeket írja:
„A Szabad Nép
vasárnapi
számában
olvastam
a „Párt
és pártépítés" rovatot, az „Elméleti pártnapok a pártidemokrácia címmel." Ebből a cikkből megtanultam,
hogy a kri.
tika és önkritika
alkalmazása,
nemcsak a politikai, hanem a
termelési munkában is milyen
nagy
jelentőségű.
Nagyon
örülünk, hogy az e heti párt.
nap ezzel a kérdéssel
foglalkozik és reméljük,
hogy
ez
további elöhaladást
hoz üzemünk életében is.

D szovjet mezőgazdaság tapasztalatainak felhasználásával
MÉG JOBB EREDMÉNYT
ÉRNEK EL IDÉN
SZEGED DOLGOZÓ PARASZTJAI

felszabadított
Április
negyedikére
jel- hős hadserege
és emberi
életet
ajánlottam,
hogy az eddigi bennünket
A mostani 10 száT30 százalékomat
140 száza- élhetünk.
felajánlásomat
igyekS z e g e d i termelőcsoportok április 4 - r e
lékra emelem
és
azonkívül zalék
javítom a minőséget is.
Ezt szem, túl is haladni, hogy mélVasárnap
a kecskés telepi
Tán- jelent
három termelőszövetkezeti
ki szeazért teszem, mert úgy érzem, tóképpen fejezhessem
csics
Mihály
'termelőszövetkezeti csoportot.
retetemet
a
Szovjetunió
vezécsak munkával
és
felajánláskultúrtermében
fhégBeTzí
A versenykihívásban
a kecskésSztálin elvtárs,
Rákosi csoport
lésre jöttek össze
a baktói „Al- telepi dolgozó parasztok
sal lehet méltóképpen
meg- re,
vállalták,
elvtárs
és
a
Magyar
Dőlgo
kotmány",
a
szegedi
,
Dózsa.",
az
ünnepelni
felszabadulásunk zók Pártja
hogy
iránt.
újszegedi
és
a
„Táncsics
Mihály"
a tavaszi árpát március
25-e
ötödik évfordulóját,
mert ez
termelőszövetkezetek
dolgozó
pahelyeg március 14-én. a cukora nagy nap ünnep,
a legnaVarga
Miháiyné
rasztjai. A megbeszélésen
a kecsrépát 23-a helyett 20-án. a nap.
gyobb ünnep minden
magyar
a7, Első Szegedi Cipőgyár késtelepi
..Táncsics"
termelőszöraforgóf 30-a helyett
21-én. a
dolgozó
számára.
vetkezet versenyre hívta ki a megdolgozója.
kukoricát
április
21-e
helyett
4 hős Sxorjet
Hadsereg
ekkor szabadított
fel bennünket a fasiszta elnyomás
alól.
Ezzel lehetővé tétté
számunkra. hogy mint szabad emberek dolgozhatunk
és új országot építhetünk
magunknak.
Én sajnos csak egy évvel kéIgy dolgoznak a szegedi munkások a magyar nép legnagyobb
sőbb tudtam
meg,
mi az:
ünnepének, április negyedikének tiszteletére
szabad országban élni. szabadon dolgozni, mert 1946-ig Ju1945 tavaszán még gondolni szít el, újfajta keverőgép talál- is a Szovjetunió sztahánovis iái
goszláviában
voltam két csalehettem
ládommal és férjemmel
együtt. sem mertünk arra — mondják a mányával. A vállalt munkájának útmutatása nyomán
Ott bizony nagyon
szomorú szegedi üzemek dolgozói —, hogy jelentős részét már eddig teljesí- sztahánovista.
Czirok Elek húsiparunk ötödik
volt a helyzet. 1946-ban fér- öt év múlva, amikor majd sza- tette is. Nemrégen munkamódjemmel átdobtak bennünket a badságunk ötödik születésnapját szerátadáson járt a kalocsai pap- legjobb dolgozója, a Pick szaláhatáron és gyerekeinket
is ünnepeljük, ilyen erős és élet- rikabeváltónál. Ott is bevezette migyár munkása április 4-re a
csak két év múlva
kaptuk képes sztahánovmozgalmunk lesz, gépújítását, lehetővé tette a ka- május 15-i tervét teljesíi. Muns olyan -teljesítményeket érhe- locsai
Paprikafeldolgozó NV kafelajánlását már eddig is jevissza.
A biinünk
csak az vol', tünk el a munkában, amire csak munkásai résziére, hogy április lentős részben teljesítette.
—
hogy
nem
úgy
gondol szocializmust építő dolgozók ké 4-ére ők is hasonló eredményeket ígéretét tett arra is, hogy munköztünk, mint Tito és pribék- pesek. — Ma már ezek kö- érhessenek elkamódszerét valamennyi munkás,
jei, S mikor átjöttünk,
újból, zé .tartozik Pakai István elvtárs,
társának átadja, s ezzel lehetővé
a
Szegedi
Paprikaértékesítő
Nem.
kellett kezdeni az életet. De 1
teszi, hogy a Pick szalámigyára népi demokrácia
minden zeti Vállalat dolgozója is.
ban a többi dolgozó is hasonló
lehetőséget
megadott
arra,
Pakai elvtárs a magyar nép
eredményeket érhessen el. Czirok
hogy talpraáUjunk.
Dolgoz, legnagyobb ünnepének,
április
elvtárs vállalta még azt is, hogy
tünk mind a ketten és dolgo- 4-ének tiszteletére vállalta, hogy
egy dolgozótársát maga mellé álzunk ma is és okunk
egyál- a március 28-án leszállításra kelít s igyekszik sztahanovistává
talán nincs panaszra. A múlt rülő 10 vagon paprika keverését
nevelni.
héten 196 forintot
kerestem a határidő előtt elkészíti. A na'és a fizetésem, állandóan
e- ponta keverésre kerülő 100 máIgy készülnek sztahánovistáink
körül mozog. Most. már ismét zsa őrölt paprika keverésének
van egy szép fél hálóm, kony- munkaidejét 6 órával
rövidíti
habútorom,
konyhaberendezé- meg, s a 10 vagon paprika elkésem és
ágyneműm.
Most legutóbb
a hentesáruknál
történt ismét áresés, ami lényegesen
olcsóbbá
tette
a megélhetést.
Most
Gráf Nándor elvtárs, a Szegedi
Írattam kerékpárt
is.
Kenderfonógyár
bálapréselője
Én
pártonkívüli
vagyok,
textüiparunk ötödik legjobb dcl.
'de látom,
hogy
a
Magyar
gozója, három héttel ezelőtt válDolgozók Pártja
és
Rákosi
Mátyás
bölcsen irányít
benlalta, hogy 147 százalékát áprinünket és biztosan
haladunk
lis 4-ig 20 százalékkal növeli és
a szocializmus
megvalósítása
az elmúlt hét folyamán már 207
felé.
Szeretnék
én is tagja
százalékot teljesített. Most újabb
lenni a Pártnak és
igyekszem
(munkafelajánlásra készül, s ezemunkámon
keresztül
kiérdeket mondja: — Sikerül a célkimelni, hogy ezt a
kitüntetést
tűzésem, mert érzem, hogy egyre hazánk felszabadulásának ötödik
szítésénél
60
óra
munkaidőt
tamegkapjam,.
fokozottabban segít nekem mun.
Felajánlásommal
akarom karít meg népgazdaságunknak. kámban a Párt. Példát akarok évfordulójára — de hozzájuk ha.
megköszönni
mindazt,
amit Most célul tűzte ki, hogy a napi mutatni dolgozótársaimnak, akik sonló lelkes teljesítmények sorával találkozunk minden szegedi
eddig kaptam, de legélsősor- feldolgozásra kerülő 100 mázsa
valamennyien tudják, hogy én üzemiben*
ban azt, hogy a Szovjetunió paprika h e l y e t t 150 m á z s á t ké-

„PELHAT
AKAROK
MUTATNI
DOLGOZÓ
TÁRSAIMNAK"

»

„Április negyediki
munkafel.
ajánlásunkban a brigádunk t a g jai megfogadták, h o g y elméleti
tudásunkat a lehető l e g n a g y o b b
mértékben fokozzuk. Rákosi elvt á r s beszéde nyomán megvilágosodott előttünk, m i t jelent
a
pártonbelüli demokrácia. Jelenti
azt, h o g y a kritika é s önkritika
alkalmazásával előre
vihetjük
Pártunk fejlődését.
N a g y o n örülünk, h o g y az elméleti
pártnapon
ebben
az
irányban i s f e j l e s z t h e t j ü k
elméleti tudásunkat. N a g y érdek,
lődéssel várjuk az elméleti pártnapokat,
mert
biztosak
vagyunk, h o g y n a g y o n sokat tanulunk az előadásból.

készülnek
15-én, a burgonyát
pedig
március 28.a helyett március
22-én
vetik el.
A napraforgó
első kapálását
a
versenypontok
szerint április 25-e
helyett 20-ára elvégzik. Ezeken kívül vállalta a Táncsics
Mihály"
termelőszövetkezeti
csoport azt is,
hogy
május elsejéig a paprikán
kívül
minden
vetést
befejeznek
és
hogy április negyedkére
a sertésfiaztafó
építését
elvégzik.
'Állattenyésztés
terén
a
legnagyobb választási
malac átlag szerepel a versenypontok
között,
A versenykihíváshoz
elsőnek Péter György, a ,,Dózsa"
termelőcsoport tagja szólalt fel.
Felszólalásában
hangsúlyozta.
ez a verseny nagyban
hozzájárul, hogy
nemzetgazdaságunkat
fejlesszük,
s ezen keresztül
magasabb
életszínvonalat
biztosítsunk termelőszövetkezeti
csoportunk
tagjainal:.
Borosgyevi
János,
az
„Alkotmány" termelöcsoport
tagja
felszólalásában
kiemelte, hogy a
szovjet
mezőgazdaság
tapasztalatainak felhasználása
útján,
a
mezőgazdasági
versenyt
kiszélesítve ebben az évben még jobb
eredményt
érnek el o
dolgozó
parasztok.
Ezután Hévizi János, a
„Táncsics" termelőcsoport
fi'kára
szólalt fel.
Felhívta a dolgozó
parasztok figyelmét arra, hogy
a verseny sikerének,
s ezen keresztül
a
termelőszöveil;e.zeii
csoportok
eredményesebb
munkájának
érdekében
a
versenyben résztvevő
dolgozó
parasztok
többször megtekintik
majd
egymás munkáját,
s kicserélik
tapasztalataikat.
.
A jelenlévő
dolgozó
parasztok
mindannyian
nagy
lelkesedéssel,
egy emberként
fogadták el a versenykihívást.

Ssáx
francia
katona
átállt
a
vietnámi
néphadsereghez
A vietnámi hírszolgálati iroda
jelentése szerint Hanoitól nyugatra a közelmúltban végrehajtott támadás során a francia
hadsereg több mint százfőnyi eu.
rópai és afrikai csapata a vietnámi hadsereghez csatlakozott.
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Szerda,

SZEGED KOSSUTH-DÍJAS MATEMATIKUSAIT IS
magával ragadta a Párt vezetésével

mindinkább
jÁ

felfelé

1

ivelő

Kivételes

élet

csak maga foglalkozik a szovjet
matematika eredményeivel, hanem
minél szélesebb körben ismerteti is
azokat Ezt szolgálja legközelebb'
előadása is, amely a Bólyaf Matematikai Társulat rendezésében a
szovjet matematika funkclonáris
analízise terén elért újabb eredméfoglalnyekről számol be.
ered-

Ády-Gri egyetem Bolyai Intézetében
dolgozik
dr
Rédei
László elvtárs, és drSzSketalvi-Nagy
Béla.
Mindketten a matematika
professzorai
és Szeged új Kossuth-díjasai
közé tartoznak. A számok világával fegfalk óznak s bonyolult matematikai
prcb.
lémák megoldásával segitlk hozzá a fejlődéshez
technikánkai
és gyakorlati életünk minden olyan területét,
amelynek alapja a matematika
tudománya.

Dr. Rédei László

elvtárs,

a Szegedi Tudományegyetem geometriai tanszékének vezetője számelméleti és csoportelméleti
kérdésekkel foglalkozik.
— Majdnem 30 éve végzem számelméleti kutatásaimat — mondotta
Rédei elvtárs. — Csoportelmélettel
a felszabadulás után kezdtem foglalkozni, de ma már ez a legkedvesebb
kutatási területem. Most már valóságos fiatalos szenvedéllyel végzem
ilyen irányú kutatásaimat. Ezt lehetővé teszi elsősorban az, hogy ma
összehasonlíthatatlanul
kedvezőbb
körülmények
között végezheti
minden kutató a maga munkáját,
igy
mi, matematikusok is. Jellemző erre
azok a számadatok, amelyek a
munkásságommal
függenek
össze,
összesen 71 dolgozatom jelent meg
eddig, 30 éves pályám során és ebből a (elszabadulás
utáni néhány
esztendőre 19 dolgozat esik, ezenkívül j e l e n l e g nyomás alatt van 10,
de még hozzászámíthatjuk azokat
is, amelyeken most dolgozom.
Ez
annak következménye, hogy engem
is magával ragadott a Párt
vezetésivel egyre inkább felteié ioelö
élet,
szellemi felszabadulás,
amely
bekövetkezett.

Rédei elvtárs ls behatóan
kozik a szovjet
tudományos
mények
megismerésével.
Számelmé— Nagy örömmel töH el, —
leti kutatásai összefüggnek Vinogra- mondotta Szőkefalvi-Nagy profeszdov híres szovjet matematikus vizs- szor — hogy az idei egyik Kosgálataival, Ottó Smldt szovjet ma- suth-díjjal engem tűntettek ki A
tematikus csoportelméleti
vizsgála- matematika
nálunk a múltban
a
tai szerint továbbfejlesztette.
természettudományokkal
együtt
a
háttérbe
szorult.
Igen
sok
leles
Dr. Szökefalvi-Nagy
Béla, matematikusunk
kényszerült
ideaz ábrázoló geometriai tanszék ve- genbe menni. Ma a helyzet
gyöke
zetője. A matematikai analízis és
főképpen a
v a l ó s változós függ- résen mds, a dolgozó magyar nép
vénynek é s f ü g g v é n y
operátorok államában a matematikai tudomákérdésével
foglalkozik.
Leg'öbb nyok és művelői ls eddig soha nem
munkája az úgynevezett
Hilbert- tapasztalt megbecsülésben
részetér és operátoraik
elméletébe
vág, sülnek. Ez természetesen azt a kőnmeit/ az alapja többek
között
az telezettséget rőja ránk, a matemaúj atomfizika,
a
kva-n'um-mecha.
nika
matematikai
tárgyalásának. tika kutatóira és tanáraira, hogy a
Most dolgozik
a
valós-változós matematikai és természettudomáfüggvények újabb elméletét
tár- nyi gondolkozásnak, kultúrának négyaló könyvön.
Szőkefalvi-Nagy pünk körében az eddiginél' sokkal
professzor a Magyar T u d o m á n y o s szélesebb elterjedését és kifejlődéAkadémiának levelező tagja. F o n - sét előmozdítsuk, továbbá a tudotos feladatának tartja a szovjet
matematikai eredmények megisme- mányos és szociális fejlődés folyamán mind sűrűbben felvetődő egyes
rését.

— Ezért is tanulok már 1943 óta matematikai problémák megoldásáorosszul, — Jelentette ki ezzel kap- val, magunk is a legközvetlenebb
csolatban. — A szovjet matemati- módon vegyünk 'részt országunk
kusoknak
olyan kiváló
eredményeik építésében.
vannak, különösen az analízis
terén,
amelyek
szükségessé
teszik,
sőt
valósággal
kenyerünkké
teszik
az
orosznyelvü
matematikai
cikkek

— Ha az ember jól dolgozik, az olvasását.
NfkolszklJ szovjet maannak jele, hogy jól érzi magát, mert tematikussal közvetlen kapcsolatot
kényszer alatt nem lehet
kutató is tartok fenn.
Bernsteln szovjet
munkát végezni. Ezért most szinte akadémikus iskolájának
kutatásai
második
fiatalsági
periódusomat pedig sokban ősszeffizödtek kutaélem át és minél jobb munkámmal tásaimmal', tudományos munkánkakarom meghálálni azt a nagy ki- ban kölcsönösen hivatkozunk egytüntetést, amelyet a Kossuth-díjjal másra.
kaptam.
SzökefaM-Nagy professzor nem-

*

z a két nyilatkozat
is világosan beszél arról, hogy nem lehet elvont a tudomány. Minden tudománynak szoros kapcsolatban
kell
lennie, az élettel, a dolgozók
életével, mint ahogyan a dolgozók
munkája teszi lehetővé a Párt
vezetésével a tudomány
igazi
fejlődését.
Tudják ezt Szeged új
Kossuth-díjasai, akik az eddiginél
is
lelkesebb
munkával akarják meghálálni a dolgozók államának
megbecsülését.

nevezi az olasz kormány azokat a
fasiszta rendeleteket, melyeket a
vérengző Scelba
javaslatára hozott, „a társadalmi rend fenntartására". Ezek
az
intézkedések
törvényellenes cselekedetnek minősítik a parlagon heverő földek
elfoglalását, megfosztják az olasz
népet a gyülekezési és szólásszabadságtól, szóval a demokráciának még csak a látszatát is eltörlik. Sokat tőrölni persze nem nagyon kellett, mert hiszen eddig is
igen jóhiszemű embernek kellett
annak lennie, aki a fekete reakciós De Gasperi, a hóhér Scelba
és társaik kormányzatában
nyomát is látta a szabadságjogok
% tiszteletbentartásának.
Ezek a rendeletek, éppen úgy,
mint a közelmúltban
a francia
parlament jobboldali többsége által hozott rabszolgatörvény,
az
amerikai
imperialisták
egyenes
utasítására születtek meg,
akik
mind szorosabbra vonják a hálót
a nyugateurópai csaillóskormányok
körül, megfosztva őket függetlenségük utolsó maradványaitól is.
Láttuk azonban, hogy
milyen
eredményeket hozott a rabszolgatörvény Franciaországban. A francia dolgozók nem hajlandók elismerni ennek a gyalázatos „törv é n y i n e k érvényességét. A rabszolgatörvény
életbelépése
óta
nem csökkent, hanem nőtt a francia dolgozók sztrájkmozgalmainak
száma és hevessége. De magában
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intézkedéseknek
Amerikában, ahol két hírhed* szenátor; Mr Taft és
Mr Hartley
elsőnek terjesztették be ezt a szégyenteljes
erőszakindítványt
a
képviselőház
elé, szintén
eredménytelenek voltak a tőkések erőszakoskodásai. Mikor Truman elnök a sztrájkoló bányászok ellen
a Taft—Hartley törvényhez folyamodott, csak a munkásáruló szakszervezeti vezetőket
tudta befolyásolni. a bányászokat azonban
nem. Gyözött is a bányászsztrájk,
Truman. Taft, Hartley és az áruló
bányászvezér, Lewis, minden mesterkedése ellenére is.
Hasonló jelenségeket máris tapasztalhatunk
Olaszországban.
Scelbáék fasiszta erőszakoskodása nem szüntette meg a földfoglalásokat és csak
még erősebbé
kovácsolta a kommunistákat és a
baloldali szocialisták zászlaja alá
tömörült munkásosztály egységé*.
Scelbáék ideig-óráig még rendőri erőszakkal fenn tudják tartani
hatalmukat. De már a Terniben
tüntető munkások ellen küldött
katonaság nem volt hajlandó a
munkások ellen fordulni, hanem
átállt az oldalukra. Ez is mutatja, hogy az olasz nép ellenállása
egyre erősebb lesz az amerikai
imperialisták minden mesterkedése ellenére is Írott paplrrongynak
tekint
minden olyan szerződésit,
amely az idegen megszállók kénye-kedvére akarja kiszolgáltatni
Olaszországot

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZÁGAIBÓL
Sanghaji

tapasztalatok

A repülőigép ablakain keresztül
figyelik az utasok a felszabadult
Kina 'agjait. Percről-percre új területek tűnnek fel. Felülről a hatalmas
végtelenbefutó
rizsföldek
egyetlen nagy ba r na földtábla képét nyújtják, amelyen egyre több
apró pont mozog. A szemlélődő Inkább tudja, mint sejti, hogy ezek
az apró pontok a f ö l d e k e n dolgozó felszabadult
kínai
parasztok,
akik most már a m a g u k é n szántanak. vetnek és aratnak.
Versenyben április 4-ért
Tükörsima betonúton száguld az
Csongrádmegye gépállomásai autó. így egész közelről megfigyelhetők
a
négyszögekre hasított
Csongrád megye gépállomásain rizsföldeken dolgozó parasztok. A
egyre terebélyesedik felszabadulá- földek végében sorakozó, rizsszalmával fedett
parasztházak sorra
Az ujszegedi Ruházati NV azt, hogy Ferenczi János
új sunk ötödik évfordulójának méltó elmaradnak. A falvakat, települémegünneplésére
a
versenymozgadolgozói néhány nappal ezelőtt technikusinak átadja munkamódseket magunk mögött hagyva.
a
tartották meg a Sztahánovisták szerét és azonkívül április ne- lom. A nemes versenyt a megye látóhatáron egyszerre felbukkan
Első Országos Tanácskozásának gyedikére bevezeti a háromgépes legjobb gépállomásának traktoris- Sangháj városa.
Sanghaj — a világ egyik legnatál: a deszkiek indították meg. Verkiértékelését üzemi gyűlés kere- gomblyukasztó rendszert.
g y o b b kikS'ője, Kina
gazdasági
senykihívásukat
14
gépállomás
doltében.
Botos József vállalta, hogy a gozói fogadták el s vállalták azt, központja. Ijt összpontosul az orA dolgozók közül sokan felszógazdasági ereje, a nagyipar,
szalag és csoportvezetőket meg- hogy a kiütemezett tavaszi munká- szág
de a behozatal é s kivitel forgallaltak és értékes felajánlásokat
tanítja a helyes adatszolgálta- kat április 15-ig befejezik, de a ma is.
tettek április negyedike méltó
tásra, hogy az eddigi
hibákat Tvors munka mellett nagy súlyt
Sanghájban mindig sok külföldi
megünneplésére.
kiküszöböljük, azonkívüfl vállal- fektetnek valamennyien á minősé- tartózkodott. A k ö n n y ű zsákmány
Balog Jenő
vállalta,
hogy
tódultak
ta, hogy hetenként három
na- gi munkára is. Nagyarányú ön- reményében tömegesen
második negyedévi tervét 24, a
d e az imperialista országok keköltségcsökkentést
is
vállaltak ireskedői,
pon
át
tudását
átadaja
a
fizip a n a m á i é i és üzletembeharmadikat 48, az egész évi tertraktorlstáink: vállalták 10 százavét pedig 91 nappal előbb fe- kai dolgozóknak, hogy ezzel is lékos üzemanyag csökkentést, ami rei. A m í g e z a pénzhajhászó külföldi kereskedőréteg a fővárosban
szorosabbá tegye a műszaki és
jezi be.
a normát, figyelembe véve a 15 felhőkarcolókat épített, addig a
fizikai
dolgozók
között
a
kapFehér Géza,
Kertes Endre,
gépállomás 338 mázsa 12 kg. rob- kinai munkások egyre messzebb
távolodtak a belvárostól, a külváTriesz Jakab, Biró Mihály, Zse- csolatot.
banó üzemanyag megtakarítást je- ros
nyomorúságos
kunyhóiba.
bők János, Barna Irma, Farkas
Kozocsa István vállalta, hogy lent 35.840 forint értékben. Kenő- Száz- és
százezer sanghájj
proleAntalné, Csomor Sándorné, Ha- április negyedikére
a tervet anyag megtakarításuk 23 mázsa 60 tárnak nem volt hajléka
és
a
lász Klára, Pópity
Péterné és munkanapokra bontja fel. Kasza kg. súlyt jelent, amelynek értéke ,.dzsunká"Jiak nevezett
hosszú,
keskeny, szalmatetővel fedett
csómég többen hasonló felajánlá- Ferenc az ifjúság közül egy tisz- 14.196 forint.
nakokban lakott. Többezer
ilyen
sokat tettek.
tasági és rendfenntartó brigád
A deszki versenykihívás 75 szá- dzsunka himbálódzott a Huan-po
Baráth Mihály sztahánovista
a Szudzsau-krik sárgla
vízéin.
megszervezését
ajánlotta
fel.
zalékos
alkatrész, anyag- és javító- és
vállalta, hogy április negyediEnnyit a város múltjáról. A felSzabó
Imre
a
műszerészek
neköltség
csökkentést
ir
elő.
Ez
157
szabadulás után a népi kormány
kére az összes
munkálatokat,
ne- ezer 500 forint megtakarítást ered- megváltoztatta ezt a helyzetet s
gépi munkát, kézi munkát, ka- vében ígérte, hogy április
már az égnektörő felhőkarcopocsvarrást,
szalagrendszerbe gyedikére teljesen rendbehozzák ményez. Csongrád megye gépállo- ma
lókat munkások lakják. A z „úszó
másai
tehát
április
15-ig
Jó
munszervezi be. Azonkívül vállalta a gépeket.
lakói a városból
megkájuk következtében 207.536 forin- Sangháj"
szökött
Kuomintang-hivatalnoko'k
tot takaríthatnak meg.
épületeiben találtak
lakást.
Jó
életkörülmények közölt, az új szafáradoznak
SZOMBATON tartja meg a DÉ- bad élet kiépítésén
a tegnap még hajléktalan
FOSz városi szervezetének vezető- már
proletárok.
% a Rendező pályaudvar „ D ó z s a " brigádja
sége természettudományi előadássoA gyárlátogatások még
világo
forgalmisták,
valamint rozatának második részét, ahol Be- sabban tárják fel
a szembetűnő
A M A V szegedi dolgozói is la
rencz
Ferenc
gimnáziumi
tanár
tart
kiváló eredményeket érnek ©1 Karlóczai Sándor, a rendező- előadást; A Föld alakulása címen. változást, a m e l y a felszabadulás
végbement a kínai n é p életeaz április 4-i munkafelajánlá pályaudvar és Guti Ferenc Az előadás Jósika-utca 2. sz. alatt óta
ben.
a
Tisza
pályaudvar
kocsimessok során. A Szegedi Rendező
lesz, délután 6 órakor.
Az egyik
sanghájl
textilgyár
pályaudvar dolgozói például tere. A „Dózsa" brigád tagjai,
homlokzatán tűzvörös. kék é s sárakik
eddig
átlagosan
150—
Az
MSzT
szegedi
titkársága
érteelhatározták a kocsifordulók
ga transzparensek. A műhelyben a
meggyorsítását, hogy ezzel is 170 százalékot értek el a ko- síti tagjait, hogy a jelvények meg- gyár egyik régi munkásnője. Luhozzájáruljanak az áruk gyor- csiforduló terén, az április 4-i érkeztek és Horváth Mihály-u. 3. Szun így válaszolt kérdésünkre:
— Csang-Kai_Sek bandája
a
munkaversabb szállításához, vasúti ko- munkafelajánlás,
szám alatt áiivehetők.
visszavonuláskor magával
ak-arta
csik alaposabb kihasználásá- seny során már vállalásukat
vlnnj az egész gyár felszerelését.
Felszabadulásunk ünnepére
hoz. Három brigád 's alakult, túlteljesítve, legutóbb 240 száDe m; megvéd' ük
a gyárat.
A
múltban csak
annyit dolgoztam,
a „Vörös Csillag", a „Vörös zalékot értek el. A többi brimost
megfoamennyit
a tulajdonos megköveMeteor" ée a „Dózsa",
me- gádok tagjai
telt.
Mindegy
volt
számomra,
lyeknek tagjai forgalmisták és gadták, h o g y ők sem maradmennyi selymet gyártok. Ma már
nak
le
a
„Dózsa"
brigád
tagkocsimesterek.
2 . 5 0 forint.
a n é p számára szövöm a selyme 1
jaitól, és jobb munkájukkal a
Megváltoztak munkafeltételeink, a
K ö z ü l ü k különösen k i v á l t o vasúti szállítások területén is
Kapható
dolgozók üzemében csak
kedvvel
„Dózsa", brigád, melynek t a g - hozzájárulnak a szocializmus
lehet dolgozni. Gyárunkat a leg
a Délmagyar kiadóhivatalában.
jai M i h á y László és B á n Bé- építőséhez.
•
.korszerűbb berendezésekkel,
ven-

A Ruházati NY dolgozói méltóképpen
akarják kifejezni hálájukat a Szovjetunió,
Sztálin, Rákosi elvtárs és a Párt iránt

1950. márchis

tillátorokkal látták el,
hogy
A
munka legjobb körülményeit m e g teremtsék.
Az e g y i e gyarapodó
szociális intézkedések napról-napra megkönnyítik munkánkat.
Minden sangháji m u n k á s
én
munkásnő szavából kicseng az a
felismerés, hogy termelőmunkájuk
ma egy-egy tégla
az új ország
építésében. Erre muta 1 n-ak a termelékenység
emeléséért
indltotti
munkaversenyek, a gyárak e g y m á s
közöft folyó nemes vetélkedései.
Azelőtt 10—12 óra v o l t a napi
munkaidő, m a nyolcórás m ű s z a kokban dolgoznak. Ez adta az a l a pot ahhoz, hogy új eljárások,
új
munkamódszerek
bevezetésével
fokozzák a munka termelékenységét. A texfilgyárban 20—25 szövőg é p kezelésére tértek át. A s a n g hájj dolgozók legutóbb
a nyersanyag-takarékosságért és az általános önköltségcsökkentésért
hirdettek új versenyt
a
nehéziparban.
A sangháji benyomások
egyetlen nagy képpé szövődnek. Ez a
kép eleven erős, a valóságot — a
400 milliós népi K i n a fejlődését,
virágzó életét ábrázolja.

fl fűtőház tüzelőanyag
megtakarítása
A craiovai fűtőház dolgozó*
szocialista
munkaversenyükben
ismét
nagy
megtakarítást
ér;ek
el. A megtakarítás
összege 3 millió
400.000 lej
Ezt az eredményt
a
füstcsövek
állandó
tisztításával,
a
kazán
jókarbantartásával,
valamint a helyes tüzeléssel
és a vonatsebesség
maximális
sebességével
érték el.

•

Egymillió
jutalmat
ax

korona
is

kaphatnale

ujitók

Cnehnxlovákiában
Csehszlovákiában á szervezték a
munkásújítók
prémiumrendszerét.
Az eddigi 20 ezer koronás prémium-határt 1 millió koronára emelték fel. A jövőlx-n az űzetni dolgozók aktívabban vesznek részt a z
újítási javaslatok elbírálásában. A
prémiumot az
újítás bevezetését
követő hónapban kifizetik. A táblázat tételeinek értelmében egyetlen újítássnl az eddfgj m a x i m á l i s
'étel Ötvenszeresét érhetik
el
a
munkásfeltnlálók.
A nemzeti v á l lalatok
az újítómozgalom feliendífése érdekében
tanfolyamokat
indítanak.
Az
oktató brigádok
már működnek.

A

pártépites

munkáiénak

nélkülözhetetlen

fegyvere

fl PÁRTMUNKÁS
OLVASD
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A szovjet ifjúság nevelésének mindennapi módszere A MAGYAR MUNKÁSOSZTÁLY

A BÍRÁLAT ÉS ÖNBÍRÁLAT

A

Bolsevik Párt és vezérei. Len'tn és Sztálin mindig ügyeltek arra. hogy a bírálat és önbírálat elvj síkon mozogjon, hogy az
a szervezettség és a fegyelem megszilárdításának
eszköze
legyen,
hogy a haladás, az alkotók és újítók nevelésének, az emberek nevelésének az észköze legyen, amely
pem ismeri a tespedé s t és a pan-

gást.

Lgyer.esség és becsületesség —
ezek a bolsevik bírálat és önbírálat kimagasló tulajdonságai. Legyen az bár néha nehéz és kelleme len. mégis mondd meg a vezetőd, vagy a bajtársad szegőébe
az igazat ahelyett, hogy tévedéseiről és hibáiról megbújva suttognál. És magadnak is legyen anynyi íérfiasságod. hogy
meghallgasd, elismerd és helyesbitsd azt,
amire eiv-ársad rámutatott. „Az,
aki fél munkájának
bírálatától
—
mondotta A. A. Zsdánov — az
megvetendő,
gyáva, az nem
méltó
a nép tiszteletére".
A bírálat'al és
önbírálattal szemben tanúsított magatar ás az ember szocialista öntudatának fokmérője, annak
a
mérője, hogy
mennyire képes a
társadalmi érdeket a saját, személyi érdeket fölé helyerr.i.
A bírálatok
és
megjegyzések
meghallgatásának
kötelezettsége
távolról se jelenti azt. hogy minden bírálatot és önbirátatot el kell
fog'dnt
TV" ekünk
nincs
szükségünk
1
„mindenféle"
önkri Okúra
ír' a Sztálin elvtárs —.
nékünk
olyan önkritikára
van
szükségünk,
amely
a munkásosztály
kulturáliságát emeli,
amely neveli
harci
szellemét, megszilárdítja
ebben
a
győzelembe ve'etf hitet,
felfokozza
erejét és segít neki abban.
hogy
az ország valódi gazdájává
váljon".
Minden bírálatot, legyen ©w a
legjelentéktelenebb megjegyzés ls,
fel kell fogni, el kell fogadni, de
egyidejűleg fel kell deríteni tudni a téves és helytelen kri'ikát,
rámutatnj a r ra. ami abban összehordott és felesleges.
Az a vezető, amelyik hallgat akkor, amikor beszélni kellene, nem
teljesíti
tömegekkel
szemben
a
vállalt kötelességét és nem használja fel a bírálatot és önbirátatot a tömegek nevelésének eszközéül.
A bolsevik bírálatoak a jellemzője a bajtárs; 'hang. Sz. M. Kirov
mondotta.
hogyha bírálsz, „nem
kárörömmel
és ostorozással
kell
az elvtársadhoz
fordulni,
hanem
úgy, ahogy ez a mi
kommunista
pártunkban
szokás. Ez nem
azt
jelenti. hogy gumitalpu
topánkát
húzz a lábadra és óvatosan
járva
irodalmi formulákat
használj ...
Nálunk
a bolsevik
gyakorlatban
sohase volt. túl sima a
magatar
Vd>. Mi elbírjuk azt is. ha szőr ellenében símoga'nak
bennünket.
Ez
a helyes. De nem szabad ezt
eltúlozni ...
Becsületesen,
bolsevik
módon, egyenesen
az
elvtársad
kommunista
szemébe
nézve
kell
viondanod:
..Te kedves elvtárs túloztál megzavarodtál.
Ha te magad nem bírsz felemelkedni
— én
segítek neked.
Ha nem a kezednél fogva, hát a hajadnál
fogva.
En mindent megteszek,
hogy meg
javulj, de ha fe elvtárs
mégsem
jevulsz meg. magadra vess,
akkor
félre kell
állnod".
A
i'yen becsületes,
egyer.es
elvi kritika és önkritika segítségével neveli a Párt a szovje:
népe],
A Párt nemcsak a rossz
munkásokat, hanem a jó munkásokat is megtanítja bírálni és javí -©ni. ha azok tévednek, ha azok
kezdenek elfeledkezni a közös ügy
érdekeiről.
Be kell ismernünk,
hogy a Komszomol szervezetekben
még megközelítően sem mindig
javítják a jó munkásokat, gyakran megbocsátják tévedéseiket és
hibáikat. És ez gyakran tör.kreteszi az ilyen jeles dolgozókat.

elkeni hibást, az tönkreteszi
a kádereket és önérzetüket
is. mert a
hibák
elkenésével
előmozdítja
azok megismétlődését,
sőt
sokkal
komolyabb
hibák ei'Követését mozdítja elő, amelyek
feltehetően
a
káderek teljes bukásához.
„önérzetük és nyugalmuk"
teljes
megsértéséhez
vezethetnek".
A bolsevik bírálat és önbírálat
legfontosabb követelménye a
tömegszerű'sóg. A bírálat ne csak
felülről
a vezetők részéről hangozzon el, hanem alulról is — a
vezetők felé. Az ilyen bírálatoknak nemcsak a gyűléseken és a
konferenciákon van helyük, hanem
a mindennapi munkában is. Minden Komszomol szervezetben olyan
helyzetet kell teremteni, hogy a
bizottságba, a kerületi bizottságba, a területi bizottságba a Komszomol tagok ne csak kérésekkel,
hanem követelésekkel is forduljanak. Vagy talán nincs joga a Komszomol tagaik azt követelni a vezetőjétől, hogy
helyesen
legyen
megszervezve a politikai oktatás,
az általános oktatás
színvonalemelése és az ifjúság szabad ideje,
hogy a Komszomol szervezet többet foglalkozzon a munkaversenynyel, a lakóházak építésével,
a
testkultúrával stb. s'b?
A Komszomol szervezet titkárának viszont a mag.a részéről « m
szabad arra korlátozódni, hogy
csupán meghallgass© a Javaslatokat. Néki jogában áll
megkövetelni, hogy minden
Komszomoltag tettel is támassza alá bírálatát. Az ilyen kölcscr.ös és tevékeny
bírálat és önbírálat — a Komszomol tagok aktivitása fokozásának,
a szervezet gyakorlati munkájába
váló bevonásának
legfontosabb
eszköze.

,,Nemcsak a kritikát
kell
számításba venni — mondotta Sztálin
elvtárs a Komszomol VIII. ülésén
elhangzott beszédébein —
hanem
a bírálat eredményét is. sőt azokat
a javulásokat
is, amelyek
a bírálat
eredményeként
valósulnak
meg". A bírálat és önbírálat csak
akkor éri el teljes Jelentőségét, ha
gyakorlati eredmények és gyakorlati tettek kísérik.
fis
valóban, milyen értelme leng n e a bírálatoknak és önbírútatoknak, amelyek most hangzottak el a konferenciákon és a számadó választási gyűléseken, ha a
Komszomol
szervezetek
vezetői
nem fognának úgy igiazábul hozzá a te-f javaslatok
valóraváltásához. A bírálat tevékeny
voltát
nem a határozatok, hanem a munkák után lehet ellenőrizni. És tökéletesen helyesen járnak el a körzet i-, városi- és területi bizottságok akkor, amikor számításba veszik a gyűléseken és konferenciákon a kornszomol-tagok
javaslatait, besorolják azokat saját munkatervükbe és nap mint nap gondoskodnak arról, hogy minden értékes javaslat megvalósuljon.

A bírálat és önbírálat
segítséget nyújt nekünk abban, hogy feltárjuk és megelőzzük
r. hibákat és
A magyar munkásság
minden megmozdulására
a leghiányosságokat,
gondolatokat
éb- embertelenebb
üldözés
volt
a
válasz.
Horthyék
rendőrsége
reszt bennünk,
mozgósítja
'enervéres utcai harcokkal verte le az emgiáinkat
és járadhatatlanví
ser- nem egy alkalommal
kent a haladásra. A bírálat és az beribb életet követelő
dolgozók
tüntetéseit.
önbírálat
megedzi
akaratiunkat,
neveli bennünlk a bolsevik
jellemet, megtanít arra, hogy mindig a
közérdeket
kell mindenek
fölé helyezni. És kell, hogy ez a hatalmas eszköz a szovjet ifjúság
nevelésének
mindennapi
módszere
legyen.
Riszlef Sz. Meroncev.

„A Párt irányításával ezután11 is
végrehajtjuk feladatainkai
A szegedi
ifjúság
megalakításáért

az

egységes
induló

ifjúsági
szervezet
kulturversenyben

'Á szegedi MINSz titkársága Magda az orvosi egyetem hallaz ifjúsá.gi kultúrfelelösök ré- gatói nevében megígérte, hogy
szére
értekezletet rendezett, ebben a versenyben teljes tudáahol megvitatták az országos vi- sukkal veszik ki részüket. Szenszonylatban most induló nagy- de! Péter, a rókusi iskola úttöszabású kultúrverseny kérdéseit. rői nevében biztosította az érA MINSz központ részéről Vel- tekezletet arról, hogy az úttörők,
la Géza elvtárs, a Kultúrosztály sem maradnak ki a kultúrvermunkatársa jött el az értekez- senyből.
Sárvári
György etvtárs, a
letre és tartott ismertetőt
a
versenyről.
Kihangsúlyozta, MINSz nagyszegedi titkára ráhogy ez a kultúrverseny is, — mutatott arra, hogy ezzel a kulmegmint az ifjúság egyéb megmoz- túrversennyel az egység
dulásai — az egységes ifjúsági valósításáért indítja el az ifjúszervezet megalakításáért indul ság a harcot, amely nem kis
meg. Ebben a kulturversenyben feladat. Valóban a magyar ifmeg kell mutatnia Szeged ifjú- júság ezekben a napokban új
ságának is, hogy méltó a Párt történelmet csinál Ez a feladat
és Rákosi elvtárs elismerésére, nem könnyű, de ahogy eddig is
elég érett ahhoz, hogy a Kom- a Párt vezetésével értük el eredszomol példájára egységes if- ményeinket, a Párt irányításával
júsági szervezetet hozzon létre, ezután is végrehajtjuk feladaamely megkönnyíti az , ifjúság tainkat.
szocialista nevelését.
Még számosan szóltak hozzá
A Szegedi Pártbizottság ré- a referátumokhoz és tettek ígészéről Rozsnyai Mihály elvtárs reteket, javaslatokat. A lelkessok sikert kívánt a szegedi
if- hangú értekezletet a szegedi fiaInternacionálé hangjúságnak
ehhez a munkájához i talok az
is. Kihangsúlyozta, hogy Szeged jaival zárták be.
ifjúsága megmutatta, hogy
a
termelésben éppen úgy, mint a
M N D S z •
HIREK
kulturális munkában eddig
is
Belváros I. csütörtökön 6 órakor
megállta a helyét és ért el ered- nőnapot tart, vendégeket szívesen
ményeket. Ezeket az eredménye- látunk.
ket kell most az egységes ifjúRókusi csoport csütörtökön 6 órasági szervezet megalakítása ér- kor nőnapot tart.
dekében a Párt támogatásával
Petőfi I. csoport
csütörtökön 7
fokozni.
órakor taggyűlést tart.
Az értekezlet mindvégig igen
Szendrei Júlia-csoport csütörtökön
élénk volt- A problémákat
a 6 órakor taggyűlést tart. Tagkönyoldalról vét mindenki hozza magával.
„A kádereket védeni és óvni az- hozzászólások minden
zal, hogy elkenjük
a hibáikait — megvilágították. Bóka István a
Belváros II. csütörtökön 6 órakor
mondotta Sztálin elvtárs 1937-ben SzOT részéről, Rátkai János az
nőnapot
tart.
«iz OK(b)P. Közp. Biz. plénuma MSzT, Benkő Miklós a színház
előtt — annyit jelent, mint
ezekAz újszegedi MNDSz csütörtökön
nek a kádereknek
a
legbiztosabb részéről, Zoltai Árpád az úttö- fél 6 órakor nőnapot tart.
tönkretétele.
Aki úgy véli
megkí- rők, Kiss Lajos az egyetemi ifmélni a káderek önérzetét,
hegy júság, Havalecz Istvánné a váAZ MNDSZ
tiltakozó
táviratot
ros részéről üdvözölte az érte- intézett India, valamint Pakisztán
kormányához és távirataiban a maDolgozóknak jó munkája kezletet.
Nógrádi Ferenc ifjúmunkás gyar nők nevében erélyesen tiltaló szövetből
örömmel vette tudomásul, hogy kozott a kalkuttai és a dakkai deaz egész ország ifjúsága egyem- mokratikus asszonyok ellen elköveló ruhája
fcerként vesz részt az egységes tett
terrorcselekmények
miatt és
ifjúsági szervezet megalakulá- követelte a brutalitások azonnali besát elősegítő kultúrversenyben. szüntetését.
Mészáros Éva SzIT-es megígérAZ AMSTERDAMI
munkásszöte, hogy amint az ifjúmunkások vetség vasárnap kezdte meg kultúra termelés frontján is igyekez- festiválját. A kultúrfesliváli a ,,Talnek megállDi a helyüket, itt is palatnyi "föld" cimü magyar filmeredményesen vívják meg har- mel nyitották meg, amely óriási sicukat az egységes ifjúsági szer- kert aratott. A műsoron Petőfi-vervezet
megvalósításáért. Baki sek és magyar dalok is szerepeltek

Gyapjú-*

s z ö v e t i !

hosszú évtizedek szenvedései u t á n jutott el a felszabaduláshoz a m a g y a r dolgozó nép millióival együtt. Elnyomták, a
legdurvább módon megtörni igyekeztek az úri Magyarország vezetői a munkásság minden jogos követelését. A m a gyar munkásosztály azonban, élén a legjobb m a g y a r hazafiakkal, a m a g y a r kommunistákkal, ú j a b b és ú j a b b szervezkedésekkel, tüntetésekkel, sztrájkokkal mutatta meg erejét

A véres elnyomásra
volt a válasz. Budapest
életet követelő dolgozók

azonban újabb és újabb
utcáin munkát,
kenyeret,
ezrei vonultak
fel.

tüntetés
emberi

A felszabadulást
a Szovjet Hadsereg hozta és
megteremtette a boldog élet lehetőségét.
A magyar dolgozók tömegei szemlélik ma már szerte az országban a
Munkásmozgalmi Intézet kiállításán bemutatott
képeket a
munkásosztály hősi harcairól.

A Szegedi Szőrme és Börruhakésziíő NV
dolgozói is többtermeléssel ünneplik meg
április negyedikét
(Tudósítónktól) Hétfőn tartották első termelési érLekezletü.
ket a Szegedi Szőrme és Bőrruhakészátő NV dolgozói. Az értekezlet lelkes hangulatban folyt
le és a beszámoló után többen
hozzászóltak.
Tátrai György hozaászóXsiában április 4-e méltó megünneplésére felajánlotta, hogy a menvnyiség emelése mellett minőségileg is igyekszik a legjobb árut
gyártani és ezzel egyideben a
selejtet a lehető legalacsonyabbra szorítja le. Megígérte, hogy
az eddigi napi 32 bekecs helyett
37 bekecs kiszabását végzi el.

Dunai János megígérte,
hogy
teljesítményét 15
százalékkal
emeli. Eszteró Lajos p«dig vállalta, hogy brigádjával az eddig'
heti teljesítményét másfél k i b i t
elkészítésével fogja emelni.
Az értekezleten Dunai Jánosnak és Eszteró Lajosnak átadták
a Szőrmeipari Központ dicsérő
oklevelét. Mindketten megígérték,
hogy munkájukat ezután még
odaadóbb'an végzik é3 kérték a
többi dolgozótársaiba;, hogy példájukat követve, végezzék munkájukat.
Szögi József

Szerda,

Ml TORTÉNT ÉS Ml
NAPIREND
SZERDA, MÁRCIUS 22.
MÉRSÉKELT SZÉL
Mérsékelt délkeleti, déli, majd
délnyugatra forduló szél, felhőátvonulások, az ország nyugati és déli
részén kisebb e«fl. A hőmérséklet
alig változik.
•
A szegedi filmszínházak műsora;
Belvárosi Mozi */26 és 8 órakor:
A világ ifjúsága.
Korzó Mozi 6 és 8 órakor:
Szerelmem.
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház
5, yí7 ás 8 órakor;
Magyar és szovjet hiradó. Cukorgyártás. Játékország hősei. A növények élete..
A Belvárosi Mozi mai
előadása
kivételesen fél 6-kor kezdődik.
Magyar-Szovjet Társaság mozija
szerdán Pusztamérgesen játssza a
„Timur és bandája" cimű filmet.
A MAGYAR RADiő
UJ HULLÁMHOSSZAI:
Kossuth-rádió 556.58 m (539 Kc)
Petőfi-rádió 252.73 m (1187 Kc)
Pécs, Magyaróvár, Miskolc 223.88
méter (1340 Kc)
Nyíregyháza 240 méter (1250 Kc).
S Z Í N H Á Z
22-én, szerdán este fél 8-kor;
Bécsi diákok. Puskin-bérlet.
23-án, csütörtökön: Bécsi diákok.
Táncsics-bérlet.
24-én, pénteken: Bécsi diákok.
Katona-bérlet.
25-én, szombaton: Bécsi diákok.
Bérletszünet.

•

TÖRTÉNIK?

*

Párthirek

A DÉMA, az ErdóVazgatósáe
és az OTI pártszervezetében hirdetett elméleti pártnapok helyett
ebben a három szervezetben a
héten vezetőség újraválasztó taggyűlést tartunk.^
Március 19-e és 26 a között a
szokott időben a következő helyeken tartunk elméleti pártnapokat:
Városháza, AVO, Alsóváros,
I., Alsóváros II., Móraváros I.,
Móraváros II., Rendőrség, Petőfi telep I., Petőfi telep II.,
Petőfi telep III., Egyetem, Kecskéstelep, Fodortelep, Lemezgyár,
Konzervgyár, Szegedi
Kender,
Magyar Kender,
Dohánygyár,
Gázgyár, Textilkombinét, Első
Szegedi Cipőgyár, Lippai, Köztisztasági telep, Gyufagyár, Ládagyár, Színház.

A SZEGEDI Népművelési Központ felhívja a népi tánccsoportok
oktatóit és táncfelelőseit, hogy a
táncverseny megbeszélése végett feltétlen jelenjenek meg ma este fél 6
órakor a Pedagógus Szakszervezet
helyiségében, Kölcsey-utca (volt PróSzolgálatos
gyógyszertárak:
Leinzinger
Pál Horváth
M.-u. 9. féta-étterem.)
Pósa Balázs Kálvária-utca
17. Salgó Éva k. Mátyás-tér 4.
Selmeczi
SZEMÜVEGJ A VITÁSOK.
Béla Petőfi-telep
IX. 489.
IPARI FÉNYKÉPEZÉS.
•
FOTOKÓPIA:
ÜNNEPÉLYES
keretek
kőzőtt
LIEBMANN.
avatták fel a dohánygyári MNDSz
Kelemen-u. 12. Telefon 48-53.
ziszlaj&t. A zászlóavatás műsorral
egybekötött ünnepély volt, amelyeo
A TISZAMENTI Fűrészek
NV
nagy sikerrel szerepelt a Dohány- újszegedi telepének kultúrcsoportja
gyár énekkara, kultúrcsoportja, va- új egyfelvonásos színdarabok, szalamint a gyár napközi otthonának valatok és népi táncok bemutatására
tánccsoponlja.
készül április 4-re.
A SZAKSZERVEZET megkezdte
gyermeknyaraltatási akciójának megBELVÁROSI
Telefon : 4 0 - 9 5
szervezését. A Tiszamenti Fűrészek
»árln».
NV újszegedi telepén már több dolMa utoljára
gozó jelentette be gyermekéi az ingyenes nyaraltatásra.
H l 6 és 8 érakor
x MEGHÍVÓ a Háztartási Ecetgyár R. T. szegedi bej. cégnek 1950.
évi március 31-én délelőtt 10 órakor a részvénytársaság Szegeden,
Magyarul beszélő sstuea
i i ) v j « U u a | y a r film a buFclsötiszapart 19-20. szám alati lévő
dapesti vilégli|us&gl tairodájában megtartandó rendes köziálkoróról
gyűlésére. amelynek a tárgysorozata
a következő: 1. Határozathozatal az
igazgatósági jelentés tárgyában
2.
K O R
Z O
Határozathozatal a felügyelőhizotíTelefon Aut. 33—44 bérié'
ság jelentése tárgyában. 3. HatároMárcius í<-ig, p é n t e k i g :
zathozatal az igazgatóság által beÉnekes senés tzov|tl film I
mutatandó 1949. évi mérleg- és eredményszámla megállapítása és további teendő tárgyában. 4. Az igazgatóságnak és felügyelőbizottaágnnk
Dunajevszki zenéjével
felmentvénv megadása. 5. Uj igazFőszerepben: SZM1RNOVA
gatóság választása. 6. Uj felügyelőhíradó
bizottság választása. 7. Esetleges indítványok. — A mérleg- és eredl é c h e n y l FÁKLYA
tilrasz-nház
ményszámlu és a jelentések az R. T.
irodájában megtekinthetők. A közJ TELEFON 34 - n | — — —
gyűlésen
résztvenni
szándékozók
részvényeiket három nappal a közMA IS:
gyűlés előtt az R. T. irodájában le' Magyar és szovjet híradó
létbe helyezni tartoznak.
Szeged,
Cukorgyártás
1950 március 21. Az igazgatóság.

AZ EGYETEMI
KÖNYVTÁR
reggel 8 órától este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
Könyvköicsönzéi, d. e. 8-tól 1 óráig.
A SOMOGYI KÖNYVTAR nyitva köznapokon SMöl 18 óráig.

A világ

ifjúsága

Vasárnap délután kerüí sor az
újszegedi pályán az SzSzMTE—
Szolnoki Lokomotív NB Il-es rangadóra. A szolnoki együttes
vasárnapi pontvesztesége, a szegedi
csapat győzelme azt eredményezte,
hogy a két gárda közötti pontbeli
különbség egyre csökkent Tehát
meg van arra a lehetőség, hogy
vasárnap este az SzSzMTE már az
első helyen álljon és ezzel a szurkolók és a csapat régi vágya teljesüljön. A mérkőzés ezek szerint
sorsdöntő íehet. Döntetlennel nem
változik a helyzet: az egy pont
megmarad. Vereség esetén a szakszervezetiek három ponttal szakadnak le, s ezzel már le is mondhatnak a bajnokságról• Tehát győzni
keli!

HIREK

Taggyűlés
szerdán:
MÉMOSz, 6 óra: Ábrahám Sándor.
MÁV pályafenntaelás, 6 óra; Sipos Géza.
Központi énekkar, 7 óra: Száraz
Pál.
DÉLM AGY
-ÍRORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
i f j KOMÓCSIN
MIHÁLY
Szerkesztő: BÖDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged. Jókal-u. 4.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőség telefon:
este 8-tól: 34—38.
Kiadóhivatal: Szeged. Kárász-u. 6
Telefon: 31-16, és 35-00.
Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Felelős vezető: Knvcz
László
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.

a szolnoki védelmet különben nem
tudja a csapat felőrölni- Az egész
NB II-ben a Szolnoki Lokomotív
kapta a legkevesebb gólt, ami azt
jelenti, hogy a szegedi csatároknak
sokkal ötletesebb húzásokkal, határozottabb játékkal és sok-sok lövéssel kell megközelíteni, illetve ostromolni a szolnoki kaput. m i n t eddig bármelyik ellenfelénél tette.
Nagyon sok függ a két összekötőtől, és a két fedezettől. A „bűvös
négyszögön" múlik a csatársor
hasznos labdákkal való ellátása, komoly gólhelyzetek
megteremtése.
Bánáti két
legutóbbi mérkőzésen
sokat mozgott és jól osztogatott.
Ezt még tökéletesebbé kell' tennie,
s különösen sokat kell kapura lőnie. A védelemben bízunk: eddig is
megállta a helyét. Itt csak egyre
hívjuk fel a játékosok
figyelmét;
ne könnyetmüsködjenek!

A L á d a g y á r b a n és a G á z g y á r b a n jól — a z Orionban
é s a D É M Á - b a n rosszul m e g y a munka a z M H K t e r é n
Az MHK nevezéseknek a végefelé közeledünk. Egyes szegedi üzemekben és iskolákban komoly, eredményes munka folyt. A Ládagyárban é* a Gázgyárban nagy lelkesedéssel csatlakoztak a dolgozók a
mozg3loin"noz. Az ÁTEX NV-nél
mindenki benevezett az MHK-ba. A
Gyufagyárban, a Kcsárugyárban, a
Lippai fatelepen ugyancsak eredményes munka folyt.
A Népbolt
NV-beit. a Hungária NV-ben is
megértették a dolgozók az
MHK
fontosságát. Az iskolák közül különösen a Klauzál gimnáziuban, ax
Erzsébet leánygimnáziumban és a

Felsőipariskolában folyt jó munka.
Nem mondható ugyanez el a Felsőipariskola tanári karáról, ahol a
nevelök rossz példával' jártak elől,
mert mellékesen kezelték az MHK-t
Különösen gyönge az eredmény az
Orionban, DÉMÁ-ban, ahol a dolgozók alig tudnak vatmit a sportmozgalomról. A Pick szalámigyárban a vezetőség semmit nem tesz
az MHK sikeréért, egyáltalán nom
támogatja a dolgozókat Az Édességi NV-nél „nem érnek rá", majd
k é s ő b b , , . A Szabadságharcos Szövetségben szintén áll a munka,
s
talán a legrosszabb
a DÉFÓSz,

ahol semmit nem teltek az illetékesek az MHK-ért. Mindezek
az
üzemek elfelejtik, hogy
sportunk
fejlődése, s ezzel a szocializmus
építése nagyban függ az MHK sikerétől. Javítsák ki a hibákat a
hátralévő néhány nap alatt,
különben megállnak a fejlődésben,
Ökölvívás
A vasárnapi
délmagyarországt
ökölvivóbajnokság
végeredménye:
Légsúly: 1. Klein (ÉDOSz).
Pehelysúly: 1. Nagy (Textil). Könynyüsuly: 1. Szfojka (Gyula). Váltósúly: 1 Duska (Gyula). Középsúly: 1. Bunkóczl (Textil). Félnehézsúly: 1. Papós (Textil). Nehézsúly: 1. Süke (ÉDOSz) Csapatban:
1. Textil 33 pont. 2. ÉDOSz 14
pont. 3. Gyula 10 pont.

TOTÖ ÜTMUTATÓ
Honvéd—Soroksár
ÉDOSz—Debrecen
Teherfuvai—Olaj munkás
Textiles—Vasas
Újpest—Csepel
Szombathely—Postás
Perutz—PBTC
Orosháza—Cegléd
SzSzMTE—Szolnoki Lok.
Pereces—Mlsk. MNVTE
Diósgyőr—Misk. Lok.
Salgótarján—Kisfext
Pótmérkőzések:
Hatvan—Nyíregyháza
P. Va sas—Bőrgyár
KDSK—Pőstás
NVSK—Bp. Lendület

|

FOGLALKOZÁS

g

HÁZTARTÁST vezetni, főzni ajánlkozom. „Csekély fizetés" jeligére.
MEGBÍZHATÓ
főzőmindenes felvétetik. Müller cipőüzlet, Sztálinkőrút 42a.
7971

|

ADAS-VETEL

|

LAKBERENDEZŐ
SZÖVETKEZET felszámolása miatt a raktáron levő bútorokat és berendezési
tárgyakat a hó folyamán mélyen
leszállított áron árusítjuk ki. Takarék|ár-u. la.
7546
KIÁRUSÍTÁS
miatt
elsőrendű
hálók és ebédlők
Lakberendező
Szövetkezetnél.
Takaréktár-utca
1 a szám
7760

KEREKPART
A

VESZ

KIADÓHIVATAL

IDEGKLINIKA macskát vesz. 7966
BÚTOR nagy választékban, olcsou
az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában Szegeden, Dugonics-tér 11.
MAKÓI ERÖS TURO legolcsóbb,
legtáplálóbb 2.70 forintAradl-u.
5 Délelőtt 9—1-lg.
GAZSPARHELDET vennék jó állapotban. Fellegi, Búspáter-u, 28. 7962
VILLANYTŰZHELY
elfogadható
árárt eladó. 220 Voltos. Cim; Bártfai-u. 18b.
7961
KARIKAHAJÖS Singer varrógép
eladó. Megtekinthető Singer Gyulánénál, Török-u. 6.
7959
VESZEK használt cserepeket. Huszta kertészet. Pálfi-u. 4.
7960
PETRöLEUMFöZö eladó, gázrezsót
veszek. Deák Ferenc-u. 24, II. em.
külső folyosó balra.
7976
ÖNTÖTTVAS buktatható burgonyafőző 200 literes és hordárkocsi sürgősen eladó. Hétvezér-u. 9. Ördög.
7951
HÚSVÉTRA likőrt, párlatot, eszenciát, fínomszeszt Meinl-fiókból vásároljon. Szeged, Kárász-u.
POLITÚROS keményfa háló, sodronyokkal, matracokkal alkalmi áron
eladó. Nyi 1-n. 46.
7949
EGY sportkocsi eladó. Petőfi-telep
8. u. 434.
7941
EGY kisebb méretű Wertheim-kaszsza sürgősen eladó. Érdeklődni Sztálin-körút 58a, I. 1.
7948
HÁZTELEK gyümölcsőssel olcsón
sürgősen eladó 1200-ért, újszegedi
temető közelében, Maros-u. 30, sz.,
I. 3.
7951
SPORTKOCSI, modern, eladó. Petőfi Sándor-sugárút 52, II. 11. 7975

FERI ISZÖVETEK
és bélésáruik
Szöginél, Szeged, Klauzál-tér 3.
szám.
REKAMIÉ-állványok,
kombináltszekrény. hálószoba,
konyhabútorok készen legolcsóbban
Spitzer
Sándor asztalosnál, Margit-u. 12.
FEKETE női tavaszikabát
eladó.
Dózsa György-u 7. Félemelet 2
7973
REKAMIÉ eladó. Széchenyi-tér 8.
I 10. ajtó. Notariné.
7972
PRÍMA állapotban lévő
gyermek
sportkocsit keresek Címeket a kiadóba kérek.
ALKALMI VÉTELEK; kifogástalan
ágybetétek, porszivógép, gyertyáscsillár, Hódmezővásárhelyen
szép
ebédlő. Mákosné. Szent György-u.
ismeretterjesztő film
10.
7968
|
LAKAS
|
Játékország
hősei
FÉRFIÖLTÖNY tropikál,
középirakkfilm
alakra e'adó. Károly-u. 2a. II. e. 1. EQY és kétszobás lakásokat kereJÓFORGALMU, jómenetelű üzlet sek köítségmegtéritéssel.
KétszoA növények
élete
berendezéssel,
jogfolytonossággal básért háromszobásat adok. „Naszínes természettudományi
Ilim
belvárosban eladó. „Biztos megélgyon sürgős" jeligére.
7969
hetés" jelige.
7967
előadások a Belvárosi ás Korzúban
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ellenében kereELADÓK
modern
ebédlőszekrények,
hétköznap 6 é s 8 órakor,
vitrin, rézüst, kihúzható kisasztal, sek 2 vagy 3 szobás lakást sürgősen.
vasárnap 4, b é s 8 órakor.
Széchenyi Fáklya moziban: ó, tél I, 8-kor
képek. Fellegi, Búspáter-u. 28. 7962 „Nagykörúton belül" jeligére. 7956
Pénztárnvitás d. e. 11-12-ig, d. u. egy óráNöl
kerékpár, kifogástalan állapot- ÜRES kis szobát költségmegtérítésval ar előadás kesdete előtt
ban eladó. „Jó márka" jelige. 7964 sel azonnalra keresek. Brunner fény.
képész, Szent Gellért-utca 2.
7958
EGYSZOBÁS lakást
mellékhelyiHOLNAP,
csütörtökön
este kilenc
órakor
ségekkel belvárosban költségtérítéssel átveszek. „Szegedi" jelige. 7950
ELCSERÉLNÉM nagy utcai lakásom
kisebbért, belvárosban. Földművesútca 1.
7953
énekel
BÚTOROZOTT szoba
fürdőszoba
Belépődíj
nincs
a
Hungáriában
használattal kiadó, Szilágyi-utca 1
I. 6.
7955

T Ü R K BERTA
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AZ MSZT HÍREI
A Magyar-Szovjet Társaság Rókus III. szervezete Kossuth Lajossugárút 81. szám alatti új helyiségót ünnepélyesen avatja fel március
25-én, szombaton este 8 órai kezdettel, kultúrműsor keretében. Utána
tánc. A zenét az egyetemi dolgozók
tánczenekara szolgáltatja. Belépődíj
nincs.

•== A p r ó h i r d e t é s e k

SZERELMEM

MINSz SzIT

22.

Sorsdöntő mérkőzés előtt áll az SzSzMTE

Mi szükséges ehhez a győzelemhez? Elsősorban is az első perctől
az utolsóig teljes
erőbedobással
A szegedi szurkolók bíznak" a
kell küzdeniök a játékosoknak. Egy
csapatban,
s győzelmet
várnak.
pillanatnyi megtorpanás, mint Pél- Ezt át kell éreznie minden játékosdául a MÉMOSz kiegyenlítő góljá- nak A felelősség nagy, ez azonban
nál, két pontba kerülhet. A heti ne idegességet, kapkodást eredméösszevont elméleti pártnapok edzéseken fokozottabb mértékben nyezzen, hanem hatalmas akarást,
lesznek: Belváros
I—II—ül— kell az összjátékot, a helycserét és lelkesedést, jó játékot. S akkor az
IV—V—VI. szervezetek részére a keresztlabdákat gyakorolni, mert eredmény nem is marad el.

a VárosV.'
Felsővéros I—IIrészére a Vásárhelyi-sugárut és
a
Római-körút
sarok. Volt
Újvári
vendéglő.
Pick—
Orion részére
a Pick-szalámigyárban,
Újszeged-JózseftelepÁVI részére az ÁVI-ban, Rókus
I—n—III. részére a kultúrházban.

1950. március

j
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HASZNÁLT óráiból divatos karórát készítek, óra javítást
vállalok egy évi jótállással. Szerkezeteket veszek. Koltai Sándor órásmester. Kiss Menyhért-u. 1.
TÓTH ORÁS üzletét Kígyó-utca 1
szám alá helyezte át. Orajavítások
jótállással olcsón készülnek.
LACZKÖ órásmester üzletét Széchenyl-tér 9 sz. alá, Zsótér-házba
helyezte át. Órák javítását, régi
órák alakítását
jótállással vállalom
LINOLEUM-cég
Károlyi-utcába
költözött,
LOYKO papir, írószer és illatszer
üzletét áthelyezte Széchenyi-tér 15
(Kiss D. palota). Cikta cipőüzlet
mellé.

ÍRÓGÉPET KÖLCSÖN VESZ
A KIADÓHIVATAL
ÖRA átalakításokat, javí'ást vállalok. órákat veszek. Csiszár órás,
Kölcsey-utca 2.
(Royal-szállóval
szemben).
CSŰRI órás.
toronyóra
készítő
új címe: Mikszáth Kálmán-utoa 8
szám. Kar-, zseb- ébresztő- és faliórák javítása.
ÓCSKA kalapját ne dobja el. Húsvétra Mencz kalapos újjáfesti
és
formázza. Dugonics-tér 2
7965
TALALTAK egy fekete, fehérfoltos
kiskutyát. Érdeklődni a kiadóban.
ŐSZHAJ ellen Duralin és Hajszinke
minden színben, próbaüveg 2.77.
Dudás, Szeged, Sztálin-kőrút 19.
REKAMIE, otomán, fotelok és minden kárpitozott bútor készítését és
javítását olcsón vállalja Szeles kárpitos, Attíla-u. 2.
ZONGORA,
jóhangú,
Bérbeadó.
Szappanos-u. 6. Megtekinthető 5—7
óráig.
7952
HAROMHÖNAPOS
pulikutyámat
átadnám, aki költségét megfizeti.
Po!gár-u. 30.
7946
SANDAR-SÖRÖZÖBEN, a főpostánál már csapon a barna Porter-sör.
HAZISZAPPAN főzését és elrontott
szappanok helyrehazását felelősség
mellett vállalom. (Saját szódával is.)
Margit-u. 28, fsz. 6.
7977
MEGTALÁLTÁK
Smajda
Anna
(Ady Endre állami leánykollégium)
OTI-tagsági igazolványát. Átveheti
a kiadóhivatalban.
TALALTAK bélyegzőpárna-festéket.
Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.

