A minisztertanács rendelete
a műszaki és egyes
adminisztratív dolgozók
prémiumrendszeréről
VII. ÉVF. 109. SZÁM.

Szervezet! segítséget kell adni az imperialista
háborús készülődések ellen harcoló
munkásoknak
Boleslaw Gebert elvtára beszámolója
szervezeti Világszövetség
csütörtöki
A Szakszervezeti Világszövetség szakmai szövetségeinek május 10-i délutáni tanácskozásán
Boleszlaw Gebert elvtárs, a SzVSz titkára, számolt be a szövetségek működéséről és feladatairól.
Boleszlaw Gebert elvtárs számbavette a szakmai szövetségeknek a béke megvédése terén eddig elért eredményeit. Az utóbbi hónapok során a dokkmunkások és más iparágak dolgozóinak akciói a hadianyagszállítás
ellen mind nagyobb méreteket
öltöttek. Ezit az akciót ki kell
terjeszteni, hogy
szervezett
segítséget vii gyünk az imperialista háborús készülődések ellen élvonalban harcoló munkások
részére.
A szakmai szövetségek az
ENSz és a Nemzetközi Munkaügyi Iroda (ILO) számos nemzetközi értekezletén képviselték
a Szakszervezeti Világszövetséget, hathatós támogatásban részesítették a sztrájkoló dolgozókat.
Különös gondot kell fordítaniok azon országok dolgozóival
való kapcsolataik fenntartására
és fejlesztésére, amely országok
szakszervezetei nem csatlakoztak a szakmai szövetségekhez.
A szakszervezetek nemzetközi
egységéért folytatott harc fontosságáról szólva Gebert elvtárs
hangsúlyozta, hogy
a szakszervezeti mozgalomban nincs hely az imperialisták ügynökei számára.
Jellemzően mutatja ezt a londoni
dokkmunkások legutóbbi sztrájkja, reakciós szakszervezeti vezetőjük, Arthur Deakin ellen.
A szónok rámutatott, hogy a
szakmai szövetségek csak akkor
végezhetnek valóban jó munkát,
ha hatékonyan támogatják
a
gyarmati és függő országok szabadságukért és nemzeti függetlenségükért harcoló népeit Lényeges feladat továbbá az is,
hogy a szakmai szövetségek
programját ismertessék a dolgozókkal azokban az országokban, ahol az országos szakszervezeti központok kiléptek a Szakszervezeti Világszövetségből.
A tapasztalat azt mutatja.

a Szakülésén

hogy az egyes szakmai szövetségeknek szorosabban kell
együttműködniük a
Szakszervezeti
Világszövetség
központjával.
Nagyobbfokf kollektív munkára
van szükség az egyes szakmai
szövetségek vezetősége
tagjai
között. Különösen segíteni kell
munkájukban a kapitalista és
gyarmati országok szakszervezeteinek megbízottait.
A szakmai szövetségek vezetőségének
foglalkozniok
kell
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika
szakszervezeteinek adandó segítség kérdésével, hogy megalapíthassák országos központjukat.
Tájékoztató bulletineket kell
kiadni, amelyek visszatükrözik
a különböző iparágak dolgozóinak életkörülményeit és problémáit.
Gebert elvtárs ezután javasolta, hogy
a szakmai szövetségek veze>tői hív'ák össze értekezletre
egyazon nemzetközi trösztnél vagy kartellnél alkalmazott dolgozók képviselőit, közös követeléseik és akcióprogramjuk k'-,~,'--YBása céljából.
Az ilyen értekezletek a dolgozók
nemzetközi egysége és szolidaritása megszilárdításának eszközei. Ioaráeak szerint vizsgálják ki és hozzák nyilvánosságra
a Marshall-terv Mhatásait
és
következményi't
á különböző
szakmákban. Az imperialista terveket a legmesszebbmenően le
kell leplezni.
A Gebert elvtárs jelentése feletti vitát F. Maurice, a bőripari
munkások szakmai szövetségének elnöke nyitotta meg.
A. Fressinet elvtárs, a tengerészek és dokkmunkások nemzetközi szövetségének titkára
hangoztatta, hogv a dokkmunkások és tengerészek a békéért
folytatott harc élvonalában haladnak. Franciaonszág, Belgium.
Hollandia és más országok dokkmunkásai hősiesen szembeszálltak egy újabb háború előkészületeivel és megtagadták az Egyesült Államokból érkezett hadianyag kirakását.

I. V. SZTÜL1N ELVTÁRS VÁLASZA
OTTO GRQTEWOHL ELVTARSNAK
A TASzS^-iroda közli I . V.
Sztálin, a Szovjetunió minisztertanácsa elnökének válaszát
Ottó Grotewohlnak, a Német
Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének levelére.
„Köszönöm önnek és a Német Demokratikus Köztársaság kormányának üdvözleté1,
amelyet a német népnek a far
sizmus zsarnoksága alól tör-

tént felszabadítása ötödik évfordulója alkalmából küldött
Bizonyos vagyok abban, hogy
a Német Demokratikus Köztársság és a Szovjetunió között a baráti kapcsolatok továbbra is sikeresen fejlődnek
népeink javára és valamennyi
békeszerető
ország
békéje,
együttműködése érdekében.
7. V.

Sztálin."

Még ebben a hónapban az épitőipar
minden munkahelyén áltérnek oz egyéni
elszámolásra, a darabbérezésre
Eddig az építőipari dolgozó,
aki a csoport átlagteljesítménye
után kapta a bért, hiába multa
felül egyéni teljesítményével a
csoport átlagát, nem a végzett
munkája után részesült a keresetből.
Május 15-ig a szorosan vett
építőipar minden munkahelyén
és június 5-ig az építőipar minden ágában áttérnek a tervfelbontás, egyéni elszámolás, munkautalványozás és darabbérezés
rendszerére. A világos, egyszerű
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bérezési rendszer országos bevezetése nagyban hozzájárul majd
az építőipari munkaverseny és
Sztahánov-mozgalom tömegmozgalommá való fejlődéséhez és az
egyéni teljesítmények általános
emelkedéséhez. A darabbérezés
bevezetésével egyidőben egyszerűsítik a
besorolást is. A 22
bérosztály helyett hét kategóriát
állítanak fel. Az ország minden
építkezésén
egységesen fizetik
majd ki az azonos munkadarabok után járó bért.

A helyi tanácsok
uj győzelme a magyar

rendszere
demokráciának

Kádár János belügymintszter elvtárs beszéde az országgyűlés
csütörtöki ülésén
ban is, jóllehet törvényszerint
egyenjogúak, a valóságban a
politikai életből és a demokratikus jogok és szabadságok gyakorlásából ezer fogással és mesterkedéssel kizártak". Lenin elvtárj ezen klasszikus megállapításai lényegükben érvényesülnek
a mi helyi tanácsaink munkájában is.
,
— Ami a második kérdést, a
központi és helyi államigazgatási
szervek egyesítését illeti, a megyékben jelenleg a több mint
negyven igazgatási szerv önálló,
egymástól helyilet többé-kevésbbé független működése, a megye igazgatását bonyolulttá és
nehézkessé teszi. Könnyebbé váMinőségi változás közigazgatásunk munkájában
lik és meg fog javulni a megye
ügyeinek intézésére, ha ezeket
Ezután Kádár János elvtáns, töltő, azt megvalósító, a szocia- az igazgatási szerveket és funkbelügyminiszter emelkedett szó- lizmust építő népi demokratikus ciókat a megyei tanács hatásállam teljesen kialakul hazánk- körébe és szervezetébe egyesítlásra.
l
— A helyi tanácsok létrehozá- ban.
jük.
— A helyi tanácsok létrehozása
gyökeresen, rendszerében
fogja megváltoztatni egész alsó sa minőségi változást kell, hogy
— Ami a harmadik kérdést, a
és középső államigazgatásunk, hozzon közigazgatósunkfanunká- helyi államigazgatási
szervek
közigazgatásunk rendszerét — jában. Őszintén meg kell mon- gazdasági funkcióját illeti, felkezdte beszédét Kádár elvtárs. danunk, hogy a felszabadulás tétlen szükséges, hogy minden
— Az Elnöki Tanács és a mi- után is a helyi közigazgatási egyes város, megye, falu. a köznisztertanács feladatúnak, jog- szervek sokáig inkább a demo- ponti állami támogatás és sekörének
kidolgozásával
már krácia és reakció csatáinak vol- gítség mellett feltárja az igen
megszüntettük állami szerveink tak színhelyei, mint a dolgozók jelentékeny helyi, gazdasági erőburzsoá szerkezeti vonásait és a ügyét valóban szolgáló alkotó forrásokat, népgazdaságunk fejlesztése, r. dolgozók boldogulása
népi demokratikus állam jellegé- munka hivatalai.
nek megfelelően átalakítottuk
— 1945-ben, 46-ban a kommu- érdekében. A helyi lehetőségek
őket. Jelen törvény tovább viszi nisták támadni kényszerültek a nagyok ezen a téren tó és vitatés befejezi ezt a változást mert közigazgatásban nyíltan terpesz- hatatlanul szükséges, hogy ezetanácsok létrehozásával közép- kedő reakció népellenes, önké- ket is tervszerűen az illető köső és elsőfokú államigazgatási nyeskedő cselekedeteit. Az évek zület és a végső fokon, az orszerveink felépítéséből is kikü- folyamán a rekció képviselői szág gazdaságának fejlesztése
szöbölődik a középkori feudális kezdtek panaszkodni a közigaz- érdekében felhasználjuk.
és burzsoá vonásokat és meg- gatás magatartására. Ez a fajta
Harcot a bürokrácia ellen
adja a szervek népi demokra- panasz a közigazgatásba került
tikus jellegét.
— A sokféle, egymástól hemunkások, dolgozó parasztok,
— A helyi tanácsok rendsze- becsületes értelmiségiek, az új lyileg független megyei államre új győzelme a magyar demo- köztisztviselők egészséges mun- igazgatási szerv egyesítése jelenkráciának. mert ezzel a történel- kájának kezdetét jelezte. A ta- tős mértékben meg fogja könymileg új állam, a szocialista nácsok egyik, talán legfontosabb nyíteni a bürokratizmus ellen
Szovjetunió létén alapuló, a feladata lesz a közigazgatásban megindítandó széleskörű harcot
Nagy Októberi Szocialista For- még meghúzódó reakciós ele- is. A bürokrácia elleni harc a
radalom vívmányaira támaszko- mek és a aaakciós vonások ki- tanácsokban komoly részét képezi a reakciós politikai erők
dó. úi(ipusú állam, a proletariá- küszöbölése.
elleni küzdelemnek is. Erről a
tus diktatúrájának funkcióit bekérdésről Sztálin elvtárs azt
A helyi tanácsok felállításának feltételei létrejöttek mondotta: „A bürokrácia nemcsak a korlátolt formalizmus,
— A technikai értelmiség, a
— A helyi tanácsok felállítáügytologatás és szokás, a bürosának feltételei a kormányzati tudósok, művészek és más értel- kratizmus a szervezeteinkre gyaszervek előkészítő munkájának miségi csoportok is örvendetes korolt burzsoá befolyás megnyilnagyabb vánulása".
vonalán nagyrészt már létrejöt- módon, napról-napra
tek. Ötéves népgazdasági ter- aktivitással kapcsolódnak be a
— A bürokrácia felburjánzávünk sikeres végrehajtása, nép- szocializmus építésébe, -t
sáril
igen jellemző adatokat hogazdaságunk
erőforrásainak
— A magyar demokrácia erőnagyarányú mozgósítása a terv forrásai jelentősen megnöveked- zott- a felszínre egy. a belügymiérdekében, most már szinte kö- tek a magyar dolgozó nők és if- nisztérium által mult évben elvetelik a helyi tanácsok rend- júságunk lendületes előretörése végzett vizsgálat, A tanácsok
szerének létrehozását. De külö- következtében is. A munkások létrehozásával ezen a téren is
níti hangsúllyal kell aláhúznom, és dolgozó parasztok politikai — semmi kétség — döntő javuhogy a helyi tanácsok felállítá- színvonalának, öntudatának ma- lás fog bekövetkezni.
—" Az államigazgatásunkban
sának egyik leglényegesebb fel- gas foka és a tanácsok megtételét — a dolgozó tömegek ak- szervezéséhez, majd azok műkö- . megnyüvánuló és mély gyöketív közreműködését illetőleg is déséhez elengedhetetlenül szük- reket eresztett bürokráciát csak
szívós harccal
teljesen megérett már a hely- séges tevékeny részvételük" le- hosszadalmas,
tudjuk leküzdeni, A bürokrácia
zet A magyar munkásság, a hetősége — biztosítva van.
nem egyszerűen csak a mult
dolgozó parasztság és az értel— Az állami szerveinek mun- maradványaiból, hanem a Népmiség tömegeinek politikai fej- kájában a helyi tanácsok létrelődése, a közügyékibe való aktiv hozása kapcsán azonnal javulás köztársaságunk ellen harcot vívó
bekapcsolódása, teljeséggel pél- jelentkezik három fontod kér- reakció erőfeszítéseiből táplálkoda nélküli növekedést mutat fel. désben: 1. A tömegek közvetle- zik napról-napra. Jelentős felEzt bizonyítják azok a nagysze- nül bekapcsolódnak az állam- adat vár az állami tisztviselőkrű eredmények, amelyeket ipari ügyek intézésébe; 2. A központi re, akiknek saját mindennapi
munkásságunk a szovjet sztahá- és helyi igazgatás egyesítésével. munkájuk közben kell harcolniok
novisták példái alapján fejlesz- 3. A helyi államigazgatás szer- a bürokratikus tendenciák minden jelentkezésével
szemben.
tettek, a széleskörű szocialista vei gazdasági irányító szerepéSzükséges r harc eredményes és
munkaverseny és a magyar Szta- nek biztosításával.
sikeres viteléhez maguknak a
hánov-mozgalom is.
— Ami f tömegek közvetlen dolgozó tömegeknek aktiv támo— A rohamos fejlődésről be- bekapcsolódásának jelentőségót gatása is. akiknek bírálatára és
szél az a fordulat, amely a ma- illeti az államügyek intézésébe, máj formában megnyilvánuló seelengedhetetlenül
szovjetekről giiségükre
gyar faivak életében az elmúlt Lenin elvlárs a
esztendőben, a most már közel szólva a következőket mondot- szükség van. A tanács létrejötte
kétezer közösen termelő szövet- ta: „A szovjet rendszer éppen feltétlenül újabb lendületet kell,
kezeti csoport megalakulása és azokat a tömegeket vonja be az hogy adjon és fog is adni a
megszilárdulása során
végbe- állam demokratikus kormányzá- bürokrácia elleni haichoz.
ment. Dolgozó parasztságunk sában való feltétlen állandó, ésAz előkészítő munka, amely
legjobbjai határozttan és bát- pedig döntő jellegű részvételre, már az Alkotmány törvénybeikran a szocializmus
építésének amelyeket még a legdemokrati- tatásával kezdetét vette a korkusabb burzsoá köztársaságok- mányzati szervek részéről a heútjára léptek.

Az országgyűlés csütörtöki
ülésén a helyi tanácsokról szóló
törvényjavaslat tárgyalását folytatták.
A csütörtöki ülésen megjelent
Rákosi Mátyás elvtárs, az MDP
főtitkára. Rónai Sándor elvtárs,
a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, valamint Dobi
István, a minisztertanács elnöke
és a kormány több tagja.
A törvényjavaslathoz elsőnek
Harrer Ferenc (Magyar Radikális Párt) szólt hozzá. Pártja nevében a törvényjavaslatot elfogadta.
Szomolyai Ágostonná (MDP)
rámutatott arra, hogy a helyi

tanácsok megalakítása
hatalma* változást jelent majd a falusi dolgozók életében. A tanácsok támoga
fogják a termelőszövetkezeti mozgalmat és anna>. olyan segítséget nyújtanak,
amit az eddig1' széttagolt közigazgatástól nem kaphattak meg.
A falun dolgozó nők az eddiginél fokozottabb mértékben bekapcsolódnak a társadalmi munkába. A Párt vezető ereje a biztosíték arra, hogy a tanácsokban
is egyre nagyobb számban ott
lesznek majd a dolgozó parasztasszonyok. A törvényjavaslatot
Pártja és a dolgozó parasztság
nevében örömmel elfogadta.

2

lyi tanácsok létrehozására, nem
ér véget most, ha &z országgyűlés & törvényjavaslatot megszavazza. hanem minden vonalon
tovább folytatódik.
— Ez mindazok részéről, akik a
tanácsok létrehozása körül feladatokkal bírnak, megkívánja a további igen gondos és alapos felkészülési, hogy a jelenlegi igazgatási
rendszerről a tanácsok rendszerére
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való átmenet idején zökkenésmeir
tesen és zavartalanul folyhassék az
ügyek intézése. A tanácsok megszervezésének ütemezése segítségével elérjük, hogy a Jelenlegi Igazgatási szervek fokozatosan egyesítik munkájukat a tanácsok szervezetében-

Bíróságainkat méttépfaetetlen jó bíró népi demokráciánkbaji
kapcsolat kell, hogy fűzze dol- az, aki a marxizmus-leninizmus
gozó népünkhöz. Dolgozó né- alapvető tanításait nem sajátít!
I
pünknek még jobban be kell ja el.
Orbán László elvtárs
végül
kapcsolódnia az igazságszolgáltatás munkájába. A dolgozók- hangsúlyozta, hogy az új bünnak tevékenyen részt kell ven- tetőtörvénykönyv hathatós fegyniök a bűncselekmények elleni ver lesz a dolgozó nép kezében
harcban, forduljanak szembe a abban a harcban, amelyet ai
dolgozók törvényeink megsértői- nagy Szovjetunió vezetésével a
vel, tegyék közmegvetés tárgyá- béke védelmében, a Magyar Dolvá azokat, akik népi demokra- gozók Pártja és Rákosi Mátyás
Felelősség a dolgozó tömegek felé
tikus rendünket megsértik, köz- vezetésével a szocialista Magyarország felépítéséért folytat.
— Pontos feltétele a tanácstagok megoldásából és segítsék a válasz- rendű, emberséges, azodatista vagyont lapnak, háborúra uszíVégül Sásdi Ernő szólalt fél
tanak.
i
jó munkájának, hogy szüntelenül tott tanácstagokat felelősségteljes tételekre épül.
és a törvényjavaslatot a Függethassa át őket az a tudat, hogy fe- munkájuk elvégzésében. A kormányA bün te tőtrövénykönyv általáUJ büntető törvénykönyvünk: len Kisgazda Párt és a maga
lelősséggel tartoznak a dolgozó tö- zat számit a tisztviselők odaadó nos részéről szóló javaslat jelen• nép fogyvero
nevében elfogadta.
I
megeknek és ugyanakkor felelős- munkájára.
tős állomás a
szocializmushoz
Az
országgyűlés
legközelebb!
Jogászaink
tanulmányozzák
a
séggel tartoznak a kortaányza® fevezető
úton,
azon
az
úton,
ame— A köztisztviselői karban Is
le is.
kedvező változás, kedvező fejlődés lyen jogrendszerünk elért ered- szovjet büntető jogot és bünte- ülését ma délelőtt 10 órakor
— A tnf körülményeink között ment végbe az utóbb! esztendők so- ményeinket lerögzítve, az ered- tő igazságszolgáltatást és ismer- tartja. Az ülésen folytatják &
bün tető törvénykönyv általános
niindcn úgynevezett helyi kérdés. rán. A köztisztviselők zöme hűség- mények megerősítésére, népi dejék meg jobban a marxizmus- részéről szóló törvényjavaslat
még a legjelentéktelenebbnek látszó gel szolgálja a magyar népi demok- mokratikus rendünk továbbfejvároskerületi, v»gy egyszerű kis ratikus államot. Ezt a megválto- lesztésére törekedve, a Szovjet, leninizmus tanításalt. Nem lehet tárgyalását
falusi kérdés is közügy, tehát a zott magatartást honorálta kor- unió szocialista jogának tanulsádolgozók összeségének szen1 ügye. mányzatunk akkor, aimikor Rákosi gait és tapasztalatait szem előtt
A minisztertanács rendelete a műszaki
a
Magyar Dolgozók
Gazdálkodjanak a rájuk bízott ér- Mátyás elvtárs korábban tet® Ígé- tartva,
Pártjának
irányításával
és
vezeretét
valóra
váltva,
a
közalkalmatékekkel, javakkal úgy, amint a szoés egyes adminisztratív dolgozók
cialista hazafjasság'ól áthatott, né- zottak fizetését ez év márciusában tésével halad.
pe ügyének sikeréért semmi fárad- általában, a legalsóbb kategóriákprémiumrendszeréről
Kiáltó ellentét az Imperialista
ságtól vissza nem riadó közíunkcio- ban pedig tgen jelentős mért&ben
megjavttotta.
A Magyar Népköztársaság mi- üzemi adatszolgáltatás megbízható
országok brutális, népelnvon'árlusnak gazdálkodnia kell.
— A
köztisztviselők becsüljék
mó „igazságszolgáltatásával" nisztertanácsa rendeletcrt adott ki a adatokat tud nyújtani.
— A tisztviselők pedig, akik a
A prémium alapjául általában
műszaki ét egyes adminisztratív
meg kormányzatunk
részéről
íré
szemben
helyi tanácsok apparátusában foly- nyukban megnyilvánult elismerési és
dolgozók prémium-rendszeréről. A 1, legfeljebb 2—3 feladatot leEzután
a
Magyar
Dolgozók
tatják majd munkájukat, a legjobb bizalmat és szolgálják meg ezt a
Pártja nevében Orbán
László jelenlegi bonyolult, bürokratikus, het kitűzni. Ezek közül rendszetudásukkal, legteljesebb odaadásuk- dolgozó nép ügye iránt odaadó, lel- elvtárs hangsúlyozta, hogy az új nem az egyéni teljesítményekre tá- rint egy feladat teljesítése ham
kal vegyék ki részüket a feladatok kiismeretes munkával.
büntetőtörvénykönyv is annak a maszkodó prémiumok helyett * >- tározza meg a prémium mértédöntő változásnak az
eredmé- nisztertanács a szocialisa bérrend- két. Míg az esetleges többi felA munka sikeréi az MDP vezetése fog|a
nye, amely
országunkban
a szer elvének megfelelő, egyéni telje- adatot olyan feltételként kell
biztosítani
Szovjetunió által történt felsza- sítményen alapuló rendszert ldván megjelölni, amelynek nem teljesí— Amikor az országgyűléstől a erővel való előmozdítása mellett a badítás
következtében valósul t bevezetni a termelést Irányító dol- tése az egyébként járó prémium
Például
a
tőrvényjavaslat elfogadását és meg- munka harcos védelmezése a belső meg. Uj büntetőtörvénykönyvünk gozók
(igazgatók,
osztályvezetők, kifizetését kizárja.
hogy csoportvezetők) jutalmazására. Az munkavállaló a selejtcsökkentés
szavazásért kérem, engedjék meg. reakció támadásaival szemben ép. újabb bizonyítéka annak,
szocializmusunk minden új rendszer célja az, hogy a terme- minden százaléka után prémiumhogy ennek a nagyjelentőségű tör- pen úgy, mint az imperialisták min- épülő
területén milyen felmérhetetlen lés Irányítóit fokozottan tegye ér- ban részesül, feltéve, hogy a tervényjavaslatnak befejező
részében den provokációjával szemben.
Szovjetunió dekeltekké a termelés emelésében. melési tervét teljesíti. Ha a termégegyszer rámutassak;
— A helyi tanácsok is a dolgozó segítséget jelent a
melési terv teljesítése 100 százapéldája,
néppel
összeforrva,
attól
soha
el
— A helyi tanácsok létrehozásáA rendelet megállapítja, hogy a lékom alul marad, prémium akA mi büntetőtőrvénykönyvünk
ról szóló törvényjavaslat elfogadá- nem szakadva erősítsék népűnk nagy
tartalma közületi vállalatoknál, ipari, keres- kor sem jár, ha a selejt egyébharcát, amelyet a nagy Szovjetunió magasrendű erkölcsi
sával az országgyűlés népköztársakiáltó
ellentétben
van
az
impe- kedelmi, vagy egyéb központoknál, ként csökken.
által vezetett hatalmas és legyőzheságunk további
fejlődésének egy
A prémium alapját szolgáló
igaz- az egyesüléseknél, úgyszintén a gaztetlen békefrontban vivunk a hábo- rialista országok büntető
újabb fontos feltételét teremti meg.
dasági irodáknál alkalmazott mű- feladatot, valamint a kizáró felságszolgáltatásával,
amely
mindrús gyujtogartók őrült és gonosz terszaki, valamiot
irányító
munkát tételeket meg lehet változtatni
— Ellenségeink szeretnek
azzal veivel szemben.
Erősítsék a helyi inkább a fasizálódás, a nép brurágalmazni minkét, hogy mi az ál- tanácsok is a béke magyar frontsza- tális elnyomásának, a
szabad- végző adminisztratív dolgozókat a hat hónap eltelte után.
lam mindenhatóságárt
hirdetjük és kaszának erejét és szilárdságát, te- ságjogok lábbaltiprásának és a rendeletben megállapított szabályok
A prémium
elszámolásának
valósijuk meg, valóság
pedig az, gyék még erősebbé a béke magyar háború előkészítésének közönsé- szerint prémiumban lehet részesí- rendszerét úgy kell megállapíges eszközévé aljasuL
teni.
hogy a kapitalista államok népel- bástyáját.
tani, hogy az minden érdekelt
nyomó gépezete helyett nálunk, a
dolgozó számára világos és értNálunk a fasisztákat, a nép elÁ prémium-rendszerben dolgozó
— A helyi tanácsok munkájának
mi
népköztársaságunk
államának
hető legyen. A prémiumot lehelenségeit állítjuk a bíróság elé, munkavállaló munkabérében
két
minden szerve, a legmagasabb és a sikerét is az fogja biztosítani, hogy az imperialista országokban a
tőség szerint az annak alapjául
kell
megkülönböztetni, az
dolgozó nép legjobb fiait vetik börtönbe. •észt
legkisebb rendeltetése egyformán a tevékenységüket az egész
szolgáló eredmény elérését kövealapbért
és
a
prémiumot.
A
prémidolgozó nép érdekeinek és céljainak nép harcát írányitó erő, a magyar Nálunk a
tő naptári hónap folyamán, de
háborús
uszítókat
munkásosztály sok harcban kovácso- sújtja a törvény, az imperialista um alapjául szolgáló feladat kitű- lehetőleg a bérfizetéssel együtt
szolgálata,
fellódott és edződött élcsapata, a Ma- országokban a béke harcosait ül- zése során elsósorban három
kell kifizetni.
I
— A Magyar Népköztársaság ál- gyar Dolgozók Pártja fogja vezetni.
adatcsoportot
kell
figyelembe
vendözik.
A
rendeletben
megállapított
lama lényegének és rendeltetésének
Kádár János elvtárs, belügyelőször
a
Az
új büntetőtörvénykönyv ni; 1. a termelés (forgalom) emelé- prémiumrendszert
megfelelően az állam valamennyi
miniszter beszéde után az or- életbeléptetése nagy feladatot ró se, 2. az önköltség csökkentése, — gyár-, az építőiparban, a bányászervének, valamennyi tisztviselőjészággyűlés a törvényjavaslatot bíróságainkra,
ügyészségeinkre. mindkettőnél a kitűzött tervek túl- szatiban és a közlekedésiben vezenek kötelessége az ötéves Népgazáltalánosságban és részleteiben Különösen fontos, hogy az eddi- teljesítése, — 3. minőség javítása. tik be. A prémiumrendszer bevedasági Terv sikeres megvalósításán
is egyhangúlag elfogadta. Utána ginél
fokozottabb
figyelmet Prémium alapjául csak olyan fel- zetéséhez szükséges végrehajtádolgozni, a szocialista
társadalom
hosszú percekig dübörgött a szenteljenek a társadalmi tulaj- adatot lehet kitfizni, amelyre vonat- si utasítást az Országos Munkafelépítésért minden erejével
szolképviselők lelkes, ütemes tapsa. don védelmének. A nép vagyonú, kozólag a könyvelés és általában az bér Bizottság alja ki.
gálni.
, Áttértek ezután a büntető tör- nak ellopása vagy megrongálása
— A helyi tanácsoknak, az egész j vénykönyv
általános részéről nem egyszerű lopás vagy ronállamunkhoz hasonlóan, főfeladatuk szóló törvényjavaslat tárgyalá- gálás, hanem az ilyen bűncselekmények mögött rendszerint ott
lesz az építés elősegítése, minden sára
van az ellenség keze s az ilyen
Végérvényesen szakítunk a burzsoá
Az Állami Bábszínház fennál- Miskolcra, Nyíregyházára, Debbűncselekmény mindig politikai
jogszolgáltatással
következményekkei bír: gyengíti lása óta első ízben, vidéki kör- recenbe,
Sopronba és Győrbe
Molnár Erik elvtárs, előadó,
A Magyar Népköztársaság a népi demokráciánkat, aláássa a útra induL Első vidéki előadá- utazik az
Állami Bábszínház
sát
május
24-én
Szegeden
tarthangsúlyoz.a. hogy a javaslat büntetést nem a bűncselekmény társadalmi tulajdon sérthetetlenja.
Utána
Kecskemétre,
Ózdra,
társulata.
ségének
tudatát.
hatályon kívül helyezi az úgy- megtorlása, nem a tettesek megnevezett Csemegi-kódexet, amely alázása, vagy megkínzása véMinél gyorsabban halad előre
hetven esztendőn át volt hatály- gett alkalmazza, hanem azért, népi demokráciánk a szocializban és jellemző kifejezője volt a hogy a cselekményben és az el- mus építésének útján, annál jobburzsoá büntetőjognak,
követőben jelentkező társadalmi ban erősödik az osztályharc, annál veszetteibb dühvel támadnak
A népi demokratikus
állam veszélyességet kiküszöbölje.
a megdöntött uralkodó osztály
végérvényesen szakít a burzsoá
A szovjet büntetőjog emberei bűncselekmények útján
jogszolgáltatás rendelkezéseivel
Szegeden Igen nagy tömegek lá- ság továbbviszi a megyében és va-i
tapasztalatai
is, népi demokratikus
rendünk togatták napról-napra a Szovjet Gra- sárnap Makón nyitja meg ünnepéés megállapításaival és olyan
ügyész- fikai Képkiállftást, amely szebbnél- lyes keretek között. Innen Hódmebüntető törvényeket alkot, ameA Szovjetunió szocialista bün- ellen. Bíróságainknak,
lyek nyíltan és félreérthetetle- tető jogának tapasztalatai alap- ségeinknek még nagyobb éber- szebb művészeti alkotásokban mu- zővásárhelyre viszik át, majd pedig
nül leszögezik, hogy jogrendsze- ján a javaslat új büntetési ne- séggel és kérlelhetetlenséggel tatta meg a szocialista-realista mű- Szentesen mutatják be ezt a rendnagyszerű
kifejező erejét. kívül értékes kiállítási anyagot.
rünk nem a tőkések és földes- met iktat be: a javító, nevelő- kell védeniök népköztársaságunk vészet
Olyan alkotásokat láttak itt a dolurak. hanem a dolgozó nép ér- munkát. Büntető jogunknak a állami és gazdasági rendjét, gozó tömegek, amelyek megörökítik
dekét védi. Büntetőjogunk
a dolgozó nép ellenségei mellett minden ellenséges cselekménnyel az újtipusú ember, a szovjet ember
dolgozó nép ellenségeit bünteti meg kell küzdenie azokkal az el- szemben. I
alakjait és gazdag belső világukat
tükrözi vissza. A portré-művészet,
A javaslat alapelve kifejező- maradott elemekkel is. akiket
Mély szocialista humanizmus lirai tájképek, a nagy Honvédő Hádik abban & megállapításban, oeziályhelyzetük ugyan a munború eseményeinek és a békés alBüntetőtörvénykönyvünk mé'y- kotó munka lendületének képei alamely szerint a büntető törvé- kások és dolgozó parasztok állanyek feladata, hogy védelmet ma mellé állit, de megfelelő ne- séges szocialista humanizmusát kották a kiállított művészi anyagot.
biztosítsanak a társadalomra, velég hiányában nem ismerték tanúsítják azok a rendelkezések,
Ezt a nagysikerű művészi kiállíveszélyes cselekményekkel szem- fel, hogy a Magyar Népköztár- amelyek döntően a bűncselek- tást most a Magyar-Szovjet Társasaság a dolgozók állama, tehát ményt elkövetők megjavítását és
ben.
Meghatározza a javaslat a tár- a törvények megtartása, a fe- nevelését célozzák.
A bíróságok tevékenységének MepkezdldSlt a Peking—Moszkva
fsadatomra veszélyes cselekmé- gyelmezett magatartás az 5 érnagyjelentőségű nevelő hatása
távbeszélü- és táviróvonai
nyek fogalmát is. megállapítva, deküket is szolgálja.
építése
hogy „társadalomra
veszélyes
Ma már minden magyar bün. van az egész nép felé is. Olyaminden
olyan
tevékenység, tetőbíróság szakbírákból és népi nok legyenek a bírói í;éleiok,
'A Peking—Moszkva távbro
vagy muksz'ás, amely a Magyar ülnökökből álló tanácsokban ha- hogy segítsék nevelni népünket
szélőés táviróvonai építési
hazaszeretetre,
a
szocializmus
Népköztársaság állami, társadal- tároz. Ez biztosíték arra, hogy
mi vagy gazdasági rendjét, az büntető
igazságszolgáltatásunk ügyéért való önfeláldozásra a munkálatai megkezdődtek,
állampolgárok személyét, vagy megtalálja és fenntartsa a kap- Szovjetuniónak, Pártunknak szemunkafegyelemre, a
SAKK EREDMÉNYEK
jogait sérti, vagy veszélyezte ti". csolatot a dolgozó nép széles tö- retetére,
társadalmi tulajdon féltő őrzéSzmiszlov — Boleszlavszkij függő,
Uj büntetőjogunk szempontjából megeivel.
védett tárgy: népköztársaságunk
Á magyar dolgozó nép olyan sére, a szocialista együttélés Szabó—Kotor 1:0 (Szabó első győállami, társadalmi, vagy gazda- büntetőjog elvi alapjait rakja le, szabályainak tiszteletben tartá- zelme), Keresz — Flohr döntetlen,
sági rendje, valamint az állam- amely elvi alapjaiban a burzsoá sára, a törvények, rendelerek Stahlberg—Najdorf függő, Bronstein
.végrehajtására.
-tt-O! aitbal AOntedca.
polgárok szemétre l a JacaC
i HtotaKjognái
váró munk» feWösségf el lessége,
feladataink középpontjába kell áHftanlok rögtön a tanácsok munkájának megindulásakor azt a követelményt, hogy eleven kapcsolatot
építsenek ki a dolgozó tömegek és az
ügyintézés szervei között nyerjék
meg a dolgozók közvetlen támoga— Az elmondottakból kitűnik a tását, mert ez a támogatás megtanácsokba beküldött tanácstagokra sokszorozza erejüket

Má/us 24-én Szegeden tart előadást
az Állami Bábszínház társulata

Makóra, Vásárhelyre és Szentesre viszik
Szegedről a szovjet grafikai kiállítás
anyagát
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Még mindig nem értették meg Rákosi elvtárs beszédét
az aisóközponti

„Vörös Október"

„Ahol nem hallgatják meg, sőt elnyomják a tagság kritikáját és ahol
még kevésbbé lehet szó önkritikáról. ott az út lefelé rezet" — mondotta
Rákosi elvtárs február 10-i
beszédében. Rögtön gyakorlati példát is hozott fel: „A győri megyebizottság a rajkai termelőszövetkezeti csoportban hibákat észlelt.
A
hibák kivizsgálásánál kiderült, hogy
a csoport pártszervezetének titkára
diktatórikusán vitte a dolgokat. Nem
engedett senkit beleszólni a vezetésbe, ordítozott az emberekkel és úgy
a párttagságot, mint a pártonkivühekct a legkisebb hiányosságért az
Államvédelmi
Hatósággal
fenyegette".
A Központi Vezetőség
február
10-i határozata óta eltelt idő alatt
sok pártszervezetben és termelőcsoportban kiküszöbölték már a hasonló hibákat, de az alsóközponti
„Vörös Október" termelőcsoport vezetőségének és párttitkárának
még
nagyon sok kijavftanivalója akad.
Ábrahám Mihályné, az
üzemi
pártszervezet párttitkára
nemcsak
elnyomja a tagság kritikáját, hanem

valósággal basáskodik
a termelőszövetkezeti csoport tagjai
felelt. Ha valaki kritizálni merte
Abrahámné hibáit, egyszerűen ledorongolta az illetőt és kijelentette:
— Nekem csak egy telefonbeszélgetésbe kerül és máris el lesz intézve! — Vagy: — Ugy merjen beszélni, hogy ki lesz vágva a terme-

termelőcsoportban

J holnap mit csinálnak. Reggel 6 órálőcsoportból.
Az ősszel, amikor a termelőcso- " tói sokszor 8—9 óráig is várakozport az épületet átvette, a padláson nak, mire megtudják, hogy hova
több mint négy mázsa
elsőrendű mennek dolgozni azon a napon.
szőlő volt elrakva télire. A csoport
Ez a lehetetlen állapot
tagjai kérték a vezetőséget, hogy a
elégedetlenséget vált ki
szőlőt ossza ki közöttük. A vezetőség és különösképpen
Abrahámék, a csoport tagjai között.
Ezeket a
húzták-halasztották a szőlő szétosz- hibákat ki kell küszöbölni sürgőtását. Ez annál is inkább könnyen sen, mert az elégedetlenség a csoment nekik, mert a kulcs náluk port munkáját, fejlődését akadályozvolt. Mikor aztán a tagság többszö- za és bomláshoz vezethet.
ri követelésére mégis kiosztásra keA vezetőségen belül egyes munkarült a szőlő, a négy mázsából két
köröket sem látnak el kellőképpen,
és fél mázsa teljesen megrohadt.
nemtörődömségből,
Ilyen és ehhez hasonló eset igen hanyagságból,
sok előfordult
már Abrahámnéval amiből a csoportnak komoly kára
származik s ezen keresztül az egész
kapcsolatban.
A párttitkárnak a szervezeti élet- országnak is.
Például Német István termelésfeben is szorosabb kapcsolatot kellene tartania a tagsággal, mert bizony lelős hanyagul végzi a rábízott feladatot. Előfordult, hogy az ő hanem népszerű a személye és
nyagsága következtében kukoricát
Inkább félnek töte vetettek olyan földterületbe is, mely
mint szeretik a termelőcsoport tag- nem volt kellőképpen előkészítve a
jai. Előfordult, hogy amikor a tag- mag alá.
ság teljes létszámmal jelen volt a
csoportértekezleten, Abrahámné nem
tartotta szükségesnek, hogy 6 is jelen legyen, ő a DÉFOSz gyűlésre
ment el.
Súlyos hibák mutatkoznak az intézőbizottság munkájában is. A munkát rosszul szervezik meg, márpedig, ha rossz a munka megszervezése, nem is várhatunk jó teljesítményt sem. A szombati csoportértekezleteken nem esik szó egyáltalán a következő heti munkatervről.
'A' dolgozók soha sem tudják, hogy

Ünnepélyes keretek között avatják fel
szombaton a szegedi uj Fog- és
Szájbeteg klinikát

ÜZEMI DOLGOZÓ LEVELE
a ,Mélyszántás"~ról
Nagy élményt
jelenlett
nekem
is
a „Mélyszántás"
szegedi
bemutatója. Mi, ipari dolgozók.
nem
annyira
láttuk
ezt a szörnyű
elnyomást
falun. amelynek
a mnukásosztály
szövetségese, a nincstelen
falusi
proletár részese, szenvedő
alanya
volt.
Amikor
ma a szocializmust
építik
n
falun is, szükséges,
hogy ilyen színdarabokat
lásson a dolgozó
parasztság szövetségese,
az ipari
munkásság.
A

fiatalabb

toknak

is

falusi

elevenen

a

vészeten

keresztül,

nyolta

át
a

ki

és hogyan
De

meg

tudunk

ni és érteni,
annyira
falusi
lun

a

a

dolgozó

mást

a

is

falusi

kisparasztokat
középparasz-

látunk

és

Meg
miért

fejlődésben

dolgozók.

Kitűnik,

klerikális

reakció

bítsa
a

uralmát,

kuláksággal

dolgozó±

mást

tudjuk

is
lát-

maradtak
az

termelőszövetkezetek
r ég a gondolatát

kuzsákmá-

be a

érteni
hogy

műtaposta

hogyan

csapta

tot.

lássák

hogyan

cselédjét,

a

parasz-

hogy

szocialista-realista

évszázadokon
lákság

dolgozó

szükséges,

el

idősebb

hogy

a fa-

támadja

n

létesítésének
is, hogy

a falu
szövetkezve

hosszab-

kapitalistáival,
a

kizsákmányolására

falusi

Láthatjuk
élő,
elevenen,
hogyan
taposta
el a kulákság
cselédeit
egészen az állati sorig. Láthatjuk
a télrevezetett
középparasztot,
hogyan
tétovázik,
hogyan
ingadozik
ideoda De láthatjuk
azt is, hogyan segíti a Párt ezeket
a
félrevezetett
dolgozó
parasztokat.
Sokat és szívósan kell falusi
elvtársainknak
küzdeni a kulákság,
a falu
kapitalistái,
klerikális
reakció
ellen, amig mina
denki belátja,
hogy a dögvész
ellen
nem ráolvasással,
hanem
oltással, a
kulákság
ellen pedig
szövtekezetbe
tömörüléssel
küzdhetnek
sikeresen
dolgozó
parasztjaink.

címmel fart előadást Kafá István elvtárs
a Pártokfatás Házában
A magyal! nép 1919-ben, röviddel
azután, hogy az orosz munkásosztály a Nagy Októberi
Szocialista
Forradalomban kivívta szabadságát
— megkfséreHe, hogy kövesse a®
orosz munkásosztály példáját
és
létrahozta a proleítáriáfius diktatú-

ráját, a Magyar; Tanácsköztársaságot.
A magyar történelem e dicsőséges szakaszának eseményei*- ismerteti Kató István elvtárs vasárnap
délelőtt tfz órakor a Pártoktatás
Házában.
Előadásának címe:
,,A
Magyar Tanácsköztársaság, 1919"

Rövidesen megjelenik a Tiszatáj
legújabb száma
Néhány nap nt^va jelenik meg a
„Tiszafái" elmü folyóirat
legújabb
száma. A legújabb számban a már
jól ismert szegedi írókon, költőkön
kívfil a mos' feltűnt fiatal tehetségek müvei is szerepelnek.
Ebben a Számban
Lödi Ferenc,
Békés Virág és Szokohi Károly legújabb verseivel, Somfay
László
„Szabó Imre
elindulSzabolcsi

Gábor „Kulák Jankó fámád" és Seres József „Fiatalok
a tsses-ben"
cimű elbeszéléseivél
ismerkednek
meg a szegedi dolgozókA „Tiszatáj" új száma híven tükrözi vissza majd azt a lelkes törekvést, amelyéi a lap köré csoporto.
sult írói munkaközösség
a szocialista, realista irodalmunk fejlesztése érdekében kifejt.

Igy persze nem mehet jól a munka. Nem kell csodálkozni, hogy a
tagság elégedetlen a rossz vezetéssel. A párttitkárnak és a csoport intézőbizottságának gyökeresen változtatnia kell a mostani állapoton, ki
kell javítani a
meglévő hibákat,
hogy a termelőcsoport fejlődőképes
legyen. Ebben a gépállomás és a
A szegedi énekkarok munkaközősségének hangversenye
mezőgazdászok felvilágosító munkáaz Ady-téri egyetemen
val nagyban segítségükre lehetnek
annál is inkább, mert ezek a pro'Á szegedi énekkarok munka- valamint a közalkalmazottak
blémák nem ismeretlenek előttük közössége május 20-án, szomszakszervezetének
„Bartók"

„NEPEK

baton este fél 8-kor az egyetem Ady-téri
nagytermében
hangversenyt rendez. A hang1514 forinttal teljesítenék tnl
felajánlásukat Szeged-Állomás versenyen a Dohánygyár, a
MÉMOSz énekkara, az egyedolgozói
temi dolgozók, a MEFESz, a
A Szeged-Állomás dolgozói május MÁV szakszervezeti énekkara,

elsejére kivétel nélkül valamennyien értéke^ felajánlást tettek, melyeket maradék nélkül végre is hajtottak. Megállapították, hogy a dolgoMájus 13-án ünnepélyes kere- munka az intézet egyik legfőbb zók 15-14 forinttal teljesítették túl
tek között kétnapos tudományos feladata. Hasonlóan fontos mun- felajánlásaikat.
J

i őa dássoro zat l a 1
egybekötve katerülete lesz az oktatás, — elavatják fel a Szegedi Egyetemen sősorban a jó szakorvosok képaz új Fog- és Szájbetieg klinikát. zése és a gyakorló fogorvosok
A korszerűen berendezett és továbbképzésének — elősegítése.
Ugyanakkor jelentős feladat
felszerelt klinika létrehozásában
egészségügyi kormányzatunk az vár a klinika orvosi karára is a
egyetemnek. Szegednek és
az közvetlen gyógvító munkában. A
-egész Délmagyarországnak is ré- már meglévő bőséges, modern, új
felszerelés az ötéves terv keretégi nagy hiányosságát pótolta.
A Teleki-utcai ósdi szűk ren- ben biztosított hatalmas beruhádelőintézet már régóta sem tudo- zási összegek mutatják, milyen
mányos, sem gyakorlati
szem- nagyok az új klinika feladatai,
azt is, mennyire
pontból nem felelt meg azoknak de mutatják
a követelményeknek, amelyeket megbecsüli népi demokráciánk a
egyrészt a slomatoiógia tudomá- céltudatos, tudományos kutatást
nyának haladása, másrészt nép- és milyen magasra értékeli a jó
egészségügyünknek a felszaba- orvosi munkát.
A Szovjetunió, mely mindendulás utáni egyre lendületesebb
fejlődése megkövetelt. Három- ben útat és példát mutat, a nép
eves tervünk sikere és Pártunk egészségvédelme terén is vezet
bölcs egészségügyi politikája tet- bennünket. A szocialista társate lehetővé azt, hogy Szeged új dalomban a legfőbb éríék _ az
ember és ez a szempont érvékorszerű klinikát kapott.
Az új intézmény a volt Tóth- nyesült az új klinika létrehozáf.zanatórium épületében nyílik' sánál is, amikor szombaton ünmeg, amelyre igen komoly fel- nepélyes keretek között nyitják
adatok várnak. A fogszúvasodás meg az új klinikát.
Gáti Tibor,
is fogínysorvadás
betegségek
megelőzésével és gyógyításával Orvosegészségügyi szakszervezeti
titkár.
foglalkozó tudományos
kutató

„Magyar Tanácsköztársaság, 1919"

DALAI"

kórusa vesz részt.
A „Népek dalai" énekkari
hangverseny műsorán szovjei,
magyar, bolgár, cseh, délszláv,
kínai, lengyel, német, olasz,
osztrák, román és szlovák népdalok szerepelnek.

A SzOT határozata után jobb munkát
ígértek a TÜZÉP dolgozói

A vásárlóközönség
véleményét kéri
a Népbolt

(Tudósítónktól.)
'K TÜZÉP
iizemi bizottsága üzemi értekezlet keretében a dolgozók
előtt ismertette a SzOT határo
zatát és rámutatott arra, hogy
mennyire fontos a szocializmus
(Tudósítóríktól.) A Népbalt áru-építésében
a SzOT által feldiálkban is folyik a verseny. A z áru- tárt hibák kiküszöbölése és a
dük egymás közötti versenyén kí- jövőben
öntudatosahb, jobb
vül az ATEX-el is versenyben éli- munka végzése.
nek a Népbolt dolgozói.
Zakar Mihály elvtárs, üb.
A Népboltok egymás közötti vertitkár beszédében kihangsúsenyében igen. komoly helyet foglal
lyozta, hogy a normát rövideel a tisztasági párosversen.V. pélsen a TÜZÉP-nél is bevezetik.
dául a 27-es számú Népboltban jóFelhívta a dolgozók figyelmét
formán mindenki takarít ( ízlésesebarra, hogy munkájukban soha

se tévesszék szem elől a íJzOT
h a t á r o z a t á t . Ügyeljenek
arra,
hogy egyik
telepen se
fordulhasson
elő normaés bér csalás.

Zafcar elvtárs beszélt még a
munkafegyelem, a munkarend
szigorú betartásáról is. Beszédéhez • a dolgozók sokan hozzászóltak és megígérték, hogy az
ötéves terv sikeres végrehajtása érdekében az eddiginél
még fokozottabban és öntudatosabbak végzik munkájukat.

Újvári Nándorné.
ben, szakszerűbben
és tisztábban
kezelik a húsárukat és a tejtermékeket. Ez az áruda feltétlenül meg
ttoarja nyerni a párosversenyt
a
9-es számú
Népből tt a! szemben.
Több Népboit fiókban — különösen
a 13-ais és a 9-esben is — a dolgoA Szegedi Biológus K ö r va- Biológus Kör már nem úgy,
zók előzékeny kiszolgálásával és ió
az mint a múltban, az idealizmus
árukezeléssel igyekeznek a forgal- sárnap délelőtt 11 órakor
Ady-téri egyetemen tartja meg talaján, hanem a dialektikus
mait emelni.

Vasárnap délelőtt tartja meg alakuló

konferenciáját a Szegedi Biológus Kör

A z eredményeik mellett azonban
vannak a Népboltjafinknál hiányosságok is. Ezek közül
csak párat
említünk meg. A 9-es számú Népboltban például igen sok üres üveg
fekszik a raktáron, ami igen káros
hatású az üveges árú forgalmának
szempontjából. A 10-es számú Népboltban az éberség körül mutatkoznak hiányosságok. A z áruda vezetője a hivatalos bélyegzőt az Íróasztalon őrizetlenül hagyta. A 12-es
Népboltban a verseny lendületénél
fcpsKz altunk hiányosságokat. Bürokratikusain adminisztrálják a verseny adatait, nem értékeliik ki
a
dolgozóik előtt.
A Népbolt dolgozói a közönséget
ís bevonják munkájuk és versenyük
ellenőrzésébe. Ezúton Is felikérjük
a vásárlóközönséget, hogy a Népbolt Központot (Szócshenyi-tér 3).
tájékoztassák
a Népboltok dolgozóinaik munkájáról, írják meg, hogy
hol
tapasztalták
jó kiszolgálást,
honnan vettek jómlnőségű árut, de
írják meg a hibáikat is, azért, hogy
ezeket a Népbolt Központ vezetősége megszüntethesse.
(K. L.)

alakuló konferenciáját. A konferencián dr Bálint Andor, a
Mezőgazdasági
Tudományos
^özpont helyettes vezetője a
„Tudomány ós gyakorlat kapcsolatának jelentősége" címmel tart előadást.
A vasárnap
megalakuló

Az egész világ

materializmus alapján felépül-"
,ve, igazi tudománnyá válik,
amely hatalmas
alkotásokra
képes és tevékenyen bekapcsolódik az új, szocialista társadalom felépítésébe.
Az alakuló konferenciára a
Biológus Kör vezetősege minden dolgozót szeretettel vár.

ifjúságának

PEl DAT MUTAT A KOMSZOMOL

Ma írtunk dolgozatot az „Ifjú
A Komszomol btnnünket is seGardáról"
ós
felelevenedtek gít új szervezetünk, az Egyséelőttünk a Komszomol dicsősé- ges Ifjúsági Szövetség létrehoges harcai. A szabadság, az élet- zásából. Minden ifjúnak,
aki
forma és az otthon védelmében méltó akar lenni az új, egyséolyan erkölcsi felsőbbrendűség- ges szervezethez, kötelességének
gel szálltak sze mibe a fasiszta kell tartani a vasárnap megnyíló
rablókkal, hogy ezek a tények Komszomol-kiállítás megtekintévilágosan mutatják: ők már egy sét és a kiállítás anyagának
haladottabb, magasabb rendű mély és bensőséges tanulmányotársadalom ifjúsága. De nem- zását.
csak a harciban, hanem a termeFigyelmébe
ajánlom
ezt a színdalésben is élen jár a Komszomol.
Bizonyos, hogy szervezetünk
rabot
mindenkinek,
aki igazán
sziAz egész világ halanó ifjúsá- munkáját nagybin előrelendíti a
vén viseli
a munkásság
és
dolgozó
gának példát mutat a Komszo- Komszomol-kiállításon ' szerzett
parasztság
szövetségét,
hogy
reális
mol. Az elnyomott ifjúságnak tapasztalat és tanulság, amelyet
alapot
kapjon
a falu
kizsákmányomegmutatta, miként kell követ- Egységes Ifjúsági Szőve ;ségünk
Gengsxter-bixottitágot
lói elleni gyűlölere
és a
nyegle
kezetesen vívni a harcot a ki- megalakításánál jól felhasználkellett
felállítani
„urak"
elleni szívós
harcra.
zsákmányolók,
az elnyomók el- hatunk.
Amerikában
Akármennyire
öltögetik
mocskos
len. Ugy ahogy a Komszomol
Tudja ezt minden magyar,
nyelvüket
az imperialisták,
a
Párt
Szenátusi bizottságot állítot- élen jár a húszas és harmincas ezen belül pedig minden szegedi
által
emberi sorba felemelt
dolgozó tak fel Amerikában,
melynek években a Szovjet Haza belső
ifjú és éppen ezért várja a kiparasztság
a munkásosztállyal
olyan vizsgálatot kell folytatnia
az ellenségei ellen folytatott harcszövetséget
alkot,
amely
győzelemre USA
bűnszövetkezeteinek te- ban. Megmutatja azt. hogy egy állítást, mert tuuják. hogy igen
viszi a jobb életért vívott harcot;
a vékenységéről.
A
bizottság ifjúsági mozgalom csak akkor sokat nyújt; majd a számukra.
béi.e
ügyét.
1,500.000 dollár hitelt kap. hogy életképes, ha az alulról, a népből
, Ökrös Mihály.
Gyapjas
János „hatásosan"
küzdhessen
a születik és soha sem szakad el I
hút^pontos éltanuló,
a néptől.
nyomdász.
í gengszterbandák
ellen*
t
jjparostanuló iskola.
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Trygve Lie főtitkár Magyarország felvételéről
az Egyesült Nemzetek Szervezetébe

PÁRTÉLEI
A vezetőségi tagodnak még igen sokat kell tanulniok
A gyufagyári

pártszervezet

Másodszor UH Ussze a Gyufagyár
üzemi pártszervezetének újonnan válusztott vezetősége. A régi vezetőségből Szekeres János elvtársat, a
pártszervezet
titkárát
választották
újra, a többiek, Albert Antal, Orosz
Teréz, Hell írén és Túri Vllmosné
elvtársuk o\ost kapták megtisztelő,
felelősségteljes funkciójukat. Az új
vezetőségi tagok élenjárnak a termelésbea' Is, bizalommal tekintenek
rájuk «z Üzem dolgozót, párttagok
és pilrtonklvlillek egyaránt.
Ez u bizalom és n vezetőségi tagság nagy feladatokat, kötelességekét
ró az elvtársakra. Végsőfokon ők a

Harc

vezetőségi

ülésének

felelősek azért, ami az üzemben j gyobb aktivitással kell dolgoznia. A
történik. Hu jól dolgoznak, az Uze-J továbbiak során a titkár elvtárs tarmi dolgozók mégjobbun felsorakoz- totta meg beszámolóját. Beszéde so
nak a Párt mögé, még lelkesebben rán ismertette a legfontosabb felépítik a szocializmust, javnl a ter- adatokat, kiértékelte az eddigi munmelés, a szegedi Gyufagyár lá jó kát.
munkával járul hozzá az ötéves terv
Legelőször is a termelési kérdésikeres megvalósításához.
sekkel foglalkozott. Megállapította,
hogy a munkaverseny nem lany»
Az új vezetőség a második' ülé- hult, azonban ennek ellenére tovább
sen
mindenekelőtt
megállapította, kell fokozni a felvilágosító munkát.
Vannak azonban még hibák is —
hogy a működésük első het'ére meg
határozott munkákat
általában el- mondotta. — Például a dobozosztávégezték, azonban Szekeres János lyon
elvtárs párttitkár azt is felemlítet
te, hogy a vezetőségnek még
naMég mindig sok a selejtpaplr.

a magasabb

termésért

Igen értékes, sok fényképpel gazdagított füzet jelent meg a
„Falusi népnevelő kiskönyvtár" füzetsorozat első számaként. A
füzet elme: „Harc a magasabb termésért, politikai felvilágosító
munka a termelőszövetkezeti csoportokban."
A füzet gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogyan
kell végezni az agitációs munkát a termelőcsoportokban a jobb
eredmények eléréséért. Célja, hogy átadja néhány termelőszövetkezeti csoport pártszervezete népnevelő munkájának tapasztalatalt az összes termelőcsoportok népnevelőinek, hogy ezáltal is
megkönnyítse munkájukat.
A füzetből közöljük az alábbi részletet:

Nagyszénáson a „Dózsa" termelőcsoportban
Frák Pál elvtárs felhasználja munkájában
a szovjet tapasztalatokat
A sertéstenyésztő
brigádnál
hanyagságot
észlelt. A sertések
etetésérjél sok kukoricát
szórtak
el a
sárba. Frák elvtárs beszélgetést folytatott a sertéstenyésztőkkel_
Elmondotta
nekik,
hogy az „Uj
Világ"
egyik
számában
olvasta,
hogy
a
Szovjetunió
egyik
kolhozában
aratás idején a kombájnista
rosszul kezelte a gépet és búzakalászokat
hagyott
el.
A kolhoz
egyik agitátora
mentát
a földört, leszakított
egynéhány
bázakalászt.
Megkereste
a
kombájnistát, odatartotta
neki a
búzakalászokat és azt
mondotta;

zaviltih
radandó

és otthon
emléket a

őrzik,
minf maSzovjetunióból.

— Te ezeket a kalászokat
kinthogytad
a földeken
elrothadni.
Képzeld el, ha mindenki
ilyen
hanyag
lennef
mint
le, a sokmillió
hektár
földön
sokezer vagon gabona
menne
tönkre,
Ez sokezer
szoo/etmunkásnak jelenti
a kenyerét.
Hazádat
károsítod
meg. És te erre azzal
válaszolsz;
„Mit érdekel
engem az az
egy-két
kalász."

A

—
Látjátok,
elvtársak,
—
mondotta Frák
elvtárs, — igy
becsülik,
igy vigyáznak
a Szovjetunióban
a
kolhoz
vagyonára.
— Mi a tj véleményetek
arról, hogy ti a sárba tapossátok
a kukoricát,
amelyet
a
sertésekkel
lehetne
megetetni?
Nem
érzilek-e
ti, hogy a z egész
csoportot és az egész országot
kárositjá
tok meg hanyag
munkátokkal?

Az agitátor
emlékeztette,
hogy
amikor
klntjárt
a Szovjetunióban
a
magyar
parasztdelegáció,
ezekből
o
búzakalászokból
leszakítottak
egykettöt, a kalapjuk
mellé tűzték, ha-

A beszédnek
meg lett a hatása.
A
sertéstenyésztők
azóta minden
szem
takarmányra
vigyáznak,
gondosan
ápolják
állataikat.
Versenyt
indítottak
egymás
között,
hogy
ugyanazzal a takarmánnyal
ki ér el magasabb
súlygyarapodást.

— Ezeket
a
bázakalászokat
te
hagytad
kint a földön.
Ezeknek
az
lenne a sorsuk, hogy kint
elrothad
nának.
— Mi a te véleményed
erről?
—
kombájnista
azt
felelte:
— Mit érdekel
engem az az egykét
kalász!

Lelkesen

készülünk

Egyesítő

az

ifjúsági

Kongresszusra

Lázas készülődés folyik a
Ládagyár
SzIT szervezetében.
Még soha ilyen szép feladat nem
állit előttünk.
Még soha ilyen
kitüntetés nem érte a
magyar
ifjúságot, mint most. Azt a feladatot kaptuk Rákosi elvtárstól,
hogy teremtsünk a Komszomolhoz hasonló egységes
ifjúsági
szervezetet, amely szorosan
a
Párthoz tartozik s annak iránymutatását követi. Boldog érzéssel gondolok én ls arra,
hogy
olyan lesz a mi szervejjetünk is,
mint példaképünk, a szovjet ifjúság szervezete, a hős
lenini
Komszomol.
Nagy lelkesedéssel,
munkamegajánlásokkal készülünk
az
Egyesítő Kongresszusra. A napi
munka elvégzése után a kultúr-

teremben rendszeresen próbát
tartank és készülünk a „Mélyszántás" című színdarab előadására. Vasárnaponként falura megyünk kultúrműsorral, hogy ezáltal is mindjobban elmélyítsük
falusi dolgozótársainkkal' a kapcsolatot. A falusi fiatalokat
is
felvilágosítjuk, azoknak is megmagyarázzuk az Egyesítő Kon.
gresszus jelentőségét, hogy ők
is felismerjék fontosságát és minél jobb munkát végezzenek ennek érdekében.
Igyekszünk jó munkát végezni
s a Párt
segítségével meg is
tudjuk oldani a ránkváró további nagy feladatokat.
Szilágyi Ilona
ládagyári ifjúmunkás

Összevont termelési értekezletet tartottak
a szegedi üzemek
Nagyjelentőségű
összevont
termelési értekezletet tartottak
a szegedi üzemek. Részt vetlek
ezen az üzemek vezetői, üzeini
háromszögek és négyszögek tagjai, üzemi bizottságok, párt- és
tömegszervezeti funkcionáriusok,
valamint a szegedi dolgozók legjobbjai, sztahanovisták, élmunkások, úiít-k. de képviseltették
magukat a hódmezővásárhelyi,
szentesi, makói és csongrádi
üzemek is.
Az értekezleten Bite
Vince
elvtárs, a Szegedi Pártbizottság
termelési felelőse értékelte ki a

I

tanulságai

szegedi üzemek első negyedévi
tervteljesítését és munkáját. Ismertette az elért eredményeket,
de rávilágított a hibákra is/megmutatva azok kijavításának az
útját. A továbbiakban behatóan
foglalkozott a SzOT elnökségének május 7-i határozatával, kiemelve azt, hog® azok a hibák,
melyeket a SzOT feltárt, Szegeden is több üzemben megmutatkoztak. Bite Vince elvtárs beszéde után nagy számban szólaltak fel az értekezlet résztvevői.

Ennek kiküszöbölése érdekében figyelmeztetnünk kell az osztályvezetőt, a dolgozóknak pedig meg kell
magyarázni, milyen káros a sok selejt a termelésben.
Kiértékelte Szekeres János elvtárs
a tag- és tagjelöltfelvétellel kapcsolatos munkát. Ismertette a Központi
Vezetőség határozatát, ezzel kapcsolatban rávilágított arra is, mennyiben hajtották végre azt saját területükön.
Komoly pozitívuma volt a vezetőségi ülésnek az is, hogy a párttitkár elvtárs részletesen rávilágított
az egyes reszortok teendőire.
De
nemcsak általában ismertette azokat, hanem részleteiben 'is konkrétizálta az üzem, a pártszervezet viszonyaira. Igen fontos, hogy ú j vezetőségeink minden egyes tagja

pontosan Ismerje feladatait,
mert csak így tudja azokat végrehajtani. A munkák részletes megbeszélése után bizonyára eredményesebb működést fejt ki, már a
következő héten is az ú j vezetőség.
Foglalkozott Szekeres elvtárs a
tömegszervezetek helyzetével, azok
munkájával. Megállapította,
hogy
mutatkoznak hibák a tömegszervezeteknél és ennek a pártvezetöség
is oka. Többet kell foglalkozni a
Magyar-Szovjet Társasággal, a SzITtel, az MNDSz-el és a szakszervezeti vonallal is. Nagyobb figyelemmel kell kísérni működésüket és
több támogatást kell nyújtani számukra. Rámutatott
arra Szekeres
elvtárs, hogy különösképpen
nagy
súlyt kell fektetni a szakszervezet
propagandamunkájára és az üzemi
bizottságnak a termelés vonalán kifejtett tevékenységére.
A pártbizottság
által megadott
feladatok ismertetésekor a legidőszerűbb
munkák
végrehajtására
meghatározta a vezetőség

a z egyes munkák felelő s é
Az elméleti pártnap jó előkészítéséért, a Szakszervezeti Világszövetség
budapesti ülésezése jelentőségének
tudatosításáért, a termelési felelőssel való kapcsolat felvételéért, valamint a szombati összevont pártbizalmi értekezleten való részvételért
Hell Prén elvtársnö a felelős.
Ugyanígy kijelölték a többi felelősöket is a vezetőségi ülésen.
A felvetett problémák és a feladatok ismertetése után következtek a
hozzászólások.
Hell elvtársnő a
pártbizalmiak átszervezésének fontosságáról beszélt és rámutatott arra, hogy ezt a legsürgősebben végre
kell hajtani a munka
megjavítása
érdekében.
Túri Vilmosné elvtársnő a tagdíjfizetés állását ismertette. Elmondotta, hogy neki még nehezen megy
ez a munka, azért késett az elszámolással. Ezután ismertette a párttagság aktivizálásával
kapcsolatosan elvégzett munkát. Bejelentette,
hogy a párttagság átvizsgálásakor
megállapították azoknak az elvtársaknak neveit, akik nem végeztek
pártmunkát. Ezek felé felvilágosító
munkát fejtettek ki, aminek azután
az lett az eredménye, hogy már eddig is

többen jelentkeztek
és k é l l e k feladatokat.
A vezetőségi ülésnek
hiányosságául lehet felróni, hogy kevés volt
a hozzászólás, a vezetőségi tagok
nem vitatták ki kellőképpen a kérdéseket, csupán
legtöbbször tudomásul vették a feladatokat és határozatokat hoztak egyes kérdésekben.
Annak lehet betudni ezt a nem kellő mértékű aktivitást, hogy a vezetőség tagjai a titkár elvtárs kivételévei mind újak. Éppen ezért helyes
volt, hogy Szekeres elvtárs olyan
részletesen konkrétízálta az egyes
reszortok munkáját és ennek bizonyára meg is lesz az eredménye.
A feladatok jobb megismerésével,
a
pártmunka megjavításával oda
kell hatni a Gyufagyár üzemi pártszervezete vezetőségének, hogy méltó legyen a párttagság bizalmára.
Nagyon helyesen mondotta a párttitkár elvtárs, hogy a vezetőség tagjainak még aktívabbaknak kell lenniök, még igen sokat kell tanulniok,
hogy el tudják látni azokat a hatalmas feladatokat, amelyek
egy
űzetni pártszervezet előtt állanak.

A londoni rádió jelentése szerint Trygve Lie, az ENSz főtitkára kijelentette, hogy a Kelet
és Nyugat közötti nézeteltérések
rendezése érdekében szükség van
kilenc európai állam felvételére
az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. Ezek ae államok a következők: Albánia, Ausztria, Bulgária, Finnország, Írország, Ma-

gyarország, Olaszország, Portugália és Románia.
Trygve Lie egyébként szerdán
délután Prágában találkozott a
csehszlovák és külföldi
újságírókkal s válaszolt az Egyesült
Nemzetek Szervezetével kapcsolatos hozzáintézett néhány kérdésre.

összetűzések Nápolyban egy amerikai
hadianyagszállitó hajó érkezésekor
A nápolyi kikötőbe megérkezett az Andrea Costa nevű hajó
ötezer tonna
amerikai hadianyaggal. A hajó
megérkezése
után hatalmas tiltakozó tüntetésre került sor a nápolyi kikö-

tőben. A tüntetők ellen összevont rendőrerőket mozgósítottak, amelyek a fasiszta
időkre
emlékeztető durvasággal támadtak a tömegre. Húsz tüntetőt letartóztattak.

A Belgrád-Athén tengely sorsa nem lesz más,
mint a Berlin-Róma-Tokíó tengelyé
A" „Rabotnicseszko Delo" a
Bolgár Kommunista Párt központi lapja az imperialisták balkáni terveivel foglalkozva rámutat arra, hogy
március végén
Athénben tárgyalt Collins,
az
USA szárazföldi haderejének vezérkari főnöke, a moszkvai és
belgrádi amerikai nagykövettel.
Akkoriban a világsajtó a Belgrád-Athén támadó tengely megvalósításáról beszélt. Titóék és a
görög monarchofasiszták
egy.
ideig hallgatásba
burkolóztak,
de. most a titóisták,
amerikai
parancsra nyilvánosságra hozták az együttműködést, olyanformában,
hogy
gazdasági
együttműködésről beszélnek. Gö-

rög részről azonban már céloz*
tak arra, hogy a közeledés katonailag is hasznos lesz mindkét
országra. Ismert dolog az
is,
hogy az imperialisták a BelgrádAthén tengely köré akarják csoportosítani
Törökországot,
Olaszországot és mis csatlósállamokat.
Ezek
beletartoznak
Trumanék háborús tervedbe. Egy
„apróságról" azonban megfeledkeznek, és pedig a nagy Szovjetunió vezette béketábor szilárd
akaratáról és
erejéről.
Nem
gondolnak arra, hogy ez az erő
éppen úgy darabokra fogja tör.
ni a Belgrád-Athén
tengelyt,
mint a Berlin-Róma-Tokió tengelyt.

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ORSZÁGA1BOL
foDI Blhánla iBvOje
Az albán népgazdaság alapját az 1949 január 1-én megkezdett kétéves terv képezi. A
legnagyobb beruházásokat —
az összes beruházás 86—87 százalékát — a kőolajtermelés,
ipar és mezőgazdaság fejlesztésére fordítják. A Szovjetunió és a népi demokráciák
támogatják az albán népet a
terv megvalósításában.
1950-ben a Szovjetunió Albánia részére gépeket szállít a
további iparosítása, a mezőgazdaság gépesítése és a közlekedés kiszélesítése érdekében.
A Szovjetunió
segítségével
nagy textilkombinátot, cukorgyárat, két fafeldolgozó üzemet, famegmunkáló üzemet,
kőolaj finomító berendezéseket
állítanak fel. Lengyelország
két, 5—600 regiszter tonnás
hajót, három nagy Disel-motort, kohókokszot szállít Albániának. Csehszlovákia tehergépkocsikat, tűzoltóberendezéseket, mezőgazdasági gépeket,
üveget, kerámiát, • porcellárít,
Magyarország távíró és távbeszélő berendezést, fogyasztási cikkeket, Románia főleg segédanyagokat: fát, cementet,
ablaküveget, Bulgária szarvasmarhát és különböző más apukat szállít Albániának.
A kétéves terv során Szettében ú j villamoserőmű épül,
mely 1951-ben kezdi meg működését. Ugyanabban az évben helyezik üzembe a textilkombinátot* amelynek évi termelési kapacitása 20 millió
méter vászon lesz, a teljes albán textilfogyasztás mértékének megfelelően. A maliti és
korcsi cukorgyár már 1950-re
elkészül. A meglévő kelmendi
cukorgyárral együtt az ú j
üzemek fedezni fogják Albánia teljes cukorsziikségletét.
A mezőgazdaság gépesítésére 31 millió leket ruháznak be.
A kétéves gazdasági tev biztosítja az albán nép kulturális
fejlődését is. A fiatal Albánia
a Kommunista Párt vezetésével a szebb jövő, a szocializmus felé vezető úton halad.

bolgár tudományos, művészc-i
ós kulturális bizottság megbízottjai aláírták a bolgár-román kultúregyezmény 1950—
51. évi alkalmazási tervét. A'
terv oéljia az, hogy elmélyítse a kulturális kapcsolatokat
a Bolgár és a Román Népköztársaság között, irányítsa a
két ország íróinak, művészeinek és egyetemi hallgatóinak
csereakcióját ós irányvonalakat állapítson meg a bolgár és
román filmgyártás együttműködésének fejlesztésére.
Mocsárvldék helyeit virágra élet
«w csehszInváMai szBvetlmieHien

A
csehszlovákai Kolarov
község mellett egy évvel ezelőtt kezdték a szövetkezeli
mintafalu
építését, ahol a
Csehszlovák Ifjúsági Szövetség parasztfiataljai gazdálkodnak. Az elmúlt év áprilisában
ez a terület még mocsaras,
tüskés, vad növényeket termő
vidék volt. Ma már 70 hektár
termőföld van, amelyet kanadai nyárfákból ültetett erdősávval védenek. Van traktorállomásuk, korszerű iskol a épiilet, sertéshizlalda, baromfitelep, két nagy közös lakóház,
amelyek mndegyikében 3—300
ifjúmunkás lakik. Már ebben
az évben 24 ú j lakóházat építettek fel, az előirányzott Hőből. A falunak van már áruháza, kultúrterme, filmszínháza s még ebben az évben befejezik a könyvtár ós a sporttelep építését is.
Ovprs Illemben fellMllt a lilnal
nlaitermelés

A
Kínai
Népköztársaság
olajiparának
helyreállítása
következtében az olajtermelés
napról-napra emelkedik. Az
Észak Kínában
lévő yumeni
olajmezők termelése már nagyobb, mint a Kuomintanguralom alatt volt, a Yen ; "i
melletti Jencsting-i olajmező:
termelése a múlt évhez képe-'
pedig megkétszereződött. Ezt
a telepet erősen megrongálták
a Kuomintang-csiapatpk. d *
Száljában aláktáli a Mnár-rnnttn
amikor a Kuomintag-hadei í
kiillnrsnvezmánv 1950-51 áyi a+alVisszavonult, a munkások v's//
mazftsl tervéi
szahozták a hegyekben elrejA Szófiában tartózkodó ro- tett gépeket és mer'nditot' \
mán küldöttség tagjai és a a. termelést.
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A szegedi ipari tanulóiskolából

munkákat elvégzi,
szakismeretből
külön versenyre hívja ki az I. géplakatos élosztályt. valamint minden
tanulója az osztálynak a június 1-i
határidő előtt 8 nappal, május 22re munkadarabot készít a szertár
számára. Ennek az osztálynak, legjobb tanulói vállalták, hogy mindent megtesznek a gyengébbek felemeléséért, segítéséért, ve'fük iskolaidőn kivül külön is foglalkoznak. Az I. géplakatos pedig a politikai gazdaságtanból hívta
ki verA II. géplakatos, I. kereskedő és az I. eszlergályos senyre a II. géplakatost.
Az I. kereskedő és az I. esztergámotorszerelő-osztály felajánlásai
lyos-motorszerelő osztály felajánlotta, hogy eredményein szinlén egyIskolánk
valamennyi
tanulója történetében — eddig páratlan méegy pontot javít, és minden tanuló
megértette, hogy az Egységes Ifjú- retű lelkes felajánlási mozgalom.
A felajánlások közül kiemelkedik részvételével Szabad Ifjúság olvasósági
Szövetség
megteremtéséhez
köröket és szemináriumot indft el.
csakis az eddiginél is jobb tanulás- a II. géplakatos, I. kereskedő és I.
esztergályos-motorszerelő
osztály
felsal, jobb versenyeredményekkel jáEzután m é g főbb m u n k á t
rulhat hozzá. Mindenki előtt vilá- ajánlása. 'A' II. géplakatos osztály
felajánlotta,
hogy
16-ról
17
pontra
Ökrös
Mihály 20 pontos éltanuló
gossá vált a titkári beszámoló és
a hozzászólások nyomán, hogy az emeli átlagát, önkéntes rohammun- egyéni versenyre hívott ki minden
országos Tanulmányi Verseny! »sz- kával kifesti és teljesen új anyag- éltanulót. Szabó Ferenc május 22-re
sze kell kötni az Egységesítő Kon- gal feldekorálja a SzlT-termet, év- határidő előtt vállalta nem egy, haelkészítését.
gresszus sikeréért folytatott küzde- végére díszes kivitelű tablót készít nem 2 munkadarab
lemmel.
Ennek a felismerésnek az éltanulók számára és az ezzej Szilágyi János egyéni eredményéalapján indult meg egy — iskolánk kapcsolatos szervezési és technikai nek 3 ponttal való emelését vállalta. Az l/b. géplakatos
osztályban
Szabó Nándor osztálytitkár vezetésével Szabad Ifjúság tanuló brigádot szerveztek. Ez a brigád fogja
segíteni a gyengébbeket is tanulásukban.

' (Tudósítónktól). Ar Ipari tanulóIskola SzIT-szervezete taggyűlést tar(ott, ahol megtárgyalták a fiatalok
azokat a feladatokat, melyek az iskolaév és a
tanulmányi verseny
utolsó szakaszaiban előttük állanak. Megvitatták azt a versenykihívást, amelyet a 84. sz. debreceni tanulóiskola
SzIT-szervezete intézett
iskolánk ifjúságához.
Ez a páros verseny két iskola
között, kiegészíti az országos ver

Megsaerreaik
a meaőgaadasági
osatályt
a Saegedi
Muzeumban

gességéhez
vezettek.
Ezt az új
rendszert
az Egyesült Nemzetek
Szervezete kereteben mű'ködő speciális szervek, a Nemzetközi Pénzügyi Alap és a Nemzetközi Bank
útján kívánták megvalósítani. Mindkét szerv azonban 1947-ben megbukott és az imperialisták ezek helyet a Marshall-tervvel
kívántak
helyettesíteni a nemzetközi pénzügyi szervek működését. A kapitalizmus általános válságát azonban a
Marshall-terv sem tudta
megállítani,
Horvá'h" professzor
Vámutatot*
ezzel szemben a Szovjetunió magatartására
a nemzetközi valutáris
kérdésekben. Megvilágította, hogy
milyen világgazdasági szempontok
tették szükségessé a rubel aranyalapra való helyezésé^
s vázolta
azokat a valutáris előnyöket, amelyeket ilyen új nemzetközi valutáris rendszer létesítése, az európai
népi demokráciáktól a szabad Kínáig terjedő egységes területen a
szocialista
gazdálkodást
folytató
államok számára jelent.

A város vezetősége tervbevette,
hogy a szegedi múzeumot még az
eddiginél is fokozottabb mértékben
bekapcsolja a tömegek kulturális
nevelésébe. A múzeum igen gazdag
anyagát megfelelő átrendezéssel úgy
állítják be, hogy a legegyszerűbb
látogatók is megérthessék a fejlődés
történetét.
Az ilyenirányú munka már meg
is kezdődött," s a törekvés sikerét le lehet mérni a látogatók
számának
növekedésében.
Április
hónapban összesen 1632 személy
A szegedvidéki
látogatta meg a múzeumot. Ebből
Téglagyárak NV
a csoportos látogatók
száma 652,
az egyéni látogatók száma pedig dolgozói közül a május elsejei mun930.
A dolgozó parasztság kérésének kafelajánlások során ifj. Bai János
tesz eleget a múzeum igazgatósága, brigádja 165 százalékot teljesített.
Feamikor az eddig meglévő osztályok Az egyéni versenyben Veres
mellett új osztályt létesít, melynek renc 138, Szakmán László 126 szákeretében összegyűjti a mezőgazda- zalékot ért el. A május elsejei munsággal kapcsolatos kutatások ered- kafelajánlások óta a munkaverseny*
ményét. Ebből az érdeklődők meg- ben újabb eredmények születnek, a
láthatják nemcsak azt. hogyan fejemelése
minden
lődött idáig a mezőgazdaság, hanem termelékenység
megazt is, mi a mezőgazdaság tovább- egyes dolgozó munkájában
muta'kozík.
Tes'éri
Jánosné.
fejlődésének útja.

Sokan ajánlották fel —1 önkritika
kiséretében —, hogy az eddig általuk elhanyagolt mozgalmi
munkát
is komolyan veszik és kiveszik részüket az aktiv
munkából.
Akik
eddig is jó munkát végeztek, vállalták, hogy ezután még fokozottabban erősítik SzIT-szervezetünket és
a mozgalmat.

r
K szarátovi golyósesapSgy-gyar készítményei f ö l ü l m ú l j á k
bármely n y u g a t i á l l a m golyóscsapágy minőségét. A munkások k ö z ö t t sok a s z t a h á n o v i s t a , a z é r t ez a z o r s z á g h a r m a d i k
golyóscsapágy gyáraként, tüntették ki az üzemet, a m u n k a
V ö r ö s Zászló-rendjével. Fedodotova komszomolista m u n k á s
nő, aki a golyóscsapágyak
e l l e n ő r z é s é t v é g z i , 200 százalékk a l teljesítette m u n k á j á t ,
_
.

Szilárdan ás egységesen
Pártunk mögött
Ez a hónap lesz lényegében az
utolsó döntő szakasza a versenynek, ebben a hónapban kell minden
ipari tanulónak megmutatnia, menynyire követi a gyakorlatban
nagy
Pártunk és szerelett Rákosi elvtársunk útmutatásalt. Iskolánk öntudatos ifjúsága ezeknek a felajánlásoknak maradéktalan végrehajtásával bizonyítja be, hogy szívügyének
tartja az Egységesítő Kongresszus
sikerét, hogy
politikailag
eléggé
érett ahhoz, hogy résztvegyen az
Egységes Ifjúsági Szövetség megteremtésében és munkájában, hogy
betöltse azt a vezető szerepet ezen
a szervezeten belül, ami mint a
munkásosztály fiaira ráhárul. Tisztában van minden szegedi ipari tanuló, hogy ez a vezető szerep felelősséget is ró rá, amelyet csak akkor tudhat vállalni, ha üzemi és
iskolai munkájában, jó tanulásában
szerzi meg azokat az ismereteket,
amelyek alkalmassá teszik a mozgalom vezetésérc, a vezető szerep betöltésére. Tudjuk, hogy munkánkat
csak akkor tudjuk jól elvégezni, ha
szilárdan és egységesen követjük a
Magyar Dolgozók Pártját, ha kifogástalanul végrehajtják mindazokat
a feladatokat, melyeket a Párt és
Rákosi elvtárs tűz ki elénk.
K. F.

V o r o b j e v a ú j í t ó n ő m u n k á s o k a t t a n í t be ú j

Voroncov sztahánovista
tos, a k i

újításával 2

N e k ü n k m á r egészen m á s
a
helyzetünk. 1945-ben a Szovjetunió hős hadserege felszabadított bennünket, e ettől az idő tol
kezdve fokozatosan
emelkedett
az életszínvonalunk és m a
már
nem vagyunk rászorulva
arra,
hogy az elemi iskola
elvégzése
u t á n dolgozni m e n j ü n k .
Édesa p á m a D o h á n y g y á r b a n dolgozik
és m u n k á j a u t á n tisztességes fizetést kap. N a g y o n szépen megélünk belőle. U g y a n a k k o r a demokrácia lehetővé tette azt is,
h o g y a dolgozók fiai továbbtanulhassanak, teljesen díjtalanul.
A m í g a m ú l t b a n csak a kiváltságosok gyermekei
iskoláztathatták magukat — mert
csak
azok győzték pénzzel — , m a m á r

Én vegyészmérnök
akarok lenni
mi, a dolgozók gyermekei, kerülünk be az egyetemekre, a
főiskolákra.
_Én vegyészmérnök akarok lenni. M á r kiskoromban nagyon érdekeltek a vegyészeti dolgok és
most is nagyon szeretem a fizik a ó r á n a kísérleteket. Jeles tanuló vagyok és ebben a minőségben m e g is akarok maradni.
Most m á r tudom, h o g y magamnak tanulok és nem ú g y
van.
mint a m ú l t b a n . A k k o r az volt
a helyzpt. h a egv dolgozó gyermeke valamiféleképpen el is végezte iskoláit, a z urak gondoskodtak arról, h o g y ne kapjon
munkát.
Akkor —
hallottam
édesapámtól— számos vegyészmérnök k u b i k o s m u n k á t végze.t,
mert nem k a p o t t állást csak azért,
mert
a
vegyészszakmát
csak a kiváltságosok folytathatták.
L e n i n elvtárs azt
mondotta:
„ A z i f j ú s á g feladata az,
hogy
t a n u l j o n " . — E z valóban így is
van. N e k ü n k , akiknek Lenin és
Sztáiin
elvtársak
útmutatása
nyomán a
Szovjet
Hadsereg
meghezta a szabadságot,
nem
is lehet fontosabb
feladatunk,
m i n t a t a n u l á s . A t a n u l á s egyben kötelességünk is azért, hogy
k ö z ü l ü n k k e r ü l j ö n ki az értelmiség, amely m u n k á j á v a l támog a t n i f o g j a az egész dolgozó népet.

Biztos vagyok abban, h o g y j ó
szakember lesz belőlem, m e r t látom azt, h o g y a t a n u l á s b a n megfelelő t á m o g a t á s t kapunk, M á r
itt, a nyolcadikban is a
tanár
pajtások k ü l ö n ó r á n foglalkozn a k azokkal a tanulókkal, akik
gyengébbek a tanulásban.
És
u g y a n í g y lesz a felsőbb osztályokban is.

laka-

alatt

egymillió

rubel

ért

golyóscsapágy

el a

készítésénél.

munkamódszerére.

esztendő

rítást

megta-

Munkájával

pél-

dát mutat az üzem többi

dol-

g o z ó i n a k . V o r o n c o v ú j í t á s a i bizonyítják:
élenjáró

A l i g egy h ó n a p választ el bennünket, t a n u l ó k a t a vizsgától.
Mi, nyolcadikosok, a m i k o r
elh a g y j u k m a j d az iskola kapuit,
m á r nem f o g u n k megállni
egy
pillanatra sem, L-gy azon gondolkozzunk, h o v á m e n j ü n k munk á t keresni, azért, h o g y
egy
falat kenyérrel több legyen
az
asztalunkon. Mert bizony a p á n k
idejében, de később m é g öt-hat
évvel ezelőtt is, í g y volt. Sőt,
sokan voltak olyanok, akiknek
m á r fizenkétéves k o r u k b a n a hatodikból m i n d j á r t m u n k á t kellett
keresni. í g y volt az én
édesa p á m is. A m i k o r a hatodik elem i t j á r t a , m e g h a l t az édesapja
és az édesanyja ott m a r a d t négy
gyermekkel. A p á m n a k dolgozni
kellett mennie, hogy a
család
éhen ne haljon, mivel ő volt a
legidősebb gyerek.

golyóscsapágy'gyár

senyt és többek között
feltételnek
jelölte meg a tanulók által az iskolai szertár
részére készítendő
munkadarabokat, modelleket. Külön
pontban foglalkozik a versenykihívás a politikai gazdaságtan és szakismereti tárgyak eredményeinek javításával is. Mindenki egész természetesnek vette ennek a versenykihívásnak elfogadását és ezért leírhatatlan lelkesedéssel fogadták is
azt el.

Valutakérdésekről rendezett előadást
Szegeden a Magyar Jogászszövetség

A' Magyar Jogászszövetség szegedi csoportjának előadássorozata
keretében dr. Horváth Róbert jogikari professzor tartott érdekes előadást „Nemzetközi vatatáris problémák a második világháború u t á n "
címmel. Rövid történeti visszapillantás után feltárta azokat a folyamatokat, amelyek a két világháború között az aranyvaHitarendszer bukásához és új, nemzetközi
valutarendszer kiépülésének sziiksé-

A szarátovi

jelentik

a

módszerekkel,
járásokkal

munkásosztály

dolgozói

új

munka-

észszerűsítési el-

igyekeznek

minél

többet m e g t a b a r í t a n , m e r t tudják, bogy
gozó
tik

nép

ezzel a z egész
felemelkedését

dolsegí-

el:

„Büszke vagyok fiamra, akit a Párt
soraiba fogadolt..."

É s amikor elvégezzük
tanulr
Az új vezetőség
megválaszmányainkat, m á r vár ránk
a
munka. R á k o s i p a j t á s valameny- tása óta most volt az első tagErre
az
alkalomra
n y i beszédében kihangsúlyozna;, gyűlés.
Szépen
feldíszített
hogy ú j országot építünk,
ha- Vártházunk
kicsinynek
bizonyult.
zánkból v i r á g z ó ipari agráraila- terme
órára
hirdettük
a tag
m o t varázsolunk. S amikor eze- Nyolc
de már 7 órakor
jól
ket m o n d j a Rákosi pajtás, ak- gyűlést,
a terem. Az
általunk
kor t u d j u k , h o g y ez
nemcsak megtelt
új vezetőség
most
Ígéret, hanem rövidesen
való- választott
be.
ság is lecz. Rákosi p a j t á s meg- mutatkozott
Bálint
Kálmán
elnök
rávilá
ígérte a j ó forintot is, és azt
arra, hogy az új vezem e g is teremtette. Azóta elhang- gitott
megküzdezott
ígéreteket is
mind-mind tőség csak úgy tud
ni eredményesen
a kulák- és a
valóra váltotta.
papi
reakcióval,
ha a
tagság
Ősszel
továbbtanulok.
Veteljes mértékben
mögötte
áll.
gyészmérnök akarok lenni
aztaggyűlésen
megjelent
elvért, mert kedvem van hozzá,
s
társak száma azt mutatja,
hogy
azért, mert tudom azt, h o g v r á m
az új vezetőséget
magukénak
is n a g y szükség lesz iskoláim elérzik az elvtársak
és
támogatvégzése u t á n a vegyész szakmáják
munkájukban.
b a n U g y a n a k k o r azért is tanuTaggyűlésünket
ünnepivé
lok, mert tudom, h o g y a szociatette, hogy két fiatal
tagjelöllizmust felépíteni csak
akkor
tet vettünk
fel sorainkba.
Ifj.
tudjuk, h a j ó szakemberek
leBodor Mihály
— az első felvészünk és a helyünket száz százatelre jelentkező
fiatal
—
ellékig m e g á l l j u k , m e r t a t a n u l á s
mondta,
hogy szegény
szülők
is a miénk és t u d á s u n k
pedig
gyermeke,
ma népi
kollégiumaz egész dolgozó népé lesz.
ban lakva tanul, hogy
dolgozó
Előre!
népének
hű
szakembere
le
Balázs Mihály.
gyen. Borsi Katalin
és a többi
elvtársak
egyhangú
x r ó k u s i iskola .VHI. o. t a n . hozzászóló

lag tagjelöltnek
ajánlották
ifj.
Bodor
Mihályt.
A következő
tagjelölt
ifjú
Nagy
Ferenc volt. „Apám
regi mozgalmi
ember, sokat harcolt a szocializmusért
cs ma
is ott küzd a kommunisták
között — kezdi
elmondani
élet
rajzát.
— Édesapámat
emialt
1919-ben az ellen
forradalmárok
ki akarták
végezni.
Tizennégy
tusztársával
együtt
a
francia
megszállók
mentették
meg
az
életét...
egyhónapos
DÉFOSziskólát végeztem..,
majd
alapfokú szemináriumot...
úgy érzem, hogy Pártunk
irányvonalát
becsülettel
tudom
követni...
kérem
az
elvtársakat,
vegyenek
fel soraik
közé..."
így mondta
el röviden
életrajzát,
amit én nagyon
jól ismerek — hiszen i f j . Nagy Ferenc az én fam.
Büszke
voltam a fiamra,
amikor
felvett
ték a Pártba,
örülök,
hogy
megbízható,
a dolgozó
néphez
hű fiatalt
nevelhettem
fel, aki
velem együtt
folytatja
a harcot a szocializmus
győzelméig.
Nagy
Ferenc
Kiskun n dorozs ma.
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ÉS Hl TÖRTÉNIK?

Ml TÖRTÉNT

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS.
Mérsékelt északkeleti, keleti szél.
Változó felhőzet, néhány helyen záporeső, esetleg zivatar. A hőmérséklet fokozatosan tovább süllyed.

EZEKET I Z ELŐADÁSOKAT

hallgassa
m e

g!

MOZI
belvárosi (6, 8); Egy életen át.
Korzó 6, 8): Harmadik csapás.
Fáklya (fél 7, 8): Magyar híradó.
— Szovjet híradó. — Győztes ország
egy napja.
színház
Pinteken:
Mélyszántás.
Gorkij
bérlet.
Szombaton; Mélyszántás. Shakespeare bérlet.
Vasárnap délután;
Mélyszántás.
Bérletszünet.
Vasárnap este: Mélyszántás. József Attila bérlet.

*

Gazdag

Párthirek

12-én, pénteken délután 5 órakor összevont népnevelőértekezletet tartunk a Szakszervezeti
székház nawtermében.
Agitációa osztály
13-4n, szombaton délután 4
órakor összevont pártbizalmi értekezletet tartunk a Szakszervezeti székház nagytermében.
Szervezési osztály
Az elméleti pártnapokat
14-tól
21-ig terjedő héten tartjuk, ezen a
héten hivatali és kerület! alapszervezeteinkben népnevelő és bizalmi
értekezletet
tartunk,
üzemekben
termelési értekezletek lesznek.
A pártjelvények megérkeztek,
a
Pártbizottságnál kaphatók.
MDP Szegedi Pártbizottság.

A MAGYAR-SZOVJET
Tár.
saság
Belváros n . szervezete
13-án, szombaton este fél 8 órai
kezdettel
filmmatinét rendez,
amelyre a tagság minél nagyobb
számú megjelenését kéri a vezeIRODALOM
Néhány nap múlva megjelenik a tőség. Belépődíj nincs.

„Tiszatáj" c. folyóirat, igen gazdag
tartalommal.

Előfixetőinkhex

!

FELKÉRJÜK Üdülni utazó előfizetőinket, hogy címváltozásukat
elMájus 19-én este fél 8 órai kez- utazásuk elő t pár nappal bejelenteáldettel a Szegedi Filharmónikus ze- ni szíveskedjenek, feltüntetve
nekar hangversenyt rendez a Nem- landó lakóhelyüket Is és nyaralási
elmüket is. Közöljük olvasóinkkal,
zeti Színházban.
Ho^v lapunknak a nyaralási címükMájus 20-án, szombaton este (él re való küldése egy fillérrel sem
8 órakor az Egyetem Ady-téri nagv. drágítja meg
az előfizetési dija®.
termében a szegedi énekkarok mun Minden előfizetőnk a legpontosabkaközössége énekkari hangversenyt ban megkapja nyaralási helyén larendez,
punkat. Kérjük, hogy hazaérkezésük
porftos idejét, Is közöljék a kiadóNEVELES

MŰVÉSZET

Vasárnap délelőtt 10 órakor a
Pártolctatás Házában Kató István elvtárs, a Központi Előadó Iroda tagja tart előadást: „A Magyar Tanácsköztársaság, 1919." címmel.

órától

Ballagási
hirdeti

a

dájának

rajz.

A

Értesítjük a SzlT, Diákszövet,

ízlés-

ség, MEFESz alapszervezetek
Szakszervezeti hirek kuli-úrvezetőit
és a rétegszerve-

Gimnázium

kilépve

az

iskola

A szakmaközi titkárság
értesíti
kapuján,
az életre
készülnek,
a szoaz üzemi oktatásfelelősöket, hogy a
cializmus
építésében
mint
értelmilegújabb szemináriumi anyag; „Sztáségi Ujak
kívánják
részükei
kivenni,
lin elvtárs rövid életrajza," Anyag
azonban
az általuk
készített
és az
kapható a szakmakőzi
titkárságon
Altami
Hirdető
NV
szegedi
kirenreggel 8-9 óráig, vagy délután 2-1
deltsége
állal
jóváhagyott
Ízléstelen
óráig.
hirdetményük

stílusát

inkább

a

jampecek

majmolja.

Mi,

SzIT-esek,

zium

elitéljük

a

Diákszövetségének

mer(

kölcsromboló

hogy

rajz

Gimná-

vezetőségét,

megengedte,

ez

az

napvilágra

er-

kerül-

jön.
Mosl,
sa

amikor

nyomán

lünk,

Pártunk

az

Szervezőt
az

Egységes

üzemekben,
a

csökkentéséver,

mus

megszüntetésével,

gatói

ily

készítenek!

juk,

hogy

szelleme

Ismételten
len

és

gyelmét,

szellemű
is

er
hall
raj

Valószínűnek

tart-

majd

a

rajz

rajz

el-

dl!

felhívjuk

szeméikosárba

addig

utolsóéves

tiltakozunk

hogy

a

bürokratiz—

báljukat
fűti

az

fokozásával,

erkölcstelen

zot

készü-

a

Gimnázium

az
azt

a

illetékesek

méltó

juttassák
„Schönherz

helyére,

fia

et.
Zoltán"

ifjúmunkásai.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik felejthetetlen jó férjemnek és édesapánknak temetésén résztvettok és koszorúval, virággal bánatunkat enyhíteni igyekeztek.
özv. Busa Antalné
és gyermekei.

Ifjúsági

gyárakban,

termelés

selejt
Barosg

úimuiatá

megteremtésére

irodákban

x GYÁSZHÍR, özv. Égető Jánosné, született Tószegi Rozália 68 éves
korában elhunyt. Temetése folyó hó
13-án 9 órakor VII. ker., Dob-utca
6 szám alól.

cukrász-

Baross

diákjai,

Vasárnap este 7 órai kezdettel a megyei népművelési központ előadást rendez
Makón.
Az előadás keretében Szabó
László elvtárs, a Mezőgazdasági

egyik
található

SzlT

MINSz-HIREK

Délmagyarország Nyomda NV,
Szeged.
Felelős vezető: Koncz László,

pályán, Minden valószínűség
szerint a Honvéd győzni fog
és ezzel bebiztosítja a bajnokságát Az ÉDOSz Móra szántén itthon játszik, Hódmező-

Tegyük

tömegsporttá

Felszabadulásunk öt éve alatt
a magyar sport minden ága, a
Párt útmutatásai alapján, hatalmas fejlődésnek indult Sok
sportágiban már jóval túlszárnyaljuk azokat az eredményeket, melyeket a felszabadulás
előtt értek el a magyar sportolók. Ezeket az eredményeket
— a tapasztalat azt bizonyítja
— csak azokban a sportágakban
sikerült elérnünk, melyeket tömegsporttá fejlesztettünk, melyek kiapadhatatlanul adják a
tehetségeket a dolgozó nép fiai
közül.
Kétségtelen az, hogy ez
a
fejlődés — ha nem is teljes mértékben — az úszósportban is jelentkezik, azonban szegedi viszonylatban nem mondhatjuk el
nyugodt lelkiismerettel, hogy az
úszásnak tömegsporttá való fejlesztése érdekében már mindent
megtettünk. A jelenlegi egyetlen
szegedi úszóegyesület, az SzSzMTE úszószakosztálya
ugyan
igen sok javulást mutat, sokkal
szélesebb és népesebb rétegeket
mozgat meg most, mint az elmúlt évben. A szakosztály létszáma is nagy mértékben emelkedett és egyre több munkásfiatal kapcsolódik bele munkájába.
Ez azonban kevés. Az egyesület
és az egész sportág elszigetelődött természetes alapjától és fejlődésének biztosítékától — a dolgozó tömegekkel való szoros és
szerves kapcsolattól. Igaz, hogy
a fiatal, tehetséges Csapó Gábor személyében az SzSzMTE
és a kijelölteket küldljék Aradi-utca 6. szám alá. Hívja fel
minden sportfelelős a dolgozók figyelmét arra, bogy az
eredménylapját mindenki vigye magával, hogy azon az
edzés igazolható legyen.
A pályatulajdonos egyesületeket felhívjuk, hogy pályáikat az MHK-próbáztafásokra
azonnal szereljék fel (magas*
ugró léc, távolugró hely, súlygolyó és mászókötél).

Igazgatóság szövetkeze[i
osztályának vezetője, ismerteti a
makói dol gaztól.kai a
növényápolási munkálatok időszerű
kérdéseit. Szabó elvtárs előadása után a szegedi üzemi kultúresoport előadást mutat be a
dolgozóknak. Az előadást a Petőfi-parkban rendezik meg. ahol
már a kora délutáni órákban, a
filharmónikus és a cigányzenekar zeneszámokkal szórakoztatja a makói dolgozókat.

BELVÁROSI
Telefon : 40—25

tárté'.

MAiUS 17-ir, SZERDÁIG:
a külfö dön nagy s kert ara'ott
szovjet film:

Epv
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Telefon Aut. 33—44
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Harmadik csapás
A győzelmes krimi csata története
SlöadasoK Küídetc t> oeiváio»i es Korzó
rrozibar léfköznap
es s órakor,
m « í m a n *» linnenna* i
t rtrakoi

EAtiLYA itimtzinnaz
j I ELKKON d4- Ti | 1 '
MÁJUS 17-ig SZERD.AIQ:
1. M A G Y A R H Í R A D Ó
2. S Z O V J f c T H Í R A D Ó
3. G Y Ő Z T E S O R S Z Á G E G Y
NAPJA
tioaaason nelköznap tei i es a-Kui,
Vasár- él ünnepnapi, féi 7 és 8-kor.

Ujssegedem

vásárhely csapatával. E mérkőzés a dolgozók érdekében
délelőtt 10 órakor lesz megtartva, a Móra-pályán. — A'
Postás Kisteleken játszik.

ax úszást

is!

...

háromszoros országos bajnokkal
rendelkezik, igaz, hogy
Barcs
László, Fazekas László,
Bánkúti ós sok más úsizó is komoly
esélyese lelhet az idei országos
ifjúsági bajnokságoknak, azonban felvetődik a kérdés: kik jönnek majd utánuk, kik
fogják
majd képviselni Szeged
úszósportját, ha ők más korosztályba tartoznak majd?
Az SzSzMTE vízilabda csapata ma a legerősebb együttes a
kerületben és minden lehetősége
megvan bekerülni az NB I-be.
Aki azonban jobban megfigyeli
az együttes összetételét, az azonnal láthatja, hogy abban jóformán nyoma sincs új, fiatal tehetségeknek. Ki képviseli majd
a szegedi vizilalbda-sportot, ha a
mai játékosok kénytelenek lesznek felhagyni az aktiv versenyzéssel ?
Pártunk már számtalanszor
felhívta figyelmünket az ilyen
és hasonló nehézségekre és a
Pártnak az útmutatásait minden
esetben előrevitték
ügyünket.
A Magyar Uszó Szövetség Középkerületének Intéző Bizottsága
felülvizsgálta ezeket a problémákat és a következő határozatot hozta:
Az úszósportnak és a vízilabdasportnak tömegsporttá fejlesztése árdekében ez évben először, kerületi viszonylatban megrendezzük az alapfokú vízilabda
bajnokságot, melynek első három helyezettje jogosult résztvenni a jövő évi Hl. osztályú
vízilabda bajnokságon. Ebben az
alapfokú bajnokságban résztvehetnek az üzemek, hivatalok, közületeit és tömegszervezetek előzőleg benevezett csapatai. Ezekben a csapatokban csak olyan
játékosok szerepelhetnek, akik
1048—49. évben I. és II. osztályú versenyeken részt nem vettek. A bajnokság aiz új szabályoknak megfelelően bonyolódik
le, melyeket azonban a lehetőség határain belül alaposan megkönnyítőnk (kis víz, leállási szabadság, rövidebb játékidő stb.)'
Biztosaik vagyunk benne, hogv
az érdekelt üzemek, hivatalok,
közületek és tömegszervezetek
ér,ik ennek a kérdésnek fontosságát és betartva a június 1-i
nevezési határidőt, minél több
csapatot neveznek te. Erre ezúton is felhívjuk az érdekeltek
figyelmét! Nevezni és bővebb
felvilágosítást kapni Klein Frigyes coort társnál, Szeged, Ipari
tanulóiskola, Eötvös-utca 2. és
Tombácz István sporttársnál,
Torontáli-téri sportuszoda
Előre a Párt útmutatásai szerint a szegedi úszósportnak tömegsporttá fejlesztéséért! »

APRÓHIRDETÉS

zési központi kultúrvezetőket,
hogy pénteken délután pontosan
|
ADAS-VETKL
|
6 órakor részükre rendkívül fontos értekezletet tartunk. Pontos FLADÓ egyajtós Jégszekrény,
6
meeie'enést kérünk.
személyes Zsolnai ét- és kávékész-

MÁIUS 12-12 PÉNTEKIG:
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadő:
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:
BODAY PAL.
Szerkesztőség: Szeged. Jókai-u. 4.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16. és 35-00.
'A'z z-szel jelzett közlemények
díjazottak.

less vasárnap

A megyei népművelési központ vasárnap
előadást rendez Makón

lesz

Lenin-utca

utolsóéves

óráig.

bál

kirakatában

telen
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Üzemi sportfelelősök
figyelem!

Az üzemi és tömegszervezetek sport fel el ősei jelentkezzenek az MHK-hivatal helyiségében (Aradi-u. 6), hogy a
hozzájuk tartozó benevezettek
eredménylapjait
átvegyék,
minden nap délután 5—8 óra
között
A sportfelelősök minden 50
benevezett közül jelöljenek ki
A SZEGEDKÖRNYÉKI községek egyet
MHK-edzőtanfolyamra

ben a dolgozók nagy örömmel fogadták a közérdekű hírszolgálatot.
A S O M O G Y I K Ö N Y V T A R nyit- A tanyaközpontok lakóit Is- rendszeres időközökben tájékoztatja a
va köznapokon 9-tól 18 óráig.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR fontosabb eseményekről a hírszolreggel 8 órától este 7 óráig van gálat.
nyitva
köznapokon.
Köoyvkö'.A TÜZfiP dolgozói április negyecsönzé;, d. e. 8-:ól I óráig.
dikével bekapcsolód ak a „Vorosin"
mozgalomba és m a már szép eredményt tudnak felmutatni. A
teSzolgálatos
gyógyszertárak;
lephelyekre virágokat ültetnek, renFranki József: Szent György-tér det s tisztaságot tartanak. Vigyáznak
6. Tel.; 35—10. Temesvári József: az áru minőségének megóvására,
Klauzál.tér 9. Surjányi József: Kos- gondosan kezelik a gépeket és munsuth L. sugárút 31, Tel, 34—36.
kahelyüket időszerű
dekorációval
•
díszítik,
hogy minél otthonosabb
legyen és jókedvvel végezzék munkájukat.
9

hétköznapokon

Az újszegedi pályán bonyolítják le a Szegedi Lokomotív
—Magyar Textil, Szegedi SzMTE—Szolnoki MTE bajnoki
labdarúgó mérkőzést. A Lokomotív jó formában van s így
valószínűleg biztosan győzi le
a sereghajtó Magyar Textil®
A bajnokságra törő szegedi
szakszervezeti együttes pedig a
Szolnoki MTE-vei küzd meg
a bajnoki pontokért. Bár az
ősszel Szolnokon is biztosan
győztek a
szakszervezetiek,
mégsem szabad könnyen venniök a mérkőzié8t. A könnyelműség mindig megbosszulja
magát, amire példát éppen a
közelmúlt
adott.
Mennyire
hiányzik nekünk az a Kiskunhalason hagyott két pont, az
caak most az első három helyezett közötti fej-fej melletti
küzdelemben mutatkozik meg
igazán. Nem szabad lebecsülni
a szolnoki együttest azért sem,
mert igen jó formában van,
ugyanis az elmúlt héten Budapesten győzte le a MÉMOSz
csapatát. H a a szegedi játékosok átérzik a mérkőzés fontosságát és teljes erőbedobással
fognak küzdeni, akkor a győzelem nem maradhat el. A
keddi edzésen húzódást szenvedett Gréczi, az SzSzMTE
fiatal összekötője s így az orvosi vizsgálat fogja eldötmteni,
hogy játszhat-e a Szolnok elleni mérkőzésen.

A Szegedi Textil Szolnokon
vendégszerepel. A szintén bajnokságra törő szolnoki vasutas
esélyese a találkozónak, ezért
a Textiles kis gólarányú vereségére lehet számítani.
hivatallal.
Kiadóhivatal.
Az N B Ill-as csapataink
A KÖZVÁGÓHÍD kuitúrcsoport- közül
a Honvéd Bácsalmás
ja a kecskéstelepi MNDSz kuHúr- együttesével méri össze erejét,
csoportjával karöltve május 13-án negyed 2 órakor az újszegedi

délután 6 órakor
a közvágóhídi
kultúrteremben
műsoros előadást
kiállítás
rendez. A műsorban a kul'úrcsoVasárnap délelőtt nyílik meg a portok tagjai szavalatokkal, énekMagyar-Szovjet Társaság
Horváth számokka', népi táncokkal és egyMihály-utcai székházában a „Kom- felvonásos színdarabokkal
szereszomol" kiállítás,
pelnek.
SZOMBATON
este 7 órai kezTUDOMÁNY
Vasárnap délelőtt 11 órakor tartja dettel a Belváros III. MSzT szervemeg alakuló konferenciáját * Sze- zet (Honvéd-tér 4.) műsoros estet
gedi Biológus Kör az Ady-téri Fgve- rendez.
MAKÖN folyó hó 14-én nyílik
temen.
meg a „Szovjet grafika" kiállítás,
MUZEUM
nyitva
vasárés
ünnepnapokon B órától
13 óráig

labdarugómiisor

let.
Érdeklődni: 8—10 óra között
Sztálin-körút 58a- II. em. 3.
2941
ELADÓ épület faanyag és cserép.
Érdeklődni szombaton és hétfőn Bózsó míiköszörflsnél, Mérei-u. 17- sz.
GYERMEKAGY eladó, deszkát veszek. Tóth asz'alos, Petőfi Sándorsugárúl 75.
2942

BOTORT nagy választékban az Asztalosmesterek
Bútorcsarnokában,
Szegeden, Dugonics-tér 11.
ELADÓ gyalupad
szerszámokkal,
új aj'ó. előszobafal, ebédlőbútor —
Ady Endre-tér 62935
PRÍMA állapotban levő mély gyermekkocsi matraccal együtt eladó.
Megtekinhetö Batthyány (Zerge)-u.
33. I. 12 délután 5—7-ig.
2936
PARADICSOM-konzerv,
sűrített,
minden nagyságban- — Meinl-fiók,
Szeged, Lenin (Kárász)-utca.
|
KÜLÖNFÉLÉK
|

UTOLSÓ nap olcsón eladó nagyasztal, ajtó, snanyolfa', nagy fallóra, kis vasasztalok, biliárddákók, TÖBB pénzt kap í) találatra a Klau-*
kis mángorló, mázsa, kályhaellenző, zal To-Tó-nál, Klauzál-tér 2. szám.
faasztal, mosdó, teniszütők, festő2871
állvány stb. Kígyó-utca 2. I. em. 2 GYORSABBAN és készpénzben fizet
2939 nyereményt a Klauzál To-Tó. Klauzál-tér 2.
2871
MÉG szombat déli 1 óráig tippelKerékpárt vesz
het a Klauzál To-Tó-nál, Klauzáltér 2.
2871
a kiadóhivatal
MÉHÉSZEK! — Anyákat, fajtiszta
lenin-u. 6 tz.
törzsből szállítunk.
Válaszbélyeg
Nagy
István,
méfrtenyészlőt'elep.
2929
SZOBABÚTOR ágyakkal, konyha- Mezőhegyes.
bútor eladó. Ugyanott fűrészporoskálya fűrészporral együtt. Megtekinthető délután 6—8-lg. Vasárnap
délelőtt, délután 3-ig. Dózsa
Oyu. 16b, I. em, 19. 3 csengetés. 2916

^

OKTATÁS

|

GYORS- és gépírótanfolyamok kezdődnek május 15 én dr. Rosenbergné gyorsíróiskolájában
Sztálin-sétány 1., Muzeumnál.

