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(P. P.) A kapitalista világot
egyre erősebben sújtó gazdasági
válság
növekedésével egyenes
arányban nő az imperialisták agresszív magatartása is. Ugyanakkor az imperialisták fokozódó
háborús készülődései mind erősebb ellenállást váltanak ki a
nyugateurópai országok dolgozóiból. A harc a háborúra törekvő,
amerikai uszályban evező burzsoázia és a békét, munkát és emberi megélhetést követelő munkásosztály között az utóbbi hetekben ott élesedett ki legjobban,
ahol a munkásosztály és a vele
szövetséges
agrárproleíáriátus
nyomora a legnagyobb: Olaszországban.

1950. MÁRCIUS 30.

Szerdán 25 mHlié 250 ezer velésszámof értek el
a Magyar Kender szovodélének dolgozói
az április negyediki munkafelaiánlások során

folyó harc élvonalában most £
kikötőmunkások állnak. Még b
jobboldali francia lapok is kény
telenek elismerni, hogv Calaistő'
Marseílleig, Bresttől Algírig —
Hatalmas
eredmények
születnek vállalását jelenti, 80 százalékban teljesítése közben már március
beleértve a párisi folyami kikö az április 4-i munkafelajánlások
tel- tartalmazza a minőség megjaví- 28-án az április 21-i tervét hajtőt
is — a dokkmunkások jesítése során. Emelkedik az üzemek tását is.
totta végre, s teljesi'ménye elsztrájkja igen eredményes, é összteljesítménye,
javul a minőség,
A dolgozók beváltották Ígére- érte a 207 százalékot. Szálkái Jófrancia dolgozóknak nem
kell csökken az önköltség és hamarabb tüket, legnagyobb részük már zsefné napi átlagteljea 1*:rénye
az amerikai fegyver, amelyet az lejezik be tervelőirányzataikat
az teliesítette is —-'rkafelajánlását. már 230 százalék és március 28ellen az ország ellen akarnak egyes dolgozók és üzemek. Igy lesz Igy következett be az is, hogy án már az április 27-1 tervé: telfordítani, amely hősi harcával a a lelkesedésből, a hazánkat felsza- az üzem globális tervteljesítése jesítette. Ihar Józsefné előirányfrancia nép szabadságát is ki- badító nagy Szovjetunió iránti vég- 29-én elérte a 109 százalékot. Pe- zata napi 49 ezer vetés, ezzel
vívta. A sztrájkoló sétel dokk- telen szeretetből és hálából alkotó dig az idei terv a tavalyi, 1949- szemben elérte már a 36 ezres vemunkások pótlására Montpellier munka, amellyel ezeket az érzése- es tervnek csaknem a kétszerese. táa?zámot és '76 százalékra telbői Sélébe irányított katonaság ket a legjobban fejezik ki a dolgojesíti tervét. Különösen kiemelkeA naev eredménveket hozó
az Internacionáiét énekelve vo zók.
dik Guneer Mária, aki előiránymunkafelaiánlások teljesíténult le a kikötőbe. Az őke- fel
zatát 300 százalékban teljes 11 ette
séből ewaránt kiveszik ré— Magyar Kender szövődéje a
váltó másik csoport is csak a
De nem maradnak le a többi
szüket nők. férfiak ifjúmunfelajánlások óta állandóan emelrohamcsendőrök felügyelete cici
üzemrészek sem Az orsózóbar.
kások és a mii szaki értelmiOlaszország gazdasági életét a lett állott munkába. A Francia te termelését.
többen áttértek n 30 orsó keze'éség is.
A legutóbbi tíz nao alatt
marshaUizálás 1949-ben a legsú- Kommunista Párt szajnameeye'
séről
60 orsóra s közülük Dömösi
Utóbbiak
az
üzem
profiiirozáazonos munkafeltételek —
lyosabb válságba sodorta. Még Szervezetének a minap Sztálir
sával kapcsolatos egyik müszalki Mária
ugyanannyi gép és dolgozó
a Gyáriparosok Szövetségéneik elvtárshoz intézett levele ismét
munkarészleget hat nappal a haelérte a 180 százalékot ls.
multévi adatai szerint is 20—25 leszögezi: „A francia nép roha-1 mellett a napi átlagtermetáridő előtt befejezték éa az álUgyanakkor az áru előállítálés 22 és fél millió vetésről
százalékkal csökkent az ipari sem fog háborút viselni a Szov
talános gépátcsoportosítás ellesi költségét már a közelmúlt29-ére 25 millió 250 ezerre
termelés az 1938. éviihez képest. jetunió ellen." A vietnámi im
nére — a műszaki csoport tagban 158 forintos heti átlagemelkedett, amelv az eddigi
A legnagyobb olasz vállalatok a periaista háború elleni küzdelem
jai egyéni és csoportos felajángal csökkentette.
legnagyobb eredménv. Egyecsőd szélén állnak az amerikai tovább folyik. A francia nép önlásainak a teljesítése nyomán — A cérnázó egyik dolgozója, Csórdül ez az emelkedés mintegy
behozatal erőszakolása következ- magával együtt gyarmatait is
a termelésben a legkisebb zök- ja Istvánná már a :.S2 százalékos
1200—1500 méter árutöbbletében. De ugyanilyen súlyos hely- fel akarja szabadítani, mert jó1
kenő sem volt, sőt a termelés tervteljesítésnél tart.
tet jelent naponta.
zetben van a mezőgazdaság is. tudja, hogy nem lehet szabad
Egymással versengenek a MaEz a kiváló eredmény is az állandó emelkedést mutat.
A Marshall-terv „eredményeiről" az a nép, amely más népeket elánrilis 4-i, legnagyobb ünnepünkszóló 15 hónapos jelentés adatai nyom.
Az április 4-i felajánlások tel- gyar Kender dolgozói. Nagy cél
re való készülődésekben gyöke- jesítése során igen sokan ma már lelkesíti őket, kiváló eredményekszerint a mezőgazdasági termelés
ánrilis
az ''.938. évinek 87 százalékát értöbb gépen dolgoznak a Magyar kel akarják köszönteni
Kiéleződött a helyzet a mar- rezik. Akkor kezdődött, amikor
mind
a Magyar Kender dolgozói
te csak el. Ennek következtében shallizált Belgiumiban is, ahol az
Kenderben. Többek között Pon- 4-ét. Munkájuk nyomán
elhatározták, hogv felszabaOlaszország
gabonaszükségleté, amerikaiak
tyik Jolán és Dovály Erzsébet újabb és újabb sikerek születnek
sugalmazására
a
a termelés frontján, melyek méldulásunk ötödik évfordulónek
25 százalékát külföldről jobboldal vissza akarja csemszövőnők
tó kifejezői a dolgozók egyre
ját méltóképpen, a termelés
kénytélen behozni, ugyanakkor, pészni az országba Hitler volt
liat gépről nyolcra tértek át
erősödő öntudatának, lelkes épífokozásával, a minőség megamikor parlagon heverő földbir- cinkosát, Lipót királyt. A jobbés ezzel egyidejűleg jelentőtőezánd'ékának és nagy támajavításával ünneplik meg.
tokokat rerdőri terrorral ..véde- oldali szocialisták kétszínű polisen csökkentették az önköltszunk, a Szovjetunió iránti háláneke meg" az, olasz földmunká- tikája a valóságban elősegíti a Ez a nagyszámú felajánlás, mely
séget.
soktól.
kapitulációt a király visszatérése az üzem túlnyomó többségének Kurusa Mária
munkavállalása nak és forró szeretetnek
A gazdasági válság következté- előtt. A belga munkásosztály
ben az olasz dolgozók életszín- azonban, élén a belga dolgozóit
vonala tovább csökken. A vásár- élcsapatával, a Kommunista Párt
lóképessé0, olyan alacsony, hogy tal, harcbaszáll a királyság viszmég a csökkenő termelés által szaállítása ellen. A királykérdés
előállított árukat sem képesek a be belebukott kormány helyet'
hasztalanul kisérli meg immár e
dolgozók felvásárolni.
A francia kommunisták üzenete Sztálin elvtárshoz
larmadik reakciós politikus, hogv
De Gasperi fekete reakciós kormányt alakítson. A királyÁ nyugateurópai dolgozók bé- háború ellen folytatott harcunk gítésével, ml is töretlenül folytatkormánya, támogatva a Vatikán- kérdés előtérbetolása mögött tertól és az amerikai imperialisták- mészetesen Itt is az amerikai im- Iceharca napról-napra elszántab- jelszava: ,a francia nép soha juk harcunkat a vietnami impe.
megszüntetése
ra támaszkodva egyre inkább a perializmus keze húzódik meg. bá válik. A harc mindjobban az nem fog háborút viselni a Szov- rialista háború
nyilt fasiszta diktatúra útjára Az amerikaiak jól tudják, hogy amerikai fegyverek szállítása el. jetunió ellen*, — a francia nép érdekében. Rendületlenül szolA mind szélesebb rétegeiben terjed gáljuk a kommunizmus ügyét,
lép, hogy a dolgozók növekvő el- Lipótban szövetségesre találná- leni akcióra összpontosul.
keseredésének gátat tudjon vetni. nak minden gálád népellenes és nyugatieurópai dolgozók elhatá- el. Kötelezzük magunkat, hogy a amelynek ö n első harcosa, felháborúra szánt tétel nélküli ragaszkodásunkat
Az olasz munkásosztályt azon- háborús tervükben. A belga dol- rozását világosan kifejezi az az szovjetel'enes
ban nem tudja megfélemlíteni gozók harca a király visszatéré- üzenet, amelyet a Francia Kom- fegyverek gyártása és szállítása tolmácsoljuk Önnek. Megismétel,
Párt
szajnamegyei ellen vívott küzdelmünket
a jük azt a jó kívánságot, amelyet
sem de Gasperi és Scalba erősza- se ellen része a belga nép béké- munista
szervezetének értekezlete küldött végső sikerig folytatjuk. Ilíven a
koskodása, sem a Vatikán fenye- ért folyó küzdelmének.
párisi munkások százezrei
Sztálinnak. Az üzenet így hang. a
getőzése, sem az amerikaiak beproletár
nemzetköziséghez, küldtek önnek hetvenedik szüNyugat-Németországban
is
nő
zik:
avatkozása. Nem hajlandók mégmelynek ö n minden nap példá- letésnapja alkalmából:
Hosszú
egyszer ágyútöltelékül szolgálni az ellenállás az amerikai háborús
ját nyújtja a szabadságért har- életet és jó egészséget, kedves
„Boldogan
és
büszkén
közöltervekkel
szemben.
Legutóbb
a
c Szovjetunió ellen ;ervezett hácoló népek küzdelmének megse- Sztálin elvtárs.
borúban. A kikötőmunkágok, de hamburgi kikötőmunkások vállal- jük Önnel, hogy az imperialista
Gasperiék minden tajtékzása el tak szolidaritást a francia dolgo- jj
lenére sem hajlandók kirakni az zókkal: nem rakták ki a Ham
Amerikából érkező fegyverszál- burgba érkezett fegyverszállí'
lltmányokat. Nem szűnnek a mányt. Hollandiában a holland
sztrájkmozg&lmak sem, melyei: munkások tüntettek az agressziv
elfojtására Scelbáék nem egyszer Északatlanti Szövetség vezérkakatonaságot vesznek igénybe A rának hollandiai ülésezése ellen
Nemcsak Európában, hanem
Ax Olaszországból érkező legújabb kudarcba fulladtak. A diákokat kí- ba és az emberek tucatjait tartózközelmúlt napokban azonban Milánó egyik külvárosában
Sesto Ázsiának még imperialista iga jelentések szerint a római vasúti vülről támogatták és a rendörzárla' tatják le.
Más olasz városokban eddig nem
San Giovanniban a tűnte!ők ellen alatt élő részében is kudarc ku- csomópont
dolgozói
nagygyűlést ellenére sikerült élelmiszert és ciküldött katonaság is a munkások darc után következik az ímperia. rendeztek, amelyen
egyhangúlag garettát küldeni részükre. Kedden látott gyorsasággal kedték el a bíoldalára állt, bebizonyí'va ezzel listák politikája számira A Ja- kötelezték magukat, hogy nem en- azután megerősített rendőrcsapatok rósági tárgyalásokat a sztrájkban
azt, hogy a hadseregre sem tá- pán Kommunista Párt felhívása gednek áí amerikai hadianyagszál- vonulak fel az egyetem ellen és résztvevő dolgozók ellen. A római
maszkodhat a fasiszta olasz kor- demokratikus nemzeti egység- lítmányokat, Róma sok kerületének hosszú közelharc után kiszorították tartományban a prefektusok utasímány. Az amerikai mintára ter- front megteremtésére, nz India' lakóküldöttsége és a római nők de- a diákokat az épületből. Több diák tására elmozdították helyűkről azovezett szlrájkellenes „törvény" békehét, az indonéz hadsereg mokratikus szervezetének küldött- megsebesült, többet letartóztattak kat a polgármestereket, akik támosem hozhat más eredményt, mint újabb egységeinek lázadása, a sége is résztvett a vasu'tasok gyűlé- Az épületet most a rendőrség tartja gatták a sztrájkot.
amit Amerikában, vagy
Fran- délkoreai szabadságharcosok si- sén, A küldöttségek hálájukat fejez, megszállva.
A calabriai Catanzaro közelében
ciaországban hozott, csak erősíti kerei és elsősorban a Vietnám:' ték ki a vasutasoknak és kijelentetA március 22-i általános sztrájk kedden megerősített rendöregységek
a dolgozók egységét és ellenállá- néphadsereg további térhódítása ték, hogy a főváros dolgozó lakossát a fasiszta intézkedésekkel mind ennek a kudarcsorozatnak sága szolidaritási vállal velük. An- résztvevői ellen a rendőrség folytat- támadtak az elfoglalt földeken dolja a megtorló hadjáratot A várost gozó parsztokra Catanzaro Marináí2emben.
újabb állomása. Páristól Saigo eona tartomány Fabriano állomásá- terrorhullám öntötte el Mint az ban heves összeütközésre került sor
nig, Amsterdamtól Dzsokzsakar nak vasutasai szintén kötelezték Unita közli, a rendőrök a helyi fa- a földfoglalók és a Scelba-pribékek
Nem kevésbbé élesen tombol a táig. Milánótól Tokióig növekszik magukat, hogy nem szállítanak
siszták feljelentései alapján járnak között Két mezőgazdasági dolgozó
harc Franciaországban, amelyet a békefront ereje.
ímerikai fegyvert Ancona vegyipari el, éjszaka behatolnak a lakóházak- megsebesült.
elsőszámú ágyútölteléknek szán
És a népek békeakarata ere- vállalatainak ifjúmunkásai ünnepéaz
amerikti imperializmus a sebb az imperialisták veszett dü lyes fogadalmat tettek, hogy háboSzovjetunió és a népi demokrá- höngésénél. A kapitalisták napja
ciák ellen. A sztrájkellenes tör- meg vannak számlálva. A dolgo rús célokra nem dolgoznak
Az olasz dolgozók békeharcához
vények meghozása óta még egy- zók győzelme annál gyorsabban
ségesebbé vált a dolgozók kettős fog bekövetkezni, miné] inkább egyre szorosabban csatlakoznak a
diákok is
harca a béremelésért és a béké- megszilárdul a világot
átfogó
A pisai diákok hat napig megért. A francia kapitalisták egynemzetközi
egység,
amellyel
szállva tartották az egyetemet, elmásután kénytelenek behódolni a
Az április 4-i munkafelajánlá- üzem
dolgozói
megfogadták,
bérkövetelések előtt- Azokban az szemben hasztalanul próbálkozik torlaszolva magukat az épület bel- sok lelkes teljesítése folytán 28. hogy eredményeiket állandósítaaz
imperializmus,
akár
nyilt
fa
iparágakban, ahol a kapitalisták
sejében. A rendőrség többlzben meg- án este 8 órakor a szegedi Le- ni fogiák s a termelésben elért
nem engednek, változatlanul fo- siszta bérenceivel, akár jobbol- kísérelte, hogy a diákokat eltávolít- mezgyár is befejezte az első ne- lendületüket április 4-e ntán is
lyik tovább a sztrájk. A békéért do]i szociáldemokrata ügynökei- sa az épületből, de próbálkozásaik g y e d é v i tervelőirányzatát
Az megtartják.
vel.

II végsi sikerig kiizdíink a szovjetellenes háborúra száüt

fegyverek gyártása és szállítása ellen"

Az olasz vasutasok
amerikai

nem
szállítanak
fegyvert

BEFEJEZTE A LEMEZGYÁR
AZ ELSŐ NEGYEDÉVI 1 ERVÉT
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Örök bála és hűség • ^SmSSS: népünk barátja és tanítója a nagy Sztálin iránti
Csütörtök, 1950. március 30.

Bandifatámadás a levegőben három
csehszlovák repülőgép pilótája
és utasai ellen

A meghamisított választási eredmények
sem tudják leplezni a Tito banda kudarcát
A jugoszláviai „választásokon" a
(éktelen terror ellenére, még a meghamisított adatok szerint is, a horvátországi jastre-barski kerületben
a Tito-banda ellen szavazóét a la-

kosság 24 százaléka, 14. 6 százaléka
pedig tartózkodott a szavazástól.
Klanjacban — Tito szülőföldjén —
a lakosságnak csak 76 százaléka szavazott. Itt is, hivatalos ada'tok sze-

rint, a leadott szavazatok 18.1 százaléka Tito ellen szólt, A korlováci
járásban a választók 19.8, a szlovéniai Llubljane egyik kerületében pedig 13.9 százaléka szavazott a Titobanda ellen.

Közép és Délkina a gazdasági
és kulturális fejlődés utján
'A Kantontól délkeleti irány,
ban a Jangce felső folyásáig
terjedő Közép ós Délkína néven ismert hatalmas és különféle területeken, amelyeken
hat tartományban 140 millió
ember él, megindult a gazda
sági újjáépítés és megtörténtek az első lépések a földreform megvalósítása terén is.
Ez a terület már elérte a b"
keállapotot, bár bizonyos katonai feladatok is fennállnak
még.
Ezek közül az első és legfontosabb ebben az évben annak a hadjáratnak a megszór..

vezése lesz, amelynek eélja a
még fel nem szabadított Hainan szigetén lévő ellenséges
maradványok megsemmisítése.
A mezőgazdaságban
nagy
eredmények várhatók. Növekedni fog a többi között
a
gyapot, a tea, a kender,
a
dohány, a cukornád, a selyem
stb. termelése. A Jangce víztároló berendezéseit ebben az
évben a terveknek megfelelően kiegészítik. A munkásosz
tály teljes megszervezését, a
munkások oktatását és a munkásvédelmi intézkedéseket lé-

pésről- lépésre viszik előre. A
feltételek
már megértek a
földosztás megkezdésére.
A
földosztás a jövő télen indulhat meg és 1951/ben befejeződik.
A népi felszabadító hadseregnek ebben a térségben állomásozó másfélmillió tagja
számára termelési tervet dolgoztak ki.
Pekingben a villamosok ma
rendszeresen három
percenkint közlekednek.
A kocsik
száma két és félszer nagyobb,
mint a kuomintang idejében.

Szófiában szerdán megkezdődött
a jugoszláv kémközpont Bulgáriába küldött
ügynökeinek pere
Szófiában szerdán megkezdődött
a jugoszláv trockisták Ti o által
irányított kémközpontja ügynökeinek pere.
A jugoszláv kémközpont illegálisan kémeket és
dlverzánsokat
küldött Bulgáriába, azzai a feladat.
t a l, hogy összeesküvésekkel.
felforgató cselekményekkel
törjenek
a Bolgár Népköztársaság egysége,
függetlensége és szuverént ása ellen. A vádlottak
kihallgatása a
szófiai igazságügyi
palotában
a
legnagyobb nyilvánosság előtt történt. Több mint 50 tanút és szakértőt idéztek meg. A vádlottak védői
Szófia Jólismert ügyvédei.
A vádirat felsorolja a vádlottak
által elkövete.t súlyos bűnöket;
F e l f o r g a t ó cselekmények
a
Bolgár Népköztársaság kormánya ellen, terrorcselekmények, kémkedés,
szabotázs
é s merényletek tervezése
a
kormány tagjai, a Kommunista Párt Központi Bizottságának
tagjai,
valamint
Vorosilov marsall ellen.
A vádirat megállapítja, hogy az
imperialista hatalmak a német fasizmus sztálingrádi veresége u'án
hozzáfogtak sötét tervük megvalósításához: a Balkán gyarmatosításához.
Elküldték
Jugoszláviába
ügynökeiké', akk megegyezést kötöttek a Tito—Rankovics
klikkel.
Jugosz'áviában a nemzetközi
fasizmus ügynökei magukhoz kaparintó iák az államhatalmat és Jugoszláviát az imperialista gyarmatosítás eíőfutárjává tették. A jugoszláv kormány, megbízói utasításának megfelelően, felvette
a
kapcsolatot a KosZtov-féle bolgár
árulókkal. Ezek a bolgár kémek és
árulók minden aljas tettüket azzal a céllal k ö v e t é k el, hogy
elszakítsák Bulgáriát a S z o v .
jetunió v e z e t t e
béketábortól, hogy Bulgáriát az imperializmus
egyik
bázisává

tegyék, ú j háfoorú
előkészítésénele céljaira.
A bolgár nép és a bolgár kormány
ébersége meghiúsította a titóis'ák,
rosatovis'ák és megbízóik terveit.
A felforgatok és kémek kísérletei
meghiúsultak,
1949 novemberében
és decemberébon azonban új ügynököket, fasiszta, reakciós elemeket küldtek a Bolgár Népköztársaság területére. Ezek az új ügynökök arra kaptak megbízást, hogy

gyűjtsenek bizalmas felvilágosításoka', képezzenek csoportokat szabotázscselekmények végrehajtására,
továbbá, hogy terrorcselekményeket szervezzenek.
26 vádlott áll a bíróság eV>ft,
köztük 6 jugoszláv állampolgár. A
többi bolgár nemzetiségű. Branko
Zvierac jugoszláv állampolgár kihallgatása
megtörtént,
bűnösnek
vallotta magát.

A Szovjetunió neveléstudományának
iránymutató példáját követve
ki keJI alakitanunk az uj magyar
pedagógia módszertanát
Darvas

József

vallásés közoktatásügyi
miniszter
nyilatkozata
Legnagyobb nemzeti
ünne- népé. Csodálatos é s
lelkesítő
pünkről, a magyar dolgozó nép dolog az, ami végbemegy
orfelszabadulásának napjáról, áp- szágunkban. A harc és a munka
rilis 4-ről Darvas József
val- csodálatos energiákat szabadít
lás- és közoktfíbásügyi minisz- fel népünkben. A Magyar Dolgozók Pártja hősök seregét n e ter a következőket mondotta:
— 1945 áprijis 4 úgy marad veli. A feudalizmus és kapitalizmeg örökre,
kitörölhetetlenül mus m e s g y é j é n vívódó paraszti
népünk szívében, mint nemzeti létből egyre több ember indul
függetlenségünk megvalósulásá- már a szövetkezeteken keresztül
nak, nemzeti újjászületésének s a szocializmus felé.
népünk felszabadulásának dicső— E g y r e élesedő
nemzetközi
séges ünnepe. Mi tette lehetővé, viszonyok közepette ünnepeljük
hogy annak a bűnös háborúnak felszabadulásunk ötödik évforromjai közül, amelybe a népel- dulóját. A béke megvédelmezényomó Horthy-rendszer
vitte sében legbiztosabb, leghatalmas
bele az országot,
nem
Muhi sabb bázisa, a Szovjetunió
vagy Mohács utáni hullás, ha- aki ma a béke híve, annak ma
béketánem a
nemzeti
újjászületés a S z o v j e t u n i ó - v e z e t t e
állnia
szilárdan,
nagyszerű korszaka bontakozott borban kell
megingathatatlanul.
ki.
— H e l y e s az, ha a
békéért
Áz, hogy szocialista ország
hadserege, a hatalmas Szovjet- folyó harc mai szakaszán különvetődik
szeunió dicsőséges hadserege szaba- leges é l e s s é g g e l
A
dított fel bennünket a fasiszta münk a kultúra területére.
Szovjetunió
neveléstudományáiga alól.
— Az elmúlt öt esztendőben nak és nevelési gyakorlatának
megteremtettük a Magyar Nép- iránymutató példáját k ö v e t v e a
haköztársaságot, a munkások és magyar nevelésügy haladó
g
y
o
m
á
n
y
a
i
és
munkásainak
a
dolgozó parasztok államát, melyben minden hatalom a dolgozó felszabadulás óta kialakult élő
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HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK ÜNNEPE
című művészi kivitelű album tartalma híven tükrözi felszabadulásunk
óriási jelentőségét és népi demokráciánk 5 év alatt elért hatalmas
eredményeit.
Népünk nagy vezérének, Rákosi Mátyás elvtársnak szavait olvashatjuk az album első oldalán.
„A hálás magyar nemzet soha nem felejti el, hogy szörnyű elesettségében a fasissla barbárok kiverése után a Szovjetunió és a nagy
Sztálin segítő keze állította talpra."
Hatalmas eredményein a szocialista építés lelkes, harcos lendülete,
amely egész dolgozó népünket áthatja, méltóképpen fejeződik ki az alkumban és igy állít emléket annak, akinek mindezt köszönhetjük: a
felszabadító nagy Szovjetuniónak.
A megjelent képes album 32 oldal. Ára: 2.— Ft.
Kapható; MDP Pártszervezetekben.
Kiadja; MDP Központi Vezetősége Agitációs Osztály.

gyakorlatát egyeztetve, ki
kell
alakitanunk az ú j m a g y a r pedagógia elméletét és módszertanát.
— N a g y feladatok hosszú sora áll m é g előttünk. Ezekre
a
feladatokra kell, h o g y emlékezt e s s e n falszabadulásunk ötödik
évfordulója.

flz Indonéz Egyesüli Aliamok is
elismeri a Kinai Képköztársaságot
A holland kormánynak a Kínai
Népköztársaság központi kormánya
elismeréséről szóló határozatát az
Indonéz Egyesült Államok kormányával történt tanácskozás után
hozták. Kedden bejelentették, hogy
Hollandiával
együtt az Indonéz
Egyesült Államok is elismeri a Kínai Népköztársaságot.

Hivatalos

jelentés

az imperialista

repülőgéprabló
'A' csehszlovák külügyminisztérium
kedden a következő közleményt adta ki:
Március 24-én, pénteken körülbelül egyidőben 3 repülőgép indult el
menetrendszerű belföldi útjára Bratislavából, Ostravaból
és Brnoból
Prágába. Útközben a 3 repülőgép
irányt változtatott és Prága helyett
Nyugatnémetország irányába repült.
A három repülőgép ezután leszállt
a München közelében lévő erdingi
repülőtéren.
Az időközben
Csehszlovákiába
visszatért személyzet és utasok tanúvallomása alapján
a következő
tényeket állapítottuk meg:
Az Ostravaból induló repülőgép
akkor változtatott irányt, amikor a
személyzet két tagja, az angol RAF
volt tagjai, fegyverrel
kezükben
kényszerítették a vezető pilótát,
hogy változtasson irányt. Mikor a
pilóta ezt megtagadta, megkötözték
és a repülőgépet nyugat felé irányították.
A Brnoból induló gép azért változtatott irányt, mert a gép másodpilótája és a rádiókezelő, aki szintén a RAF tagja volt,
fegyverrel
kényszerítette a kormányzó pilótát,
hogy változtasson irányt és amikor
ezt megtagadta, pisztolyt
szegezve
kényszerítették, hogy átadja a gép

ügynökök

sáról

vezetését. Ezután ártalmatlanná tették és megkötözték a pilótát, valamint a gép utasait.
'A Bratislavaból indult repülőgép
azért változtatott irányt, mert a személyzet tagjai megegyeztek,
hogy
átviszik a gépet Nyugatnémetországba. A tényekből és szemtanuk vallomásából megállapítást nyert, hogy
ez egy kisebb bűnöző csoport szervezett és megbeszélt cselekménye
volt. Ez a csoport bűncselekményét
Csehszlovákiában szokatlan gangszlermódszerrel hajtotta végre, külföldi befolyásra.
A repülőgép földreszállása után a
bűncselekmény és emberrablás előkészítőit Nyugatnémetországban nem
tartóztatták te, hanem barátságosan
fogadták. Az utasokat és azokat a
repülőket, akik kijelentették, hogy
vissza akarnak térni, viszont teljesen törvényellenes és erőszakos mó«
don kivallatták. A hazatértek tanúvallomásait a nyilvánosság rendelkezésére bocsátjuk. A durva erőszak és a velük szemben alkalmazott módszerek sem tudták azonban
megingatni az utasok és a repülőgép személyzetének hűségét, amelynek többsége a bűncselekményt tervező néhány személy kivételével, sietve tért vissza hazájába.

Indonéz csapatok lázadása Ambon szigetén
A keletindonéziai Ambon s z i g e t é n a holland hadsereg kötelékébe tartozó indonéz csapatok között f e g y e v e r e s zendülés tört

kl.

A MA SZOV LET április 4-től
30 százalékkal
csökkenti
a légiforgalom
díjszabásait
A MASZOVLET hazánk felszabadulásának évfordulójától, április
4-től a 'égi utas- és csomagforgalom jelenlegi díjszabását mintegy
30 százalékkal mérsékli. A gyorsvonat másodosztályú jegyáránál is
olcsóbb lesz április 4-től a repülés
dija. Bevezetik a rendesen feladott
postacsomagok légi uton való szállt ását is. A hajnalban
feladott
csomag még aznap délben megérkezik rendeltetési helyére Jelentősen csökkent az áruszállítás dija
is. Április 2-től új vonatát
iktatnak
be a légiforgalomba:
ekkor
nyílik
meg a szegedi
repülőtér.
Békéscsabára június folyamán indítanak
'égijárato!. Bérletrendszert is bevezetnek, amely 15 százalék kedvezményt jelent az utasoknak és

megkezdik a háztól-házig
csomagszállitást is.

történő

A z első n e g y e d é v s i k e r e i
A cakalovi villanymechanikai
gyár dolgozói már teljesítették az
1950-es év tervének első negyedévi előirányzatát. Az eredményeket nagymértékben növeli, hogy
a sztahánovista dolgozók rendszeresen két munkanormát telje,
sítették. A negyedévi terv sikeres befejezése után még nagyobb
lendülettel indultak meg a munkák. mert a cskalovi gyár dolgozói méltón akarják megünnepelni a május elsejét.

Csütörtök',

1950. március

3

30.

Éljen április 4., hazánk feiszabadulásának nagy ünnepe!
Virág- és zászló díszbe öltözik Szegedi
c9
\
felszabadulásunk ötödik évfordulójára
~

Minden nap közelebb
visz
bennünket a nagy ünnephez, felszabadulásunk ötödik évfordulójához. Az ipari munkásság,
a
mezőgazdaság dolgozói soha r.2m
tapasztalt eredményeket
akarnak felmutatni, így akarják az
ünneplést méltóvá tenni a nagy
törtShelmi
évfordulóhoz.
De
nemcsak iparunk és mezőgazdaságunk dolgozói készülnek. Készül erre a nagy napra az egész
magyar dolgozó nép, minden becsületes ember.
Ünnepi külsőt kannak erre
a napra a városok,
falvak,
a h á z a k , az u t c á k , a
terek.

Minden, minden
egyet _ fejez
majd ki ebben az
országban:
azt a határtalan szeretetet és
hálát, mely eltölti népünket
a
hazánkat felszabadító Szovjetunió és annak nagy vezére, Sztálin elvtárs iránt.
Ez a szeretet és hála mozdítja nagyobb termelési
eredmények elérésére a
munkáskarokat, de ez az érzés ihleti azt az
igyekezetet is, melynek az a célja, hogy ez az ünnep külsősé-

geiben is méltó legyen
belső
tartalmához.
Lapunk tegnapi számában beszámoltunk azokról a dekorációs
versenyekről, melyeket a nemzeti vállalatok indítottak
Szeged
feldíszítésére. A verseny azonban napról-nara szélesedik
s
ma már arról
adhatunk hírt,
hogy
Szeged valamennyi Népboltja és Atex üzlete bekapcsolódott a versenybe.
A városi kertészet soha nem
látott meglepetésekkel készül. A
készülődés méreteire mi sem jellemzőbb, mint az, hogy Szeged
kúönböző tereire, útvonalaira
100.000 tő melegházi virágot ültetnek ki.
A Sztálin-sétányt például rózsafákkal, bukszusokkal ültetik be,
az a törekvésük, hogy ez a sétány, mely a világ népei nagy
vezérének nevét viseli, Szeged
leggyönyörűbb útvonala legyen.
Április negyedikén igen sokszor még csak a naptár szerint
van tavasz. A fák még éppen,
hogy csak elkezdenek rügyezni,

a virágok még alig ébredtek f £ l
téli álmukból, a szegedi dolgozók szeretete mégis tavaszt varázsol a szegedi utcákra április
negyedikén. Virág/ zöldülő növények díszítik miadenfelé a várost s
k ü l ö n ö s e n s z é p Jesz a F a r a gó-utcai bérházak börnyéke,
a Somogyi-utca, a Dugonicstér, M á t y á s - t é r é s a S z é c h e n y i - t é r , ahol a z ü n n e p s é g e k
z ö m e lezatJKk.

A Széchenyi-tér virágbaborul
és zászlódíszbe öitejzik az évfordulóra. Az egész teret elborítják
majd a vörös és nemzeti színű
lobogók. Uj. ünnei» díszbe öltözött tér várja a felvonuló emfcertömegeket. A nagy ünnepen
kilenc órakor kezdődik majd
ez a hatalmas felvonulás,

mely méreteiben ési külsőségeiben messze felülmúl
minden
eddigit. Éppen úgy, mint aho^y
ez az ünnep is jelentőségében
messze k'emelkcdik az eddigiek
közül s eredményeivel megszabja jövőbeni útunkat.

Ma mutatják be a Belvárosi Moziban
a „Párttagsági könyv" cimii szovjet filmet

AZ ÉLENJÁRÓK
Egyre

több

dolgozó

be s ma már Szegeden
egyéni
el.

vagy

szen
annak

egymással

versengésnek
ez a verseny

akik egyre

inkább

állásáról,

nak teljesítményét,
lemaradva,

kapcsolódik

is sokezer

brigádversenyben

Versengnek

nemes

NÉPSZERŰSÍTÉSÉHEZ

az

egyik

éltető

kiválóbb

üzemrészek

és az

megismerjék
lássák,

egy szóval

hogy

nyilvánosságot
eleme.

Nagyon

a verseny
kik járnak

Ha megnézzük, hogy a szegedi
üzemek milyen szemléltető módszereket alkalmaznak a versenyeredmények tudatosítása érdekében, számtalan jó példával találkozhatunk.
A Gázgyárban minden műhelyér
tekezlerten az üzemrészenként ismertetik az egyes
dolgozók versenyszerződésben szereplő vállalásait s
hogy miképpen teljesítették azt. A
versenytáblán hétről-hétre szerepelnek azok a dolgozók, akik kimagasló teljesítményeikkel példát mutatnak a többieknek. A pártszervezetben is foglalkoznak a munkaverseny
kérdésével, hiszen világosan tudják,
hogy a kommunistának
elsőrendű
kötelessége
a termelésben,
a szocialista munkaversenyben
élenjárni.
Ezért szerepelnek a teljesítmények,
a kiváló eredmények vagy lemaradások napirendi
pontkérit a párttaggyűlésen, ezért kerülnek szóba a
párlnapokon is. Minden
gázgyári
dolgozó kapott egy kis táblácskát,
amelyet kifüggesztenek
az üzemben
s melyen rajta van az illető munkásnak az egyéni versenyben elért eredménye. A brigádok havonta műhelyértekezleteken értesülnek arról, melyikük szerepelt a legjobban, vagy
melyik maradt le a . másik mögött.

akik

üzemek

is.

érnek
Ennek

biztositant,

fontos, hogy a

iránt,
az

a száma,

eredményeket
kell
idejében

versenytársaiknak

az eredmények

munkaverseny-

a dolgozóknak

kiválóbbnál

a legteljesebb
érdeklödnek

be a szocialista

azoknak

dolgozók,
értesüljenek

és a többi
élen,

vagy

a köztudatba

a
hi-

dolgozókkik

vannak

kerüljenek.

és ezek a 200-as brigádok — repülő, autó és vonat ábrázolja, a többiek jelképe sorrendben: motorkerékpár, kerékpár, paripa, lovasszekér, gyalogló ember, tehén, teknősbéka, csiga és giliszta.
Nyilvánvaló, hogy a brigádok igen
óvakodnak attól, hogy csiga ábrázolja őket. Versenytábla is van a
Dohánygyárban, a kultúrterem bejáratánál, ahol a legkiválóbb dolgozók fényképeit helyezik el.

Szines

grafikonok

Színes grafikonok szemléltetően
mutatják be
az eredményekeit
a
Pick szalámigyárban és a Jutafonógyárban is.

Jutafonógyáf szövődéjében elhelyezett
grafikonokon
küfÖnbözó
szinü vonalak feleik az egyes
dolgozók teljesítményé',
A kék vonat
a tervet jelenti, a piros vonal jelzi, h o g y e g y - e g y s z ö v ő mennyire
t e l j e s i t e t t e túl a tervét, v a g y maradt le. A zöjd vonal mutatja
a
hulladók, a selejt mennyiségéit
A
táblázatból, amelyen feltüntetik a
bérheteket és bérnapokat is, könynyen
megállapítják
a
dolgozók,
hogy
ki milyen
arányban
teljcsite'.te tervét,
vagy csökkentette
a
,Villám" — repülőgép,
csiga hulladékot.
Igy megtudják, miiyen
A bolsevik agitáció kiváló példá- helyen állanak a versenyben.
ja nyomán a Szegedi
Kenderfonó
Díszes
iervkönyv
után a Magyar
Kenderben
is tért
A Magyar Kenderben sötétpiros
hódított a „Villám"-röplap.
A Madolgozógyar Kender dolgozói is most már lervkönyve van minden
rajta
aranyszínű
betűkkel
idejében, azonnal értesülnek a kima- nak,
munkaversennyel
előre
gasló
eredmnéyekről,
a
követendő „Szocialista
terv
megvalósításáért."
példákról,
az április negyediki fel- az ötéves
ajánlások
teljesítésének
állásáról, A tervkönyv, amely tartalmazza a
valamint arról, hol vannak lemara- dolgozó munkavállalását, igen aldások, amelyeket ki kell küszöbölni. kalmas eszköz arra, h o g y minden
A Dohánygyárban a brigádver- e g y e s dolgozó napról-napra lássa,
mennyire teljesítette tul a tervé ,
seny eredményeit szemléltető ábrákv a g y mennyire maradt le. Ugyankal mutálják be. A legjobbakat —
csak a tervkönyvbe jegyzik be
a
minőséget is és igen büszke az a
dolgozó,
akinek könyvébe
bekerü'
a termelőfelelős
bejegyzése.,.A
felajánlás
óta hibás árut nem gy
amit az öt évvel ezelőtti ápri- t ott"

'A „Párttagsági
könyv cimű film bemutatása
tehát
éppen ezért időszerű. Az éberségre tanít és nevel, az éberségre hívja fel a figyelmet
ez
a film,
amelyből
láthatjuk,
hogy milyen aljas
eszközökkel
dolgozik az ellenség és hová
vezet az éberség
ellanyhulása
Minden szegedi
dolgozónak
érdeke, hogy megtekintse
-ezt
a filmet, hogy tanuljon
belőle
és a tanulságokat
használja
fel mindennapi
munkájában.
Hozzásegít ez a film
bennünket ahhoz,
hogy az ellenség
módszereit felismerve,
sikerrel
Felajánlásom teljesítésével is
tudjunk
küzdeni a termelés
köszönetet mondok
és népi demokráciánk
életének
minden
egyes
területén, a
pártépítés vonalán is az ellenséggel szemben, akiknek
lelepC gy évvel ezelőtt még ön- mekeim is szépen járnak.
lezése
és
megsemmisítése
elsőálló szabó voltam. ÖrülU ogy mind ézt méltóképrendű
érdeke
minden
becsületem, ha hetenként két ruhapen megköszönjem és méldolgozónak.
rendelésem volt. I g y számo 1 - tóképpen ünnepeljem április tes magyar
gattam: Az egyik á r a szűkösen negyedikét,
felajánlottam,
elég lesz kosztra, a másik ára
pedig adóra és egyéb kiadá hogy április negyediki terveLobogózzuk fel házainkat április 4-re
sokra. És amikor volt két r u - met öt nappal előbb fejezem
be.
Felajánlásomat
25én
beharendelésem,
látástól-vakuÁprilis 4-én lesz öt esztenlásig dolgoztam, hogy készen fejeztem, vagyis 188 százalék- deje annalc, hogy a dicsőséges lis negyedike hozott el szálegyek vele és mégis nyomo- kal teljesítettem túl. Ezzel a felszabadító Vörös Hadsereg mára.
Több üzemben, mint, például
a
rogtam, mert mindig közbe' felajánlásommal egyben meg- elhozta számunkra a szabadA polgármester külön fel- Magyar Kenderben, Szegedi Kenjött valami rendkívüli
kiit- köszönöm P á r t u n k n a k azt is, ságot ós végleg megtisztította hívja a házfelügyelők figyel- derben, a Dohánygyárban és más
dás,
amely
keresztülhúzta hogy tagjelölt lehettem, ta- országunkat a fasiszta hor- mét, gondoskodjanak a házak helyen az üzemi hangszórókat i s
számításomat.
nulhatok, fejleszthetem ideo- dáktól. Ez á nap mindannyi- környékének és a gyalogjá- felhasználják, hogy minél alapoSoha nem tudtam annyit ke- lógiai
tudásomat és a többi unk
számára a legnagyobb róknak tisztántartásáról, csi- sabban ismertessék a dolgozókká'
resni, hogy egynéhány fillért
nosísák ki a házak külsejét a munkaverseny állását, az egyéni
félretegyek. Amikor meghal- becsületes dolgozó társammal nemzeti ünnep. Éppen ezért közösen a ház lakóival. Min- és brigádte'jesiményeket.
együtt
résztvehetek
a
szociaSzeged
város
polgármestere
lottam. hogy felvétel van a
denki j á r u l j o n hozzá,
hogy
Ruházati NV-nél, beadtam az lizmus, a s a j á t jövőnk építé- felhívja a lakosságot, hogy az nagy
ünnepünkön az utcák
Tervét a
ünnepre mindenki díszítse, lo- és terek külső képe is méltó
iparomat és jelentkeztem _ a sében.
A
Ruházati
NV
t
e
r
v
ó
r á k i t kébogózza fel házát s fejezze ki kifejezője legyen ünnepi érKertes
Endre
gyárba. Felvettek és azóta itt
szít
a
Magyar
l(ender
üzemi
tervezzel
is
h
á
l
á
j
á
t
mindazért.
Ruházati
NV
bejegyzője.
zéseinknek.
dolgozom. Megvallom, vegyes
órájának mintájára, melynek muérzelmekkel léptem be annakhogy
Amikor a Szovjet Hadidején, a gyárba.
A németek
ellentáma- tatója összesi've je'zi azt,
sereg
csapatai körülzárdásba lendültek, de akna- milyen eredményeket ér el a n'e^ zonhan néhány n a p múl- ták Budapestet, századom
AT
A
DUNÁN
vetőink és egyre erősödő hézkonfekció v a g y a kön'nyükpnfokva megszoktam és meg- azt a feladatot kapta, Irta: S z e l j s z k i j s z á z a d o s , a S z o v j e t u n i ó H ő s e tüzérségi tüzünk támoga- c i ó a terv teljesítése során.
gyalogos-egységgel
szerettem a nagyüzemi mun- hogy
tásával
visszavertük
a
nyomást. L'jabb egységeink keltek át a Dunán és
Számtalan jó
módszert
alkalkát. Láttam, mennyivel jobb megerősítve keljen át a Dunán és Ercsi közelében
a korahajnali órákban sikerült kiszélesítenünk az el- maznak még ezeken kivijl is
az
cs mennyivel
gondtalanabb foglalja el az ellenség tulparti hídfőjét.
foglalt hídfőt.
az életem. Pénteken megkape g y e s üzemek,
mert
felismerték
Kihasználva a koromsötét éjszakát, ladikokon
A németek átcsoportosítással új erőket vetettek azt, hogy a szocialista
tam a fizetést és nem
volt indultunk el a parancs végrehajtására. Katonáink
munkavei be. Afonyin törzsőrmester idejében észrevette, hogy
gondom.
Azonkívül naponta ügyeltek arra, hogy a legnagyobb csendben jussunk
senynek
a
dolgozók
érdeklődésének
néhány tucat német hátbatámadásra készül.
át nesztelen evezőcsapásokkal.
De alig jutottunk
csak 8 órát dolgoztam.
a legteljesebb
nyilAz ütegparancsnoksággal ismét
közöltem a te- megfelelően,
túl a folyó közepén, a németek észrevettek bennünkell folynia. A további
repről és az állásokról a helyzetet. A mieink nem vánosságban
Ma, amikor hetenként 38Ü ket és a ladikokra erős géppuska és aknatüzet zúkéslekedtek és tüzérségi tüzet nyitottak a folyópar- feladat az, h o g y mindig újabb és
forintot viszek haza, mindig dítottak. Egymás után robbant körülöttünk az akna,
ton csoportosuló németekre. Tüzérségünk jó munká- újabb módszerek alkalmazásával, a
eszembe jut felszabadulásunk a víz magasra szökött, köröskörül szilánkok poját a négyzetméterenkénti becsapódás jelezte.
és golyók sivítottak. Az a ladik, amelybe
dolgozók jó ö'1'etcinek megvalósínapja. Mint kismester nyo- tyogtak
Ezzel egyidőben mi is döntő rohamot indítot- tásával ismer, essük
Zsájvoronov főhadnagy ült legényeivel, telitalálatot
és
tudatos''morogtam és éheztem a múlt- kapott.
tunk.
„Hurrá!"
kiáltásokkal
vetettük
magunkat
az
Zsájvoronov főhadnagy és két felderítő baja munkaverseny
eredményeit
ban. De most, liogy üzemben társának hősi halála átkelő egységünkben még jobellenségre. A német egységből
30 ember maradt suk
fel és ismerjük
meg a
dolgozom, tisztességesen meg- ban lángralobbantotta, szenvedélyesebbé tette az eléletben, ezek megadták magukat. De ezzel nem fe- Használjuk
jeződött be a harc, mert a hídfő kiszélesítéséért in- kiváló szovjet
módszereket'—
min'élek negyedmagammal a mun- lenség elleni gyűlöletet.
dított küzdelem még két napig tartolt. 'A' németek például a „Villám"-ot,
_
amelyekkám után. Most m á r gyermeGéppuskáinkból mi is megnyitottuk
a tüzet.
nyolc támadását vertük vissza ezalatt. A fasiszták- nek bevezetésével
és
felhasználás
keimet is módomban áll tanit_ Mögöttünk a partról megszólaltak aknavetőink és a
nak ez 300 emberükbe került.
val elérjük
azt,
hogy dolgozói ':
tatni és ezt mind-mind
a német hídfőről ide hallatszottak a robbanások. NéFélszáz katona — ennyiből állt az egységünk tanulni tudnak
az eléjük tárt pt •
Szovjetuniónak és hős Had- hány perccel később az ellenséges parton voltunk.
— bátorsága, tüzérségünk és aknavetőink
pontos
seregének
köszönhetem. És
Igy méltó el'A' térképen gyorsan
megállapítottuk
tartózkomunkája segített bennünket a kitűzött feladat telje- dákból és tet ckböl.
köszönhetem azt is, hogy most dási helyünket, majd rádióval összeköttetést teremsítésében. A megerősített hídfőtől egységeink táma- ismerést kapnak a legjobb teljesítcsinálhatok m a g a m n a k 800 fo- tettem a parancsnoksággal. Közöltem az adatokat
dása nyomán fokozatosan és növekvő lendülettel ményt elérő dolgozók és öszrönzés!
rintos ruhát, feleségem, gyer- az üteggel.
nyomultunk elől*:.
a termelésben lemaradortak.
Ma mutatják be a Belvárosi
moziban
a
„Párttagsági
könyv" című szovjet
filmet,
amelyet igen
nagy
érdeklődéssel várnak a szegedi dolgozók. A film a harmincas
évek
közepén játszódik le,
akkor,
amikor a Szovjetunióban
a
második ötéves terv során el
ért sikerek a szocializmus
fölényét bizonyították
be
az
egész emberiség
előtt.
A szocializmus
építésének
növekvő
sikerei közepette
az
imperialisták
új
módszerekhez
folyamodtak,
hogy
támadási

intézzenek a szovjet nép eUen.
A szovjet államot belső aknamunkájukkal,
ügynökeiknek
a
Pártba
való
becsempészésével
akarták
aláaknázni.
A
magyar népi demokrácia
történetében is találkoztunk
már
hasonló kísérletekkél.
A
Rajk.
banda leleplezése, a Standardgyár szabotálóinak
pere, o
lengyelkápolnai
gyilkosság
és
az imperialisták
egyéb
kísér,
letei igazolják, hogy az ellenség mindent
elkövet,
hogy
megakadályozza
a
dolgozó
nép békés, alkotó
munkáját.

Számtalan ötlettel járulnak hozzá
..
1
* »__
r«
a szegedi. . üzemek
dolgozói

a Szovjetuniónak és a Pártnak
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Csütörtök, lOőff. niArcius 90.

Molotov elvtárs távirata Dobi Istvánhoz
V. M. Mclotov elvtárs, a Szovjetunió minisztertanácsának helyettes elnöke az alábbi táviratot intézte Dobi Istvánhoz:
„Dobi István úrnak, a Magyar Népköztársaság minisztertanács3 elnökének, Budapest. Köszönöm a Magyar Népköztársaság
kormányárak és önnek, miniszterelnök úr, születésnapom alkalmából küldött baráti üdvözleteit és jókívánságait. V. Molotov."

Egy szovje! eszlertályos a háború utáni ötéves terv
kezdeie óta 21 evi normáját teljesítette
Ivan Sevinszkij kievi vasesztergályos a kievi technológiai főiskolán
tanárok, dákok és gyakorlati szakemberek előtt előadást tartott a fém
gyors megmunkálásáról Munkamódszerének ismertetése során bemutatta azokat a tervrajzokat, amelyek

segítségével jelentékenyen fokozza
a munka termelékenységét. Sevinszkij a háború utáni ötéves terv kezdete 6ta a fém gyors megmunkálása
terén kidolgozott észszerűsltésekkel
és újításokkal most már 21 évi normáját teljesítette.

1016 százalékot ért el tárcsázásban
egy borsodmegyei traktoros
A borsodi gépállomások traktoristái néhány nappal ezelőtt mozgalmat indítottak az ezerszázalékos teljesítmény elérésére. A
mozgalom elindítói között van
Csorba Béla, az alsóvadászi gépállomás traktoristája is. Szerdára virradó éjszaka 12 órás éjszakai műszakban 1016.2 százalékot ért el: 56.5 ho'dat tárcsázott meg nehéz terepen, hegyes
vidéken. Munkáját reggel sem
hagyta abba, és további két óra
alatt még 10.3 hold földet munkáit meg. Keresete a 12 órás
műszakban 190.80 forint.
Csorba Béla a kimagasló eredményeket Babus István főgépész
tárcsaújításával érte el. Eddig
csak két tárcsát kapcsoltak egy
traktor után. Csorba, az újítást
A

Az Amerikai Kommunista Párt
Országos Bizottsága nyilatkozatot
juttatott el a sajtóhoz, amlyben
fclhiv minden amerikait, követelje,
hogy a legfőbb biróság vizsgálja
felül a március 27-én hozott ha'úrozatát, amellyel' megerősítette
Dennisnck, az Amerikai Komnunjsta Párt főtitkárának elitélését. A
nyilatkozat megjegyzi, hogy a
Dennfe-ügy azzal kapcsolatban ke-

vezetőségválasztó

SIKERÉÉRT

gyűlések sikerének egyik igen
fontos
előfeltétele a titkári
beszámoló jó és alapos előkészítése. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy titkár elvtársaink jól felkészültek beszámolóikra. Beszámolójuk
kiterjedt a p á r t m u n k a
minden egyes területére, öszszekaposolták
a
pártépítés
kérdéseit a termeléssel. A jó
ós alapos titkári beszámoló
elkészítésének igen fontos előfeltétele azonban az, hogy a
beszámoló elkészítésében résztvegyen az egész
vezetőség.
Titkár elvtársainknak tehát a
beszámoló minden egyes részletét meg kell vitatniok a vezetőség minden
egyes t a g j á val. A jól elkészített titkári
beszámoló nyomán
felszínre
kerülnek a pártszervezet munk á j á n a k eredményei és hibái
a pártépítés és termelés minden egyes területén s nagyban
hozzájárulnak
ahhoz,
hogy a tagság aktívan résztvegyen a taggyűlésen s építő
kritikáival
ós javaslataival
hozzájáruljon a pártszervezet
munkájának
megjavításához.

Az amerikai
képviselőház
250 millió dollárral
csökkentette
a Mar shall-kiui alá sokat

Március 27-én Laké Successben
megnyílt az emberi ogok kérdéMint a Reuter jelenti, az amerikai
képviselőház
250
sével foglalkozó ENSz bizottság millió dollárral csökkentette a Marshall „segély" céljaira k u
új ülésszaka. Carapkin szovjet
utalandó összegeket, A 250 millió dolláros
csökkentést
megbízott az ülés elején emlékez, kérő indítványt 165 szavazattal 63 ellenében fogadták el.
tetett arra, hogy nem egyszer hivatalos beadványt intézett
az
Közel három és félmillió példányban
Egyesült Nemzetek Szervezeté,
hez, rámutatva, hogy az ENSzolvassák a magyar irók müveit
ben lévő Kuomintang-megbízott a
kinai népet nem képviseli. Carapa Szovjetunióban
kin javaslatot tett arra. hogv
zárják ki az
emberi jogokkal
olvashatják
A magyar költők és irók művel saját anyanyelvükön
foglalkozó bizottságból a Kuo- a szovjet hatalom éveiben 3,360.000 a legkiválóbb magyar írók alkotámintang-csoport képviselőjét.
példányban je'entek meg a Szov- sa^. A mult évben Petőfi költemé— Felhatalmazásom van arra jetunióban. A szovjet olvasók 22 nyei orosz, ukrán, és grúz nyelven
magyar Író é« költő műveivel is- tizenegy kiadásban jelentek meg.
— mondta —, hogy ne vegyek merkedtek meg. E műveket a Rendkívül népszerű a szovjet olrészt az ENSz-nek az emberi jo- Szovjetunió több nemzetiségének vasók körében Illés Béla „Kárpáti
gok kérdésével foglalkozó bizott- nyelvére is lefordították: az ukrán, rapszódia" és Zalka Máté „D'»ság munkájában, mig a bizott- bjelorussz, grúz és tatár olvasók berdo" című könyve.
ságból nem zavarják ki a Kuomintang-csoport képviselőjét.

Minden amerikai dolgozó szálljon sikra
a Dennis ellen hozott Ítélet felülvizsgálásáért

FEZETÓSÉGVÁLASZTÁSOK

A vezetőségeket
újjáválasztó taggyűlések előkészítésében igen fontos és felelősségteljes feladat h á r u l a p á r t .
bizalmiakra és népnevelőkre.
A taggyűlés jó szervezeti ás
politikai előkészítése nem kis
mértékben
fiigg attól, hogv
pártbizalmijaink és népnevelőink Rákosi elvtárs beszéde,
a Központi Vezetőség határozata és a pártszervezetek vezetőségeinek útmutatása nyomán
hogyan
tudatosítják
párttagságunk és a pártonkívüli dolgozók körében a vezetőségválasztó
taggyűlések
jelentőségét, a pártdemokrácia, a kritika
és önkritika
gyakorlati
alkalmazásának
módját.
Képezze a népnevelő, agitációs munka középpontját a
vezetőség választással kapcsolatos tudnivalók ismertetése, a
vezetőségválasztás politikai jelentőségének tudatosítása.
A
párttagság részvétele és aktivitása csakis akkor lesz eredményes
a vezetőségválasztó
taggyűléseken.
h a a pártbizalmiak és népnevelők
nap
mint nap foglalkoznak a veze.
tőségválasztások
kérdéseivel
agitációs m u n k á j u k b a n . Bizonyítják ezt az eddig megtartott vezetőségválasztó taggyűlések tapasztalatai is. Fontos,
hogy népnevelőink a pártonkívüliek körében is ismertessék
a vezetőség v á 1 ászt ássál
kapcsolatos kérdéseket, hiszen
a vezetőségválasztás nemcsak
a párttagsúg, hanem a pártonkívüli dolgozók ügye is. Ez
is nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy megszilárdítsuk a P á r '
ós a tömegek
kapcsolatát,
hogy teljesebbé váljék a bizalom a p á r t é« a pártonkívüli
dolgozók között.
Pártszervezeteink
vezetőségeinek feladata, hogy a P á r t bizalmi és népnevelő értekezleten ismertessék
az elvtársakkal a vozetőségválasztással
kapcsolatos kérdéseket. Vitassák és t á r g y a l j á k meg Rákos'
elvtárs beszédjét, a Központi
Vezetőség határozatát, de vitassák meg az eddigi t a g g y ű lések
tapasztalatait is, hogy
vezetőségválasztó
taggyűléseink teljes sikerrel szolgálják
P á r t u n k megerősítését és ezen
keresztül az egész dolgozó nép
ügyét.
A!

felhasználva, hetet kapcsolt
traktorához.

A szovjet küldött a Kuomintangmegblzott kizárását követelte
a ENSz emberi jogokkal foglalkozó
bizottságából

rült tárgyalásra, hogy Dennis fel
akart lépni az ellen a törvényjavaslat ellen, amely a jelenlegi
Mundí-féle törvényjavaslat mintaképe volt. A bizottság felhív minden amerikait^ aki meg akarja akadályozni a fasizmus további
térhódítását az USA-ban, szálljon sikra Dennis jogai és szabadsága védelmében.

Szombaton teszik le
a z ünnepélyes esküt
a biróság népi ülnökei

A
legújabb száma
megemlékezik
április negyedikéről, legnagyobb
nemzeti ünnepünkről, az ország felszabadulásának ötödik
évfordulójáról. „Ez a nap hozta
meg hazánk felszabadulását a
fasiszta iga alól, az ország függetllenségéttiek újjászületését és
biztosítását; ez a nap nyitotta
meg az útat a magyar munkás
osztály, a dolgozók felszabadulása, hatalomra jutása előtt; ez
a nap tette lehetővé a szocializmus építését
Magyarországon;
ezzel a nappal kezdődik meg hazánk felemelkedése, a világ haladó és szabadságszerető népei
közé. Április 4 — az elmúlha tatlan Magyar-Szovjet Barátság,
a Szovjetunió, Sztálin
elvtárs
iránti forró szeretet és hála ünnepe" — írja a Pártmunkás.
Beszámolót közöl a lap arról,
hogyan készíti elő április negyediki ünnepi beszédét Nyári Lajos elvtárs, Dány község pártszervezetének titkára. Hazai Jenő elvtárs pártbizottságaink legfontosabb feladatával, a vezető
ségválasztó taggyűlések előkészítésével foglalkozik. Dr. Perédi Károly Kossuth-díjas gépészmérnök cikkében elmondja,
hogyan veszik ki
részüket a
munkaversenyből a WM,
Gázüzem és Energiaosztály műszaki
értelmiségi
dolgozói.
Farkas
László elvtárs az építőipari pártszervezetek további
feladatait
ismerteti. Serfle Gyula elvtárs
kádermunkával foglalkozik mint
a vezetőségek újjáválasztásának
egyik döntő láncszemével.
Az

Pártmunkás
Egységes Ifjúsági Szervezet kérdésével az ifjúsági szervezetek
és a Párt kapcsolatával Hollós
Ervin elvtárs foglalkozik.
Az
Állami Mezőgazdasági Gépüzem
munkaversenyét Berár Demeter
ismerteti. A tavaszi munkák elvégzésével kapcsolatos agitációs
és munkaversennyel kapcsolatos
feladatokról Adamko József elvtárs számol be. Értékes cikkeket olvashatunk a Pártmunkás
legújabb számában a megyei és
járási bizottságok feladatairól
az Állami Gazdaságok munkájairányításában, valamint a Mezőhegyes! Állami Gazdaság pártszervezetének agitációs munkájáról. Gyertyámos Zoltán elvtárs
a Deszki Gépállomás
versenymozgalmát értékeli ki.
Győré
János elvtárs
beszámol arról,
hogyan foglalkozik a
Hofherrgyári pártszervezet a termelésben gyengébb eredményket
elérő dolgozókkal.
Közli a Pártmunkás a vezető?
ségek újjáválasztásával kapcso.
latos
feladatokat*
válaszol
azokra a kerdésekre, amelyeket
ezzel kapcsolatban
több pártszervezet intézett a Pártmunkáshoz. Takács István elvtárs ismerteti a Pártmunkás és
a
munkáslevelezés kapcsolatát. A
lap elméleti tanácsadója feleletet ad arra a kérdésre,
hogy
osztály-e a parasztság.
Ezenkívül a keskenymozlról,
a szovjet grafikai
kiállításról
közöl cikkeket
a lap, majrl
értékes
könyvismertetést
és
pártmunkások leveleleit olvashatjuk a lap legújabb számában.

Népköztársaságunk Alkotmánya lerögzíti, hogy a Magyar
Népköztársaság
állampolgárainak joga és megtisztelő kötelessége résztvenni államának igazgatásálban. Ezzel kapcsolatban
igazságszolgáltatásunk szocialista átépítése is csak úgy lehetséges, ha a dolgozó nép minél szélesebb tömegei vesznek részt az
igazságszolgáltatás munkájában.
Alkotmányunk e pontjának
gyakorlati megvalósítása kerül
napirendre
Szegeden, amikor
szombaton reggel a szegedi megyei bíróság szakszervezeti ter.
mében a megyei és járásbíróságon működő népi ülnökök leteA NÉPI DEMOKRÁCIÁK O R S Z Á G A I B Ó L
szik az ünnepélyes esküt.
Az ünnepélyes eskütétel igen
ták be a volt császári palota
fontos eseménye lesz a szocializ- Prága iskolaügye
műkincseit: porcellónokat, zomus építésének, egyik bizonyítéA
csehszlovák
Országos máncmunkákat, hímzéseket és
ka annak, hogy ez az ország va- Nemzeti Bizottság iskolaügyi lakkmunkákat.
A
kiállítás
referense
beszámolt a fő- anyagát
lóban a nép országa.
rövidesen P r á g á b a
város oktatási intézményeinek küldik és ott m á j u s hónapban
helyzetéről. Jelentése szerint a kínai nép győzelmének megÁprilis negyedike megünneplésére
P r á g á b a n az iskolai év kez- ünneplése alkalmából
rendedetén százöt ovoda működött zett „Kínai Hónap"
során
készülnek a ruzsajárási „Uj élet"
244 osztállyal.
Az Országos m u t a t j á k be a közönségnek.
Nemzeti Bizottság kilencventermelőcsoport tagiai
három ovoda fenntartási költA ruzsajárási ,,Uj élet" terme- zászlót állítanak fel. A termelő- ségeit fedezi. A kisdedovókat Női ügyészek
1 öcsoport tagjai is lelkesen ké- csoport tagjai anyagilag is hoz- 9849 gyermek látogatja, akik
szülnek a felszabadulás évfordu- zájárultak a békezászló felállítá- közül hétezer gyermeket étkez- Lengyelországban
sához. A csoport ifjúságában ha- tetnek.
lójának megünneplésére.
Az elemi iskolában
A lengyel
igazságügymiMunkafelajánlásaikkal és tel- tan gyűjtést indítottak a béke- 1507 osztály nyílt, 11.370 isko- niszter a gdanski fellebbviteli
jesítményeikkel akarják bebizo- zászló költségeinek fedezésére és lás képezi magát 1114 tanuló- bíróság ügyészóvó Genowef*
nyítani, hogy ők is kiveszik ré- már eddig is jelentős összeget körben, az úttörőcsapatok szá- Skolnickát nevezte ki. E kineszüket a szocializmus építésében gyűjtöttek össze.
m a 75. Az elemi iskolások kö- vezés a lengyel igazságszolgál.
A csoport központját szépen zül 1887 étkeztetéséről telje- tatási rendszer demokratikus
és követi'. a városi dolgozókat.
Az „ U j élet" termelőcsoport feldíszítik. Tervezetet készítettek sen, 42.289-éről részben az in- átszervezésének
során nem
gondoskodnak. egyedülálló, mert ugyanakkor
tagjai vállalták, h o g y a zabot és és a csoport minden tagja ötle- tézmények
tekkel
igyekszik
újat
és
szépet
12.182 fiú és 23.159 leány la Póznámban Irena Kulpinska
zabosbükkönyt, cukorrépát elvetik, a csoport szőlőjét pedig m e g - vinni a díszítésbe, hogy ezzel is togatj_a a 96 p r á g a i középis- került a közvádlói székbe, ankifejezésre juttassák hálájukat a kola 777 osztályát.
E szám- nak a hivatalnak vezetőjekém.
metszik április 4-ig.
adatok óriási fejlődésről nyúj- amelyben
A zabot és zaibosbükkönyt a Szovjetunió és Pártunk iránt.
addig gyakornoki
Azok a dolgozó parasztok, pa- tanak képet, kivált ha figyekitűzött, idő előtt március 24-re
minőségben dolgozott.
rasztasszonyok
és
ifjak,
akik
egy
lembe vesszük, hogy a tanulóelvetették. A cukorrépavetést és
•
a szőlőmetizést pedig előrelátha- évvel ezelőtt még egyénileg gaz- i f j ú s á g társadalmi összetétele
dálkodtak, ma a csoportban éne- a felszabadulás óta nagymértólag április l-ig befejezik.
keket, színdarabokat tanulva kémegváltozott a dolgo- Bábszínház N a g y v á r a d o n
A csoport MNDSz-asszonyai szülnek április 4-ére, felszaba- tékben
zó
családok
gyermekei javára.
Nagyváradon
a Magyar
külön munkacsapatokat alakítot- dulásunk ötödik évfordulójára.
Állami Színház mellett lelkes
tak és a csoport területén végzett
nézősereg részvételével megmunkán kívül bemeszelik és kiA MAKÖI
túzoltótanosztály
Pekingben
kiállítást
rendeztek
nyílt
az c ő romániai m a g y a r
takarítják a Ruki I. és Ruki II. kedden sikeresen vizsgázott le az
bábszínház. Az új, gyermekiskolákat a felszabadulás ünne- elsősegélynyújtásból.
A vizsgán a császári p a l o t a muzeumi
nevelő kultúrintézetnek máris
péig. A Ruki II. iskolát már ki megjelent a tisztifőorvos és a Vögyűjteményeiből
óriási sikere van. A nagyváis takarították.
röskereszt makói titkára is, akik
radi nóptanács pályadíjat tűelismerőleg
nyilatkoztak
a
vizsgázó
Ruzsajáráson a felszabadulás
Pekingben, K í n a fővárosa - zött ki jó, szórakoztató és oltag- évfordulójának emlékére béke- tűzoltók ügyességéről.
Dan kiállítás keretében mutál- csó bábszínházdarabokra.
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„MUHINA MARÓSNŐ MA FELADATAT

120 szásalék

erejéig

AZ MLSZ UTASÍT . . .

teljesítette"

A verseny ereje a „ K a l i b r " gyárban
a moszkvai „Kalibr"-gyár mikrométer műhelyében kiváló munkások
vannak. Ennek ellenére néhány évvel ezelőtt még sem tudták teljesíteni a műhely tervét. Mi volt ennek az oka? Rendelkeztek jó szakmunkásokkal, de nem elegendővel.
Uj káderekre,
fiatal
szakmunkásokra volt szükség.
Osznasz művezető összehívta a
vezető munkásokat, tőlük kért segítséget, támoga>tást.
— Segítsétek az újoncokat, járjatok elöl a szocialista versenyben! —
mondotta nekik.
Tocsilkon, Kudinov csiszolók, Prokovics esztergályos és a műhely
többi szakkáderei egyöntetűen vállalták, hogy tanítani fogják az újoncokat, átadják nekik szaktudásukat.
A szocialista verseny kitűnő iskolának bizonyult az újoncok nevelésére; lehetővé tette a tehetséges ifjúmunkások
felszinrekerülését.

tott egy alkatrészt, máskor meg a
munkaidő lejárta előtt abbahagyta
a munkát. Ilyen körülmények között
nem teljesíthette normáját és miartta
mások is lemaradtak. Mestere azt
követelte, hogy Muhinát távolítsák
el a műhelyből, Ez a legnagyobb
büntetés, de Osznasz
nem járult
hozzá.
— Elbocsátani valakit könnyű, de
megjavítani
sokkal
nehezebb!
—
mondotta és komoly megbeszélésre
hívta a mestert. Elhatározták, hogy
Muhinát bevonják a
versenybe.
Pontos versenypontokat
dolgoztak
ki Muhina számára, táblára irták és
a legfontosabb helyen függesztették
ki, hogy mindenki láthassa.
A

„Villám"

közli

. . .

A marósnctt váratlanul érte ez.
Azon a helyen a sztahánovitsák kötelezettségvállalásait szokták közzétenni, most őt részesítették ilyen
megtiszteltetésben.
Ez azt jelenti,
hogy erre méltónak is kell bizonyulnia Buzgón kezdőit dolgozni.
Csakhamar túlteljesítette normáját
és ekkor érte a műhely szakszervezeti bizottsága részéről az új figyelmesség. „Villám" röpirat adta tud-

Nem, kell eltávolítani
Muhinát
Hogyan ment ez végbe? Vegyük
Muhina marósnö esetét.
Csaknem
minden nap panasz volt rá; hol goromba volt mesteréhez, hol elron-

tul az üzemben: „Muhina marósnö
ma feladatát 120 százalékig
teljesítette, Kívánunk neki új sikereket!'
Az a magatartás, amelyet Muhina
ezt követően tanúsított, gyökeresen
különbözött régi viselkedésétől, amikor még javíthatatlannak tartották
Nem telt bele sok idö és a sztahánovisták sorába került.
A verseny tömörítette, összeforrasztotta a műhely
dolgozóit Az
emberek meggyőződtek arról, hogv
a munkás egyéni munkájától függ a
műhely sikere

Nikoluj
vezetékével

Rosszijszkíj
. . .

A mikrométer-műhely teljesítette
a tervet: több mint két ós félezer
mikrométert gyártottak. Ez volt elsó
kiemelkedő eredményük. Többé már
senki sem tartotta őket lemaradót
taknak. Nemsokára a vállalat műhelyeinek versenyében a második
helyre kerüllek, végül elnyerték a
gyár Vörös Vándorzászlaját. Nikolaj Rosszijszkíj vezetésével azután
ebből a műhelyből indult ki a kolektív sztahánovista mozgalom és
váltak a Szovjetunió első műhelyévé.

flz építőipari hibák kiküszöbölését segíti elő
a mérnökök és építészek szegedi csoportja
Rövidesen

Szegedre

érkezik
a Műszaki
szegedi
könyvtárának

Dokumentációs
anyaga

Központ

Á szegedi Városépítési Tervező Irodában szerdáu közös
megbeszélést tartottak
Szeged építészeti szakemberei. Az
értekezleten elhatározták
a
mérnökök és építészek helyi
csoportjának
megalakításat,
amely szervesen kapcsolódik
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe. Ez a csoport, — amely
Sebestyén Endre elvtárs
főmérnök, a Tervező Iroda fiók"
vezetőjének javaslatára
jött
létre, — tömörítik
mogában
a szegedi építőipari
dolgozókat, élmunkásókat,
sztahanovistákat, építészeket,
mérnöki),
ket. A csoportnak az a törekvése, hogy a Magyar-Szovjet
Társaság és a Műszaki Doku
mentációs Központ fiókkönyvtárának
keretében fejtse ki

Méltók leszünk a

működését az újítómozgalom jzában kapott helyet az Újítók
fejlesztése érdekében, különö- K ö r e is, így még közvetlenebb
sen pedig
a
MóMOSz kon- kapcsolat létesülhet a kettő
gresszuson meghatározott cé- között.
lok megvalósítására.
A mérnökök és építészek heA csoport m u n k á j á h o z igen lyi csoportja szerdai alakuló
nagy segítséget n y ú j t m a j d értekezletén Sebestyén Endre
az a még ezévben ötezer kö- elvtárs előterjesztésére hátú
tetre felfejlődő
szakkönyvtár, rozati
javaslatot is fogadolt
amelynek anyaga a közeli he- el. Ebben feladatukul
tűzik
tekben Szegedre érkezik.
A ki az építőipari
hibák
knkükönyvtár mikrofilm berende- szögbölését a tervezők és kizésű lesz és a bennelévő öt vitelezők munkájának
megjamillió nyilvántartott szabad;: vításával.
„Pártunk támogalom gazdag kincsesbányát je- tásával, fokozott
ideológiai
lent nemcsak
az építőipari, és szakmai tudással, az i f j ú hanem minden szakmai újító- ság
és nők bevonásával, a
nak. Ennek a fontos
könyv- Sztálin-korszak műszaki
tatárnak a Magyar-Szovjet
Tár pasztalatainak
felhasználásáselejtmentesebb
saság méltó helyet
biztosított val olcsóbb,
az
Ipar csarnok I. emeletén. és fokozottabb ütemű munkamódszereket vezetünk be, —
Ugyancsak az MSzT székhá m o n d j a ki a többi között a
határozat. — Minden vonalon
érvényesítjük a n a g y Sztálin
nagy szovjet költőhöz... nemes törekvését, hogy legfőbb érték legyen az ember."

A napokban
tartották
meg
az
Altalános
Leánygimnázium
és a
Közgazdasági
Leánygimnázium
kollégiumi névavató
ünnepségét.
Uj
nevet kaptunk,
amelyet
büszkén,
nagy örömmel
jogadtunk,
meri
kollégiumunkat
a nagy szovjet költőröl. ,,Majakovszkijról"
átevezhettük el. Kitüntetés
ez
számunkra,
hiszen a szegedi
leánykollégiumok
közül mt kaptunk elsőnek nevel s
ez jó munkánk
eredménye.
Ez azonban nem jelenti azt. hogy
megpihenünk
babérainkon.
Ellenkezőleg, még jobban jogunk
tanulni. sokkal többet min/ eddig, hogy
ezzel is megháláljuk
a Magyar Dolgozók Pártjának
azt, hogy
nyugodt.
biz'o* tanulási
lehetőséget
nyujtop
számunkra.
Ez az igyeke-

zetünk megmutatkozik
az
április
neyyediki
jelajánlásokban
is, amelyeket nemcsak teljesítünk,
hanem
ül is
teljesítjük.
Névünnepélyünk
óta nagyobb lelkesedéssel tanulunk,
mert
tudjuk,
hogy így tölthetjük
be
sikeresen
azbkat a jeladatokat,
amelyek
reánk. tanuló jiatalokra várnak.
.4
jobb tanulással is hozzá
akarunk
járulni az egységes ifjúsági
szerve,
zet
megalakításához.
Megfogadjuk
mi,
..Majakovszkij"
kollégisták,
hogy
méltók
leszünk
nevünkhöz,
követjük
a nagy szovjet költőt, akit példaképül
állí'ottak elénk.
Laza Etelka
II. Közg. L. Gimn.
Majakovszkij
kollégium.

A szegedi MAY dolgozói
termelési értekezleten tárgyalták meg,
hogyan tehetnék még nagyobbá
és szebbé április negyedikét
Á szegedi MAV dolgozói alsóvárosi kultúrtermükben termelési értekezletet tartottak.
Az
értekezleten a különböző mühelyrészel: párt- és szakszervezeti vezetői beszámoltak arról,
hogyan készülnek a MÁV dolgozói április 4-re, népünk felszabadulásának: ötödik évfordulójának méltó megünneplésére.
A forgalmi, a pályafenntartási, vontatási, pénzügyi, kereskedelmi és az
üzemgazdasági
osztályok vezetői elmondották,
hogy munkahelyeiken mik azok
az eddig még kihasználatlan lehetőségek, melyeknek felhasználásával még nagyobbá és szeb-

bé tehetnék április 4-ét. Áz előadások után negyven
dolgozó
szólt hozzá a felmerült problémákhoz.
Kifejtették a
munkájukban
megmutatkozó szük keresztmetszeteket és javaslatokat tettek
ezek kiküszöbölésére. Végül is
Bányász elvtárs, a közlekedésügyi
minisztérium, kiküldötte
szólalt fel. Rámutatott a versenymozgalom, a kétezer tonnás,
valamint az 500
kilométeres
mozgalom tervszerű továbbfejlesztéaéciiek
fontosságára,
a
szovjet vasútasok
munkamódszereinek alkalmazására és példájuk követésének fontosságára.

A
határozatban
ígéretet
tesznek a r r a is, hogy elősegítik líj műszaki értelmiség
ki
alakítását,
amely ötéves tervünk
sikerének egyik biztos
záloga. Ennek az ú j értelmiségnek feladata, hogy az egyéni verseny
kiszélesítéséve!,
sztahánovista
munkamódszereknek a tervezés és kivitelezés terén való alkalmazásával
elérje teljesítményünk legfel
sőbb határát, az égboltozatot,
— amint a határozatban írják.
A határozatot a MéMOSz-on
keresztül
Sándor László elvtárs. építésügyi
miniszterhez
j u t t a t j á k el.
fl Ruházati NV
két íf umunkásának kitüntetése
Terhes Arankát, a Ruházati
NV 200-as brigádjának egyik
dolgozóját és Zádori János ifjúmunkást az elmúlt napokban
kellemes meglepetés érte munkaközben. Ugyanis néhány héttel
ezelőtt az üzem pártszervezetének javalatára őket jelölték a
Budapesten most kezdődő hathetes időmérő tanfolyam elvégzésére. A kitüntetést jó munkájukkal érdemelték ki.
A napokban már el is utaztak
a tanfolyamra és Ígéretet tettek
az üzem pártszervezetének
és
dolgozóinak arra, hogy a tanú
lásban is ugyanolyan eredményt
érnek el, mint a termelésben. A
tanfolyamon is minden igyeketükkel a közösség érdekeit szolgálják.

Isir.ere'es, hogy vasárnap délután két NB II-es mérkőzést rendeznek Szegeden. A SzSzMTE a
Szegedi Textillel, a Szegedi Lokomotív pedig a Szolnoki Lokomtoiwal játszik bajnoki mérkőzést. A mérkőzéseken a Szegedi
Textil és a Szegedi Lokomotív a
pályaválasztó. Mindkét
csapat
vezetősége lehetővé akzrta tenni,
hogy a szegedi dolgozók
egy
oályán, egy belépj
megváltásával nézhessék végig a két
nérkőzéat. Ezzel is a dolgozók
irdekeit tartotta szem előtt.
Az MLSz ennek ellenére értesí.
et e mindkét pályaválasztó csapat vezetőiégét, hogv a két mérkőzés egy pályán való megrendezését nem engedélyezi, állítólag azért, mert a nagyszámú

szegedi közönség jelenlé'e és
buzdítása befolyásolná a Szolnoki Lokomotív játékát. A szegedi
dolgozók mély felháborodással
fo™atíták az MLSz döntését, annál is inkább, mert azontúl, hogv
az MLSz álláspontja ebben a kérdésben egyáltalán nem sportszerű
éj nem szolgálja a vidéki sport
érdekeit — ellentétben áll a sze.
gedi dolgozók érdekeivel is. akiket az MLSz meg akar fosztani
attól, hogy egy belépőjeggyel két
mérkőzést nézhessenek végig.
A szegedi dolgozók felháborodását igazolják azok a levelek,
is, amelyeket a dolgozók intéztek
szerkesztőt 1 rönkhöz. Az alábbiakban közöljük az egyik ilyen
levelet:

Tisztelt Szerkesztőség!
Ugy érzem minden szegedi dolgozó mrgbolránkozását fejezem ki,
amikor kijelentem, hogy az MLSz-nek a vasárnapi mérkőzések megrendezésével kapcsolatos határozatát sportszerűtlennek és a szegedi dolgozód érdekeivel ellentétes intézkedésnek tartom. A szegedi sportkedvelő
közönség örömmel értesült arról, hogy a két pályaválasztó csapat vezetőségének megállapodása értelmében mindkét mérkőzést egy páiyán rendezik meg. Ebből is láttuk, hogy népi demokráciánk minden tekintetben
ziztositja a lehetőséget a sportélet minden területén. Ezzel szemben az
MUSz határozata, amely utasítja a két pályaválasztó csapat vezetőségét,
hogy a mérkőzést külön pályán és egyidüben tartsák meg, ellentétben
áll az MLSz szabályzatával, amelyben ilyen rendelkezés erre az Időpontra nincs.
Teljesen érthetetlen tehát előttünk az MLSz intézkedése, amelv
-gyszerűen felrúgja az MLSz szabályzatának azt a pontját, hogy a két
pályaválasztó egyesületnek joga van közös megegyezéssel
egy pályán
rendezni a mérkőzéseket. Mindez arra enged következtetni.
hogy az
MLSz a szegedi dolgozók érdekeivel ellentétben egyoldalúan hozta meg
döntését. Kérjük a szerkesztőséget, hasson oda, liogv mi. szegedi dolgozók vasárnap mind a két mérkőzést egy pályán nézhessük végig és buzdíthassuk csapatainkat.
BÁBÁT JÁNOS Tiszamentt Fűrészek NV. fiiszegei.

Dekorációs versenyre hivta ki Szeged
összes üzemét a Szegedi
Kenderfonógyár
A Szegedi Kenderfonógyár dolgozói április 4-ének, felszabadulásunk ötödik évfordulójának méltó megünneplésére v .lamennyien megtették munkafelajánlásaikat, hogy jobb munkával ünnepeljék legnagyobb nemzeti ünnepünket s méltóképpen fejezzék ki hálájukat Sztálin elvtárs, a felszabadító hős Szovjet Hadsereg iránt. Felajánlásukon
kívül díszítési versenyre hivták ki valamennyi szegedi üzem dolgozóit.
A Szegedi Kendergyár valamennyi dolgozója kiveszi részét a díszítési munkából és minden igyekezetükkel azon vannak, hogy ebből a
versenyből ök kerüljenek ki győztesen.

Felszabadulásunk ötödik
évfordulóját
jobb tanulmányi
eredményekkel
ünneplik a szegedi
iparostanulók
A magyar nép legnagyobb nemze- zalát. Bogdán Lajos egyéni párosli ünnepére, felszabadulásunk ötödik versenyre hívta ki április 4-re Róka
évfordulójára a szegedi iparostanu Imrét, egyik éltanulónkat. Árva Jálók is lelkesen és odaadóan készül- nos, Savanya Istvánt, Trungel Hernek, Az iskola osztályait a tanulók mina Szabó Nándort hívta ki vererre az alkalomra külön feldíszítik senyre. A versenygyöztcs I. géplaMegjavították a munkafegyelmet, mi- katos kollektív versenyre hívta
ki
nimálisra csökkentették a késéseket az I./b. és II. géplakatos osztályoés mulasztásokat, fokozottabb mér kat.
lékben kapcsolódtak be a tanulóköÁprilis negyedike, a felszabadulásrök munkájába és ezzel a munká- nak nagy ünnepe, a Magyar Dolgojukkal elérték, hogy az Országos zók Pártjának útmutatása adta ifjúSzIT Iparostanulóiskolai
Tanulmá- ságunknak azt a hatalmas lendülenyi Verseny márciusi szakaszában tet, mellyel tanulmányi és fegyelmi
eddigi eredményeinket fokozni tud- eredményeit ilyen komoly mértéktuk és az ország legjobb iparosta- ben fokozni tudta. Minden szegedi
nulóiskoláinak sorába kerültünk.
iparostanuló tudja, hogy eredméA márciusi kiértékelés szerint — nyeinket, sikereinket a dicső felszemben a februári liat tanulóval — szabadító Szovjetuniónak, nagy venyolc 20 pontos éltanulónk van. zérének, Sztálin elvtársnak, a MaMíg februárban csak három 19 pon- gyar Dolgozók Pártjának és mindtosunk volt,
számuk márciusban annyiunk szeretett tanítójának —
elvtársnak
köszönhetjük.
már hétre emelkedett. Iskolánknak Rákosi
Szabaddá lett
életünket,
boldog,
összesen 35 éltanulója van.
Márciusban 20 pontot szereztek: biztos jövőnket úgy hálájuk meg a
Fodor Gyula, Nógrádi Ferenc, Mo- Pártnak, hogy még odaadóbban, meg
gyorósi Katalin, Virágh István, Bó- lelkesebben végezzük munkánkat.
zó Károly, Ökrös Mihály, Balki JeKlein Frigyes
nő és Gál Sándor. 19 pontot szerezSzIT tanár-elnök.
tek: Trungel Hermina, Dragon Alfonz, Golliovics György, Róka Imre,
Szabó László, Bercii Béla és Kiss
Dezső.
Úttörő pajtásaimmal
együtt néz'A'z osztályok versenyében orszá- tük meg a „Zója" című szovjet filgosan is kiváló 15 pontos átlaggal
első lett az I. géplakatos osztály, met. Zója hazaszerető és önfeláldoazonkívül a II. géplakatos, I. vil- zó leány volt. Már hároméves koráa hazájáról és annak
lanyszerelő és a II. vegyes leány- ban szerette
osztály. Az iskola átlageredménye 14 hőseiről szóló történeteket. Az iskopont. A verseny szabályzata szerint lában az úttörők között tűnt ki.
az az iskola lehet éliskola, melynek Ha a hazájáról volt szó, akkor kész
legalább 12 pontja van. Igy tehát a
szegedi állami iparostanulóiskola az volt érte az életét is adni és
oda is adta.
Én azt
tanultam
ország egyik éliskolája lett.
hogy ha az
imperialisták
Március 24-én, pénteken az iskolai tőle,
SzlT-szervezet
taggyűlést tartolt, megtámadnák a mi szép, épülő hamelyen a versennyel és a tanulással zánkat, akkor
készek legyünk mi,
kapcsolatos
kérdéseket
beszélték útiörök,
az eleiünket is
odaadni.
meg abból az alkalomból, hogy kö- Mint ahogy Zója mondta az anyjázeledik április 4-ének napja, melyet
iskolánk ifjúsága jobb tanulással, nak, ki szerette az egyetlen leányai
odaadni a háború
az eddiginél is jobb eredményekkel és nem akarta
ünnepel meg. Ezen a taggyűlésen martalékának. Amikor azonban Zója
egyes tanulók és egész osztályok megmagyarázta, hogy most "em az
tettek igen értékes és konkrét fel- életről van szó, hanem a haza meg.
ajánlásokat. Az I. faipari osztály védéséről,
akkor megnyugodott és
eredményeinek 20 százalékos emelését vállalta. Az I. élelmi osztály 2 azt mondotta a leányának, hogy hőegész pont javítást vállalt. Csáki Ve- siesen harcoljon a hazáért. Én ezért
ronika tanuló vállalta, hogy hatos- Zójáról akarok példát venni.
ról hetesre emeli általános osztályIMRE PÉTER, VIII.
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Csütörtök, 1050. március 30.

Ml T Ö R T É N T ÉS Ml
NA.Pi R E N D
CSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 30.
VARHATŐ IDŐJÁRÁS:
Mérsékelt északnyugati,
északi
szél, felhőátvonulások, valószínűleg
csapadék nélkül. Többfelé gyenge
éjszakai fagy. A nappali hőmérsékleti alig változik.
•
A szegedi filmszínházak műsora;
Belvárosi Mozi 6 és 8 órakor:
Plrttagslgi könyv.
Korzó Mozi 6 és 8 órakor:
OrI muri
Fáklya (Széchenyi) Filmszínház
6 és 8 órakor: ,
Magyar és szovjet híradó. Lóversenyek. Kaukázusi őspark. Újra
látnak.
Magyar-Szovjet Társaság mozija
csütörtökön
Szentmihálytelken
játssza a „Timur és bandája" cimü filmet),
S Z Í N H Á Z
Csütörtökön! Hovanscsina. A Magyar Állami Operaház vendégjátéka.
Bérletszünet.
Péntekem Bécsi diákok. Shakespeare-bérlet.
Szombaton; Bécsi diákok. Bérletszünet.

M á r 7 0 0 0 nevezője van a z M H K - n a k
A IV in tor

Párthirek

kefegyár

fiataljai

„nem

bírják

a

futást"

Ké napon belül lejár
az MHK | vé'e'Iel akarják segíteni szociális- MHK-val A fiatalok kijelentették,
Ma délután 6 órakor az üzemi,
benevezés határideje. Az üzemek- ta sportunk kialakulásának elenged- hogy „nem bírják a fu ást"
és
kerületi, hivatali pártszervezetek
ben és a tömegszervezetekben lá- hetetlen alapját, az MHK-t
„nincs
Idejük
a
nevezésre".
Mindagitációsfelelősei részére értekez.
zas munka folyik, hogy az eddigi
eredménye,
letet tartunk, Sztálin-sétánv 10
Ez a szám természetesen
még ez a nemtörődömség
eredményt még túlszárnyalva újabb
amelyet
egyetlen
vonalon
sem szas z á m alatt.
nem végső eredmény: a hátralévő
nevezésekkel szaporítsák a nevezők
bad tétlenül néznünk Sok idejük
Idő
alatt
még
további
JelentkezéHáromhónapos színvonalon ta- számát, A muFt héten 6000 jelentmár nincs a Winter kefegyár dolnuló egyéni tanulók részére kezője vól't a mozgalomnak. Ez a sek várhatók.
gozóinak a hibák kijavi ására, de
,-zombaton délután 6 órakor az szám a legutóbbi jelentés szerint
KütönÖsen jól megy a munka a
Építőipari (volt Dugonics) gim- emelkedett: kedd estig több, mint Szegedi Kenderben, a Dohánygyár- annyi még van, hogy gyatra munnáziumban tanulókör lesz. Okta 7000 résztvevője van a Munkára ban, az Angol-Magyar Ju/afonóban. kájukon némtt Javítsanak. Ugyantási osztály
Néhány üzemben azonban a rossz csak gyönge a helyzet a SertésHarcrai Kész Sportmozgalomnak,
A benevezettek legnagyobb
ré- felvilágosító munka eredményekép- hizlalási NV-nél, az Építőipari NVA BOLYAI JÁNOS Matematikai sze a szegedi üzemekből került ki. pen igen rossz a helyzet. Igy a nél és a Pick szalámigyárban
ís.
Társulat rendezésében április 1-én, Ez kitűnő bizonyítéka annak, hogy W l n t e r kefegyárban mindössze egy Rájuk ls vona kőzik a Winter keszombaton délután 5 órakor Aczél az üzemi dolgozók megértették az nevezés történt. A SzIT f p ő r t f e - fegyárra mondottak: sürgősen jaJános tart népszerű, Ismertető elő- MHK fon osságát, s személyes rész lelős egyáltalán
nem törődik a z i v i t s á k ki a hibákat, mig nem késő.
adást „Notnográfia" címmel, a szegedi egyetemi Bolyai Intézőt I. sz.
tantermében (Táncsics M.-u. 2, II.
emelet.)
— mondja Sebők László, a Lokomotív c s a p a t k a p i t á n y a

Nem

x KÖSZÖNETET mondunk mindazoknak a rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik édesanyánk, özv. Szekszárdi Ferencné
temetésén
résztvettek,
virágadománnyal enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat. Gyászoló család.

MtNSz-SzlT-HIREK

•

MUZEUM
nyitva
vasárós
ünnepnapokon 9 órától 13 óráig
hétköznapokon 9 órától 14 óráig,
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR
reggel 8 órától este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
Köoyvkőicsönzés d. e. 8-tól 1 óráig.
A SOMOGYI KÖNYVTAR nyitva köznapokon 9-tól 18 óráig.
Szolgálatos
gyógyszertárak.:
Apró J k dr Apró L.i Kossuth
Lajos-sugárút 59. Telefon 31-37.
Nyilassy A. örök. k. Tichy Béía;
Római-körút 22. Dr Kotsi* J Endréné: Földműves-u. 17. Telefon 3697. Frankó Andor; Dugonics-tér
Telefoni 34-22.

IÖR1ÉNIK>

Mai ifi-napok, d. u. 7 árakor:
Rókus, Kecskéstelep,
Újszeged,
Belváros, Felsóváros,
Fodörtelep,
Petőfi I. és II., Magénalkalmazottak, Szőreg, Alsóváros, Sertés NV.
Fél 8 órakor: Móraváros.
Ma délután 6 órakor a falujárófelelösök részére értekezletet tártunk, melyre pontos megjelenést kérünk.
MINSz szegedi

titkársága.

MNDSz- HIREK

•

Az MNDSz Szendrei Júlia-csoA MAGYAR RADÍÖ
portja délután 6 órai kezdettel nőUJ HULLÁMHOSSZAI:
napot, a Kossuth Zsuzsanna, alsóXossuth-rádió 556.58 m (539 Kc)
városi, újszegedi és móravárost csoPetófi-rádió 252.73 m (1187 Kc)
Pécs, Magyaróvár, Miskolc 223.83 port pedig ugyancsak 6 órakor taggyűlést tant, A felsővárosi csoportméter (1340 Kc)
Nyíregyháza 240 méter (1250 Kc). nál a taggyűlés fél 7-kor kezdődik,
a Petőfi 1. csoportnál pedig 7 órai
SZOMBATON ESTE 7 órakor
Rókus I. MSzT szervezete a volt kezdettel nőnap lesz.
Pálvölgyi-féle vendéglőben teremavató ünenpséget rendez, műsorral
Vállalatok, I
egybekötve. A műsor keretén belül
közületek
szavalatokat,
énekszámokat,
népi
FIGYELMÉBE!!
táncokat és egyfelvonásos színdarabokat ad elő a csoport kultúrgárdája.
RÖVIDESEN Szegedre érkezik a
Műszaki Dokumentációs
Központ
szegedi könyvtárának anyaga.
x MEGHÍVÓ. A külső baktói gazdaság mezőörfogadó gyűlést tart április 2-án 9 órakor, Polczner Jenő
g y o r s a n , pontosan
vendéglőjében,
Vásárhelyi-sugárút
készít
70. szám alatt, melyre az érdekelt , Qümagyarország Nyomda NV
gazdákat meghivja az elnökség.
Szeged, Kárász-u. 9.

GUMIBÉLYEGZŐ!
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NAGYTAKARÍTÁS
J TAKAWÍOÍZKEKKELI

Két

NB H-es

labdarugó

mérkőzés

labda

lesz vasárnap

an a
vasárnapi
mérkőzésre —
mondja Sebők László, a csapat
jobbhátvédje. Minden labdáért harcolni fogunk, nem lesz elveszett
labda ezen a mérkőzésen. Nemcsak
a csapat, de a szegedi labdarúgás
érdekeit is szemelőtt tartjuk, hiszen
a két pont nemcsak azt jelentené,
hogy mi közelebb jutunk a bennmaradáshoz, hanem az SzSzMTEnek ez talán a bajnokság megnyeA szegedi együttes a vasárnapi rését is elősegítené.
Hegedűs Jenő a labdarugó szakmérkőzésre szorgalmasan
készülődik. Kalocsai Géza, a Lokomotív
edzője a következőket mondja a
Birkózás
mérkőzésről!
'A'z SzSzMTE április másodikán a
— A Dohánygyárral tartunk ma Vasutas-stadion
tornatermében
a
edzést, melyen különösen a csatár- makói Vasutas birkózóéval küzdenek
sor munkájára fektetek nagy sulyl.
Már a keddi edzésen is nagy lelke- Szabadfogású verseny keretében az
sedésről tették bizonyságot játéko- NB. Hl-as bajnokság pontjaiért.
saink, hiszen mindannyian átérzik ft
KOSÁRLABDA
mérkőzés kettős fontosságát. A csaVasárnap délelőtt 1 órakor játszpatban megvan az a tudás, amelynek az NB. II-es szinvonalat meg szák le & Postás—Előre NB. I-es
kell ütni. öszi gyengébb szereplésünkre a magyarázat az, hogy a
Szohtervezefi
hirek
csapatból hiányzott a lelkesedés és
bizony hém égy mérkőzésen a szeA szegedi házfelügyeták helyi csorencse ls elpártolt tőlünk. A tnvnszi portja 30-án esté 7 órai kezdettel
szezonban már a játékosok minden taggyűlést tart/ melyen a tagok
mérkőzésen nagy lelkesedéssel küzdöttek. A vasárnapi mérkőzésen ter- megjelenése kötelező. A tagkőnyvél
mészetesen szeretnénk megszerezni a mindenki hozza magával.
győzelmet, ami
a
csatársorunk
A szállítási és
rakodómunkások
gyors, ötletes játékával —reméljük csoportja csütörtökön, 30-án 6 órasikerülni is fog.
kor havi taggyűlést tart, a szakszervezeti székházban. A tagok pontos
— Kitűnő hangulatban, nagy lelkesedéssel készülődünk mindnnnyi- megjelenését kéri a vezetőség.
DELMAGYA
RORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó;
i f j . KOMÓCSIN
MIHÁLY
Szerkesztő: BÖDAY PAL.
Szerkesztőség: Szeged. Jókal u. 4.
Telefon; 33-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőség telefon:
este 8-tól: 34—38.
Ktsdőhivajal: Szeged. Kárász-u. 6
Telefon: 31-16, és 35-00.
Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Felelős vezető: KonC2 László
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged

BELVÁROSI

feletón . 40 — 75

törte'

Április S-ig, szerdáig:
Szovjet film !

Párttagsági könyv
Tanuljunk éberséget a bolsevikoktól
ezenkívül:
• t« >a|tbti M a g y a r H i r a d ó

Telefon Aut. 33—44

hérle'
Március 31 -ig. péntekig:
Legújabb m a g y a r film !

URI MURI

Mó icz Z s i g m o n d r e g é n y é b ő l
filmre i r t a : HÁY GYULA
Ezenkívül: H . R A D O
rechenv FÁKLYA
-„mez nh.-j
J I F.LEtON J4 ' | — —
MÁTÓL SZFRüAlQ

M a g y a r Hiradó
Szovjet Hiradó

Március 30-án reggel 8 órától délután 15 óráig Újszegeden javítási
munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás.

elveszett

Vasárnap a
Vasutas-stadionban
két izgalmas NB. II-es labdarúgómérkőzésre kerül sor.
Délután 2
órakor
Szegedi Textil—SzSzMTE,
négy órakor pedig a szegédi Lokomotív-—Szolnoki Lokomotív
összecsapásra kerül sor. 'A' két mérkőzés
közül kétségtelenül a két vasutas
csapat találkozását előzi meg nagy
érdeklődés a szegedi szurkolók körében.

K OR ZO

Áramszünet!

lesz

^ L Ó V E R S E N Y E K
színei Illái
4 KAUKAZUS1 Ő S P A R K
természeti tilm
5 U J R A
L Á T N A K
orvostudományI film
L.ioadusoK mindhárom moziban
hétköznap b éa » órakor,
vasárnap 4, o é< 8 órakor.

Hénztárnyitás d. e. 11-12-ig, d. u. tgy órával az előadás kezdete előtt.

a vasutas

stadionban

Osztály vezetője a következőképpen
vélekedik a mérkőzésről:
—- Csatársorunk a tavaszi szezonban magára talált, ami nagyrészt
Böjtösnek, a középreállításával magyarázható.
A gyors
játékosnak
nagy része van abban, hogy sokkal
ötletesebben, tervszerűbben
működik őtösfogatunk, mint eddig. Bfzom
benne, hogy vasárnap is megtalálja
ez a csapatrészünk a kitűnő szolnoki védelem áttörésének az ellenszerét és megszerzi a győzelmet.
férfi mérkőzést a rókusl tornacsarnokban.
A RÖPLABDA SZÖVETSÉG
nagyszegedi vezetősége csütörtökön
este 7 órakor rendkívüli vezetőségi
illést tart. A vezetőségi sporttársak
pontos megjelenését kérjük.
ASZTALITENISZ
Rendőrség II.—MÉMOSz 13:4.
A legszebben dtszttefit kirakatokat
rendező kiskereskedők névsorát a
KISOSz központjához fogjuk felterjeszteni. A kirakatok április 2-án.
vasárnap reggel legyenek készen.

AZ MSZT HIREI

A Magyar-Szovjet Társaság Belváros 1. szervezete 30-án este 5 órakor
taggyűlést tart Aradi-u. 6. sz. alatt,
a KISOSz helyiségében. A tagtársak
pontos
megjelenését kérjük. Az
K I S K E R E S K E D Ő I HIREK
MSzT Belváros f. szervezetéhez a
Kiskereskedők figyelmébe!
következő utcákkal határolt rész tarA KISOSz felhtvja a kirakattal tozik; Arany János-u., Madách-u.,
rendelkező kiskereskedőket,
Hogy Nagykörút, Tíszapart
és Sztálinkirakataikat a legszebben díszítsék. sétány által határolt területek.

APROHIRDETES
|

FOGLALKOZÁS

0

BENTLAKÓ gyermekszerető mindenes főzőnőt keresek azOnnalra, vagy
elsejére. Pollik Testvérek, Nagy Jenö-utca 6.
2671
BEJÁRÓ
takarítónőt
felveszek
könyvvel, Dugonics-tér 4 szám, emelet.
2679
|
ADÁS-VETEL
|
UJ Oszáálysorsjáték indul április
hónapban. Sorjegyek kaphatók Osváth László főárusttónál: Kállay
(Híd) utca 8.
MEINL húsvéti tojások, nyuszik
finom
<V csokoládéból
készülnek
Szeged. Kárász utca.
EBÉDLŐ és háló masszív, műbútor
eladó Valéria-tér 11, I. em. 4. Délelőtt 11—1 között.
2654
KIFOGÁSTALAN nagyon szép kivitelű rekamié eladó, Sándor-utca 35
szám.
2084
ZSIRSERTÉS 130 kg eladó. Érdeklődni Hajnal-utók 34.
JÖKARff.VN lévő takaréktűzhely eladó. Gém-utca 3.
2686

BÚTOROZOTT szoba, a legszebb helyen 1—2 férfi részőre kiadó, Széchonyi-tér 16, II. ajtó.
2683
KÜLÖNBEJÁRATU albérleti
szoba
h Belvárosban április l-re kiadó.
Ágynemű szükséges. Oroszlán-u. 3.
szám I. em. 2.
2680
BELVÁROSI kétszobás első emeleti
összkomfortos, olcsóbérfl lakásomat
elcserélném hasonló 3 szobás összkomfortos belvárosi, vagy ahhoz
közel eső lakással. „Első emelet"
jeligére.
2672
|
KÜLÖNFÉLÉK
|
UJ Osz'tálysorsjáték indul április
hónapban. Sorjegyek kaphatók Osváth László főárusttónál) Kállay
(Htd) utca 8.
CSŰRI órás.
toronyóra
készítő
új címe: Mikszáth Kálmán-utóa 8
szám. Kar-, zseb- ébresztő- és faliórák javítása.
ÍRÓGÉPET KOLOSON VESZ
A KIADÓHIVATAL

Felszabadulásunk ünnepére

HASZNÁLT óráiból divatos karórát készítek, órajavtláet
vállalok egy évi jótállással Szerkezeeket veszek Koltai Sándor órás
mester. Kiss Menyhért-u. 1
2 . 5 0 torlnt.
ELSZAKADT nylon esőkabát t ö kélejes javítása. Fehér gumitalpú
Kapható
bőrcipök. kerékpár, sz:ndál-gumik
a D é l m a e y a r kiadóhivatalában.
javí ása. UJ gumlszfindál kapható.
Kemény. Bajtsy.Z3iUnsr.ky-u. 11.
ÜLLÉS1 aranyos (rizling) a húavéti
mmmmmmmssaBszaaammmmmmmmMmamsaamm
Ünnepekre 6 forint. Magaynál, Dózsa György-utca 16, Hungáriával
szemben.
109
vagy rövid zongorát keres bérBÚTOR nagy választékban, olcsóo
be a Délmagyarorstág Nyomda
oz Asztalosmesterek Bútorcaarno
NV.
Ajánlatokat
déli
12—1
kában Szegeden Dugonics tér 11.
óráig Kárász-utca
9.
|
LAKÁS
|
BÚTOROZOTT
szoba
magányos SZERDÁN délelőtt 9 órakor a Debférfinek kiadó. Horváth Mihfily-ut- receni és Hóbiórtbasa-utcai útvonaca 7, I. em. 3.
2073 lon elveszett egy fülbevaló. BecsüSZOBA-konyhás lakást keresek térí- letes megtaláló jutalom ellenében a
2682
téssel. Cím a kiadóban.
2631 kiadóhivatalba adja le.

VXU&GZ-U&WjV

Pián nót

