Szép eredmények mutatkozna k
Szegeden a növényápolási
munkákban
A szegedi Villanytelep
dolgozói
versenyre
hívták ki a győri
és a
budapesti
Elektromos
Müvek
dolgozóit

Uj feladatok előtt a Szakszervezeti
Világszövetség
A békéért, a háborús uszító
imperialisták ellen, világméretekben folyó küzdelem nem veszített lcndüle léből a békealáíráBok lezajlása után sem Magyarországon. A békevédelmi bizottságok továbbra is főfeladatukrak tekintik a dolgozó tömegek
állandó felvilágosítását, a béke
védelmének állandó napirenden
tartását. Tudatosítják, hogy a
béke védelme nemcsak a békeívek aláírásából állott, bár kétségtelenül ez is igen fontos tényezője volt a harcnak, hanem az
eredményes, jó termelőmunkában. Szép példát mutatott ebben
a levelényi Állami Gazdaság békevédelmi bizottsága, mely
a
békeívek aláírása után bekapcsolódott a termelés terén a felvilágosító munkába. Megértették
azt, alhogy Pálinkó Eszter, a gazdaság dolgozója mondta, hogy
munkával tudjuk eredményesen
védeni a békét
I A munka termelékenységének
emelésével küzdenek a békéért a
Szovjetunió és a népi demokráciák dolgozói. A harc tovább folyik az imperialista országok dolgozói részéről is. Nápoly, Palermo, Amszterdam, Rotterdam kikötőmunkásai dacolnak minden
rendőri önkénnyel s nem hajlandók kirakni az amerikai fegyverszállítmányokat. Az angol békevédelmi bizottság erélyesen tiltakozott az ellen, hogy Angliát
amerikai atombombatámaszponttá építsék ki és követelte, hogy
az amerikai katonák és bombavelők haladéktalanul menjenek haza Amerikába. Szerte a világon
növekvő terrorral igyekeznek az
amerikai imperialisták zsoldjában álló kormányok megakadályozni, hogy a dolgozók békemozgalma tovább erősödjék, s
hogy a dolgozók, elsősorban a
nemzetközi munkásosztály egysége egyre szilárdabbá váljék.
A békeharc állásának
ilyen
körülménvei között különösen
nagy jelentősége van a Szakszervezeti Világszövetség budapesti ülésének. A Szakszervezeti
Világszövetség célkitűzései között kezdettől fogva ott szerepel a béke, a békés alkotó mimka védelme, a békés munkához
való jog biztosítása. Éppen ezért
igyekeztek az angol TUC. az
amerikai CIO és AFL munkásáruló, jobboldali vezetői megakadályozni a Szakszervezeti Világszövetség munkáját. Azt hitték, hogy ha az angol munkásosztály iránti megbecsülésből annak idején elnökké választott Arthur Deakin, a TUE imperialistabérenc vezetője drámai jelenet
rendezése közben elhagyja elnöki
székét, halálos csapást mérhetnek a munkások osztályharcos
nemzetközi szervezetére. Ez a
törekvésük azonban sikertelen
maradt. A Szakszervezeti Világszövetség ma erősebb, mint valaha.
A Szakszervezeti Világszövetség keretébe tartozó szervezetek
az elmúlt esztendő alatt a Világszövetség milánói kongresszusának
határozatai értelmében
dolgoztak E határozatok szellemében számos sikeres
harcot
vívtak meg és harcukkal hozzájárultak a Szovjetunió-vezette béketábor erejének növeléséhez. A
nemzetközi helyzet új feladatokat ró most a szakszervezeti
mozgalomra az egész világon. A
budapesti tanácskozás leoz hivat-
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va arra., hogy felmérje a Müánc
óta megtett utat és kijelölje az
új feladatokat
— A világ tudni akarja —
mondotta Giuseooe di Vittorio
elvtárs, a Világszövetség elnöke,
az ünnepélyes megnyitóülésen —.
hogy mit tesznek a szakszervezetek nemcsak a munkásosztály
jogai védelmében, hanem az
egész emberiség megmentése érdekében. A munkásosztály ma a
békemozgalom élvonalában harcol s ez a vezetés felelősséget ró
rá minden dolgozóval szemlber..
Természetes tehát, hogy a munkásosztály osztályharcos nemzetközi szervének a szerepe is megnőtt, nemcsak a munkásosztály
érdekeinek védelme, hanem az
emberiség megmentése érdekében vívott nagy harcban való
tevékeny résztvétel is a Szakszervezeti Vüágszövetség fel
adatai közé tartozik. Ez természetesen nem jelenti azt. mint
Di Vittorio elvtára is megállapította, hogy a Világszövetség
szakmai szervezeteinek nem kell
foglaltoozniok saját szakmai kérdéseikkel. A szakmai szövetsé
geknek meg kell szerv ezniök saját szakmájuk munkásait saját
eszközeikkel, a maguk speciális
helyzetének megfelelően. Saját
munkájukon keresztül azonban
tevékenyen szolgálni kell
az
egész munkásosztály, s ezen ke
resztül a nemzetközi békefroui
megerősödését.
A szakszervezeti mozgalom további harcában különös fontossága van a szakszervezeti moz
galom egységének. Mint ahogy
Deakin és bandája kiválása nem
gyengítette, hanem erősítette a
mozgalmat, éppen úgy nem keli
félniök a szakmai szövetségeknek attól, hogy soraikat megtisztítsák az imperialisták ügynökeitől. Nem szabad összetévessz
teni az egyes jobboldali szak
szervezeti vezetőket az általuk
„képviselt" szakszer/ezetek dolgozó tömegeivel. Jellemzően mutatja e®t a közelmúltban történt
eset, amikor a londoni dokkmunkások kitartottak a sztrájk
mellett egészen a
győzelemig,
holott
áruló vezetőik, élükön
Deakinnel, mindent elkövettek
arra, hogy a munkások követeléseit leszereljék. A szakmai szövetségeknek különös gondot kell
fordítanok ezekre a szervezetekre. De minden rendelkezésre álló
eszközzel támogatni kell a gyarmati és függő országok népeit
és fejlődő szakszervezeti mozgalmukat Végül vigyázniok kel;
a szakszervezeteknek arra, hogy
a szindikalista veszély fel ne üs
se a fejét soraikban. Tudniok
kell azt, hogy az osztályharcol
csak a munkásosztály pártja vezetheti az egyes országokban és
a szakszervezeti mozgalom feladata, hogy a munkásosztály
pártjait támogasra ebben a harcban.
A budapesti tanácskozásokra
figyelnek most a világ szervezett dolgozói. Várják tőle a nyílt
kiállást a béke ügye, a Szovjetunió-vezette béketábor mellett
Várják tőle, hogy a szervezett
dolgozóknak megmutassa az utat
melyen haladniok kell az elkö
vetkezendő hónapkobtn a tőké
sek kizsákmányolása és a háborús politika ellen vívott, világméretekben folyó küzdelemben.

B minisztertanács rendeletet fogadott el
a megyei tanácsok, valamint a budapesti városi tanács
felállításáról és működésének megkezdéséről
A minisztertanács Dobi István
elnökletével
pénteken délelőtt
ülést tartott.
A belkereskedelmi miniszter
előterjesztésére a minisztertanács
rendeletet fogadott el a megyei
tanácsok, valamint a budapesti

városi tanács felállításáról
és
működésének megkezdéséről.
A minisztertanács hozzájárult,
hogy Rónai Sándornak, az Elnöki Tanács elnökének. * magyar
népi demokrácia érdekében ki-

fejtett munkásságáért, a Ko®.
suth-érdemrend második fokozatának adományozására a minisztertanács elnöke felterjesztést tegyen a Népköztársaság Elnöki
Tanácsához.

A nemzetközi szakmai
szövetségek
a munkásmozgalom
egységének
megszilárdításán
fáradoznak
A Szakszervezeti Világszövetség pénteki ülése
A Szakszervezeti Világszövetség nemzetközi szakmai szövetségei május U-i délelőtti
vitájának első szónoka az
Élelmezésipari
Nemzetközi
Szakmai Szövetség titkára, A.
Dicsev elvtárs (Bulgária) volt.
Több példán keresztül ismertette a kapitalista és gyarmati országok szakszervezeteinek harcát, a hozzájuk tartozó
iparágak dolgozói anyagi helyzetének megjavításáért.
V. JOURDAIN, (Franciaország)
a Vas- és Fémipari Nemzetközi Szakmai Szövetség titkár
ra beszámolójában rámutatott,
hogy a nyugnteurópai tőkések
tervet dolgoztak ki, hogy üzemeik egész sorát átviszik a
latinamerikai államokba.
Jourdain beszédében ismertette a Nemzetközi Vasipari Szakmai Szövetség jelenlegi feladatait, amelyek közül kiemelte;
feladata hirdetni az igazságot a
Szovjetunió és a népi demokráciák dolgozóinak helyzetéről.
BOZSÓKI FERENC,
(magyar) a Vegyipari Nemzetközi
Szakmai
Szövetség
titkára beszédében kiemelte,
hogy a szövetség tevékenységét három irányban építette
ki:
— Erősítette a békeharcot
az egész világon, fokozta a
küzdelmet a dolgozók létfontosságú érdekeinek és demokratikus
szabadságjogainak
védelméért, népszerűsítette a
szövetség felajánlásait és céljai! az összes országok dolgozói között.
V. BEREZIN, •
(szovjet) a Vasipari Nemzetközi Szakmai Szövetség alelnöke kifejtette, hogy az amerikai és angol imperialisták
lázas
ütemű
fegyverkezést
folytatnak. Kimutatta, hogy a
Szovjetunióban ós a népi demokráciákban a nép életszínvonala folytonosan emelkedik.
Hangsúlyozta: Már az első
lépések bebizonyították, hogy
i szakmai szövetségek létrehozása szükséges és hasznos
volt a nemzetközi munkásegység szorosabbra fűzése érdeké
ben. A nemzetközi szakmai
szövetségek erkölcsi és anyagi
•tógítséget adnak azoknak a
dolgozóknak, akik
harcolnak
a reakciónak a dolgozók életszínvonala és demokratikus
íogaik ellen irányuló támadásaival szemben és akik küzdeiek a háborús előkészületek
ellen. A nemzetközi szakmai
szövetségek a munkásmozga'om egységének megszilárdításán fáradoznak — nemzeti és
nemzetközi vonalon —, hogv
megvédjék a demokratikus jogokat, szembeszál lva a tőkés
kormányoknak a haladó munkásmozgalmi harcosokat érintő hajszájával. Szükségesnek
találja, hogy a nemzetközi
szakmai szövetségek tevékenységét széles körben ismertessék.

— Kívánatos lenne — folytatta Berezin —, hogy a nemzetközi szakmai szövetségekhez tartozó szakszérvezetek levelezés ú/tján vegyék fel a kapcsolatot az összes szakszervezetekkel, amelyek nem tagjai
a szakmai szövetségnek, kölcsönösen adjanak hírt egymás
munkájáról, munkásküldöttségeik látogassák meg egymás
szervezeteit.
Összegezésül kijelentette, hogy
a szakmai szövetség egyik legfontosabb feladata a közeljövőben: Aláírások gyűjtése a Béke
Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottsága stockholmi felihívására az atomfegyver betiltásáért.
MARTEL
(Franciaország)', a Bányászati
Nemzetközi Szakmai Szövetség
elnöke volt a délelőtti tanácskozás utolsó szónoka. Annak a véleményének
'adott
kifejezést,
bogy a jelenlegi helyzet az öszszes iparágak minden dolgozójának közös akcióját követeli, —
Franciaországban a bánytulajdonosok a Marshall-terv szolgálatába szegődtek, aminek következtében 35 bányát bezártak.
Elmondotta, hogy az amerikai
imperialistáik
megkezdték
a
Ruhr-vidék és Lotharingia fegyverraktárrá való átalakítását a
háború előkészítése céljából. A
dolgozók részéről elszántabb akcióra van szükség, hogy meghiúsítsák a háborús gyujtogatók
terveit
U. MURT
A délutáni vita során U. Murt
(Finnország), az Építő- és Faipari Nemzetközi Szakmai Szövetség titkára hangoztatta, hogy
fokozni kell a harcot a békéért
és a jobb megélhetési viszonyokért. Széles körben népszerűsíteniük kell a Szovjetunió és a
népi demokráciák sikereit.
P. Delanoue
(Franciaország), a Pedagógusok
Világszövegégének titkára, beszédében kijelentette, hogy a békéért vívott harc első soraiban
mostanáig a dokkmunkások, a
tengerészek és a vasmunkások
küzdöttek, de ebből a harcból a
pedagógusoknak is ki kell venni
részüket.
Kimutatta, hogy a tőkés államokban a pedagógusok elégedetlensége és a már megindított akciók lehetőséget nyújtanak arra, hogy a Pedagógusok Nemzetközi Szövetsége sikeresen küzdjön a nyugati államokban az oktatásra szánt állami hitelek csökkentése ellen és fokozza békeharcát.
Az egyik legújabb amerikai
nevelésügyi jelentéssel foglalkozva — melynek aláírói közt a
többi között Eisenhower tábornok neve is szerepel — Delanoue
kimutatta: hogy az amerikai iskólák a tanuló ifjúság háborúra
való előkészítésének szervezeteivé
váltak, majd így folytatta:
— A pedagógusok előtt óriási
feladatok állnak. Szolidaritásuk-

ban kell részesíteni a béke megvédéséért és anyagi helyzetük
megjavításáért folytatott tevékenységük miatt állásukból el*
bocsátott pedagógusokat,
W. BAUMGART
I
(Német Demokratikus Köztánsa-i
ság), a Posta, Távíró, Telefon
és Rádió Dolgozói Nemzetköri
Szakmai Szövetségének titkára
rámutatott munkájuk nehézségeire és hiányosságaira. Példának hozta fel a nyugatnémet
reakciós szakszervezeti vezetők
megtorló akcióit, akik munkájukból való elbocsátással fenyegetik meg tagjaikat Ugyanezek
a reakciós szakszervezeti vezetők
voltak azok, akik számos szakszervezeti tag erélyes tiltakozása ellenére bevitték a nyugatnémet szakszervezeteket a sárga
internacionáléba.
Ezután a szakszervezeti mozgalom mindenfajta szabotőrtől
és ellenségtől való megtisztításának fontosságát hangsúlyozta.
Határozati javaslatot
nyújtott
be a konferenciához, hogy a
Szakszervezeti
Világszövetség
Végrehajtó Bizottsága határozott formában és véglegesen szakítson meg minden kapcsolatot
a
jugoszláv
szakszervezetek
áruló vezetőivel.
A. BURSKI
(Lengyelország)', a Textil
éS
Ruházati Ipar Nemzetközi Szövetségének titkára rámutatott a
szektárianizmUd veszélyeire, melyek olykor szövetségen
belül
megnyilatkoztak. Hangsúlyozta
továbbá a Szovjetunió és a népi
demokráciák gazdasági és szociális vívmányai széles
körben
való népszerűsítésének szükségességét a tőkés országok dolgozói között.
S. MORARU
(Románia), a Közlekedési Dolgozók Nemzetközi Szakmai Szövetségének titkára a tőkés és
gyarmati országok közlekedési
dolgozóinak harcát ismertette a
gazdasági és szociális helyze'ük
megjavításáért, valamint a béke megvédéséért.
A Szovjetunióban és a népi
demokráciákban a közlekedés
dolgozói nagv lelkesedéssel veszik ki részüket a kommunizmus illetőleg a szocializmus építéséből.
A Közlekedési Dolgozók Nemzetközi Szakmai Szövetsége lendületet adott a békebizottságok
munkahelyeken való megalakításának. A Béke Hívei Világkongresszus Állandó Bizottsága felhívásának a közlekedés dolgozói
mindenütt készséggel tettek eleget.
A május U-i ülés a 15 tagú
határozati javaslatot előkészítő
bizottság megválasztásával fejeződött be.
A nap folyamán 14 jelenlévő
francia küldött üdvözlőtáviratot
intézett a francia általános szakszervezet. a CGT főtitkárához,
Benőit Frachonhoja a tilalmából.
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Elfogadta az országgyűlés az uj büntetőtörvénykönyvről szóló törvényt
Az országgyűlés pénteki ülé- clködösítésére és el sikkasztására.
sén a büntetőtörvénykönyvről Ez a törvényjavaslat világos és
szóló törvényjavaslat tárgyalását határozott, mindenki által értfolytatták. Az ülést Drahos La- hető és félreértésre nem ad aljos elvtárs elnök nyitotta meg. kalmat. A javaslat tehát egyElsőnek Tóth Endre a Nemzeti részt hathatós eszköz a szociaParasztpárt nevében szólalt fel. lizmus építésében, másrészt pe— Az előttünk lévő törvény- dig eleő lépés szocialista büntejavaslat — mondotta — nemcsak tőjogunk megalkotásához. Ez a
legfontosabb alapelveiben, tar- javaslat törvényerőre emelkedtalmában és lényegében különbö- vén. harci eszköz legyen a szozik a régi bünte'őtörvénykönyv- cializmus építésében, amellyel sitői. hanem formájában is. A bur- keresen küzdhetünk ellenségeinkzsoá büntetőtörvénykönyv el- kel — osztályellenségeinkkel és
vont, mesterkélt, önmagáért való a békét megbontani törekvő imjogászkodás, amely kiválóan al perialisták ügynökeivel — szemkalmas volt paragrafusok csil-1 ben. A törvényjavaslatot elforésére, csavarására, a
lényeg I gadta.
Vigh Isivánné elvtársnfi, szegedi képvlselfinfi felszólalása
Vigh Istvánné elvtársnő, szegedi képviselő, volt a következő
felszólaló:
— Ma a törvények a dolgozók
érdekét, a mi érdekünket szolgálják — mondotta. — De nem
elég jó törvényeket hozni, har.em olyan bíróságokra van szükség. amelyek helyesen alkalmazzák a törvényeket. Ez csak akkcr valósulhat mee. ha a szakbírók mellett ott vannak a bíróságokban azok a munkások és
parasztok, akik kifejezik a dolgozó nép meggyőződósét. Megértették a dolgozók, hogy ezzel
válik a bíróság az ő bíróságukká. Megbüntetjük az ellenséget,
azokat, akik rendszerünket támadják, akik a r-ocializmus építése ellen izgatnak, akik a dolgozók tulajdonát
károsítják
meg. De, mint bíráik nemcsak
büntetünk, hanem nevelünk is.
— Mi, asszonyok, is ott vagyunk már a bíróságoknál. Mi
jól megértjük ennek a jelentőségét és a Párt a kormány, dolgozó népünk ezen a helyen sem
fog csalódni bennünk. Ugy bíráskodunk majd a törvény alapján, hogy ezzel dolgozó népünk
hasznát szolgáljuk. A munkátok és dolgozó parasztok fiai és
leányai nemcsak mint népi ülnökök. hanem mint szakemberek is
bevonulnak az igazságszolgáltatásba. Már képezik azokat a
munkás és paraszt dolgozókat,
akik nemsokára ott lesznek az
ügyészek és a bírák között, hogy
még jobban kidomborítsák munkásosztályunk vezető szerepét, a
dolgozó nép közvetlen részvételéi az igazságszolgáltatásban. Ezért Pártom, munkástársaim és
a magam nevében örömmel elfogadom az új büntető törvényjavaslatot.
Halász Aladár (Magyar Radikális Párt)
felszólalásában
hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat minden rendelkezése a
haladást és a magyar dolgozó
nép érdekeit szolgálja. A törvényjavaslatot elfogadta.
Ezután Ries István elvtárs,
igazságüeynur.iszter válaszolt a
félsz álalásokra.
Hangsúlyozta,
licgy a büntető igazságszolgáltaiásnak célja a dolgozók államának és a dolgozók jogainak
védelme a szocializmushoz vezető út biztosítása érdekében. Míg
a burzsoá büntetőjog a kizsákmányoló kisebbség jogait védi a
dolgozókkal szemben, addig a
szocialista büntetőjog a dolgozók érdekeit és jogait védi a kizsákmányolók ellen.
— A szocialista büntetőjog,
amelyet a Szovje.unió élenjáró
bünte őjogi tudománya alapozott
meg, s munkások és parasztok
szocialista államának védelmét
és megszilárdítását tűzte ki feladatául — mondotta. — A szovjet szocialista büntetőjog védi
a munkások és parasztok osztályérdekét, kíméletlen harcot
folytat a hazaárulókkal, kémekkel,
diverzánsokkal szemben.
Büntető intézkedéseinek célja
nem csupán a bünte és, de a bűnösök megjavítása és átnevelése
is. Az új büntetőtörvénykönyv
megalkotásánál felhasználták a
szovjet büntetőjog tapasztalatait
és a szovjet büntetőjogot választották mintaképül. Uj büntetőtörvénykönyvünk az
élenjáró
gzovjet büntetőjogi tudomány,

tapasztalatai és & marxizmusleninizmus alapján épült fel.
Rámutatott ezután Ries István arra, hogy az új büntetőtörvénykönyv anyagi tartalommal töltötte meg a bűncselekmény fogalmát, amikor annak
leglényegesebb elemévé a társa-

dalmi veszélyességet tette Az
új büntetőtörvénykönyv a társadalmi veszélyesség gondolatát
az egész vonalon érvényesíti. A
társadalmi veszélyességhez méri
a büntetés súlyosságát. A bíró
köteles mérlegelni az elkövetett
cselekmény társadalmi veszélyességének fokát, de mérlegelnie
kell a cselekmény elkövetőjének
társadalmi veszélyeseégét
is.
Nemcsak a cselekménynél, hanem a személynél is mérlegelni
kell a társadalmi veszélyesség
fokát s a bírónak szocialista lelkiismerete szerint kell megfelelő
büntetést kirónia.
— A magyar jogászság minden erejével kiveszi a részét
a szocialista igazságszolgáltatás,
a szocializmus építése védelmének nagy munkájából — mondotta végül.
A lelkes tapssal fogadott beszéd után az országgyűlés a törvényjavaslatot általánosságban és
részleteiben elfogadta. Az országgyűlés ülésszaka ezzel befejeződött.

Ottó Grotewohl kapott megbízást a német
jóvátételcsökkentési kérelem előterjesztésére
A Német Demokratikus Köztársaság kormánya csütörtökön
minisztertanácsot tartott. A kormány foglalkozott a Szocialista
Egységpárt javaslatával, hogy
kérjék fel a Szovjetuniót a jó-

vátétel csökkentésére. A
minisztertanács magáévá tette a
javaslatot és megbízta Ottó Grotewohl miniszterelnököt, kérje
fel tárgyalásra a Szovjetunió
kormányát.

A Francia Kommunista Párt közleménye leleplezi
a Scbnman-terv háborns célkitűzéseit
A* oloss, holland és angol dolgozók
harcolnak
a háborús készülődések

elszántan
ellen

zaftot adott ki a Washingtonban készülő amerikai katonai tervről, mely
az atombomba Agliában való tárolását tartalmazza.
— Felhívunk mindenkit — mond
Szerdán Nápolyban a dolgozók ja a felhívás — , akinek hazánk bé
tiltakozó tüntetéseket rsndcztek a kéje és függetlensége drága, hogy
kikö-tóbe érkezett ú j amerikai fegy- álljon ellent ennek a tervnek, amely
atombombalámaszpontté
verszállitmány miatt. Tiltakoztak az Angliát

A világ dolgozói változatlan hevességgel küzdenek az amerikai imperializmus háborús tervei éa az Atlanti Egyezmény keretében
folyó
fegyverszállítások ellen.

ellen,

hogy

Nápolyi

haditengerészeti

megkíséreljék

támaszponttá

ki-

változatná

kai

katonák

és

követelje

és bombavelők

az

amerihaladék-

az Egyesült
Álépíteni.
A békevédelmi
bizottság talan visszatérését
lamokba.
falragaszokon éa röpcédulákon
tilFranciaországban nagy
felhábotakozott a fegverszállttáa ellen.
rodást váltott ki Schuman külügyPalermoban a hajógyár munkásai
miniszter terve, mely Franciaország
határozatot hoztak, amelyben megés Nyugatnémetország szén- és acéltagadják
a katonai
jellegű
munkál
termelését közős irányítás alá kíelvégzését
és kijelentik,
hogy
esa'
vánja helyezni. A Francia Kommua béke érdekében
hajlandók
dolnista Párt Politikai
Bizottságának
gozni.
közleménye éles szavakkal bélyegzi
Amszterdam,
Rotterdam és más meg ezt a tervet, amelyet közvetleholland kikötővárosok békevédelmi nül az amerikai imperialisták sugalbizottságai felhívást intéztek a ki- maztak.
kötőmunkásokhoz abból az alkalom— A terv háborús terv és a franból, hogy a htrek szerint hat ú jab'
cia érdekek elárulása
mondja a
amerikai fegyverszállítmány indul*
közlemény. — A javaslat elő akarja
a holland kikötők felé. A békevékészíteni
Nyugatnémetország
fel-,
delmi
bizottságok
felszólítják
a kifegyverzését és súlyosbítja a frankötómunkásokat,
hogy tagadják
meg
cia dolgozó tömegek életét.
Az

Trygve Lie Moszkvába érkezett
Május 11-én Trygve Lie, ax Egyesült Nemzetek Szervezeténe!, főtitkára helyettesével. K. E. Zincsenkóval egjditt Moszkvába érkezett. A repülőtéren Trygve Liet többek között A. A.
Gromiko. a Szovjetunió helyettes külügyminisztere és A. A. Roscsín fogadta.

A jugoszláv
munkások
az 1946-os felére
A bukaresti „Romania Libera"
c. lap idézi egv Belgrádból nemrég hazatért újságíró nyilatkozatát. aki megállapítja, hogv a
mai Belgrád nem különbözik a
régi, monarchofasiszta. vaev a
náci megszállás alatti Belgrádtól.
A város lakóit ma is az elnyomás, a terror és a nyomorúság
sújtja. De nenr kiilöi.bözik a főváros a vidéktel sem. egész Jugoszlávia a népek börtönévé váll.
A Jap megemlíti Timocica bányát ahol a munkások napi 16
órát dolgoznak és vasárnap sem
pihenhetnek. A bérek naponta
csökkennek és ma már az 1916os bérek 50—60 százalékára
süllyedtek. Ugyanakkor az árak.
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FELKÉRJÜK üdülni utazó
előfizetőinket, hogy címváltozásukat elutazásuk előtt pár nappal bejelenten- szíveskedjenek,
feltüntetve állandó lakóhelyüket
is és nyaralási címüket is. Közöljük olvasóinkkal, hogy lapunknak a nyaralási címükre való
küldése egy fillérrel sem drágítja meg az előfizetési díjat.
Minden előfizetőnk a legpontosabban megkapja nyaralási helyén lapunkat. Kérjük, hogv hazaérkezésük pontos idejét is közöljék a kiadóhivatallal Kiadóhivatal í

munkabére
esett

mint minden marshalüzált országban. állandóan emelkednek.
Hadicélokra azonban bőven van
pénz
egyed I a batajnicai
repülőtér több mint egymillió dinárba került.
Jugoszlávia fasiszta hóhérai
külföldre szállítják vagvonnkat.
Mult novemberben eev amerikai
hajó nagymennyiségű jugoszláv
aranyat szállított az Egyesült
Államokba. A belgrádi gyilkosok
a náci zsarnokok példáját követik. akik Svájcba és Spanyolországba szállították kincseiket.
De amint azok sem kerülhették
el sorsukat, úgy Titóék sem me.
nekülhetnek meg a néu Igazságos
és szigorú ítélete elől.

Di Vittorio és Louis Saillant távirata
Trygve Liehez
Di Vittorio elvtárs, a Szak- zeti harcosok, tudósok, aggas*
szervezeti Világszövetség elnö- tyánok, asszonyok és gyermeke ós Louis Saillant elvtárs, kek.
A Szakszervezeti Világszöfőtitkár május 12-én a következő távirajtot küldte Moszk- vetség feladatéhoz híven, hogyi
vába Trygve Lieiiek, az ENSz megvédje a doglozókat, Önhöz fordulva, sürgősen kövefőtitkárának:
Trygve Lienek, az ENSz tel ik: vessenek véget az ENSz
alapokmánya
ezen
cinikus
fótitkárának, Moszkva.
Főtitkár úr!
T — megsértésének, mely példátla'A Szakszervezeti Világszö- nul lábbal tiporja az emberi
vetség felhívja az ö n figyel- méltóságokat ós az emberi jomét arra a tényre, hogy az gokat.
Követeljük: Azonnal intéz*
elnyomás vad erővel dühöng
Görögországban ée még min- kedjenek, hogy az általános
dig folytatódik az ártatlan amnesztia lépjen életbe Görögországban ós számolják fel
foglyok kivégzése.
f.
Makronizosz, Yura, Acro- az összes koncentrációs tábonoflia táboraiban és Korfu rokat
Di Vittorio
.
stb. börtöneiben a hazafiak ezaz SzVSz elnöke.
reit borzalmasan kínozzák és
Louis
Saillant
lassú halálnak teszik ki őket.
az SzVSz főtitkára.
Vannak közöttük szűkszerve- i '

A párisi osztálybirőság
felmentette
René Hardy
Gestapo-ügynököt,
az ellenállási mozgalom
árulóját
A párisi katonai bfróság felmentette René Hardyt, «*
ellenállás
árulóját. Hardy immár
másodszor
kerüli el méltó büntetését. Hardy
mögött a gaulleista párt áll és ennek köszönheti a felmentő ítéletet.

Hardy-ügyre azonban
nem tesz pontot.

Kaltenbrunnernak,
a
Gestapo
Nürnbergben
kivégzett
főnökének
egyik, Ribbentrophoz és Hitlerhez
küldött jelentése megemlíti, hogy a
dél franciaországi ellenállást
Hardy
segítségével sikerült „lefejezni." A
Gestapo Hardy segítségével a dél
franciaországi ellenállásnak
jóformán egész vezérkarát letartóztatta,
kőztük Jean Mulint, az ellenállási
tanács elnökét. Valamennyit kivégezték, vagy megsemmisítő táborban
ölték meg.

A bianco toto-szelvényre felül b«
kell Írni a fogadás) hét számát éa
a megjelölt helyre be kell ragasztani a mérkőzéseket. A bianco szel*
vényen kívül természetesen kaphatók az egyes hétre szóló szelvények
is. 'X 20. hét mérkőzései a következők:

a hadianyag
kirakását.
Az amszterA
perben a tanuk
egymásután
amerikai
háborús
uszítók
igy készídami és rotterdami kikötőmunkáEgyedül
a
tik elő a franciák
szörnyűséges
szö- vallottak Hardy ellen.
sok gyűlésén
megfogadták, hogy
gauelleisrták
támogatták
továbbra
vetségét az oradouri
gyilkosokkal
a
nem rakják ki az amerikai hadiaz Intelligence Servisztálingrádi
hősök
ellen. M i n t Hit- is, valamint
anyagot.
ler idejében, a francia kormánykö- ce. amelynek egyik ügynöke egyeAz angol békebizottság nyilatko- rök — a francia nép és a Szovjet- nesen Londonból érkezett a tárgyaunió iránti gyűlölettől
vezetve — lásra, hogy Hardyt fehérre mossa
ismét cinkosává válnak
NémetorAz ellenállók és a balodali lapok
szág felfegyverzésének és cinikusan éles szavakkal tiltakoznak
a
felábbal
tiporják
Franciaország
jogait mentó Ítélet ellen.
a jóvátételre
és a
biztonságra.
— Ezt az ügyet fs — állapltja
A Politikai Bizottság
leszögezi, meg a Humanité — éppen úgy, núnt
hogy a Bidault-kormány franciael- a tábornokok botrányát, — osrtálytusolni,
a
lenes politikáját a jobboldali szo- érdekból el akarták
cialista párt vezetői támogatják.

Előfizetőinkhez

WAJTTS t*.

I belkereskedelmi miniszter

A 20. HÉT

ez

ttéM

MÉRKŐZÉSEI

(A bianco toto-szelvényre való be*
ragasztás végett.)

• |

20. HÉT

jf|

Ausztria—Magyarország
Magyar B—Ausztria B.
Kerámia—Diósgyőr
Pereces—Misk. Lok.
Mlsk. MNVTE—Klstert
Saújhely—Ózd
Mátészalka—Kisvárda
Hatvan—Debr. Honv.
Nyír VSK—Sajósztp. T.
MÉMOSz—Békéscsaba

a tejbeadási évet június 30-ig
meghosszabbította. A tehéntara
tóknak májuában és júniusban
az eddigi mennyiséget kell beadniok.

Orosháza—Phőbus

Újra
fellángolt
a föld foglalási
mozgalom
Olaszországban

Szeg. Lok.—M. Textil

Tovább folyik a földfoglalási
mozgalom Ferrara tartományban, ahol 800 munkanélküli
paraszt elfoglalt és művelni kezdett parlagon heverő földeket

az

Kiskunhalas—Cegléd

K. Lomb.—Kecsk. SzTE
Szeg. SzMTE—Szo.

MTE

Moszkv. Sp.—Len. Din.
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Jfó talajra

talált a

Vorosin-mozgalom

A SZEGEDI VÁGÓHÍDON
/

Ötmillió

forintos

A Szegedi Közvágóhíd dolgoeói
175
százalékra teljesítették első
negyedévi tervüket. Az üzem dolgozói elmondják: Nem a fizikai
erejük megerőltetésével, nem is
a terv kicsinysége következtében
érték el az átlagos 175 százalékot
— Felvetődik hát a kérdés,
vájjon mi volt a motorja a
vágóhídon a munkának, annak,
hogy a dolgozók az előirányzat
helyett másfélszeresénél is jóval
több munkát végezhettek el. Nem
rehóz kitalálni ezt senkinek se,
ha például a mult évben járt már
egyszer a vágóhídon és most újra eljön ide, Anélkül, hogy valami felhívná rá a figyelmét, már
fe bejárat előtt megállapíthatja,
hogy Itt nagy változások történtek az első negyedév alatt.
A Szegedi Közvágóhídra is eljutott a Vorosin-mozgalom. De
nemcsak, hogy eljutott, hanem
alaposan meg is gyökerezett itt.
Az épületek környékét még a
mult év végén is feneketlen gaz,
szemét, téglahulladék, csontok
és a vágásokból kikerülő elszórt melléktermékek tarkították.
A marhavágóhíd mögött
lévő
sarokban volt a csonttároló hely.
Az üzem öltöző- és ebédlőtermének
szú-rágta
deszkapadlója
alatt patkányok tanyáztak.
— Egyre jobban kezdett tűrhetetlenné válni ez a helyzet,
míg végül is a Vorosin-mozgalom rövid idő alatt
rondát teremtett Itt Is.

beruháxással

uj gépháx

üzem dolgozói. Habara István segédmunkás irányításával kiirtották a már koratavasszal burjánozni kezdő gyomokat. Felásták
a kertet, virágokat ültettek, új
parkokat létesítettek, füvesítették az üzemrészek környékét. Kihordták az udvarhói a fölösleges
hulladékot, a parkokat övező
rozsdás korlátokat pedig kellemes halványzöld színre festették
be.
A Vorosin-mozgalom nemcsak
az udvaron, de a munkatermekben, a az épületeken belül is megtette már jó hatását. Jóleső érzés belépni a nagy ebédlőterembe, a régi, rossz olajos padlónak
már nyoma sincs. A finom keramit kockákkal kirakott padlón
hosszú sorban
újrafestett szekrények állnak
egymás mellett,

minden dolgozónak megvan a
saját szekrénye, melyben elzárja
munkaruháját, tisztító eszközeit,
amikor távozik az üzemből. A
fürdő- és öltözőterem falán még
alig száradt meg a másfél méter
magas élénkzöld olajfesték. A
megromlott vízcsapokat is jórészt kijavították már. nyoma
sincs már sehol sem a régi rendetlenségnek.
Az üzem dolgozói éberen őrködnek egymás felett, s nem tűrik, hogy valaki hanyagságból
hét elején piszkos ruhában kezdjen a munkához. Voi. eset, amikor egy alkalommal az egyik
dolgozó előző heti munkaruháA csonthulladéknak légmentesen jában ment az üzembe, s már
elzárható tárolóhely épült. Az ebédszünet után nem engedték

A szegedi Villanytelep dolgozói
versenyre hivták ki a győri és a
budapesti Elektromosmüvek dolgozóit
(Tudósi!ónktó 1.)
A Villanytelep
hálózaü dolgozói versenyre hívták
ki a győri és a budapesti Elektromosmüvek dolgozóit
A verseny december 3 H g tart és
a versenyből győztesként kikerülő
üzem az „Ország első elektromos
üzeme" címet
és élüzemjelvényt
kapja meg.
A Villanytelep dolgozói
todják,
hogy ezért a címért és a kitüntetésért harcot kell Indítani a termelés frontján, ha azi® akarják, hogy
ebből a szocialista munkaversenyből becsületesen vegyék ki részüket. Éppen e*ért a fizikai és szellemi dolgozók őrömmel tették
meg
ezt a versenykihívást s —
mint
ahogyan az értekezleten hozzászólásaikból kitűnt — minden erejük-

Holnap

épül

munkához látni, addig, míg ki
nem cserélte piszkos munkaruháját A népnevelők közül különösen Bálint Vince elvtárs végzett jó munkát a Vorosin-mozgalom terjesztésében. Jól tudta
Bálint elvtárs, hogy a tisztaság
nemcsak fél egészség, hanem a
Szovjetunióban — és a szovjet
példa nyomán most már a vágóhídon is — egyben
fél eredményt Is Jelent
a termelés frontján. — Ez volt
az egyik alapja a vágóhídi dolgozók 175 százalékos tervteljesítésének.
Az elmúlt napokban államosították ezt, az eddig városi kezelésben lévő üzemet. Rövidesen megkapja a „Szegedi Vágóhíd Nemzeti Vállalat" címet. Az
államosítás újabb nagy lehetőségek sorozatét nyitja meg az üzem
fejlődése előtt. A közeli napokban már nagyarányú építkezések
kezdődnek meg ötmülióforintos
tervberuházásból, új. nagy. gyönyörű gépház ós 150 vagon élelmiszeráru hűtéséhez megfelelő
mélyhűtőház épül. Amint
Kovács elvtárs elmondja: — ezek at
építkezések még ebben az évben
befejeződnek, ötéves tervünk második évében már nemcsak húsipari termékek előállításával, hanem bab, borsó, gyümölcsök és
egyéb konzervféleségek tartósításával és hűtésével is foglalkoznak. Még nagyobb lehetőség
lesz a Vorosin-mozgalom erősítésére is és így igazi szocialista nagyüzemmé fejlődhetik
a
Szegedi Vágóhíd.

nyitják

a „Komszomol kiállítást*'

meg

kiállítás sok tanulságot nyújt
a magyar ifjúságnak az előtRz újszegedi MSzT szervezet
tük álló hatalmas feladatok
szervezett be legtöbb tagot
megoldásához és az Egységes
ifjúsági Szövetség létrehozáAz MSzT-alapszervezetek kösához.
zött verseny folyik. A verseny
feltétele az, hogy melyük alaprt
szervezet szerez több új MSzTA S Z E R K E S Z T Ő S É G tagot, illetve Uj Világ előfizetőt. A legutóbb megtartott Uj
Világ előfizető és tagszerzési napon a szegedi alapszervezetek
Nagy Sándor elvtársnak: Levelét közül az újszegedi szervezet ért
el legjobb eredményt. 138 uj tamegkaptuk. Kérjük, délután megbegot szerveztek be és igen
sok
szélés végett jöjjön be szerkesztő- előfizetőt szereztek az Uj
Viségünkbe.
lágra.

üzeni

Százi Istvánné elvtársnő (Szegedi Kender), Szilágyi Imréné elvtársnö

Barna

(Szegedi
Pamutipari NV),
Irma elvtársnö (Ruházati NV)

Szabó József elvtárs (TÜZÉP). —
Hozzánk beküldött leveleiket a mai
lapunkban

egy nagyobb cikkbe dol-

Bata
József
elvtárs
(Ládagyár
NV). A beküldött levelében igen
értékes szempontoka® vetett
fel,
amelyeket vasárnap
egy riportba
dolgozzuk bele.

..."

A Szegedi Kender szakszervezeti bizalmijai
legyenek a munkafegyelem éber őrei
A SzOT elnökségének a bércsalámun
* * sok kiküszöböléséről,
kiküszöböléséről a
» munkafegyelem megszilárdításáról szóló
határozata többek között a következőket mondja
a szakszervezeti
funkcionáriusok
és szakszervezeti
aktívák feladataival
kapcsolatban:
„Folytassanak a dolgozók között állandó, S Z Í V Ó S felvilágosító
munkát,
tudatosítsák az önként vállalt szocialista munkafegyelem jelentőségét
és azt. hogy a munkafegyelem meg.
bontót a dolgozó nép ellenségei.
Növeljék a dolgozók felelősségérzetét, tudatosítsák, hogy a dolgozók
fegyelmezett és becsületes munkája
elengedhetetlen feltétele a terv teljesítésének, a munkatermelékenység
emelésének, a dolgozók jóléte további emelésének,
a szocializmus
építésének."

bizalmijaink
jó
Szakszervezeti
munkája természetesen sokban

függ attól, milyen támogatást kopnak az üzemi bizottságtól, a műhelybizottságtól, mennyiben tudatosítják velük az elvégzendő feladatokat s mennyiben ellenőrzik munkájukat. Ezen a téren például
a
Szegedi Kendergyárban még igen
nagy
hiányosságokat
tapasztalhatunk.
Bosnyákovicsné elvtársnő, a szegedi Kender üzemi bizottságának titkára elmondja, hogy a szakszervezeti bizalmiak munkájában sokkalta több a hiányosság és a hiba,
mint a pozitívum. A mfihelybizottsági titkárok
nincsenek tisztában
feladataikkal, sem ők, sem a szakszervezeti bizalmiak
nem képezik
magukat s így nem is tudják politikailag alátámasztani munkájukat.
— Ila ellenőrizzük munkájukat,
látjuk, hogy bizony döcögve megy
a munka — mondja Bosnyákovics

eMárftnő — Art kérdik tőlünk:

„Mit csináljunk?" — látszik, hogy
nincsenek
tisztában
feladataikkal.
Például nem hoznak határozatokat
a műhelybizottsági üléseken a hibák kiküszöbölésére. Most „elhatároztam, hogy részt fogok venni a
műhelybizottsági üléseken.
Dosnyákovicsrté elvtársnö
már
U egy év
óta üzemibizottsági
titkár. S ha megkérdezzük, hányszor
vett részt műhelybizottsági
fiiésen,
elmondja, hogy most öt héttel ezGyermek balett
előtt vett részt egy ülésen. Bosnyáa Belvárosi Moziban
kovicsné elvtársnö nem tart szoros
Vasárnap délelőtt a szegedi M N . kapcsolatot a szakszervezeti aktívákDSz a Belvárosi Moziban gyermek- kal. Mindezideig főként az íróasztal
mellől irányított. A műhelybizottsábaleítbemutatót rendez. Az előadás
gi titkárokkal írásban közölte, midélelőtt 11 órakor kezdődik és igen lyen napirendi pontjai legyenek a
nagy érdeklődés előzi meg.
műhelybizottsági ülésnek, miről szá-

goztuk be. Kérjük, írjanak szorgalmasan.

BÁL LESZ

Ilyen címmel írtak cikket a „Schönherz Zoltán" SzlT,
ifjúmunkásai
a Baross-gimnáziumban tartandó bál vlakátjáról. A cikk hatására a IV. b. osztály gyűlést tartott, amelyen megállapítottuk, hogy az ifjúmunfeások kritikája helues
igazságos kritika volt és joggal ért bennünket. Súlyos mulasztást követett el az osztály titkár, de maga az osztály is,
amikor megengedte, hogy a káros, romboló hatású, erkölcstelen és jampeces stílusú plakát nyilvánosság elé kerüljön.
Ezt a hibát szeretnénk most kiküszöbölni
azzal, hogy
kritikát gyakorolunk, beismerjük
tévedésünket és egyben
ígéretet teszünk, hogy ezután fökozott éberséggél
ügyelünk
arra, nehogy még egyszer ilyen dolog történjék isicolánkban, amellyel — vattjuk be — akaratlanul is a bujkáló reakció malmára hajtottuk a vizet.
Egyben köszönetet mondunk a „Schönherz Zoltán" SzlT
ifjúmunlcásainak, akik a kom,rminista
ember éberségével
azonnal
észrevették tévedésünket és igazságos, épitő kritikájukkal lehetővé tették, hogy hibáinkat a legrövidebb időn
bélül kijavíthassuk. Ezzel a cselekedetükkel is az Egységes
Ifjúsági Szervezet ügyét szolgálták.
Papp Zoltán,
a Baross-gimnázium ÍVjb. osztályos tanulója.

E feladatok megoldásában
igen
jelentős szerepet töltenek be . a szakszervezeti bizalmiak. „A szakszervezeti bizalmiak
a
szakszervezeti
mozgalom szilárd pillérei kell, hogy
legyenek" — mondotta Kovács István elvtárs. A szakszervezeti bizalmiak munkáján múlik nem egy eseU
ben egy egész üzemrész j ó
vagy
Vasárnap délelőtt 10 órakor
Haló István elvtárs tart előadást rossz munkája. Nyilvánvaló, hogyha szakszervezeti bizalmiairik ébea Párloklatás Házában
rebbek lettek volna, többet törődtek
volna a reájuk bízott dolgozókkal,
V a s á r n a p délelőtt
igen
értékes
akkor sokkalta nagyobb eredméelőadáson keresztül ismerkedhetnek nyek születtek volna a termelésben
meg a szegedi dolgozók a magyar s elejét lehetett volna venni, vagy
történelem egyik legfényesebb sza- gyorsan ki lehetett volna küszöbölkaszával, a Magyar
Tanácsköztár- ni a bércsalásokat, a munkafegyelem hiányosságait, amelyeket nem
saság fennállásának
történetével.
szegedi üzemben is tapasztalVasárnap délelőtt 10 ódakor a egy
hattunk. A szakszervezeti
bizalmiPár*oktátás
Házában Kató István aknak az most a legfőbb feladatuk,
elvtárs, a Központi Előadó
Iroda hogy őttanulmányozzák a SzOT hatagja tart előadást. Előadásának cí- tározatát, átültessék a gyakorlatba
me: „A Magyar
Tanácsköztársaság, a maguk munkaterületén s tudato1919". Az előadást igen nagy érdek, sítsák az üzem dolgozóiban: „ . . . a
nemcsak
lődéssel várják a szegedi dolgozók. szocializmus építésében
jogaink, hanem
kötelességeink
is
vannak".

kel és tudásukkal azon lesznek,
hogy ebből a versenyből ők, a szegedi Villanytelep dolgozói kerüljenek ki győztesen.
A versenykihívás óta márki szép
eredményt tudnak felmutatni
a®
üzem dolgozói. A falu villamosító
brigád a legutolsó kiértékelés szerint 220.7 százalékot teljesített és
május hónapra előirányzott tervüket m á r április végété befelezték.
A verseny lendületet nagyban elősegítette a most megválasztott pártSxovjet
professzor
vezetőség, amely a régi pártvezetőség hibáiból okulva még fokozot- előadása
ax egyetemen
tabban szélesíti majd ki a munkaverseny®, hogy ezen keresztül üzeAnpilogov G. N. szovjet professzor,
münk valóban győztesként kerüljön a budapesti
Orosz Intézet előadó
ki ebből a versenyből.
tanára május 6-ára hirdetett elő(Misán György). adását május 13-án, szombaton déli
11—l-ig és délután 3—S-ig farija
meg az egyetem Orosz Intézetében
(Ady-tér I. emelet). Az előadás tár
gya: A Szovjetunió népeinek tőrténeiéből. Érdeklődőket szívesen lát_ _
Ez a többszáz képből álló nak.

délelőtt 10 órakor

Vasárnap délelőtt 10 órakor
nyitják meg ünnepélyes keretek között a „Komszomol kiállítás"-?
a Magyar-Szovjet.
Társaság szegedi székházának
kiállítási csarnokában.
A többszáz képből álló kiállítás megismerteti a szegedi
ifjúsággal és a dolgozókkal a
Komszomol
barmiinckétéves
karcának, munkájának eredményeit, A képeken láthatjuk
a komszomolcokatt az üzemekben, ahol mint élenjárók teljesítik feladataikat. De élenjárnak a tanulásban is ós minden
igyekezetükkel azon vonnak,
íiogy tudásukkal a nép érdokeit szolgálják. A Nagy Honvédő Háborúban, a bős lenini
Komszomol tagjai példamutatásukkal hősiességre serkentették többi bajtársaikat is a német rablók ellen. A képekből
láthatjuk azt is, hogy a Komszomol tagjai milyen szeretettel ós xnilyen öntudattal őraik
és ápolják a szovjet nép kultúráját, népi táncait és néjjdalait.
A
szflahánovisták,
újítók,
kezdeményezők mellett ott láthatjuk a komszomolc pedagógust, aki igazi kommunistákká neveli a szovjet dolgozók gyermekeit.

és mélyhűtő

„BALLAGÁSI

Hétfőn délután 6 órakor összevont
titkári értekezlet. Minden titkár elvtárs
megjelenése kötelező. Napirenden : kiilés belpolitikai
beszámoló.

moljanak be az értekezleten,
ami
egyáltalán nem
elegendő ahhoz,
hogy a műhelybizottsági titkárok j ó
munkát tudjanak végezni.
Legfő-*
képpen egyénileg kell foglalkozni
az aktívákkal, hogy azonnali és hat*
hatós segítséget nyújthassunk nekik
és kiküszöbölhessük a felmerült hi-«
búkat és hiányosságokat. Ha Bosnyákovicsnó elvtársnő korábban felismerte volna ezt, akkor már nagy-*
mértékben megjavult volna a szak-*
szervezeti bizalmiak munkája is sí
Szegedi Kenderben.
A szakszervezeti bizalmiak mun-*
"
kájának egyik eredménye a
Szegedi Kenderben, hogy a szocia-1
lista munkaversenyben, a felajánlások megszervezésében aktiv munkát
végeznek. De nemcsak a felvilágosító munkával,
hanem személyes
példamutatással Is hozzájárulnak a
munkaverseny kiszélesítéséhez.
A
gömbölyítő szakszervezeti bizalmijai
közül például Horváth Ilona elvtársnő 120—130, Dobainé elvtársnö
140, Förgetegné elvtársnő 110 százalékot teljesít. Koszorús István a
tűjavftó szakszervezeti bizalmija 300
százalékos teljesítménnyel dolgozik.
Csamangó Ferencné elvtársnő, a
gouibolyító volt szakszervezeti bizalmiját nemrégen választották
be
az ú j vezetőségbe, mert mint szakszervezeti bizalmi is j ó mnnkát végzett. Csamangó elvtársnő éberen őr-*
ködött azon is, hogy a munkafegyelem terén se történjenek mulasztások. Igy például észrevette, hogy
vannak olyanok,
akik
munkaidő
alatt sétálgatnak.
— Megmagyaráztam
nekik
*->
mondja Csamangóné elvtársnő, —«
hogy ezzel nemcsak maguknak, hanem a« egész dolgozó népnek is kárt
okoznak. Felvilágosító munkájának
meg is lett az eredménye.
Előfordult az is, hogy munkaidő
olatt többen csoportba verődtek és
úgy reggeliztek.
Csamangóné elvtársnő felvilágosító munkája nyomán ezt a lazaságot is felszámolták.
Csamangóné elvtársnő példát mutatott a többi szakszervezeti bizalmiaknak Is.
f"Ne vannak szakszervezeti bizalmiak, akik nem állanak hivatásuk magaslatán.
Igy például a
vizesfonóban megtörtént, hogy szombaton, amikor két órakor véget ér
a munkaidő s egy órától két óráig
a dolgozók gépeiket tisztítják, már
háromnegyed kettőkor abbahagyják
a munkát, felületesen végzik eí a
géptisztftást. 'A' vizesfonó szakszervezeti bizalmijainak az lett volna a
feladatuk, hogy felszámolják ezt a
fegyelmezetlenséget. A szakszervezeti
bizalmiak azonban maguk is beleestek a hibába, nemhogy felvilágosították volna a dolgozókat, menynyire helytelen és káros a munkafegyelem ilyen meglazítása.
A szakszervezeti bizalmiaknak —
amint Kovács elvtárs
mondotta:
, , . . . a helyszínen
kell szembefordulniok a csalásokkal és fegyelmezetlenségekkel". A Szegedi Kenderben is azt tapasztalhatjuk, hogy a
szakszervezeti bizalmiak nagyrésze
nincs fisztá.ban feladataival. Nagy
hiba, hogy még mindig nem vitatták
meg Kovács István elvtárs beszédéi,
amely igen fontos útbaigazításokat
ad a szakszervezeti bizalmiak munkájához. Ezt a hiányosságot hamarosan ki kell küszöbölni s műhelyrészenként is meg kell vitatni a szakszervezti bizalmiaknak a SzOT határozatát s Kovács István elvtárs beszédét.

A ® fleemi bizottságnak és a műhelybizottsági
titkároknak
pedig sokkal többet kell foglalkozniok a szakszervezeti bizalmiakkal,
tájékoztatni kell őket feladataikról
és nagy gondot
kell
fordítaniok
ideológiai továbbképzésükre,
hogy
maradéktalanul el tudják látni feladataikat s hogy valóban a szakszervezeti mozgalom szilárd pillérei
legyenek.
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Szép eredmények mutatkoznak
Szegeden
a növényápolási
munkákban

is támad

«

a kulák!

Igen
elkeseredrít- borzalmas veszteség éri a házfel?
hangú levelet
kap- ügyelő „villanypazarlása" folytán.
tunk
a minap HeA kecskéstelepi „Táncsics" termelöcsoport csatlakozott a f á b i é n s e b e s t y é n l
8 bérház, 4 0 hold föld,
gyi Jáno* Mikszáth
„Kossuth" csoport növényápolás! versenyfelhívásához
kastély
Kálmán-utca
21.
Érdemes egy Idczám alatti lakostól,
Most, m á j u s közepe
felé ér t ö b b i n 16 máasás átlagtermést, a
Domaszéken már 90 százacsit
kőzelebbről
mávéget a mezőgazdasági munká- fűszerpaprikából pedig 25
aki
ebben
a
házban
házfelügyelői
lékra teljesítették a cukorrémegnézni, ki ez a
akarnak elérlatok első szakasza: a
széntás- zsás átlagtermést
minőségben lakik. Hegyi János elpánál és a 00
százalékos
háztulajdonos, ald
vetés.
Dolgozó
parasztságunk ni.
eredményhez közelednek Sze. panaszolja levelében, bogy a ház
/'
a dolgozók tanulóehhez a m u n k á h o z
igen
nagy
tulajdonosa
ki
akarja lakoltafni,
ged belterületi részein is.
Növénytermesztési
vonalon
segítséget
k a p o t t a gépállomáf r5C
sát
villanypazar.
mint házi elfigyel ót le akarja válta- I
három m u n k a c s a p a t
dolgoA burgonya és kukorica kapálá- ni. Az indok: sok áramot fogyaszt
soktól cs a gépek széleskörű alL — L á t n a k tartja » akM
zik a termelőcsoportban
és
sát általában nagy ütemben foly- a házfelügyelő.
kalmazásával
lényegesen mega „tőnk szélére juttatott a házfelezeken belül egyéni verseny
tatják mindenütt Szegeden
és
gyorsíthatta ezt a fontos munügyelő". Nógrádi Istvánnak hívják.
to folyik a jobb és több terEz az eset it fényt vet arra, bogy
mintegy 35—40 százalékban vék á t Az állami
gazdaságok
és
Teljesen „vagyontalan" — attól az
més eléréséért
gezték el eddig. A borsó kapálá- a kulák milyen úton-módon támad a őt bérháztól eltekintve, ami Szegetermelőszövetkezeti
csoportok
A szegedi termefőcsoportok a
a dolgozó nép ellen.
[MÉfldamutaitása korai vetésre ser- növénytermesztési munkában elől sát már másodszor végzik,
den a tulajdonában van. Persze, —
kentette az egyéni tag gazdálkodó akarnak j é m i és példát mutatnak napraforgó egyelése és kapálátalán csak nem lakik együtt a la10
kilowatt
áram
a legdolgozó parasztokat is és
így az egyénileg gazdálkodó dolgozó sa pedig környékünkön
kókkal — a hatodik házban „nyoHegyi
János
háztöbb
helyen
befejeződött.
legtöbb helyen a
minisztertaná- parasztságnak.
morog", melyeit a saját céljaira renA
kukorica ekekapálását
felügyelő a Bucsi h a t á r o z a t b a n előírt h a t á r i d ő
A baktói „ A l k o t m á n y " terdezett be. Hogy éhen ne haljon: 40
mintegy 40 százalékban véjt
dapesti Gyáréplelőtt fejezhették be e«t a fonmelt/csoportban m á r m á s o d ,
katasztrális hold főidet munkáltat
gezték el eddig és sok helyen
tő NV-nél dolgo- meg alkalmazottaival Algyő határátos m u n k á t
szor k a p á l t á k m e g a cukor,
már
folyamatban
van
az
elA szántás-vetési m u n k á k u t á n
zik, mint ácsse- ban. Puszta véletleneégből ez a 40
répát és befejezték a takarső kapálása is.
most m á r teljes erűvel a növénygéd. A
házfel- hold is az 6 tulajdona, sőt, hogy a
mányrépa, v a l a m i n t a borsó
A' here 70—80 százalékát már
ápolási m u n k á k r a térnek r á az
kapálását
is.
Hasonló
jó
ügyelői
teendő- „birtokon" se kelljen az ég alatt
levágták, a lucerna első kaszáláöntudatos dolgozó parasztok.
A
m u n k á t végeztek
a „Dózsa
sa pedig többnyire befejezéshez ket a felesége végzi. Hegyi János a aludnia, pazar kastélyt építtetett a
korai vetés
előnyeit
ugyanis
G y ö r g y " termelőcsoport t a g .
közeledik. A lucerna levágásával munka befejeztével beül az iskola 40 hold föld közepére. Bárki megcsak akkor t a r t h a t j u k m e g
ós
jai.
azonban
nem szabad
nagyon padjaiba és 52 éves fejjel is törek- nézheti az algyői-ót mentén.
fokozhatjuk tovább, h a pontosan
Szegeden és környékén Igen jó sietm, mert az idő előtt levágott szik arra, hogy minél képzettebb
Emellett a rendelkezések ellenére
végrehatjuk
a minswtertanácsi
hatást
értek el a DBFOSz kis- lucerna kevesebb szénát ad, mint munkásává váljék a
szocializmus sem bocsátja rendelkezésére a házhatározat növényá.pófflási
előírágyülései, amelyeket a
növény- az idejéig fejlődő.
építésének. Esti tanfolyam kereté- felügyelőnek a szükséges takarítósait is-rt
ápolási munkálatok
fontosságáben az Építőipari Gimnázium má- szerszámokat s Hegyi János elkeseSzegeden m é r eddig la n é p
Nagyfeketeszélen
é» Résznak tudatosítására, valamint az
eredmények
mutatkoznak a
sodik osztályát végzi s éjjel tanul. redetten panaszolja levelében, hogy
kén a paprikaföldek előkészíezzel kapcsolatos tendők ismernövényápolás!
munkákban,
Mig ez tndomására nem jntott a feleségét állandóan szekírozza, úgytését
is
megkezdték,
tetésére tartottak. A kisgyűlésede az eddigi munkaJendttietürhetelenné
válik
mert
a
paprikapalánták
igen
széháztulajdonosnak, nem törődött
a hogy már-már
ken n a g y érdeklődés mutatkotot még tovább kell fokozni
helyzetűk a házban,
pen
fejlődnek
és
bíztató
kilátáházfelügyelő
villanyfogyasztásával,
és növény termes íAésünk színvo- zott meg és ezek a kisgyülések sokkal nézhet dolgozó parasztsámost azonban sokalja azt a 10 kilonalja s vele az egész dolgozó né- további következetes jó népneve- gunk a rakodás elé.
A magoldás
watt áramot, melyet a szakszervezet
pünk élei színvonalának emelése Bő munkával jelentős eJőaegítői
A felháborító esethez úgyszólván
Minden dolgozó parasztnak sa- is biztosit a házfelügyelők részére.
érdekében további Aftandó lelki- lesznek a növényápolási munkálanem is kell kommentár. A szakszerismeretes m u n k á r a van szükség. tok minél előbbi sikeres teljesí- ját érdekén túl kötelessége is, A háztulajdonos urat úgy felbotz- rezet feladata az, hogy ezt az ügyet
tésének. Dolgozó parasztságunk- hogy a növényápolási munkákat szantotta, hogy házfelügyelője taA
növényápolás! m u n k á k n a k
kivizsgálja a odahasson, hogy Henak arra kell törekednie, hogy idejében és minél gondosabban
igen j ó lendületet ad az a vernulni merészel, gimnáziumi végzett- gyi János a jövőben nyugodtan, zaminél
leflkiismeretesebben
éa
végezze
el
s
ezzel
saját
munkáseny, amelyet a megye termelő,
minél hamarabb elvégezze a nö- jával is hozzájáruljon
növény- séget akar nyerni, hogy még a szak- vartalanul tanulhasson. Nem ártana
csoportjai számára a
fábiánsevényápolást
teendőket,
amelyekre
termesztésünk
döntően
fontos szervezetbe is bemert, elpanaszolva, azonban az sem, ha a lakáshiríal
bestyéni „ K o s s u t h "
termékcsohogy őt éjszakáról-éjszakára milyen körülnézne Nógrádi úr „magánházávonatkozóan
pontosan
útmutatervének
megvalósításához.
port dolgozó parasztsága
indíban" s az algyői kastélyban és megtást
nyújt
a
minisztertanács
hatott el? az egyénileg dolgozó patározata s ennek
alapján
az
kérdezné; melyiket választja a jörasztság k ö z ö t t pedig Vásárhetyegyes DEFOSz szervezetek is.
vőben „úri ezemélye" lakhelyéül.
kutas dolgozó p a m s z j a i .

Szegeden
„Táncait*"
tagjai mosf,

a

kecskéstelepi
termelőcsoport

fogadták el

a

fábiáiisebestyéniek verseny,
felhívását
Ebben megfogadják, hogy anynyiszor kapálnak, hogy elérjék a
hoMankénti 12 mázsás napraforgótermést, kukoricából pedig 40
mázsára növelik a
termésátlag o t Cukorrépából
holdanként

200 mázsás,

olajlenből 7

má-

zsás átlagtermést igyekeznek elé r n i A 47 hold őszi buzavetésükből 10 holdon 18 mázsás, a
Május 15, hétiö.
,
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Kamarazene. 12.15: Honvédzenekar. 13: Népi muzsika. 14.10:
Úttörő híradó.
14.20: Zongorázik.
Kondor Lipót. 14.45: Magyar muzsika.
15.30: Bolgár népi muzsika.
16.30: Rádiószeminárium
II. (alapfokú).
17.10: Az ifjúság
hangja.
17.40: Hanglemezek.
17.50: Orosz
nyelvlecke linladóknak.
18.05: Dalolj velünk.
18.20: Dalok Radnóti
Miklós verseire. 19.30: Hanglemez.
20.15: Magyar muzsika. 20.50: Tajtékos ég. 21.20: Hanglemezek. 22.20:
Szép esti muzsika. 23.20: Cigányzene.

PETŐFI RÁDIÓ
7: Hanglemezek. 7.20: Beszélő atlasz. 7.30: Operarészletek. 8.30: Heti
zenés kalendárium.
9.20: Hanglemez. 10.10: Cigányzene. 11: Schubert dalok.
11.10: Gyertnekrádió.
15.40: Elbeszélő költemény.
10.10:
Operettrészletek. 16.30: Szórakoztaló
zene. 17.10: Előadás. 17.30: Cigányzene. 18.10: A tudomány úttörői. 18
óra 40: A Néphadsereg híradója. 19
óra 10: Szórakoztató zene.
19.40:
Egy falu — egy nóta. 20: Tánczene. 21: Falurádió. 21.15: Balettzene.
22: Sziv küldi. 22.20: A lengyel rádió műsora
Mújns 16, kedd.
KOSSUTH RÁDIÓ
11.30: Magyar zongoramuzsika. 12
óra 15: Cigányzene. 13: Tarka muzsika. 13.30: Hangos újság. 14.10:
Könnyű dallamok. 15: Szimfonikus
táncok. 15.30: Ének, gordonka. 16
óra 40: Szovjet napok —
szovjet
emberek. 16.50: Hanglemezek. 17.10
Lengyel zeneszerzők a szocialista
realizmusért. 17.50: Termelési híradó. 18.05: Ifjúság hangja.
18.30:
Hanglemez. 20: Szabad szél. Nagyoperett 3 felvonásban. Közben 22:
llfrek a sakkvilúgbajnokságról. 23
óra 35: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
7: Zenekari muzsika. 8: Részletek
Verdi operáiból. 9: 'A' határőrség zenekara. 10.10: Ének, zongora. 10.40
Tánczene. 11.10: Gyermekrádió. 16
óra 10: Hegedű. 10.30: Cigányzene.
17.15: Folyóiralszemle. 17.30: Vitassuk meg. 17.45: Magyar népzene.
48.le: Muszorgszkij
dalok. 16.40:

A növényápolási munkák idejében való elvégzése minden dolgozó parasztnak saját
érdeke,
mert például a cukorrépa és takarmányrépa elkésett egyelése
holdanként 20—30 mázsával is
csökkentheti a terméseredményt.
Dolgozó parasztságunk
egyre
nagyobb tömegeiben tudatosodik ennek a munkának a fontossága, amit bizonyít az is, hogy
Szegeden a cukorrépa egye.
lést niár 70 százalékban el.
végezték. Ugyanakkor az első kapáüást Feketszélen és

Ma este 8 órakor tartja meg a DÉFOSz
vezetősége a nyolcadik természettudományi előadást

A DÉFOSz szegedi szervezetének
veze* őségé ina este 8 órakor tartja
meg a Jósika-utca 2 szóm alatti
székházában a természettudományi
előadássorozat nyolcadik előadását,
amelyen Süli Dezső tanár „A tudomány harca a babonák ellen" címmel tart előadást.
Ezen az előadáson keresztül a
hallgatóknak ismét értékes tanulságban lesz részük, amelyből meg-

DÉFOSz gyűlések Szegeden

A DÉFOSz vasárnap délután 3
ismerhetik azt, hogy a múltban mi- őral kezdettel igen fontos parasztlyen eszközökkel dolgoztak » orgyűléseket rendez Alsóvároson
a
szág kapitalista vezetői azért, hogy
volt
Vőneki
vendéglőben,
valamint
a népet minél jobban elbutítsák és
Újszegeden és Szentmihálytelken a
minél jobban elnyomják.
DÉFOSz-szervezet
helyiségében.
Az előadás egyben a DEFOSZ álEzekre
a
gyűlésekre
—
amelyeken
tal indított előadássorozatnak utolsó
a
dolgozó
parasztságot
érdeklő
Időelőadása lesz, amelyre minden érdeklődőt szívesen lát a DÉFOSz ve- szerű kérdésekről lesz saó — min-

zetősége.

HETI RÁDIÓMŰSOR

den dolgozó parasztot várnakMájus 20, szombat
KOSSUTH RÁDIÓ

11.30: Érik a ropogós cseresznye.
11.50: Hanglemez. 12.15: Cigányzene. 13: Szórakoztató zene. 14.10: A
pártonbelüli demokrácia a SzUK(b)
P-ban. 14.35: Elbeszélés. 15: Rapszódia. 15.30: Vigopera részletek. 16
KOSSUTH-RADIO
PETŐF1-RADI0
Úttörők Ródiószinháza. 16.40: Szov5.30 MHK-negyedóra.
jet napok — szovjet emberek. 16.50
12.00
Déli
haragszó,
hirek.
5.45
Termelési
lapszemle,
6.00 Hanglemezek.
Keringők. 17.10: Cigányzene. 17.50:
5.55 Hanglemezek.
14.00 Hirek.
5.20 Lapszemle.
Termelési híradó. 18.05: Falurádió.
6.45
Műsorzárás,
5.30 Hanglemezek.
14.15 Hirek szerbüL
19.30: Hanglemezek. 20.15: Vidám
i.000 Hirek.
6.00 Falurádió.
zenés hétvége. 22.20: Tánczene.
1G.00 Rádióiskola.
11.30 Műsorzárás.
6.30 Hanglemezek.
1.700 Hirek.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00 Rádióiskola.
7.00 Hirek
1
7: Hanglemezek. 8: Szórakoztató
18.40 Hirek németüL
18.30 Hirek szerbüL
7.20 Hanglemezek.
zene. 8.30: Hanglemezek. 9: Szóra20.00 Hirek. Hangos Újság.
21.00 Mi újság a sportvilágban t
7.40 Műsorismertetés.
koztató zene. 9.45: Görög gyerme22.00
Hirek.
21.45
Hirek
szlovénül
7.46 Hanglemezek.
kek műsora. 10.10: Hanglemez. 10
23.00
Hirek
szerbüL
24.00 Hirek.
8.00 Lapszemle.
óra 45: Tánczene. 15: Tarka mu23.46 Hirek szlovénül
8.30 Musorzárás.
0.10 Műsorzárás.
zsika. 16: Az orosz opera remekei.
ll I
l' W,_ M , . . I
. . . —^ I ,1 -I l / ' V ?
16.40: Szív küldi. 17.10: Tanuljunk
Tarka muzsika. 19: Tánczene. 20: A nóta. 20: Szív küldi. 20.30: Milyen Egyéni tanulók konzultációja. 19.20 énekszóra oroszul. 17.30: 'A' Postás
19.40: Szöktetés a Filharmónia zenekar. 18.40: A RáRádió cigányzenekara. 20.46: Uj kor- célokért harcol a Párt alakuló ifjú- Hanglemezek.
dió műsora a Szikra Nyomda NV.
szakba lépett a Béke Híveinek Moz- sági szervezete? 20.50: Magyar nó- szerályból. Opera. 22: Tánczene.
dolgozóinak. 19.20: Színházi közvegalma.
21: A Szovjetúnió Állami ták. 21: Falurádió. 21.15: A köztárMájus 19, péntek.
títés: Hétköznapok hősei. 22: ZonZenekara. 22: Zongora. 22.20: Elő- saság egyik királya. 22: A magyar
KOSSUTH RÁDIÓ
operett. 22.45: Szovjet tánczene.
adás. 22.35: Szív küldi,
11.30: Kamarazene. 12.15: Honvéd- gora. 22.20: Szív küldi.
j
Május 17, szerda.
zenekar. 13: Hanglemezek.
14.20:
Május 18, csütörtök.
Május 21, vasárnap.
Szórakoztató zene. 15.30: Zempléni
KOSSUTH RÁDIÓ
KOSSUTH RÁDIÓ
KOSSUTH RÁDIÓ
16.40: Forrai11.30: Hanglemez. 12.15: A Csenki Kornél zongorázik.
11.30: Gyermekzene. 11.50: Hang10.45: Külügyi negyedóra. 11: Tálemezek. 12.15: Pénzügyőr-zenekar. kórus énekel. 13: Szórakoztató ze- kórus. 17.10: A dallam. 17.40: Bol11.25: Rádiózene14.10: Gyermekrádió.
14.45: sevik kritika és önkritika a Kom- vol Moszkvától.
13: Tánczene. 13.30: Hangos újság. ne.
15.30: szomolban. 18: Szerkeszd te is mű- kar. 13: Zenés posta. 14.15: Tarka
14.10: Úttörő híradó. 14.20: Hege- Szomszédaink — barátaink.
16.40:
dű, fuvola. 14.45: Az ifjúság hang- A rádió asszonyrovata. 16.40: Szov- sorunkatl 18.30: Hanglemez. 19.30: muzsika. 15.30: Cigányzene.
ja. 15.30: Énekkórus. 16.40: Rádió- jet napok — szovjet emberek. 16.50 Hanglemez. 20.15: Tánczene. 21: Rá- Elbeszélés. 17.10: Szabad népek daszeminárium II. (alapfokú).
17.10: Ifjúsági kórusok. 17.10: Jószomszéd- diózenekar. 22.20: Hírek a sakkvi- lai. 17.40: A Falu Hangja. 19: TáncHangverseny.
17.50: Hanglemezek. ság muzsikája. 17.35: Időszerű el- lágbajnokságról. 22.30: *A' föld urai. zenekar. 20.15: A vasárnap sportjáról. 20.50: Tánczene. 22.20: Filhar17.50: Termelési 23.30: Vonósnégyes.
18: A mi Csokonaink. 19: Hangos méleti kérdések.
monikus zene. 23.20: Magyar nó18.05: Hanglemezek. 19:
újság. 19.30: Vinogradov énekel. 20 hiradó.
PETŐFI RÁDIÓ
19.30: Román népi
óra 15: Népdalfeldolgozások. 21: Rá- Hangos újság.
7: Ralcttzene. 7.20: Hogyan edz- lák.
21: zük gyermekeinket. 7.30: OperarészPETŐFI RÁDIÓ
diózenekar. 22.20: Hirek a sakkvi- táncok. 20.15: Zsákba-macska.
8: Szórakoztaló zene. 8.30: Falu?
lúgbajnokságról. 22.30: Handel. 23 Népnevelők műsora. 21.30: Egy szó letek. 8.30: Operettrészlctek.
9.15:
a holnapról. 22.20: Hírek a sakkvi- Cigányzene. 10.10: Hanglemez. 10.40 rádió. 9: Balettzene. 9.30: Unitárius
óra 50: Ének, zongora.
lágbajnokságról. 22.30: Magyar mű- Tánczene. 11.10: Gyermekrádió. 15 vallásos félóra.
10: Hanglemezek.
PETŐFI RÁDIÓ
7: Hanglemez. 7.20: Nevelési ta- vészek muzsikálnak. 23.20: Táncze- 40: Hanglemezek. 16.35: Enck. 17: 11.16: Miska bácsi lemezesládája. I I
Szfv küldi. 17.20: A kommunista ne- óra 30: A béke csillaga. 12: Térzenácsadó. 7.30: Operarészlctek. 8: Da- ne.
velésről. 17.35: Hanglemezek. 18: A ne. 13: Ünnepi hanglemezek. 14: CiPETŐFI RÁDIÓ
lol a szabad ifjúság. 9: Hanglemez.
7: Operarészletek. 8: Hangleme- Jó Szerencsét Dalkör énekel. 18.40: gányzene. 14.30: Igaza van — nincs
9.15: Cigányzene.
10.10: Zenekari
muzsika. 10.45: Szórakoztató zene. zek. 9: Könnyű dallamok. 9.30: Sza- Az ifjúság hangja. 19.05: Kínai és igaza. 14.50: Román népi muzsika.
a koreai kórusok. 19.40: Egy falu — 15: Kérdezz — fclelekl 15.45: Va15.40: Szovjet hiradó. 15.55: Hang- badegyházak vallásos félórája
20.30: sárnapi krónika. 16: Gyermckszinlemezek. 16.40: Orosz kamarazene. Stúdióból. 10.10: Hegedű, zongora. egy nóta. 20: Vidám zene.
a
Béke Híveinek ház. 16.40: Szív küldi., 17: A lélek
17.15: Magyar nólák. 17.30: A rá- 10.40: Magyar nólák. 11.10: Mese- Legyőzhetetlen
dió esti iskolája. 18: A rádió asz- műsor. 15.40: A cimbalomról. 16.20 nemzetközi összetartása. 21: Falu- mérnökei. 17.40: Ének. 18: Hangle16.50: Regényismertetés. rádió. 21.15: Román népi muzsika. mezek. 19.30: Májusi fény. Daljáték.
szonyrovata. 18.40: 'A' 'magyar mun- Zongora.
kásmozgalom történetéből.
18.55: 17.20: Folyóiralszemle. 17.35: Szóra- 22: Trombitaverseny. 22.15: A Bu- 21: Szovjet népek dalai. 21.35: KeTánczene. 10.40: Egy falu i—> egy koztató zene, 18.40: Szív küldi. 19: dapest-zenekar,
ringő. 22: Cigányzene.

Állandó

műsorszámok:
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PÁRTÉLET

Tervtulteljesítés a tavaszi

munkálatoknál

Párttagságunk fejlődésének bizonyítéka:
a kritika
és önkritika
fejlődése
Nekünk most

erősíteni kell Pártunkban az önkritikát, a demokráciát, hogy
ezzel újra mélyebbre eresszük
gyökereinket a tömegekbe
és
megszüntessük a tömegektől való elszigetelődés veszélyét" —
mondotta, Rákosi elvtárs február
30-i beszédében- Rákosi elvtárs
beszéde és a Központi Vezetőség
határozata
óta
megváltozott
párttagságunk viszonya a kritikához és önkritikához. A kritika
és önkritika fejlődését
azóta
nap mint nap tapasztalhatjuk a
különböző szervezeti
megnyilvánulásokon, de egyéb
alkalmakkor is. Értekezleteink mindinkább „zajosabbak", mind többen és többen alkalmazzák
a
kritikát a vezetőség felé is.
Április 16-án

a vezetőség újjáválasztó taggyűlésen megmutatkozott már az a
nagy fejlődés, amelv párttagságunknál a kritika és az önkritika fegyverének alkalmazásában
lemérhető. A párttagság bátran
alkalmazta a kritikát a vezetőség
felt. Az új vezetőség ezeket a
kritikákat hasznosítani
tudta
munkájában. Vállalatunknál
a
szakszervezet részéről szindikalista elhajlások mutatkoztak. A
pártvezetőség felhívta az
üb.
titkár figyelmét arra, hogv
a
jövőben az üb. ne zárkózzék el
a pártszervezet elől, hanem működjék szorosan együtt a pártvezetőséggeL Felhívtuk az üb.
figyelmét arra is, hogy foglalkozzék többet a termelési kérdésekkel, a munkaverseny szervezésével, mert ezen a téren igen
nagy hiányosságok vannak még.
Az üb. például még nem tartott
termelési értekezletet, pedig a
többi üzemekben
rendszeresen
megtartják ezeket az értekezleteket.
A pártszervezet

Vezetőségének kritikáját megfogadta az üzemi bizottság. Május
4-én termelési értekezletet tartottunk, Zakar elvtárs, üb. titkár elmoildotta. hogy eddig az
üzemi bizottság nem működött
együtt szorosan az alapszervezettel és ennek hátránya meg is
mutatkozott a munkaversenyben

PÁRTÉPITÉS
Farkas

is. Megígérte, hogy a jövőben
az üb. a legszorosabb együttműködésre törekszik a pártszervezettel. Rámutatott Zsarkó elvtárs arra ís. hogy az egyéni
munkaversenyben még mindig
igen nagy hiányosságok vannak,
mert a dolgozóknak
aránylag
még kis része vesz részt egyéni
versenyben.
Az üzem dolgozói örömmel vették tudomásul, hogy az üzemi
bizottság a pártszervezettel a jövőben szorosan együttműködik,
mert ennek hiányát ők maguk is
érezték.
Laczkó elvtárs

a versenybizottság munkájáról
mondott kritikát. Kérte a versenybizottságot, hogy a jövőben
nagyobb gondot fordítsanak a
munkaverseny eredményeinek kiértékelésére, mert a telepek dolgozói kifogásolták, hogy
nem
megfelelő helyre kerültek a pontozásban.
De nemcsak kritika, hanem
javaslatok is hangzanak el a
párttagság részéről. Ezekkel a
javaslatokkal is támogatni akarják az új vezetőség munkáját,
Ujváriné elvtársnő például felhívta a pártszervezet figyelmét
arra, hogy vizsgálja felül az
egyes resaortfelelősök és
tömegszervezetek munkáját, mert
ezen a téren Dagy hiányosságok
tapasztalhatók. Felhívta a vezetőség figyelmét arra is, hogy az
üzem kulturális életében megmutatkozó hibákat is sürgősen
ki kell küszöbölni.
Magáévá tette a javaslatot a
pártszervezet vezetősége. Felülvizsgálta a tömegszervezetek
munkáját és ennek eredménye a
Magyar-Szovjet Társaság munkájában máris megnyilvánul.
Rákosi elvtárs beszéde és a
Köziponti Vezetőség határozata
tehát termékenyítőleg
hatott
pártszervezetünk életére, a kritika és önkritika alkalmazása területén is. Párttagságunk mindinkább megérti, hogy a kritika
és önkritika a fejlődés mozgatója és a hibák kiküszöbölésének
legfőbb eszköze.
A TÜZÉt* NV pártszervezet
vezetősége

Kiskönyvtára

Mihály:

Lenin és Sztálin tanitása a
Farkas elvtárs a Pártfőiskolán taitott előadásában
röviden és tömören foglalja össze
mindazt, amit a lenini-sztálini
típusú Pártról
minden kom
munistának
tudnia kell.
Ismerteti azokat a történelmi körülményeket,
azt a harcot, amelyek közepette az első
lenini típusú Párt, a Szovjetunió Kommunista
(bolsevik)
Pár'ja a századforduló
idején
megszületett.
Ezután a Pártról szóló sztálini tanításokkal
foglalkozik
A legnagyobb súlyt ebben a
részben a számunkra
jelenleg
igen aktuális kérdésre, a demokratikus
centralizmus kérdésére fordítja.
Megállapítja
azt. hogy a pártszervezeti vezetőségeknek munkájáról
való
beszámolója, a bírálat és önbírálat kifejlesztése,
a biiro
krácia-mentes
kommunista
munka, amely
a
párttagság
tömegének
aktivitására
támaszkodik. számunkra is egyik
fontos feltétele annak, hogy
megfeleljünk
a
lenini-sztálini
tipusú Párt
követelményeinek.
Farkas elvtárs
összefoglalja
a munkásosztály
vezető szerepet a proletárdiktatúra
rendszerében. A hibák és eredmények kiértékelése után
ráma
tat arra, hogy „Pártunk most
sokkal erősebb, élcsapat jellege
sokkal fejlettebb, mint azelőtt
volt". Az elért sikerekkel ozon
ban nem szabad
beérnünk.
(Bölcs vesetőnk, Rákosi elvtárs

'A kazahsztáni „Bárdbáza"
kolhozban a közelmúltban
fejezték be a tavaszi munkát, öt
vetögéppel
dolgoznak
a ,,C 90-es" Diesel-traktorok munká sai, akik a lerven felül ezer
hektárt vetettek be.

OTEVES

TERVÜNK

munkánk

becsületes

végzésétől

függ

A dolgozók levélben üdvözlik a SzOT május 7-1 határozatát
Egyre inkább tudatosodik a szegedi dolgozók között is a SzOT
elnöksége május 7'i hatdroza'ának
nagy jelentősége.
A szegedi üzemekben a termelési értekezleteken
és népnevelő, felvilágosító munkával ismertetik a dolgozókkal a ha m
tározótokat. Már az eddigi jelek is
azt mutatják, hogy a termelfs területén megmutatkozó
hibák, melyek most a legdöntőbb mértékben
hátráltatják
a fejlődést,
egymásután lárulnak fel.
A dolgozók figyelme döntő mértékben ráirányult a munkafegyelemre, rádöbbentek arra, hogy a
normacsalások,
fegyelmezetlenség,
munkaválogatások a z egész dolgozó népnek a kárára vannak. Az üzemek szakszervezeti vezetőinek önkritikája, mely a legtöbb esetben
bekövetkezett a SzOT határozata
nyomán, feltárta a fogyatékosságokat, de rifaguk a dolgozók is leleplezik a hibákat, kinyilvánítják eltökélt szándékukat, azirányban, hogy
minden erejükkel a határozat megvalósítására törekednek. Bizonyítják ezeket azok a levelek melyeket
egyre több és több dolgozó ír a
SzOT-határozatta! i kapcsolatban
szerkesztőségünkhöz-

Akik a szocializmus
építését gátolják,
egy pillanatig
sem
maradhatnak
sorainkban

Pártról

Ssázi flvdnné a Szegedi Kender
élfonónője a következőket írja:
útmutatásával
tovább kell ha— Az ország összes üzemeiben
ladnunk Marx, Engels, Lenin ma már mindenütt szép eredményekkel halad a munkaverseny.
és Sztálin
nyomdokán.
Vannak öntudatos és becsületes
•
megbecsülendő
A sorozat következő számai dolgozók, akiknek
munkájukat követve — a dolgozók
ugyanazt a célt fogják szol- a nép államát szolgálják.
gálni, mint az eddigi füzetek:
Sajnos, ebben a versenyben még
a
Szovjetunió
Kommunista
vannak olyan munkások, akik nem
(bolsevik) Pártja és a testvér- elég becsületesek és a magasabb
pártok tapasztalatait éles fegy- százalékkal járó fizetést normacsaverként
adják
az elvtársak lással érik el. Ezzel nemcsak az
kezébe az osztályellenség,
a üzemet, hanem az egész dolgozó
nemzetközi reakció, a háborús társadalmat károsítják meg. Az
ilyen dolgozókat fel kell világosíuszítók elleni
harcban.
tani arról, hogy helytelenül cselekA Párlépítés
Kiskönyviára szenek, ha pedig nem értik meg,
minden füzete a pártépítés el- kíméletlenül el kell távolítani az
üzemből mert olyanok, akik a szovi, politikai és gyakorlati kér
cializmus építésé' gátolják, egy pildéseiben ad útmutatást. A fü- lanatig som maradhatnak sorainkzetek tanulmányozása
elenged- ban.
hetetlenül szükséges a jó, eredNemcsak nekünk,
hanem
ményes
pártmunkához.

egésznépgazdaságunknak
is kárt
okoznak

„SZOV3ET IF3USAG"

SIKERE

„Örömmel üdvözlöm a SzOT elnökségének május 7-i határozatát
A Komszomol példáját kö- — írja Szabó József, a TÜZÉP dolvető új. Egységes Ifjúsági Szer- gozója.
Naponta olvasom a Szabad Népvezet megalakulása előtt a
magyar dolgozó és tanuló ifjú- ben, hogy milyen nagyszerű teljesítményeket érnek el dolgozó társág fokozott érdeklődéssel te- saim az ország különböző részein
kint a Szovjetunió, a lenini minden szakmában és ennek megfeKomszomol felé- Ennek az ér- lelően emelkedik jó munkájukkal a
deklődésnek kívánt eleget ten- megérdemelt életszínvonaluk is.
Én magam az elmúlt hetekben 150
ni a M I N S z a többi között azszázalék körül teljesítettem- ezáltal
zal is, hogy az MSzT-vel kar- jövedelmem is nagyobb lett. Ugy
öltve ú j , képes
folyóirata 1 1 érzem, hogy ezzel előmozdítottam
adott k i „Szóvjot
I f j ú s á g " ] népgazdaságunk erősödését, orszá,-,

gunk
vagyonának
gyarapodását.
Sajnos olvastam azt is, hogy egyesek nem jobb munkával, hanem normacsa'ással igyekeznek meg
nem
érdemelt pénzhez jutái. A mj érdekünk kívánja meg azt, hogy akkor,
amikor a munka nálunk becsület és
dicsőség dolga, pellengérre
állítsuk, gyűlöletünk és megvetésünk
sújtsa ezeket a bércsalókat, mivel
ezek nemcsak nekünk okoznak kárr,
hanem egész
népgazdaságunknak
is".

Ezzel az ellenség malmára
hajtják a vizet
Szilágyi

Imréné eta társnő a Sze-

gedi Pamutípar NV dolgozója hasonlóan megveti azokat, akik normáéi alással igyekeznek megkárosítani a dolgozó nép államát,

meggyőződése, hogy ötéves tervünk
sikeres befejezése, életszínvonalunk
emelkedése munkánk becsületes végzésétől függ. A SzOT elnökségének
határozata pedig rávilágított arra,
hogy bizony egyes üzemekben még
nagyon sok a hiba. Vannak dolgozók, akiknek nem szívügyük a szocializmus építése,
normacsalással
jutáaik olyan keresethez, amiért nem
dolgoztak meg. Ez sajnos, nálunk 1s
megmutatkozik a munkaválogatás*
ban.
Vannak, akik a nehéz kon*
fekció munka alól kibújnak és mindig a könnyű munkához húzódnak.
Ezt teljesen helytelennek tartom és
ezért felléden szükséges az, hogy
ezt a® állapotot megszüntessük. De
vannak olyanok is, mint Bakacsi
Józsefné és Farkas Antalné,
akik
önként jelentettek be, hogy normájukat lazának tartják és kélték az
újrarendezését És akkor, amikor
üzemünk legtöbb dolgozója, Bakacsjné és Farkasné
elvtársnőkhöz
hasonlóan becsületesen végzik mun*
kájukal,
üzemünkben
egyáltalán
nem tűrhetjük meg a munkaválogatást, mert ezzel is a többi dolgozó"
társainkat és ezen túlmenően pedig
az egész ország dolgozóit károsítjuk meg.

— Ebben az országban becsületes
munkával keressük a kenyerünket
— írja — és éppen ezért nagyon
elcsodálkoztam, hogy még mindig
vannak öntudtalan és lelkiismeret
len dolgozók, akik igazolatían mulasztásaikkal munkaidő alatti
sé"
tálgatásaikkal és normacsalásokkal
károsítanak meg bennünket. Amikor a becsületes dolgozók azon fáradoznak, hogy minél többet és minél jobbat termeljenek, akkor csak
Ezek a levelek
megvetni tudom azokat a dolgozókat, akik károkat okoznak az egész
döntáen bizonyítják azt, hogy a
dolgozó népnek, s ezzel az ellenség
dolgozók örömmel fogadták a SzOT
malmára hajtsák a vizet.
elnökségnek május 7-i határozatát.
Ez sajnos, nálunk is Tudják, hogy a határozatban feltárt hibák — a normacsalások, az
megmutatkozik
igazolatlan távolmaradások, a kékiküszöbölésével tudjuk
Barna Iinia, a Ruházati NV dol- sések —
befejezni idö elő t sikercsen ötéves
gozója a következőket írja:
— Minden becsületes dolgozónak tervünket.

AZ MSZT

HÍREI

MSzT instruktorok figyelem!
Hétfőn délután háromnegyed 5
órakor központi székházunkban
mstruktori "értekezletet tartunk.
Szervezési osztály
MSzT székházban üzemi, kerületi és hivatali titkár elvtársak részére május 15-én, hétfőn
este 6 órakor titkári értekezletet tartunk, melyre pontos megjelenést kérünk. Meghívót mindenki hozza magával.
MSzT kul túrpropagandisták
figyelmébe!
Május 13-án délután 5 órakor
kulit úrpropaganda
értekezletet
tartunk az MSzT
székházban.
Pontos és feltétlen megjelenést
kér az MSzT kulturpropaganda
osztály. Meghívót mindenki hozza magával.
A Magyar-Szovjet Társaság
Belváros n . szervezete ma este
fél 8 órai kezdettel székházában
filmmatinét rendez.
A vezetőség kéri, hogy a tagság minél nagyobb számmal 'jelenjen meg.
AZ MSzT Rókus Hl. alapszervezete ma este 8 órakor műsorral egybekötött ismerkedési
estet rendez tánccal egybekötve.
Az ismerkedési estet az alapszervezet
székházában rendezi
meg. A belépés díjtalan.

MINSz-HlREK
Értesítjük az alapszervezeti
titkárokat., káder, oktatási, propaganda, kul túrfelelősöket, hogy
részükre május 15-én, hétfőn d.
u. 6 órakor értekezletet tartunk.
Értesítjük az
alapszervezeti
oktatásfelelősök, ifi-napi előadókat, tanulókör-vezetőket, iskolát
végzett elvtársakat, hogy részükre május 15-én hétfőn d. u. 6
órakor értekezletet tartunk.
•*
Május havi ta°'1-','''"0<rek átvehetők minden nan 8—12-ig, d.
u. 3—7 óráig MINSz gazdasági
osztályán.
Az alapszervezeti titkárok
a
még be nfim hozott havi, illetve
heti jelentéei lapjukat hozzák be
m a délután 5-ig.
Szeged ifjúsága figyelmébe!
Vasárnap
11.30—11.45-ig
és
12.15— 12.30-ig ifjúsági negyedórát tart az Állami Hangoshirdető NV, amely a napi politikai
eseményekkel
és
az
ifjúság problémáival foglalkozik,
híreket közöl az Egységes Ifjúsági Szövetség megalakításáról,
a termelés élenjáró fiataljairól.
Hallgassátok vasárnaponként az
ifjúsági negyedótát.
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TÖRTÉNT

IDŐ JÁRÁSJELENTÉS

ÉS Ml TÖRTÉNIK?
*

Párthirek

Mérsékelt
északi,
északkeléi
szél. V á l t b a felhőzet. Néhány helyen záporeső, zivatar. A hőmérAz elméleti pártnapokat
séklet alig változik.
21-ig terjedő héten tartjuk,

Az MHK előkészítő edzés és prébáztatás alapszervezetenkintí
beosztása

Minden

hétfőn

14-től

és szombaton az alant
8-ig tartanak

felsorolt pályákon
edzéseket

Minden hétfőn és szombaton az gol-Magyar Jutafonó, Közúti Vasalant felsorolt
pályákon
délután pálya.
Hétfőn 6 órakor összevont tit5-től 8-ig tartanak edzéseket.
Edzés vezető; Szécsi József.
k á r i értekezlet.
Minden
titkár
Ellenőr; László Endre.
MINSz-pálya:
elvtárs megjelenése kötelező. NaHungária-szálló,
Hági,
Magyar
Móravárot:
pirenden: k u L és belpolitikai be.
Nemzeti Bank, Pick
szalámigyár,
Gyufagyár, Gyárépitési NV, Honszámoló.
m
Lippai
gőzfűrész, Népbolt NV, véd szakszervezet, Késárugyár, MaFelhívjuk az 5 hónapos Hzin. Kotrótelep, Petőfi-telepi SzIT I, II,
gasépítési NV,
Móravárosi
SzIT,
vonalon tanuló elvtársak figyelFüszért, Rövid és Kötött NV, Fo- Iparos tanuló iskola, Pedagógus leMOZI
mét, hogy a 3-as számú útmutador-telepi SzIT, Felsővárosi SzIT, ányiskola, Mátyás-téri
ált. iskola,
sajtóosztályon átvehető,
Belvárosi (6, 8); Egy életen át. tó a
Dugonics-utcai ált. Is*., Szélléri ált. Alsóvárosi ált. iskola, Kecskés-teUminden nap 4 óra után.
Korzó 6, 8): Harmadik csapás.
Iskola, Csongrádi-sugárúti ált. isk., pi SzIT, Kecskés-telepi ált, iskola,
Fáklya (fél 7, 8): Magyar hiradó.
Felhívjuk a szemináriumveze- Gyógypedagógus á l t sk., Börtön.
Vágdhfd.
— Szovjet hiradó. — Győzte* ország tő elvtársak figyelmét, hogy réEdzés vezető; Beöthi Éva.
Edzés vezető: Raffai János, öregy napja.
szükre 15-én előkészítőt tartunk
Ellenőr: Szekszárdi Boldizsár.
dög László, Csenkei Istvánné,
a Pártok-tartás Házában fél 5
Ellenőr: Kerekes Mária.
SZÍNHÁZ
Népstadion:
Szombaton; Mélyszántás. Bérlet- órakor. Tekintettel a tárgy fonVAOSz, Színház, Gőzfürdő, ÜvegAdy-téri
pálya:
tosságára, kérjük az elvtársaszünet.
ker. NV, ATEX, Közalkalmazottak
OTI, Szegedi Tudomány Egyetem,
kat,
pontosan
jelenjenek
meg.
Vasárnap délután;
Mélyszántás.
kollektív csoportja,
Közgazdasági Központi Épülete, MEFESz, PedaOktatási osztály gimn., Baross gimn., Dózsa Gy. ál- dagógiai Főiskola, Arpád-téri áltaBérlctszünet.
Vasárnap este: Mélyszántás. Jó13-án, szombaton délután 4 talános iskola, Igazságügy, Járás- lános iskola, Építőipari iskola, Mezsef Attila bérlet.
órakor összevont pártbizalmi ér- bíróság, Felsőbíróság, Vizgazdáko- zőgazdasági gimn., Vizmúvek, ÉpüHétfőn; Mélyszántás. Ady Endre tekezletet tartunk a Szakszerve, dás. Textil Nagyker. NV> Belvárosi letszerelő NV.
bérlet.
SzIT, Első Szegedi Cipőgyár, Felzeti székház nagytermében.
Edzés vezető; Horváth
Antalné,
Kedden: Mélyszántás. Petőfi bérSzervezési osztály sővárosi SzIT, Kecskéstelepi SzIT. Dudás László dr, Szabóné, Palásti
let.
Orion bőrgyár.
Pál.
A párt Jelvények megérkeztek,
a
Szerdán:
Mélyszántás.
Ságvári Pártbizottságnál kaphatók.
Edzés vezető; Kardos Alajos.
Ellenőr; Csikesz Jolán,
bérlet.
Ellenőr; Gecsényi Gyula.
Textil-pálya:
MDP Szegedi Pártbizottság.

ezeket iz előadásokat

hallgassa
e gf

IRODALOM

Néhány nap múlva megjelenik a
„Tiszatáj" c. folyóirat, igen gazdag
tartalommal.

Hunyadi-téri

Szakszervezeti hirek

pálya:

Adóhivatal, KIOSz, Alföldi Sajtés Vajért NV, Bőripari Szakszervezet,
Délmagyarország
nyomda,
Vegyipari iskola, Közgazdasági lelánygimn., Juhász Gy. ált. iskola,
Madách-utcai ált. iskola, Gépipari
gimn.. Köztisztasági Vállalat.
Edzés vezető: Lakatos
István,
Ábrahám Lajos, Peterdi Pál, Zsedényi István és Mélykúti Jánosné.
Ellenőr: Tölgyessi János.

A szakm-' özí titkárság
értesíti
MŰVÉSZET
Május 19-én este fél 8 órai kez- az üzemi oktatásfelelősöket, hogy a
dettel a Szegedi Filharmónikus ze- legújabb szemináriumi anyag: „Sztánekar hangversenyt rendez a Nem- lin elvtárs rövid életrajza." Anyag
kapható a szakmaközi
titkárságon
zeti Színházban.
reggel 8-9 óráig, vagy délután 2-4
Május 20-án, szombaton este fél
óráig.
8 órakor as Egyetem Ady-lérl nagy.
AZ
ORSZÁGOS Pedagógus
termében a szegedi énekkarok munLokomotiv-pálya:
kaközössége énekkari hangversenyt Szakszervezet szegedi csoportja
ma este 8 órakor a HL Honvéd
Közkőrház, Kenyérgyár,
Lemezrendez.
parancsnokság kultúr- gyár, Dohánygyár, Gázgyár, Dohány
Vasárnap délelőtt az MNDSz a kerületi
termében a Honvéd Bajtársi Kör Aruraktár, MÁV Rókus, Szegedi
Belvárosi Moziban gyermek balettkeretén
belül színes kultúrműmatinét tart.
Fűtőház, Klauzál gimn., Rókusi ált.
sort ad elő. A műsorban énekkaTÖRTÉ "ELEM
ri számok, szavalatok, népi tán- iskola, Mérey-u. ált. iskola, MargitHolnap délelőtt 10 órai kezdettel cok és egyfelvonásos
színdara- utcai ált. isk., Aigner-telepi áh. iskola. Textil Kombinát. MÁV, An
a Pártoktatás Házában tartja elő- bok szerepelnek.
1

adása* a „Magyar Tanácsköztársaság 1919"-ről Kató István elvtárs, a
Központi Előadó Iroda tagja.

NEVELÉS

Martos
Flóra
Petőfi-telepi
MNDSz csoport 13-án, szómba.
ton este 7 órai kezdettel műsoros estet rendez a központi, volt
A Gyufagyár
zá rda-ásikolában.
kultú rgárdájának vendégszereplé.
sével.

fi
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Anpilogov G, N. szovjet profeszCSALÁDVÉDELMI biztosi"isi akszor, a Budapesti Orosz Intézet előciónkban iigyes férfi és női tagszeradó tanára ma délelőtt 11-től l-ig és
zöket
foglalkoztatunk.
Címanyag
délután 3-tól 5 óráig tartja előadávan. S z ép kereseti lehetőség. Keletsát a Szovjetunió népeinek történeeurópai, Kossuth Lajos-út 2- 2972
téből az Orosz Intézetben.
KERESEK
azonnalra
tisztaságot
Ma este 8 órakor tartja a DÉFOSz
szerető bejárónőt reggel 7—11-ig.
Közellátási közlemények
.vezetősége előadássorozatának nyolJelentkezni délután 2—4-ig Kölcadik előadását a „Tudomány harca
csey-utca
10. I. eni. 8,
2983
Felhívom a tehéntartó gazdák
a babonák ellen" cimmel, a DÉFOSz
figyelmét,
hogy a B. K. M.
fi
ADÁS-VETEL
fi
Jósika-utca 2. szám alatti helyisé12.740—1950. számú
rendelete
gében.
szerint 1950 május, június hóban MAKÖl erőstúró legolcsóbb, legtáplálóbb. 2.70 forint. Aradi-u. 5.
KIÁLLÍTÁS
naponkint továbbra is ugyan- Viszonteladóknak árkedvezmény.
Holnap délelőtt nyilik meg a azon tejmennyiséget
kötelesek POLITÚROS diófa hálószobák, komMSzT Horváth Míhály-utcai
szék- beadni, mint eddig.
binált szekrények la. kisipari munházának
kiállitáscsarnokában
a
Polgármester ka Nagy Mihálynál. Dugonics-tér 3
„Komszomol Kiállítás".
KARÓRÁT, óraszerkezetet vásároTUDOMÁNY
lok. Óraátalakítást karórára.vállaJókarban
levő
erős
Holnap délelőttt 11 órakor tartja
lok. Órajavítás Szelei, Oroszlán-u.
meg alakuló konferenciáját n Sze5. sz.
2971
gedi Biológus
Kör az Egyetem
J Ó állapatban levő parasztkocsi ela
kiadóhivatal
adó. Alföldi-u. 26 sz.
2965
Ady-téri épületében.
*
MENYASSZONYI ruha eladó, vagy
LENIN-U. 6.
A SOMOGYI KÖNYVTÁR a v l L
kölcsönözhető. Röszkei-u .16. sz.
va köznapokon 0-től 18 óráié.
Alsóváros.
2963
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR
BELVÁROSI
ÖTM.ÉTERES dupla létrát, puhafa,
reggel B órától este 1 óráig van
fe'e'nn 40-25.
új diófa-asztalokat keresek. Mánnyitva
köznapokon.
Köcyvkögorló, nagy fregoli, keményfa szekMAjUS 17-IR, SZERDÁIG
°sónzét dL e. 8-tol
rény, réz éjjeliszekrények
eladók.
^ 1 óráig
a küllő dön nagy s kert ara ott
Deák Ferenc-u. 2. sz. HázfelügyelőSzolgálatot
gyógyszertárak;
szovjet film:
nél.
2961
Franki József: Szent György-tér
ADLER-JUNIOR
személygépkocsi
E f v
é l p f c n
A t
6. Tel.; 35—10. Temesvári József:
üzemben, olcsón eladó, lehetőleg
Klauzál-tér 9. Surjányi József: Kosdélután- Érd.: Petőfi-telep IV. U.
K O R
suth L. sugárút 31. Tel. 34—36.
152 sz*
2962
Telefon Aut. 33-44 hftrlB'
•
BÖR-varrógép,
gombluykkötőgép.
hegedűk, cselló, oldalhajó motorkeKEDDIG t'
' A MAGYAR-SZOVJET T á r .
rékpárhoz és írógép eladó, vagy elaseng
Belváros
I I . szervezete
cserélhető. Szabó, Fodor-u. 21.
13-án, szombaton este fél 8 órai

vesz

z 0

Szürke

kezdettel
filmmatinét rendez,
amelyre a tagság minél nagyobb
számú megjelenését kéri a vezetőség. Belépődíj nincs.
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
SzerkesztőRÓDAY PAL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16. és 35-00.
'A'z i-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.

Felelős vezető: Erméinyi Lajos

SzMTE-pálya:

Pedagógus gimn., AVI, Teherfuvar
NV, Szegedi Csatornaművek,
Kertészet, Szegedi Bútorgyár, Fodrász szakszervezet, Pénzügyi szakszervezet, Erdőigazgatóság.
Edzés vezető; Madgyes Jenő, Csikós Ferenc, Pesti Lajos.
Ellenőr; Mandelkern Mária.
Felhívjuk az összes sportfelelősök figyelmét, hogy az MHK központi irodában (Aradi-utca 6. sz. I.

8-iől

emelet) mindennemű felvilágosítást
megkaphatnak és a városi MHK-felelőssel szoros kapcsolatot
tartsanak fent.
Felhívás
A sportfelügyelőség felkéri a Játékvezetői
tanfolyam
hallgatóit,
hogy az alapfokú labdarúgóbajnokság mérkőzéseinek levezetése érdekében jeleni kezzenek azonnal Újhelyi József játékvezetőnél.
SZEMŰ VEGJA VITÁSOK,
I P A R I FÉNYKÉPEZÉS,
FOTOKÖPIA:
LIEBMANN,
Kelemen.u. 12. Telefon 48-53.

Szegedi Járásbíróság
3335—1950 tk. szám.
|
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY '
Bereczky Zoltánnak Tóth Sán_
dor ellen indított végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság
a végrehjatási árverést 1662 F t
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Szeged beit 3858.
számú betétben 7718. és 7719hrsz. alatt felvett 223 négyszögöl területű kert és ház a Szüléri-sugárút 38. számú ingatlanoknak Tóth Sándor nevén álló fél
illetőségére 5000 Ft kikiáltási
áron elrendelte.
A fenti ingatlanfllertfieég özvTóth Séndorné javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartása mellett a kikiáltási ér feíénél alacsonyabb áron el nem adható. Az árverés 1950 május 20án délelőtt 9 órakor a Járásbíróság helyiségében, SzéchenyLtér
4., 41. ajtó, lesz megtartva. Árverési feltételek 1881: LX. tc150. §. szerint.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10
százaléka.
Szeged, 1950. február 25.
Dr. Katkics sk.
járásbíró.

Apróhirdetések

MtfDSs-BtREK

nyugágyat

Ládagyár, Magyar Kender, Szegedi Kender, Gépjármű Szakszervezet, Ujszegedi SzIT, Ujszegedi ált.
iskola, Államvédelmi Hatóság, Varga kőtélgyár. Terményforgalmi NV.
Edzés vezető: Fehér Antal, Dudás
László, Németh László.
Ellenőr: Molnár József.

délután

fény

Andersen Nexő világhírű regénye
filmen
Vasárnap délelőtt 10 órakor 70
filléres egységes lielyárral filmmatiné: VISSZATÉRÉS, szórakoztató, vidám, történet egy elveszett kisfiúról.
^^Mta-MI^M—M-MMM

blAadasok Ke/dete - öeivsmai es Korzó
moziban netköznap e es e őrskor.

waasrnan e- ennrpna- > ' a. ? a.nknt

FAKLYA
nmszinaar
J lELbKJN M r, | "' • '
MÁJUS 17-ig S Z t R D A l O :
1. M A G Y A R H I R A D Ó
2. STOVJfcT H I R A D Ó
a GYŐZTES ORSZÁG EGY
NaPJA

r.lAaoasoK netköznap tei i «> tt-Kui,
Vasár- tr OnnepnapS, fél 7 és 8-kor.

2964
RÖVID zongorát vagy pianinót vennék Cím a kiadóban.
2948
SZOBABÚTOR ágyakkal, konyhabútor eladó, ugyanott fürészporoskályha, fürészporral együtt Megtekinthető délután 6—8-ig, vasárnap
délelőtt, délután 3-ig. Dózsa Gyu. 16b. I. 19. 3 csengetés.
2916
HORDÓK, vedrek, ládák, asztalos
székek, réz csőágy eladó. Kossuth
Lajos-sugárút 101 sz.
2952
KÉTSZÁRNYÚ üvegajtó, ikerablak
gerébtokos eladó. Főfasor 35. 2905
ÍRÓASZTALOK és mindenféle bútorok eladása és vétele. Singemé,
Török-utca 6. kapuval szemben,
JÉOSZEKRÉNY
üzletnek
Bokor-utca 6 szám.

2933
eladó.
2957

4+2-es VARAZSZSEMES
rádió,
Remington táskaírógép,
férfikerékpár príma állapotban eladó. Érd.:
Csongrádi-sugárút 25. üzletben. 2987
KOVÁCSSZERSZÁM eladó. Csongrádi-sugárút 62 szám.
2867
ELADÓ kétajtós jégszekrény, ablaktok szárnyakkal, tükör márványasztallal és csizma. Dugonicsutca 23.
2957
ELADÓ
egy fejőstehén,
külső
Csongrádi-sugárút, Sallai Vendéglővel szemben.
2945
1 DARAB jó, fiatal fejőstehén eladó Domaszóken. Balla-kocsmáná'.
2951
PAR EZER símaveszö, szöllőskertek királynője 8 fillér, nemes kadar
5 fillér. Cím: Irsai József, Üllés.
2982
K A J A K , gyorsjáratú, egyszemélyes,
jókarban eladó. Juhász Gy. (Fodor)
utca 23
2981
GYERMEKAGY, használt bútordarabok olcsón eladók. Bankov, Kálvária-utca 11.
2980
HORDOK
víznek,
palántáláshoz
szérűskertbe, szárítórámák, székek,
kerti garnitúra, gyermekszék, lédák
eladók. Müller diótörőde, Bocskavutca 8. sz. Nagykapunál.
2977
HAJÓKOFFERT, vagy nagyobb méretű utazókoffert vennék. „Koffer"
jeligére.
2975
KÉTHÓNAPOS
malacok,
Jorksir
és mangalica keverék, eladók, kétkerekű kézikocsi is. Petőfi-telep IV.
utca 161.
2978
20 m» MENYEZET ZSALUZÓ anyag
é$ 500 csabai nagy cserép eladó
Petőfi-telep, XIII.-u. 806. sz. 2969
HÍZOTT CSACSI- és csikóhús kapható a Tábor-utcai
Lóhúscsarnokban.
2974

BELVÁROSI egy szoba, mellékhelyiségből álló lakásomat
elcserélném . hasonló felsővárosira. „Tiszta
és száraz" jeligére.
2976

|

OKTATÁS

%

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

LACZKÓ

KÜLÖNFÉLÉK

órás

tér 9. Szám,

üzletét

|

Széchenyi-

Zsótér-házba

he.

lyezte át. Órák javítását szakszerűen, olcsó áron készítem, zseb.
óráját karórár n alakítom.
TÓTH O R A S üzletét Klgyö-utoa 1
szám alá helyezte át. Órajavítások
jótállással olcsó® készülnek.
ÓRA javíjások,
alakítások olcsón,
felelősséggel,
szerkezetet
veszek,
Csiszár órás. Kölcsey-u. 2, RoyalSzállóval szemben.
PARADICSOM-konzerv,
sűrített,
minden nagyságban- — Meinl-fiók,
Szeged, Lenin (Kárász-utca.
BÚTORT nagy választékban az Asztalosmasterek '
Bútorcsarnokában,
Szegeden, Dugonics-tér 1 1 .

Kerékpárt vesz
a kiadóhivatal
lenln-o. 6 sz.

CSÁSZÁR ISTVÁN
névre
szóló
vasúti igazolvány elveszett. Kérem
a megtaláló5 a kiadóban adja le2959
ELVESZETT id. Brinku Lajosné részére OTI-lap. A megtaláló adja le
a kiadóban.
2947
MENYASSZONYI
ruha
elegáns,
állandóan olcsón kölcsönvehelő. —
Dobainé, fűzős, Kállay-u 12954
PAPLANOK legszebben készülnek
fi
LAKÁS
fi
Soós Lajosné paplanüzemében SzeKETTŐ szobái parkettás, magasged, Deák Ferenc-utca 2. szám.
földszinti lakásom elcserélném ha2933
sonlóért, emeleti is lehet. Költséget
ELVESZTETTEM
barna táskámat
téritek. Honti, Moszkvai-körűt 6.
2971 Oláh János névre szóló iratokkal.
EGY szoba, konyha, fürdőszobás, Megtaláló il'ö jutalom ellenében adspeizos lakásom elcserélném két ja le Nádor u. 1. sz. Festőműhely.
2949
szobásra, esetleg költségmegtéritéssel Vidra-u. 3- sz. I. em. 2. ajtó.
NINCSFN GONDJA, ha redőnyeit
2946 vdein karbantartatja. Javf'ások és
1 SZOBA, konyhás, speizos lakásom új redőnyök legjutányosabban Kiss
bútorral átadnám, vagy budapesti- István redönyüzemében. Tisza Lavel elcserélném, Kossu'h Lajos su- )os-u. 2—4. (volt Délibáb-u'ca.) —
2681
gárút 101 sz.
2953 Telefon: 46-39-

*
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Érvényes
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Ssentes—Kiskunfélegyháza—Budapest

„I

5.28
7.50
10.36
14.40
18.32
22.30

Kiskunfélegyháza • M m ' .
Érkezik;
Indul;
637
Gy. 7.09
8.57
11.46
12.40
15.50
16.14
19.31
Gy. 19.57
23.43
0.30
Gy. = gyorsvonat,

Budapest
Indul:
4.12
Gy. 7.05
7.50
Gy. 17.30
23.09

Budapest
9.32
17.40
19.46
22.14
4.55

Szeged
Érkezik:
10.06
10.19
13.31
20.55
4.11

23.09
4.12
Gy. 7.05
7.50
Gy. 17.30
Gy. = gyorsvonat.

4.30

—

3.47
8.38

6.50
12.02

—

—

1420
16.40
18.30
21.30

10.34
14.34
17.10
21.20

Mezőhegyes
Indul:

—

5.50
11.05

15.24
17.40
19.24
22.26

4.08
7.25
12.14
13.25
15.44

534
8.46
13.30
14.40
17.05

19.28
22.38

20.40
23.50

6.00

7.30
10.33
13.05
18.28
21.00

Indul:
Gy.

6.12

10.39
14.23
Gy. 18.59
22.25
Gy. = gyorsvonat.

Indul:

4.42
6.06

4.44
6.26

120

—

9.16
12.49
17.02
19.27

9.19
12.52
17.14
19.47

5.40
730

Budapest:
Érkezik:
9.32
17.40
19.46
22.14
4.55
•i-i

Makó

Újszeged

Szeged

Indul:

Érkezik:

Indul;

5.40
730
10.16
13.50
18.10
20.50

4.44
6.26
9.19
12.52
17.14
19.47

4.15
7.20
10.32
16.10
18.23
23.45

Gy.

6.12

10.39
„ 14.23
Gy. 18.59
2225
Gy. = gyorsvonat,

10.16
13.50
18.10
20.50

Szeged

Újszeged

Indul:
23.09
4.12
Gy. 7.05
7.50
Gy. 17.30

Érkezik:
4.11
10.06
i
10U9
13.31
20.55

Indul;
5.50
11.05
14.20
21.30

Makóról

5.55
7.19
11.50
16.47
18.27
23.35
Indul

Hmvásárhelyre

Újvárosról

Budapest
Érkezik;
932
1740
19.46
22.14
4.55

indul

Hódmezővásárhelyre
Indul:

Érkezik:

2.17
8.17
15-38
20-36

3.OS
9.07
16.40
2145
indul

6.16
12.02

Makóra
Érkezik:
7.05
12.58
1830
035

1730
23.37
Szegediről

tndut

Indul:

Büszkére
Érkezik:

430

4.45

14.40

15-04

Büszkéről i n d u l
indul:

Szegedre
Érkezik:

7.11

735

1733

1738

Szeged—Kiskunfélegyháza

Budapest—Szeged—Makó
Budapest

Érkezik:

4.50
5.55
10.45
15.36
17.20
22.25

H m vásárhelyről
Indul:

—

Makó—Szeged—Budapest

Szegeid
Érkezik:
6.00
7.30
10.33
13.05
18.28
21.00

Hódmezővásárhely—Szeged—Budapest
Szeged

Érkezük:

3.32
4.50
6.10
8.05
11.39
15.45
18.10

13.58
17.24
21.35

Újszeged

Makó
Érkezik;

Békéscsaba
Érkezik:
8.19

3.10
6.10
9.27
15.05
17.15
22.20

Makó

—

Mezőhegyes—Makó—Újszeged
Mezőhegyes

Vásárhely
Érkezik:
Indul
5.44
6.05
7.36
11.43
11.57
14.59
15.10
19.07
19.20
22.16

Hódmezővásárhely—Szentes
Indul:
Érkezik;

Indul:

Makó

Újszeged
Szentes

TEGYE E L !

Szentes—Hódmezővásárhely

Érkezik:

Kiskunfélegyháza
Érkezik:
Indul:
2.20
2.36
—
7.25
8.17
9.25
9.31
11.42
13.25
—
16.09
19.56
20.10

Békéscsaba —Hódmezővásárhely—Szeged
Békéscsaba
Hmvásárhely
Érkezik:
Indul
Indul:
—
5.06
3.50
6.00
6.19
7.08
9.22
9.33
—
12.00
14.56
17.08
17.21
17.55
19.59
20.02
Vásárhely
Indul:
5.06
6.19
9.33
12.00
17.21
20.02

21.20

Újszeged—Makó—Mezőhegyes

S z e g e d — H ó d m e z ő v á s á r h e l y — Békéscsaba

Szeged
Indul:
4.30
6.25
10.45
14.00
18.03
21.20

Indul:
10.45
14.00

Hmvásárhely
Érkezik:
11.43
14.59
22.16
5.44

Gy. = gyorsvonat.

Budapest—Kiskunfélegyháza—Szentes
Budapest

OLDALT

14-től

Budapest—Szeged— Hódmezővásárhely

(minden vonatnál átszállás Kiskunfélegyházán)

Szentet

május

BET A Z

Makó
Érkezik:
6.55

Szegedről ind.:

Kkfélegyházára érk.:

12.02
15.24
22.26

Fél egyházán?! ind.: Szegedre érk.:
5.21
735

436

6.30

1930

2132

16-03

1731

1 éves
O.Sz.H. hitelre kapható

F ÖLDMSVEISZOVET KEZET
PBOLTOKNÁL
és a Szegedi

Műszaki

Kisgép

Kölcsey-utca
b Kiss-utca 3

és Kerékpár

1

I
!

Nagykereskedelmi

Nemzeti

Vállalatnál

Hódmezővásárhely,
Sztálin-ut 8
Békéscsaba, Andrássy-ut 30

Szegedről indul
Hattyae-telep
Szabadkai-út
Szentmihálytelek
Kunhalom
Kunhalomról ind.
Feketeszél
Széksóstó
Alsóközpont
Alsókőzpt.-ról ind.
Áaotthalom
Kissor
Dobó-iskola
Rókatoögyös
Várostanya

4.50
4.55
4.59
5.05
5.13
5.14
5.23
5.32
5.43

E.06
8.13
8.17
8.25
8.32
8.33
8.43
8.53
9.02
9.03
9.11
9.17
9.22
9.28
9.33

i

1&35
13.40
13.44
13.53]
13 58
13.59
14.08
14.17
14.28

14.24
19.33
14.29
19.38
14.33
19.42
14.41
19.50
14.48
19.57
20.13
14 49
20.23
14.59
20 33
15.10
15.19
20.42
20.44
15.24
20.52
15.32
15.41
20.58
21.03
15.46
21.09
15.52
21.14
15.57

Város tanya—Szeged-átrakó
Várostanya ind.
RókaJbögyös
Dobó-iskola
Kissor
Ásotthalom
Alsóközpont
Alsókílzpt-ról ind.
Széksóstó
Feketeszél
Kunhalom
Kunhalomról ind.
Szentmihálytelek
Szalbadkai-út
Hattyas-telep
Szeged

X

5.57
6.09
6.17
6.26
6.27
6.35
6.42
6.47
6.52

5.47
5.53
5.59
6.05
6.10
6.18
619
6.29
6.38
6.48
6.49
6.57
7.04
7.08
7.13

— Jegyzet — Csak

11.44
11.50
11.56
12.02
12.07
12.15
12.18
12.28
12.37
12.47
12.48
12.56
13.03
13.07
13.12

X

14.55
15.09
15.17
15.26
15.27
15.34
18.41
15.45
15.50

szerdán és szombaton kSzlekedik

19.00
19.06
19.12
19.18
19.23
19.31
19.33
19.43
19.52
20.02
20.14
20.22
20.29
20.33
20.38

Szegedről indul
Hattyas-telep
Szabadkai-út
Szentmihálytelek
Kunhalom
Kunhalomról ind.
Bajai műút
Sárkányhegy
Kisivénszék
Fodortanya
Domaszék
Szögihegy
Lengyelkápolna
Ördögtanya
Zárkányi iskola
Vágó
Ruzsajárás
Honvéd erdő
Pusztamérges

Szeged-StrakS—Pusztamérges
7.50
14.06
7.55
14.11
7.59
14.15
8.07
14.23
8.14
14.30
14.31
8.15
14.36
8.20
8.25
14.41
14.49
8.33
14.53
8.37
8.42
14.58
15.04
8.48
15.11
8.54
15.15
8.5o
15.21
9.04
9.12
15.29
15.43
9.22
9.29
15.50
15.57
9.36

Pusztemérg. ind.
Honvéderdő
Ruzsajárás
Vágó
Zákányi iskola
Crdogtanya
Lengyelkápolna
Szögihegy
Domaszék
Fodortanya
Kisivánszék
Sárkányhegy
Bajai műút
Kunhalom
Kunhalomról ind.
Szentmihálytelek
Szabadkai-út
Hattyastelep
Szeged

Pusztamérges—Szeged-átrakó
5.38
11.46
5.45
11.53
5.57
12.01
6.06
12.10
12.21
6.18
12,26
6.23
12.31
6.28
12.36
6.33
12.43
6.40
12.47
6.44
12.51
6.48
13.00
i 6.57
1J.04
7.01
13.09
7.06
13.10
7.07
13.18
7.15
13.25
7.22
13.29
7.26
13.34
7.31

19.33
19.38
19.42
19.50
19.57
20.15
20.20
20.25
20.33
23.37
20.42
20.48
20.54
20.58
21 04
21.12
21.22
21.29
21.36

'

18.37
18.44
15.52
19.01
19.12
19.17
19.22
19.27
19.34
19.38
19.42
19.51
19 55
20.00

20.14
20.22
20.29
20.33
20.38

Minden időben
gyapjúszövet ruhában!
M I E
M E R T SZE?.
ÍÁRTOS.
OLCSÓ!

A magyar dolgozók munkája!
sortávolság mellett 30 cm növénytávolság 3—4 szálával, míg
juk az éjjeli hűvös levegőhöz. A csípősségmentes paprikából 60
kiültetés előtti héten ritkábban cm sortávolság és 40 cm tőtávolöntözünk, hogy a palántáik a ságban 2—3 szálával ültetni.
szomjazáshoz szokjanak. Ha paKIÜLTETÉS ELŐTT a paprilántavész lép fel, amit a sok kafészkek beöntözésére csak szánedvesség elősegít, úgy az öntö- raz időjárásban van szükség.
zést néhány napra be kell szün- Ültetésnél vigyázzunk arra, hogy
tetni, a fertőzött foltokat kiszed- a gyökérzet egyenesen kerüljön
ni és elégetni, esetleg faszénpor a földbe és a földet jól hozzáés száraz homok keverékével be- nyomjuk.
szórni és az egész ágyat 1 száA KIÜLTETÉS TJTAN a meg
zalékos bordói lével megpermenem eredt fészkeket mielőbb pótezni.
tolni kell. A paprikát annyiszor
KISZEDÉS ELŐTT néhány kell
sekélyesen megkapálni,
órával, vagy hajnali ültetésnél ahányszor a talaj az esőktől öszelőző este az ágyást bőségesen szetömődik, vagy gyomosodni
beöntözzük. A palántákat cso- kezd. A sorközöket fogatos kamónként száránál fogjuk és pával célszerű megjáratni, így
emeljük, másik kezünkkel pedig a kézi kapálásra csak a soroka gyökérzet alatt meglazítjuk a ban lesz szükség. Ha a sorolást
földet.
keresztben is elvégezzük, úgy
A kiülbetésnél a sor- és tőtá- kerekes tolóim pávai keresztben
volság is fontos. Leghelyesebb, is kapálhatunk. Ilyenkor csak a
ha a csípős paprikánál 60 cm tövek közvetlen környéke marad

A fűszerpaprikatermelés időszerű tennivalói
A FŰSZERPAPRIKA palántáinak előnevelését
langyos-,
vagy hidegágyakban végzik. Arra kell törekedni, hogy a hidegágyak mellett párhuzamosan
langyoságyalt is készüljenek a
korábbi ültetés biztosítására. A
korábbi kiültetés kockázatát legtöbbször érdemes vállalni.
A KIÜLTETÉSRE alkalmas
jó palántát arról lehet felismerni, hogy 4—6 kifejlett, sötétzöld
lomblevele van, gyökérzete dús
és ha szárát az ujjunk köré csavarjuk, nem törik el. A hideg
miatt visszamaradt palántákat
hetenként kétszer 2 százalékos
pétisó oldattal megöntözhetjük.
A p.lánták megerősödését rendszeres gyomlálással is elősegítjük. Erre kellő gondot kell fordí'.ani. Fontos az is, hogy edzett
palántákat ültessünk, amit úgy
érünk el, hogy a takarást fokozafcysan elhagyjuk, hozzászoktat-

kézikapálásra. Az öntözés nélkül
művelt fűszerpaprikának általában négy kapálásra van szükséget de gyal ori esők idején 6—8szor is ajánlatos a sorközöket
lókapával,
vagy
tolókapával
megjáratni.
\ FŰSZERPAPRIKA öntözése kifizető, azonba® annyi öntözést ne adjunk, mint az étkezési (bolgár) paprikaféléknek, mivel az öntözött paprikának több
a nedvességtartalma s így lassabban szárad, könnyebben penészedik és az eltarthatósága
csökken. Öntözésre tehát csak
hosszabb szárazságban van szüksée. A késői öntözés az érést
késlelteti.
Nem szabad még megfeledkezni arról, hogy ha a paprikamagot vetőmagnak szándékozunk
értékesíteni, a közelben 500 méteren belül ne legyen más paprikaültetvény.
Szűcs Árpád

Olcsó, gyors

szállítás

LÉGI UTON

Küldie áruiát,
ajándékcsomagját

MASZOVLET
repülőgépen
Szállítási díjtétel kilogramonként
Szeged—Budapest
Szeged—Debrecen
Szeged—Győr
Szeged—Miskolc
Szeged—Pécs
Szeged—Szombathely

40 f.
90 f.
70 f .
80 f .
90 í .
90 f.

Budapesten házhoz szállítunk
Árufelvétel, felvilágosítás

MASZQVLET
Utas- és Áruforgalmi Iroda
Len n-u. 14. Telelőn: 31-32.

