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Szeged dolgozóinak óriási tömege
tüntetett a béke megvédése mellett
Szolovjov elvtárs, a Szovjetunió Szakszervezeti Központi Bizottságának
titkára9 Le Léap
elvtárs, a Francia Altalános Munkásszövetség
főtitkára
és Apró Antal elvtárs, a SzOT
főtitkára
beszélt a békegyülés
résztvevőihez
A Szovjetunió, Pártunk és a béke melletti harcos kiállás
napja
volt Szegeden a csütörtöki nap. Vendégeket is vártak erre a napra Szeged dolgozót: a Szakszervezeti Végrehajtó Bizottságának néhány tagját,
akik Budapesten üléseztek az elmúlt napokban a világbéke, a dolgozók
harcos összefogása jegyében. Délelőtt és kora délután még éppen úgy
iolyt az üzemekben, a hivatalokban és egyéb munkahelyeken a m u n k a ,
mint más alkalommal, de azért a dolgozók m á r a délutánra gondoltak, amikor kivonulnak majd, hogy együttesen, gyűlésen is hitet tegyenek a béke mellett. Ez a gondolat tette mégis mássá a nap) m u n k á t , ez
ösztönözte még jobb, még több termelésre a dolgozókat, ez adott lendületet a selejtcsökkentéshez, a minőségi és mennyiségi m u n k a megjavításához egyaránt. Még jobban, még fokozottabban gondoltak arra, hogy
ezzel is n békét, a béke megvédését szolgálják, a Szovjetunió által vezetett hatalmas béketábort erősitik.

A csillogó élüzem-jelvényes
Lemezgyárnál
az országúton
vörös
zászlós, felvirágozott
díszes diadalkapu állt már a délelőtti
órákban
Ezzel köszöntötték
Szeged dolgozói
az érkező vendégeket; L_ N. Szolovjov elvtársat, a Szovjetunió
Szakszervezeti
Központi
Bizottságának
titkárát, valaminj A. Le Léap elvtársat, a Francia Altalános
Munkásszővétség fCGT) főtitkárát, a Szakszer,
vezeti Világszövetség
alelnökét
és

Apró Antal elvtársat, a SzOT főtitkárát Amint
megérkeztek,
pirosnyakkendős úttörők vették őket körül boldog örömmel és vörös szekfücsokrokkal kedveskedtek nekik, majd
a Szegedi
Pártbizottság
nevében
Bite Vince elvtárs, a
szakszervezet
megyei, illetve városi titkársága nevében Ábrahám Antal elvtárs, megyei
titkár és Kurlik Imréné
elvtársnő,
országgyűlési képviselő, a város nevében pedig Dénes Leó elvtárs, polgármester üdvözölte őketm

Most a mi népeinket
egy gondolat
t a kéke
megvédése
vezeti — mondotta
Szolovjov
elvtárs
az ujsxegedi
Magyar
Kenderben
Megérkezésük után a Magyar
Kenderbe látoga'itak el. A gyár udvarán a legkiválóbb dolgozók és a
SzIT-es lányok csoportja fogadta
őket piros virágcsokrokkal. A gyár
udvarán lelkes, közvetlen ünneplés
zajlott le, éljenzésse! és baráti szavakkal fejezték ki szeretetüket a
vendégek, a béketábor nagy harcosai
iránt. Bite Vince elvtárs fejeztie itt
ki valamennyi dolgozó szeretetét:
— A Magyar
Dolgozók
Pártja
Szegedi Pártbizottsága, Szeged minden szervezett és békeszerető dolgozója nevében meleg szeretettel
köszöntöm a Szakszervezeti
Világszövetség budapesti ülésszakáról
városunkba érkezett elvtársakat — mondotta. — Szeged minden
becsületes
dolgozója nagy figyelemmel
kisérte
a Szakszervezeti
Világszövetség
budapesti tanácskozásait és nagy
érdeklődéssel várta azokat a határozatokat, amelyeket a világ dolgozói
érdekében
hoztak a
tanácskozáson.
Szeged dolgozói meg vannak
győződve arról, hogy ezeknek a határozatoknak
maradéktalan
végrehajtásával a Szovjetunió-vezette
béketábor tovább erősödik és a
háborús
uszítók minden ármánykodása
ellenére mostani harcunkból is a világ
dolgozói kerülnek ki győztesen. Ebből a harcból Szeged
dolgozói
—
élükön a kommunisták — a Magyar
dolgozók Pártja vezetésével
aktivan
kiveszik részüket és a magyar nép
bölcs vezetőjének, Rákost
elvtársnak
útmutatását követve, helytállónak
a
békének rájuk eső frontján.
Kása Andrásné elvtársnő a Magyar Kender pártbizottságának titkára és Sebestyén János elvtárs, übtitkár kőszöntöMe ezután a vendégeket, akik közvetlen szavakkal fejezték ki örömüet a szíves fogadtatásért és azért, hogy meglátogathatták
a szegedi dolgozókat, akik ugyancsak részesei a békeharc nagy ügyének,

sével a dolgozók elértek, de láthatták azt a lelkes munkát is, amelylyel a két üzem dolgozói éppen
úgy, mint Szeged minden becsületes dolgozója kiveszi részét ötéves

tervünk teljesítéséből s ezzel is a
béke megvédéséből. A két
üzem
dolgozóinak magatartása és megnyilatkozásai azt mutatták számukra, hogy Szegeden is a béketábor

Hatalmas, lelkesen felvonuló tömeg a Széchenyi-téren
é s a Lenin-utcán
Még erősen tűzött a délutáni meleg nap, amikor a Szeged dolgozói
gyülekezni kezdtek a város különböző pontjain, kezükben
vörös és
nemzetiszínű
zászlókkal.
Lenin,
Sztálin, Rákosi elvtársak
hatalmas
arcképeivel, jelmondatos táblákkal.
A táblák jelmondatai és a gyülekező csoportok
fel-felhangzó
kiáltásai a Szovjetunió és a béketábor
melletti harcos kiállást fejezték ki.
Ez zúgott végig a
Széchenyi-téren
összegyűlt
óriási
tömegen is és
amint ú j a b b és ú j a b b csoportok érkeztek oda, egyre erősebben
hangzott:
— Megvédjük a békét! ö t világrész összefog —
béketábor
győzni fog! — Éljen a Szovjetunió, éljen Sztálin, éljen Rákosi!
Délután fél 6-ra a gyűlés kezdetére m á r tele volt lelkes ünneplő
ujjongs közönséggel a Széchenyi-tér,
de végig a Lenin-utca, a városháza
környéke, sőt a környező utcák egy
része is. Szeged dolgozóinak békegyűlését Ábrahám
Antal elvtárs, a
SzOT megyei titkára nyitotta meg.

— Szeged több, mint 70 ezer dolgozója a békeívek aláírásával méltó
választ adott az imperialista halálgyárosok gyilkos terveire, — mondta. — Ezen a békegyülésen megfogadjuk, hogy továbbra is a termelékenység emelésével,
az
önköltségcsökkentésével k ü z d ü n k a
békéért,
szabadságunk megőrzéséért, az egyre
vidámabb és boldogabb életért.
Megmutatjuk,
hogy
szorosan
felzárkózunk a Magyar Dolgozók Pártja zászlaja mögé, és kifejezzük
elszánt
akaratunkat,
hogy követve Rákosi elvtárs útmutatásait, a Párt
vezetésével
minden erőnkkel megvédjük a
békét.
•— Megvédjük a békét! zúgott rá
mintegy válaszul a gyűlés
résztvevővőinek
felhangzó kiáltása, és a
lelkesedés még jobban fokozódott,
amikor Szolovjov elvtárs szólt
az
egybegyűltekhez. Beszédét ú j b ó l és
ú j b ó l megszakította a lelkes éljenzés, amelyekkel a Szovjetunió és
Sztálin elvtárs iránti
szeretetüket
fejezték ki Szeged dolgozói.

ügyben is a szovjet dolgozók mindig
barátaitok
lesznek.
A szovjet nép üdvözlete
Szeged
dolgozóinak
— A francia munkások is nagy fidelme
pedig
több,
mint 30 száza— Melegen üdvözlöm önöket
gyelemmel kisérik munkátokat,
—
lékkal
emelkedett.
A
legújabb
a
szovjet
szakszervezetek,
a
beszélt a dolgozókhoz Léap elvtárs
is. — A francia munkásosztály
nagy Szovjetunió minden dolgozója ne- 1950 március elsején végrehajtott
és a háborúutáni harmadik árörömmel
értesült
győzelmeitekről, vében — kezdte beszédét.
leszállítás után, amely az élek
A Szovjetunió dolgozói szívamelyeket a Szovjetunió
felszabadímiszereket
és iparcikkeket érinből
kívánnak
Magyarország
tása nyomán értetek el. A francia
tette, ismét jelentős mértékben
dolgozó népének még namunkásosztálynak
nincsenek
olyan
emelkedett a rubel vásárlóértéke
gyobb sikereket az
ötéves
jó életkörülményei,
mint nektek
és
s komolyan megnövekedett a doL
népgazdasági terv teljesíténagyon nehéz harcokban van részük.
gozók reálbére.
sében és túlteljesítésében, a
De mi is el fogjuk érni, hogy a népi
kultúra és a jólét
további
— A Szovjetunióban, valademokráciát
építhessük
országunkmint a Magyar Köztársaságemelésébenban és ez a nap falán nincs is naban és a többi népi demokA továbbiak során Szolovjov
gyon messze,
ratikus
országokban elért
elvtárs rámutatott arra, hogy
Forró tapssal, barátságos, mosoly, ugyanakkor, amikor a Szovjeteredmények nem
hagyják
gó kézrázásokkal
adták tudtul a unióban és a népi demokratikus
nyugodni az imperialistákat,
dolgozók, hogy bíznak ebben és se- országokban a gazdasági
állati félelmet és dühöt vált
élet
ki belőlük
gítségüket nyújtják ehhez a harchoz. szüntelenül élénkül, fejlődik
és
Ezt az együttérzést láthatták, hall- ezzel együtt a népek anyagi jó- — mondotta —. Hazugságok és
hatták a különböző üzemrészek meg. léte is emelkedik, a kapitalista mindenféle rágalmak áradatával
látogatása során is, amint végignéz- világ a fokozódó gazdasági vál- próbálják az imperialisták néték a Magyar Kender dolgozóinak ság mocsarába süllyed,
amely peik előtt elkendőzni a Szovjet,
munkáját, megálltak egy-egy gép- a dolgozóknak munkanélkülisé- unióról, a népi demokratikus ornél és rövid ideig elbeszélgettek egy. get, éhezést és nyomort hoz. Be- szágokról szóló igazságot. .
egy dolgozóval.
— Békéért vívott küzdelszélt azokról a nagyszerű eredmünk győzelmének záloga: a
ményekről, amelyeket a szovjet
A Textilkombinátban
béke és demokrácia erőinek
nép ért el a Párt vezetésével és
hatalmas növekedése,
ame.
Hasonlóan megelégedett arcokkal amelyeknek nyomán növekedett
lyek egyre szorosabban tötalálkozunk a feldíszített Textil- a nemzeti jövedelem, a dolgozók
mörülnek a Szovjetunió
és
jóléte
emelkedésének
kombinátban is. Nagy érdeklődés- anyagi
az egész dolgozó emberiség
sel nézték a munkaversenytáhlákat alapja. A munkások és alkalmabékéért és boldogságáért küzs a kiváló szovjet gépeket, ame- zottak jövedelme az árakhoz vidő legnagyobb harcos szerelyek megkönnyítik és még
jobbá szonyítva és egy emberre számíttett vezérünk, Sztálin elvtárs
teszik az itt dolgozók munkáját. va 1949-ben 24 százalékkal mamögé,
Szolovjov elvtárs boldogan hallot- gasabb volt, mint a háborúelötti.
ta, hogy milyen nagy segítségére 1940. évben. A parasztok jöve- — Jelentette ki beszéde végén
vannak ezek a gépek a TextilkomA francia
munkásosztály
nem
hátrál,
binát dolgozóinak, s mennyire előrelendítik textilipari tervünk teljenem visel háborút
a Szovjetunió
ellen
sítését. „A Szovjetunió örömmel se.
Le Léap elvtárs tolmácsolta ez-.a Szovjetunió, de hasonlóképpen
git a magyar népnek a szocializmus, u t á n a francia m u n k á s o k
üdvöz- ' a népi demokráciák dolgozóinak
boldogabb jövője építéséhez — je- letét.
élete között.
tentette ki — s a magyar
dolgosok
— Szívesen lennénk az Önök
— Sztálin — Thorez — Rákost!
további fejlődésükhöz
ezután
is — zúgott fel a kiáltás már beszéde helyében — mondotta. —
Ha
mindig számíthatunk
a* egcsz szov- elején.
visszatérek Franciaországba, eljet nép együttérzésére,
segítségére
Le Léap elvtárs rész'etesen ki- mondom az elvtársaknak, hogy
egyaránt."
tért
francia munkásság helyzeté- Szegeden is bc teltem elvtársak-

Mély, jóleső érzéseket vágott ki
— Most a mi népeinket egy gona vendégekből mindaz, aimit a két
dolat vezeti, — mondotta Szolovjov
láttak, taelvtárs. — Ez a gondolat, hogy meg- szegedi nagyüzemben
pasztaltak.
Láthatták
azt
az óriási
védjük a békét, új, még jobb életet
építünk a dolgozóknak Ebben a nagy fejlődést, amelyet Pártunk vezeté-

erős íront szakaszába ütköztek a
béke ellenségei, a háborús gyújtogatók. Különösen meggyőződhettek
erről a délutáni nagyszabású bé"
kegyülésen.

a

nek
Ismertetésére.
Léap elvtárs a
továbbiakban
rámutatott arra, hogy magyarországi tapasztalatai is meggyőzték róla, hogy milyen különbség
van az imperialista országok és

kal, munkásokkal az üzemekben,
akik valamennyien
tudatában
vannak annak: a munka becsület
dolga és jelentősen
emelhetik
életszínvonalukat, ha emelik termelésüket. Irigyelni fogják Önö-

ket, elvtársaim, í s ez megacélozza majd a francia dolgozók akaratát, l.ogv hc aoljanak annak a
kormánynak elkergetéséért, mely
kizsákmányolja őket és, hogy
másikat ültessenek a helyébe: a
nép kormányát. A francia munkásosztály nem hátrál meg, mert
teljesen tudatában van felelősségének és nem fog háborút viselni a Szovjetunió -lleu. Ehhez
a fogadalmához a francia
nép
mindig hű marad.

— Dokkmunkások,
kolók, mi mellettetek

sztrájvagyunk!

— hangzott a kiáltás Léap
elvtárs szavaira egyre erősödő
erővel a tömegbőL
Minden embert meg kell
győznünk, hogy a béketábor
harcosa legyen
Befejezésül Apró Antal elvtárs, a SzOT főtitkára beszélt
a békegyűlés résztvevőinek.
— Biztosak vagyunk abban
— mondotta a többi között —,
hogy abból a nagy küzdelemből, amelyet az egész ország
vív a békéért, a szegedi dolgozók, munkások, értelmiségiek és a mezőgazdasági dolgozók is kiveszik részüket. A'
mai demonstráció is bebizonyította, hogy Szeged munkássága bátran, becsületesen áil
helyt a békéért folyó harcban.
A feladatunk
most fokozni a
termelést, többet,
jobbat,
olcsóbban termelni.
Az országnak több vasra, több
szénre,
több
gabonára
van szükségei
mert tovább akarjuk
emelni.,
fejleszteni
országunk
erejét,
néphadseregünket,
dolgozóink
életszínvonalát.
Ugyanakkor
minden embert meg kell győznünk arról,
hogy a béketábor
harcosa legyen. L e kell leplez-

nünk az imperialisták terveit,
le kell lepleznünk a munkásosztály árulóit, a jobboldali
szociáldemokratákat,
áruló
szakszervezeti
vezetőket és
azokat, akiket éppen a tegnapi
napon zártunk ki a Szakszervezeti Világszövetségből: a
jugoszláv nép áruló vezetőit.
— Nagy Pártunk, a
Magyar
Dolgozók Pártja vezetésével, a
Szovjetunió
oldalán, a
nagy
Sztálin irányitásával értük
el
eddigi
eredményeinket, büszke
örömmel vállaljuk az u j feladatokat.
Az öntudatos
magyar
szervezett dolgozók itt Szegeden
is a nemzetközi
munkásosztály
küldöttei előtt, a szovjet és francia delegáció
küldöttei
előtt
tesznek bizonyságot arra, hogy
helytállnak a béke frontján.
Apró elvtárs beszéde végén
hosszú percek^ zúgott a tömeg
tapsa és éljenzése. A zenekarok
az Internacionálét kezdték
játszani, amelybe bekapcsolódtak a
gyűlés résztvevői, Ezzel ért véget Szeged dolgozóinak forróhangú békenagygyűlése.
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Louis Saillant elvtárs jelentése a jugoszláv szakszervezetekről
'A Szakszervezet; ViláííszÖ
vétség Végrehajtó Bizottságának kedd délutáni tanácskozásain Louis Saillant, nz SzVSz
főtitkára adta elő jelentését a
jugoszláv szakszprvezeti vezetők egységbontó tevékenységéről.
Louis Saillant elvtárs jelentésének első részében példákkal világította meg a jugoszláv szakszervezet;
vezetők
egységbontó, diverzáns tevékenységét. Kitért arra, hogy
Szalaj, a jugoszláv szaktanács
vezetője, nki a munkásosztály
nemzetközi egysége leghűbb
harcosának mondja magát, a
valóságban gyalázatos
aknamunkát folytat az SzVSz ellen. Bizonyíték volt erre az
SzVSz milánói második kongresszusán tanúsított magatartása. ahol Szalaj a legaljasabb
l á g a l m a k k a l teletűzdelt kiadványokat terjesztett a CG T és
a C G J L vezetői és a francia,
olasz demokratikus szervezetek és sajtójuk ellen.

len. S a j á t álláspontjának ráerőszakolása a jugoszláv szakszervezetekre, napnál
világosabban rámutat arra a diktatúrára, amelyet
a jugoszláv
szakszervezetek felett gyakorol,
R á m u t a t o t t jelentésében ezután arra, hogy az SzVSz soha sem szakította meg a kapcsolatokat sem a jugoszláv
dolgozókkal, sem a jugoszláv
szakszervezetekkel, hanem ellenkezőleg Szalajnnk az SzVSz-bőt való eltávolítása révén
az SzVSz meg szorosabbra fűzi azokat a mély kapcsolatokat, amelyek a dolgozók közcs
célkitűzésein, a békéért, a kenyérért, a demokratikus szabadságjogokért vívott
közös,
hősies harcon alapulnak.

Szalaj nyomására az utóbbi
öt hónap folyamán a jugoszláv szakszervezetek jelenlegi
vezetői rágalmazó
memorandumok. levelek, táviratok özö?-ét adtak ki a munkásság
igazi érdekeiért küzdő szakszervezetek és azok vehetői el-

Titoék

A továbbiakban Titónak, a
nemzetközi reakció ügynökének
árulásával foglalkozva megállapítja, hogy Szalaj és a többi jugoszláv
szakszervezett vezető
nem védelmezik a dolgozók érdekeit, nem bélyegzik meg Titokormányának fasiszta terrorját,
hanem ellenkezőleg, támogatják.
Saillant jelentésében
ezután
rámutatott arra, hogy Szalaj az
SzVSz Végrehajtó Bizottságának
'agjaként minden igyekezetével
ezon volt, hogy megbénítsál az
SzVSz munkáját és többek között azt is követelte, hogy az

gazdasági bázisa falun a

A mai jugoszláv vezetők
falusi
politikája kulák kapitalista jellegű.
A falusi lakosság egy
tizenhetedét
kitevő kulákság tartja
kezében
az
ország
összes
gabonakészleteinek
maidnem a felét. A elgjobb szántók
az ö birtokukban vannak.
Titoék a falvakban „szövetkezeteket" hoztak léire, erőszakosan, ami
a kulákság gazdasági megerősítésének
egyik
formája. Ezév
elején
Titoék hetvenkedve közölték,
hogy
falusi ..szocialista" szektoruk 5246
„munkaszővetkezeilet"
jelent,
amelyek 250 ezer parasztgazdaságot foglalnak magukba. Meg kell néznünk,
ki a gazda
ezekben
a
Tito-féle
„szövekezetekben" ?
A z atapmérték a „szövetkezetekben" a iövcdelcm elosztása, az úgynevezett „ p a j " (birtok). Nyilvánvaló hogy a kulákok, akik legnagyobb
birtokkal és mezőgazdasági
berendezésekkel rendelkeznek, oroszlánrészét kapják az egész
jövedelemnek. A föld közös megmunkálásának ürügyével
ingyen
munkaerőt
kapnak s még kíméletlenebből
kizsákmányolják a törpebirtokos parasztokait, mint saját
gazdaságaikban. Titoéknak ezeket a jellegzetes
burzsoá szövetkezeteit, melyeket
a
falvakban
létesítenek,
a
kulákok
egyéni
meggazdagodásuk
céljaira
használják fel. Érthető tehát, hogv
a törpebirtokosok
és
kisparasztok
még
a
fenyegetések ellenére sem
hajlandók belépni a „termelőszövetkezetekbe."

mult év őszén például aratás és be'takarftás után a beszolgáltatás! megbízottak a szó szoros értelmében kirabolták
a
jugoszláv parasztokat.
Erőszakkal elvették tőlük a gabonakészleteket,
elvitték az udvarukról
az utolsó háziállatot is, hogy minél
jobban ki t u d j á k
szolgálni
angolamerikai gazdáikat, akik nyersanyag
és
terraényszolgáltatójukká
teszik
Jugoszláviáit. Egyedül a kulákokkal
szemben tettek kivételt. K ü l ö n rendelet gondoskodott arról,
hogy a
kulákoktól ne vegyenek el sok gabonáit és háziállatot.

..Osztálybéke"
A z iparcikkek
és mezőgazdasági
termékek
árai
között
hatalmas
aránytalanság mutatkozik A z a kevés iparcikk, ami még kikerül a falura, nagyrészt a kulákságnál halmozódik fel, A szegény- és középparasztok nem tudnak szövetet, lábbelit vásárolni, de még közszükségleti cikkekben is nagy hiány
van.
Például petróleumot^ gyufát sem tudnak beszerezni.
Titoék igyekeznek
elnémítani az
osztályharcot és osztálybékéről prédikálnak, Azt akarják bebizonyítani,
hogy Jugoszláviában nincs különbség szegény és gazdag paraszt között
és
Hogy
valamennyien
„szoros
együttműködésben élnek. Neskovics,
a belgrádi klikk egyik főkolomposa,
a kulákságot igy védelmezte: „Nem
kell kiélezni az osztályharc gondolatot, a kulákság segített nekünk a
háborúban, ezért a dolgozó parasztsághoz kell sorolni."

fl ..hazafias" kulák ts az „Öntudatlan"
Titoék arról fecsegnek, hogy „megkisparaszt
szüntették
az
osztályellenléteket",
A „Politika" cimű belgrádi lap a
közelmúltban kiemelte egy
Banics
nevű kulák ..hazaliasságát", aki 24
hektár földet adott át a „munkaszővetkezetnek", ugyanakkor
öntudatosság hiányával vádolt egy Gyorgyevics nevű szegényparasziíot, aki
három hektáros földién továbbra is
egyénileg gazdálkodik. A lap azonban arról nem tesz említést, hogy ez
a bizonyos „öntudatlanság" a kisparasztság részéről honnan ered, hogy
a jugoszláviai
„termelőszövetkezet"
nem a felemelkedésnek, hanem
a
kizsákmányolásnak egyik eszköze.
Szemléltetően bizonyltja
Titoéknak a kulákság felé mutató rokonszenvét az adózási és beszolgáltatás!
politikája is. A Tito-kormány 1950cs és 51-es gabonabeszolgáltatási
rendelete szerint a három hektárnál
kisebb földdel rendelkező szegényparasztoknak hektáronként 450 kilogram gabonát kel) beszolgáltatni, a
15 hektárnál több földterülettel rendelkező kulákoknak pedig 2 mázsa
50 kilogram gabonát kell bcadniok.

ugyanakkor terveiket falun a kulákságra épitik, amely hatalmuk biztositéka a falvakban,
A falu gazdagjai gazdasági és politikai helyzetük megerősítésére minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak a dolgozó parasztok kifosztására. Vrotocsernack szerb falu.
ban a helyi bizottságba
beültetett
kulákok 52 szegény, és középparaszt
gazdaságot fosztottak meg földjeiktől. Egy másik faluban a csetnikek
a helyi bizottságon keresztül 38 szegényparaszttól vették el a földet.
H a összehasonlítjuk a mi parasztpolitikánkat a Titoék , parasztpolit i k á j á v a l " , könnyen
megállapíthatjuk, hogy Tito és klikkje a kevésszámú. de gazdag falusi burzsoáziára
alapítja terveit, elnyomva és kizsák.
mányolva
a dolgozó
kisparasztok
százezreit. Belekényeszerítik őket a
„szövetkezetbe",
hogy
méginkább
kizsákmányolhassák.
Nálunk
vi.
szont a dolgozó
kisparasztokat a
meggyőzés módszerével, az eredmények felmulatsával nyerjük meg a

A belgrádi vezetők éhínségre kár-j mezőgazdaság szocialista
hoztatják a dolgozó parasztságot. Á l n a k , Titoék állítólagos

I

SzVSz vegye pártfogásba Tito
fasiszta kormányát Az SzVSz
azonban nem hajlandó alávetni
magát az ilyen diktátumoknak,
annál kevésbbé, mivel alkotmánya a szövetség egyik legfontosabb feladatául tűzi ki a harcot
a fasiszta kormányformak és a
fasizmus minden megnyilvánulása gyökeres kiirtásáért, bármilyen név alatt, bármilyen formában álcázza is önmagát.
A jelentés végül rámutat arra.
hogy a Szalaj állal kiadott „dokumentumok" tömegében egyetlen egy sem található, amelyben
a népet akcióra szólítanák fel
a háborús gyujtogatók leleplezésére, vagy amelyik békebizotts.%goknak a munkahelyen való felállításáról szólna.
Eziek azok a tények, amelyek
jogossá teszik több ország szakszervezeteinek, közöttük a Magyar Szakszervezetek Országos
Tanácsának követelését, hogy
zárják ki az SzVSz kötelékéből
Szalajt, valamint az egyesült jugoszláv szakszervezeték közipont;
tanácsának többi vezetőit.
Nem tűrjük meg a szakszervezeti világmozgalomban a fasiszta
ügynököket. A világ békéje megvédése érdekében a világ munkássága követett, hogy távolítsák
el az SzVSz-ből a jugoszláv nép
leleplezett ellenségeit.

formájá„szocialista

Az Albán Népköztársaság ellen Irányuló
kémtevékenység főtámaszpontia Olaszország,
Görögország és Jugoszlávia
A Tiranában szerdán kezdődött kémtárgyalás
három
vádlottjának a vizsgálat során
tett
vallomásaiból
kiderül*,
hogy az amerikai titkos szolgálat ügynökei külön kémtanfolyamot
végeztek
Olaszországban. Tervüket
a
római
görög követségen
dolgozták
ki az amerikai
kémszolgálat
utasítására, amelynek értelmében a görög határon át

Vádiratot adtak ki három imperialista
szolgálatba szegődött albán kém ellen
A z albán néphadsereg ügyésze a legfelső bírósághoz vádiratot nyújtott be Etehem Csako, Kasem Zsnpa és L n k m a n
T.utfi ellen, mert az olasz és
német megszállók
szolgálatában háborús bűncselekményeket követtek el az albán nép
ellen, m a j d az imperializmus
zsoldjában az A l b á n Népköztársaság ellen i r á n y u l ó bűnös
szervezkedésben
vettek részt.
Végső céljuk az volt, hogy
erőszakkal és az U S A kormányának segítségével megdön 1 sék az A l b á n Népköztársaság

kulákság

szektorai" nem a dolgozó nép jobblétéit, felemelkedését szolgálják, hanem Tito gazdáinak, az angol-amerí.
kai imperialistáknak az érdekeit és
háborús céljaikat.
A mi termelőszövetkezeti csoportjaink természetes fejlődését az önkéntesség és az a lelkesedés segíti
elő, ami megnyilvánul termelőcsoportjaink legnagyobb részében, mert
nálunk nem a föld nagysága, a gazdasági felszerelés, vagy a csoportba
bevitt állatállomány
mennyisége
szabja meg a részesedést, hanem
mindenkinek végzett munkája. A mi
termelőcsoportjainkban nincsenek ki.
„sákmányolók, kulákok, a csoportnak egyenrangú tagja minden becsületes dolgozó. A mi dolgozó kisparasztjaink nagyon jól tudják, hogy
igenis van osztályellenség, kizsákmányoló, aki csak a saját hasznát
nézi, a dolgozók kizsákmányolásából szeretne élni, a fejlődést igyekszik akadályozni.
Ellenáll a jugoszláv dolgozó parasztság
Nemcsak a magyar dolgozó kisés középparasztok ismerték fel ellenségüket, de a jugoszláv kisparasztság is, Titoék minden olyanirányú híresztelése ellenére hogy „náluk nincs különbség szegény és gazdag között", tudják, hogy ki az ellenségük, kinek köszönhetik elnyomásukat, kifosztásukat. A dolgozó
parasztok széles tömegei egyre határozottabb ellenállást tanúsítanak
Titoék bűnös falusi politikájával
szemben, amely egyedül a falusi
burzsoázia, a kulákság érdekeit tartja szem előtt. A parasztok úgy tiltakoznak a kirablás és a féktelen
kizsákmányolás ellen, hogy nem vetik be teljesen földjeiket, nem teljesítik a gabona, hús és egyéb mezőgazdasági termékek beszolgáltatási
kötelezettségüket. Megtagadják a belépést a „munkaszövetkezetbe" kivonják magukat az ipari munkára
való mozgósítás alól.
A dolgozó parasztok harca, amelyet a jugoszláv nép legjobb fiai, a
kommunisták vezetnek, egyre inkább
tömegjelleget ölt és egyre élesebb
formában nyilvánul meg.

li posta bélregsorozatot bocsát ki
a nemzetközi Gyermeknapra
A közlekedés- és postaügyi
min i s z t é r i u m postafűosztálya a Nemzetközt
Gyermeknap
alkalmából
1950 június 4-én 20, 30. 40, 60 filléres és 1 70 forint értékjelzésü emlékbélyeget bocsát ki. E bélyegek
az összes postahivatalokban kaphatók. J ú n i u s elején
a Szeged l-es
s z á m ú postahivatal a keletbélyegzőn klvfll első napi bélyegzőt használ.

csempészték be
ügynökeiket
albán területre. K i v i l á g l i k a
vallomásokból, hogy Tito fasiszta kémszervezete az Olaszországba menekült albán árulókat és háborús bűnösöket az
Albán
Népköztársaság
ellen
i r á n y u l ó tevékenységre toborozza. A titóista kémszolgálat
fedőszerve az úgynevezett agrárpárt, amelynek elnöke Seitbey K r y e z i u , a nótóriua kém.

A Szovjetunió
megkezdődött
'A Szovjetunió északi részén
most fejeződik he a tavaszi
vetés. A legdélibb
vidékeken
máris megkezdődött, az aratás
A Turkmén Szovjet Köztársaságban megérett a gabona és
a kolhozparasztok
megkezdték
az arafást. Igen sok aratócsép
lőgép és kaszálógép
működik.
Megkezdődött a cséplés is. Az
első eredmények
bizonyítják,

államszervezetét
és A l b á n i a
területi
épségét Görögország
j a v á r a megsértsék.
Etehem Csako 1928 óta a
népellenes uralom csendőrségénél működött. M á r A l b á n i a
fasiszta megszállása idején is
olasz fasiszta hatóságok javára kémtevékenységet
folytatott. Terrorista
bandájával
számtalan bűncselekményt követett el. Gyilkolta, kínoztatta
a hazafiakat.
Etehem Csako
elmondotta vallomásában: „ A z
amerikaiak
Görögországnak
ígérték Korcet és Gjinokaszlert.

déli
az

részein
aratás

hogy a Turkmén Szovjet Köztársaságban
o
gabonatermés
kitűnő.
Közeledik az aratás kezdete
a Szovjetunió más déli viáé
kein is.
Közép-Ázsiában,
a
Kaukázuson
túli vidéken,
a
Kubánban
és Ukrajnában befejeződik
az aratócsépiőg"r-('k
és cséplőgépek
javítása.

Ujabb robbanás a gelsenkircheni
halálbányában
A gelsenkircheni (Nyugatnémetország) bányaszerencsétlenség halálos áldozatainak száma 77-re
emelkedett. Az eltakarítási munkálatok folyamán a tárnában újabb
bányalég-robbanás történt. 3 bányász megsebesült Sdhmann, a

Német Demokratikus Köztársaság
iparügyi minisztere utasftotta
a
köztársaság bányaüzemeit, hogy
csütörtökön, a bányaszerencsétlenség áldozatainak temetése napján a
gyász Jeléül félárbócra eresszék a
zászlókat.

A 2 ito-klikk szabad hazatérést biztosított
a volt király és Mihajlovics
pribékjeinek
Péter volt jugoszláv király és
Miiiajjjovics, a jugoszláv
nép
hírhedt hóhérának hívei — a Tito-banda és Anglia közötti megegyezés alapján — most szabadon visszatérhetnek
Jugoszlá.
viába. A tárgyalások Belgrádban
folytak. Az angol küldöttség vezetője Churchill bizalmi embere
volt, aki a háború alatt összekötőtisztként teljesített szolgálatot
az angol főparancsnokság és Mihajlovics között. Az angolok kérték, hogy Tito adjon közkegyel-

Tito leszállási
fasiszta

met a monarchistáknak és Mihajlovics
csetnikjeinek,
akik
még száműzetésben vannak. Az
angolok mindezt azzal indokolták, hogy módot kell adni „a de.
mokratikus emigránsoknak, hogy
résztvehessek Jugoszlávia politikai életében" és ezzel
„újabb
bizonysága legyen az angol
és
amerikai közvélemény előtt a
Tito-rendszer demokratikus jellegének." A jugoszláv áruló terImészetesen hozzájárult az angoI lok kívánságához.

jogot ad a monarchorepülőgépeknek

Tito Görögországgal folytatott ,/békítőpolitikájának" legközelebbi lépéseként leszállási jogot síi a görög repülőgépnek a belgrádi
repülőtéren.

Májos 24-én volt az „AURORA" cirkáló
50.
Május 24-cn ünnepelték az „Aurora" cirkáló 50. születésnapját.
A
cirkáló kiváló szerepet játszott az
Októberi
Forradalomban.
Harcainak története a suzimai
csatában
kezdődik. A hajó legénysége nagy
hősiességről tett tanúbizonyságot.
A
hajó 21 találatot kapott, de egy
pillanatra sem szüntette meg a tüzet. Jcgorjev, a cirkáló
parancsnoka
harci őrhelyén esett eL

SZÜLETÉSNAPJA
1917 októberében a petrográdi katonai forradalmi
bizottság
parancsot adotf az Aurora
tengerészeinek, hogy fussanak a Nyéva folyóba és támogassák
a Téli
Palota
ostromát. A cirkáló tüze lelkesítette a vörösgárdistákat
és tengerészeket, és a Téli Palotát
elfog'adták.
Az Aurora
rádiód'lomdsa
volt a
forradalom első
rádióállomása.
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Csatlakoznak
a szegedi üzemi
bizottságok
A DÉMA C I P Ő G Y Á R I ÜB VERSENYFELHÍVÁSÁHOZ
A munka megjavításával üdvözlik a szegedi pártértekezletet Szeged dolgozói
'Alig, hangzott el a D É M A
Cipőgyár üzemi bizottságának
versenyfelhívása
a pártértekezlet tiszteletére, máris tömegesen jelentik he a szegedi
üzemek csatlakozásukat.
Elsőnek élüzemiink, a Szegcdi

Falemezgyár

csatlako-

zott a versenyfelhíváshoz. A
Falemezg'yár üzem; bizottság a nevébtm Dudás

Béla

elv-

társ, üb. titkár jelentette be,
hogy elfogadják az összes versenypontoka>\ megjavítják a
munkájukat.
kiszélesítik
a
szocialista mu.'ikaversenyt.
A

Szegedi

Gyufagyár

NV

üzemi bizottsága is az elsők
között volt, amely elfogadta a
versenyfelhívást:
„A Szegedi Gyufagyár
üzemi bizottsága
megvizsgálta
a
DÉMA Cipőgyár
üzemi bizott
ságának
versenykihívását
és
chhoz
az üzem
dolgozóival
egyetértésben
az alábbi szempontok szerint csatlakozunk
és
a
pártértekezlet.
tiszteletére
vállaljuk
a
következőket;
1. A termelő munkában
lévő
összes szakszervezeti tagot be
szervezzük a szocialista
munkaversenybe.
2. A
minden
ünnepi

pártértekezlet
napjára
egyes
üzemrészünket
módon
feldíszítjük.

3. üzemünk
májusi tervét a
pártszervezet
irányításával
a
DÉMA
Cipőgyárat
megelőzve
20 százalékkal
túlteljesítjük.
4. Üzemünkben
a Városin
mozgalom
eddigi
eredményeit
megszilárdítjuk
és
továbbfejlesztjük.
'Ábrahám
Béla
Szegedi Gyufagyár
AT
üb.
titkára."
A Szegedi Jutafonógyár sere.
nézte tétlenül a D É M A cipőgyár versenyfelhívását. Bejelentették, hogy ezt teljes egészében
elfogadják, sőt ők még azt
is
vállalják, hogy a pártértekezlet
tiszteletére az üzem termelésébon megmutatkozó átlaghulladékot további 20 százalékkal csökken, '.ik
A Szegedi Gázmű üzem! bizcttsága a következőkben fogadta el. a versenyfelhívást:
„Most, amikor a szegedi pártértekezlet előtt állunk, a
Párt
irányításától és útmutatásától vezetve, mi is megvizsgáltuk üzemünk munkáját. Megállapítottuk,
hogy nálunk is vannak
még
egyes területeken hiányosságok,
hibák. A D É M A cipőgyár üzemi
bizottságának
versenyfelhívását
teljes egészében elfogadjuk é) a
még fennálló hibákat kiküszöböljük. Az üzemi pártszervezet irányításával megjavítjuk mi is a
munkánkat, hogy meg tudjuk valósítani azokat a
feladatokat,
amelyekkel mi is hozzá akarunk
járulni ötéves tervünk sikeréhez."
A z üzemi bizottságok bátran
vállalják az újabb feladatok teljesítését. mert látják, hogy
a
lelkesedés, mellyel a dolgozók a
Párt iránti szeretettől és hűségtől vezérelve indul, ak újabb sikerek, újabb győzelmek kivívásáért a termelés frontján, megHAdmezövásárhelven tarják vándorgyűlésüket a magyar higénikusok
Országos jelentőségű vándorgyűlést tartanak június 2-án, 3-án
és
a-én Hódmezővásárhelyen a Magyar
Higénikusok,
a
közegészségügy
dolgozói.
A vándorgyűlésen
előadást tart Vikol János államtitkár,
Rostás Oszkár minisztériumi
főcsoportvezctő, valamint Veil Emil,
az Orvosegészségügyi Szakszervezet főtitkára.
A vándorgyűlésen résztvesznek a
legjobb vidéki és fővárosi szakemberek, valamint Zsaposkov profeszszor, a kiváló
szovjet higénikus,
akinek magyarországi tartózkadása
az élenjáró szovjet közegészségügy
gazdag
tapasztalatainak
átadását
szolgálja. A vándorgyűlés rendezősége
a tanácskozásra
meghívta
Hódmezővásárhely
termelésben
élenjáró dolgozóit.

hozza majd
és így
régre

a

magú eredményét

tudják

hajtani

a vállait
feladatokat.
Ennek tudatában fogadta el a gázgyári üzemi bizottság is a versenyfelhívás;, ahol rövid
idő
alatt máris a dolgozóknak mimegy 60 százaléka tett munkafelajánlást a pártértekezlet naoja:a. A szerelőcsoport tagjai például együttesen vállalták, hogv
tíz nap alatt fejezik be egy főcső áthelyezési munkáját, mely
egyébként 12 napot venne igénybe. Az éknunkások is több, jobb
munkával üdvözlik a pártértekezlete4, mert tudják, hogy a megbecsülés, melyben jó munkájuk
révén van részük.

dolgozók is jelentős felajánlásokat tettek. Az irodai
dolgozók
például felajánlották, hogy
»
beteg gépíró munkáját magúk
végzik el és nem kérnek helyettest a kiesés pótlására.
Igen
értékes
felajánlásoké
tettek a Szegedi Víz- és Csatornaművek Községi Vállalat dolgozói is. Május 28-ig a vízmérő
javítóműhely dolgozói
teljesen
kijavítanak és beszabályoznak 15
darab vízmérőt, tizet pedig el
készítenek.
Határidő

előtt

fejexlk

László Pál 12 szazalékkai emeli
teljesítményét, Veszelka
János
pedig tízzel. Tizenhat gázfűtő
közösen és egyénenként is felajánlották. hogy az eddigi 123
százalékos teljesítményük
melleit még jobban megjavítják a
szénnel való takarékosságot és
csökkentik az önköltséget.
Az
üzem többi dolgozói, lakatosok,
kovácsok, kőművesek, gázmérőielöntők, udvari segédmunkások,
líanuLck, szakácsok, a takarítósze

folyamatban lévő
munkájuka'
a csatornázási részleg dolgozói,
valamint a hálózati szerelők is
A kapusok a pártértekezlet alkalmából felajánlották, hogy ál
landóan tisztán tartják az üzem
udvarát, a műszaki dolgozók pe
dig vállalták, hogy a napi mun
kán felül végzik el a vízbekötés'
rajzok elkészítését.
Ezek a példák is mutatják
hogy egy emberként sorakoz-A
fel a Párt mögé minden becsű
letes szegedi dolgozó. Tanúm
zonyságot tesznek mind a
kai, mind az értelmiségi dolgozók
arról, hogy a Párt vezetésével
rendületlenül harcolnak a szoria-

mélyzet, az irodai és a

lizmus mielőbbi megvalósításáért.

a Pártnak

Uösxönhetlk,

műszaki

V e z e s s e munkánkat mindenütt a Párt
zemekben és hivatalokban, a
munka minden területén újabb
Ü
és ú j a b b felajánlásokat
tesznek a

ben és tanulásban egyaránt élenjárnak
Várjuk a Párt segítő kezét mindolgozók, szélesítik a munkaver- dennapi munkánkban a legnagyobb
senyt, azért, hogy valóban ünneppé feladattól, a legapróbb feladatok eltegyék május 28-át, amikor a párt- végzésénél is. És tudjuk, hogy ezt
értekezleten megválasztják a pártvá- meg is kapjuk. A Párt legmesszebblasztmányt . — Szeged
legöntudato- menő gondoskodását bizonyítja a
sabb kommunistáit.
Klauzál-gimnázium tanulószobája, a
Szeged ifjúsága
is éppen úgy, Baross-gimnázium sportpályái, a Peebédeltemind a város minden . dolgozója, dagógia Leánygimnázium
akár
párttag,
akár
pártonkívüli, tési akciója a bejáró tanulók részére.
gondoskodást
tudja jól, hogy az egész ország po- Várjuk, hogy ezt a
litikai,
gazdasági,
társáüalmi
és Pártunk a jövőben fokozza s a pártennek
a
módozatalt
kulturális életét Pártunk, a mun- konferencia
kásosztály élcsapata irányítja.
Igy megbeszélje.
épült ujjá az ország, így valósult
A marxizmus-leninizmus
kormeg hároméves tervünk, s emelke"
szakalkotó eszméit a Párt
dett a háború előttinél magasabbra
taníthatja csak meg velünk igazán
népünk életszínvonala.
úgy, hogy az a gyakorlati életben
Ezért vár a szegedi ifjúság is sovezérfonalként szolgáljon számunkkat a pártválasztmánytól, melynek
határozata döntő mértékben
hat ra. Várjuk a pártértekezlettől minda feltárását,
majd a Dolgozó Ifjúság Szövetsége azoknak a hibáknak
amelyek még megvannak
szervezemnnkájára és fejlődésére.
tünkben. Kapjanak az iskolai pártólunk, fiatalokról
felszabaducsoportok. az iskolát irányító alaplásunk
óta állandóan a Párt
szervek olyan vonalat, melyen hagondoskodott. 'A' Párt nyitotta meg
ladva fel tudják tárni azokat a hielőttünk a felemelkedés útjait. Ifjúbákat, amelyek a kongresszusi munsági mozgalmunk minden sikerét a kaversenyben, a tanulmányi munkáPárt győzelmes harcai tették lehető- ban még jelenleg is fennállnak. A
vé. Nekünk munkás és szegénypa- Párttól akarunk tanulni, az eddigiraszt származású diákoknak a Part nél is fokozottabb éberséget az oszbiztosította a tanulás lehetőségét, a tályellenség, az iskolán belüli reakkollégiumokat, olyan iskolákat ahol ció elleni küzdelmünkhöz.
Segítsen
a szocializmus szellemében
taníta- a Párt leleplezni békénknek, épülő
nak bennünket. A Párt nyitotta meg szocializmusunknak az
ellenségeit,
számunkra az egyetemek és a főis- hogy azokra könyörtelenül tudjunk
kolák kapuit is. Ennek köszönhet- lesújtani.
ost különösen az évvégi vizsjük, hogy ma boldog jövő elé néz
gák előtt várjuk Pártunktól,
minden fiatal. A pártértekezlet egészen bizonyos, nagy súlyt
fektet hogy akadályozza meg a munkás- és
majd arra, hogy döntő segítséget a szegényparaszt fiatalok lemorzsonyújtson a Dolgozó Ifjúság Szövet- lódását s leplezze le továbbra is
mindazokat,
akik a munkásosztály
sége megteremtésében.
és a parasztság gyermekeit akarják
zt várjuk a pártértekezlettől,
rémhírekkel és más aljas eszközökhogy még az eddiginél is kökel a továbbtanulástól, a nép iskozelebb hozza az ifjúságot a Párthoz,
láiból kiűzni.
a Pártbizottság és az alapszervezetek még az eddiginél is nagyobb
Pártunk tanítson arra, hogy szesegítséget nyújtsanak az ifjúságnak. ressük dolgozó népünket, szocialista
Közvetlenül a Párt irányítsa alap- hazánkat 'forrón és odaadón! Vezesszervezeteink munkáját, a Párt ne- se munkánkat mindenütt
a
Párt!
veljen belőlünk a Szovjetunióvezette
Legyen
a
szegedi
pártértekezlet
hatalmas béketábor részére kemény,
újabb határkő a Dolgozó Ifjúság
bátor harcosokat, olyan öntudatos
Szövetsége megteremtésének küzdelszocialista fiatalokat, mint amilyemében.
nek példaképcinek, a hős komszomoStammer József
listák, olyanokat, akik a termelésa Baross-gimnázium tanulója.
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Pénzben is felvehetik cukor járandóságukat
a termelők
Kormányzatunk a cukorrépatermelők réazáre újabb előnyöket
biztosít mo3t kiadott rendeletével. Eszerint az tlőleg-cukor természetbeni kiadása helyett a Növénytermelő N V művelési előlegot is folyósíthat. E g y kiló cukrot 6 forintban számítanak
át

(holdanként 32 kilogram természetbeni cukoré1 öleg j á r ) . A Szegedi Földművt szövetkezet felhívja a
termelők
figyelmét,
hogy aki előlegét természetben
akarja felvenni, május vegéig ezt
a szándékát feltétlenül jelentse
be a Sztálin-krt. 54. szám alatti
helyiségben.

Hogyan is állunk a darabbérezéssel?
(k b.) A szegedi dolgozók nagy
érdeklődéssel
várták a darabbérezés bevezetését.
Különböző
találgatások hangzottak el szerte
az
üzemben, de végső fokon egy volt
a vélemény: ,,Bárcsak már nálunk
is meglenne, mert akkor
könnyen
ki tudjuk számítani, mit keresünk,
előre tudjuk, hogy milyen
munká.
ért mennyi bér jár."
Eddig már több üzemben be is
vezették a darabbérezést, így például a Szegedi Kenderben, a Gyárépítést NV egyik építkezésénél,
a
Kistext
kiskundorozsmai
üzemében, a Pamutipari NV-ben
és a
Magasépítő NV-nél. Más helyeken
most van folyamatban a darabbérezésre való áttérés,
igy
többek
között a Ruházati NV-ben és a
bőripari üzemekben, vagy például
a
Jutafonógyárban.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a darabbérezés a kez.
detben
még megmutatkozott
kisebb nehézségektől
eltekintve
—
ami az újszerűségből
adódott —
mindenütt jól bevált.
Megtörtént
az, amit a dolgozók vártak: könynyebb, egyszerűbb lett a bérkiszámolás, minden dolgozó
világosan
megértelte
Ezenkívül
— a sok
egyéb haszna mellett — még annak is gátat vetett, hogy egyesek
a dolgozók bőrére és rovására kihasználják a laza normákat, vagy
különböző trükökkel,
normacsalásokkal jussanak jogtalan
keresethez.

Nyilvánvaló,
hogy az ellenségnek nem tetszett, — éppen az előnyeinél fogva — a
darabbérezés
bevezetése. Rt is, ott Is suttogó
hangok kezdik felütni a fejüket,
hogy ,,a darabbérezés
nem jó,
mert nem lehet vele jól keresné',
vagy
például
„a
darabbéresés

nem egyéb, mint a norma megszorítása, ki akarnak tolni a munkásokkal",
ilyen és ehhez hasontó zagyvasdgokkai
akarták
a
dolgozók
hangulatát
a darabbér
et'en
hangolni.
Az öntudatos dolgozók
azonban
visszaverték
ezeket az ellenséges
kísérleteket
A Szegedi
Kenderben például mintegy 600 dolgozó
munkafolyamatára
alkalmazták
a
darabbéreket.
Ezekből
pillanatnyilag kb. 200 dolgozónak
esett heti
keresete két-három
forinttal. ÍR
is próbálkoztak
egyesek
ri'e.nségcs hangokkal,
azonban csak pil~
lanatnyl sikereket értek el egyes
dolgozóknál,
azt sem sokáig. A1U
irt ezzel kapcsolatban
Tólh
Jenő.
a vizesfonó
szárítója?
„...Igaz,
hogy a
darabbérezés
bevezetésével
a heti
bérelszámolásom két-három forinttal
kevesebb volt. Viszont sokkal
nagyobb
előny számomra,
hogy előre pontosan tudom mi a bérem és ellenőrizni
tudom azt.
Megszűnnek
így azok
a normacsa 1 ások
is,
amik bizony a mi üzemünkben
is,
megmutatkoztak
és egyesek a mi
kárunkra
meg nem érdemeli öszszegeket veitek fel. Nemhogy zúgolódnék,
örülök a
darabbérczcs
bevezetésének
és biztos
vagyok
benne, hogy rövid idö mu'vo éppen ezen keresztül még nagyobb
keresetet is elérhetek, mert előre
tudhatom,
hogy miért
mennyit
kapok és még nagyobb
kedvem
lesz a
munkához".
Tóth Jenő egy a sok közül, ak!
így gondolkodik.
Infö
figyelmeztetés
ez az ellenségnek,
hogy
kdr kísérletezni
az
elégedetlen
hangulat
szításával,
úgysem 'esz
eredménye
— nem is szólva arról, hogy az ilyen ellenséget még
le is leplezik egyre
öntudatosaik
dolgozóink-

Vasárnap nyílik meg Vásáihelyen
a mezőgazdasági
vándorkiállítás
Vasárnap
délelőtt Í0 órai kezdettel
ünnepélyes
keretek
között nyitják
meg Hódmezővásárhelyen
a
mezőgazdasági
vándorkiállítást.
A földművelésügyi
minisztérium
ezen n
vándorkiállításon
a közelmúltban
megtartott
országos mezőgazdasági
kiállítás
sűrített anyagát mutatja
be.
Változatossá
teszi a kiáíHtást,
hogy
orszdgosméretü
eredmények
mellett bemutatja
Csongrád
megye
mezőgazdaságának fejlődését is. A megye
gépállomásai,
termelőcsoporfjai
s állami
gazdaságai
különféle
anyagok
kiálH'ásávcl
egészítik ki a
kiállítást.
A vasút a kiállítás
vidéki megtekintői
reszére
különvonatot állít be, melyen 50 százalékos
kedvezménnyel
u 1ázhat
nak Vásárhelyre
a
dolgozók.

Hétfőn a legjobb szegedi ifiusági kulturcsoportok mérik össze tudásukat Újszegeden
Az országos ifjúsági kongressziisi kuUúrverseny hétfő délutáni döntője a szegedi ifjúsági kultúrcscr
portok legnagyobb eseménye lesz
Itt döl el, m e V i k kultúresoport végezte legjobban munkáját a Dolgozó Ifjúság Szövetsége megteremtéséért és melyik szervezet érderr.Ii
meg Szeged legjobb ifjúsági énekkar, tánccsoport
és színjáiszócsoport címét.
Kedden délután értékelik ki
a
kultúresoportok eddigi
munkáját
A bírálóbizottság rámutatott az elődönökön tapasztalt hibákra, é: a kiküszöbölés módjára. Hangs'yozta a
bizottság, hogy a kultúrálls munka
milyen fontos. A kidtúrmunka
az

egyik legfontosabb
szervezeti munka. Elősegíti
a termelést,
a tanulási is. A versenybizottság felsorolta azokat a szervezeteket, amelyek
a hétfői döntőbe bejutnak jó munkájuk eredményeképpen.
Igy énekkari vonalon a
Szabad
Ifjúság
ifjúmunkás énekkara, a Pe-

dagógiai
Főiskola
nekonzervaíórium

énekkara, a Zeénekkara,
a

Diákszövetség

központi énekkara.
Helyet adott a bizottság
az elődöntőn nem szerepelt
Ipari-tanuló-

iskola

énekkarának Is

A tánccsoportok közül a döntőbe

kerültek a Textilkombinát
védség

és Hon-

közös tánccsoporja, a

Ld-

d agyár, a Közgazdasági
l.eány,a
Klauzál gimnázium, pedagógiai Főiskola és az MKOSz tánccsoportjai.

döntőben m é g
az úttörő-zenekar,
Földműves-utcai Pedagógiai Iskola
úttörő énekkara, ezenkívül az A V ,
a Mátyás-téri úttörök és a Mercyutcai ú t t ö r ő tánccsoport.
A kultúrverseny döntőjét hétfőn
débitán 6 órakor az újszegedi szabadtéri színpadon tartják meg.

A Madách
úttörőcsapat

Imre

Vlil. osztályának
egyik törzse elhatározta,
hogy levelet ír a szovjet pioníroknak.
E'határozásunkat
azonnal valóra is akartuk
váltani,
de nem ment olyan könnyen.
Lázas
izgalommal
fogtunk hozzá a 'evet
megírásához.
Nehéz volt
mondatokOa tűzni azt a nagy szeretetet,
amit
ki ahaitunk
fejezni.
Hosszú
idóoe
teli, amig végre elkészültünk
a tevédéi. Megírtuk, hogy úgy veszünk
a szovjet pioníroktól példát, mint a
mi munkásaink
szfahdnon szovjet
vistáktól.
Ahogy dolgozó népünk a
Szovjetunió
nyomán építi a szocializmust, úgy akarjuk ni a mártírok
példája nyomán épíleni
úttörő-mozgalmunkat.
Megírtuk,
milyen
hálával
fordulunk o dicsőséges
Szovjetunó
felé,
amely meghozta
számunkra
a szabadságot, a boldog
életet.

Kértük őket. írjanak
életükről,
hazájukról, munkájukról
és eiedményeikről, hogy útmutatásuk
nvomc.n
Színjátszó csoportok
közül
a [ építhessük, fejleszthessük
hazánkban
Szegedi Kender, Lemezgyár,
Kés- Is az
ú'törö-mozgolmaf.
árugyár
színjátszói
mérik össze I
TARNAY
TAMkS,
tudásukat. Szerepelnek
a
hétfői I
Madách-utcai
Iskola.
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A Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó
Bizottságának határozata a munkanélküliség
és a teljes foglalkoztatottság problémájáról
A Szakszervezeti Világszövetség Végrehajtó Bizottsága, miután megvizsgálta & világhelyzetet a munkanélküliség terén, valamint annak okait és a dolgozó
tömegekre gyakorolt borzalmas
következményeit, kijelenti:
j

gozó népének reálbére még ennél
is magasabbra emelkedett.
A népi demokráciákban
—
amelyek a Szovjetunió nyomdokain haladnak — nagy eredményeket értek el, a termelés gyorsan fejlődi]: és a dolgozó nép
életszínvonala állandóan
emelkedik, Néhány év alatt ezekben
az országokban is teljesen megszűnt a munkanélküliség.

hogy a kapitalista orszá* gokban, párhuzamosan a
razdasági depresszió elmélyülésével, állandóan növekszik a teljesen vagy részben munkanélküEzek a tények ékesszólóan biliek száma és pülanatnyilag eléri zonyítják a szocialista rendszer
c 45 milliót,
felsőbbrendűségét a kapitalizmus2 ( hogy a Marshall-terv, me- sal szemben. Ugyanezek a té* lyet azért hívtak életre és nyek bizonyítják, hogy a munsrra használnak fel, hogy Ame- kanélküliség katasztrófája
—
rika válságának egy részét Eu- amely borzalmas fizikai és errópába exportálják és, hogy a kölcsi szenvedéseket hoz az emmarehallizált országok gazdasá- berek millióira — nem elkerülgát alárendeljék az Egyesült Ál- hetetlen és, hogy ez a munkalamok monopolista
világuralmi nélküliség a kizsákmányoló katerveinek, —
nemcsak,
hogy pitalista rendszer egyenes
köegyetlen ígéretet sem valósított vetkezménye.
meg, amelyet az európai orszáA Végrehajtó Bizottság ennek
goknak tettek, hanem minden or- ellenére lehetségesnek tartja hogy
szágban, ahol megjelent, tovább konkrét és fontos eredményeket
súlyosbította a gazdasági hely- lehet elérni a munkanélküliek
zetet és a munkanélküliséget. felszívása és a foglalkoztatottak
Másrészről a Marshall-terv nem számánál növelése terén, továbtudta megmenteni magát
az bá, hogy jelentősen megjavulnak
Egyesült Államokat sem a mun- a munkanélküliek viszonyai egy
kanélküliségtől. Az Egyesült Ál- hatalmas és erőteljes harc révén,
lamokban a munkanélküliek szá- amelyet a munkanélküliek
és
ma állandóan emelkedik,
minden dolgozó — a konkrét és
o

hogy az amerikai imperia* lizmus é3 a Marshall-terv
által követett politika logikus
következménye az Eszakatlanti
Egyezmény által képviselt agresszív háborús koalíció. E z a
politika a függő országokra állandóan növekvő háborús kiadásokat ró és tovább csökkenti a
dolgozó nép vásárlóerejét és életszínvonalát.
hogy a munkanélküliség
* tovább növekedett az amerikai imperialisták és csatlósaik
ama erőfeszítései következtében,
hogy Nyugat-Európát egyesítsék, kereskedelmét szabaddá tegyék és bevezessék a valuták
átválthatóságát. Ezeknek a terveknek célja az európai piacokat
mégjobban elárasztani amerikai
termékekkel és, hogy a Szovjetunióval, a népi demokráciákkal
és a népi Kínával szemben fokozzák a gazdasági és kereska
delmi megkülönböztetés politikáját. Ez a politika a termelés és
foglalkoztatottság
csökkentéséhez vezet.

azonnali követelések alapján szorosan egyesülve — vívnak.
A Végrehajtó Bizottság ezért
újból megerősíti azokat a konstruktív javaslatokat, amelyeket
a Szakszervezeti Világszövetség
a vazdasági és szociális tanács
kilencedik ülése elé terjesztett:
jóváhagyja képviselőinek a tanács 9. és 10. ülésein tanúsított
magatartását. Tiltakozik az ellen, hogy a gazdasági és szociális tanács többsége elvetette a
Szakszervezeti Világszövetség javaslatait. Ez az elutasítás
is
megerősíti, hogy a dolgozók csak
szervezett harccal védelmezhetik
eredményesen érdekeiket
A Végrehajtó Bizottság a következő pontokra hívja fel
az
országos központok figyelmét:

Megérkezett a
parasztkiitdöttség

Dögei I m r e elvtárs, a S z Ö ;
VOSz
elnöke,
országgyűlési
képviselő és Fehér Lajos,
a
Föld
főszerkesztője
nvuló megkülönböztető intézke- Szabad
vezetésével m a g y a r
parasztdér-cket.
küldöttség
érkezett
kedden
I I I , A z o r s z ^ ? erőforrásait tel.
délelőtt P r á g á b a .
A küldött* jes mértékben a nép jólé- ség, amelyet érkezésekor Antotére és a béketermelés kiterjesztésére fordítsák ahelyett, hogy
iiadianyagok termelésére
pazarolnák. A munkanélküliség ellen
folytatott harcot szorosan egybe
kell kapcsolni a békeharccal.
W h i t e , az a m e r i k a i k ü l ü g y J Y , Elengedhetetlenül szüksé* ges szoros és tartós kap- m i n i s z t é r i u m szóvivője közlés
csolatokat létesíteni a még f jg- végett
átadta
a
sajtónak
lal'oztatott munkások és munka- Strong formozai amerikai ügynélküliek között, akiknek szoros v i v ő levelét, amelyet a formoegységben kell harcolniok, hogy zai a m e r i k a i
állampolgárok
szilárd arcvonalat hozzanak lé - hoz intézett. A levél j a v a s o l j a
re a kizsákmányolók és a mono- az a m e r i k a i á l l a m p o l g á r o k n a k ,
polisták ellen. Szükséges, hogy
h o g y „az események lehetséges
munkanélküli-bizottságok létesülmenetére"
való
tekintette)
jenek minden olyan
iparbaa,
ame'yben
szakszervezet
van h a g y j á k el a szigetet.

magyar
Prágába

n i n Kedved helyettes földművelésügyi miniszter üdvözölt,
Csehszlovákiában
a mezőgazdaságot t a n u l m á n y o z z a .
A m a g y a r vendégeket
Kepomucky
képviselő és Slekladán Ágoston p r á g a i
magyar
követ is üdvözölte.

Formoza elhagyására hivta fel
az amerikaiakat az USA-ügyviv£

Az egész dolgozó nép, foglalkozta rtot'.ak s munkanélküliek kötelessége együtt küzdeni a kenyérért és az egéf.z dolgozó lakosság jólétéért.

h o g y ebben a körzetiben hadicselekmények a k a d á l y o z h a t j á k
a közlekedést, rend/kívül ajánlatos, h o g y azok az amerikaiak. a k i k az esemr'myek menetétől függetlenül
nem
szándékoznak
a szigeten
maradni,
h o g y j á k el a. lehető leggyorsabban
a
szigetet.
Nincs
ugyanis semmiféle
biztosíték
arra. hog-y az U S A k o r m á n y a
A levél többek között rámuközlekedési eszközöket bocsáttat arra. h o g y m i u t á n a Kuovalamim i n t a n g elvesztette H a i n a n t és h a t rendelkezésükre
Cseusan-szigetcsoportot és „fo- l y e n r e n d k í v ü l i helyzet esetén,
Ikozódott
annak
lehetősége,amely, felmerülhet."

II Szabad Német Ifjúság berlini találkozója
hatalmas demonstráció lesz a rüéke mellett
—
r

mondotta

Pieek

elvtárs

A most következő n a p o k b a n
több m i n t f é l m i l l i ó i f j ú német
békeharcos lesz együtt Berlinben. A z i f j ú békeharcosok bev o n u l á s á t ezer
nyugatnémetországi ú t t ö r ő érkezése n y i t j a
meg. A hivatalos
megnyitás
szerdán történt a
Thaetmannról elnevezett Ú t t ö r ő Köztársaság m e g n y i t á s á v a l . I t t Wilh e l m Pieck elvtárs, a Német
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g elnöke beszélt az i f j ú s á g h o z .
— A Szabad Német I f j ú s á g
berlini
találkozója
minden
uszítás és r á g a l m a z á s ellenére
hatalmas
demonstiáció
lesz a

a berlini

Úttörő

Köz

társaság

megnyitásán

békéért és a német nép boldog j telékként
használhassák
fel.
jövőjéért
vívott
harcban
— J A z o n p r ó b á l k o z n a k , h o g y megmondotta. — M u n k á n k és har- f osszák
Nyugat-Németorszác u n k egy egységes, d e m o k r a - got m i n d e n nemzeti önállóságtikus, és békét szerető Német- tól. A Szabad Kémet
Ifjúság
ország építését szolgál j a , a m e l y berlini
találkozója
hatalmas
szabad
ós független hazáitok tüntetés lesz köve télésünk mela német
békeszerződés
lesz. I l y e n Németország, szö- lett,
Demokratikus
vetségben a nasry S z o v j e t u n i ó - megkötésére, a
egységére és fügval és
a n é p i d e m o k r a t i k u s Kémetország
és
a
megszálló
országokkal, a béke
mentsvára getlenségére
eltávolítására.
lesz Európában
és lehetetlenné csapatok
tesz minden háborút. A háboPieck elvtárs beszéde továbr ú s uszítók szétszakították Né- b i során h á l á j á t fejezte ki a
gei metroszágot.
h o g y m e g való- S z o v j e t u n i ó n a k és Sztálin
| síthassák
h á b o r ú s terveiket neralisszimusznak a német jóes a német i f j ú s á g o t ágyúUk- vátétel mérsékléséért.

A békemozgalom

A szakszervezeti szervezeteknek ha 1 adék f alánul meg
A Német Demokratikus K ö z .
kell szervezniök és Irányítaniok társaság vidékeiről és
Nyugatkell a dolgozó tömegek harcát a Németországból szerdán estig 65
munkanélküliség ellen, amely a ezer ifjú érkezett Berlinbe. Csümunkanélküliek azonnali követe- törtökön továliii 60 ezer német
lésein alapszik.
I
fiatal érkezését várják. A fiatahogy a dolgozó nép szeSzükséges, hogy
ezt a loknak ez az óriási megmozdulágénységének és munkanéL
harcot a szakszervezeti sa bizonyatja, hogy az egész nékiiliségének
megnövekedésével szervezetek minden ország, min- met fiatalság egyöntetűen felispárhuzamosan a kapitalista mo- den körzet és a munkanélküliek merte a békeharc nagy jelentő,
nopóliumok és trösztök a dol- minden rétege megfelelő és ha- ségét. Ezzel a fényesen megnyügozó tömegek fokozódó kizsák- ladéktalan követeléseinek
alap- vánuló egységgel szemben hiászociáldemányolásával bűnös módon meg- j á n folytassák. Ebben a
harc- ba való a jobboldali
mokraták aknamunkája, akik nénövelték profitjukat.
A
gyarmati
ban
az
SzVSz
gazdasági
és
szoj u v z u t j u n a i / , jrx. ^ j i m i m n . o u m
w a g a ^ u a o a i g i , CÖ BÜO- •
pük felemelkedésének elősegítése
és függő viszonyban lévő orezá-1 ciális követelésekre
irányuló |
találkozójágokban az imperialisták még programjára kell támaszkodni és helyett, a fiatalság
fiasokkal vadabbul kizsákámynolják különösképpen a következő kö- nak elősegítése helyett a
szabotálá.
az elnyomott népeket és ezeknél vetelések kielégítését kell
ma- talság találkozójának
sára dolgoznak ki terveket. Az
jelenleg a munkanélküliség- ka- guk elé célul tűzniök:
imperialista ügynökök munkáját
tasztrófális méreteket öltött. Bia ) Garancia a teljes foglalkoz- a Tito-banda is
segíti. Titóék
zonyos előjogokat élvező
helyi tatottságra mindenki
számára, megtagadták a berlini találkozóra
csoportok révén — amelyek el- beleértve az asszonyokat és a
utazó albán küldöttektől az átárulják országuk és népük érde- fiatalokat.
utazó vizumot. E z a tett azonkeit — biztosítani akarják a teab
)
A
munkanélküli
biztosítás
guk részére azoknak a nyersteljes rendszerérek
bevezetése,
anyagoknak olcsó forrását, ameamely garantálja minden munlyekre szükségük v n
háborús
kanélküli dolgozó számára a
előkészületeik fokozásához.
tisztességes éle'színvonalat. Meg
Ezzel egyidejűleg a
Végre- kell állapítani a bérminimumot s
hajtó Bizottság felhivja világ- követelni kell, hogy a munkanélszerte minden dolgozó és munka- külieknek kifizetett
juttatások
nélküli figyelmét arra történel- megfeleljenek ennek a minimummi tényre, hogy a Szovjetunióban nak.
A Szakszervezeti Világszövet— ahol eltörölték az embernek
t ) Tiltsák meg, hogy munká- ség Végrehajtó Bizottsága megember
ál.'.aü kizsákmányolása
kapitalista rendjét — nincs töb- sokat el lehessen bocsátani a bízásából di Vittorio elnök
és
bé sem gazdasági válság,
sem szakszervezeti szervezetek jóváLouis Saillant főtitkár táviratot
hagyása
nélkül.
munkanélküliség. A Szovjetunióküldtek Sumonak, a finn szakban az ipari és mezőgazdasági
d ) A munkabérek, szociális
termelés állandóan emelkedik: a juttatások és egyéb
kedvezmé- szervezetek központi szövetsége
dolgozó nép gazdasági és kultu- nyek vásárlóerejének növelése, a elnökének. Táviratokban megálrális jóléte megállás nélklU gya- szociális és kulturális kiadások lapítják, hogy az SzVSz Végrerapodik. Miközben a
dolgozók fokozása, az adózás demokratihajtó Bizottsága sajnálatát fejeéletszínvonala
csaknem
vala- kus megreformájása, a
munka
mennyi kapitalista országb n lé- időtartamának és intenzitásának zi ki afelett, hogy a finn szaknyegesen alatta van a
háborü csökkentése, a tanonc- és szak szervezetek képviselője nem vett
•lőtti színvonalnak, eddig
a mai képzés minden irányban ki- részt a Végrehajtó Bizottság
Szovjetarnióban 1949-ben
1940- terjedő rendszerének létesitose,
munkájában és közlik, hogy a
hez viszonyítva, a dolgozók reál- fejlesztése és kiterjesztése.
Végrehajtó Bizottság megbízta
bére 24 százalékkal magasabb
e) Töröljék el gazdasági
és
volt.. A legutóbbi árleszállítás kö- kereskedelmi téren a Szovjetunió Saillant és Szolovjov elvtársakat,
vetkeztében a Szovjetunió
dol- és a népi demokráciák ellen irá- utazzanak Finnországba és ott

átfogja

az egész Földet

PRÁGA
ban nem a béke ügyének árt, hanem segít leleplezni az
árulók
Csehszlovákiában május 24-ig
aknamunkáját.
több mint 8 millió ember írta alá
a stockholmi
békehatározatot.
BUKAREST
Ebből körülbelül 3,200.000
aláA német fiatalság béketünteírást Szlovákiában gyűjtöttek.
tésével egy időben az erdélyi vaVARSÓ
rosok fiatalsága „A békéért repülünk" jelszóval tartott repülő,
Az a nagygyűlés, amelynek 50
bemutatókon fog résztvenni. Ezeezer résztvevője egyhangú haté.
ken a bemutatókon a béke hívei,
rozatban vállalt szolidaritást
a
a modellkészítők, a vitorlázó rebékefelhívással, üdvözlő
távirapülők és motoros repülők vesztot intézett Joliot-Curie elvtársnek részt, hogy tanújelét adják
hoz. akinek elmozdítása ellen a
a békés alkotó munkájuknak, de
lengyel dolgozó nép minden réegyben bizonyítsák azt is, hogy a
tege egymásután küld tiltakozó
békét képesek és hajlandók megtáviratokat a francia kormányvédeni minden eszközzel.
hoz.
Egyre növekszik Romániában
HAMBURG
azoknak a papoknak a
száma,
akik a katolikus egyházi tanács
Müller alsószászországi piébámarosvásárhelyi
határozata bános felhívást intézett Nyugatalapján csatlakoznak a békealá- Németország valamennyi feleke.
írási mozgalomhoz.
zetének papságához. A felhívásban felszólítja Nyugat-Németor.
szág papjaiig hogy támogassák
a stockholmi kongresszus határozatait.

Az SzVSz Végrehajtó Bizottságának
távirata a Finn Szakszervezetek Központi
Szövetsége Elnökének
beszéljék meg azokat a kérdéseket, amelyek a finn szakszervezeteknek a Szakszervezeti Világszövetség tevékenységében való
résztvételével összefüggnek.

A Pravda állandó tudósitót
küldött Budapestre
A Pravda állandó
tudósítója,
Viktor Mákarovtcs Maligin elvtárs
Budapestre érkezett és szerdán bemutatkozó látogatáson jelent meg
Boldizsár Iván külügyi államtitkárnál. V. M. MaMgin elvtárs a Pravda első átíandó tudósítója Buda£ esten.

FÖNGJANG
A z északföngjangi tartományban fekvő üzemek
valamennyi
dolgozója aláírta a
békekiáltványt. Tiagando
tartományban
május
tizenötig
több
mint
220
ezer
aláírás
gyűlt öszsze és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban ugyanekkor összesen 5,033.000 volt az
aláírások száma.
NEWYORK
A detroiti „Ford Művek" százezer munkása körében békemozgalom indult. A munkások Trumanhoz intézett
békekérvényre
gyűjtenek aláírásokat.
A kérvény az atombomba gyártásának
és a hidegháborúnak megszűnte,
tését sürgeti és felhívja
Trumant, hogy indítson tárgyalásokat a Szovjetunióval az ellentétek kiküszöbölésére.
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A legközelebbi
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VÁRADIÉKNAL TARTJÁK MEG..,

A P Á R T É R T E K E Z L E T TISZTELETÉRE

fellendül
kerületi

a párté let 9 tovább javul
pártszervezeteinkben

Az elmúlt néhány hónap alatt felfrissült, megélénkült, megjavult a partéiét pártszervezeteinkben. Az első állomást ezen az
úton Rákosi elvtárs február 10-i beszéde jelentette. Rákosi elvtárs beszéde nyomán pártszervezeteink vezetőségei a
tagsággal
együtt feltárták a hibákat és megkezdték azok kijavítását. A másik fordulópont a vezetőségek újjáválasztásánál következett be.
Azóta általában elmondhatjuk, hogy pártszervezeteink munkája
felfelé ível, fokozottabb aktivitás, élettelibb munka jellemzi üzemi, kerületi és
hivatali
pártszervezeteink munkáját.
Más most a szegedi pártértekezlet, a pártválasztmány megválasztása előtti
napokban te
megállapíthatjuk, hogy a pártértekezletet megelőző
időszakot
méltán tekinthetjük
a munka
megjavulása harmadik
jelentős
állomásának. Elmondhatjuk ezt
üzemi és kerületi pártszervezeteink viszony la* ában
egyaránt.
Az üzemekben főként a termelő
munkában, a munkaverseny kiszélesítésében mutatkozik figyelemreméltó javulás. Természeteren ez köve'kezménye a jó népnevelő, felvilágosító
munkának,
amellyel pártszervezeteink előkészítik a szegedi pártkonferenciát
Az utt Rákosi

elvtárs

beszéde

. .

Pártszervezeteink
vezetőségei
és a tagság is, az eddig elért
eredmények
láttán
újabb
és
újabb kezdeményezésekkel igyekszik tovább fokozni az eredményeket s ez annál is
inkább
lehetséges, mert a tagság használja a kritika és önkritika fegyverét, felfedi a hiányosságokat.
Például a Móraváros I. pártszervezetének e heti taggyűlésén a

A Rókus

tagság nem egy hibát felvetett.
Elmondották, hogy a népnevelőértekezletek még mijeiig eléggé
néptelenek, későn értesítik ki a
kisgyűlések résztvevőit. Ugyanakkor javaslatokat is terjesztett
elő a tagság a hibák kiküszöbölésére. Ez is azt
bizonyítja,
hogy pártszervezeteinkben a fejlődés előfeltételei mind a vezetőség, mind a tagság részéről
biztosítva vannak. Az út, amelyet
pártszervezeteink szigorúan követni akarnak:
Rákosi elvtárs
február 10-i beszéde és a Központi Vezetőség határozata.
Rákosi elvtárs beszédének útmutatásait követik kerületi pártszervezeteink akkor, amikor a
szegedi pártértekezlet tiszteletére
és jelentőségének kidomborítására megjavítják munkájukat.
Azok a felajánlások, amelyeket kerü'eti pártszerveze*eink a
pártértekezlet
tiszteielére tettek, kiterjednek általában a pártmunka minden egyes területére.
A legjobban bizonyítja ezt a Rókus II. pártszervezetének levele,
amelyet szerkesztőségünkhöz intézett.

I f . pártszervezet
mintaszervezetté

célkitűzése

i

válni!

„A Rókus II. pártszervezet vezetősége és tagsága elhatároztuk, hogy a szegedi pártértekezlet jelentőségért való tekintettel
felajánljuk, hogy szervezetünket a pártmunka minden egyes területén mintaszervezetté alakítjuk át.
A tagságot a legnagyobb mértékben aktivizáljuk. Megjavítj u k a tízescsoportvezetők m u n k á j á t , a népnevelők számát emeljük, ugyanakkor gondoskodunk a minőségi színvonal emeléséről Is
A tömegszervezeti munkába bekapcsoljuk a pártonkívüliek rzéles tömegeit. A tóbbi pártszervezetek vezetőségeivel megbeszélé
seket folytatunk tapasztalataink kicserélése érdekében. A pártmunka megjavításának tapasztalatait más pártszervezeteknek is
átadjuk, ezáltal nemcsak a mi pártszervezetünk munkája javul meg, hanem a többieké is
Mindannyian tudjuk, miiyen nagyjelentőségű
a
vasárntpi
pártértekezlet, tudjuk, milyen n a SJ 7 °k az előttünk álló feladatok
s ennek arányában akarjuk meg javítani munkánkat."
A szerdai taggyűlésen a tagság nagy lelkesedéssel
fogadta
el a javaslatot s több mint húszan szóltak hozzá.
Kerületi pártszervezeteinkben
a konferenciával kapcsolatos vállalások kiterjednek a közvetlen

!A Falemezgyárnak
újabb
sztahánovistája
van,
Kiss
György
elvtárs
személyében.
Kiss György
hosszú utat tett
meg addig, míg
elérte,
hogy
megkapta
a sztahávovista
kitüntető címet és oklevelet. Kiss
György elvtársat
a Párt ne
vélte
öntudatos
dolgozóvá,
sztahánovistává.
'Alig másfél éve került
az
Üzembe,
de jó
munkájával,
szorgalmával
elérte azt, hogv
olyan
felelősségteljes
gépnél
dolgozik, mint a nagy
hántoló
gép, amelynek az értéke közel
egymillió
forint és
úgyszólván
a Falemezgyár
legfőbb
szerszámgépe.

a

pártmunka

kapcsolódnak a békéért folytatott harchoz, a békével kapcsolatos felvilágosító munkához. Például az Alsóváros I. és II. pártszervezetei közös versenyvállaíásának egyik célkitűzése a békebizottságok munkájának fokozott támogatására. A Rókus II.
pártszervezetében az elmúlt hét
folyamán a népnevelők felkeresték a békebizottságokat és segítséget nyújtottak nekik a kisgyűlések megtartásában.
A pártértekezletre történt felajánlások egyik igen fontos része a tömegekkel való kapcsolat
megjavítása. A Belváros VI. pártszervezetében például a kisgyűlések számát háromról hatra, a
Móraváros I. pártszervezeitében
négyről nyolcra emelték.
Harc

a klerikális
Móraváros

reakció

ellen

I-ben

Nem feledkeztek meg
pártszervezeteink az ifjúságról sem'.
A Rókus II.
pártszerveze*ében
az agitátorok meglátogatták
a
kerületben lakó SzIT fiatalokat
és elbeszélgettek velük az ú j ifjúsági szövetségről, a fiatalok
közvetlen feladatairól. A sajtómunka, a tagdíjfizetés megjavítása szintén egyik pontja a pártértekezlettel kapcsolatos felajánlásoknak.
i
Nem feledkeztek meg pártszervezeteink arról sem, hogy a
pártértekezlet'.el kapcsolatos felajánlások elősegítsék az ellenséggel szembeni harcot. Móraváros
I. pártszervezetében célul tűzték ki, hogy fokozzák a harcot a
klerikális reakcióval szemben Á
természettudományi füzeteket kiosztották a népnevelőknek elolvasás végett s a népnevelő-értekezleten megbeszélték velük
a
felmerült problémákat. A népnevelők agitációs munkájuk során
igy jó felvilágosító munkát tudnak végezni a kerület lakosai
1
körében.
Már az eddigi jelékből rs megállapítható, hogy alapszervezetetnk küldöttei a pártértekezleten
újabb eredményekről számolhatnak be. amelyek ünnepélyesebbé
és eredményesebbé teszik majd
a szegedi pártértekezlet munkáját.

feladatok megoldására is. A vál>
lalások között szerepel például a
pártértekezlettel kapcsolatos felvilágosító munka kiszélesítése, a
nártszerveze/ek helyiségeinek s a
kerületeknek feldíszítése.
Könyv fekszik előttünk, lapjait
A
felajánlások
közvettenül megsárgította az idő. Vaszjurinszka faluról írták vagy 25 év.
vei ezelőtt. Ez áll a könyvben:
„A falu közepén tér van, kertek veszik körül.
Topolya
és
akácfák között kis templom, köés a szakmai továbbképző
elő rülötte szép kőházak,
téglából
adásoknak.
Szorgalma
meg is épült istállókkal és hombárokkal.
hozta a gyümölcséi,
nemcsak A kulákság lakja e házakat 3.
az ő számára, de az üzemnek falu közepén. A faluban
még
is. Csak a múlt hónapban cso- középparasztokon kívül szegényportjával
ötvenezer
forintot parasztok is élnek, faluszéli vitakarítottak
meg
a vállalat- tyillókban, olyan kis udvaroknak. Ugyanakkor
Kiss György kal, hogy még a tyúkot
sincs
elvtárs életszínvonala
is emel- hova kiengedni."
kedik, mert szegényes és kevés
Kulák, egyéni gazdálkodó, szebútorát
nemrégen
cserélte ki,
gényparaszt, cseléd — ma már
modern, szép
bútorral.
Ronnem hallunk ilyen szavakat
a
gyos, kopott ruhájukat
is le
faluban. A kolhozélet uj szavakat
vetették már mind
a ketten,
teremtett: gép- és
traktorállo.
feleségével és úgy élnek, mini
más, klub, rádióállomás, mozi. A
ahogy ma a legtöbb
magyar
kozákfalu fejlődése szinte
feldolgozó:
megelégedetten,
bői
mérhetetlen. U j utcák keletkezdogan. Kiss György
sztahanotek és körülöttük még
vista heti keresete eléri a 180
a természet
is
átalakult.
forintot
is. De igyekszik ís>
hogy minél többet tudjon tel Ahol valamikor
mocsár
volt,
jesíteni. Junius
2-i tervét mar most a „kubáni tenger" vize csomájus
19-én teljesítette.
bog. A hatalmas víztárolót
a

Kiss György elvtárs,

békegyülést

Gondterhes esztendők
loptak
szürke szálakat a hajába, kemény munka kérgesítette tenyerét, de ugyanez a munka tette
harcossá, olyanná, aki tudja azt,
hogy kérlelhetetlen harc árán
született meg szép, jobbávált jelenünk s jövőnk kialakítása érdekében még további harcra van
szükség. A felszabadulás óta eltelt öt esztendő tette ilyenné,
azok a győzelmek, melyeket Pártunk és annak nagy vezére, Rákosi elv*árs vezetésével elért dolgozó népünk, ő is: Erős Is;vánné, Ösz-utca lb. alatti lakos.
Elmúlt már
öt éve, de
Erős Istvánné még
emlékezik
azokra az időkre, amiket pincében töltött, még most is
érzi
azt a belső remegést, amit akkor érzett, ha repülőgépzúgást
hallott, fülében van a
bombasuhogás, ágyúdörgés, a szomszéd u.cabeli Tóthné sírása, amikor értesítették, hogy férje meghalt a fronton, maga elé tudja
idézni annak a pillanatnak
rémült döbbenetét, mikor ráébredtek, hogy a szegény asszony
egyedül maradt négy gyerekkel..
és órákon keresztül lehetne sorolni azt a sok rémséget, amit
Erősné átélt, ugyanúgy, mint a
világ tíz- és százmilliónyi aszszonya. De míg egyesek már csak
halványan
emlékeznek, Erősné
nem felejtett. Nem felejtette el
azt a fogadalmát sem, amit
a
bombázások ideje alatt tett: ha
vége lesz a háborúnak, utolsó
leheletéig dolgozni fog
azon,
hogy meg ne ismétlődhessék többé ez a sok szörnyűség!
Erre g o n d o l t
akkor is,
amikor
kerületében,
Rókuson,
sorrajárta a házakat, gyűjtötte
az aláírásokat a békeívre, ezért
szorult ökölbe a keze, amikor
hallotta a rókusi plébános hangj á t : „Nem írhatom alá addig,
amíg feletteseimtől erre engedélyt nem kapok" ,..s ezért érzett kimondhatatlan örömet akkor, amikor beválasztották a kerületi békebizottságba, ahol alkalma nyílik nap, mint nap az
első sorokban harcolni a békéért, odaha.tni, hogy Rókuson te
valamennyi dolgozó felsorakozzék abba a táborba, melynek élén
az az ország jár, mely elhozta,
számunkra a szabadságot: a
nagy Szovjetunió.

nének. Hiszen, amíg ők dolgoznak, addig az ellenség sem alszik. A Pulcz-utcai apácák,
a
kerületben lakó kulákok, levitézlett „nagyságosok" nem mernek
már nyíltan szembefordulni
a
dolgozók békeakaratával, de nem
mulasztanak el egyetlen alkalmat
sem, hogy megbontsák azt
az
egységet, mely világszerte megmü*atkozik a békéért
vívott
harcban, a háborús uszítók ellen.
Menjünk csak el Erős Istvánnéval Váradi
Kálimánékhoz a
Teréz-utcába. Nyugdíjas vasutascsalád. Szíves
szóval kínálnak
ülőhelyet, az asszony a terítő
rojtjaival
játszik s
valahova
másfelé néz
a szemünkbenézés
helyett, mikor mondja, hogy bizony ők nem foglalkoznak politikával. A béke, az bizony szép,
meg jó dolog, de kicsik ők ahhoz,
hogy döntsenek, háború legyen-e
vagy béke. Átjön Hegyesné
a
másik lakásból s rábólint.
Bi.
zony, bizony! Mit tehetünk mi?
Aláírtuk a békeívet, de . . .
E r ő s n é kezd beszélni. Nem ar.
ról. hogy m i t kell tennie Váraöt'nénak,
vaigy
Hegyesnének,
hanem arról, hogyan válaszolnak
a francia, olasz munkások,
az
imperüafisták provokációira, hogyan állnak sorban Bécsben kenyérért a dolgozók. Nyugat-Németországban milyen
ijesztően
szaporodik
munkanélküliek
a
száma, hogyan
vetik börtönbe
Titóék a jugoszláv nép legjobbjait. Az'.'án arról beszél, m'lyen
diplomáciai csatákat vív a Szov.
jetunió a béke megóvása érdekében, hogvan erősödik egyre a
béketábor az
olyan egyszerű
emberek millióinak harca következtében, mént Váradiék, vagy
Hegyesék. így mondta Erősné:

— Egyedül nem tudna semmitse csinálni maga se
Váradiné,
maga se Hegyesné. De
százmilliónyi Váradiné már sok mindent el tud érni és nincs senki,
aki az ő akaratuk ellenére kimerné robbantani a háborút!
Alig telt el negyedóra, máris,
mintha nem azon a helven volnánk, ahova bejöttünk. Megszü.
nflk a merevség, szó
esik még
arról is, hogy olcsóbb lett az újkrumpli, meg miiven jó ez az u j
rendszer a villamoson... s így
tovább. így búcsúzik Váradiné:
A kerületi békebizott— En azt szeretném, ha a legs á g öbbi tagjával együtt sok közelebbi békegyülést nálunk tar-

nehézséget kellett legyőzni Erős-tanánk meg!

U J ELET egy \{Ozá\{ faluban

SZTAHANOVISTA

A Párt bizalmát
jó munkával.
az anyag
leggazdaságosabb kihasználásával,
a gépállások legminimálisabbra
csök
Nemcsak munkában
és tanukentésével hálálja
meg és bi- lásban
jár elől Kiss
György
zonyítja. be, hogy méUó erre elvtárs dolgozó
társai
előtt,
a nagy
bizalomra.
hanem az ö csoportja
indította
Mert
Kiss György
elvtárs el a tisztasági versenyt is az
nem az oklevelet tartja legna- üzemben.
Most
a
pártkonferenciára
gyobb kitüntetésnek,
hanem a
hogy
tapasztalaPárt bizalmát,
amely őt tette felajánlotta,
cdihoz a géphez. Kiss
György tait átadja másoknak is, hogy
elvtárs
a
legszorgalmasabb minél előbb, még több sztahálegyes az üzemnek.
hallgatója
a
szemináriumnak novistája

évenként. Ds a „Testvéri élet"
nevet viselő kolhoz
parasztjai
sem panaszkodhatnak. Évről-évre fejlődik gazdaságuk, nemcsak
búzából aratnak mindig többet,
de a legelőkön is mindig több
jóltáplált állatot látni.
Még

három

kolhoz

van ezenkívül Vaszjurinszka faluban és a mezőgazdasági termelés hatalmas növekedéséről világosan beszél a következő adat.
I949_ben az öt kolhozban egyesült
parasztok épp
négyszer
annyii gabonát termeltek, mint
egyéni gazdálkodás mellett 1928ban.

A vaszjurinszkai kolhozok első szervezője Szófia Iovna Grincsenko volt. Ez a kozákasszony
most a „Szocsztroja"-kolhozban
dolgozik. Férjét a polgárháborúban vesztette el, leányát is a
fehérgárdisták ölték meg.
Két
fia büszkeséggel tölti el
anyai
szívét: Grigorij tartalékos tiszt
és a. gép- és
traktorállomáson
dolgozik mint normamegállapító.
Nyikolaj aktiv katona, százados
koihozparasztok építették. S ma
a Szovjet Hadseregben. Szófia
már nemcsak egyes udvarokat,
Iovna jólétben él és
büszkén
hanem az egész falut kertek gyűrűje övezi.
A régi könyvben szó van Martja Portjankináról, aki nadrágKusz Ferenc, Makó, Kossuthszíjnyi földjén boldog volt,
ha
aratán után egy zsák tiszta bu_ u tea 40 szám alatt lakó 96 holzája maradt. Ma az „Ivko"-kol- das kulák nem egyelte ki és nem
noz mind a 209 tagja átlagban gyomtalanította
cukorrépáját.
8
mázsa gabonában részesül Ifj. Nacsa József, Tanya 972—2.

emlékszik vissza a szovjet hatalomért hozott áldozatokra.
Az a régi kö: yv
ír
Luka Joszipovics
KOZSUSKO
napszámosról is, aki az elbeszé.
lés szerint „valósággal lázbajött,
mikor arról értesült, hogy
a
kolhozban sem napszámos, sem
középparaszt nem
lesz,
csak
kolhozparaszt".
Luka Joszipovics ma brigádvezetőként
dolgoz'k az „Ivko"kolhozban, házában bőség uralkodik, gyerekei közül Lidija
a
pedagógiai intézetben tanul, kisebbik leánya most fejezi be az
iskola negyedik osztályát.
U j lett a falu és természetükben, gondolkodásukban ujak
a
falu lakói is. Az utcákat villanyfény világítja, két mozi hirdetéseit olvashatjuk a falakról és 7
falusi klub közleményei bizonyít,
ják, hogy a laluban élénk kulturális élet folyik. Míg azelőtt orvos sem akadt, ma
Vaszjurinszkának saját poliklinlkája van.
A Bolsevik Párt és a szovjet
kormány gondoskodása
nyomán
ívelt felfelé a kubáni kozákfalu
útja a gazdag,
szerencsés és
kulturált élethez.

Eljárás két szabotáló makói kulák ellen

é

szám alatti kulák, akinek apjával
együtt 136 holdja van, szintén
elszabotálta a aukorrépa egyelését és gyomlálását. Mindkét kulák ellen megindult az eljárás.

PÉNTEK, 1950. MÁJUS M.
fai, jtiMTma

Vándorserieget nyer a legjobb MHKeredményeket elért vállalat
A Kereskedelmi és Pénzügyi
Dolgozók Szakszervezete a budapesti Szakszervezeti
Központ
mintájára életrehívta a M E T E O R
sportegyesületet. Az ú j
sportegyesület legfontosabb céljának
tekinti, hogy a szakszervezet és
ifjúsági csoportja a Schönherz
Zoltán SzIT keretében
dolgozó
elvtársakat sportolási lehetőség,
hez juttassa. A tömegsport érdekében kiírták a szegedi MET E O R egyesület vándorserlegét,
melyet az a vállalat nyer meg,
amely a csapatbajnokságok
és
az M H K versenyek során a legjobb eredményt mutatja fel.
A díszes vándorserleg hatalmas sikert aratott és a vállalatok tömegesen nevezik csapataikat a serlegmérközésekre. A bajnokság a héten indul meg és ér.
dekes küzdelmekre nyújt
kilá-

MI

ÉS Hl TÖRTÉNIK?

tást, mert
a
szakszervezethez
tartozó kéteáer dolgozó
közö.t
sok neves sportember van.
A
sportegyesület
célja
azonban
nem a neves sportemberek bevonása a szakszervezet egyesületébe és éppen ezért nem vehetnek
részt a M E T E O R
bajnokságban
az N B I — E - Ü L osztályú futballisták sem. A csapatbajnokságokban röplabda,
asztalitenisz,
sakk és futballcsapatok
küzdenek. Az esélyes még nem alakult
ki, de előreláthatólag nagy harc
lesz a Haas-cég, a Szegedi Tex.
tilnagykereskedelmi N V és
a
Fűszerértékesitő N V között. Bármelyik M E T E O R
tagegyesület
nyeri is a bajnokságot és a serleget. egy biztos. A sportolók táborába az u j e<rvesület életrehivása többszáz főnyi dolgozót von
be.

Még lehet jelentkezni
a Kecskemétre
különvonatra

induló

Szombat délig meghosszabbították a különvonatra való
je.
lentkezés időpontját.
Részvételi
díj 14.40 személyenként. Az indulás vasárnap (28-án) délután
2 órakor lesz a szegedi Nagyál-

lomásról. Kérjük a szegedi dolgozókat, hoey
minél nagyobb
számban kísérjék el az SzSzMTE
együttesét az N B I-be való jutás
szempontjából sorsdöntő mérkőzésre.

M H K közflemények

gozók tekecsapata
nyerte.
Sz.
SzMTE Gázgyár—Előre 3079 é3
3073. Nagyszámú közönség előtt
izgalmas fej-fej melletti küzdelemben győzött a Gázgyár. Legjobb dobói: Bubori 407, Révész
I. 398 és Pusztaszeri 394 fa. További tekeeredmények:
Szegedi
N B I. női KASE—Szegedi M N V
2174, 1921.
Textiles—Dohány
2877, 2825. ÉDOSz Móra—Dohány 3065, 2831. Szegedi Lok.—
Budapesti Vízművek 3021, 2971.

Az MHK uszóedzések és p r ó .
bázások a jövőben minden
héten hétfőn, szerdán és szombaton az újszeged i uszodában lesznek megtartva délután 5 órától
Szombaton délután 5 órai kezde tel az
algyői
országúton
M H K kerékpáros edzéseket
és
próbázásokat tartanak.
Jelentkezni lehet Noel Zoltán
sport,
társnál (algyői vámház).
Felhívjuk az üzemi sportfelelősöket. h o w azok. akik
még
nem jelöltek az M H K
edzőtanfolyamokra, minden 50 fő után
eev szeméivt. azok pótolják
e
mulasztásukat és
a
jelölteket
küldjék Aradi-u ca 6. szám alá
minden nap este 6 és 8 óra között.
Labdarugó értekezlet
Az egyfordulós labdarugóbajnokság intézői szombaton délután
6 órai kezdettel értekezletet Tartanak a DLASz hivatali helyisé,
gében.
Teke
Az N B l-es tekerangadót • 6
fakülönbséggel a gázgyári
dol-

N B n i . állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Honvéd
EDOSz Móra
Félegyháza
Baja
Dorozsma
Bácsalmás
Szőreg
Postás
Kiskőrös
Szentesi MTE
Kistelek
HSzMTE
Jánoshalma
Csongrád
Szentesi V S E
Makói SzSE

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

93:32
77:48
95:37
62:51
71:67
58:54
45:48
51:54
58:63
49:54
44:59
51:49
28:68
64:64
39:79
23:80

41
41
36
35
34
29
29
27
26
26
26
23
22
21
20
12

Holnap mutatkozik be a Nemzeti Színházban
a Budapesti Állami
Báhszinház
Szombaton és vasárnap a Budapesti Állami Bábszínház előadásai"
ban gyönyörködhetnek a szegedi
gyermekek, de a felnőttek is. A
Budapesti
Alkuul
Bábszínház,
amely szombaton érkezik Szegedre, szombaton délután 5 órakor a
„Tavaszi mesék". 7 órakor pedig
„Aladdin és a csodalámpa" cimű
nicsedarahot
adja elő- Vasárnap
délelőtt ÍJ órakor , A Piroska ca N
farkas", délután 3 órakor a „Tavaszi mesék", 5 óra'kor pedig az

BELVÁROSI
Felelőn : 40—75

• AflR'

Máius 31-ig nvndennap:

S z í n e s , *• néa. t l i c o i s z o v j e t
fiira v í g j á t é k

„Aladdin és, a csodalámpa" című
mesedarab kerül bemutatásra. Az
előadások megtekintése csoportos
látogatás esetén 1 forint.

Várható

Tapasztalatcserével egybekötött
falunapot tart pünkösdikor a vásárhelyi Ady Endre termelőcsoport. A
termelöcsoport erre az ünnepélyre
meghívta Vásárhely valamennyi termelőcsoportját, a gépállomás dolgozóit, valamint a kis- és középparasztokat A faluriapon mutatkozik be először a csoport kultűrgárdája.

MlNSz-HfREK

időjárás:

Mérsékelt, helyenként déli,
délnyugati, nyugati, később
északnyugati szél, változó felhőzet, ma kevés helyen, holnap
többfelé záporeső, zivatar. A
hőmérséklet csökken.
Vízállásjelentés:

A Tisza igen alacsony vízállással Tiszabecsig árad, lejjebb apad. A Tisza vizének
hőmérséklete Tiszabecsnél 21,
Tokajnál 22, Szolnoknál ós
Szegednél 24 fok. A mai tiszai
vízállások: Tiszabecs —60 cm.
11%, Vásárosnaménv —96 cm,
11%. Tokaj —30 cm, 15%. Szolnok —47 cm, 17%. Szeged—22
cm, 19%. A Maros Makónál
23 cm, 11%

A magyar zeneszerzők a múltban
meglehetősen távol álltak a néptől,
a magyar zenei életet veszélyes
szakadás jellemezte, amely a zenei
szakemberek és a nép között állt
lenn. Dolgozó népünk nem érezte
magáénak azt a művészetet, —
nem Is érezhette — amelyet zeneszerzőink számára idegen nyelven
fogalmaztak meg, számára Idegen
problémáról. Zeneszerzőink kivonták magukat a dolgozó milliók életének és érdeklődési körének a zenei ábrázolása alól. Elhanyagolták
a tömegéneklés és a tömegdal nagy
ügyét, pedig a tömegdal a legalkalmasabb arra, hogy a zeneművészet és a nép széles rétegei szervesen összekapcsolódjanak.
S ha
akadt is z^eszerző, aki tömegdalt
alkotott, művét akkori zeneszerzői
körök nem igen vették zenei nlkotásszámba, éreztették vele,
hogy
tömegdalt komponálni még nem elég
ahhoz, hogy valaki „nagy és egyéni" zeneszerző legyen.

érdemelt sikert
aratott.
Maros:
Dunatáji népdalcsokra szép körusniflvének előadásával a MFFESzkamarakórus megmutatta, hogy finom és értékes hanganyagot tartalmaz. Kár, hogy ez a tanév elején nagy létszámmal indult kórus
ennyire lemorzsolódott. Az Egyetem Dolgozóinak Énekkara igen
frappánsan mutatott be egy kitűnő
román mozgalmi indulót, Radu román szerző Eke, toll és kalapács
c. kóruskompozlcióját. Szépen szerepelt a Dohánygyár vegyeskara is,
Bárdos Tiszai dallamai és Cherubinl Sodró Körtánca emelkedett kl
műsorukból. A MÉMOSz építőipari
munkások „LadvánsZky" énekkara
szovjet és bolgár népdalokat
és
Liszt ünnepi dalát énekelte megérdemel sikerrel.

A' zenekari kísérettel
előadott
eredeti és színes Gárdonyi-mű, az
„ ö t párosító dal" szépen, tisztán
hangzott az előadó kórusokon, az
Egyetemi vonószenekar jószándékú
Ez a gyökerében reakciós művé- kísérete kissé bizonytalan vojt.
szetpolitlkai felfogás a szovjet dalKertész Lajos, a Bartók
Béla
kultúra példája, a Párt kultúrforraSzövetség kitünö pedagógus karnadaLrna és a Bartók Béla Szövetség
MOZI
gya fáradhatatlanul vezényelte tt
eredményes munkája nyomán már
Belvárosi (6, 8): Vidám vásár.
szereplő kórusokat. Keze alatt mocsaknean teljesen felszámolódott. A
Korzó (6, 8): Az ezred fia.
numentálissá fokozódott Alexandrov
doügozó tömegek bekapcsolása a
Fáklya (fél 7, 8); Magyar hiradó. zenekultúrába-mozgalosn az egész Sztálin kantátája, amellyel az ősz"
— Ural gépgyár újítói. — Aludj ba- országban örvendetesen fejlődik. S szes kórusok és a kisérő zenekar
ba. — Szovjet Bjelorusszia, — Cseh épp ilyen fejlődés tapasztalható Sze- befejezte a sikeres hangversenyt.
K- I.
erdők virágai
geden is. Ezt mutatja a „Népek
dalai" kórushangverseny is, amely
MStsT
filmsxolgálat
nemcsak szegedi, hanem országos
P
í r t h Í r e k
kultúrA Magyar-Szovjert Társaság mo- viszonylatban is jelentős
zija 26-án Lengyelkápolnán játssza esemény volt.
a „Sztálingrádi csata" című szovjet
Kerületi, üzemi és hivatali alap„Felajánljuk dalainkat a
népek
filmet kultúrhlradóva!
békéje diadalmas tömegmozgalmá- szervezeleinkben ezen a héten tagnak" — hirdette a felirat az Egye- gyűléseket tartunk.
BÁBSZÍNHÁZ
Szombaton és vasárnap Szegeden tem nagytermében a szegedi énekFelhívjuk
pártszervezeteink
fitart előadást a Budapesti -Állami karok célkitűzését s az igen nívOs. gyelmét, a titkári értekezleten kizeneileg ritkaságszámba menő mű- adott Tájékoztatóban adminisztráci3ábszinház,
sor azonnal meg is mutatta, hogy ós hiba folytán szombat esti felvoKultúra
éneklő dolgozóink énekükkel a fel- nulás szervezésére hívtuk fel a titHétfőn délután 7 Órai kezdettel szabadult népek ügyét szolgálják. kár elvtársak figyelmét. Szombaton
tartják meg az ujszegedi szabadtéri Ugyanis műsoruk egyrészét a kör- este felvonulás nem lesz, ellenben
szinpadon az ifjúsági kongresszusi nyező népi demokráciák, a felsza- ifjúsági éneklő csoportok járják a
várost élükön az i f j ú kommuniskultúrverseny szegedi döntőjét,
badult i népek dalaiból állították ösz- tákkal!
«ze. Szovjet, kínai,#bolgár, román,
A MUZEUM nyitva vasárnap és cseh, (lengyel népdalokból és mozünnepnapokon 9 órától 13 óráig galmi dalokból állott a műsor első Üdülni
mennek
hétköznapokon 9 órától 14 őréig. része. A tőke rabsága alól felsza- a szegedi
gyermekek
AZ
EGYETEMI
K Ö N Y V T A R badult népek indulóit, dalait
egy
reggel 8 órától
este 7 óráig van műsor keretében összefűzve még
A SzOT és a Népjóléti Minisztényitva
köznapokon.
Könyvköi- oetn hallhattuk.
rium
gyermeküdültetési akciót szercsönzés d. e. 8-tól 1 óráig.
A hangversenyen igen szépen vezett ebben az évben is. Szegedről
Szolgálatos
gyógyszertárak;
szerepelt a Közalkalmazottak Szak- is nagyszámú
gyermekcsapatok'
Franki József: Szent György- szervezetének Bartók Béla kórusa.
tér 6. Telefon: 35—10. Megváltó Szabó Ferenc „Sztálini Törvény" mennek különböző ldőköznkétit az
gyógyszertár Nemzeti Vállalat, Klau- c. hatalmas kórusrapszódiáját éne- ország legszebb helyeire nyaralni.
zál-tér 9. Surányi József: Kossuth kelték, amely a szólót éneklő Ker- Az első ilyen csoport ma reggel
tész Lajos csengő tenorjával bemu- Indul el a nagyállomásról. A gyerLajos sugárút 31. Telefon; 34—36
tatóként a decemberi sztálini ünnepmekeket meleg búcsúztatással boségen hangzott el először Szegeden.
csájtják
útjukra,
az üdülőhelyre,
AZ MSZT HÍREI
Igen szépen énekelték Halmos:
MSzT Rókus III. alapszerveze'te Magyar-orosz népdalszvit cimű ér- ahol vidám, gondtalan napokat tölf. hó 27-én este fél 9 órai kezdettel tékes alkotását is. A jó hanga nya- tenek majd el és megerősödve, kiműsoros estet rendez a Szegedi Ken. gú és hancerejű MAV-kórus Bar- pirosodva, teH élményekkel térnek
dergyár kultúresoportjának közre- tók: Bolyongás c. művével és egy
szoviet népdal bemutatásával meg- majd haza.
működésével.

^

APROHIRDETES

Tapasztalatcserével egybekötött
falunap

IFI NAPOK:
Fodor-telep 8, Alsóváros 7, Kec.skéstelcp 7. Rókus 7, Petőfi I. fél 8.
hérla'
Petőfi II. 8. Móraváros fél 8, Sző'
M A J U i 26 IG, P E N T E K i G :
reg 8, Felsőváros 7, Belváros 7,
Magyarul b i s z l l ő szoviet f i l m !
Uisaeged 8, Téglagyár fél 5. Átex
fél 5, Iparostanulóiskola 7, VAOSz
AZ EZRFD FIA
6, Pénzügy 4, Gyufagyár fél 5,
Valentin Ka aiev Ifiusigi regénye
Gázgyár 5 óra.
filmen
Értesítjük SzIT alapszervezeti titElöadasuK Ke/dere a ue.vaiovi <•» Koizo
kárainkat, hogy a hétfői titkárt és
mozihar létkttznap
Órakor
an es ennep-n"
e- - n-aira.
többi reszortértekezleteket kedden
6 órakor tartjuk meg.
Tfcnvnv EAkLYA "ruszinná?Értsltjiik az
Iparos-tanulóiskolába
J i ELnl-Otv .<«— >• |
—
—
Itlró ifjúmunkásokat,
hogy ma, 6
MÁJUS 31 -tg SZERDÁIG:
órakor a szakszervezeti
székházban
'Kálvária-utca
10) az Iparos-tanuló1. M A G Y A R HÍRADÓ
2. URAL G É P G Y Á R ÚJÍTÓI
iskola
SXT-szcrvezcte
küldöttvá3. A L U D J B A B A
lasztó taggyűlést itart, amelyre kér4. SZOVJET B P L O R U S S Z I A
jük azoknak az ipari tanuló
Ifjúmun5. CSFK KUNÖK VIRÁGAI
kásoknak is megjelenését, akik akár
r.luad.ihoK nctkOzn.ip lei , ca s-koi,
kcrü'ctben, akár üzemi
szervezetben
Vaaár- él Unnepmp5, fé' 7 és 8-kor.
SzlT-tagok.
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Teleton Aui. 13-44

A felszabadult népek dalai a szegedi
kórusok hangversenyén
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BEJÁRÓ takarítónőt azonnali belépésre felveszek.
Gutenberg-u. 22-a.
I. em._2.
3500

J

ADAS-VKTEL

|

FÉREGMENTES
hálószobabútor
eladó. Búspáter-u. 2., I. 3.
3507
PÁROLT marhahús olcsó áron kiárusítása szombaton délelőtt a hatósági székben. Szegedi vágóhid. 3489
E L A D Ó dohányzó asztalka, kettő
fotellal, festett virágállvány,
egyajtós jégszekrény, zsolnai ét és kávéskészlet. Érdeklődni
Sztálin-krt.
58/a II. em. 3. 8—10-ig3505

SZÁZAS Szaksz motorkerékpár, kifogástalan állapotban eladó. Juhász
Gyula-u. 26 sz.
3463
MALN'A'SZÜRP
13.40, Meggyszörp
|
LAKAS
8 Frt kimérve kg-kint. Meinl fiók,
Lenin (Kárász) u. 6 sz.
EGY szoba, konyhás lakásért költEGY jókarban
levő férfifcerékpár ségmegtérítést megeggyezés
szerint
eladó. Érdeklődni l-ig. Szenthárom- fizetek. Kismartoni-u. 17.
3468
s á g a . 22.
3485 SZOBA, konyhás lakásom kevés búK1TÜNÖ minőségű, szatymazi, olasz torral azonnal átadnám.
Kossulh
rizling
literenként kapható,
SánLajos-sugárút 101 sz.
3504
dor-u. 14.
3484
ti
K
U
L
O
N
F
L
L
L
K
||
ZOMÁNCOS,
nagyméretű,
príma
vaskád olcsón eladó. Zsótér-ház, ház- ELVESZTETTEM Cseh Ferenc név.
felügyelőnél.
3480 re szóló összes katonai igazolváVEGYE szelvényét Klauzál
totónál. nyaimat.
Becsületes megtalálót kéVigaszdíj júniustól kétszeres lesz. rem, jutalom ellenében a kiadóban
Szombat délig leadhatók a toto-szeladja le, vagy az igazolvány címre
3493
vények.
küldje el.
3497
VENNÉK kétpárevezős csónakot és
TALÁLTAK egy szemüveget, igazolt
rozsdamentes étkészletet. „Evezős"
tulajdonosa átveheti a kiadóban.
jeligére.
3490
TALÁLTAK egy ruha-övet, igazolt
EGY három ajtós
gardróbszekrény
festett és egy rökamié eladó. Pozso- tulajdonosa átveheti a . kiadóban.
pénztárcámat
nyi Ignác-u. 5 sz.
3494 ELVESZTETTEM
TIZENÖT—HUSZ mázsáig teherbíró szerdán a nagyállomástól, Április
gumikerekű, lapos kocsi eladó. Ti- 4 útjáig. Kérem a becsületes megmegtarthatja,
a
sza Lajos-u. 2—4 sz.
3502 találót a pénzt
GÁZTŰZHELY sütővel eladó. Appo- pénztárcában levő számlákat szíleadni
Szeged,
Petőfi
nyl és Oroszlán-u. sarok. Tóth Zol- veskedjék
sz.
Szabadságtán fogász.
3498 Sándor-sugárút 6
3479
JÓKARb'VN LEVŐ 200-as „Mérai harcos Szövetség
Puch" motorkerékpár eladó. Érdek- KISGYERMEKET vállal gondozásra.
lődni lehet: Délmngyar
szerkesztő- Dolgozó albérlő j ó otthonra talál.
ség, Jókai-u. 4.
Cím a kiadóban.
3506

<

Kem fizette kl a lulóradllat
két makói kulák
özv. Nagy Is'.vánné és veje,
Nyitrai József 52 holdas makói
kulákok 1949. évben mezőgazdasági munkára alkalmazták Grámáim Jánost és társait, akiknek
a túlóra díjat nem fizették ki.
A makói városi
községi
bíró
Nagy Istvánné és Nyitrai József
kulákokat 1350 forint túlóradíj
megfizetésére kötelezte.

A VILLANYTELEP új telefonszáma: 34-01. Felhívjuk fogyasztóink figyelmét, hogy világítási zavarok'
esetén, vagy ha új csatlakozást kíván, fenti szamot hívja.
Üzletigazgatóság.
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
I F J . 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 NV.
Szeged.

Felelő* vezető: Erményi Lajos

