Párttagok és pártonkivülíek lelkesen
készülnek a május 28-iki szegedi
pártkon te renciára
Mesőgasdasági
hetet
Hódmezővásárhelyen
VII. ÉVF. 115. SZÁM.

A SZOT HATÁROZATA UTÁN
(K. B.) Hatalmas visszhangot keltett a szegedi üzemekben is a SzOT
május 7,-i határozata.
Az
üzemi
pártszervezetek
irányításával
az
üzemi bizottságok és maguk a dolgozók széles tömegei is egyre foko
zottabb mértékben ligyel'íek és figyelnek fel azokra a káros jelenségekre, melyeket a SzOT feltárt.
M á r a határozatot követő napon
alaposan átvizsgálták
és
megtárgyalták az üzemek mozgalmi és gazdasági vezetői a problémákat, kiértékelték és konkretizálták a tennivalókat saját területükre a legtöbb
helyen. A dolgozók között a pártszervezetek
népnevelői és a szakszervezeti bizalmiak
tudatosították
a határozat jelentőségét és ismertették egyes pontjait. Ezenkívül röpgyülések sorozatán és összevont termelési
értekezleteken
tárgyalták
meg az üzemi dolgozók a határozat
szellemében azokat a hibákat,
melyek a munkafegyelem területén
a
legkülönbözőbb formákban megnyilvánultak. Különösen a termelési értekezleteken
kerültek
napvilágra
ezek a fogyatékosságok. Ezeket
a
termelési értekezleteket a dolgozók
nagy érdeklődéssel kisérték, — amit
mutait az is, hogy 90—95 százalékuk
vett részt rajta.
Néhány szemléltető példán keresztül is világosan meg lehet látni, hogy
a SzOT határozata nyomán
nagymértékben
növekedett a dolgozók
öntudata. A Késárugyárban például
maguk
a
dolgozók
mutattak rá
azokra a káros jelenségekre, amelyek gátolják a több és jobb termelést. így például
kiderült,
hogy
Szőke István úgy emelete föl teljesítményét 180—200 százalékra, hogy
közben az általa termelt áruk javarésze használhatatlan
selejt
volt.
Előfordult, hogy ez a selejt elérte a
30—40 százalékot is. A m i k o r a hibás
darabokat visszaadták
neki,
vagy nem javította meg, vagy pedig
ha kijavította, mégegyszer
felszámoltatta teljesítményébe.
De nemcsak a Késárugyárban lepleződtek
le a norma- és bércsalások, hanem
a Ruházati NV-nál is. Itt megtörtént
az, hogy a már beadott munkadarabokat visszalopták és ú j r a felszámoltatták. Nagyobb öltések
alkalmazásával igyekeztek
termelésüket
fokozni — és így többet keresni — ,
ami által nagymértékben romlott a
minőség is. Előfordult
a Ruházati
NV-nál az is, hogy két nap alatt 32
dolgozó is igazolatlanul távol
maradt a munkától.
A
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lyólag mintegy 31 idegen szálat kevert a nyersanyagba. Mivel a hibát
a felvetőben későn vették észre, 1015 ezer forint kárt okozott ez a hanyagság.
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is

ták gépüket, sokszor 30—40

méter-

szakmányban

félreeső helyre vonulnak

teljesítményét nem külön
számolták, hanem azokat órabérben fizették.
Voltak azonban hiányosságok is
a SzOT határozatának tudatosítása
terén és ezek megnyilvánultak mind
az egyéni
felvilágosító
munkánál,
mind pedig a termelési értekezleteken. Ez különös mértékben abban
mutatkozott meg, hogy nem
kellő
helyi konkrétumokkal támasztották
alá a SzOT
határozatát, — mint
például a Ládagyárban, vagy a Gyárépitési N V egyik nagy építkezésénél. — Egyes helyeken olyan jelenségek is mutatkoztak, hogy az üzemi bizottságok kerülgetik a népszerűtlennek látszó feladatot: a hibák
alapos feltárását. A z is komoly hiba volt, — ami helyenként megmutatkozott — , hogy ellenkező végletbe esnek a hibák keresése terén
a
dolgozók és egyes vezetők. Konkréten ez abban nyilvánult meg, hogy
normacsalásokat
gyanítottak a becsületes munkával magas százalékot
elérő dolgozóknál is.
Azokon a helyeken, ahol helyesen
fogták fel a SzOT határozatát, már
eddig is jelentós javulások mutatkoznak a* munkafegyelem területén.
A Pamutipari
NV-ben például
a
SzOT határozatát kővető héten jelentős mértékben csőkkent a munkába késve érkező dolgozók száma,
sőt a legutóbbi napokban már egyáltalán nem volt késés. A Szegedi
Kenderfonó gilfonójában
is
megszűntek már a norma- és bércsalások. Ez is annak köszönhető, hogy
a dolgozók maguk leplezték
le a
munkafegyelem megsértőjét és a jó
veresnyszellem
kialakulásának
a
meggátlóját. Ehhez a javuláshoz az
is nagymértékben hozzájárult, hogy
a munkához és munkatársaihoz roszszul viszonyuló dolgozót — miután
kiderült, hogy osztályidegen, ellenséges beállítottságú, — az üzem vezetősége el is távolította.
Természetesen igen sok
további
teendő van még mind a hibák felkutatása, mind azoknak kiküszöbölése
terén. Általános
tapasztalat
volt,
hogy a dolgozók mindenütt helyeselték és magukévá tették a SzOT határozatát; mégis a felvilágosító munkát tovább kell folytatni a munkafegyelem megszilárdítása érdekében
A jó felvilágosító munka
eredménye azután nem lesz kétséges; javulás áll be a termelés frontján. A különböző normacsalásoknál s a munkafegyelem lazulásánál mindig keresni kell az ellenség kezét, mert
legtöbb esetben az bizonyosodott be,
hogy a látszólag véletlennek, vagy
öntudatlanságnak látszó hiba mögött
a reakció b ú j i k meg. A hibák keresése azonban nem jelentheti
azt,
hogy — amint ez szórványosan megtörtént — sanda szemekkel figyeljék egyesek az öntudatos,
kiváló
munkát végző dolgozók kiemelkedő
termelési eredményeit. Ezeket
továbbra is támogatni, népszerűsíteni
kell.
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A Szovjetunió vezetői a tárgyalásokon ismételten
kifejezésre juttatták békeakaratukat
— mondotta

Trygve Lie, az ENSz főtitkára

Az Egyesült Nemzetek Szervezete moszkvai
tájékoztató
központjában a szovjet és a külföldi sajtó képviselőinek résztvételével sajtóértekezletet tartottak, amelyen Trygve Lie, az
ENSz főtitkára beszámolt moszkvai tárgyalásairól.
Közölte,
hogy
Sztálin generalisszimnsszal,
Molotowal, a
minisztertanács helyettes elnökével. Visinszkij külügyminiszterrel,
Gromiko helyettes külügyminiszterrel,
Szobol.jewel,
az ENSz főtitkára volt helyettesével folytatott tanácskozásain á nemzetközi helyzetről, Kina
képviseletéről
az ENSz-ben és az úgynevezett hidegháborúról
volt
szó.
Feltett kérdésre válaszolva, kijelentette, hogy a véleménycsere pozilivjellegű volt, de az
ENSz főtitkára nem
érezíhet
megelégedést mindaddig,
amíg
az ENSz gépezete nem működik
hivatásának megfelelően,
amíg
véget nem ér a hidegháború s
amíg nem alakul ki baráti viszony az ENSz tagjai között.
— Nincs okom arra — mondotta —, hogy ne legyek megelégedve a Moszkvában folytatott tárgyalásokkal, de a végleges következtetéseket
csak
két-három hónap múlva
lehet
levonni. Lehetséges, hogy ennél
is hosszabb időre lesz szükség.

moszkvai

Utazásomtól, amely
előkészítő
munka, nem várok azonnali
eredményeket. Találkozni fogok
a különböző országok vezetőivel.
Tájékoztatást kapok tőlük s
visszaérkezésem után világosabb
elképzeléseim lesznek az ügyek
állásáról.
Trygve Lie a tudósítók kérdésére válaszolva, kifejezte
azt a reményét, hogv az
ENSz előtt álló nehézségeket az ENSz szeptemberben
összeülő ülésszakáig meg
fogják oldani.
Egy másik kérdésre válaszolva, az ENSz főtitkára emlékeztetett a nemrégiben tett nyilatkozatára,
amelyben kifejezte
reményét, hogy felvesznek
az
ENSz trgjai közé 9 európai államot, amelyek felvételüket kérték ég ez meg fogja erősíteni
Európa hangját az
Egyesült
Nemzetek szervezetében. A főtitkár ajánlotta, hogy vegyék
fel a 9 államot az ENSz tagjai
közé. Ez a kérdés továbbra is
a Biztonsági Tanács előtt fekszik.
I
Trygve Lie a továbbiakban
megjegyezte, hogy az említett
európai államokon kívül öt más
állam is felvételét kérte az ENSzbe, tehát összesen 14 ország.
Egy másik
kérdésre
válaszolva.
Trygve Lie közölte: reméli,
hogy útban New-Yorkba, találkozni fog
Anglia és

sajtó

értekezletén

Franciaország
miniszterelnökével vagv külügyminiszterével, utána pedig Trumannal és Achesonnal.
Megkérdezték Trygve
Liet,
milyen intézkedések
volnának
ajánlatosak annak érdekében,
hogy biztosítsák a kinai központi népi kormány
képviselői
számára az ENSz szervezeteiben az őket joggal megillető helyet.
A főtitkár erre azt válaszolta, hogy ez a kérdés a Biztonsági Tanácsban vár megoldásra.
Az egyik külföldi tudósító azt
kérdezte: a Szovjetunió vezetői
a tárgyalások során kifejezésre
juttatták-e békére irányuló törekvésüket ?
i
Trygve Lie így válaszolt:
(
— Ez a gondolat vörös fonalként húzódott végje minden megbeszélésemen, amelyet a
szovjet vezetőkkel
folytattam.
Trygve Lie a
továbbiakban
megjegyezte, hogy más fővárosokban folytatott
tárgyalásai
során szintén hallott béketörekvésekről.
A sajtóértekezlet végén Trygve Lie a tudósítók kérdésére beszámolt moszkvai benyomásairól. Megjegyezte, hogy már ötödik izíben tett látogatást a Szovjetunióban, látta Moszkvát béke és háború idején.
— Az elért sikerek — mondotta — szemmelláthatóak.

Világszerte nagy lendülettel folyik
a stockholmi békeivek aláirása
A pekingi „Daily Worker" felhívást intézett a kínai dolgozókhoz a stockholmi békeív aláírására.

— A győzelem a miénk lesz,
ha harcolunk érte — írja a lap.
— Építsünk erős békefrontot a
világ dolgozóival együtt és vegyük ki részünket a Szovjetunió,
vezette béketáborban, amely har.
col az imperializmus ellen.
Lengyelországban az
elmúlt
4 nap során Krakkóban 57 ezren, a kielcei vajdaságban
521
ezren és Sziléziában
félmillió,
r.yian írták alá a békeívet. Az
egyetemi tanárok,
tudósok és
művészek is tevékenyen kapcsolódnak be a békemozgalomba. A
poznani egyetemi tanárok felhívása hangsúlyozza, hogy
a
Szovjetunió-vezette
béketábor
meg tudja akadályozni a hábo.
rút előkészítő imperialisták gyalázatos terveit.
A szabad német ifjúság szervezetei a Német Demokratikus
Köztársaság területén eddig
7
millió 93.826 aláírást gyűjtöttek
az atomfegyver betiltását követelő ívekre.
A bulgáriai Szt&ra Zagoraban
az egyházi vezetők értekezlete
határozatban foglalt állást
a
béke mellett. A határozat elítéli
azoknak a keresztény egyházaknak a magatartását, amelyek ebben a
.történelmi pillanatban
nincsenek a világbéke
híveinek
táborában. Az értekezlet üdvözlő
táviratot intézett Sztálin generalisszimuszhoz.
Franciaországban sok faluban
és eyárban a dolgozók száz százaléka írja alá a felhívást. Fougeron, nagy francia festő felhívást intézett a francia művészekhez.
— Legfontosabb feladatunk ma
a harc a tartós és szilárd békéért. Ugyanazok harcolnak a békéért, akik hisznek a művészetben, a szépségben, akiknek céljuk új hangokat, uj formákat és

új színeket teremteni az ú j élet
számára. Amint a békét megnyerjük, a vastag csöndfüggöny,
amely most az
imperialista országokban ráborul a haladó művészet legszebb alkotásaira,
eloszlik, — mondja Fougeron felhívása.

A béke hívei dániai bizottsága lapot indított „Harcoljatok a
békéért" címmel. A lap első száma a béke dániai híveinek mozgalmáról számol be és felhívja
a lakosságot, hogy alakítsa meg
mindenütt a béke hívei helyi bizottságait.

Rákosi Mátyás elvtársnak küldte első burgonyatermését a ferencszállási „Úttörő" termelőcsoport
'A ferencszállási
„Úttörő"
termelőszövetkezeti
csoport
100 négyszögöl területen 280 kg primőr
újborgonyát
termelt. A csoport tagjai az új termésből
egy
kosárravalól
elküldtek Rákosi Mátyás
elvtársnak.

Ma ül össze az SzVSz
végrehajtó
bizottsága
A Szakszervezeti Világszövetség elnöksége négynapi tanácskozás után, csütörtökön délután
befejezte üléseit. Az ülések során a Szakszervezeti Világszövetség elnöksége a következő jelentéseket tárgyalta:
1. A Szakszervezeti Vüágázövetség munkája a második szakszervezeti világkongresszus óta.
Előadó: Louis Saillant.
2. A nemzetközi szakmai szövetségek tanácskozó konferenoiája. Előadó: B. Gebert.
3. A munkanélküliség és a
dolgozók teljes foglalkoztatásának kérdése. Előadó: Di Vittorio.
4. A Szakszervezeti Világszövetség munkája és feladatai a
szakszervezeti mozgalom egységének megvédésénél.
Előadó:
B. Frachon.
5. A Szakszervezeti Világszövetség feladatai és felvilágosító
munkája. Előadó: S. Rosztovszki.
6. A Szakszervezeti Világszövetség eddigi munkája és felada-

tai a béke védelmében. Előadó:
Louis Saillant.
A Szakszervezeti Világszövetség elnöksége ezenkívül a jugoszláv szakszervezetek helyzetéről szóló jelentéssel és a Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bizottsága május
19-én,
pénteken délelőtt 9 órakor megnyíló ülésének általános előkészítésével foglalkozott.
A Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bizottsága, melv
36 tagból áll, pénteken délelőtt
elsőizben ül össze a milánói
szakszervezeti világkongresszus
óta.
A vérehajtó bizottság péntek
délelőtti első ülését ünnepélyesen Di Vittorio, a Szakszervezeti Világszövetség elnöke nyitja meg, majd Apró Antal elvtárs, a Magyar Szakszervezetek
Országos
Tanácsa
főtitkára
mond beszédet. A végrehajtó bizottság tagjait a magyar kormány részéről Marosán György
elvtárs könnyűipari
miniszter
üdvözli.
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11 Títo-banda olcsón árusítja az imperialistáknak
Jugoszlávia természeti kincseit
Az Universul „A háborús uszítók
Jugoszláv lakájai' címmel
dkket
közöl azokról az előkészületekről,
amelyekkel az imperialisták Jugoszláviát be akarják kapcsolni a támadó Északatlanti Egyezménybe.
A lap emlékeztet arra a megállapodásra, amelyet TUo kötött
az
Egyesü't Államokkal. Ebben a megállapodásban Titoék megengedték,
hogy az amerikai repülőgépek akadálytalanul átrepülhessenek jugoszláv területeken- Truman ugyanakkor kijelentette, hogy ,,bizonyos
feltételek" mellett hajlandó az USA
hadianyagot szállítani Jugoszláviának.

A legújabb jelentésekből most az
tflnik ki, hogy a görög mouarchofasiszták és a titoisták között tárgyalások folynak az Athén—Belgrád
katonai tengely létesítése céljából.
A görögök átengedték Szalonikl kikötőjét Jugoszláviának, hogy ezen
keresztül küldhessenck angol-amerikai fegyvereket és hitlerista szakértőket az imperialisták jugoszláviai lakájainak.
Hangsúlyozza az
Universul azt is, hogy Jugoszlávia
egymillió embert mozgósított hadseregében, rendőrségében, csendőrségében. A polgárok százezreit viszik kényszermunkára.

kiadásában megjelenő „Mai Nyugat-Európa" című füzet megelégedését fejezi ki afelett, hogy milyen
olcsón adják el a tüoista . árulók
Jugoszlávia természeti kincseit és
a jugoszláv nép vérét. „Kilenc francia hadosztály felszerelése 1 milliárd dollárba kerül az amerikaiaknak, míg Tito 20 hadosztály potenciálját nyújtja nyugatnak mindöszsze 50 millió dollárért."

Azonban a fasiszta
Tito-banda
tevékenysége — fejezi be az Universul — szilárd ellenállásra fog
találni az angol-amerikai imperialistákat halálosan gyülö'ő Jugoszláv
Az amerikai külügyminisztérium népben.

Aromán kormány a bukaresti követség létszámának
csökkentésére szólította fel az USA-t
1950 március 14-én az Egyesült
Államok kormánya jegyzéket intézett a Román Népköztársaság kii'ügyminisztériumához és beutazási
vizűm engedélyezését kérte a bukaresti amerikai követség új tagjai számára. Felvetette ugyanakkor a követség személyzeti létszámának megállapításátA Román Népköztársaság
kormánya válaszjegyzékben megállapítja, hogy mig 1936—37-ben a bukaresti amerikai követség diplomáciai személyzete 6 tagból á'lt, addig a háború után az USA bukaresti követségének teljes létszáma elérte az 53-at. Megállapítja a jegy-

zék azt is, hogy a követség tagjainak nagyrésze az Egyesült Államok
kormányának a Román Népköztársasággal szemben folytatott ellenséges politikát szolgálja és kémkedési tevékenységben vett részt.
Utal arra, hogy az Egyesült Államok kormánya állandóan megtagadta a vízumot olyan román állampolgároktól, ak'knek a Román
Népköztársaság washingtoni követségén kellett volna betölteniök az
utóbbi két esztendő során a követségnél munkájukkal fe'hagyő tagok
helyét. A Román Népköztársaság
kormánya ezzel szemben adott ki
vízumokat a bukaresti amerikai kö-

A Szovjetunió minisztertanácsának
elhatározásában
újabb bizonyítékát láthatjuk
annak a nagylelkűségnek és
bizalomnak, amellyel a Szovjetunió népei a Német Demokratikus
Köztársaság
iránt viseltetnek.
Gro'.ewohl ezután a
Német
Demokratikus Köztársaság kormányának politikájára utalva a
következőket mondotta:
— Becsületes
fáradozásainkrak ez az újabb nagy
sikere
megcáfolhatatlan
bizonyítéka
annak, hogy ez az út vezet a
rémet nép békében és szabadságban biztosított létéhez és ez
teszi lehetővé az állandó
tovább fejlődést.. Ellenben
Nyugat-Németországban nem járták
ugyanezt az utat. Ott a nyugati
megszálló
hatalmak
politikája
megakadályozta
a
potsdami
egyezmény teljesí.ését,
amely
pedig alapja Németország békés
felemelkedésének.
Az
USA.
f agybritannia és Franciaors sig
külügyminisztereinek ú j
megállapodásai, amelyek a
május

tovább fokozzák
Németország
gyarmati kizsákmányolását,
tovább épitik a nyugatnémet területeken az ú j h á b o r ú bázisát, 8
ágyútölleléket
Igyekeznek
csinálni a német népből, addig
a
Német Demokratikus
Köztársaság népe, az első lépéstől kezdve érezte a Szovjetunió segítő,
támogató kezét.
A német nép, amely tisztában
van azzal, hogy nagyot
vétett
a Szovjetunió ellen.
különösen
hálás ezért az ú j a b b segítségért.
Ez
a
hála nemcsak a Német
Demokratikus Köztársaság,
hanem egész Németország
dolgozót szívében él. Nyngalnémctország és Nyagat-Bcrlin elnyomott,
kizsákmányolt, éhező népe
vágyakozva tekint az épülő, fejlőd ő Német Demokratikus
Köztársaság felé.
A nyugatnémetországi dolgozók
el
vannak
szánva, hogy semmi
körülmények között nem engedik
magukat mégegyszer eszközül felhasználni a Szovjetunió
elleni
imperialista h á b o r ú b a n .
A német nép szilárd, kemény békeelhatározása bizonyossá
teszt,
hogy rövidesen
egész Németország, a történelem során először,
elfoglalja helyét a szabad,
demokratikus népek nagy családjában.

Közös listán indulnak a választáson
a demokratikus Németország Nemzeti
Frontjába tömörült pártok

Grotewohl
miniszterelnök
kormánynyilatkozatban
az imperialista
külügyminiszterek
határozatait
dott a Szovjetuniónak
a német jóvátétel
li-í kommünikében jutottak kifejezésre, bizonyítják, hogy
az
imperialista nyugati
hatalmak
politikája a német nép irányában szögesen ellentétes a Szovjetunió nagyvonalú magatartásával.
A nyugati
külügyminiszterek nyilatkozatában lefektetett határozatok újabb
súlyos csapást jelentenek
a
német népre és a béke ügyére.
— A német kérdésben Londonban hozott
megállapodások
valódi értelme a következőkben
foglalható össze:
1. A megszállási
szabályzat,
amelyet a német népre jogellenesen kényszeritettek rá s melynek célja
Nyugat-Németország
gyarmatosítása és
rabszolgasorba döntése, érvényben marad,
azt semilyen tekintetben
nem
enyhítik és érvényességét beláthatatlan időkre kiterjesztik.
2. A bonni különállam felett
a legfőbb hatalom a
nyugati
megszállók kezében marad, ezzel Nyugat-Németország lakosságától megtagadják az önrendelkezés és az állami szuverenitás mindennemű jogát.
3. A nyugati megszálló hadseregek' mint megszálló csapatok. megmaradnak Németországban.
4. Ridegen és tartósan visszautasítják a békeszerződés megkötését Németországgal.
Grotewohl miniszterelnök ezután így folytatta:
— Á Német Demokratikus
Köztársaság kormánya a leghatározottabban kijelenti, hogy
az 1950 május 14-1 Iondoni
megállapodások ellentétben
állnak a
potsdami egyezmény szövegével és szellemével. úgyszintén minden, a
szövetségesek egymás között
kötött szerződésével Németországról. Ezek a megállapodások tehát jogellenesek.
A német nép ezeket
sohasem
fogja elismerni és nincs seninű
oka arra. hogy bármiképpen is
kötve érezze magát általuk. H a
a Németországról szóló
közlemény nyilvánosságra hozásával

' A Szovjetunió a Német Demokratikus Köztársaság kormányának kérésére felére leszállította
a hátralékos német jóvátétel 5szszegét. Á Szovjetuniónak nem ez
az első nagylelkű gesztusa olyan
országgal szemben, amely a második világháború után a demokratikus fejlődés útjára
lépett.
Hasonló segítséget kapott
többek között a népi demokratikus
Magyarország Is.
Különösen nagy
jelentősége
van azonban a német
jóvátétel
csökkentésének akkor,
ha meggondoljuk,
hogy a náci kormány volt a második
világháború
kirobbantója, s a német
fasiszták voltak azok, aktk borzalmas pusztítást vittek
véghez
a virágzó szovjet
földön.
A
szovjet k o r m á n y n a k ez a lépése
világosan bizonyltja,
hogy
a
Szovjetunió nem azonositotla a
német
népet
a náel fasiszta
k o r m á n n y a l , m i n t ahogy egyetlen volt ellenséges állam dolgozó népét nem azonositotla soha
a magyar, román, bolgár
vagy
német nratkodóosztállyal.
De nagyjelentőségű ez a lépés
azért is, mert élénken rávilágít
arra a nagy különbségre, ami a
nyugati hatalmak és a Szovjetuniónak
a
német kérdésben
folytatott politikáját
jellemzi.
Addig, amfg a nyngall imperialisták, é l ü k ö n az amerikaiakkal.

vetség felváltott tagjainak helyére
mindaddig, amíg nyilvánvalóvá nem
vált az amerikai kormánynak az a
szándéka, hogy akadályozza a washingtoni román követség
működését.
Mindezeknek az okoknak következtében a Román Népköztársaság
kormánya kéri, hogy az Egyesü't
Államok bukaresti követsége tagjainak létszámát 10 főre csökkentse.
Magától értetődik, hogy a bukaresti amerikai követség taglétszáma kérdésének
megoldásában a
Román Népköztársaság kormánya
A Német Demokraltíkus Köza washingtoni román követség tagtársaság
Nemzeti Frontja ülést
létszámának paritását tűzi ki feltartott Berlinben. A z ülésen h a .
tételű'.
tározatot hoztak, amely a többi
között hangsúlyozza:

a Német Demokratikus Köztársaság kormánya
tiltakozik a londoni megállapodások ellen
A Német Demokratikus Köztársaság Népi Kamarájának ülésén Grotewohl
miniszterelnök
kormánynyilatkozatot te.t Felolvasta a jóvátétel
kérdésében
Sztálin generalisszimuszhoz
intézett levelet és Sztálin generalisszimusz válaszát.
— A Német Demokratikus
Köztársaság ideiglenes
kormánya a német nép nevében
köszönetet mond a Szovjetunió
kormányának és a Lengyel Köztársaság kormányának nagylelkű elhatározásáért, amellyel
a
német jóvátéfteli kötelezettségek
még fennmaradó
összegét
50
százalékkal csökkentik és a jóvá :étel teljesítését ezen túlmenően is tetemesen megkönnyítik
azzal, hogy a szol ' i t a t á s o k a t
15 évre osztják el — mondotta.
— E z a határozat döntően hozzá fog járulni
népgazdaságunk
építésének meggyorsításához. éa
gazdasági és kultúrális
életünk
minden terén fokozza a fejlődés
ütemét. A lakosság életszínvonalának további
avulása most
gyorsabban haladhat előre.

Ujabb nagylelkű gesztus

bélyegezte meg
és köszönetet moncsökkentéséért

Sztálin generalisszimus
válasza, amit a Német Demokratikus
Köztársaságnak
a
jóvátétel
csökkentése iránti
kérelmére
adott, megmutatta, hogy.a Szov.
jetunió ezzel is lehetővé teszi a
Német Demokratikus Köztársaság számára az ország újjáépítésének meggyorsítását. A nyugati imperialista hatalmak
Ion.
doni értekezletének határozatai
ezzel szemben a német nép ellen
irányuló
legfelháborítóbb erőszakot jelentik. A bonni
kormány és a kormányt
támogató
politikai pártok vezetői fenntartás nélkül alávetették
magukat
az ú j imperialista erőszaknak.

egyidőben az imperialista nyugati hatalmak elhatározták
az
úgynevezett bonni
szövetségi
köztársaság felvételét az Európai Tanácsba, az nem
jelent
mást, mint a z t hogy a háború
táborához csatolják hozzá s ennek során Nyugat-NémetországByen körülmények között k ü .
nak csak a dollárimperializmus lönös jelentőséget nyernek
a
terjeszkedése és háborús politikája engedelmes és jogokkal
nem rendelkező eszköze szerepét
szánták.
Hangsúlyozta Grotewohl, hogy
a londoni megállapodások a
legdurvábban sértik a német
nép életbevágó érdekeit és
nemzeti érzését.
Most annak az eldöntéséről van
szó, v á j j o n a német nép emberhez méltóan, az imperialista elnyomástól mentesen és békében
élhet-e vagy pedig el kell pusztulnia egy újabb imperialista háborúban. Ennek a kalandos és
gonosztevő politikának sugalmazói azonban nem számolnak a
német népnek azzal az akaratával, hos*v biztosítja életét és békéjét és kiszabadítja Németországot ennek a gyarmati politikának a béklyóiból. A
Német
Demokratikus Köztársaság kormánya az egész német népet felhívja, fokozza a harcot a Demokratikus Németország
Nemzeti
Frontjának követeléseiért és céljaiért minden irányban,
egész
Németországban é3 vigye ezt a
végső győzelemre.

I kinai néphadsereg
felszabadított négy szigetet
A népi felszabadító hadsereg egységei szerdán partraszálltak Csousan szigetén. A népi hadsereg egységei kedden indították meg a támadást Csousan sziget ellen és
szerdán a sziget és négy más közeli sziget felszabad',lt. A
népi
hadsereg egységei (o'ytatják partraszállásukat a környező szigeteken. A szigetek lakossága nagy
öfömmel fogadta az előretörő hadsereget.

Ujabb

Német Demokratikus Köztársaságban októberben megtartandó
választások.
A z egész német nemzet érdeke
megkívánja valamennyi demokratikus erő legszorosabb
együttműködését a demokratikus Németország Nemzeti Frontjának
erősítésére.
A
demokratikus
blokk ezért úgy döntött, hogy a
demokratikus Németország Nem.
zeti Frontja közös jelöltlistát állít.
E z az egységes fellépés elősegíti a béke megerősítéséért,
a
demokratikus rend
megszilárdításáért, Németország egységének
helyreállításáért,
a
megszálló
csapatok kivonásáért
folytatott
harcunkat. Egyesült erővel fogjuk az együtt elkezdett építést
tovább folytatni és megvalósíani,
néDünk biztos és békés
jövőjének. gyermekeink jobb sorsának,
népünk és hazánk
boldogságának érdekében.

fejvadász-szállítmányokkal

„erősítenek"
3*etfjt
vjif'^Ti:

az angol
Maláj

Kuala-Lumpurból, Malájföld
fővárosából jelentik, hogy a
maláj földi angol
csapatok
„megerősítésére" két repiUőgépen újabb dajak-törzsbeli fejvadász-szállítmány ^it érkeze't
Kuala-Lumpurba.

imperialisták

földön
Az ausztráliai rádió idézi
Menzies miniszterelnök képviselőházi nyilatkozatát, amely
szerint a maláj földi helyzet
alakulása „súlyosan nyugtalanító".
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Megkezdte mökődését a „Megvédjük a békét"
mozgalom országos tanácsának titkársága
A z országszerte
megalakult
Békevédelmi Bizottságok
munk á j a a békeívek aláírásával nem
fejeződött be. Feladatuk,
hogy
a nagy lendülettel
megindult
békeharcot tovább folytassák. A
Békevédelmi Bizottságok és a

béke minden híve problémáival,
javaslataival és
leveleivel
a
„Megvédjük a békét" mozgalom
Országos Tanácsának
megalakult
titkárságához
fordulhat.
Cím: Budapest, V I . Dózsa Gyút 84/b/c.( I V . em. 1—4.

Tovább mélyül a barátkozás
és a görög fasiszták
A z imperialista bábok — a görög monarchofasiszták és a Tito-banda — között egyre szorosabbá válnak
a
kapcsolatok.
Plasztirasz görög miniszterelnök
a „Giornale della Sera"
olasz
Lapnak adott
nyilatkozatában
közölte, hogy „jó úton halad" a
Tito-bandával való
viszonyuk
rendezése s a közeljövőben felveszik a diplomáciai kapcsolatokat. A diplomáciai viszony helyreállításáért cserébe a Tito-ban-

a jugoszláv
között

3a — mint ezt Kardelj
jugoszláv külügyminiszter
bejelentette — szabadkikötőt kap Szalonikiben.
A z amerikai imperialisták ter.
mészetesen elégedetten
veszik
tudomásul csatlósaik barátkozásál A Newyork Times, az amerikai uralkodó körök
szócsöve,
hangsúlyozza: „Titót bátorítani
kell azon az úton, amelyen elindult."
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Párttagok és pártonkivüliek egyaránt
nagy lelkesedéssel készülnek a május
28-iki szegedi Pártkonferenciára
Élenjárnak
a munkafelajánlásokban
a Szegedi Kender
dolgozói
Az üzemi Pártbizottság
versenyre hivta ki Szeged összes
pártszervezetét
t A szegedi dolgozók,
párttagok'
t's pártonkívüliek egyaránt
nagy
A'deklődéssel várják a szegedi parik é nferenciát.
Mind több és több
d o l g o z ó ismeri fel ennek hatalmas
jelentőségét, hasonlóan
már
az
alapi zervezeti vezetőségek
újjáválasztV'sa iránt tanúsított nagy érdeklődéshez. Világosan látják most
a
dolgoaók, hogy ez a pártkonferencia leSv* hivatva megválasztani azt
a legfefl őbb politikai szervet, mely
Szeged politikai és gazdasági életének legfelsőbb irányítója lesz,
a
szegedi pArtválasztmányt.
A dolgozók megszerették a Pártot
az elmúlt
küzdelmes évek során
és t u d j á k azt. hogy mknden eredményt, jólétünket, egyre
emelkedő
életszínvonalunkat, dolgozó népünk
ellenségeinek a felszámolását m i n d
a Pártnak köszönhetik, öntudatosan és rendíthetetlenül kiővétik
a
Pártot, útmutatását a szocializmus
építésében, a béke
megvédésében.
Szeged dolgozói most, a pártkonforencia
közeledtére
ismételten
nemcsak szavakban, hanem tettekben is bebizonyítják a Párthoz való
ragaszkodásukat,
elsősorban
munjtafelajánlások
megtételével.
Egyre többen tesznek hitet a szegedi üzemekben a Párt iránti szeretetüknek
és ú j a b b
szocialista
munkaverseny van kibontakozóban:
így a k a r j á k a dolgozók köszönteni
a szegedi pártkonferenciát.
A szegedi üzemek k ö z ü l különösen kiemelkedik a Szegedi Kenderfonógyár, amelynek dolgozói élenjárnak a munkafelajánlások megtételében a pártkonferencia tiszteletére.
'Az üzem dolgozói felejthetetlenné
a k a r j á k tenni ezt a napot és munkafelajánlásaikon keresztül akarják
bebizonyítani, hogy tudják, mit jelent számukra a Párt, mennyi mindent köszönhetnek Rákosi elvtársnak és P á r t u n k n a k a tekintetben
is. hogy iránymutatásukkal a
magyar nép m a m á r a szocializmust
építheti.
T u d j á k azt. hogy P á r t u n k segítségével megint ú j a b b győzelmet ért ü n k el, amikor Magyarországon is
a közeli napokban bevezetik a tana "srendszert és ezen keresztül még
jobban be lesz vonva a Párt iránymutatása
mellett a dolgozó
nép
széles tömege az ország
irányítá
kába.

Az első felajánlást az alapszervezetek tették. M i n d a hat alapszer
vezet
felajánlotta — mivel eddig
az üzemben nem volt kollektív ú j
ságolvasás, — h o g y ezentúl
Pártunk központi és helyi sajtóján keresztül naponta rendszeresen ismertetni fogják a dolgozókkal az idő
szerű kiil- és belpolitikai
esemé
nyeket.
Szép felajánlásokat
tettek
az
egyes üzemrészeit is, s ezek a fel
ajánlások a második negyedévi terv
teljesítésének a megrövidítésére vonatkoznak.

A kötélgyár -dolgozói vállalták
a II. negyedévi! tervnek 10 nap.
pal előbbi befejezését,
a vizesfonó dolgozói 5 nappal,
a szárazfonó dolgozói 5 nappal,
a gombolyí[jóban 6 nappal,
az előfonó dolgozói 5 nappal,
a kártoló dolgozói 5 nappal,
a cérnázó dolgozói 6 nappal,
a finomító dolgozói 5 nappal.
A műszaki csoport dolgozói is felajánlásukon keresztül a k a r j á k
bebizonyítani,
hogy átérzik a nagy
nap jelentőségét, éppen ezért
felajánlották, hogy j ú n i u s l-re
üzem ü k b e n selejt kiállítást
rendeznek
és
ezen
keresztül világítanak rá
a
dolgozóknak
arra,
hogy
mii
jelent az, ha valaki nem minőségi
m u n k á t végez.
Az ú j í t ó k is megtették felajánlásukat azzal, hogy olyan kötélbontó
gépet
állítanak be a termelésbe,
amelynek segítségével
a
hulladék
nyersanyag ú j b ó l
feldolgozhatóvá
válik. Ez a mennyiség a hav'i nyersanyag ellátást 8 órára fedezi és az
évi nyersanyag
h á n y a d b a n lVf—2
százalék emelkedést jelent.
A munkaverseny
iroda a következő felajánlásokat tette:
Tekintettel arra,
hogy az üzem
területén most az egyéni
teljesítmény százalékokról áttértek a darabbérezésre, a százalékos felajánlásokat 10 nap alatt átdolgozzák a
darabbérezésnek megfelelően.
Minden dolgozó m u n k a p a d j á r a
kifiig
gesztésre kerül m a j d egy szép kivitelezésű felajánlási lap,
amelyen
rajta lesz az illető felajánlása
é
ennek másodpéldányát pedig
pontosan kartotékozva a versenyirodán

Haszka Imréné elvtársnő a Szegedi Kender
segédmesternője lett
ötéves tervünk idő előtti megvalósítása, az előttünk álló nagy
feladatok sikeres végrehajtása megköveteli a szegedi üzemek dolgozóitól is, hogy egyre fokozódó gyakorlati tudásuk mellett még nagyobb mértékben sajátítsák el a
termelés műszaki folyamatának ismeretét is. — A Szegedi Kender
dolgozói é< a műszaki vezetők *s
megértették, hogy a szakmai továbbképzés tervünk sikeres végrehajtásának előfeltétele is- Nagy
örömmel fogadták a Szegedi Kender dolgozói, hogy Huszka Imrénét, a precíz keresztorsózó üzemrészleg egyik kiváló munkásnőjét,
a gömbölyítő osztály segédmesterévé nevezték ki.
Huszkáné elvtársnő, az üzem legfiatalabb segédmestere, alig mult
20 éves, mégis az iizern legjobb dolgozói közé tartozik. Teljesítménye
állandóan 140 százalék felett van.
Ez az eredmény

a precíz

keresztot

sózában

nultam, meggyőződtem róla, hogy
az sem ördögi mesterség. Hegyes
elvtárs, a gömbölyítő egyik mestere és a. többi mesterek is készséggel magyarázták meg a feladató*
mat s most már a számadás körül
sincs nehézség.
Huszkáné elvtársnőt az üzem valamennyi dolgozója mindenben segíti,
mert tudják, hogy bizalmuk nem lesz
hiábavaló. Huszkáné eMársnönek
fiatal létére is már nagy gyakorlati
tudása van, ehhez már könnyű meg
szerezni a műszaki isimeretet. Néhány hónap múlva a gyár legjobb
segédméstere lesz. Dolgozó társainak átadja

jót bevált

munkamódszereit,

tanítja őket, bebizonyítja, hogy
már nyoma sincs annak az időnek,
amikor a munkások rettegtek a
mesterektől, ellenséget láttak bennük.
Huszkáné elvtársnő egyébként az
iizern egyik alapszervezetének a
párttitkára is. Most nagy lehetőség
nyílt számára, hogy még alaposabban tanulmányozza a termelésben
és a tanulásban megmutatkozó hibákat. Bizalommal
fordulhatnak
hozzá a dolgozók,

kiváló
teljesítménynek
számít.
Huszkáné
elvtársnő
boldogan
mondja eh
— Munkalendületemet egy pará
nyit sem engedem csökkenni sőt m i n d g n b e n támogatja
őket.
B
most meg fokozottabb lendülettel
látok a munkához, becsülettel aka- A hét folyamán sokan fordultak
rom végrehajtani a rámbízot't újabb hozzá a dara.bbére®és kérdésével is.
feladatokat, mert tudom, hogy ez- . Huszkáné elv'.ársnő minden kérdésre
zel ismét kiváló szovjet példát kielégítő választ adott, s egv aivalósítunk meg. Bebizonyítom, hogv kalommal örömmel mondta el neki
a szovjet nőkhöz hasonlóan én is Bánszki Andrásné a gombolyítóban:
tudok olyan munkakörben dolgoz
— Régen, sose merten: vohia
ni, mint a férfiak. Huszkáné elvtárs- gondolni erre, hogy valamikormaid
nő még azt is hozzáteszi:
"
magunk közül kerülnek ki meste— Bizony, az első napon még j rek, akik úgy segitenek majd nenagyqn nehezen ment a „metrikus" J künk, mint ahogy a szovje; dolgoszáimadás, de azót'a már sokat Va- zók segítik egymást.

A Z É L E N J Á R Ó SZOVJET IPAR
Minden szovjet polgárnak egyformán szívügye a szovjet
ipar fejlődése. A szocialista termelés minden igényt a legmagasabb fokon elégít ki. Nemi ak hatalmas gépeket épít, vagy
földterületek arculatát változtatja meg, hanem a kézművesség legfinomabb árnyalatait is műveli, szemet gyönyörködtető művészi faragványokat, vagy csillogó üvegkristályokat
ad a szovjet polgár kezébe, de ugyanakkor felépíti a moszkvai felhőkarcolókat, vagy ÍL mbehelyezi
a Turkszib vaa
útat.'Csak a szocialista 'termelés képes az ipar ilyen széles,
mindenre kiterjedő szükségleteit teljesen kielégíteni.

fogják nyilvántartani, illetőleg kezelni.
'A' SzIT szervezethez tartozó ifjúmunkások felajánlásukban elvállalták,
hogy a gyár előtti
területet
parkírozni
fogják és a virágdiszítésekben is Fúrtunk szerepét
kidomborítják.
Mindezen felajánlások mellett meg
indultak az üzemben az egyéni felajánlások is, amelyek nagy
részben a termelékenység emelésére vonatkoznak. De több mint 50 termelésben élenjáró dolgozó a pártkonferencia tiszteletére azt is felajánlotta, hogy a termelésben lemaradt
munkatársaiknak
munkamódszerüket á t a d j á k .

A z alapszervezetek és az
egyes üzemrészek felajánlásain túlmenőleg az üzemi háromszög is megtette a m a g a felajánlását. Minden
igyekezetükkel elősegítik a dolgozóknak azt a vállalását, hogy az
1950-re szóló tervüket a 47.
bérhétre befejezzék. M a g u k é v á
téve a SzOT határozatát és
tekintettel arra, hogy az üzemben több esetben fordultak elő
norma-, bér- és OTI-csalások
is, ú j b ó l ellenőrzik az üzemet,
hogy az esetleg még fel nem
derített ilyen és hasonló hibákat is a felszínre hozzák.
A z üzemi pártbizottság maga is felajánlással készül
a
pártkonferenciára és a dolgozók felajánlásainak a legmeszszebbmenő támogatása mellett
versenyre h í v j a ki
Szeged
összes pártszervezetét. A felhívás szövege a következő:
1. Május 28-ig mindenütt munkába állítjuk az újonnan átszervezett tízes bizalmiakat, népne.
velőket és reszortfelelősöket.
2. A termelő munkában lévő
párttagokat teljes egészében beszervezzük a munkaversenybe.
3. Versenypontokat dolgozunk
ki a szellemi munkavállalóknál
és ezen keresztül
elősegítjük,
hogy ők is
teljes
egészében
résztvegyenek a munkaverseny,
ben.
5
4. Az üzemet a nap jelentőségéhez mérten feldíszítjük.
Hisszük azt, hogy Szeged va.
Jamennyi üzemi-, hivatali és kerületi pártszervezete és összes
dolgozói üzemünk dolgozóihoz hasonlóan nagy lelkesedéssel készülnek a Szegedi Pártkonferen.
ciára és így versenyfelhívásunkat elfogadva mutatjuk meg ragaszkodásunkat a Párthoz.
Klein Sándor
a Szegedi Kenderfonógyár
Pártbizottságának titkára,

Képünk a kitüntetett leningrádi
,,Kirov"
elektromosgépgyárban készült, amint Vrubl eckij,
Andrcmov
és
Gukov
brigádban dolgozó szerelők egy hatalmas gép
alkatrészeit
szerelik össze.

Á szegedi pártszervezetek és
r
Szeged dolgozói bizonyára köA szovjet ipar óriási segítséget nyújt a dolgozó parasztvetik a Szegedi Kenderfonó
ságnak. Kubánban,
a tyihorecki kolhoz földjén — mint kégyár példáját és csatlakoznak
pünk mutatja — modern vető géppel végzik a tavaszi muna
versenyfelhíváshoz,
erre kákat. Ezek a gépek könnyítik
meg a szovjet ember munkámáris biztató jelek v a n n a k
ját és teszik szebbé az életét.
szegedi üzemekben és pártszervezetekben. Nemes versengéssel bizonyítják be a párttagok ós pártonkívüliek egy
aránt. hogy
megértették
a
pártkonferencia jelentőségét és
ehhez merten teszik emlékezetessé és felejthetetlenné m á j u s
Mint ismeretes, a szegedi dol- dolgozói mellett nagy létszám28-át.
gozók is határtalan lelkesedés- mal vonulnak fel az MNDSz. a
sel írták alá a stockholmi béke- Szabadságharcos Szövetség.
a
felhívást. mert tudják, hogv ez- Magyar Szovjet Társaság, a
zel egv újabb elsöprő győzelmet SzIT, a KIOSz és valamennyi
Megjelent a „ T i s z a t á j " aratnak a háborús uszítók fe- szegedi
tömegszervezet tagsága
A szegcdi írók, költők leg- lett s egy újabb gátat vetnek a is. Ujabb kiállás lesz ez a béke
újabb alkotásait
ismerhetjük háborúra törekvő ellenség bűnös harcos megvédése mellett.
Ismételten az ellenség arcába
meg a „Tiszaláj" most megje- szándéka előtt.
lent, gazdag tartalmú
számú
Rövid idő alatt alakították meg- kiáltják a szegedi dolgozók, liogy
bál. Lődi Ferenc, Békés Virág, rí békevédelmi előkészítő, majd a kár a háborús törekvésért megeredményeinket, megTakács Tibor, Szabolcsi Gábor, békevédelmi
bizottságokat, s védjük
is
Pákólicz István versei és Szo- most egv hatalmas békegyűlés- védjük békénket, továbbra
kolay Károly
versfordításai, re készülnek, melyet 25-én. csü- erősítjük a nagy Szovjetunió
valamint Somfai László, Sza- törtökön a Széchenyi-téren tar- tal vezetett béketábort.
bolcsi Gábor, Seres József el- tanak meg. A békegyűlésen képbeszélései mellett
széleskörű viseltetik maglikat a szovjet, a
„Tükör" rovat és bőséges iro- lengyel és a francia szakszerveMNDSx-HIREK
dalmi tájékoztató egészíti ki a zetek küldöttei is. A küldöttek
lapot. A „Tükör"-rovat ezalka' közül többen beszédet is tartanak
19-én délután 5 órakor a Petőfi 1.
lommal több új regény kiérté- s méltatiák a magyar népnek a telep, a Petőfi II. telep és a Fodorkelésén kívül megismertet Sze- közös ellenség ellen folytato;t telepi csoportok tagjai a saját székged kultúréletének eseményei- harcát.
házukban gyülekezzenek a Komszovel is.
Erre az alkalomra az üzemek mol kiállítás megtekintésére.

Május 25-én
békenugygyülést
turtunuk u szegedi
dolgozók
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L E L E J Ó Z S E F ALGYŐI KISPARASZT
meghallgatta a népnevelők tanácsát
Kétméteres már a rozs a földjén, sőt helyenkint még nagyobb Is
A népnevelő munka nagyban
elősegíti a növényápolási
munkák időbeni és j ó elvégzését. így
van ez Algyőn is. Az algyői kisparasztok szívesen elmennek és
meghallgatják a
kisgyüléseket,
megvitatják a hallottakat,
sőt
tapasztalatcserét is
folytatnak,
hogy aztán minden
tudásukkal
nekiláthassanak a növényápolási
munkának.
A z alapszervezet és a „Szabadság" termelőszövetkezeti csoport népnevelői
vasárnaponként
szabad idejükben agitálnak a dolgozó kisparasztok között,
röpgyü léseket tartanak, ahol ismer,
tetik a j ó növényápolási munka
hagy jelentőségét. A népnevelők,
akik maguk
is
kisparasztok,
vagy
termelőszövetkezeti csoporttagok, saját tapasztalataikat
is átadják a többi egyénileg dolgozó kisparasztnak.
A felvilágosító munka
nem

volt hiába, mert az
eredmény nek előfeltételei is vannak, mégmáris látható. A dolgozó parasz. pedig az időjáráson kívül a talaj
tok megértették, hogy
j ó előkészítése. A jól előkészítet^
talaj előnyét nem kell külön diiá növényápólási munkával,
csérni, hiszen dicséri az saját
többszöri kapálással növelni tud- magát.
ják a termésátlagot s ezen keH a megnézzük például
Lele
resztül hozzájárulnak
az
élet- József hatholdas kisparaszt napszínvonal emeléséhez.
raforgó vetését, könnyen
rájöA z algyői határban nem ritka- vünk, hogy nem azért legszebb
ság a
180—200
centiméteres még a társai között is az ő 800
rozs. A
dolgozó* kisparasztok négyszögöl napraforgója, mintha
kint vannak földjeiken.
Otthon az ő földje volna a legjobb, haalig lehet valakit találni, mert nem azért, mert Lele József
aki csak tudja, megfogja a kajól előkészítene a talalt
panyelét, mind kint van a földeken. K i kukoricát, ki napra- a napraforgónak.
forgót, ki cukorrépát kapál, vagy
— A múlt év nyarán, amikor
ritkít.
learattam a
gabonát,
rögtön
Büszkén, megelégedetten nézik utána elvégeztem a tarlóbuktaa dolgozó parasztok j ó munká- tást, m a j d az ősszel j ó istállójuk eredményét, a szép zöld veté- trágyával
leszórtam és
utána
seket, amiből az idén különösen mélyszántást végeztem — mondjó termést várnak. Persze, ez a j a Lele József — . A z eredmény
j ó termés nem jön magától, en- Itt van, látható. A napraforgóm,
amire az algyői
földművesszövetkezettél leszerződtem,
úgyA legjobb pártmunkások
vesznek résxt
szólván legszebb az algyői
hátárban. Az, hogy ilyen szépen
a „Materialista
világnézet
és a
vallás u
megnőtt, május derekára, annak
eimü
előadáson
köszönhető, hogy már harmadszor kapáljuk
a napraforgót
Politikai és gazdasági fejlődé- pontosan 10 órai ezdettel a PártTisztában vagyok azzal, ha többsünkben egyaránt igen nagyfontos- oktalüs Házában. Előadását „Maször kapálom, nem nyomja él a
ságú, hogy minél szélesebbkörű fel- terialista világnézet és a vattás"
gaz, nagyobb lesz a feje és minvilágosító munka induljon meg a cimmcl tartja meg.
den kapálás legalább egy pár
legkorszerűbb világnézet; a mateAz előadásra meghívóval, vagy jó csizma árát jelenti nekem, de
rializmus megismerése és megisugyanakkor elő tudom segíteni a
mertetése, egyben pedig mindenféle a Pártoktatás Háza tagsági igazoldemokrácia fejlődését is.
babona eloszlatása érdekében. Eri vánnyal, Illetve az egyéni tanulói,
a célt szolgálja az «z értékesnek vagy esti iskolai ellenőrző könyvLele József nemcsak a napraÍgérkező elődás ls, amelyet Márta vel lehet belépni. Meghívókat a forgójának készítette jól elő
a
László elvtárs, a Központi Előadó pártszervezetek legjobb aktivistái talajt, hanem
Iroda tagja tart vasárnap délelőtt és pártmunkásai kapnak.
rozsvsiése Is gvAnvOrfl.

Ma kezdődik a „Pártépitós" előadássorozat
Alapszervezeti
vezetőségeink
munkájához elengedhetetlen fontosságú, hogy tisztában legyenek pártépítésünk döntő kérdéseivel és ennek alapján még sikeresebben oldják meg feladataikat. Ehhez a munkához kapnak rendkívül nagv segítséget a ma meginduld „Pártépí"
tés" című előadássorozattal.
Az első előadásra ma, pénteken

délután 6 órai kezdettel kerül sor
a Pártoktatás Házában „Szervezeti
Szabályzatunk — Pártunk Alkotmánya" címmel. A további előadásokat minden második héten tartják
meg ugyancsak a Pártoktatás Házában. Feltétlenül fontos, hogy ezeken a titkár elvtársak vezetésével
minden alapszervezeti
vezetőségi
tag résrivegyen.

Flohr szovjet nagymester
szimultánt tart vasárnap Szegeden
A budapesti sakkvilágbajnokjelölt versenyen résztvevő
szovjet nagymesterek vasárnap vidékre látogatnak el.
Szegedre Flohr nagymester
érkezik és a Hungária magas-

földszinti termében délután 3
órakor Gereben sakkmesterrel
és a többi szegedi sakkozóval
mérkőzik. A szegedi dolgozók
nagy érdeklődéssel várják a
szovjet nagymester érkezését.

ys ubánban befejeződött
az
aratás. Bőséges és
gazdag az idei termés. A
„Vörös
Partizán" kolhoz fiatal, jókedvű
leányai teherautókon, dinnyéken
ülve, énekszóval utaznak a vásárba. Köztük van Dása, a Szocialista Munka Hőse, a környék
legszebb lánya. Valamennyi kolhoz dolgozói az
őszi
vásárba
igyekeznek. Dásáék útközben találkoznak az „Iljics Hagyatéka"
kolhoz vidám legényeivel és elhatározzák. hogy a vásárban
megkeresik egymást. Ide
tart
Galina Pereszvetova, az
„Iljics
Hagyatéka" és Voron. a „Vörös
Partizán" kolhoz elnöke is. A két
kolhoz között évek óta nemes
versengés folyik. A vándorzászló
minden évben Voroné lett, de
most elsőizben Galina kolhoza
került az első helyre. Vorou
régóta szereti Galinát, de nem
meri bevallani, félve, hogy gúnyt
űznek belőle. így Galina is elhallgatja szerelmét.

VIDÁM

Ünnepélyesen megnyitják
a
vásárt és a filmen kibontakozik
e'.őt.ünk a kubáni kolhozok gazdagsága, gyönyörű színeiben a
népviseletek. Folyik a vidám vásár, Voron a többi kolhozelnökkel éppen arról
tanáoskozik,
hogy fel kellene emelniök az árakat, „hadd nőj jön a kolhoz vagyona", mikor a hangszóró bejelenti, hogy az „Iljics Hagyaték a " kolhoz 25 százalékkal
leszállítja árait. Voron úgy érzi,
bogy ú j a b b vereséget szenvedett

VÁSÁR

Galinától, kinek kénytelen követni példáját.
i
\/ oron meghallja, hogy az „11jics Hagyatéka"
legjobb
lovásza, Nikoláj, szemet vetett
nevelt lányára, Dására. Elhatározza, hogy nem engedi megfosztani kolhozát a Munka Hősétől
is. Vászját. lovászát bízza meg,
hogy hódítsa vissza Dását.
A
fiú, hogy „működése" eredményesebb legyen, segítségül hív.ia
a kolhoz súlyemelő
bajnokát.
E'egyját, és együtt indulnak a
lányok keresésére. Eközben Nikoláj, örökké vidám barátjával
ugyancsak Dását keresi. Hangszórón hívatják a mozihoz, ahol
Dása és Ljubocska meg is jelenik, de velük jön a lerázhatatlan Fegyja és Vászja is. Niko áj
barátja ügyes csellel távolítja el
a két vetélytársat, így a fiatalok zavartalanul
megismerkedhetnek.
Délután a vásár apraja-nagyja a kultúrházban szórakozik. A
suhanó nyirfácska táncot, a k »
zák harci-tánc váltja fel. Majd
tréfás-dalos jelenetben
(csasztucskában) elpletykálják Galina
és Voron titkolt szerelmét.
A
szerencsekivánatok
mindkettőjüket kínos zavarba hozzák
és
Voron úgy érzi, hogy Gelina Ismét megszégyenítette.
Q ása és Nikoláj ezalatt bevallják egymásnak szerelmüket és elhatározzák, hogy ősz
szeházasodnak.
Voron,
mikor
Dása bejelenti neki szándékát,
ismét azt hiszi; Galina, el akarja.

helyenként 210—220
centiméteres szár van, rajta 10—14 centiméteres kalászok.
íme, itt a példa, mit jelent az,
ha valaki maghallgatja a Párt
népnevelőinek
tanácsait
és
igyekszik is azt
követni.
Az
nemcsak a saját életszínvonalát
tudja
jó
munkáján keresztül
emelni, hanem hozzájárul az ötéves terv sikeres megvalósításához is.
De nemcsak Lele József, hanem számos algyői kisparaszt is
jó munkával, többszöri kapálással indított harcot a több
és
jobb termésért és ez előreláthatólag nem vész kárba, mert
a
vetések szépek. Kövér, szép búzatáblák
terülnek el az algyői
határban és bő aratásra van kilátásuk az algyői dolgozó
parasztoknak.
rabolni legjobb munkását.
—
Hosszas könyörgésre mégis beleegyezik a házasságba, de feltételhez köti: a vőlegénynek meg
kell nyernie a sportműsor legnehezebb részét, a
lóversenyt,
ahol eddig a „Vörös Partizán"
kitűnő lovasa, Vájsza verhetetlen
volt. Nikoláj is tudomást szerez
a feltételekről és másnap az ő
lova vágtat elsőnek a célba.
A z ügetőversenyen Voron és
Galina indulnak kolhozaik
színeiben. Galina már-már le
is
győzi Voront, de az utolsó pillanatban visszofagja lovát, hogy
Voron nyerje a versenyt,
aki
úgy érzi, most sikerült
végre
elégtételt vennie Galinán. Dása
elvesztésébe mégsem akar belenyugodni. Panaszt tesz a pártszervezetnél, hogy legjobb munkását elvitte a másik kolhoz. A
párttitkár felvilágosítja,
hogy
Dását nem Voron kolhoza, hanem a Szovjetunió nevelte és kiváló munkájával mindenült
a
szovjet népet szolgálja. A párttitkártól tudja meg Voron azt is,
hogy Galina szereti őt és most
már boldogan siet szerelmeséhez.
i
X / é g e t ért a vásár. A földeken
megindulnak a
traktorok,
hogy felszántsák a végeláthatatlan tarlót. A barázdába
újra
mag kerül.
A filmet tegnap este mutat-ák
be a Belvárosi Moziban. PompAs
színeivel,
gazdag
tartalmával
.igazi szovjet humorával, felejtnetellen élményt szerzett a sze•gedi dolgozóknak.

tt.

II német Népi Kamara egyhangú határozattal
szavazott köszönetet a Szovjetuniónak
A Német Demokratikus Köztársa- szállítja Németország jóvátételi f P
ság népi kamarájának ülésén Gro- zetését.
— A Szovjetunió kormányának
tewohl miniszterelnök beszéde ntán
egyhangúlag
elfogadták a minisz- határozata a Német Demokratikus
terelnök
kormánynyilatkozatával Köztársaság iránt a baráti bizalom
kapcsolatos
határozatot,
amely jele. Az ideiglenes népi kamara ebben a nagyvonalú döntésben újabhi
megállapítja:
— A Német Demokratikus Köz- bizonyttékát látja annak, hogy he-<1
társasig ideiglenes népi kamarája lyes úton akarja a Német Demokratikus
Köztársaság a német nép
egyhangúlag helyesli
az ideiglenes életkérdéseit, a béke,
az egység,
kormány
nyilatkozatát a Szovjet- és a függetlenség kérdését
demo
megoldani és meg if
unió kormányának azzal a határo- kratikusan
zatával kapcsolatban, amely
le- fogja oldani.

Szégyenletes közoktatási helyzet Amerikában
Gyermekek

milliói

nem járhatnak

Ugyanakkor,
amkor az USA
kormánya
közvetlen
katonai
kiadásokra
több mint 15 milliárd dollárt fordít
évente,
az
amerikai
kongresszus már néhány év óta visszautasítja
annak a törvényjavaslatnak
az
elfogadását,
amely 300 millió
dollárt
fordítana
közoktatási
célokra.
A hatóságok
maguk
is elismerik,
hogy a gyermekek milliói
elesnek a
tanulás
lehetőségétől.
A munka- és népjóléti
kérdésekkel foglalkozó
szenéitusi
bizottság beszámolója
rámutat,

iskolába

hogy 1947-ben kb. 4 millió
17 év közötti korban lévő amerikai gyermek
nem járt iskolába.
A szenátus
elé
benyújtott
hivatalos
adatok
a gyermekegészségvédelem
teljes
hiányáról tanúskodnak.
Az
iskolás
gyermekek
25 százaléka
nem
kap fogkezelést, 4 milló gyermeknek rosszak a szemei,
1
millió
gyermeknél
hallási zavarok léptek fel, 500 ezer gyermeket állítottak
bíróság
elé.
A börtönben
évente 50 ezer a
kiskorúak
száma.

A NÉPI DEMOKRÁCIÁK O R S Z Á G A I B Ó L
Kína aj művészete

Az a sok regény, elbeszélés, dal.
zenemű,
költemény,
népmonda,
amely a legutolsó évek alatt megjelent a demokratikus Kínában, arról
tanúskodik, hogy a kinai művészet
és irodalom emelkedőben van. Megváltoztak az emberek, naggyá nőtt
a művészet. Kifejezésre került a z a
mélyreható
politikai
változás,
amely Kína dolgozóiban létrejött,
A munkások, parasztok és értelmiségiek a Kommunista Párt vezetésé
mellett sikeresen folytatják harcukat, az új, emberibb művészetért és

Lu Sziny, a modern kínai Irodalom megalapítója, 1927-ben a kínai
nép forradalmának ideiglenes veresége után ezt Irta: „Népünk négy
évezreden keresztül
némaságbannyomorban és elnyomatásban élt a
s®ó szoros értelmében egy óriási
kőtömeg súlya alatt,.. A kínai nép
mélyen hallgatag lelkületét megrajzolni éppen ezért igen nehéz dolog.
A legközelebbi jövőben azonban a
ma még magas falakkal körülvett
kfnal nép kitör, megszerzi a maga
számára a szabadságot és beszélni Kína te'jes felszabadításáért.
•
kezd".

Alig mult el két évtized és nap- MflvnC-aulébuszok nagy sikere
jaink élő valósága fényesen bebizo- Lengyelországban
nyította Lu Szlnynek a nép alkotóerejébe vetett hitét. A kínai dolgoA magyar-lengyel áracserefor.
zók szétzúzták a« Imperialista és a galmi egyezmény keretében L e n .
hűbéri elnyomás falait, gazdái let- gyelország ez évben 50 MÁVAGtiek az ú] államnak, a Kínai Nép- autóbuszt kap Magyarországtól.
köztársaságnak. Az Írók és művé- A míntakocsik megérkeztek
a
szek a népen keresztül beszélni lengyel fővárosba és a lengyel
kezdtek.
lapok egyöntetűen
megállapítA kínai nép forradalmi harcában ják, hogy a magyar gyártmányú
megszületett Ne Er zeneszerző „ön- társasgépkocsik minősége jobb a
kéntesek indulója" című alkotása, francia „Chausson"_oknál.
•
amely a szabad Kína ideiglenes
himnusza lett. E fiatal zeneművész
volt az új forradalmi zene megala- Jelentősen fellődlk az uHtámoznaíom
pítója. Dalai, szerzeményei mélyen Brassó m e g , ében
áradók. Zenéjét dinamikus, sajátsáA brassói Sovromtraotor gyárgosan szenvedélyes, kifejezőerő hatja .át. Ne Er a népről, a népnek ír. ban április hónapban 79 újítási
Szerzeményei,
élénkütemű indulói és racionalizálási tervezetet ade»ért váltók népszerűvé.
'.ak be, melyből 28-at megvalóA „Halhatatlan nép", „A téglasítottak. A megtakarított öszgyári munkások dala" és az „önkéntesek indulója" című dalokkal szeg meghaladja* a 12 millió leit.
indult el az új Kína hazafias tömegdalkuttúrája. Ezzel megnyílt, az út fillzntióan javul az albán
olyan zeneszerzők számára, mint
Szan-Szip-Haj, Luci Csi és Ma-SzL szénbányászok helyzete
Cung, akiket már messze Kfna haA
KRRABE
szénbányáiban
tárán fúl is ismernek.
dolgozó bányászok életkörülméNapfényre kerültek e nagy nép nyeinek állandó javítására nagyhatalmas erői. A kínai demokratt. gondot fordít az albán kormány.
kus Irodalom is új lendületet vett. A bányász-családok részére m á r
A kínai írók sikerrel ábrázolják az tavaly is számos
uj, korszerű
új élet építését a felszabadított te- lakóházat építettek. Az építkezérületeken. A haladó Írók tevékeny- seket az idén is folytatják. _A
sége kiterjed a jelen valóságának lakóházak mellett ebben az évmegrajzolásán keresztül azokra a ben felépül az üzemi konyha és
változásokra, amelyeket a nép az üzemi étkezde is.
gyermekei végrehajtanak és szí•
vükben éreznek.
Di Lin, kínai írónő nagy sikgrt Moncnl rfarahni mutattak be
aratott műve, a „Napsütés a Szan- Bulgáriaion
hany folyó fölött", amelyben krisDimitrovo város nemzeti színtálytisztán áll a kínai nép forradalmi harca. Regénye bemutatja, házában a napokban nagy sihogyan lsmerle fel erejét a kinai kerrel mutatták be Beldano és
nép, hogyan jötf rá arra: a hata- Éldel
„Szelenga" című mongol
lom
birtokában
legyőzhetetlen.
zenés darabját.
Cszsao-Su-Li művel;
„Változások
*
Liclacszsuanban", „A kis Er Hoa
házassága", a „Li-Ju-Caja dalai" a Hegvven magyar könyvet adnak kl
parasztoknak
a földbirtokosokká' az idén Szlovákiában
vlvoft harcát örökítik meg. Regényeiben
előtérben állnak a
hős
A szlovákiai magyar
munkákommunisták, akik a kizsákmányo- sok .kulturális szervezete ebben
lás ellen és a nép jólétéért küzde- az évben negyven
magyarnyelnek. Cao Min „Mozgató erő" cfmf: vű könyvet ad ki. A
kiadandó
művében az önmagukért
dolgozó müvek között politikai, szépiromunkásokról és a munkához vató dalmi és ifjúsági könyvek leszÚj viszonyról fc
nek, ,

%
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Elbúcsúzott Alexandr Timofejevics Riszkov elvtárs
szovjet szerelő a Pamutipari NV dolgozóitól
r Reggel már mindenki tudta a Patnutipari NV-ban, hogy Alexandr Timofejevics Riszkov elvtárs ma búcsúzik az üzem dolgozóitól,
a gyönyörű szovjet fonó- és kártológépektől, melyeket a sztálingrádi
dolgozók küldtek azért, hogy dolgozó népünk sikeresen
teljesíthesse
nagy
vállalkozását,
ötéves
népgazdasági
tervét. Alexandr
Timofejevics elvtárs volt az egyik szovjet dolgozó,
aki eljött Moszkvából Szegedre ezekkel a gépekkel, hogy megtanítsa
a
magyar szerelőmunkásokat
a gépek
technikájára és kezelésére. Alexandr
Timofejevics elvtárs jó munkát vég
zett s amellett, hogy teljes mértékben átadta műszaki tudását magyar
szaktársainak,
valósággal a szivükhöz nőtt a Beruházási NV dolgozóinak.

— Az általunk
most
megismert
szovjet technika egyik igazi építője
Alexandr
Timofejevics,
akitől igen
sokai tanultunk,
akinek
segítségével a gyűrűs gépek szerelésének új
módszerét sajátítottuk
el. Sohasem
felejtünk
el, visszaemlékszünk
rád
akkor is majd, ha befejeztük ötéves
tervünket. Ha majd számos hasonló
nagyüzem szerelési munkáii
végezzük be, akkor is eszünkbe jut, hogy
tBIed kaptuk tudásunkat,

amelynek segítségével már eddig is
kiváló sztahanovista eredményt
értünk el. Elmondhatjuk,
hogy a szovjet szocialista embertipusl
ismertük
meg benned és ez közvetlen
baráti
kapcsolataink
maradandó
emléke
Sohasem fogjak elfelejteni a lesz.
(öled tanultakat
Timofejevics
elvLehr Henrik technikus
megölelte
társ, — mondotta Gesitz Mihály elva szovjet szerelőt, rövid
ideig nétárs. — Igazi szovjet embert,
mán szorította karjában, azután igy
szólt:
meleg, őszinte barátot, kiváló

munkást,

— Az első perctől
testvéri viszonyt
között.
jet

Bebizonyítottad,

ember

egyik

nemzetközi
tudtad,
találtál,

kezdve

épiteltél
fó

aki

hogy a szovtulajdonsága

szolidaritás.

hogy nálunk
szereli

meleg

ki magunk

Érezted

a
és

is olyan

népre

a baráti

nagy

Sorra búcsúztak a szerelők Ale- szovjet népet. Arra kérlek Timofejexandr Timofejevics Riszkov elvtárs- vics elvtárs, tartsd meg emlékezetedtól. Varga József elvtárs, amikor keben azt a szeretetet, amellyel búcsúlét nyújtotta
Timofejevicsnek,
ezt
zunk most tőled.
tnondotta:

Vasárnap MINSz kulturverseny Újszegeden
l A MINSz szegedi titkársága vasárnap ismét nagyszabású ku'túrversenyt rendez Szegeden az egységes ifjúsági Szövetség kongreszszusa tiszteletére. Vasárnap
délelőtt fél tíztől délután 1 óráig tart
B kuHúrverseny első része, majd a
második rész délután 4 órakor kezIdödik és az esti órákban fejeződik
be. Közel ezer szegedi tiatal vesz

Rónai Sándor elvtárs, az El
uöki Tanács elnöke, az alábbi
táviratot intézte Ho-Si-Minhliez, a Vietnámi Demokratikus
Köztársaság elnökéhez:
„Hatvanadik
születésnapja
alkalmából fogadja Elnök Úr
az egész magyar nép nevében
legmelegebb üdvözletemet. Kívánom, hogy népét, amely a
— Tudjuk rólad, hogy akár- felszabadulásért folyó harcokhová kerülsz, munkáddal
csak- ban fényes sikereket ért el,

— Igazán szeretjük a Szovjetuniót,
— Munkád, melyet nálunk végezSztálin elvtársat, aki úgy szeret min- tél az elmúlt félév
folyamán,
ket, mint saját gyermekét, aki nemsúlyos csapás volt közös
csak kiváló gépeket, hanem magas
ellenségeinkre.
tudású szerelőket is küldött
hozMegtanítottál
bennünket,
hogyan
zánk.
szaporázzuk
és erősítsük azokat a
Töreki Ferenc elvtárs igy búcsú- csapásokat, melyeket a jövőben mérünk majd az
imperialistákra.
zott tőle:

Magyar szerelőtársai
valamennyien ott voltak a búcsúztatáson. Többüknek könny csillogott a szemükben, pedig valamennyien
kérgestenyerű,
jóledzett
munkásemberek,
nem szokásuk a
könnyezés.

'kommunistát ismertünk meg benned,
akinek nem számított, hol véded a
békét, nagy szocialista
hazádban-e,
vagy máshol, meri tudtad, hogy a
Textilkombinát
szerelésénél
a mi
népünk országát és ezen keresztül
a békefrontot
erősíted.

is a béke ügyéért dolgozói —
mondta meghatóan
Dómis Alfréd. — Egy,
Magyarországon
teljesen ismeretlen
gép (tisz'
títóagregát)
kezelésére tanítottál meg
bennünket
s ezzel
nagyban
gazdagítottad
a ma
gyar textilipari
géptechnikát.
Soha nem felejtjük
el ezt se
neked, Timofejevics
elvtárs.
Timofejevics
elvtárs a meg
hatódottságtól
csak
néhány
szót szólt. Elmondta, hogy még
most sem tér haza
Moszkvába,
hanem tovább folytatja
munkáját a baráü Román
Népköztársaságban,
újabb
hasonló
textilkombinát
szerelését
irá~
nyitja,
majd
ahová
szintén
mégérkeznek
a szovjet
gépek.
—
ígérem
néktek,
magyar
szaktársak,
hogy soha nem felejtelek
el
titeket,
akiket
ugyanúgy
szeretek,
mint
a
szovjet elvtársakat,
mert láttam, és tudom, hogy ti is a bé
kéért, Pártotokért,
saját jobblétetekért
dolgoztok.
A rövid búcsúzás forró kéz
szorítással
fejeződött be, magasraemelt
kezekkel,
„Szabad'
ság" köszönéssel
búcsúztak
a
dolgozók Timofejevics
elvtárstól, amikor
kilépett az üzem
kapuján
és többen még
utána
is kiáltották:
„Soha nem felejtünk el, Alexandr
Timofejevics
Riszkov
elvtársi"

Gyógypedagógiai nap
Szegeden

részt ezen a nagyszabású kult úrA csongrádmegyei Tankerüversenyen jelenetekkel, énekszáFőigazgatóság területén
mokkal, népi tánccal, kórusbemu- leti
működő
gyógypedagógusok
tatókkal.

holnap, pénteken gyógypedagógiai napot rendeznek Szegeden. A gyógypedagógiai nap
reggel 8 órakor kezdődik a
Szent György-tér 7. sz. alatti
gyógypedagógiai állami általános iskolában. Itt Szikla'
Béla
kultuszminiszériumi
gyógypedagógiai főelőadó tart
előadást. Az előadás előtt az
iskola osztályait látogia ják meg
a résztvevők, utána pedig
hozzászólások, tapasztalatcsere
Magyarországon
a vörheny egyetemi bakterológáai intézet és és módszerátadások keretében
olfóanyagter. beszélik meg legfontosabb ten(skarlát) megbetegedések száma a philaxia állami
1948 óta mindnagyobb
százaié, melő N V olyan oltóanyag előál- nivalóikat.
Az igen színesnek Ígérkező Ptútúrversenyre minden
érdeklődő1
szívesen látnak az újszegedi szabadtéri színpadon, rossz idő esetén pedig a Szegcdi Nemzeti Színházban.

Megkezdődtek Szegeden
a vörheny elleni védőoltások

kos arányszámot mutat. H a z á n k ,
ban
a
vörhenymegbetegedések
ilyen nagymértékben
még nem
fordultak elő. A környező államok legtöbbjében is jelentkezett
az utóbbi években a vörhenyjár.
vány.
A megbetegedések eddig általában enyhe lefolyásúak. Számol,
nunk kell azonban azzal, hogy a
kórokozók a járvány
folyamán
erősen fertőző és
megbetegítő
képességre tehetnek szert.
Tapasztalat szerint a járvány
vé.
gefelé a szövődményes és súlyosabb esetek szaporodni szoktak.
Az egészségügyi
kormányzat
a járvány kezdetétől
ismételt
szakmai értekezleteken, az
or.
szágos közegészségügyi
tanács,
gyermekgyógyász egyetemi
tanárok. az Országos Közegészségügyi Intézet vezetősége és
más
járványtani szakemberek bevonásával
meghatározta, a járvány
leküzdése céljából szükséges i n .
tézkedéseket. Az értekezletek javaslata alapján az egészségügyi
kormányzat az eddigi intézkedé.
sek mellett elhatározta a betegségekre
fogékony korosztályok
általános védőoltását.
Már
a
mult év végén megkezdte az or
szágos egészségügyi intézet, az

A do'gozó parasztság
boldog jövőjének
útját mutatja
a

„Szabad Föld11

Rónai Sándor elvtárs távirata
Ho Szi-Minh elvtárshoz

lítását, amely a jelenlegi
skar.
látjárványnak leginkább megfelelő.
A járvány őszre várható, ujabb
fellángolásának megelőzése
cél.
jából az egészségügyi kormányzat még az iskolai év befejezése
előtt elvégezteti a ,3.tól 12 éves
korú gyermekek általános védőoltását. A z oltás kötelező mind.
azon gyermekek részére,
akik
vörhenyen még nem estek
át,
vagy akik a mult év májusát
követő időben védőoltásban nem
részesültek. Nem kell beoltani a
beteg gyermeket, a
súlyos betegségből lábadozó, valamint az
olyan gyermeket, akinél
egyéb
okból az oltás orvosi megállapí.
tás szerint nem javasolt. E z t a
körülményt azonban a szülő az
oltóorvos előtt igazolni köteles.
Szegeden a tegnappal kezdődően indult meg a védőoltás. Az
oltások helyeit
iskolákban és
óvodákban jelölték ki. A rókusi
kerületben a gyermekkórház or.
vosai
oltanak. Az oltás
helye
a Kórház Párisi-körúti rendelő,
helyisége. Minden gyermek 10—
12 napos időközben összesen három oltást kap. Igy éri el
a
szervezet
azt a
védegységet,
amely alkalmassá teszi a fertőzésre való ellenállásra.
Fontos,
hogy a gyermekek az oltásnak
mind a három részét megkapják,
mert a védegység csak így t ö .
kéletes.
Ezt a védőoltást minden szülő
tartsa kötelességének a
saját,
gyermeke és az egész
magyar
dolgozó nép érdekében.

Uiabb tenyészlovakat kaptak
a csongradmegyei termelűcsoportok
Csongrád megye termelöcsoportjai újabb jelentős segítséget kaptak
népi demokráciánktól állattenyésztésük fejlesztése érdekében. A Makón
Megtartott állatvásár
alkalmával
23 Henyészkancát és 3 csikót vásárolt fel a Tenyészállatforgalmi NV.
Ezeket a megye tennelőcsoportjai
és állami gazdaságai között osztották szét.. Igy tenyészlovakhoz jutott az újszentiváni „Szabad Fö'd",
az óföldeáki „Béke", a deszki
„Táncsics"; a cserebökényi „Budai
Nagy Antal", a z flüési „Vörös Csillag", a fábiánsebestyéni „Ifjú gárda", a magyartési „Lenin", a vásárhelyi „Bartók Béla", „Sztahánov" és „Rózsa Ferenc" "ferme'öcsoportok.

Hétvégi különvonatot
indít az IBUSZ május 28_án Szegedről Miskolcra. A
különvonat
előreláthatólag
27-én este 23
órakor indul s Miskolcra érkezik
28.án 7-kor. A különvonaton utazó
dolgozóknak
14 órahassza idejük van, hogy megismerjék Miskolc és környékének. Lillafürednek. Tapolca-Gyógyfürdőnek
és
Bükkszentkeresztnek vidékét. Az
tgen tanulságos és szórakoztató
utazás 25 forintba kerül.
Az
üzemi dolgozók
részvételüket
május 24-én, délután 2 óráig jelentsék az IBUSz irodájában.

jó egészségben vezesse tovább
az imperialista elnyomók felett, teljes győzelem kivívására. önnek és Vietnám hősi
népének további sikereket kívánunk országuk felépítésének és
felvirágoztatásának
munkájához s a Szovjetunióvezette békefront megerősítéséhez.
Rónai.

Sándor

az Elnöki Tanács elnöke."

A firenzei szállítómunkások nem hajlandók
résztvenni a z amerikai fegyverek
szállításában
Az olasz hatóságok előbb 10.000, majd 20.000 lírát
ígérte*
naponta a firenzei szállítómunkásoknak, ha segítenek a rövidesen Firenzébe érkező amerikai hadianyag kirakásánál. A firenzei szállítómunkások határozottan visszautasították ezt az ajánlatot.

Előkészületek a nemzetközi gyermeknapra
Az egész világon j ú n i u s elején ünnepli a haladó emberiség
a jövő reménységeit: a gyermekek napját. A magyar dolgozók
is országszerte készülődnek már
a nemzetközi gyermeknapra.
A nemzetközi gyermeknap sikere érdekében az MNDSz-aszszonyok
aktíva
értekezleteket

tartottak. A gyermeknap megrendezésére helyi bizottságokat
alakítanak. Az úttörők Örsi rajértekezleteket tartottak és elhatározták, hogy június 1-én és
2-án díszrajgyűléseket tartanak.
A nemzetközi gyermeknappal
kapcsolatos ünnepségek
mindenütt június 4-én lesznek.

Napi munkánk sikeréhez járul hozzá
a nemzetközi kérdések megismerése
Dolgozóink napi
munkájukat
csak akkor tudják eredményesen végezni, ha összefüggéseiben
látják
a
politikai kérdéseket,
amelyeknek döntő szerepük van
mindennapi életünkben, A
belpolitika eseményeinek megismerése mellett igen fontos a külpolitikai események, a nemzetközi
kérdések megismerése is, hogy
világosan láthassuk a
haladás
és a reakció, a béke táborának
és a háborús gyújtogató imperialistáknak terveit.
A dolgozók érdeklődése
erősen megnőtt éppen ezért az utóbbi időkben a nemzetközi kérdé-

sek iránt. Ezt a fokozott érdeklődést igyekszik
kielégíteni
a
vasárnap Szegeden
meginduló
előadássorozat ..Nemzetközi kérdések" címmel. Az első előadást
dr. Ágostos György elvtárs, a
Pedagógiai Főiskola igazgatója
tartja délelőtt 10 órai kezdettel
a Korzó Moziban. Az
előadást
filmvetitéssel kötik össze. Belépődílj 50 fillér lesz. Pártszervezeteink szervezzék meg a csoportos látogatást és törekedjenek
arra, hogy párttagjaink mellett
ott legyenek a tömegszervezetek
legjobb aktivistái is.

Mezőgazdasági kiállítás nyilik
Vásárhelyen
Hódmezővásárhelyen
május
28-ától rendezi meg az M D P irányításával a földművelésügyi minisztérium és a
Magyar-Szovjet
Társaság az idei mezőgazdasági
kiállítást. A kiállítás rendezésében résztvesznek a megye ifjúsági szervezetei is.
Nagy
érdeklődésre
tarthat
számot a megye állami gazdasá-

Segít a

gainak, gépállomásainak és termelőcsoportjainak gazdag anyaga, amely szemléltetően mutatja
majd be Csongrád megye szocialista úton haladó mezőgazdaságának nagy fejlődését. Az igen
jelentős megyei vonatkozású kiállítási anyag
mellett
nagymennyiségű kiállítási
anyagot
visznek le Budapestről is. -

földmüvesszovethezet

Sándorfalván

A sándorfalvi termelócsoport földje 12 kilométerre fekszik a községfő1, ahol a csoport taglalnak legnagyobb része tekik. Ez igen nagy
nehézséget jelent a csoport munkájában. A sándorfalvi földművesrzövetkezet sietett most segítségére a
csoportagoknak azzal, hogy fel-

ajánlotta: autójával reggel a munkahelyükre, este pedig haza szállítja a csoport minden tagját Az
így megtakarított időt a többtermelés szolgálatába állithatja az
igen szépen fejlődő sándorfalvi termelócsoport.

A Délmagyarország
ifjúsági
tudósítói
táviratot intézlek Rákosi
elvtárshoz
A Délmagyarország szerkesztőségének ifjúmunkás, úttörő- és dtó'ktudósitói szerdán este hat órakor
tartották meg első értekezletüket.
A szerkesztőség beszámolója után
az egybegyüUek közül
több mint
hetvenen szóllak hozzá a beszámolóhoz és számos értékes szempontot veletek fel a tudósítók és a
szerkesztőség munkájának megjavítására vonatkozóan.
Szögi Irén, a pedagóiai gyakorló-iskola tanulója javasolta, hogy
az értekezletről küldjenek távitatot
Rákosi pajtásnakA jelen'evők hangos éljenzés és
taps közepetfe fogadták el a iavaslfttot és az értekezlet után a követ-

kező szövegű táviratot kü'dlék el
Rákosi eh'társnak:
„Kedves
Rákosi
pajtás!
M1, szegedi ifjúmunkások, úttörők és diákok harcos üdvözletünket küldjük Rákosi pajtásnak első
ludósitói értekezletünkre1.
ígérjük, hogy jó Vaníliásunk mellett szoros kapcsolatot építünk ki
Pártunk heiyi lapjával, a Délniagyarországgak
Ezen keresztül is hozzá akarunk
járulni
a Komszoniolhoz hasonló
egységes ifjúsági szövetség megalakilásához.
A Délmagyarország
92 ifjpsáo'' tnidiótitói*^-
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Ml TÖRTÉNT
Jótanulásaal

ES H l TÖRTÉNIK?

az egységes ifjúsági

szervezetért

Tudjátok már, kedves pajtások, hogy -jagy ünnepre készül
az ifjúság. Június 18-án a Likul
meg az egységes ifjúsági szervezet. Ezért kell harcolni a tanulással, mert ez a mi fegyverünk.
Most megmutatjuk a jó bizonyítvánnyal, hogy mi is kiállunk a
békéért, s ha kell, harcok árán
is megvédjük azt, úgy mint a

példaképünk, a hős lenini Komszomol. Tanuljunk a
vizsgáig,
hogy ne rontsunk, hanem javítsunk, mert ez is azt mutatja,
hogv egyek vagyunk s harcolunk
a világbékéért.

IDÖ J ÁRAS JELNTÉS:

Példaképem a hős lenini
Komszomol

Előre

EZEKET HZ ELÖKDÚSOKIIT
hallgassa
m c

g!

MOZI

Belvárosi (6, 8): Vidám vásáf.
Korzó (6, 8); Kincs nyomában.
Fáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet
híradó, — Uj Albánia.
MŰVÉSZET

Ma esíe
fél 8 órai kezdettel a Szegedi Nemzeti Színházban
hangversenyt rendez a Szegedi Filharmónikus zenekar.
Holnap este az egyetem Ady-téri
nagytermében este fél 8 órai kezdettel a szegedi énekkarok munkaközössége hangversenyt rendez.
Vasárnap az ujszegedi szabadtéri
színpadon közel ezer fiatal szerepel
a kongresszusi kultúrversenyen.
NEVELÉS

Vasárnap délelőtt a Korzó Moziban: „Nemzetközi kérdések". Utána
filmvetítés.
Minden csütörtökön este 8 tói fél
9-ig az Állami Hirdető NV hangszóróin keresztül „Népművelési félórát" tart a szegedi Népművelési
Központ,
TUDOMÁNY

A Bolyai János Matematikai Társulat rendezésében
holnap délután 5 órakor Rédci László tart előadási „Véges ciklikus csoportok
faktorizálása" elmen az egyetemi
Bolyai Intézet (Szeged, Táncsics
Mihály-u. 2. II. emelet) I, számú
tantermében.
A MUZEUM nyi'lva vasárnap és
ünnepnapokon
hétköznapokon

9 órától
0 órától

13 óráig
14 óráig.

A SOMOGYI KÖNYVTAR ov|tva köznaookon 9-től 18 óráig.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTÁR
reggel 8 őrá'ól
este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
KönyvköU
csönzéi, d. e. 8-;ól 1 óráig.

Szolgálatos

gyógyszertárak«

|

Salamon István
rókusi iskola TV. oszt. tan.

Mérsékelt, helyenként élénk déli,
délnyugati szél, változó felhőzet,
néhány helyen, főleg a déli, délátáni órákban záporeső, esetleg zivatar. A hőmérséklet tovább emelkedik.

Én is, mint a többezer
szegedi
dolgozó,
megtekintettem
a Komszomol kiállítást
Boldogság
töltött el azért, hogy végre nekem
is alkalmam nyílt közelebbről megismerkedni a Nagy Honvédő Háború fiatal hőseivel, azokkal a fiatalokkal, akik szilárdan állják meg
helyüket úgy a harcban, mint
a
termelő munka
frontján_
Felejthetetlen
élményeket
és
tapasztalatokat
szereztem a Komszomol szovjet forradalmi
ifjúság
harcos éleiéből, munkásságából és
tettrekészségéből.
Tudom,
hogy
nemcsak nekem, hanem
minden
öntudatos ifjúnak a Komszomol a
mintaképe
Éppen ezért szükséges,
hogy minden fiatal dolgozó megtekintse ezt a kiállítást, hogy kö
zelebbről ismerje meg a 32 éves
Komszomol működését és munkásságát s igy újabb
tapasztalatot
szerezzen munkájuk,
termelékenységük és elméleti színvonaluk emeletéhez.

DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:

IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:

BÓDAY PÁL.
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
'Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda
Szeged.

NV.

Felelős vezető: Erményi Lajos

próbáztatások
ünnepélyes
megnyitása
vasárnap
délelőtt
Újszegeden

Vasárnap délelőtt 9 órától
az
újszegedi ligetben a Vigadó mögött
és az SzMTE-pályán a szegedi dolgozók első MHK próbájukat teszik
le. A Munkára Harcra Kész sportmozgalom 1950 évben hatalmas nagy
lendülettel fejlődött és kezd hasonlóvá lenni példaképéhez, a Szovjetunió QTO sportmozgalmához. A
szegedi dolgozók lelkesen neveztek
be az ezévl MHK mozgalomba, —
amit mutat a tizenkétezres szegedi benevezési szám is.
A Munkára Harcra Kész sportmozgalom szegedi irányító bizottsága jól előkészítette a próbák le-

A szegedi pedagógiai leánygimnáz : umban igen nagy nehézséget" okozott » bejáró
tanulók
bekapcsolása a tanítás utáni közös
foglalkozásokba, tanulókörökbe, a tananyag alaposabb elsajátításába. A környékből bejáró tanulók ezért vagy nem vettek részt ezeken a foglalkozásokon, vagy pedig kevés uzsonnával agyoncsigázva mentek haza
az esti órákban. Most. az iskolában igen olcsó ebédeltetési akciót szerveztek meg a
Szülői
Munkaközösség segítségével
és
igy sikerült mintegy 50 diáklány
ebédeltetését megoldani. Ezzel ők
sem kerülnek hátrányba azokkal
szemben, akik a városban
laknak és rövid ebédidő után mennek vissza az iskolába.

BELVÁROSÉ
feie'nn . 40—25

lar'e'

Május lo-tol m ndenrap :
S z í n e s , x- n é s . t á n c o l s z o v j e t
film vígjáték

Vitl^m

KOR
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wnsAr

feleton Aut. i3

lérlB'

K i n c s nyoméiban
Bátor kutatók ha-ci a természeti
kin sekér •
tiőadasok Ke/dete a oeivSioai es Korzó
moziban nétkftznap es t órakor
.-Házmán i-nen^a*e- - órakot
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MÁ|US 24-ig SZERŰKIG:
1. M A G Y A R

HIRADÖ

2. SZOVJfc T H Í R A D Ó
3 U J ALBÁNIA
cioaüasoK neiKöznap ie> • ea a-Kui,
Vasar- ér ünnepnap 5, léi 7 és 8-kor.

dák dolgozói, azonkívül a Délmagyarország nyomda, azonkívül a pedagógus szakszervezet
dolgozói szorgalmasan
eljárnak
az edzésekre és készülnek a próbákra. hasonlóképpen a
többi
üzemeknek is eleget kellene tenniök vállalt kötelezettségüknek,
mert mindenki önként jelentkezeti. az M H K
sportmozgalomra
és amit vállalt, annak
eleget
kell tennie annál
is
inkább,
mert az M H K Ls a béke megvédését szolgálja. Hibásak azonkívül a pályatulajdonos egyesületek, akik az ismételt felhívás
ellenére sem készítették elő pályájukat. Vonatkozik ez elsősorban a Móra, az SzSzMTE és a
K A S E pályákra, aihol a futópálya, illetőleg az ugróhely vagy
nincs, vagy használhatatlan. Legyen gondjuk a pályatulajdonosoknak arra, hogy ezek a
hiányosságok azonnal
megszűnjenek.

tételére Szeged dolgozóit. Vasárnap délelőtt zeneszóval, jelszavas
táblákkal, többezer főnyi dolgozó
vonul át a szakszervezet irányítása
mellett Újszegedre, hogy a próbák
első félévi követelményeinek eleget
tegyenek.
Felhíviük az üzemi dolgozók figyelmét, hogy a próbáztatást ünnepélyes majálissal kötik egybe és az
átvonuló dolgozók szórakoztatásáról is gondoskodunk zene, kultúrműsor és élsportolók bemutatóin
keresztül.
Szeged dolgozói, készüljetek fel
az: MHK próbák letételére.

A Szovjetunió nyerte a varsói ökolvívóversenyt
A varsói nemzetközi ökölvivóverseny csütörtökön
fejeződött be.
A döntőben Budai és
Papp pvőzö't, Kapocs! vereséget
szenvedett.

Végeredmény a csapatversenyben: 1. Szovjetunió, 2. Lengyel,
ország, 3. Magyarország. 4. Románia, 5. Finnország, 6. Svédország.

A sakkviiágbajnok-jelöltek csütörtöki
versenyének eredményei
Boleszlavszkij—Stahlberg döntetlen. Bronstein—Keresz
1:0.
Lilienthal—Szabó 0:1. Najdorf—
Szmiszlöv döntetlen. Flohr—Kotov döntetlen, A pontozás a következő: 12 pont Boleszlavszkij

A próbáztató bizottságok minden hétfőn és szombaton szeretettel várják a dolgozókat és remélik, hogy az eddiginél nagyobb
számban jelennek meg a dolgozók a részükre kijelölt, pályákon.

és Bronstein. 10 pont Szmiszlov.
9.5 pont Keresz. 9 pont Najdorf.
8.5 pont Kotov. 8 pont
Stahlberg. 7 pont Flohr, Lilienthal és
Szabó.

Felhívás

Felhívjuk az üzemi sportfelelősöket, hogy a harmadik és neaz M H K ügyét és nem támogat- gyedik korosztály ( M H K ) eredMHK
ják a sportfelelősöket a próbáz- ménylapjai átvehetők az
tatások előkészítésére folyó mun- irodában (Aradi-u. 6. szám).
Asztalt tenisz
kában. Több üzemben (mint például a Láppai, Ládagyár, Pick
Ma kerül lejátszásra a K A S E
szalámigyár) nem történt gon—Gázgyár női csoport rangadó.
doskodás az edzések zökkenésAz összecsapás győztese az N B
mentes lefolytatásához
szükséH-be kerül be.
ges felszerelésről. Miért
nim
kezdte meg az edzéseket a Gáz- Hatalmns sikert arattak a magyar
gyár és a Dohánygyár? A z el- tornászok a leningrádi
bemutatón.
múlt év folyamán mindkét üzemA Szovjetunió szakszervezeteinek
ben jó munka folyt és teljesen több napos össz-szövetségi tornásztéli
érthetetlen, hogy most ennyire bajnoksága után a leningrádi
és magyar
hanyagul kezelik az edzéseket. stadionban a szovjet
részvételével
nagyszaMivel magyarázzák az üzemi tornászok
bású tornabemutató
volt.
A besportfelelősök az M H K edzések mutató
a
szovjet-magyar
bakörül mutatkozó
hiányosságo- rátság és a béke
megvédése
jekat? Amiként a Népbolt
áru- gyében zajlott le. A magyar férfi

Miért folynak vontatottan az MHK edzések?

A z M H K próbázások ideje
hivatalosan m á j u s 15-ével megkezdődött. Ezzel szemben
ex>k
olyan üzem van, ahol még
az
edzések sem kezdődlek el.
A
szakszervezeti
sportfelelősök
Ez a kiállítás szükséges minden
valószínűleg nem végeztek rendiljú számára, mert előtte áll egy
szeres felvilágosító munkát
és
új élet, egy nagy történelmi fel- nem hívták fel a dolgozók
fiadat megoldása, az egységes ifjú- gyelmét az edzések fontosságisági szövetség megteremtése_
ra. Ugyanis az idei MHK-szintek
a tavalyinál lényegesen
magaPapp
Júlia
Tüzép NV
ifjúmunkása. sabbak, éppen ezért okvetlenül
szükség van arra, hogy a pi">
bázások előtt legalább két edtartsanak a dolgozók. HiEbédelietési akciót szervezlek zést
báztathatok az edzések elmaraa szegedi Pedagógiai
dásáért az üzemi bizottságok is,
amelyek nem teszik magukévá
Leánygimnáziumban

Barcsay
István:
Sztálin-körűt
A MAGYAR KÉMIKUSOK Egye32. Bulcsú Barna; Kálvária-tér 7.
Dr. Lőbl örök. Kenéz E. : Klcbes- sülete Szegedi Osztálya ma, pénteberg-tér 4. Tel.: 35—04. Selmeczy ken délután 6 órakor ülést tart a
szervetlen kémiai intézet tanterméBéla: Somogyi-telep
IX. 489.
•
ben. Ez alkalommal dr. Buzágh AlaA MAGYAR SZABADSÁGHAR- dár egyetemi tanár „Csapadékok és
COS SZÖVETSÉG szegedi szerve- gélek morfologiájáról" cimmel, dr.
zete 1950 május 20-án taggyűlést Gábor Miklós tanársegéd pedig „A
tart a Szövetség székházában este 7 fiavonok biologiai jelentősége" címórakor. Kérjük a bajtársak feltétlen mel tart előadást. Minden érdeklőés porríos megjelenését. Vezetőség. dőt szívesen látnak.
SZOVJET PROFESSZOR
ELŐADASA AZ EGYETEMEN. KRAJEVSZKIJ szovjet professzor május 19-én, pénteken délelőtt 11 órai
kezdettel az egyetemi Orosz Intézetben irodalomtörténeti
előadást
tart. Az Orosz Intézet érdeklődőket
szívesen Iát.

MHK

tornászok akrobatikus mozdulatokból
összeállított
gyakorlatainak
óriási sikere volt.
Különösen Réti
és Mogyorósi-Klencs
mutatott be
nagysikerű gyakorlatot. A nők felemás korláton mutatták be tudásukat. Bár ez a tornaszer még újdonság a szovjet tornásznők
körében,
gyakorlataik
mind
anyagerősség,
mint pedig kivitelben
nemzetközi
viszonylatban is az élen van.

Éberség felfüggesztve — vízért vagyok!
Mivel sürgős
dolgom
van,
sietős léptekkel
igyekszem
a
Budapesti
Gyárépítési
NV
egyik
építkezésének
helyére.
A bejáratnál
egy tábla
van
kifüggesztve,
amelyen a követ
kező jelírás áll:
„Idegeneknek
engedély nélkül belépni tilos."
Engedély
ide, engedély
oda,
én mégis engedély nélkül léptem az építkezés
területére,
tnégpedig azon egyszerű
óknál
fogva, hogy a kapus nem volt
a helyén.

csit több gondot kellene fordl"
tania erre a fontos tényezőre>
amelynek
az a neve,
hogy
„Éberség". Ezzel az erővel barid
mondhatja
magáról:
„A
Délmagyar
munkatársa
va
R Ö P L A B D A
gyok" és szó nélkül
besétál,
Aztán, hogy bent
mit
csinál,
A Szeged bajnokságáért
folytaaz az ő dolga.
végeredményben tott küzdelemben a következő eredide „Engedély
nélkül
belépni mények születtek: Férfi I. o.: K'ASE—Textil
3:1,
Postás—Klauzál
tilos".

Befejezésül
csak
annyit,
hogy
a kapust talán nem is
lehet hibáztatni,
mert az épíMikor már jól bent
voltam tésvezető esete éppen
funkció'
az építkezés
területén,
mégis jónál fogva súlyosabb s tudva
csak feléledt az éberség
egy lévő, hogy „Fejétől
büdösödik
kis szikrája
az egyik
dolgozó a hal".
ban, mert utánam
kiabált:
— Molnár —
— Hé, álljon csak meg! Menjen vissza a kapuhoz, majd jön
nemsokára a kapus, azután le
igazoltatja.
Most vízért
ment.
Hát így állunk az éberséggel
egy igen fontos
építkezésnél!
g
ADAS-VKTEL
|
Ezekután
még azon sem lehetJÓKARBAN
levő
karikahajós
varne csodálkozni,
ha a
tilalom
rógépet vennék. Cím: Deák Fercnctábla
alatt
legközelebb
egy utca 22. Kuklainé.
3212
másik
táblát
találnánk
ki- F É R F I
vászonruha,
teniszcipő,
akasztva,
amelyiken
a felirat zsorgettc leányka ruha. kuli kabát
a következő:
„Az éberség fel
eladó. Tábor-u. 5. I. cm. 2.
3215
függesztve,
most vízért mentem." Vagy mondjuk
udvarxa
Jókarban
levő
erős
sabb formában
adják
tudtára
a belépni óhajtónak
azt, amit
úgy is tát, hogy a kapus nincs
a
kiadóhivatal
a helyén.
LENIN-U.
6.
Ez az ébertelenség nem fejeződött be zavartalan
belépé'
semmel. Még az építésvezető- FÉRFI-RUHÁK, női-ruhák, cipők,
jégszekrény, fürdőkád eladó. Damnek sem támadt
olyan
ötlete, janich-u. 24.
3214
hogy leigazoltasson.
Nyugod
HIVATALI Íróasztalokat,
iratszektan jár-kel az ember, ha kedve rényeket és székeket megvételre keres a szegedi Erdőigazgatósági NV.
tartja, még telefonál is az épí
Roosetésvezető
irodájából,
anélkül, Cím leadandó a kapusnál.
3188
hogy valaki megkérdezné:
váj- welt-tér 14.
3
LAKÁS
|
jon milyen igazolvány
jogosít
ja fel az elvtársat,
hogy
az HÁROMSZOBÁS komfortos főbérépítkezés
területére
lépjen és leti lakás költségmegtérttés ellenéitt minden iránt
érdeklődjön? ben azonnal átadó. „Ellenében" je3206
Az építés vezetőségének
ki- ligére.

gimn. 3:0. II. o.: Gépipar—Honvéd
I. 3:2,
Honvéd II.—Iparos tanuló
3:0, Tűzoltó—KASE 3:0. M É M O S z —
Népbolt 3:0,
Pick szalámigyár—•
Gázgyár 3:1,
Rendőr—Sándorfalva
3:2.
Közkórház—Dohánygyár 3:0,
Pedagógiai főiskola—Késárúgyár 3:0
Női I. o.: Postás—MNDSz 3:0. I I .
o.: MEMOSZ—Pedagógiai gimn. 3:2,
Erzsébet gimn.—Textilkombinát 3:0.

APROHIRDETES

nyugágyat

II Hágiban Zsiaa
vasárnaptól

Zfi

BÚTOROZOTT szobát keres magányos fiatalember. Irodagép Értékesítő NV.
Széchenyi-tér 7. Telefon:
38-97.
3220
BÚTOROZOTT szobát keres fürdőszobával orvos a kórház, vagy tüdőgondozó közelében. Címet a kórházi portásnál kéri leadni.
3184
$

vess

játszik

FR

PARADICSOM-konzerv,
sűrített*
minden nagyságban- — Meinl-fiók,
Szeged, Lenin (Kárász)-utca.
CSÜTÖRTÖKÖN elvesztettem szürke kardigánomat. Kérem a megtalálót a kiadóba adja be.
3219
VÖRÖS Lajos 1950 május 5. röntgen-leletét megtalálták. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.

OKTATAS
EVOLUT könyvelést tanít
szaktanár.
Jelentkezés 25-ig. CFM a kiadóban.
3210

tánczenekara
L i n O

KULÖNFELLH

ELVESZETT
Mátyás-tér és a Váradi-utca útvonalon piros pénztárca pénzzel együtt.
A
becsületes
megtalálót kérném, adja le Kószóné
névre DÉMA-cipőgyárba.
3218

n i n d e n vasárnap

5 órai

és Unnapiiap

tánc.

