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Gyilkos rendőrsortüz az olaszországi Lentellában

Pörtunlk életében mindig útmu- ezek a hatalmas sikerek elbizako
tatásul szolgálnak a Könpcmti Ve- dottá tegy««ek bennünket. Nem
Tixenkétórás
általános
sxtrájkkal
tiltakozik
ax olasx nép a
gyaláxaíos
zetőség határozatai. Az ideá feb- szabad, hogy — amint Rákosii elv
terror
ellen
ruár 10-i határozat és Rákosi elv- társ
mondotta
babérainkor,
társ iránytmutatása hosszú időre megpihenjünk. Az ellenség
árgus
Kedden délután Scelba olasz bel- nyomására kedden a késő éjszakai vokációra került sor. Szerdán regmegszabta azokat a tennivalókat, szemmel fiigyei minden kis rést
Bineiyefckei népünk boldogabb éle- minden kis nyílást, ahol behatol ügyminiszter pribékjei a közép- órákban még a Romita-féle „szo- gel Rómában három súlyos robbatének megterein ését, a szocializ- hat sorainkba és bomlaszthatja olaszországi Lentella község mel- cialista" párt js kénytelen volt be? nás történt. Az egyik bomba megmus építését Segíthetjük elő. Ami- lazíthatja az'.
lett ismét sorfüzet adtak a munka- jelenteni, hogy támogatja az álta- rongálta
a kereszténydemokrata
kor Rákosi elvtárs rámutatott edAz elbizakodottság igen komoly nélküli mezőgazdasági munkások- lános sztrájkot Rómában a köz- párt egy körzeti helyiségét,
nédig elért eredményeinkre, ugyan- veszélyt rejt magában, az éberség ra, akik egy dülőutat akartak rend- lekedés a város területén teljesen
hány perccel később másik robbaakkor feltárta azokat a hiányos- eltompul ásához vezet. Még igen
ságokat és hibákat
is, amelyek sokan vannak, akik úgy gondol behozni. Két dolgozó meghalt, ti- megszűnt. Az általános sztrájk 12 nás Róma központjában súlyosan
Az órán át tartott.
megrongálta a Kommunista
Párt
munkánk során megmutatkoztak.
kodnak: nincs
szükségünk arra zen súlyosan megsebesültek.
A tömegek
egységes
fellépése egyjk körzeti irodáját.
A magyar dolgozó nép tisztában hogy
az ellenségről beszéljünk olasz szakszervezet] szövetség az
Egy óra
van azzal, hogy Pártunk vezetésé- Szerintük úgyis gyorsan leszémo újabb vérfürdő elleni tiltakozásul zavart és rémületet keltett a kor- múlva újabb robbanás történt
az
vel építettük újjá a fasiszták által lünk az ellenséggel, ha felbukkan szerda reggeltől délután 6
óráig mányban. De Gasperi miniszterel- egyik üzlet előtt a Tiberis partján.
lerombolt országunkat, s Pártunk valahol, mert mi vagyunk a ha általános sztrájkot hirdetett.
nök kedden éjfél utánig
tárgyalt
Az olasz baloldali sajtó kijelenti,
vezetésével építjük fel azt az új falom birtokosai. Ezeket a hibás
Scelba belügyminiszterrel
Scelba
Szerdán
hajnalban
Olaszországfel kell szá
hogy a robbanás szervezői nyilvánhazát, amely többé már nem a tő- nézeteket sürgősen
kések, a földesurak és az imperia- molni. Az elbizakodottság meg. ban az ötmillió taggal rendelkező utasítást adott pribékjejnek: „Min- valóan fasiszták voltak és
hogy
listák szabad prédája, hanem vi- könnyíti az ellenség munkáját és szakszervezeti szövetség vezetésé- des eszközzel" biztosítsák a „ren- maga a robbanás t é n y e nyilt farágzó otthona lesz
újjászületett lehetőséget ad arra, hogy könnyen vel megkezdődött
az
általános det és a munkajogot".
boldog népünknek. A tőkésorszá- beférkőzzék Pártunkba. Lenin elv- sztrájk. A felháborodott tömegek
Már a sztrájk első ÓTáiban pro- siszta provokáejó.
gok imperialistái a népi demokrá- társ mondta: „A megvert ellenség,
ciákban elért eredményeket
min- megdön' és ük után tízszeres enerszázszorosra
felfokozol
den eszközzel elpalástolni Igyek- giával
szenek. Mindent elkövetnék, hogy gyűlölettel vetik magukat a harc
elfedjék
a
valóságot
országuk ba a tőlük elvett „paradicsom'
dolgozói előtt. Minden lehetőséget visszaszerzéséért."
felhasználnák árpa. hogy az igazAz éberségről azonban nemcsak
A MÉMOSz országos konferenciá- A sztahánovista módszerrel a fala- szerint a kőművesek 2—3 köbméter
ságot elrejtsék a dolgozó nép elől. beszélni kell, hanem át kell vinni
Erre használják fel a sajtót, a a gyakorlatba la, annak vérünkk' jának határozata a MÉMOSz leg- zatrakó kőműves napi 8 óra mun- falat építettek naponta. Ezzel szemrádiót és ezért igyekeznek meg- kell válnia.
fontosabb feladatául a munkaver- kaidőt számítva átlagosan 6—10.000 ben a falazás sztahánovista módakadályozni az imperialista orszáEzsen a fórén nálunk még igen
téglát tud befalazni, A sztahánovisgokban a demokratikus megnyi- nagy hiányosságok tapasztalhatók seny, a Sztahánov-mozgalom kiszé- ta módszernek, tehát nagy jelentő- szerével elérhető a 8—10 köbméter.
Ha számokban fejezzük ki, az épílesítését
tűzte
ki.
Pozsonyi
Zoltán,
latkozásokat. De minden erőlködé- Pártszervezeteink általában meg.
sége van az önköltségcsökkentés
sük, minden hazug kisértetük meg- értették ennék fontosságát, de még az építőipar első
a
sztahánovistája szempontjából is. A téglafalas épü- tés önköltségéhez viszonyítva
dől akkor, amikor tudomásul kell nagyon 9ok azoknak az alapszer április 4-ig öt vidéki vállalatnál ismegtakarítás csaknem 4.6 százalék.
leteknél
ugyanis
a
falazás
költsége
venni ök. hogy a dolgozók.
a vezeti funkcionáriusoknak a szá
Ez a megtakarítás ötéves tervünk
saját népük is — undorral fordul ma, akik minden figyelmeztetés és merteti meg a falazás sztahánovis- az egész építkezés költségének mintel tőlük,
s visszautasít minden felvilágosítás ellenére meglehető- ta módszerét, vagy másképpen a egy 20—22 százalékát, vasbetonvá- építési keretébe beleillesztve közel
olyan kísérletet, amely a Szovjet- sen hanyagul kezelik azokat a fon gyorsított falazási módszert és az zas épületeknél pedig 10—14 száza- 14 ezerrel több új lakás megépítését
únió. vagy a Szovjetunió nyomdo- fos pártokmányokat, amelyek az ezzel járó helyes munkaszervezést. lékát teszi ki. A
eddigi gyakorlat teszi lehetővé.
kain haladó népi demokráciák el- ellenség kezébe kerülve komoly
kárt
fs
okozhatnak
mind
politikai
len irányul.
mind gazdasági életünkben. Ezen
Mindezt bizonyítják azok a h a - a téren igen kirívó hiányosságot
talmas méretű forradalmi megmoz- találunk a TÜZÉP pártszervezet
dulások, amelyek a világ külön- nél. Itt a titkár azt a nem kis hi
böző területein a kapitalista ál- bát követte el, hogy
eltávozása
lamokban játszódnak le. A üran után annak a fióknak a zárjábai
eia és olasz munkások harca.
hagyta az összes kulcsokat, amely
hadianyag szállítását
megtagadó ben a pártokmáuyokat tartották.
angni, francia, belga dokkmunkáA Központi Vezetőség igen sok
sok, vagy a földfoglaló olasz pa
A bolgár parasztszövetség lapja t e Petro Perpuze és Maiszki ma- plebeni börtönben a bolgár fasiszrasztok küzdelmei, a belga nép szor figyelmeztetett bennünket a-r
« a március 26-i jugoszláv válasz- cedón forradalmárokat. LJzunovszki ta rendőrség ügynöke volt. Hailo
harca a király visszatérése ellen, ra, hogy az éberség nemcsak
a Megyebi tásokkal kapcsolatban leleplezi több macedón belügyminiszterről — aki Aposfolszki
mindezek azt bizonyítják, hogy a Központi Vezetőség,
királypárti
generális
dolgozókat az Igazság'ól eltiltani zot-tságok, vagy az Államvédelmi titóista képviselőjelölt múltját. Igy szintén képviselőjelölt — köztudo- volt, ma pedig a jugoszláv hadsetöbbé nem lehet. Az imperialisták Hatóságok feladata, hanem mán például leleplezi a Macedón
Köz- mású, hogy meggyilkoltatta Pan- reg tisztje Amikor a Hitler-hordák
érzik, hogy a talaj megingott a den funkcionáriusé, s minden párt- társaság miniszterenökét, Lazo K°- dora partizán hősnőt és Methjdieelfoglalták Macedóniát, azt
kérie
talpuk alatt és ezért a legaljasabb tag és minden dolgozó kötelessége.
aki mint a bolgár fa- va partizánt- Kuzmanovszki
mace- Borisz királytól, ossza be őt
facselekedetektől sem riadnak visz- Mégis ezzel kapcsolatos tapaszta- licsevszkit,
a siszta hadseregébe.
sza, hogy
elnyomó hatalmukat lataink a®t mutatják, hogy első- siszta rendőrség ügynöke, megölet- dón mezőgazdasági miniszter
sorban azok a funkcionáriusok kefenntartsák.
Tito titkosrendőreinek gengszter-támadása a belgrádi
Nap mint nap, egymásután sze- z d i k könnyelműen e»f a kérdési,
jó példát
münk előtt játszódnak le azok az akiknek a tagság felé
albán követség tisztviselője ellen
aljas merényletek, amelyeket ezek kellene mutatatok. Ilyen hanyag;
ság
volf
tapasztalható
pénzügyi
a mindenre elszánt kalandorok köAz A'bán Népköztársaság
kül- larif és feleségét március 12-én,
A jegyzék hangsúlyozza: ez a
vetnek el a dolgozó milliók ellen. pártszervezetünknél is, ahol a fon- ügyminisztériuma a tiranai jugosz- amikor elhagyták a belgrádi Szovtámadás ls megmutatja,
milyen
Még élénken emlékszünk Rajk és tos iratokat olyan fiókban tartotUDP- aljas provokációkkal igyekszik
a
aljas áruló bandájának vallomá- ták, amelyeket még bezárni sem láv követséghez Intézett jegyzéké- jet Kultúra Házát, három
sára, amiből megismerhet ük azo- lehetett. Igen sok »zó esett má r ben erélyesen tiltakozik az ellen a iigynök feltartóztatta, durván szi- Jugoszláv kormány lehetetlenné tenkat az eszközöket is, melyekkel arról, hogy az ellenség nemcsak a fasiszta támadás ellen, amelyet a dalmazta és bántalmazta. Egy já- ni Albánia jugoszláviai követségéamerikai gazdáik meg
akarják politikai, hanem gazdasági életünk jugoszláv titkos szolgálat emberei irókelő felháborodásában rávetette
működését
s a nemzetközi
bontani a dolgozók Szovjetúnió kö- minden területére is igyekszik be
magát az UDP-ügynökére.
A nek
ré csoportosult egységét, a kfesák- fészkelni magát. Sok figyelmezte követtek el Fefi BekoUari, Albánia giangszterlek végül minősíthetetlen kapcsolatok történetében páratlan
mányolásmentes
világot, szaibad tés hangzott már el az ellenség belgrádi képviseletének egyik tiszt- sértegetések közepette a tjsztvise- durva cselekményekkel megvalósímegak adál yozáemberek világát építő egységet. De aknamunkájának
viselőié ellen.
ellensélőt az A'bán Népköztársaság
kö- tani Albániával szemben
amint n ő a béketábor ereje _ a sára. Eziefk a figyelmeztetések azon
ban
'sok
esetben
hiábavalóknak
vetségéig
kisérték.
ges
politikai
céljait.
A
jegyzék
elknondja,
hogy
Beko'Szovjetunió vezetésével, ugyanúgy
gyengül az imperialisták
táborá- bizonyultak. Igy például az Orion
nak ereje. Ez féktelen dühre ger- Bőrgyár ÜB. helyiségében a legnarendetlenségben
hevertek
jeszti az új háborúra uszítókat, gyobb
akik tudják, hogy idejük lejárt, az íróasztalon újítási javaslatok,
táboruk szűkült és a profi szerzé- az üzemi bizottsági és normokiór
si lehetőségeik
is egyre inkább tékelési jegyzőkönyvök. Ehhez ha
sonló egyéb esetek és még más
korlátok közé szorulnak.
pártszervezeteinkben is előfordulo
A Szovjetunió következetes po- hanyagságok azt bizonyítják, hogy
litikájának köszönhető a népi de- még mindig nem
értették nieg
A Francia Kommunista
Párt szajnamegyei szervezete elhatároz- iránt, hogy születésnapja alkalmámokra ikus államok fejlődése, a egyes funkcionáriusaink: az éberérte- ta, azzal juttatja kifejezésre
a ból ezer és ezer újabb harcost kapkínai forradalom győzelme, a Ne- ség fokozásával c.-em kisebb ve-i szajnamegyei szervezetének
met
Demokratikus
Köztársaság szélyt hártthafunk el, mint :uz im- kezlete a következő
határozatot kommunistáknak, Páris és környé- csol be a kenyér, a béke, a szamegalakulása, a Vietnámi Demo- perialistáknak a r ra irányuló szán- fogadta el:
ke népének törhetetlen ragaszko- badság és a nemzetj függetlenség
kratikus Köztársaság győzelme az dékát. hogy országunkat még egy„1950. április 28-án lesz Maurice dását
Maurice
Thorez
elvtárs megvédéséért folytatott harcba".
imperialisták felett, a gyarmati és szer 'véres csatatérré tegyék és
félgyarmati országok felszabadító újra nyakunkra ültessék a tőké- Thorez elvtársnak, a Francia Kommozgalma. A Szovjetunió felsza- sek, földesurak kizsákmányoló ha- munista Párt főtitkárának 50. szübadításának köszönhetjük
mi ls.
Munkánk minden
területén letésnapja Hálásak vagyunk Thohog.v egyenlő jogú tagjai lehe ünk;
t. -•-reznek, mert mindjg a békéért és
h i b á k n á l keres
a békeszerető népek haladó n a ^
^
az
ellenség
hazánk függetlenségének védelmécsaládjának. Mindazok a sikerek.
és tea J ^ J * ,
s i t o e r e l n J í ért vívott harcra vezetett bennünamelyeket éteriünk, annak a b a ! m t ó l e ' ' t g a ^ a s á g i fejlődésünket é«
rátj segítségnek é s
tántegnfáanak;
^ g a l n d f e u n k a t mln- ket- Biztos kézzel vezetett Sztálin
A csehszlovákiai katolikus lel- kiai Szliácsfürdőn t a r t o t t érteés a Szovjetunió iránti szeretetre
kösaönhetö. amelye! a S z o v j e t u n i ó - , ^ R r e j ü k t e , , g^oln! akarják,
készek
kiküldöttei
résztvettek kezletről a következő
táviratot
tol kaptunk.
J
éberségről tehíit nem beszél- és feltétel nélküli hűségre .tanFva
A z
Besztercebánya
lakosságának küldték Klement Gottwald közA felszabadulás óta eltelt
idő n i
, hanem minden területen bennünket. Hálásak vagyunk I h o békegyűlésén.
A társasági elnöknek:
alatt kemény harcot kolle t foly-1 -végre is kell hajtani.
Ne csak reznek, mert megteremtette a fran- nagyszabású
tatnunk a megvert ellenség res-1 n 7 i é r t jegyünk ébe r ek. mert err: cia munkásosztály és a nép szá- j gyűlésen P l o j h a r atya, közegész— A szlovák és cseh katolikus
tauráclós kísérleteivel. — amelye- [ Kilépőn'f Vezetősértink állandóan mára a küzdelem felbecsülhetetlen ségügyi miniszter rámutatott ar- lelkészek, akik Szent József, a
ket az amerikai imperial1s' ák min- j áthívja figyelmünket, hanem
el.
Csehszlovákia
kato- dolgozók védőszentje napján éra ra, hogy
den esetben támogattak — vaía- =*5sni'b=n azért, hogy ezzel meg.. eszközét: hatalmas pártunkat,
likus
hivei
és
katolikus
lelkészei
Francia
Kommunjsta
Pártot
Hálátekezletet tartottak,
megfogadmint a tőkések még meglévő ma- n k-dá'yozwik az elJenségrek eredradványaival és a kulákok egyre ményeink és gyönyörű célklfűzé sak vagyunk Thoreznek, mert meg- szintén a béketáborban vannak ják Önnek, valamint a szlovák
élesedő támadásaival szemben. Ezt selnk meatetlá'sára irányuló törek- mutatta nekünk a harc útját, meg- és minden
erkölcsi és anyagi és a cseh népnek, hogy
teljes
a harcot azonban sikeresen vívtuk v és?;t. Igyekezzünk azon. hog.v f mutatta a munkásosztály
egysé- e r e j ü k e t l a t b a v e t v e
igyekeznek
meg Pártunk. Rákosi elvtárs v e - r eakció minden támadó kisériete a gének, valamint a munkásosztály, előmozdítani a béke s z e n t ügyé- hűséggel niunkálkodnak majd a
népi demokratikus
köztársaság
zetésével. Hogy ez a harc nem volt dolgozók kemény öklével találkozeredmónytelen, bizonyítják mind-l ék. akik nemcsak visszaver nak, a parasztság és a városi középosz- nek diadalát.
kiépítésén és
népünk
boldog
azok a sikerek, amelyeket mind) hanem azonnal le is" sújtanak s tály együttműködésének útját.
A cseh és szlovák
katolikus szocialista jövőjének
megterempolitikai, mind gazdasági éren el- nép ellenségeire,
szlová- tésén.
A
Francia Kommunista Párt lelkészek kiküldöttei a
értünk. Még sem szabad, hogy
Lengyel Mária.

Április negyedikéig öl vidéki vállalatnál ismerteti
gyorsitott íalazási módszerét Pozsonyi Zoltán

Gyilkosok, fasiszta rendőrspiclik,
királypárti generálisok
a titóista képviselőjelöltek között

A Francia
Kommunista
szervezetének
határozata
50. születésnapja

Párt

szajnamegyei
Thorez
elvtárs
alkalmából

SS cseh és szlovák katolikus lelkészek
hűségükről biztosították Ceitwald elnököt
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Csütörtök.

ILYEN AZ „AMERIKAI
Az Egyesült Államokban és
az
amcrjkai tőke által leigázott
országokban az újságok és folyóiratok hasábjain, a rikácsoló
rádióállomásokon át, a mozik vásznain,
plakátokon cs hirdetéseken süvöltök
világgá az amerikai áruk kiválóságát; „A vjlágon a legjobb áru."
„Olcsó, de jó..,", ,;Vedd meg és
mektudod; hogy mi a gyönyörűség. .
ötmilliárd dollár — r e k l á m r a
Az amerikai monopóliumok reklámcélokra fordított kiadásai
az
USA-ban 1949-ben elérték az ötmilliárd dollárt! És
Newyork Times" gazdasági szakértőinek véleménye szerint az idén a reklámra
fordított kiadások meghaladják a
tavalylakat.

ÉLETFORMA«

Az „amerikai civilizáció csodáinak" erőltetett reklámozása
nem
csupán a vetélytársak lehengerlésére törekszik, hanem fontos része
az „amerikaj életforma" propagandájának is. A világuralomra
törő
amerikai Imperialisták azzal akarják elbufltani a marshallizált országok népeit, hogy áradozva dicsőítenek mindent, ami amerikai.
Ugyanakkor szcrtnék meggyőzni a®
amerikai népet arról, hogy valami
„inagasabbrendü faj"-hoz tartozik.
Ezért minden elképzelhető eszközzel —
Truman elnök beszédeitől
apnak a cégnek a reklámozásáig,
ameV hashajtókészit-ményeket gyárt
tekintélyes newyorki dámák emész
ttésí zavarokkal küzdő
kutyuskái
számára
magasztalják az arae-

Á spanyol parasztok harcbaszálltak
Franco pénzügyőreivel
A' spanyol fasiszta hatóságok
elrendelték a falusi k» malmok
bezárását, hogy a parasztok ne
vihessék őrlésre az önellátásukra visszatartott csekély gabonakészletleiket. EmLatt az eílkoseredés helyen/kint aktív ellenállásban robbant ki. A Valencia tartománybei i Mogente községben a
5zegényparasztok mezőgazdasági
szerszámaikkal
felfegyverkezve
a falu egyetlen malma elé vo-

nultak és útját állták a pénzÜgyőröknek. A közeli községekben a pénzügyőrség ugyancsak
elszánt ellenálláara
talált. A
földeken dolgozó parasztok abbahagyták a munkát, a malmok
elé vonultak és visszavonulásra
kényszerítették a pénzügyi igazgatás közegeit. Az ellenállásban
igen tevékeny részt vettek a parasztasszonyok « .

A spanyol békekuldöttség tiltakozása
Amerika Franco-barát politikája ellen
Acheson amerikai külügyminiszternek Canally szenátorhoz
Intézett levele, < ámenben
a
Franco rendszer
hatékonyabb
amerikai támogatását és Franco
Spanyolországának a nemzetközi szervezetekbe való bevonását
javasolta, az erőteljes tiltakozások egész sorozatát váltotta ki
a spanyol köztársaságiak részéről.
A béke hívei kongresszusán
résztvett spanyol küldöttség határozatban jelentette
ki:
Az
USA azért akar nagyobb poli-

tikai, gazdasági és erkölcsi támogatást nyújtani Franco fasiszta kormányának, hogy a spanyol
nép ne nyerhesse vissza
szabadságát és ne
választhasson
demokratikus módon neld megfejelő kormányzati Femtezert
A spanyol békekuldöttség felhívja a spanyol népet,
teljes
erővel vegye ki részét a békéért
folytatott küzdelemből, mert e
harc sikere teremti meg
Spanyolország számára a szabadság,
a demokrácia és a
boldogabb
jövő előfeltételeit.

Gyilkosságaikról
a leleplexett
hodonini
A délmorvaországi Hodonin államvédelmi bírósága megkezdte egy
terrorista csoport perének tárgyalását.
A terrorista perben a vádlottak
egyik csoportját hallgatták ki hétfőn. A csoportot,
amelyben van
néhány pap is, kémkedéssel és terrorcselekcdetckkcl vádolják, egyebek között azzal is, hogy megölték
január 4-én a biztonsági testület
egyik tisztijét.
A fővádlóit, a 23 éves J. Vetejs-

vallanak
terroristák

ka — aki a vádirat szerint a terrorista
csoportot
megalakította,
kapcsolatot teremtett az amerikai
CIC kémelhárító szervezettel —
beismerte bűnösségét. Vetejska Antonion Dyckát, a biztonsági testület
hadnagyát, vádlott társának, Antonin Buseknek segítségével megölte.
Bursek elmondta a bíróság előtt,
hogy Vetejska hátulról lelőtte a
rendőrtisztet, majd ő is többször
belelőtt.
A tárgyalás folyik.

A békéért folyó harc jegyében
ünnepli az ifjúsága
Lengyelország valamennyi részéből jelentések érkeznek, hogy az
ifjúmunkások és diákok fokozott
felajánlásokkal ünneplik az ifjúsági hetet. Ifjúmunkás brigádok Olkuszban, Sporysban és más városokban már teljesítették márciusi
normájukat. Muninaban, Jaroslavkörzetben 9 falu ifjai és két mezőgazdasági szövetkezet ifjúmunkásai elhatározták, hogy sporttelepekot, kultúrházat és 3 új házat építenek és májusig bevezetik a villany cs a rádiót. Felhívták
Lengyelország ifjúságát, hogy kövesse
példájukat.
Prágában a nemzetközi ifjúsági
hét hatalmas tömeggyúlésscl kezdődőit. A gyűlésen Zdenek Hejzlar
képviselő, a csehszlovák ifjúsági
szövetség elnöke, B. Williams,
a
DIVSz titkára és G. Fominov, a
szovjet ifjúság fasisztaellenes bizottságának
képviselője
mondott
beszédet. G. Fominov hangoztatta,
hogy a szovjet nép és a szovjet
ifjúság teljes mértékben támogatja
a szovjet kormány békeszerető poli-

Világifjusági

Hetet

tikáját.
A román ifjúság lelkes munkafelajánlásokkal és a
munkaversenyben való fokozott részvétellel készül a világifjúsági hét megünneplésére. A
Duna—Fekete-tenger-csatorna építkezésének
ifjúmunkásai
kimagasló
eredményeket értek el.
Egyes munkacsoportok normáik 500
százalékát teljesítették február 15
és március 15 között.
A haladó finn sajtó hangsúlyozza, hogy az idén ezt a hetet a békéért, az ifjúság szebb jövőjéért
folytatott elszánt harc jegyében ünneplik meg világszerte. A „Työkensan Sanomat" cimü lap rámutat
arra, hogy a világ demokratikus
ifjúsága, amelynek élén a Szovjetunió ifjúsága áll, nagy sikereket
ér el. Finnország demokratikus ifjúsága, a Demokratikus Ifjúsági
Világszövetség lobogója alatt haladva, szintén csatlakozott
ehhez a
harchoz. A lap felszólítja Finnország
I ifjúságát,
fokozza harcát a béké[ ért, a háborús gyu jtogatók ellen.

ríkat tőkések „nagylelkűségét
és
huimanjzmusát", akik elhalmozzak
a bel- és külföldi piacot „a vjlágon
a legjobb és legolcsóbb áruk tömegével".
A tények azonban mást mondanak.
Vedd meg és megtudod,
hogy mi a gyönyörűség...
Az USA-ban nemrég nyilvánosságra hozták az olvasók szük köre
számára az élehuiszer- és gyógyszerügyi hivatal jelentéseit. E jelentések egyike pl. a „Great Atlantic and Pacific Tce Company" esetéről számol be. (Ha hiszünk
a
reklámnak ez a cég olyan kenyeret gyárt, amelyből a vásárlók
megtudják, hogy mj a gyönyörűség.) Kiderült, hogy ezek a „gyönvörűségszállitók" sokezer 'dollár
értékben sóztak a vásárlókra olyan
pékkészitményeket, amelyek
nagy
mennyiségben tartalmaznak rovarokat. rágcsálóktól származó szőrcsoimókat és tolldarabkákat.

1950. mdrcfu*

23.

CSONGRÁD MEGYE BEFEIEZTE AZ ÁRPAVETÉST
A tavaszi munkálatok végzése az utóbbi napokban egyre nagyobb lendületet vett.
Csongrád megyében március 19-ig valamennyi termelőszövetkezeti csoport befejezte az árpa, a zab és a borsó vetését.
Jó példájukat követte a megye egyénileg gazdálkodó parasztsága is, amely március 22-re végzett az árpa vetésével, zabból
pedig az előirányzat 95 százalékát vetette el.

A francia rohamrendőrök durva támadása
a marseillei dokkmunkások elien
Kedden
este a marseillei
dokkmunkások egy tömeggyűés után a szakszervezeti székházba tértek vissza, amikor
váratlanul rohamrendőrök tám a d t á k meg és foglalták el az
épületet.
Letartóztatták
a
szakszervezet
két
titkárát.
Ugyanakkor a rohamrendőrök
nagyszabású razziát tartottak
a kikötőben és ennek
során
heves összetűzésekre
került

sor a rendőrök és a tiltakozó
dokkmunkások
között.
Az
összetűzések során több súlyos
sebesülés törtónt. A sebasiütek között van a marseillei
tengerészeti
szakszervezet titkára is.
Tiltakozásul a rohamrendőrök módszerei ellen a marseillei közúti villamos és autóbusztársaság dolgozói szerdán
reggel egy ó r á r a beszüntették
a munkát.

Az amerikai szakszervezetek
békebizottsága százezer aláirást gyűjt
aTrumannak átnyújtandó békepeticióhoz

A másik bírósági eset arról tanúskodik, hogy a „Gerber Prodaits
Company" (amely a reklám szerint elsőrendű minőségű és
magas táperejű különleges élelmiszereket készet csecsemők
számára)
Az Egyesült
Államokban
gyermektápszerei elkészítésekor kétes minőségű barackkal olyan lisz- egyre nagyobb méreteket ölt
haladó
tet dolgozott össze, amelyben nyü- a munkások és m á s
zsögtek a rovarok és a rágcsálók. elemek harca a békéért, a háA beszámolóban még számos hasonló eset található, melyek azonban csupán kis részét teszik ki az
amerikai monopóliumok
szörnyű
bűnlistájának. Előfordul olyan eset
ls, hogy a fehérljsztet készítő cégek a liszt fehéritesére az emberi
szervezetre igen káros anyagokat
használnak fel. Az egyik közismert
vegyipari cég pót-tápanyagot ajánlott azoknak a betegeknek,
akik
nem ehetnek sót. A kísérlet
hét
ember halálát okozta
és ezerek
egészségét rongálta meg. Egy másik társaság, amely szójakészjtményeket
állit elő,
arzéntartálmu
anyagokat kevert a készítményhez, hogy megóvja a romlástól.

l>orús gyújtogatok ellen.
Az
összamerikai
szakszervezeti
konferencián alakított „ H a r c
a békéért" bizottság jelenleg
aláírást g y ű j t ő
hadjáratot

folytat. Százezer aláírást a k a r
összegyűjteni
a Trumannak
á t n y ú j t a n d ó petícióra. A petíció követeli az atomfegyver
betiltását,
a
hidegháború
megszüntetését, a f a j i megkülönböztetések
és a polgári
szabadságjogok
eltiprásánafc
megszüntetését.

A brüsszeli és a valloniai munkások
pénteken általános sztrájkkal tiltakoznak
Lipót visszatérése ellen

A1 Belga 'Általános Munkásszövetség brüsszeli
tagozata
elhatározta, hogy Brüsszelben
péntekre
24 órás
általános
sztrájkot hirdet. Ugyanakkor
egész Valloniában
általános
tiltakozó tömegsztrájkot renvisszatérése
Oeorge Saldes, az Ismert ameri- deznek a király
kai újságíró megírta, hogy amikor ellen. A tüntetések és a tilsztrájkmozgaloni v e .
egyik konzervgyáros készítményei- takozó

zető ereje a Belga Kommu®
nisla P á r t .
A flamand dolgozók tiltakozó mozgalma is egyre nagyobb méreteket ölt.
Szakszervezeti köröben
hangsúlyozzák: _ Belgium
flamand
munkásai csak úgy, mint a
vallon dolgozók szem beszállnak a k i r á l y visszatérésével.

ről megállapjtották,
hogy
nyüzsögnek benne a rovarok, a gyáros
a bírósághoz fordult és követelte
hogy engedjék meg az áru külföldre szállítását „Minden jó, ami növeli a hasznot" — ez az „amerikai életforma" képviselőinek
jelBelgiumban többnapos sikerte- cegnek, aüri Oarton de Wiart grószava, a kapitalizmus törvénye
len tárgyalás után a keresztény

Megbukott Eyskens
kormányalakítási kísérlete

demokrata

Eyrikerus

kénytelen fot bízta meg a kormányalakí-

Amiről hallgat az a m e r i k a i
volt kormányalakítási megbízatá- tásra irányuló előzetes tárgyalá„ s z a t a d " sajtó
Az USA-ban működjk a Szövetséges Kereskedelmi Bizottság, melynek kötelessége lenne fényt deríteni az amerikai üzletemberek különböző sötét mesterkedéseire. De
a bizottság tagjait szoros kapcsolat fűzi a Wall Streethez s igy
nem csoda, ha nem túlságosan buzgólkodik a rábjzott feladat teljesítésén. Mégis, nap mint nap kénytelen nyilvántartásba venni
az
amerikai monopóliumok kirivó tüntetteit. A sajtóban azonban rendszerint semmjféle közlemény ném
jelenik meg ezekről- Az „In Fact"
cimü liberális lap megjegyzi, hogy
az amerikai lapok 99 százaléka nem
hajlandó közöbii olyan jelentést,
amely a monopólium bűneivel foglalkozik
Az amerikai sajtónak, —
mely
annyira hetvenkedik „szabadságával", — ezt a hallgatását az magyarázza meg,
hogy az egész
„szabad" sajtó ujságtrösztök
tulajdonában van, amelyek
viszont
szoros kapcsolatban állnak pénzügyi, ipari és kereskedelmi trösztökkel. Ismeretes, hogy az USAban megjelenő hatvan
legnagyobb
újság, amelyet vakon követ csaknem az egész amerikai sajtó, három ujságkjrály — Hearst. Hannct és Roy Howard kezében van.
Az USA lapjai egyedül a mult év
folyamán több mint másfélmilliárd
dollárt kaptak azért mert liasábaikat reklámok céljaira eladták. Vájjon le akarják-e leplezni ezek
a
megvásárolt lapok a monopóliumok bűntetteit? Vi'ágos, hogy nem
A Wall Streetet kiszolgáló sajtó
vasfüggönye azonban nem rejthetj
el a monopolisták gaztetteit s az
igazság egyre világosabbá válik a
világ közvéleménye előtt

sát visszaadni Károly régensher. sok vezetésével.

Á kassai kerület katolikusai elitélik
a Vatikán és a főpapság reakciós
politikáját
A kassai kerület katolikus akciója a napokban értekezletet
tartott. Az értekezleten elfogadott határozat kiemeli, hogy a
kasaai kariilet katolikus lelkészei és hivői elimerik a pápát az
egyház legfőbb papjaként, de
vgyanakkor mint jó hazafiak ós
a népi demokratikus köztársaság

hű polgárai, mély sajnálkozássaíf,
de a leghatározottabban elítélik a
katolikus főpapság éa a Vatikán
reakciós politikáját, amely a
nyugati imperialisták érdekeit kiszolgálva, a nép vallásos érzületével visszaélve, meg akarja zavarni a lakosság békéjét és építő
erőfeszítését.

MEGJELENT A SZOVJET KULTURA
UJ SZÁMA
Kevés folyóirat vált ilyen rövid
idö alatt annyira népszerűvé, mint
a
„Szovjet Kultúra",
amelynek
ir.ost jelent meg a negyedik
száma.
Darvas József
kultuszminiszter
irta az új szám vezércikkét, amely
nagy ünnepünkkel,
április 4-vel
foglalkozik. Piervomajszkil,
Vera
lnber és Kuczka Péter versei mellett a folyóirat közli
Tyihonov
„író és kora" cimü előadásának teljes szövegét, amelyet a MagyarSzovjet Barátság Hónapja alkalmából tartott. Részletes tanulmány
foglalkozjk a Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának zenei eseményeivel.

megmunkálási módszereivel foglalkozik.
A folyóirat ismerteti a „Szovjet falu — szovjet emberek" cimü
új brossurát, köz'i a Szovjetunióban tanuló magyar diáklányok leveleit, képes riportot ad a lenini
Komszomolról és bemutatja az új
Sztálin-dijasok fényképeit

Az új szám gazdag tartalmából
kiemelkedik a Kossuth-dijas gillemot
professzor cikke,
amely
Bortkevics, Bikov és a többj szovjet sztahanovista gyorsított
fém-

A PÁRTMUNKÁS

Ünnepi cikk emlékezik meg Molotov 60. születésnapjáról. Érdekes
új portokat
olvashatunk
Sztábnkolhozvárosról és a szovjet
árleszállításokról is

A

páríépités

munkájának

nélkülözhetetlen
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A Gyulagyár dolgozói termelésük minőségének javításával
késsülnek

április

negyedikére

Az üzem dolgozói lelkesen teljesitik m u n k a f e l a j á n l á s a i k a t — Lipták Jánosné,
Sipos Ferencné, Á b r a h á m Ferencné és Bartók Istvánné négy g é p helyett
hét g é p e n dolgoznak
naponta, hogyan tegyük még
Újabb és újabb munkafélajánlások,
új
versenyszerződések sokasága, az üzemek grafikonjainak
soha
nem
szebbé és nagyobbá április
látott mértékben
való növekedése, a szegedi gyárakban
is
negyedikét,
elevenen tükrözik
vissza azt a nagy lelkesedést és örömet,
amely a munka frontján aratott
mellyel a szegedi dolgozók
készülnek április
negyedikére,
új győzelmek napja, s szeretett
dolgozó népünk felszabadulásának
ötödik évfordulójára.
—
szabadságunk ünnepe lesz. Erre
A Gyufagyár
dolgozói is úgy készülnek erre a napra, mint
a kérdésre Orosz Teréz elvtárenő
az üzem életének legnagyobb, legnevezetesebb
eseményére.
brigádja igy válaszol:
Április ngyedikére
tett munkafelajánlásaik
végrehajtásával
Orosz elvtársnő csoportja válismételten
kifejezésre
juttatják
azt a szeretetet és törhetetlalta, hogy új munkamódszerek
len ragaszkodást,
mélyet a szovjet nép, és Sztálin
elv.
bevezetésével és elsajátításával a
társ iréint éreznek, azok iránt, akik öt évvel ezelőtt
elhozták
— 117 és a 118 — százalékos
számunkra
is a
szabadságot.
teljesítményüket 200 százalékra
emelik. Ezzel szemben ma már
A mult hét folyamán szánté teljesítményük 221 százalék.
A „fűrészbrisrád" tagjai, Lipták
János, Otott Kovács Ferenc, Mu- nemvárt eredmények születtek a
Orosz elvtársnő most hathecsi Andor, Gyurik József, Kopo- cimkézőbrigádok munkája nyotes
pártiskolán tanul, de ápmán.
A
,^Ménesi
Júlia"
brigád
novics Béla elvtársak többi dolrilis negyedikére tett munkagozótársaikkal együtt elhatároz- vállalta, hogy a régi 17 százaléfelajánlását már az iskola
ták, hogy április 4-re nemcsak a kos selejtcsökkentést, anyagmegmegkezdése előtt teljesítette.
mennyiségi, de a minőségi mun- takarítást 30 százalékra fokozza.
kában is egyforma nagy eredmé- Munkafel ajánlásukat rövid idő Átadta új munkamódszerét Csizmadia Rózáinak, Dancsó Jánosnyeket érnek el. Különösen nagy alatt teljesítették,
de nem álltak meg a kitűzött
nénak és Bánkuti Lászlónénak, s
gondot fordítanak az önköltség
célnál.
ennek köszönhető az, hogy ezek
és a selejt csökkentésére. Ennek
érdekében vállalták, hogy átlagos Ezt bizonyítja az, hogy a brigád az elvtársnők 103 százalékra
selejtjüket 20 százalékkal csök- termelésének ma már a régihez tudták emelni teljesítményüket.
Viszonyítva mindössze 3 százalék Ez a brigád március 21-én már
kentik.
selejtje van, 97 százalékkal csök- befejezte első negyedévi részEzt a vállalásukat eddig már
kentették a dolgozók a régi meg- lettervét.
kétszeresen
teljesítették,
engedett selejtmennyiséget.
20 helyett 40 százalékkal
i Orosz elVbársnő brigádjának
A vállalt 105 százalék hecsökkentették selejtjüket és
példáját követik a dobozkészítő
lyett ma már több, mint 111
a teljesítményük emelésében
osztályon is. — Lipták Jánosné
százalékot
teljesít
a
„MéneLs srzép eredményeket értek el.
és Sipos Ferencné felajánlották,
si" brigád.
A hámozógépek dolgozói, kőhogy még 30 százalékkal csökmö- kentik a hulladékot és termeléző, tük Pintér Vince elvtárs cso- De nem akar lemaradni
portja felajánlotta, hogy
105 göttük Gémes Mária csoportja kenységüket növelik.
százalékra emeli április negyedi- sem. Gémes elvtársnő brigádja
A 30 százalék helyett ma
kéig teljesítményét, s ezzel szem- 89 százalékban csökkentette a
már 49 százalékkal szorítothulladékot,
s
ezzel
egyidőben
ben már az elmúlt hét folyamán
ták le gépeik selejtmennyiséfokozták
teljesítményüket
is.
is 118 százalékot teljesítettek s
gét. A hétfői nappal a négy
Orovecz
Ferencné
elvtársnő
csoaz utóbbi üzemi értekezleten válgépről hét külsődoboz készílalták, hogy 120 százalékra fo- portja 93 százalékot ért el a sető gép kezelésére tértek át.
kozzák teljesítményüket április lejtcsökkentésben, de ugyanilyen
negyedikéig hátralévő
időben. eredményt ért el Szögi Júlia bri- •— A beldoboz osztályon Bartók
De ez a munkafelajánlásuk egé- gádja is, melynek tagjai, Csányi Istvánné és Ábrahám Ferencné
szének csak egy része. ígéretet Dezsőné brigádjával együtt szin- elvtársnők is szintén hét gép
tettek arra is. hogy 10 százalék- tén 93 százalék önköltségosöken. kezelését kezdték meg. Vállalták,
kal csökkentik selejtjüket, ezzel tést és anyagmegtakarítást ér- hogy a régi 120 százalékos teljesítményüket a hétgépes rendszer
szemben eddig már több mint tek el.'
A csomagoló osztályon is
hevezetésével 180 százalékra eme.
40 százalékos eredményt értek
éppenúgy, mint az üzem
lik és a 20 százalékos selejtmegel az anyag jobb kihasználásábármelyik
részlegében,
takarításukat 40 százalékra nöban. Nemrégen is még egy köbszámtalan szó esik
arról.
velik.
méter faanyagból összesen 0.62
század köbméter készgyufa árut
tii Gyufagyár
dolgozói nemcsak a termelés
frontján
tudtak előállítani társaik segítmutatják
meg április negyedike és az ötéves terv sikeréért
ségével. Ez a mennyiség most
való lelkesedésüket,
hanem a mennyire
magukénak
érzik
már elérte a 0 72 század köbtanulásban
is
bebizonyítják,felszabadulásunk
ötödik • év.
métert.
fordulójának
ünnepét. Az üzem három párt- és két szak*
Pintér elvtárs Szalma Andszervezeti
szemináriumán
versenyben
tanulnak a dolgorásnéva] és Temesvári Hózók. Megtanulják
tudatosan, kommunista
dolgozóhoz
illően
nával együtt emellett már
szeretni a Pártot, amely győzelmeik nagy szervezője,
amely,
nek segítségével és erejével meg tudtuk őrizni, s meg tudtuk
hétfőn is a március 29-1 tererősíteni
szabadságunkat.
vén dolgozot*.

MEGYESZERTE

HALAD

A

VERSENY

az április negyediki mezőgazdasági
munkafelajánlások túlteljesítéséért

A esondgrádmegyei

termelőcsoportok

Csongrád megye néhány nappal'
ezelőtt tavaszi mezőgazdasági versenyre hjvta ki Békés megyét. Ennek a versenynek különösen nagy
lendületet ad április 4-ének,
felszabadulásunk napjának munkával
való, méltó megünneplése. A versenyben el öl/árnak
a tc'rmelöc söpörtök dolgozó parasztjai,
akiknek
példája nyomán mind több
egyéni1 cg gazdálkodó dolgozó paraszt is
vállaltit, hogy jó
talajmüveléssel,
mütrágyahasználattal,
gondos
növényápolással
katasztrális
holdanként a termésátlagot
búsából
12,
iáikoricából 30, gyapotból 3.5, napraforgóból 8, árpából 14,
zabból
16, cukorrépából
130 és rizsből 25
mászára fokozzák. Az állattenyésztés terén a tehenek napi t.ejátlagát 8 ljterről napi 15 literre emelik, amit azzal érnek el, hogy a
teheneket mentesitik az igamunká•tól és földjeiket a gépállomással'
műveltetik meg. Sertéstenyésztésnél váUallák a verseny keretében,
hogy a malacozást évi kétszeri fiaztatással hússertéseknél 12, zsirsertéseknél pedig átlag 9 darabra
emelik fel.
Az április 4-j verscnyvállalásolc
teljesítése nagy lendülettel ha ; ad
előre Csongrád megyében. A termelőszövetkezeti
csoportok már be
is fejezték mindenütt
a tavaszi kalászosok vetését és ezzel is példát

hefejcaték

a tavaszi
kalászosok
vetését
rok egymással
versenyezve
igyekeznek
az
eredményeket
túlszárnyalni.
A legjobb eredményt Bálint Ferenc és Erdei
Ilona
ültetőpár érte el 323
százalékos
teljesítményével.
A kertészeti brigád 3200 fiatal
gyümölcsfacsemetén és
200 darab őszibarackfacsemetén vállalta az alakító metszés elvégzését. Ebben a munk á j u k b a n 304 százalékos eredményt értek el.
A Kossuth-díjas
vásárhelyi
„Dózsa"
termelőcsoport
versenyfelhívása
után a ma.
kői
termelőcsoportok
is túlteljesítették
vetési
tervüket.
A jó szervezés és
újítások Különösen
élenjár a munkáeredményeképpen
a
klárama. ban a József Attila
termelőjori állami
gazdaságban
is csoport. A csoport április netöbb kiváló teljesítmény
szü- gvedikére felajánlott 40 hold
letett
az április
negyediki vöröshagyma vetését néhány
felajánlások
során. A tavaszi nap múlva befejezi. Hét hold
kalászosok elvetését a minisz- borsót, 3 hold zöldséget már
tertanács határozatában elő- elvetettek és n^gkezdték
a
írt határidő előtt 15 nappal napraforgó, cukorrépa,
ricivégezték el. Ezenkívül egyre nus és piroseékla vetését is.
több,
ú j a b b és ú j a b b ered
Az április negyediki munmény születik ebben az állami kafelajánlások
teljesítésében
gazdaságban. A növényterme- minden nap ú j a b b
eredmélő brigád a cukorrépa dugvá- nyek születnek: dolgozó
panyozásnál az elmúlt napokban rasztságunk megyeszer te
be
is erősen fokozta teljesítmé- a k a r j a bizonyítani jó munkányét. Átlag 127, m a j d 137 szá- jával, hogy egyik legnagyobb
zalékot értek el. Az
ültetőpá. ünnepének tekinti ezt a napot.
mutattak
az egyénileg
gazdálkodó
dolgozó
parasztoknak.
Csongrád,
Mindszent és Derekegyháza
dőlgozó parasztsága követte is a példát s ugyancsak befejezték a tavaszi kalászosok vetését.
A verseny! el ajánlásokat
legtöbb
helyen túl is teljesítik a megyében,
különösen a tcrmclőcsoportok
és
állami
gazdaságok
dolgozói.
A
nagymágocsi állami gazdaság kertészbrigádja
jóval
túlteljesítette
már április 4-j felajánlásait. A fametszésnél 210 százalékos eredményeket, a permetezésnél 140, a faközök ásásánál
130
százalékos
eredményt értek el.

A YEZETÖSÉGVflLASZTÍSOK SIKERÉÉRT
A vezetőségválasztó taggyűlések helyes lefolyása, technika:
levezetése sok tekintetben attól
függ, hogy az elnök mennyire
ismeri a taggyűlés levezetésének
módját, mennyire tudja
helyes
irányba vinni az esetleges eltéréseket, sőt sok függ az elnöktől azon a téren is, mennyire
tud befolyást gyakorolni a tagság aktivitására. A
taggyűlés
levezetése nem egyszerű technikai, hanem politika! kérdés. A
taggyűlés elnökének tehát különösképpen ismernie kell a Központi Vezetőség határozatát
a
vezetőségek
újjáválasztásával
kapcsolatban. De ismernie kell
magának a tagságnak is, át kell
tanulmányoznia mindenkinek a
határozatot, amely a Pártmunkásban ezzel kapcsolatban megjelent s amelynek részleteit lapunkban is közölt ük.
*

Áz eddigi taggyűlések bebizonyították, hogy a tagság nem
tudja pontosan, milyen módon
tegyen javaslatot abban az esetben, ha a jelölőbizottság által
javasolt valamelyik vezetőségi
tagot nem találja megfelelőnek.
A helyes eljárás a következő:
Az a párttag, aki nem ért egyet
a jelölőbizottság javaslatával va"
lamelyik vezetőségi tagnak javasolt személyét illetőleg, a hozzászólásában okolja meg, miért
nem tartja alkalmasnak. Javaslatot azonban más
személyre
csak akkor tehet, ha a tagság
a szavazás során elveti a jelölőbizottság javaslatát. Abban az
esetben, ha a tagság
részéről
nem hangzik el javaslat, a je-

NAGY

Uölőbizottság utólagos
teszik fel szavazásra.

jelölését

•

A taggyűlés sikerének, az új
vezetőség további munkája megjavításának, a pártdemokrácia,
a kritika és önkritika kifejlesz.
tésének igen fontos előfeltétele
az alapos körültekintéssel előkészített titkári beszámoló.
A
titkári beszámolónak fel
kell
ölelnie az alapszervezet életének,
a pártmunkának minden területét, fel kell tárnia minden hibát és hiányosságot, egyszóval
a titkári
beszámolónak példát
kell mutatnia a kritika és önkritika alkalmazása terén. Ez —
amint azt az OTI pártszervezetének taggyűlése is igazolja —
fokozza a tagság
aktivitását,
emeli a taggyűlés színvonalát
és felszínre hoz minden egye9
hiányosságot.
•

A tagságnak nemcsak kritikát
és önkritikát kell alkalmaznia,
hanem meg kell jelölnie a hibák kijavításának módját is. Az
OTI pártszervezetében például
a tagság több értékes javaslattal egészítette ki a határozati
javaslatot. De már a hozzászólások során is nem egyszer hallhattuk, hogy a felszólalók
a
hibákra rámutatva, felhívták a
megválasztandó vezetőség
figyelmét arra, hogyan végezze
munkáját, hogyan javítsa ki a
régi vezetőség hibáit. Ez egyben bizonyítja azt is. hogy a
párttagság hajlandó minden támogatást megadni az új vezetőségnek.

FELADATOK A SZEGEDI
ÉPÍTŐIPAR ELŐTT

Az építőipari országos konferencia útmutatásai és határozata gyökeres javulást kell hogy hozzon a
szegedi építőiparban is. Az országos tanácskozásról
hazaérkeztek
már a szegedi MÉMOSz küldöttei
is, teli élményekkel, tapasztalatokkal — és bizonyára teli tervekkel
és tenniakarással. Erre pedig igen
nagy szükség van Szegeden is, ahol
az építőiparra vonatkozó hibák és
fogyatékosságok szintén igen gyakran élesen megnyilvánultak.
A három küldött, az újítási megbízott, üzemi bizottsági titkár és
egy kiváló sztahánovista beszámolókat tart majd és továbbadja az országos értekezlet útmutatásait. De
ez még egymagában nem elegendő,
csupán ezzel még nem következik
be döntő javulás a szegedi építőiparban. Az országos
konferencia
tapasztalatait és határozatát tudatosítani és ismertetni kell minden
egyes dolgozó számára. Ebben természetesen elsősorban a vezetőknek
kell élenjárni a jó példával.
A konferencián feltárt hibák kikülszöbölése és az építőipar előtt
álló hatalmas feladatok megvalósítása megköveteli, hogy az a lelkes
javítószándék, mely a konferencia
után — hasonlóan Pártunk Politikai Bizottsága, majd a minisztertanács határozatát követő időkhöz —
Szegeden is megmutatkozik, ne kampányszerű legyen, hanem szívós és
állandó munkában nyilvánuljon meg.
A legdöntőbb teendők egyike pedig a kritika és önkritika állandó
fokozott felhasználása a munkában,
hiszen a hibák kiküszöbölése, a határozatok végrehajtása enélkül elképzelhetetlen,
A szegedi építőiparban is tőrtént
javulás a minisztertanács cs a Politikai Bizottság határozata óta a
munkaversenyek szervezésében, a
munka termelékenyebbé tételében,
alakultak ki egészen kiváló sztahánovisták. Azonban még korántsem
lehet megelégedni ezekkel az eredményekkel. A meglévő sztaháno/istákat is tovább kell még nevelni
és alapos felvilágosító munkával,
munkamódszerátadással, a lehetőségek megteremtésével kell előmozdítani a sztahánovista mozgalom további kifejlődését.
Nálunk Szegeden is igen nagy az
építőiparban foglalkoztattak száma
A legkülönbözőbb rétegek vannak
képviselve és igen sok a faluról
felkerült dolgozó. Az osztályöntu-

dat fejlesztése, az ideológiai képzettség emelése terén is igen sok
tennivaló van még hátra. Ezzel
párhuzamosan — a legutóbb befejeződött átképzőiskola
megszervezéséhez hasonlóan — továbbra is nagy
gondot kell fordítani az új szakmunkások nevelésére s a meglévők
képzettségének továbbfejlesztésére.,
A termelés megjavítása és az építőipar elé kitűzött nagy célok eléréséhez a legfontosabb feladat a
szovjet építőipar, a szovjet sztahánovisták
munkamódszereinek, példáinak még fokozottabb ismertetése
és tudatosítása. Ha ez megtörtént,
nem következik be például az, ami
iegutóbb, hogy kiváló eredményt
elérő dolgozók megtorpannak az
előttük álló új feladatok előtt.
Minden eredménynek,
sikernek
biztosítéka pedig végsőfokon a pártszervezet erősítése, vezető szerepének kidomboritása és érvényesítésa
minden vonalon, A szegedi építőiparban dolgozó kommunistákra is
nagy munkák várnak. Nekik kell
élenjárni a tervek megvalósításában,
végrehajtásuk biztosításában. Elsősorban is nekik kell megragadniok
azt az alkalmat, melyet a munka
megjavítására, a Sztahánov-mozgalom kiszélesítésére, a termelés fokozására felszabadulásunk
ötödik
évfordulójának előkészületei nyújtanak. Hatalmas lendületet kell hogy
adjon a szegedi építőipar dolgozói
számára is a hazánkat felszabadító
dicsőséges Szovjetunió iránti (okozódé szeretet és hála, mely április
negyedike közeledtével
hatalmas
eredményekre ösztönzi dolgozó népünket.

Halálos ítélet a hotionini
terrorista perben
Háromnapos nyilvános tárgyalás után a prágai államvédelmi bíróság szerdán
hozott ítéletet egy 14 tagú terrorista csoport ügyében.
A
vádlottakat bűnősnek
találták abban, hogy terrorista és
felforgató
tevékenységet
folytattak és megölték az országos
biztonsági
testület
egyik t a g j á t .
Jarosláv Vetejskát, a csoport vezetőjét, aki a rendőrtisztet lelőtte, balálra ítélték,
két vádlottat életfogytigtartó
börtönre,
a többieket 4—410
évig terjedő
szabadságvesziiésro ítélték.
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A pártmunka
nagyüzemei

Moszkva
ben

Egészségügyi biigédmunka

az üzemekben

\ J

jt&ent meg a „Szikra" kiadásában
.,A pártmunka
Moszkva
nagyüzemeiben"
című könyv. A közel százötven oldal terjedelmű munka Moszkva legnagyobb üzemei pártbizottságainak
pártszer
vezetetnek
munkáját
ismerteti.
Az egyes cikkeket
az üzemek
pártbizottságainak
titkárai írták. Az elvi útmutatásoknak
a gyakorlati
példáknak sokasága tárul fel előttünk az egyes cikkek
nyomán.
A kövtyv áttanulmányozásával
megismerhetjük
példaképünket,
a
Bolsevik
Pártot, megismerhetjük,
hogyan dolgoznak
az üzemi
pártbizottságok. pártszervezetek.
A szervezési munka, a szocialista
munkaverseny számos gyakorlati példája tárul fel előttünk
Valamennyi
egyegy értékes gyakorlati
útmutatás,
példa arra, hogyan követhetik
a mi
üzemünk
pártbizottságai,
pártszervezetei.
g szovjet példát, a Bolsevik
Párt példáját%
\ f ogismerhetjük
a könyv alapján, hogyan szervezik meg Moszkva
nagyüzemeiben
a taggyűléseket,
hogyan irányítják 'és segítik
élő a termelést a műhelypártszervezetek.
A pártmunka
tervszerűségéről. a párt ellenőrzésről, a káderek politikai
neveléséről,
a
népnevelő
munkáról is igen alapos és értékes írásokat olvashatunk
a könyvben.
Mindezek
olyan, kérdések, olyan hasznos tanulságok,
amelyeket
pártszervezeteink
nap minf nap alkalmazhatnak
murtkájukban.
A legközvetlenebbül
tapasztal hatjuk a könyv nyomám,
hogyan
segít
bennünket a Bolsevik Párf. tapasztalatainak,
munkamódszereinek
átadásával » pártmunka,
a pártépítés
bármely
területén,
EJ atalmas
segítséget
nyújt a 'könyv pártszervezeteinknek
a szocialista mvmkaverseny
szervezésében.
Ezzel
kapcsolatosan
idézi a könyv Sztálin elvtárs megállapítását:
,,A gazdasági
sikereknek
tartóssága és szilárdsága Uáje3 egészében a Párt szervezői és politikai
munkájának
sikereitől függ és ezen feltételek nélkül a gazdasági
sikerek csak homokra épített vára}c lehetnek".
Hogyan
valósítják
meg
Sztáljn elvtársnak
ezt a tanítását « moszkvai nagyüzemek
pártbizottságai ás pártszervezetei?
Erre is feleletet ad ez a könyv és feleletet ad
a mi üzemi pártszervezeteink
számos, hasonló problémádra is.
¥ apunk kövefkezö
számaiban részleteke'
közlünk a könyvből
és
ezúfon it felhívjuk
a figyelmet a könyv nagv
jelentőségére.
Vem 'kétséges, hogy pártszervezeteink
a könyv áttanulmányozásával,
az
útmutatások
felhasználásával
jelentős mértékben megjavíthatják
majd
munkájukat,

A 7extilkombinát

ifjúmunkásai

F e b r u á r hónap
rolyamán
iparegészségügyi vonalon
orvosi
munka
indult
az olyan
üzemekben, amelyek
üzemorvossal nem rendelkeznek. Ezekben az üzemekben
az üzem vezetőségével
törtónt előzetes megbeszélés után
orvosbrigádokba
tömörült
egészségügyi dolgozók: orvosok, védőnők, jelentek meg és
munkafelajánlás
keretében
megkezdték a munkaegészségügyi törzslapok egyes rovatainak kitöltését a megejtett
orvosi vizsgálatok a l a p j á n .
A brigádmunka hetek -óta
lendületesen folyik. Az ügy
érdekében dolgozik mindenki.
Az üzemek is, brigádok is erejük legjavát
a d j á k a siker
érdekében. Remélhető,
hogy
március végére a négy brigád
1700 dolgozót átvizsgál.

Több és jobb
műszaki szakembert
az országnak
NAGY
LELKESEDÉSSEL
indultunk el mi, a Szegedi Műszaki Középiskola harmadéves hallgatói, legmodernebb textilgyárunk
látogatására. Amikor a gyárba beléptünk és
a munkateremben elébünk
tárultak
a gépek, akkor cso/ilkoztunk
csak
igazán. Rádióból, újságból
értesültünk ugyan már arról, hogy az új
textilgyárban működő gépeket mind
a Szovjetunióból kaptuk, azt is tudtuk, hogy
ezek
a legmodernebb
automata
textilgépek.

méltók akarnak lenni a Komszomol fiataljaihoz
í g y készülnek

az üzem
fiataljai
megünneplésére

A pamutipar ifjú dolgozói készülődnek az egységes ifjúsági szervezet megalakítására. Példaképül a lenini Komszomol ifjúságát
állították
maguk el, mert
tudják, hogy hazánk felszabadításában
nagyban kivették a részüket a hős Komszomolifjak is. Éppen
ezért
igyekeznek
követni példájukat munkában, tanulásban és harcban. Ezt
bizonyltja
nagy lelkesedésük,
ami megmutatkozik a termelés
terén ts. Méltón
meg akarják ünnepelni április negyedikét.
Munkatel jesttményetkkel,
tanulással is bizonyítani
akarják,
hogy méltók lesznek a Komszomoliljak hoz, akik segilettek a magyar
ifjúságot a kettős elnyomás alól felszabadítani.
,
. A pamutipar hatalmas gyártermében a gépek
fölé fiatal
dolgozó
leányok hajolnak, ügyesen
eresztik
össze az elszakadt szálakat.
Arcukon látszik, hogy teljes
odaadással
végzik
munkájukat.
Az új gyárban új emberek dolgoznak. Amit a tanfolyamon tanultak, az üzemben
hasznosítják.
Nemcsak
gyakorlati
munkában
igyekeznek jó eredményeket
elérni,
hanem a politikai és nevelő munkából is kiveszik részüket a SzIT-esek.
Két hete aláhull az első brigád az
üzemben és a Sziteseh já agitációs
munkája nyomán
ma már 9 ifjúsági brigád van
és kialakult a brigádok
közötti verseny.
Céljuk, hogy a termelést emeljék ét
a selejtet
csökkentsék.
Két héttel ezelőtt a selejt 21 százalék volt. Az ifjúmunkások
elhatározták, hogy ezt április
negyedikére
10 százalékra
csökkentik.
Már eddig 15 százalékra
csökkentették a selejtet.
A Szitesek
olvasókört
szerveztek.
Ha tanfolyam,
szeminárium
indul,
az ifjak
elsőnek jelentkeznek
és
széles körben agitálnak, hogy a sza*
mináriumon
minél többen résztve"
gyenek.
Hetenként
egyszer
értekezletet
tartanak. Az értekezleten
megbeszélik a termelés és az agitációs munka terén felmerülő kérdéseket.
Javaslataikat az ü. b. elé
terjesztik•
Például az agitációs gárda javaslatára zsírozzák
a gépeket
olajozás helyett és ennek révén
máris kevesebb
géptörés van,
a termelés
fokozódik,
A Szitesek az egyéni verseny kiszélesítésén
dolgoznak.
Az
ifjak
felvilágosító
munkája nyomán indult meg a brigádok versenye
és
ezen belül egyre fejlődik az egyéni
verseny is.
Már eddig ls 82 egyéni versenyző van, de napról-napra
csatlakoznak újabbak, hogy egyéni
versennyel ők is
bebizonyi'sák,
tudják, mit jelent számukra április 4-i'

április
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A versenyzők egyre magasabb teljesítményeket
vállalnak és hajlanak
végre. Munka közben áthatja őket
az a tudat, hogy nem sokára megalakul az egységes ifjúsági szervezet és ők méltó tagjai
akarnak
lenni.
Csányi Mária őrömmel
dicsekszik, hogy
eddig 384 orsóval dolgozott két
oldalon, most már három oldalon 572 orsóval dolgozik a gyű"
riisfonón.
„Már elhagytuk a pesti
tanítóinkat
— mondja —, mert ők kisegítővel
dolgoznak
húrom oldalon,
angol
gépeken. Mi meg egyedül, de nekünk
könyebb, mert a ml gépeink kitűnő
szovjet gépek. Szeretnék én is élmunkás lenni, mert ezeken a gépeken lehet is" — mondja és megsimogatja a gépét Csányi Mária.
Dékány Mária sem akar lemaradni. ö is károm oldalon dolgozik és
versenyben van Csányi Máriával.
„Én a lenini
komszomolistákat
állítottam
példaképül
magam
elé. Igyekszem, hogy minél előbb
utolérhessem
őket.
Ezzel
is
méltóképpen akarok készülni a
Komszomólhoz
hasonló ifjúsági
szervezet
megalakítására."
Szécsi Erzsi, aki szintén
három
oldalon dolgozik, régi álmáról beszél.- — Szeretnék
olyan
lenni,
mint a lenini
komszomolistdk
és
szeretném utolérni a szovjet
sztahanovistákat, akik nyolc gépen dolgoznak.
Nem is nyugszom addig, amig
ezt el nem érem.
A népnevelő munkában nagy segítségükre van a „Szabad Ifjúság".
Az üzem minden tagja kivétel nélkül
előfizetője a „Szabad 11 júság"-nak.
Az üzemben három SzIT alapszervezet van.
Most, hogy a tanfolyamról megérkeztek az új fonólányok, megalakítják a negyedik SzIT alapszervezetet
ts.
Igy még nagyobb lendületet vesz a
munkaverseny.
Igyekeznek
teljesítményüket fokozni, elméleti tudásukat fejleszteni, hogy minden tekintetben olyanokká
tudjanak
válni,
mint a
KomszomoLiljak.

Csalt a kupec — lecsukták
Herceg Sándor kupec, még
1947. március 15-én egy szegedi termelőtől 15 hektoliter
bort vásárolt azzal az ígérettel, hogy
Vásárhelyen
azt
neonnal kifizeti. Herceg azonban nem váltotta be ígéretét
és megtévesztő nyilatkozatokkal a termelőnek a h á r o m év
alatt mindössze a mai napig
csak 300 forintot fizetett meg
a 3.500 forintból. A bíróság
Herceg Sándort 5 hónapi fogházra, 3 évi hivatal és politikai jogvesztésre ítélte.
Az

Hálát

iftgíűis.

JÓLESŐ ÉRZÉSSEL néztük azt
is, hogy milyen örömmel
dolgoznak
a munkások ezeknél a modern gépeknél. Nagy élmény volt ez a látotás számunkra,
de tanulságos is.
Mert elvégre azok a technikai előadások, amelyeket tanáraink tartar
nak nekünk az iskolában, csak akkor válnak
igazán tudatossá bennünk, ha módunk van arra, hogy a
technika alkotásait lássuk is.

Csütörtök.

műszaki

23.

ft japán miniszterelnök
megvesztegetési ügyét vizsgálja a parlament
A japán parlament jogügyi bizott- nicsi" című lap közlése szerint egy
sága újabb korrupciós ügyben foly- rendőrtiszt a bizottság előtt azt
tat vizsgálatot. A botrányban Josi- vallotta, hogy Josida és Masuda
megvesztegetést fogada miniszterelnök és Masuda. a ka- nagyösszegű
binet főtitkára is szerepel. a „Mai- dott el.

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZAGAIBÓL
Egy dobrudzsai tatár tsKolóhan
Az elmúlt rendszer elnyomó
nemzetiségi politikája nem juttatott iskolát a dobrudasai tatár népnek. Ma Constanca megye 65 iskolájában tatárnyelven folyik a tanítás. Ezenkívül
64 tanfolyam nyílt a tatár nemzetiségű analfabéták számára,
hogy az írástudatlanságot
is
teljesen felszámolják.
A constancai tatár iskola dísztermében Lemin Silavai olvashatók:
„Tanulni, tanulni, tanulni!"
Az iskola 180 növendéke látja maga előtt napról-napra
a
lenini igét és szorgalmasan, lelkesen végzi feladatát.
De az Iskolában nemcsak a
növendékek, a pedagógusok
is
tanulnak. Az iskola
igazgatója,
Gelil Habib a múltban
török
iskolát végzett.
— Magam is — mondja —
csak a párt és kormány gondoskodásából íétesítbtt iskolákban hallottam elsőízben
tatár
nyelvű verset.
. . . Történelemóra
van
az
egyik osztályban. Á csillogószemű, pirosarcú növendékek
figyelemmel hallgatják a
tatár
nép történetét, a tatárok nagy
hadvezére, Dzsingisz-kán
hőstetteit. Most hallják először a
dobrudzsai tatár gyermekek azt
is, hogyan él a rokonnépük a
Szovjetunióban, milyen fejlődési lehetőséget teremtett számára
a szocializmus országa.
A vörösnyakkendős, büszketekintetű dobrudzsai tatár gyermekek előtt szabad, boldog világ áll, új élet, amelyről őseik
még álmodni sem mertek.
•

MEGÉRTETTÜK
azt
is, hogy
mit jelent
a szocialista
társadalom, hogy micsoda hatalmas alkotó erő rejlik a
szocializmusbon.
És elmélyült lelkünkben a Szovjet- 4 tiranai
nők
unió iránti hála, mert ezek a gépek
munkája
bizonyságai
annak, hogy mennyire társadalmi
támogat bennünket hatalmas baráA Nemzetközi Nőnap alkalmából
tunk.
az albán főváros asszonyai
számos
vállaltak,
ameA FÖLDESURAK és tőkések ko- munkateljesítményt
háztartási munkájuk mellett
rában egészségtelenül
egy
helyre lyeket
kőzött
200
összpontosították
az ország gyár- látnak el. Igy többek
szanatóriiparát: Budapestre és
környékére. lepedőt szőnek az egyik
Ezért a vidéki városokban nem fej- um, 650 lepedőt pedig a kórház rélődhetett a nagyipar. Most az öl- szére.
éves tervvel naggyá fejlesztik az ország iparát és a nagyobb
vidéki
városokban is gyárakat
emeln'k,
Szeged is ipari város lesz
tehát.
MI, MŰSZAKI
diákok
Ígérjük,
hogy fokozottabb
tanulással
készülünk fel arra a feladatra, amit népi
demokráciánk
megkövetel
tőlünk
akkor, ha majd kikerülünk az iskola padjaiból. Arra töreszünk, hogy
mint jó műszaki szakemberek
előrevigyük Magyarországot
a szocializmus útján.

1950. március

fl hónyasioK fiethonilményemeft megjavítása
A bolgár kormány a „Fekete-tenger"-széubányában dolgozó bányászok és családtagjaik részére 72 új
lakást építtetett
A „Szeptember
9"-ércbánya mellett folyamatban van
egy hatalmas kultúrház, 2 lakóháztömb építése fiatal munkások részére és két lakóházJiömb családos
munkásoknak.

•

A méhészeti
itiwitr

tudófejlődése

Csehszlovákiában
A méhészet
nagyjelentőségű
a
tervszerű szocialista
mezőgazdaság
ban. Csehszlovákiában azelőtt ötletszerűen
méhészkedtek,
nem
volt
központi, tudományos irányítás. A
méhészetek
állományát
gyakran
járványosán fellépő betegségek pusztították. Az ötéves terv 99 ezer új
méztermelő üzem létesítését irja elő.
Az eredményes működésnek
előfeltétele az volt, hogy
az ,,Acarapis
Woodi"
baktériumokozta
fertőzés
veszélyét megszüntessék. Dr Jaroszlaw Szvoboda mérnök „BEF' nevü
készítményével
gátat vetett a kórnak és milliós
megtakarításokat
biztosított
a csehszlovák
mézgazdálkodás számára. A biológiai
és
vegyi laboratóriumok
kikísérletezték az új szert, amely kitűnően bevált.

*

Egyre nagyobb lesz a lengyel
vegyipari kórterek serege
A gTiwicei vegyipari technikum
tevékenysége egyre szélesebb tömegekre terjed ki. A felvételi vizsgákon legutóbb 120 új hallgatót
vettek fel a legtehetségesebb vegyipari munkások sorából. A hallgatóság egyrésze junius elsején fejezi be tanulmányait. A tanulmányi
idő két év. A végzett növendékeket
termelő üzemek, műhelyek vezetésével bizzák meg. A technikum
tanulói ellátása teljesen ingyenes.
Most folyik a műszaki csarnok építése, amely a legnagyobb ilyen
munkástovábbképző Intézmény lesz
Lengyelországban.

'fukécj&éi.

Kázmér Tibor
középiskolai
tanuló.

Megjutalmazta az ATEX
a legjobb szempontokat adó
dolgozókat
Nemrégiben az
A TEX-üzletek tapasztalatcsere árubemutatót tartottak. Ezen az árubemutatón
megbeszélték a dolgozókkal, melyek
azok az árucikkek, melyek legjobban megnyerték tetszésüket.
Az ÁTEX-központ felkérte a ta.
pasztalatcserén résztvevő dolgozókat, levél íVmáiában
írják
meg, mi tetszett legjobban és
mi a kívánságuk. A legsikerültebb leveleket díjazni fogják.,
Az ÁTEX — ígéretéhez
híven — elbírálta a leveleket s
a két legsikerültebbet díjazta is.
Keksz Jánosné és Kiss Ágnes
már meg is kaptak a jutalmat:
egy-egy inganyagot.

4000<2itfan felszerelt á r u d i j á W
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Vácxi Sándor
elvtárs
besxél
Mi is az a " V I L L Á M " IGY DOLGOZIK A SZOVJET EMBER
ma délután a népnevelő
negyedóra
A Szovjetúnió ötéves terveinek idő előtti, pontos telA szegedi dolgozók eddig „A fakeretében
a
Kossuth-adón
liújság a bolsevik agitáció" fegy- jesítése biztosítja a szovjet dolgozók millióinak egyre fokoPártszervezeteink szervezzék meg a 6 . 0 5 órás
népnevelő óra csoportos m e g h a l l g a t á s á t
Ma délután a Kossuth-adó hullámhosszán a szokásos
6.05
perckor kezdődő népnevelő negyedóra műsorának keretében Váczi
Sándor elvtárs, az MDP Csongrádmegyei Pártbizottságának titkára beszél azokról a döntő feladatokról, amelyek népnevelőink
előtt állanak. Váczi elvtárs előadása hathatós segítséget
nyújt
népnevelőinknek a magyar nép le gnagyobb ünnepe: április 4-e előkészületeihez. Előadása keretében rámutat Váczi elvtárs azokra
a hiányosságokra is, amelyek népnevelőink munkájában megmu.
tatkoztak. Értékes szempontokat kapnak népnevelőink a beszédben a vezetőségválasztás sikeres továbbviteléhez is.
Népnevelőfelelőseink, pártszervezeteink szervezzék meg Váczi
elvtárs előadásának csoportos meghallgatását.

Uj könyvek érkeztek a „Szikra" szegedi
könyvkereskedésébe

vere cimű brossurában olvashattak zódó jólétét. Az ötéves terv sikeréért dolgozik minden tagja
az úgynevezett „harcos röplapok- a hatalmas szovjet társadalomnak, élen a Szovjetúnió Komról" vagy más néven, „villámok- munista (bolsevik) P á r t j a által vezetett munkásosztállyal.
ról", amelyek a Szovjetunióban
igen fontos agitációs feladatot töltenek be s nagyszerűen kiegészítik
a faliújságok agitációs szerepét.
Mi is az a „harcos röplap" vagy
más néven „villám"? A faliújságok általában kéthetenként jelennek
meg, kéthetenként cserélik a cjkkeket. Éppen a hosszú időköz miatt
előfordul, hogy egyes igen fontos,
halaszthatatlan kérdések vagy későbbi időpontban kerülnek ki a faliújságra, vagy éppen, mert egykét héf múlva elvesztik időszerűségüket, nem is kerülnek ki a faliújságra. Már pedig jgen fontos,
hogy a dolgozók idejében értesüljenek a munkaverseny s általában
az üzem életének aktuális kérdéseiről.

Mi tehát a megoldás, hogyan leaz író megrendítő realizmus- het időben tudatára adni a dolgosal t á r j a az olvasó elé a fa- zóknak ezeket a halaszthatatlan
siszta barbarizmus kegyetlen- kérdéseket? A szovjet faliújságok
sé^Git.
szerkesztőbizottságai igen egyszeWilhelm Pick „Clara Zetkin rű és hatásos megoldást találtakélete és harca" c. művében a „Harcos röplapokat"; „villámokat"
szabadságért
harcoló német bocsátanak ki; amelyek egy kérasszony munkásságáról emlé- déssel foglalkoznak, s amelyek a
kezik meg. V. K. Nyikolszkii faíjujság rendes számainak kiadá„A vallás keletkezése"
című
könyve tudományos
éleslá- sa közötti időben jelennek meg. Sok
tással mutat r á a babona tár- esetben maguk az agitátorok kezsadalmi alapjaira, kifejlődé- deményezik ezeknek a röplapoknak
sére, lerántva a leplet az év- kiadását, amelyeket több példányszázadokon keresztüli
félre- ban is elkészítenek s az üzem több
vezetésről.
A
legnagyobb részén is kifüggesztenek.
orosz esztéta: Bjelinszkij „VáNézzünk meg egy-két példát,
logatott esztétikai
tanulmá- milyen esetekben és milyen módon
nyok" c. könyvében a nagy készü'nek ezek a röplapok. Például
orosz
klasszikusok
műveit
az üzem egyik brjgádja lemarad a
elemzi.
munkaversenyben. A faliújság szerkesztőbizottsága, vagy maguk aa.
agitátorok az ilyen brigád számára naponként adnak ki harcos röplapokat, amelyekben megbírálják a
brigád munkáját, felfedik a hibákat és útmutatásokat adnak a hibák kijavítására. A röplapokat
a M a g y a r K e n d e r b e n és a Szegedi K e n d e r b e n
több helyen kifüggsztik, a hir gyorsan
elterjed s az agitátorok a röpAz utóbbi időben sok hibás vertikális brigád csak minőségiárura hívták fel a figyelmet a leg is szigorúan ellenőrzött fo- lapokkal addig iparkodnak, amig a
Magyar Kenderben. Ezek fő- nalat ad át az újszegedi szövő- brigád munkája meg nem javul.
A röplapok sokszor felhívásokat
ként a hibás fonálkészítés kö- dének.
tartalmaznak, amelyeket péídául
vetkeztében fordultak elő. A hiA Szegedi Kenderben a ver- brigádok intéznek egymáshoz Az
bák elkövetésének gazdája nem tikális brigáddal egyidőben két ilyen nyjlvános sajtó útján történő
igen akadt, így a minőség sem komplex-brigád is alakult.
A felhívásoknak erkölcsi hatása feljavult. Most a Magyar Kender- fonórészleg komplex-brigádja cé- becsülhetetlen.
ben és a Szegedi Kenderben kö- iul tűzte ki, hogy az újítási lePersze a harcos röplapok nem
zösen egy vertikális
brigádot hetőségekot felszínre hozzák, kialakítottak,
hogy a
hibákat kutatják, melyik üzemrészben le- helyettesithetik a faliújságot, mely
gyorsan ki tudják küszöbölni és het kétgépes rendszert bevezet- részletesebben és mélyrehatóbban
jóminőségű, hibátlan árut tud- ni, hogy a termelést ezáltal is vizsgálja meg a kérdéseket. A harcos röplap a'kalmat ad az agitájanak előállítani.
fokozni tudják.
tornak, a népnevelőnek a beszédre
A brigád egyik része a SzegeA műszaki komplex-brigád cé- az egyes kérdések megvilágításádi Kenderben, a másik * része lul tűzte ki, hogy
április 4-re ra, a hatásos agitációs munkára.
a Magyar Kenderben végzi mun- egy olyan fonógépet
helyeznek
Kövessük tehát a szovjet agitákáját. Feladatuk,
hogy az áru üzembe, amelynek a teljesítméminőségére ügyeljenek és az nye sokkal nagyobb,
mint
a torok példáját, használjuk az agiesetleg hanyagságból, vagy gép- többi fonógépeké és jobb minő- tációnak ezt a módszerét s már az
hibából előforduló hibákat fel- ségű fonalat készít.
első próbálkozások is beigazolják
fedjék és a legrövidebb
időn
A vertikális és komplex-brigá- majd, mennyire helyes és hatásos
belül kiiküszöböljék. Ezzel
el- dok megalakulása előrelátható- a szovjet példa követése ezen a
érik, hogy mindenki egyénileg lag újabb lendületet ad a ter- téren is. Elsősorban a faliújságok
felelős az általa előállított áru melésnek, mert a brigádok célminőségéért és ennek következ- kitűzéseiből is láthatjuk, hogy a szerkesztőbizottságainak és az agitében megjavul a Magyar Ken- többtermelés és
jobbminőségü tátoroknak a feladata megindítani
derben előállított áruk minősé- áru készítése felé vették
az ezt a sok sikert ígérő kezdeményezést
ge, mert a Szegedi Kenderben a irányt.
'A' Szikra szegedi könyvesboltjába a napokban
számos
ú j könyv érkezett. Ezek között is kiemelkedik a „Pártmunka Moszkva
nagyüzemeiben" című közel 150 oldalas
könyv,
melyből a m a g j a i üzemek dolgozói
útmutatást
kapnak
jobb és eredményesebb m u n k á j u k elvégzéséhez.
Iá „Pártszervezési
és oktatási
munka kérdései" c. könyvben
számos problémára
kap az
olvasó kielégítő választ.
Pavlenko legújabb könyvében „Amerikai
élmények"-ben
a New-Yorki békekongresszus
tapasztalatait í r j a le. Julius
jFncsik nagysikerű könyvének
„Üzenet az élőknek" harmadik
kiadása jelent meg, melyben

Vertikális brigádot
alakítottak
a minőség megjavítására

A szentesi „Szabadság" termelőszövetkezeti csoport elfagadta a
vásárhelyi „Dózsa" termclőcsoport
versenykihívását és nagy lendülettel végzi április 4-i munkafelajánlása teljesítését
Igy történt, hogy a növénytermesztési munkacsapat lázas készülődése átragadt az állattenyésztő
munkacsapatra is.
— Hogyan tudnánk mi is eredményesebben dolgozni? — vetődött
fel a kérdés Debreceni Imre sertésgondozóban. Aztán szovjet képeslapok és könyvek kerültek Debreceni Imre kezébe. Olvasott a
szovjet kolhozok állattenyésztéséről, gazdálkodási módjairól. S másnap az olvasottak nyomán kísérletezni kezdett.
— Etetésnél sok időt pazarolunk
el, — gondolkodott el—. Ha kiengedem a falkát, órába telik, m g hárman-négyen „behajkurásszuk" a
rétről. Itt valamit-csiná'unk — határozta el. De hogyan? Segit a
szovjet pé'da, mint annyiszo-,
, Alit akar ez a kanász — néztek

„Az uj falkát már

tő munkacsapat tagjai nem „kergetik" a malacokat az ólba Debreceni Imre elővesz egy kis sárgaréz csengőt: szól a csengő.
Az udvar sarkában sorra tűnnek
fel a röfögő malacok, amik törtetnek a rétről' az 61 felé, ahol már
várja őket a bőséges eledel is. Debreceni Imre pedig kényelmesen rájuk csukja az ajtót Öt perc alatt
egyedül elvégezte azt. amit ezelőtt
többen, sokszor egy óra alatt értek el. Nem kellett hozzá csak egy
kis csengő, gondolkodás, észszerüsités. De ez még nem minden:
— Elfogadtuk az „Árva Bálint"
tszcs, sertésgondozóinak versenykihívását — mondja Debreceni - .
ök a sertésszaporulatot versenykihívásukban 25 százalékban jelölték
meg. Mi a sertésállományunkat a
kétszeresére akarjuk emelni.
A „Szabadság" termelöcsoportban nemsokára 5b darab helyett
100 darab malac szalad össze a
esengetyűszóra.

A két Csobanjan testvér
az ötéves
terv eddigi ideje
alatt több, mint 22 évi normáját teljesítette.
Mindketten
a
jareváni mezőgazdasági
gyárban dolgoznak és az
örmény
Szovjetköztársaság
büszkeségei.

Az uráli
„Szergo
Ordzsonikidze" gyár fogaskerék
marósa: Ponomarjov
elvtárs
öt
esztendő
alatt harminc
évi
normáját teljesíti.
Munkáját
e mellett a legnagyobb
pontosság és tökéletesség
jellemzi, mert tudja, hogy a menynyiségi termelés mellett a jó
minőségi munka is hozzátartozik a terv becsületes
teljesítéséhez.

Uotompszóca szoktatom"

rá a csoporttagok — már ki sem
megy a falka után? — s jót nevettek, amikor látták, hogy Debreceni
Imre csengővel „idomítja" a malacokat.
A növénytermesztő munkacsapat
ezidő alatt kint a földeken nagy
lendülettel végezte munkáját. Munkájuk eredménye az lett, hogy
munkavállalásuk nagyrészét már
teljesítették. ígérték, hogy az árpát március 15-re vetik el, de már
1 l-re elvégezték a vetést. A zabvetést ugyancsak befejezték. A
„Micsurin" és „Liszytiko" növénytermesztő munkacsapatok a
kalászosok után hozzákezdtek a
cukorrépa ültetéséhez, s március
31-e helyett már 15-re azt is befejezték. Esténként azzal' a tudattal tértek haza, hogy ígéretük
eredményeikben valóra vált.
De Debreceni Imre t / / b e s z ó l
A munkából befe'é jövő csoport— Az új falkac már kobmp:zátagok egyik este meglepetéssel
vették észre, hogy az állattenyész- ra szoktatom

Ezer tonna fémet adott a terven felül M. G. Guszarov
acélöntő, a moszkvai „Sarló és Kalapács" gyár
sztahánovistája. Igy segíti elő, hogy a gyár négy év alatt
teljesíthesse
ötéves tervét, amelyre önként vállalt
kötelezettséget.

Nagy tüntetés, izgalmas jelenetek a párisi
igazságügyi palota eiíftt
Hatalmas tömegtüntetés zajlott le szerdán délután a párisi igazságügyi' palota előtt. A
párisi
büntetőbíróság délután
tárgyalta Báron St. Denisi helyettes polgármesternek,
valamint a behívóparancs teljesítésének megtagadásáért perbe fogott
gázgyári munkásoknak a perét.
A kora dőjutáni óráktól kezdve
tömegesen érkeznek a
palota

elé különféle munkásküldöttségek, amelyek a sztrájkolok és
a szakszervezeti vezetők meghurcolása ellen tüntetnek. A rendőrség többszáz tüntetőt letartóztatott. A tömegben azonnal
bizottságok alakultak, hogy követeljék a letartóztatottak haladéktalan
szabadonbocsátását.
Összetűzésre került sor az igazságügyi palota belsejében is.
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Csütörtök,

Ml TÖRTÉNT ES Ml lÖRlhNlK

?

NAPIREND

Párthirek

CSÜTÖRTÖK. MÁRCIUS 23

Ma, 23-án délután 6 órakor falujárófelelósök részére
értekezletet
tartunk, a Sztálin-sétány 10 szám
alatt. Az elvtársak pontos megjelenését kérjük.
Ágit.
osztály.

IDÖJARASJELENTÉS:
' Mérsékelt szél, kevesebb felhő, a
hőmérséklet alig változik.
•
Á szegedi filmszínházak műsora;
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor

Zója.

Korzó Mozi 6 és 8 órakor
Szerelmem.
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház
5, y 2 7 és 8 órakor;
Magyar és szovjet
híradó. Hiú
Mackó. Nagy erő. Trojka. Ural.
Magyar-Szovjet Társaság mozija
csütörtökön Zsombón játssza a
„Timur és bandája" cimü filmet.
•
A MAGYAR RÁDIŐ
UJ HULLÁMHOSSZAI:
Kossuth-rádió 556.58 m (539 Ke)
Fetőfi-rádió 252.73 m (1187 Ke)
Pécs, Magyaróvár, Miskolc 223.88
méter (1340 Ke)
Nyíregyháza 240 méter (1250 Kc).
S Z Í N H Á Z
23-án, csütörtökön: Bécs! diákok.
Táncsics-bérlet.
24-én,
pénteken: Bécsi diákok.
Katona-bérlet.
25-én, szombaton: Bécsi diákok.
Bérletszünet.

Dekorációs verseny
április negyedikére
Felszabadulásunk
ötödik

AZ
EGYETEMI
KÖNYVTÁR
reggel 8 órától este 7 óráig van
nyílva
köznapokon.
Köoyvköicsönzé), d. e. 8-tól 1 ó r á i t
A SOMOGYI K Ö N Y V T Á R n y í l va köznapokon 9-töl 18 óráig.
MUZEUM
nyitva
vasárés
ünnepnapokon 9 órától
13 óráig r i l i s 4, f e l s z a b a d u l á s u n k
hétköznapokon 9^ órától 14 óráig. évfordulója.
Szolgálatos
gyógyszertárak:
Leinzinger
Pál Horváth
M.-u.9.
P6Sa Balázs Kálvdria-xitca
17. Salgó Eva k. Mátyás-tér
4.
Selmeczl
Béla Petöfi-lelep
IX. 489.
•
! SÁNDOR JÁNOS elvtárs, n Szegedi Pártbizottság gazdasági
felelőse és Leéb Ilona elvtárs nó
a
Oázgyár dolgozója házasságot kötöttek.
A NÉPBOLT NV dolgozói számára néhány nappal ezelőtt
felállították az üzemi k o n y h á i , ahoi
1.80-as árban mjnden nap Ízletes
é s bőséges ebédben részesülnek.
A HAJNÓCZF-UTCAI állami ó v ó déiban vasárnap Jólsikerütt teadél'utánt rendezett a Szülői
Munkaközösség. A Marglt-ntcai Iskola úttöröi népi táncbemutatóval és szavalatokkal
szórakoztatták a
közönséget,
majd
a Házfelügyelők
kultúresoportja adott elő egyfelvon á s o s színdarabokat.
AZ ORVOS Egészségügyi Szakszervezet városi csoportja
folyó
hó 23-án e s t e 7 órakor szakszervezeti napot tart Kálvárja-u. 16. sz.
nlatt,
a szakszervezeti
székházban.

Szakszervezeti

hirek

A szegedi
házfelügyelők
helyi
csoportja Kálvária-u. 10. sz. alatti
szakszervezeti
székházban március
25-én, este 7 órai kezdettel műsoros
bálát rendez. Olcsó büffé, konfetUcsala, kitűnő zenekar.
Mindenkit
szereteltei vár a vezetőség.
Háztartási
alkalmazottak
munkaadói saját érdekükben
jelenjenek
meg a munkaadói értekezleten, a
háztartási alkalmazottak munkabérváltozását meghallgatni. 24-én délután 6 órakor a szakszervezeti székházban.
DÉLM AGYA
RORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
i f j . KOMOCtilN
MIHÁLY
Szerkesztő: ISÓDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged. Jókat u. 4.
Telefon: 33-35 és 30-03.
Éjjelt szerkesztőség telefon:
este 8-tól: 34—38.
Kiadóhivatal: Szeged. Kárász-u. 6
Telefon: 31-18, ós 35-00.
A2 x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Felelős vezefö: Koncz
László
Délmagyaror s zág Nyomda NV.
Szeged

MA

év-

fordulójának, április 4-nek megünneplésére lelkesen, több, jobb
munkával készülnek a dolgozók.
Dolgozóink külsőségekben is méltóképpen akarják
bizonyítani
nagy felszabadítónk, a Szovjetunió iránt érzett hálájukat.
A KŐlcsey-utcai Gyógyáruértékesítő NV dolgozói elhatározták, hogy április
4-re olyan
széppé varázsolják a Kölcseyutcát, amilyen még soha nem
volt. Ennek érdekében külső dekorációs versenyre
hívták
a
Kölcsey-utcában lévő hat Nemzeti Vállalat dolgozóit.
„Célunk az — írják versenykihívásukban —, hogy
április
4-én, legnagyobb nemzeti ünnepünk alkalmából a Kölcsey-utca
a nagy ünnephez méltóan
legyen feldekorálva.
A dekorációs verseny feltétele az, hogy a dekorációkat maguk a dolgozók készítsék s hogy
ezek a dekorációk minél ötletesebben fejezzék ki, hogy mit jelent dolgozó népünk számára ápötödik

Az MHK nevezések
egyre nagyobb méreteket
öl'enek a szegedi
üzemekben.
Eddig mintegy
3000 dolgozó nevezett
be oz JI/HK-ta, Néhány helyen nem nagy lendülettel
folyik a mxmka, a
sportfelelősöknök
sürgősen segVemiök ken a hibákon, hogy a mozgalom valóban a.z egész
dolgozó magyar nép közkincsévé
legyen.
Vegyenek
példát
a jól dolgozó üzemekről,
a Gázgyárról,
a Szegedi Kenderről,
a
Ládagyárról,
nhől jó fölvilágosító
és szervezési
munka eredményeképpen
a dolgozók megértették
az MHK
fontosságát.
Ezúton is felhívjuk
a£ üzemi sport felelősök
figyelmét,
hogy vegyék fel a kapcsolatot
a próbáztató
bizottságokkal
és a megtelt
jelentkezési lapokat juttassák
el oz MHK központi
irodájába:
Aradi-utca
8
szám alá, ahol minden este 6—8-ig hivatalos
óra van. Ugyancsaik
juttassák el a kimaradj
nevezési lapokat, is.

A Pedagógiai Főiskola

T

ZO J A

K O R Z O

SZERELMEM

FÁKLYA

TROJKA
éi ••'.

Belépődíj

enés tiira

' U R A L
• iiöVIet saiitM film, a terméssel
kincsek pazdae ors-égábol
Hlőadasok mindhi-om moziban

énekel

nincs

lem: Minden szurkolónak át
keli I
éreznie
a mérkőzés for.torságát. |
óriási jelentőségé . Elég volt
a?
egykedvü
szemlélésből,
a
passzív,
önmagukba
visssafolytoft
szurkolásból. Necsak a gólnál zúgjon
a
..Hajrái", azt a gól! ki kell
dolgozni, meg kell küzdeni érle. Sokkal könnyebben
megy minden.
ha
a játékos
lelkes buzdítást
hall
a
nézőtérről.
Talán az függ ettől a
mérkőzéstől,
hogy őszre lesz-e NB
l-es csapata
Szegednek,
Ezt
nem
lehet vállvonogatással,
túlzott
önbizalommal,
vagy lemondó
legyintéssel
tudomásul
venni.
Ezért
igonis meg kell harcolni a csapatnak s a siker nem utolsó
sorban
a. közönségtől
ls függ.
Természetesen a sportszerűség
határán
belül szólunk
a buzdításról,
hiszen
aezal még aiz SzSzMTE
nem nyeri
meg a mérkőzést,
ha a
szolnoki
játékosokat
vagy
a
játékvezető
ócsárolják
a szurkolók,
sőt
talán
— mint a Bp. Lokomotiv
mérkőzés esetében
— a játékosok
mun
káját •teszik ítönkre.
Győzni
kell
vasárnap
a<z SzSzMTE-nek?
Győzni! Buzdítsák
h'áf a szurkolók
a
csapafot
a győzelem
kivívása
érdekében!

EDDIG HÁROM EZREN NEVEZTEK AZ M H K - B A

BELVÁROSI

T Ü R K BERTA
a Hungáriában

A vasáir.cpi NB. II-es rangadót.
nagy érdeklődés előzi meg a sze-,
gectí dolgotok k ö r é b m . A szurkolók la ©Igatják
az esélyeket,
a
csapatösszeállítást. Király és Nyári sérülése nem a
Legkedvezőbb
előjel, hiszen a balszárny két ingja jól megérti egymást,
bármelylkőjük kiesése zökketiést okoz
a
csatársor
munkájúban.
Bízunk
azonban abban, hogy
mindketten
meggyógyulnak, s ismét teljes csatársorral játszik vaséi-nap a szakszervezeti egyesület.
A mérkőzésen nemcsak
a játékosoknak. hanem a szurkolóknak
is helyt kell állniuk. Tudniok kell.
hogy buzdításukkal nagyban hozzájárulnak ahhoz. hogy a
csapat
hogyan játszik.
Az első perctől
kezdve lelkes biztatással kéli
az
SzBzMTE-t
sazí'eniök. hiszen
a
játékosok részére m e g n y u g t a t ó és
lelkesítő az, ha tudják, hogy ezer
és eoe r dolgozó áll mögöttük, akik
együtt éreznek a csapattal. Egypg.v rosszul sikerült leadás
vagy
lövés nemhogy a játékosoknak, d e
n nézőknek sem szabed elvennie a
kedvét, újult erővel kell továbbra
is buzdítani az együttest.
Tudniok
kell. hogy
a buzdítás
fél
győze-

MINSz SzIT HIREK

órakor

23.

A siurkolók buzdítása — fél győzelem

labdarúgócsapata é s kultúrgárdája
Dlsznóshoruá'on barátságos mérkőzést játszott
a heüyj bányász
csapattal. A szegedi e g y ü t t e s l:l-e>s
TAQOYÜLÉSEK:
félidő u'áfl 3:2-re győzött. A mérCsütörtökön
délután
7
órakor:
kőzés a falu é s város közötti kapMóraváros, Rókus, Kecskéstelep, csolat kifnélyítéae érdekében
pélÚjszeged,,
Belváros
Felsőváros, d a m u t a t ó lehet.
Fodortelep, Petöfitelep L, PetőfiAz OSH felhívása
telep II., Magánalkalmazottak, AlA7. alapfokú labdarugóbajnokság
sóváros, Szöreg.
m á j u s 7-ér kezdődik. Ezzel kapDélután 6 órakor: Sertés NV.
csolatban felhívjuk
az
üzemek
Délufán 4 órakor; Első
Szegedi spor felelőseinek a figyelmét, hogy
az üzemben dolgozó, de a szövetCipőgyár
ségben leigazolt játékosok kötelejátSzeged thj. város polgármesterétö sek az eddigi egyesületükben
szani. Ahol jájékos leállítások tör8127—30./1950 III. sz
ténték v a g y történnek, szigorú feHIRDETMÉNY
gyelmi t Indítunk.
A Petöfitclepj (volt SomogylteAsztalitenisz
lepi) felépítményes házhelyek örök
tulajdonba adásával és telekkönyRo-dőrtég I I — Pedagógián Főisvezésével kapcsolatban
kormány- kola 13:4. Jók: ö s z i . illetve Kiss.
hatóságilag megálíapitott
házhelyenként! 80 forint műszaki
költTeMon: 40-7.6
•téri*'.
ség befizetésére hívom fel az
érdekelt felépítmény tulajdonosokat.
Március 29-ig, szerdáig:
E célból helyszini eljárást tűzök ki
é s felhívom az érdekelteket, hogy
Egy s s o v f e f p a r t l s é n l á a y
az alább felsorolt helyen és időben
hős! élefo
feltétlenül jelenjenek m e g és
az
eietlcg eddig már befjzetett összegekről szóló csekkellsmervényeket,
Rendezte •
valamint bérleti igazolásukat hozA R N S T A M
zák magukkal,
Szereposztii:
A III. utcában lévő MDP helyiZa|a . . . .
VODIANICKAjt
Zoja mint gyermek . SZKVORCOVA
ségében 8—14 óráig
jelentkezzeZo|a anyia .
.
. TaKASZOVa
nek:
B o r i s z . . . . KUZNYECOV
március 27-én a I—VIII. utcabeli
Ezenkivül:
felépítmény tulajdonosok.
• le -afebb Magyar Híradó
A VII. utcában lévő M D P helyiségében;
március 28-án. 8—14 óráig
a
Telefon Aut. 33—44 M r l e '
VIII—XI utcabeli felépítmény
tulajdonosok.
Március 74-ig, pintekig:
A Ladvánszki-tér! Iskolában:
É
n
e
k
e s zenés szoviet film I
március 29-én, 8—14 óráig
a
VII—XXIV.
utcabeli
felépítmény
tulajdonosok.
Az
U j s o m o g y i - t e l e p i . Kéri-féle
Dunajeyszki zenéjével
vendéglőben:
Főszerepben: S Z M I R N O V A
márejus 30-án
és 31-én
8—14
fi i R A tt 0
óráig a volf Ujsomogy-telepi
felépítmény tulajdonosok.
F i g y e l m e z t e t e m az érdekelteket,
-zéchenyi
•ilmszinhai
h o g y azok, akik a megjelölt
he1 .JELEFON 34 U |
lyen és időben meg nem jelennek,
MATÖL SZERDÁIG:
a felépítményre vonatkozó
tulajdonjogukat nem igazolják,
fll
a
Magyar Híradó
műszaki költségeket nem rendezik,
Szov|et Hiradó
a telednek öröktulajdonba adására
vonatkozó
jgényükröl
lemondott
HiU M A C K Ó
taknak tekintetnek.
hzitlfs r -múlif>
Szeged, 1950. március hó 22.
Dénes Leó sk.
NAGY ERO
tadi-ik n életeböl
polgármester

enie kilenc

1950. március

hétköznap o es 8 órakor,
vasárnap 4, (> és 8 órakor.
?énztárnyltas d. e. 11-17-tg, d. u. egy Órá-

val a- előadás rt-tr e'fltt

KOSARLABDA
A P o s ' ó s N B . I-es női és férfi
csapata szombaton
és
vasárnap
Pécöett játszik
« Péc'-sl Lokomot í w a l ós a Pécsi Postással. A Postás NB. II-es női csapat Kecskemétre utazik. A Lokomotív N B .
Ilres férfi együttese
Salgótarjánban. a női gárda pedig Budaperien
az ÉDOSz elleti küzd n bajnoki
pon'dkéirt.

TEKE
Pénteken délután fél 4-kor játszszák le a Vasutas-stadionban
a
Lokomotív—KaSE női
NB.
I-és
bajnokit.

Súlyemelés
A Postás NB.
II-es
súlyemelő
csapaté vasárnap Budapestien
a
Bp. L o k o m o t i w a i méri össze erejét,

Kézi- és röplabdapályát készítettek az alsóvárosi iskola

úttörői

(Tudósítónktól).
SzegedAtttévúrdSi állami általános Iskolában n é h á n y héttel ezelőti
rohambrigédok
alakultak
az Iskola
tanulóiból,
amelyek
a«t a feladatot tűzték
maguk elé, hogy az udvaron kézi
és
röplabdapályát építsenek.
A
bomba sújtott Iskola
udvara
tele
volt
kőtörmelékkel.
Ezt
lelkes
m u n k á v a l az úttörők n é g y
nap
ala't eltakarították. A tantestület
tagjai js hozzájárultak ebhez
a
munkához. A pálya néhány nappal ezelőtt már el Is készült.
Az
első mérkőzést már m e g ls tartottak az új pályán. A z iskola kézilabda csapata
barátságos mérkőzésre hivta kl a tantestület csapatát.
#
A játékhoz szükséges labdát i s
az iskola tanulói v e t | é k meg.
Fejér
Judit
VII. oszt. tan.

A vívás is tömeesTJorttá f e i lődik a szegedi ifjúság
körében
A napokban rendezte meg a B a ross és a Klauzál gimnázium egyéni é s csapat tórversenyét. A versenyre meghívta a két iskola
a
hódmezővásárhelyi
gimnáziumot
is. A küzdeteyi igen nagy s t o m ú
érdeklődő melletf folyt le és
bővelkedett iagialmatoL>«n.
Részletes
eredmények: Bnross—Klauzál 8:0,
Vásárhely—Klauzál 9:4. Vásárhely
—Baross 9:5. Az első hegyen tehé®
a vásárhelyi gimnázium végzett a
Baross é s a Klauzál gimnáziumi
előtt. Egyéniben: 1. Gyúrt cza (Vásárhely). 2. Kassai (Vásárhely). 3,
Bertónyi (Klauzál).
•
A P o s t á s vívói vasárnap
Diósgyőrben
vettek részt öt v á r o s
versenyén. A szegedi csapat a h a r madik helyen végzett.

KISKERESKEDŐI HIREK
MA, CSÜTÖRTÖKÖN délután 5
órakor a fűszer, és vegyeskereskedője, valamint a dohányárusok;
kivételéver az összes többi
szakmához tartozók részére t a g g y ű l é s
lesz, m e l y n e k tárgya: beszámoló a
KisOSz központjában tartott értekezletről. A kérdés vaímennyi kiskereskedőt érinti, s ezért felhívjuk az érdekelteket, h o g y a
taggyűlésen
feltétlenül
jelenjenek
m

eg.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

APRÓHIRDETÉS
KÉT szoba-hallos
lakári elcserélek egyszobásért. Egyszobás
garMEGBÍZHATÓ főző miindemes fel- zon lakást cserélek egy szoba, melvétetik. MüHer képüzlet.
Sztálin- lé'khelylség©eil Jelige: „Belváros".
7983
kőrút 42a.
7974
BEJÁRÓNŐT
felveszek.
Kiss B E L V Á R O S B A N 2 szoba és e g y
Lásizló Valéria-tér 7. (bútorüzlet). konyhának
átalakítható
helyiség
7987 két
Bzemél.vnek társbérletbe
kiadó Átalakítási költség kb. 1000
|
ADAS-VETEL
g
forint Jelige: „Havi bér 120".
KIÁRUSÍTÁS
miatt
elsőrendű
7977
hálók és ebédlők
Lakberendező
4 szobás gyöDyörŰ
Szövetkezetnél.
Takaréktár-utca B E L V Á R O S I
1a s z á m
7790 lakásom dicse ról ném 2 szobás belvárosiért. Jelige: ,,Kele|1 fekvésű".
7979

|

FOGLALKOZÁS

g

KEREKPARI
FESZ
A
KIADÓHIVATAL

LAKBERENDEZŐ
SZÖVETKEZET felszámolása miatt a raktáron l e v ő bútorokat és berendezési
tárgyakat a hó f o l y a m é n mélyen
leszállított áron árusítjuk ki. Takarék |ár-u. la.
7546
HÚSVÉTRA likőrt, párlatot, eszenciát, fínomszeS2t Meinl-fiókból vásároljon. Szeged, Kárész-u.
BÚTOR nagy választékban. OICSÓD
az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában Szegeden, Dugonics-tér 11.
V E N N É K sötét
felsőruhás
szekrényt. festettet ls. U g y a n o t t gyermek ál'láka eladó, ágynak ls megfelel Mjóricz Zsigmond-rakpart
3
Szám. III. ernete' 4 szám.
7981
ELADÓ redőnyig íróasztal és egy
mázsa. Dorozsma. Petőft-u. 38.

Felszabadulásunk

ünnepére

müMc-u&Hpi/
2 . 5 0 forint.
Kapható

a Déimaeyar
|

kiadóhivatalban.

KÜLÖNFÉLÉK

|

LACZKÓ órásmester üzletét Széchenyi-tér 9 sz. alá,
Zsótér-házba
helyezte ét. Órák javítását,
régi
órák alakítását
jótállással vállalom.

IROGEPET KÖLCSÖN VESZ
A KIADÓHIVATAL

7982
toronyóra
készítő
PRÍMA á'Jlnpofban l e v ő gyermek CSŰRI órás.
sportkocsit keresek. Címeket a ki- új címe: Mikszáth Kúlmán-u ca 8
szám. Kar-, zseb- éb r esztő- és fali_
adóba kérek.
PÁRISlJcörút 25 szám alatt
jó- órák javítása. •
karban lévő parkét
pLafni
és LOYKÓ papir. frószer és illatezer
konyha kövezéshez v a l ó t é f l a van üzletét á helyezte Széchenyi-|ér 15
ffwdó. Érdeklőd®] Lankai Ferenc- (Kiss D. palota). Cikta cipőüzlet
nél.
7988 mellé,
KÖNNYÜHAJTASU
ntighasználf
női kerékpár olcsón eladó. Jelige: H A S Z N Á L T óráiból divatos karválla„Prima".
7P89 órát készítek, órajnvíláflt
SzerkezeL O V A S K Ó C S I R A való gumik 753 lok e g y évi jótállással
—20 méretűek eladók. L c r g y e l - u p eket veszek Koltai Sándor órásoa 25
7986 mester. K i s s Mepyhért-u 1
|
LAKÁS
|
Á L L Á S B A N levő értelmiségi dollévő
EGY szobánkonyhás lakást
elcse- gozó nő hozzávaló állásban
évig,
rélek egy
kisebb
pzobás-kopyhá- férfi ismeretségét keresi 50
sért, Móravárosbrv
*"]'<?<>: „Költ- házasság céljából. Jelt??: ..Szerétsógmiggtéritiés".
'
7980 n e k boldog lerir.i".
7984

