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Vasárnap korán délelőtt, a ragyogó napsütésben dobszóval, indulókkal vonultak fel az úttörő
csapatok Budapest utcáin. Vidám
és boldog napja ez mindenütt az
egész országban a gyermekeknek.
Újra és újra érezhe'iik, hogy a Párt,
Rákosi Mátyás,
féltő szeretettel
gondoskodik boldog és gondtalan
ifjúságunkról és a világ dolgozóinak nagy táborában, a Szovjetunió
vezette
béketáborban építi számukra a békés, szocialista jövőt.
Az úttörők vidám, szabad dalokkal
ünnepelték a Nemzetközi Gyermek.

napot. Azután összegyűltek a kerületek
legnagyobb
játszóterein,
hogy végignézzék az MNDSz asszonyok által rendezeti kultúrműsort,
maguk is fellépjenek, szórakoztassák a pajtásokat.
Vidáman, boldogan
játszottak,
hancúroztak a gyermekek ezen a
napsugaras vasárnapon.
Szüleik
büszke örömmel nézték őket: a
jövő fiatal nemzedékét, akikért ma
kemény munkával építik a szocializmust és őrt állnak a béke bástyáján.
j

Ujabb albán tiltakozás az ENSz-nél
a görög
monarchofasiszták
ismételt provokációi
miatt
Prlftl, az Albán Népköztársaság
helyettes külügyminisztere tiltakozó
levelet intézett Trygve Liehez. az
ENSz főtitkárához a görög monarchofasiszták provokációival kapcsolatban.
A görög kormány 1950 május 4
és 30 között hét ízben követeti el
fegyveres provokációt az
Albán
Népköztársaság ellen. 'A' görög kormány nem mondott le támadószellemű háborús politikájáról az Al-

a magyar—román
kulturális
egyéves
munkatervét

A Budapestem néhány napja folyó magyar-román kulturális vegyesbizottsági tárgyalások eredményeképpen hétfőn a külügyminisztérium tanácstermében aláírták a kulturális egyezmény új
munkatervét. A munkatervet magyar részről Majlát Jolán, a Kullúrkapcsolatok Intézetének főtitkára, a magyar tárgyalóbizottság
elnöke, román részről dr Melinescu Nikolae külügyminiszli'ériumi főosztályvezető, a román bizottság elnöke írták alá.
Az ünnepélyes aktusnál jelem
voltak magyar részről Losonczy
Géza, Boldizsár Iván és Szávai
Nándor államtitkárok. A magyar
bizottság tagjai: Nemes Dezső,
Szirmai István és Tömpe Istvánné, továbbá a külügyminisztérium

főosztályvezetői és osztályvezetői.
Román részről: Málnásán Aurél,
a Román Népköztársaság budapesti követe, Hatos és Pacurariu
tanácsosok és a román bizottság
tagjai: Monica Pavel és Munteanu Francisc.
|
A jegyzőkönyv aláírása után
Majlát Jolán mondott üdvözlő
beszédet és hangsúlyozta, hogy a
legbarátibb légkörben lefolyt tárgyalások során a magyar-román
kulturális egyezmény már eddig
is jelentős eredményeket ért el.
A román és magyar kultúra munkásai egyaránt harcolnak a szocialista realizmus győzelméért és
a béke ellenségeinek, az imperialista háborús uszítóknak minden
téren, az irodalom, művészet, a

egyezmény-

kultúra, leple alatt jelentkező támadása ellen. Ilymódon kul.urális
kapcsolataink is a szocializmus
közös építését, a nagy Szovjetunió által vezetett nemzetközi bóketábor ügyét szolgálják.
Mcllnescu Nikolae. a román bizottság elnöke válaszában azokat
a konkrét feladatokat
vázolta,
melyek a munka kidolgozásánál s
megállapításánál mindkét félre
hárulnak. A közös célkitűzések
maradéktalan teljesítése nagy lépésekkel fejleszti a kél nép kapcsolatait, amelyek n Szovjetunióvezeíte hatalmas béketáborban
harcolnak az igazi kultúráért, a
béke megvédéséért, A meleg baráti légkörben lefolyt tárgyalások
a két nép közös munkájának új
lehetőtegeit tárták fel.

Thorez elvtárs nagy beszédben bélyegezte meg a
francia reakciónak a békemozgalom ellen irányuló
mesterkedéseit

szaki irodalommal való foglalkozás nagy
jelentőségét.
Szabó István elvtárs, a Tervhivatal elnöki
főosztályának
vezetője kihangsúlyozta, hogy
Pártunk és kormányunk Szegeden különösképpen
súlyt helyez arra, hogy az
iparosodás
útjára
lépő város
dolgozóinak
minden
segítséget
megadjon
az élenjáró technika, a szovjet
technika
elsajátítására.
A

könyvtárat a város nevében
Havalecz Istvánné vette át.
A lelkes ünnepség után a
többszáz főnyi résztvevő átment a volt Iparcsarnok első
emeletén lévő könyvtárhelyiségbe, ahol igen nagy érdeklődéssel szemlélték a jobbnáljobb műszaki szakkönyveket
és folyóiratokat.

A könyvtár
egyébként a jöszovjet
tudós
és
szakember vő hét elején nyílik
meg.
A
munkájával
ennek a nagy se. sokszáz szakkönyv mellett 160
gítségnek egyik
megnyílvánu különböző magyar és idegen-

lása. Hangsúlyozta, hogy a
szegedi technikai könyvtárnak
hatalmas szerepe és hatalmas
jelentősége lesz az ú j technikai káderek
kinevelésében,
ötéves tervünk végrehajtásában.
Biczó elvtárs beszéde után
az úttörő énekkar számai következtek, majd Németh Béla
elvtárs, a műszaki Dokumentációs Központ
munkatársa
ismertette felszólalásában
a
műszaki irodalom és a mű-

Aláírták
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bán
Népköztársasággal
szemben,
sőt ellenkezőleg, ugyanúgy végzi
provokációit és bűncselekményeit,
mint azelőtt s így hiven kiszolgálja
az új háborúra uszitó imperialista
támadókat.
Az albán kormány tiltakozik az
újabb provokációk ellen, amelyek
veszélyeztetik a békét és amelyek
már hosszú idő óta világosan megVasárnap
Chamberyben
a küzd a reakció minden erejével rikai fegyverszállításoknak, miért
mutatják a monarchofasiszta korFrancia Kommunista Párt savoie_ a stockholmi békefelhívás elleni? nem fogadják el a hadihitelek
mány igazi jellegét.

Lelkes ünnepség keretében velfe át
Szeged városa a Technikai Könyvtárat
Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között adták át
Szeged városnak az országos
Dokumentációs Központ technikai könyvtárát. A Magyar
Szovjet Társaság Horváth Mihály-utcai székházának, nagy
előadótermét zsúfolásig megtöltötték az üzemi munkások,
műszaki értelmiségiek, és a
technikai iskolák tanulói. A
Vasútas-zenekar
megnyitó
száma után Biczó György elvtárs, a Szegedi Pártbizottság
munkatársa tartott beszédet.
Rámutatott arra a nagy segítségre, amelyet a Szovjetunió
a technikai értelmiségnek és
az ú j technikát
megismerni
akaró dolgozóknak is nyújtott
a
felszabadulás
óta.
Hangsúlyozta, hogy
ez
a
könyvtár
is számos kitűnő
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megyei szervezete nagygyűlést
tartott, amelyen Maurice Thorez
elvtárs nagyjelentőségű beszédet
mondott. Eles szavakkal bélyegezte meg a francia kormány
politikáját, amellyel Franciaországot kiszolgáltatja az amerikai
imperializmusnak. Tiltakozott a
háborús előkészületek ellen, melyek napról-napra növelik a francia nép nyomorát.
Majd feltette a kérdést: Miért

A francia

tartalmazó

csökkentésére irányuló kommunista javaslatot.

Azok, akik megszavaztál, a
külügyi bizottság határozatát,
a háborús uszítók cinkosaivá váltak és mint ilyeneket meg kell
bélyegezni a francia nép előtt
Minden uszítással szemben azonban az a lelkesedés számít, ni :lvlyel a világ népei a stockholmi
békefelhívást fogadták.

vasmunkások kongresszusa
a
Schuman-tervet

Befejeződött
Párishan
a
franciaországi vas- és fémmunkásak országos kongreszszusa.
A kongresszus két határozati javaslatot fogadott el. Az
első gazdasági természetű és
felsorolja a vas- és fémműkasok bérköveteléseit. A má-

sik követeli: Emeljék a békés
természetű termelést a francia
gyárakban, és mondják fel
azokat a szerződóseket, amelyek
megengedik,
hogy
a
francia piacokat külföldön készített készárukkal
árasszák
el ós ezzel növeljék a francia
munkanélküliséget.

élesen

elitélte

r

Á határozat végül éles szavakkal bélyegzi meg a francia-német csúcströszt felállítására irányuló Sehuman tervet és elítéli a Sch 'man. tervet támogató szakadár t-zakezervezet, a Force Ouvriere
egységbontó és áruló tevékenységét.

Befejeződő!! a DIVSz Végrehajtó Bizottságának berlini ülése

nyelvű folyóirat jár állandóan.
A DIVSz Végrehajtó BizottsáA folyóiratok közül a vasár- ga ülésének negyedik napján Junapi látogatók figyelmét kü- rij Brusznicsikin, a szovjet küllönösen megragadták a gyö- döttség tagja hangsúlyozta, hogy
nyörű
kiállítású
és áttekint- az Ifjúsági Világszövetség minhető, ábrákat

Azért — adta meg a választ —,
mert tudják, hogy a béke erősnek az atombomba ellen irányuló
küzdelmében aratott győz.-lme
egyben a háborús előkészületeken aratott győzelem is.
Majd bírálva a külügyi bizottság jobboldali többségének mesterkedéseit, rámutatott arra, ha
a teljes leszerelés mellett foglal
állást a külügyi bizottság, akkor
miért nem vetnek véget az ame-

szov-

jet folyóiratok. A Tervhivatal
havonként megküldi a könyvtárnak az országban bevezetett és bejelentett újítások,
szakmai szabadalmak listáját,
melynek leírását ugyancsak
A DISz alakuló első kongresszukívánatra megküldik a könyvsának tiszteletére rendezett orszátár látogatóinak.
gos iíjúsági kulturverseny budapesti döntője pünkösd két napján
zajlott le. A zsűri megállapítása szerint
a résztvevő csoportok tejeséfl Tito-banda
menyén nagy fejlődés tapasztalható
az elődöntőn való szereplés óta.
kényszermunkára hurcolja és legyilkolja Több
új csoport nyújtott kiemelkedő teljesítményt és az első helyea Jugoszláviában élő bolgárokat
zettek között is szerepelnek új csoA „Narodna MIade2is" újabb a Vlaska Flamina hegység erdő- portok.
leleplezéseket közöl azokró] az ségeinek irtására. Tíz paraszt
A döntőn a zsűriben a párt, a
erőszakoskodásokról, amelyeket a meg akart szökni, ezeket a titóis- MINSz é£ a SzOT képviselőin kítitóisák a jugoszláviai bolgár ták agyonlőtték. Több bolgár la- vül résztvettek művészeti életünk
kisebbséggel szemben elkövetnek. kosságú falut elnéptelenítettek.
vezetői. A következő csoportok érA megrögzött gonosztevők ve- tek el helyezést:
A titóisták letartóztattak minden bolgárt, aki rész.vett a né- zetésével működő UDB többek
Tánccsoportok:
met fasiszták elleni haroban és között meggyilkolt Visztr falurokonszenvet nyilvánítottak a né- ban két tanítót, Górna Nevliában
I. MÁVAG, 2. Rákosi Mátyás
pi demokratikus Bulgária iránt. két fiatal lányt, villanyárammal Művek, 3- Egyetemi Orosz Intézet,
A titóis ák el ilntették a bolgár pedig megölték Nakov diákét,
4. Lágymányosi Goldbergsr, 5.
feliratokat, elégették a bolgárA bolgár kisebbség azonban Testnevelési főiskola, 6- Agráregyenyelvű okiratokat és megtiltották minden terror ellenére sem adja tem, 7. Hofherr.
a bolgár nyelv használatai.
[meg magát, hanem továbbra is
Kórusok:
1948-ban és 1949-ben sokezer harcol az imperialista kémek
1. Óbudai MPI, 2. XX. kerütoU
bolgárt vittek kényszermunkára Ibandája ellen.

dennapi munkájával nagymértékben elősegíti a békéért, a demokráciáért és a haladásért folytatott harcot.
Azután a felszólalók beszámoL

Kiértékelték az Ifjúsági Kulturverseny
budapesti döntőjének eredményét
kerületi Pedagógiai
gimnázium, 4- VIII. kerületi MINSz
Bartók Béla kórus, 5. Erzsébet
leánygimnázium, 6. Zalka Máté hiradó tisztképző iskola, 7. Posta-müszaki ipari-tanulóiskola.

MJINSZ, 3. X X I I .

Színjátszó

csoportok:

1. Rákosi Mátyás Művek iparitanulói, 2. Za'ka Máté hiradó tisztképző és Lágymányosi Goldberger
közös csoport, 3. Ganz vagon, 4Tervhivatal, 5. Első számú autójavító, 6- XV. kerületi vasgyári SzIT,
7. Vegyipari gimnázium.
A budapesti döntő újabb nagy
lendületet adott a csoportok munkájának. Lelkesen készülnek a DISz
e'ső kongresszusának megünneplésére. A csoportok részére a SzOT,
a MINSz, a főváros, és egyéb szervezetek értékes díjakat ajánlottak
fel,
Igy
táncruha-felszerelést,
könyvtárakat, hangverseny-zongorát, tanBÓharmonikát
és egyéb
hangszereket.

tak arról, milyen utat tett meg
az egyes országokban az ifjúság
az egyBég megerősítése érdekében.
A DIVSz Végrehajtó Bizottságának ülése vasárnap ünnepélyes
gyűléssel fejeződött be. Erich
Honeoher, a Szabad Német Ifjúság elnöke, rámutatott, hogy az
egész világ ifjúsága fokozni fogja békeharcát a berlini ülés
után. A németországi találkozó
bebizonyította a német ifjúság
akaratát, hogy nem lesz ágyútöltelék idegen érdekek szolgálatában. Sztálinnak a német ifjúsághoz intézett távirata arra kötelez, hogy még elszántabban és
határozottabban
folytassák a
harcot a békéért.
Guy de Boisson, a DIVSz einöke, kijelentette, hogy a DIVS Z
berlini ülésével kifejezésre akarta juttatni a világnak Németország demokratikus erőibe vetett
bizalmát A Végrehajtó Bizottság arra a döntésre jutott, hogy
a háborús uszítok e leni küzdelem az ifjúság legnagyobb feladata.
Kocsemasaov, a szovjet ifjúság
antifasiszta bizottságának elnöke kiemelte: a Szovjtaunió ifjúsága Sztálin vezetésevei a jövő
ben is a néma: ifjúsággal vata
baráti kötelék tovább: elmélyítésére törekszik.
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A Szovjetunió

tapasztalatainak

felhasználásával

Szocialista egészségügyünk fontos állomását
jelentette a vásárhelyi higiénikus vándorgyűlés
Vasárnap fejeződött be Hódmezővásárhelyen a Magyar Higienikusok Vándorgyűlése. A felszólalók a közegészségügy legjobb dolgozói előtt tárták fel ötéves tervünk egészségügyi pro.
b'émáit ós hatalmas távlatait.
Szombaton dr. Weil Emii elvtárs, az Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezetének főtitkára a
„Gyógyíts jobban" mozgalomrol
tartó t
előadást. Hangoztatta,
hogy ez a mozgalom most lendülhet fel igazán,
amikor az
egészségügy egységesítése és a
tanácsok megalakítása megteremti a szocialista egészségvédelem előfeltételeit.
A mozgalom
sikerét döntően
segítik elő a
Szovjetuniótól szerzett gazdag
tapasztalatok. Rámutatott több
gyakorlati példával gazdagított
előadásában arra, hogy a „Gyógvi'.s jobban".mozgalom
politikai tartalommal, a kritika és önkritika szellemével való megtöltő
se sikerének igazi biztositéka.
A szombati thap kiemelkedő
eseménye volt Borisz Petrovszkij
elvtárs, szovjet professzor,
a
budapesti harmadik számú sebészeti klinika igazgatójának elő
adása. Az egészségügy területén k több fontos elvi kérdését vetette fel. A többi között kiemel,
te a betegellátás szakosításának
fontosságát. Rendkívül érdekes
volt a vérátömlesztés kérdéséről
mondott fej egetése. Az egészságügy ötéves tervének keretében felül kell vizsgálni a különböző vidékek, megyék vérátömlrsz ő állomásainak munkáját és
főként arra kell törekedni, hogy
az ország valamennyi egészségügyi intézményében megfelelő
mennyiségű konzervvér álljon a
sebészek rendelkezésére. A vérá ömlesztés
terén a magyar

egészségügynek nagy segítséget
nyújtanak a szovjet alapelvek és
tapasztalatok.
Beszélt előadásában
Petrov.
szkij professzor a rákbetegségek
és a tetanusz kérdéseiről, amelyekben ugyancsak szép eredményeket értek el a Szovjetunióban.
Felvetette az ápolónők problémáját is és javasolta, hogy a jövőben sokkal szélesebbkörű feladatokat bízzanak az ápolónőkre,
hogy a szó legszorosabb értelmében segltő'.ársaik legyenek az
orvosoknak, nemcsak a technikai
segítség munkájában.
A vándorgyűlés
résztvevői
nagy lelkesedéssel fogadták be.
fejező szavait, amelyben arra
mutatott rá, hogy a „Gyógyíts
jobban"-mozgalom célkitűzései a
Párt irányítása mellett, élen Rákosi elvtárssal, valósíthatók meg
s a hatalmas Szovjetunió példaadó munkája, a világ dolgozói
vezetőjének, Sztálin elvtársnak
utmutatásai alapján.
Vasárnap dr. Rostás Oszkár
elvtárs népjóléti minisztériumi
főosztályvezető a „Betegellátás
fejlesztése az egyesített intézményeinkben"
címmel tartott
előadást.
Vasárnap tartott előadást a
vándorgyűlésen Szapozskov elvtárs, a kiváló szovjet orvosprofesszor is. Hangoztatta, hogy a
szocialista
társadalom legfőbb
értéke az ember, ezért igen nagy
jelentősége van az egészségügyi
kérdésnek.
A gazdasági
élet
gyors fejlődése napról.napra uj
követelményeket állit közegészségügyünk dolgozói elé. örömmel állapította meg, hogy ezen
a téren is a Párt és Rákosi elvtárs milyen messzemenő segítséget, iránytmutatást nyújt.
— Az egészségügy ötéves ter-

vét — mondotta — a múlttal
szemben a tervszerűség,
az
orvosi munka megelőző jellege
és a minőségi munka jellemzi.
Döntő kérdés a minőségi betegellátás fejlesztése. Ennek alap.
feltétele a kórházak és poliklinikák most megvalósuló egyesítése. Legfontosabb ebben a kérdésben a körzeti, a községi orvosok szakképzettségének további javítása. Ezt a Szovjetunióban az intézmények kapuinak
szélesre tárásával oldották meg.
Szapozskov elvtárs elmondot.
ta, hogy Magyarországon
szép
intézeteket látott, kiváló szakemberekkel találkozott, de hiányolta, hogy az intézetek és a
szakemberek között nincs meg
eléggé az összehangolt tervszerűség, amelynek a szocialista egészségügy
munkáját jellemeznie
kel]. Beszéde végén kijelentette,
hogy a vándorgyűlés folyamán
kibontakozott a magyar egészségügy ötéves tervének minden
megoldásra váró feladata. A kérdések megoldására, a munka vég.
rehajtására minden feltétel megvan: jó intézmények, jó káderek,
a Párt és a kormány támogatása,
a szovjet nép hatalmas segítsége.
A háromnapos vándorgyűlés
mindegyik napján igen sok értékes felszólalás hangzott el a
résztvevők részéről és közegészségügyünk minden dolgozója az
uj, szocialista
egészségpolitika
mellett tett hitet. A felszólalásokon kívül a lelkes tapsok
ts
mutatták, hogy valamennyien a
Szovjetunió és Pártunk vezetéséi
akarják követni ezen a téren isA vándorgyűlés előadásai, felszólalásai és tanácskozásai fontos
lépést
jelentettek
szocialista
egészségügyünk fejlődésében.

A KOMSZOMOL ELETET TANULMÁNYOZZÁK
a szegedi

f i a t a l o k

Tanulságos szeminárium a z Iparostanuló iskolában
A fiatalok lelkesen készülnek az
egységes ifjúsági szervezet megterennésére, a június 18-1 egységesítő kongresszusra. Az üzemek fiataljai egyre nagyobb eredményeket
érnek cl a termelőmunkában, a
dolgozó parasztiiatnlok a jövö évi
kenyérért folytatott termelési csatában járnak az élen, a tanulóifjúság azzal akarja bizonyítani, hogy
valóban megértek az ő soraikban
is az egységes ifjúsági szervezet
megteremtésének
feltélelei,
hogy
még tovább jnvltja
a tanulásban
elért eredményekel, küzd a lemorzsolódás ellen s jó felvilágosító
munkával elősegíti a jövő évi beiskolázás sikerét.

megkérdezni, kinek van hozzászólása, valamennyi fiatal
egymással
versengve szól hozzá, készítik az
elöndás'i, problémákat s-etnek fel.
Todor Gyula arról beszél, milyen
hősleltet vittek véghez a komszomolcok az egyik traktorgyár építésénél. Éji nappallá téve, kemény
fagyban, fáradtságot nem kiméivé,
Hl nappal a kiiűzött határidő előtt
fejezték he azt a munkát, melynek
határidőre való teljesítését is sokan lehetetlennek tartották.

szik a kapcsolatot a Párt helyi sajtójával és a Szabad Ifjúsággal.
Hiba-e a súgás?
Virág Istvánnak az tünt fel a
Komszomol életének tanulmányozása során, hogy a szovjet iskolákban súlyos hibaként kezelik
a
súgást. Ezt a kérdést sokáig félremagyarázták a tanulófiatalok nálunk.
Azt hitték,
ez „kollektív
munka", ez az a bizonyos egymáson való segítés.
Szabó Nándor
elvtárs is hozzászól ehhez a kérdéshez kijelentve, hogy most a
szovjet fiatalok
példája
nyomán
jött rá, hogy a súgással becsapjuk
a nép államát és a szocializmus elveivel ellentétben olyan jutalomhoz
juttatunk valakit, amiért nem dolgozott meg, olyan jutalomhoz a
jobb osztályzat formájában,
amit
nem érdemelt meg. Szabó elvtárs
mindjárt meg is igérte, hogy a jövőben küzdeni fog osztályában a
csalások minden formája ellen.

„20 pontos tanuló leszek!"
Savanya elvlárs hozzászólásában
bevallotta, most, ennek a szemináriumnak a során értette meg igazán, mi az a hősies munka. AzonKanv Példa: a Komszomol
A magyar ifjúság, fgy n szegedi nal Ígéretet is tett, hogy üzemében
ifjúság előtt is nagy példa áll, a a Szegedi Falcmezgyárban az eddi1'nini Komszomol példája. Munká- ginél sokkal jobban, odaadóbban
jukban a Komszomol életéből me- végzi munkáját s azt is megigérrítenek erőt a fiatalok, n Komszo- le, hogy a következő iskolaévben
mol fiataljainak példája segíti őket az ipari tanulóiskola 20 pontos tafeladataik megoldásában. Szegeden nulója lesz.
Erre tanít a Komszomol!
úgyszólván minden ifjúsági szerveEgymásután merülnek fel a hozVége
a szemináriumnak. Tarnai
zetnél tanulmányozzák a fiatalok a zászólások során a legkülönbözőbb
Komszomol éleiét. 17 üzemi és ke- kérdések, többek között a sajtóval elvtárs kiértékeli a végzett munrületi szervezetnél
dolgoznak n való kapcsolat kérdése is. A Kom- kát: ,,A tanultakból azt a következtetést vonhatjuk le, ha mi is
marxista-leninista körök, melyeknek szomol életének
tanulmányozása a Komszomolhoz hasonló szervezecélkitűzése az. hogy a fiatalok mi- során kiderül, hogy a szovjet ifjú- tet akarunk létrehozni, ha mi is
nél alaposabban megismerjék
a munkások rendszeresen tudósilják olyanokká akarunk válni, mint a
Komszomolt s minden napi mun- a Párt lapjait és saját lapjukat: a komszomohsták, akkor nekünk is
kájukban
minél jobban
tudják Komszomolszkaja Pravdát. Megír- legfőbb feladatunk hűen, odaadóhasznosítani a Komszomol tapasz- ják a lapnak a termelésben, tanu- an és egységesen
követni
nagy
talatait. Tizenkét szegedi iskolában lásban elért sikerekel, de bátran Pártunkat,
a
Magyar Dolgozók
most fejeződött be a Komszomol megírják a hibákat is, mert lud- Pártját és szeretett vezérét, az ifszeminárium.
ják, hogy a hitiák nyilt feltárásá- júság nagy barátját és tanttóját:
Rákosi elvtársat. Erre tanít benII mun'/a: hüsíesség. becsület dolga val nagyban előreviszik szerveze- nünket a Komszomolt"
tük fejlődését. Mogyorósi Katalin
Valamennyi K om szóm ol - szem i n á és
- Ábrahám Gyula a komszomol. . . És erre tanítja a Komszomol
rium, marxista-leninista kör műkö- cok sajtónuinkájából
azonnal ledését világosan látjuk, lm elláto- vonlak a tanulságot és hozzászólá- példája nemcsak az ipari tanulóisgatunk egy igen jól működő Kom- sukban igérelet lettek, hogy felve- kola fiataljait, hanem valamennyi
szegedi fiatalt is.
.' omol szemináriumra, az ipari tanuló iskolába.
Még ma vásárolja meg
Körülülik a fiatalok a szemináriumvezető SzlT-titkárt, Tarnni elvtársat. 'Arról van szó, milyen legyen a fiatalnak a termeléshez való viszonya?
Éppen arról beszél
Tárnál elvtárs, hogyan vették ki
részüket a Komszomol-fiainlok
a
dnyeperi vizicrömü építéséből. A
holnap már húzzák a
komszomolcok példát mulatlak valam nnyi dolgozónak nkkor, amikor - rájuk bízott munkát B hónap
helye't 2 hónap alatt befejeznék.
Hchbonyitották ezzel,
hogy számukra a munka valóban dicsőség
főnyereményt és sok nagy nyereményt.
és hősiesség dolga.
Nem kell ezen a szemináriumon

állami sorsjegyét,
60.000 Fl-os

HATVANÖT EVE SZÜLETETT
SZVERDLOV ELVTÁRS
Hatvanöt évvel ezelőtt, június 4én szülelett a Rolsevik Párt és a
szovjet állam egyik
legnagyobb
szervezője és vezetője, Jákov Mihajlovics Szverdlov elvtárs.
Szverdlov elvtárs forradalmi tevékenységének első éveit az Uraiban töltötte. Szverdlovszkban, a
volt Jekatyerinburgban több mint
25 történelmi nevezetességű hely
van, amely Szverdlov tartózkodásával áll kapcsolatban. A városban
Szverdlov-múzcum nyilt meg, melyben összegyűjtötték és gondosan
őrzik a Szverdlovról szóló irodalmat, a vele kapcsolatban álló dokumentumokat és személyes tárgyait. Nemrégen a múzeumot
új
kiállítási tárgyakkal egészítették ki.
Szverdlov elvtárs születésének 65.
évfordulójával kapcsolatban a városi kultúr- és üdülőparkban, a
munkásklubokban és könyvtárak-

ban, a gyárakban, a városban és <
szverdlovszki területen fénykép- és
irodalmi
kiállításokat
rendeztek
Szverdlov
emlékére.
Agitátorok,
propagandisták, tudósok és pártmunkások százai előadásokat és
felolvasásokat tartanak, beszélgetnek a munkásokkal és kolhozparasztokkal a kiváló bolsevik forradalmárról.
A volgamenti Gorkijban, ahol Jákov Mihajlovics Szverdlov született
és ahol
gyermekkorát
töltötte,
ugyancsak emlékmúzeumot alakítottak. Szverdlovról nevezték el Gorkij legnagyobb területét, főutcáját,
több gyárát és a gorkiji terület
sok kolhozát. Gorkij Szvcrdlov-keriilctének tanácsa ünnepi ülést tartott Szverdlov elvtárs születésének
hatvanötödik évfordulója alkalmából.

A Magyar Kender
festőüzemének békebizotfsága
jó példát mutat
A stockholmi békekonferencia
felhívását Szegeden is aláírta
minden becsületes dolgozó. Ez
igen fontos lépés volt a békéért
folytatott szervezett harcra. Ennek az aláírásgyűjtési kampánynak kapcsán alakultak meg Szegeden is a békebizottságok. Azóta ezek a bizottságok igen fontos és igen tiszteletben álló szerveivé fejlődtek közéletünknek.
Számos olyan kezdeményezés indult ki tőlük, amely mind egyegy tégla a béke hatalmas művéhez.
A szegedi nagy békegyűlésre
békebizottságaink is felvilágosíró
és szervező munkával mozgósították a dolgozókat, ezt az alkalmat is felhasználták arra, hogy

megmagyarázzák a béke megvédésének jelentőségét. De a békebizottságok tagjai azt is tudják,
hogy a jó felvilágosító és szervező munka mellett az ő feladatuk
a jó példamutatás is. A termelés,
ben, a munkafelajánlásokban és
azok teljesítésében is vezető helyet foglalnak el a békebizottsági tagok.
Hogy mennyire tudatában vannak feladataiknak a békebizottságokban helyet foglalj elvtársak
és pártonkívüli dolgozók,
azt
mutatja a Magyar Kender festőüzeme békebizottságának versenyfelhívása is, amelyet a többi
üzemrész békebizo'tts&gai felé
tett.

Ez a felhívás hangsúlyozza, hogy a békeblzottság tagjai
minden esetben vállalják az előírt havi tervek száz százalékos teljesítését. Célul tűzik ki a munkafegyelem további megszilárdítását és a minőségi munkáknál a másodrendű áruk teljes kiküszöbölését. Ugyancsak vállalják, hogy a munkaidőt teljes egészében
végigdolgozzák. Takarékoskodnak a segédanyagokkal, a minőség
további megtartása mellett. Újságolvasást tartanak havon'a kétszer, ahol külön megtárgyalják a békével, a nemze'közi béketábor harcaival kapcsolatos cikkeket. Megszervezik a béke megvédésével összefüggő tárgyú filmek csoportos látogatását. Külön figyelemmel lesznek a pártonkívüli dolgozók békeharcra való
aktivizálására és minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak arra (a faliújságot, villámot, helyi párísajtót, üzemi újságot),
hogy tudatosítsák a békeharc fontosságát.
Ez a versenykihívás is mutatja, hogy békebizottságaink akriv
harcos szervek, hogy világosan
látják és követik Pártunk ú;mutatásait mind a termelés, mind
pedig a politikai munka területén,
I
Békebizottságainknak most félvilágosító munkájukban különös
figyelemmel kell fordulni
a június 8 án Szegeden öszszeülő ifjúsági kongresszus
felé.
Itt az egész megye ifjúsága ö^zszejön, hogy megválassza az országos egyesítő kongresszus küldötteit. Ez igen fontos mozzanata
megyénkben a békeharcnak. —
Ugyancsak egy igen döntő területen,
a könyvnapok előkészílésében is, ki kell venniők részüket a békebizo'tságoknak is.
A háborús uszítók aljas propagandája ellen egyik legjobb fegyverünk a jó könyv. Éz' a fegyvert persze nemcsak a könyvnapok alkalmával kell nekünk használnunk. de a könyvnapok különösen alkalmasak arra, hogy felhívjuk minden dolgozó érdeklődését a jó könyvre.
Elsősorban a falusi békebizuttságainknak, de a városiaknak is,
fontos felada.uk, hogy
Díszelőadás
Micsurin halála évfordulóján
a Belvárosi Moziban
Micsurin, a nagv szovjet tudós
halála 15. évfordulója alkalmából Szegeden a Belvárosi Mozi
disze'őadást rendez. Ezalkalom.
mai Micsurin, a természet nagy
átalakítójának
életéről készült
nompás sz'nes filmet mu'atják
be. Az előadás után ankétot rendeznek. A díszelőadás pontosan
este fél 8 órakor kezdődik.

a közelgő aratás, cséplés és
betakarítás munkálatait elősegítsék,
jó felvilágosító és szervező munkával. Békénk ellenségei a kenyerünk ellenségei is. A kulák
és klerikális reakció nemcsak akkor akar'a orvul megtámadni a
béketábort, amikor megtagad a
a b'.'tteívek aláírását. Ezek az ellenségeink most ennél az igen
fontos munkánál is békénk ellen
törnek — mikor elszabotálják a
fontos mezőgazdasági munkákat,
amikor igyekeznek minden útonmódon megkárosítani dolgozó u(pünket.
Minden kilóval (öhb gabona
nemcsak több és fehérebb
kenyeret jelent, hanem ezen
keresztül a béketábor szilárdítását is.
így kell és csak így lehet ezt a
kérdést szemlélni békebizottságainknak Í3.
Lá'juk. vannak feladataink,
van munkája bákebizottsága'mknak. A Párt útmutatásával ezeket a feladafokat meg fogiák: oldani és ezzel még közelebb hozzák a szegedi dolgozókat is a
Párthoz, még inkább világossá
teszik mindenki előtt, hogv a
termelés, a meggyőzés, a felvilágosítás terén végzett jó munka a
béketábort erősíti.

Megjelent
a , Fiatalok
Miisotkönyve"
kongresszusi
száma
Megjelent a MINSz által szerkcsztett „Fiatalok műsorkőnyve" című
sorozat ünnepi kongresszusi száma.
A műsorkönyv ponlos útmutatásokat
ad az ifjúsági kullúrcsoportoknak a
kongreszusi ünnepségekre való felkészülésekre s az ünnepségek megszervezésére is.
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népgazdaság fejlesztésének legközelebbi feladatai

Gerő Ernő elvtárs beszámolója az MDP Központi Vezetőségének ülésén ^
Gerő Ernő elvtárs • Központi lődése együttjár a
foglalkoztatottak
Vezetőség ülésén beszámolójá- számának
hatalmas
emelkedésével.
ban a többi között ezeket monEz év első négy hónapjában a fogdotta:
lalkoztatottak száma kereken 70
Népgazdaságunk jelenlegi helyzete ezer fővel emelkedett. A mult ív
általában kedvezőnek mondható:
hasonló időszakához képest pedig
az emelkedés 170 ezer fő. A munkaIPARI TERMELÉSÜNK
nélküliség gyakorlatilag megszűnt.
az ötéves népgazdasági terv megvaSzámos területen, főként szakmunlósításának kezdetével tovább emelkásokban és műszakiakban, máris
kedett. A multévi decemberi gyár- komoly munkaerőhiány mutatkozik,
ipari termelést 100-nak véve, április- sőt kezd mutatkozni munkaerőhiány
iján gyáriparunk termelése 110.9. az állami gazdaságokban és a terVagyis
melőszövetkezetekben is.
az ipari termelés színvonala ez
Az elmondottakból
megállapítév áprilisában kereken 11 száhatjuk;
zalékkal haladta meg a mnlt év
Népgazdaságunk
a különösen
decemberi színvonalat, melyhez
iparunk térfogata gyorsan nöfogható, mint tudjuk, a magyar
vekszik, termelésünk jelentős
Ipar történetében még nem
mértékben emelkedik, népgazdaságunk
komoly
ősszegeket
volt, mert ez volt a sztálini
akkumulál és általában a bővífelajánlások hónapja • ekkor
tett újratermelés marxista elve
született meg nálunk a Sztahászerint fejlődik.
nov-mozgalom.
Gyáriparunk termelésének általánon.
san gyors emelkedése mellettit sokkal
Népgazdaságunk
fejlődésének álgyorsabb ütemben nőtt a nehézipar,
mint a könnyűipar termelése, ami talánosan pozitív képén belül azontermészetesen, egészséges jelenség ban
Nehéziparunk
termelése n év ápri- KOMOLY
HIBÁK ÉS HIÁNYOSlisában a mait ív decemberéhet kéSÁGOK IS
pest 16.2 százalékkal
emelkedett.
könnyűiparunké pedig kereken 6 vannak', melyek, ha rövid idő alatt
nem küszöböljük ki őket, eddig elszázalékkal.
Az első év hónapjainak kedvező ért eredményeinket és további előtermelési eredményei alapján szá- rehaladásunkat ia kockára teszik.
mos területen s ezek között vannak Elsőként,
tervmunkánkhan mutatkozó koa legfontosabb termelési ágak, mint
moly hiányosságokról kell bea vaskohászat és a nehézgépgyártás,
a-s eredeti termelési előirányzatokat
szélnünk.
jelentékenyen felemeltük, de gyár- Egy év óta a tervezés ét a tervszerű
i-arunk az Igy felemelt termelési gazdálkodás terén igen nagy előreelőirányzatot is túlteljesíti. Pl. áp- haladást értünk el. Először építetrilisban gyáriparunk a felemelt ter- tük fel ez évi népgazdasági tervünmelési előirányzatot 103.6 százalék- ket a megfelelő népgazdasági mérlera teljesítette t ezen belül a nehéz- gek kidolgozott rendszerére. Azonipar 106.4 százalékra, a könnyűipar ban, mikor megállapítjuk az előrepedig 100.8 százalékra.
haladást, nem hunyhaitnnk szemet a
A gyáriparhoz hasonlóan túltelje- hibák és hiányosságok felett. Minsíti tervét,
denekelőtt: még nem sikerűit teljes
mértékben behoznunk a tervezés teKÖZLEKEDÉSÜNK
rén a késedelmet, mely hároméves
ls. A megrakott vasúti kocsik szá- tervünk kezdetétől végigkísért benma 1950. első negyedében a mnlt év nünket s melynek részint az az oka,
megfelelő időszakához képest 36.3 hogy 1946—47-ben igen sok időt
izázalékkal emelkedett s áprilisban kellett elvesztegertnünk a tervért, a
Ts májasban az emelkedés tovább szocializmus építéséért, a reakciós
folytatódott
Ez év áprilisában erők ellen vívott küzdelmekben,
vasútnak kereken 20 százalékkal másrészt saját tapasztalatlanságunk
több utast szállított, mint a mult év a tervezés terén, végfii pedig az,
hogy az ismert politikai okoknál
ugyanezen hónapjában.
fogva iparunk államosítása később
ALI, AMI
következett be, mint a népi demoNAGY-ÉS KISKERESKEDELMÜNK krácia legtöbb más országában. A
a mult év megfelelő
időszakához késedelmet ebben az évben behozKépest óriási mértékben fejlődött s zuk, de a kétségtelenül meglévő els az áruforgalmi terve* rendszeresen maradás számos bizonytalanságot
hagy tervezésünkben.
túlteljesíti.
Tervmunkánk
hiányosságairól
szólva, nem lehet fel nem vetni egy
a terméskilátások úgyszólván min- másik igen fontos kérdést;
den területen igen kedvezőek. A
földművelésügyi minisztérium szak- A TERVFEGYELEM LAZASÁGÁT.
értőinek becslése szerint katasztráTermészetesen ezen a téren is van
lis holdanként 8.—9.5 mázsa búza- haladás. A jelenlegi helyzetet nem
termést, 8—9 mázsa rozstermést, lehet összehasonlítani az egy év
9.5—10 mázsa őszi árpát, 8—9 má- előttivel. De azért még mindig elő
zsa tavaszi árpát várhatunk. Ez az* flordul, hogy egyes vállalataink
jelenti, hogy ez évben búzából, milliós összegeket ruháznak be terrozsból és árpából együttvéve elő- ven kívül, engedély nélkül s egyes
reláthatólag
esetekben teljesen céltalanul és gazdaságtalanul. Ez a jelenség, mely,
mintegy 5—10 millió méteraiázsával többet takarítunk be,
persze, kezd kimenni a divatból, a
mint a mult évben.
vállalati pénzügyi fegyelem bizonyos
Kapásnövényeinknél is jók a termés- lazaságáról is tanúskodik
Ugyankilátások. Az idei jó termés lehető- erről tanúskodik a vállalati bérvé teszi állatállományunk erőtelje- alappal való, sokszor minden lervsebb fejlesztését, ha megfelelően fel- saerűséget meghazudtoló gazdálkohasználjuk a számunkra kínálkozó dás is. Gazdasági vezetőink, ha arlehetőségeket.
ról van szó, vájjon a vezetésük alatt
álló
vállalat a termelési terv menyÁLLAMHÁZTARTÁSUNK
nemcsak egyensúlyban van, hanem nyiségi teljesítésére gondolnak s
a bevételeknél a kiadásokkal szem- elhanyagolják a minőség, a határben jelentős többlet mutatkozik. Ez idők, az önköltség kérdését.
A

MEZŐGAZDASÁGBAN

'ette lehetővé, hogy az 1950-re előirányzó^ beruházási keretet, melyet
az c'íéves népgazdasági terv előirányzatához képest már magasabbra tervertünk, további 10 százalékkal felemeljük olyan terűleteken,
melyeken a többletberuházást anyaggal. felszereléssel, munkaerővel biztosítani tudjuk. Igy
igen
jelentékeny
mértékben
emeltük a budapesti és a vidéki ipari központokban a lakás,
építésre fordítandó összeget,
a nagyüzemi mezőgazdasági építkezések, az útépítések, stb. beruházási
keretét.
Az ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság és a kereskedelem gyors fej-

Komoly elmaradás és hiányosságok mutatkoznak
külkereskedelmünkben.
Persze, külkereskedelmünk is hatalmas mértékben fejlődött és fejlődik.
Térfogata ez év első négy hónapjában a mult év ugyanezen időszakához képest komolyan emelkedett.
De az emelkedés kizárólag a behozatali oldalon van — kereken 56
százalék —, még kivitelünk mindössze 1 százalékkal haladja meg a
mult év megfelelő időszakának kivitelét. Természetesen, valamely ország Jrülkereskedelmi
forgalmáról
nem lehet helyes képet alkotni az
év elsó négy hónapjának adatai
alapján. Nyilvánvaló, hogy olyea

agrár-ipari jellegű országnál, mint
Magyarország, az év elején nagyobb mértékben jelentkeznek a behozatali szükségletek, mint a kiviteli lehetőségek. Az év elején kell
biztosttani az év nagy részére nyersanyagszükségletünket, Lehetőleg az
év elején kell behoznunk az új beruházásokhoz, az új üzemek létesítéséhez szükséges gépek minél nagyobb részét. Ugyanakkor a mult
évi termésből származó mezőgazdasági termények kivihető feleslege az
évnek ebben a szakában már kimerülőben van.
Azonban teljesen helytelen volna, ha különféle „objektív" okokkal
akarnánk megnyugtatni magunkat
külkereskedelmünknek
ez év első
négy
hónapjában
bekövetkezett
passzivitását illetően. Az objektív és
idényszerű okok mellett döntő súly.
lyal esnek latba azok a körülmények, melyeknek megváltoztatása
senki máson nem múlik, hanem
csakis és kizárólag rajtunk
Az
egyik legfontosabb körülmény az,
hogy ipari vezetőink nagy része
szuverén megvetéssel kezeli a kivitelrevaló ttrmelés kérdésé*. Iparunk
a kivitelre lekötött gépek legyártásánál a határidőket rendszeresen
nem tartja be. A vállalt kötelezettségeket nem teljesíti. Ugyanakkor,
amikor nehézgépiparunk termelése
igen komoly mértékben emelkedik,
szerszámgép-gyártásunk áprilisi tervét csak 87 százalékra teljesítette.
Kétségtelen, hogy
ez nem véletlen és nem Is
egyszerű elmaradásról van szó,
hanem ebben a jelenségben az
ellenség kezét kell keresnünk.
Ez az a terűlet, ahol a legnagyobb
számban találhatók jobboldali szociáldemokrata elemek, akik tudják,
hogy a szerszámgépgyártás
egyik legsebezhetőbb pontunk, ahol
sokat árthatnak a népi demokráciának.
Kedvező jelenség külkereskedelmünk alakulásánál,
hogy forgalmunk a Szovjetunióval és általában
a tervgazdálkodást folytartó országokkal gyorsabban növekszik, mint
a tőkés országokkal, ami a tőkés országokban kialakulóban lévő gazdasági válságot figyelembevéve, da
egyéb tekintetben is, különösen fontos. Ez év első négy hónapjában kivitelünknek 63 százaléka esik a tervgazdálkodást folytató országokra,
míg a mult év ugyanezen időszakában csak 44 százalék. Behozatalunkban ez év első négy hónapjában
a tervgazdálkodást folytató országok 54 százalékkal
szerepelnek,
szemben a mult év ugyanezen időszakával, amikor
behozatalunkban
az említett országok még csak 42
százalékkal szerepelt, Mindez
mutatja, mily nagyok a lehetőségek a gazdasági kapcsolatok
további fejlesztése terén
a
Szoviet unióval, a népi demokrácia országaival. a Német
Demokratikus Köztársasággal és
ezeket a lehetőségeket még távolról sem meritettiik ki.
Ugyanakkor azonban külkereskedelmi statisztikánk adatai azt is mutatják, hogy igen kevéssé használjuk ki a ténylegesen meglévő lehetőségeket a tőkés országokkal való
külkereskedelmünk
kifejlesztésére.
Persze, az amerikai imperialisták és
a pórázukra fűzött
marshallizált
országok uralkodó körei mindent elkövetnek, amj hatalmukban áll, hogy
megkíséreljék akadályozni az ezekkel az országokkal folytatott külkereskedelmünket. Tudják, hogy a
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kifejlődése a Szovje*únió, a népi demokrácia országai és másrészt
a tőkés országok között, megnehezíti a hidegháború viselését és a
békéért küzdök táborát erősíti. Ezért foglalják le az amerikai imperialisták jogtalanul pl, az általunk
vásárolt betonkeverő gépeket, mintha ezek valami szörnyű hadigépek
volnának. De persze nemcsak ezért,
hanem azért is, hogy a pórázukra
fűzött marshallizált országokat még
nagyobb mértékben
kizsákmányolják, iparukat, mezőgazdaságukat elsorvasszák s rájuk kényszerítsék saját áruikat.
Külkereskedelmünk
erősítése a
tőkés országok felé. ezek szerint,
"jítságos harc kérdcsc, melyet

hogy az önköltség csökkentése lassúbb. mint amckMffrát ötéves tervünk első évére előirányoztunk. Pl.
a könnyűiparban (élelmezési
ipar
nélkül) ez év első ncgy hónapjában
a mult év átlagához képest az önköltség mindössze 0.4 százalékkal
TERMELÉKENYSÉG
ALAKULÁ- csökkent, ezen belül a textiliparban
SÁVAL
pedig 1.1 százalékkal Vannak jelenIparunkban
a
termelékenység tékeny területek, melyeken az önemelkedik ugyan, de ez az emelke- költség nem csökken, hanem emeldés nagyon egyenlőtlen
A gyár- kedik.
iparban, a bányaiparral és az épíA termelést irányító minisztétőiparral együtt a mult év decemriumok az önköltség kérdését
beréhez képest, amikor iparunkban
nem tartják kézben,
a termelékenység az addig elért leg nem fordítanak
gondot erre az alapmagasaibb szintre emelkedett, ez év vetően fontos kérdésre, nem folyelső hónapjaiban aránylag lassú volt tatnak komoly harcOf az önköltség
a termelékenység emelkedése.
csökkentéséért.
Áprilisban azonban az egy telAz önköltség kedvezőtlen alakujesített órára eső termelési érlása a legszorosabban összefügg azték alapján számftott termelézal, hogy a
bérek, a béralap és az Fetkenység elérte az 1949 decemszfnvonal emelkedése túlságoberinek 109 százalékát.
san gyors, sokkal gyorsabb,
A nehéziparban a termelékenység
mini ezt tervünk megszabja.
emelkedése alacsonyabb az egész
A gyáriparban dolgozók névleges
ipar átlagánál: áprilisban a mult
keresete ez év első négy hónapjában,
év decemberéhez viszonyítva a nea mult év decemberéhez képest 12.7
hézipar termelékenysége 108.5" szászázalékkal emelkedett s ugyanezen
zalék volt. Nyilván, az* lehetne monidő alatt a létfenntartási költségek
dani, hogy a termelékenységnek
4.1 százalékkal csökkentek, ami azt
ilyen mértékű emelkedése nem is
jelenti, hogy a gyáriparban a tényolyan rossz, hiszen a régi rendszer
leges átlagbér egyharmad év alatt
idején semmi hasonlóról nem lehe17.5 százalékkal nőtt meg. Az öttett szó. De mi nem nézhetünk viszéves tervtőrvény értelmében azonszafelé, mi nem igazodhatunk a réban öt év alatt akartuk 35 százalékgi rendszer üteméhez.
kal emelni az általános életszínvoA termelékenység egyenlőtlen és
nalat, A gyáriparban
dolgozók száidőnként lassú emelkedésének számára tehát négy hónap alatt
teljesi.
mos oka van. Itt, mindenekelőtt,
teftük az öt évre átlagosan
elöiránymeg kell említeni a gazdasági vezezoit életszínvonal-emelkedés
felét.
tés gyengeségét,
a felelBs egyszeUgyanezen négy hónap alatt a gyármélyi vezetésben mutatkozó
komoly
ipar egészének termelése 9.6 százalazaságokat,
a helytelen
bérrendlékkal emelkedett. Ez azt jelenti,
szert, a rendkívül
laza normákat,
a
hogy
géppark rossz
kihasználását
s igen
a
dolgozók
életszínvonalának
gyakran áj, korszerű, nem egy eset.
emelkedése a gyáriparban ez
ben drága devizáért külföldről
beév első négy hónapjában csakhozott gépek hevertetését.
De az
nem 8 százalékkal multa felül
okok között nem szabad elfeledkeza termelés emelkedését.
ni az elégtelen
munkafegyelemről
sem, mely az öntudat hiányából, il- Nyilvánvaló, hogy az életszínvonal
letve gyengeségéből adódik, És nem ilyen mértékű emelkedése megengedhetetlen. mert ez tipikus esete
feledkezhetünk meg
annak, amit Rákosi elvtárs úgy feje.
a jobboldali szociáldemokraták
zett ki, hogy „nem ehetjük meg a
tudatos szabotálásáról.
jövőnket".
Az életszínvonal emelakik mindent elkővetoek, hogy ott
kedéséhez az is hozzátartozik, hogy
ártsanak a magyar munkásosztályez év április végén, mint már emlínak, népi demokráciánknak, ahol
tettem. 170 ezer fővel nagyobb voli
éppen t'idnak.
a foglalkoztatottak száma, mint a
Teljesen helytelen volna azonban,
mult év ugyanezen időpontjában.
ha
a termelékenységet kizárólag
Vagyis 170 ezer olyan ember kap
azon mérnénk, hogy egy ledolgomostan bért, aki azelőtt nem kapott,
zott munkaórára mekkora termelési
aki otthon élt a családban. Most a
érték jut. Van a dolognak egy mácsaládban több a kereső, tehát több
sik oldala is, mégpedig az, hogy bia kereset, azaz emelkedik ezen az
zonyos összeg kifizetett munkaúton is az életszínvonal.
bérre, pl, 100 forint munkabérre
A- bérek megugrásának természemekkora termelési érték esik Ha a tesen nem egy oka van. 'Azonban
termelékenység kérdését ebből a a bérek ilyen mértékű megugrásájátszik
az,
szempontból vizsgáljuk, akkor az ban nem kisszerepet
előbb vázoltnál sokkal kedvezőtle- hogy mialatt más kérdésekkel voltunk elfoglalva, az ellenségnek sinebb képet kapunk. A statisztiai került kihasználni ezl, a helyzetet
adatok az* mutatják, hogy ha a 100 s kihasználni azt, hogy a dolgozók
forint kifizetett
munkabérre eső ,jclen'(ékeny részénél még gyenge
termelési értéket 1949 decemberé- lábon áll az öntudat és a fegyelem; sikerült az ellenségnek
új
ben 100-nak vesszük, akkor ez év frontot
nyitni a népi demokrácia
januárjában a megfelelő szám 100.4, ellen:
februárban 100.5, márciusban 99.3,
A TÖMEGES BÉRáprilisban pedig már csak 97.9. Mit
ÉS NORMACSALÁSOK FRONTJÁT.
jelent ez? Ez art jelenti, hogy
Ez, persze, dönlőleg, azért történhetett meg, mer? üzemeink vezető1950 első négy hónapjában a
inek nagy része felelőtlenül, megmult év decemberéhez képest
a 100 forint kifizetett munka- ' alkuvással és hanyagsággal kezelte
s sajnos sokan közülük még minbérre eső termelési érték ahedig fgy kezelik a bérkérdések.*.
lyett, Itiogy emelkedett volna,
Dc
több, mint 2 százalékkal csökaz üzemek vezetői mellett kokent.
moly felelősség terbell azokat
Azt jelenti, hogy
a kommunista pártfunkcionáriusoket Is, akik látták és gyakIPARUNKBAN A BÉREK
ran látják a bércsalást, azonGYORSABBAN
EMELKEDNEK,
ban
opportunizmusból
nem
MINT A TERMELÉKENYSÉG.
lépnek fel ellene, hanem szcmelhúnynak rá, mert „eredVilágos, hogy ezt a helyzetet soményeket" akarnak felmulatni,
káig fenntartani nem lehet, ha nem
vagy meri mindenki felé „jó
akarjuk, hogy
népgazdaságunkban
emberek" akarnak maradni,
komoly visszaesések következzenek sőt nem egy esetben egyenesen védik, támogatják
a
bércsalókat.
be.
a
helyzet szakszervezeti
A termelékenység és a bérek vi- Hasonló
funkcionáriusaink jelentékeny részonyának kedvezőtlen alakulása hát- szénél is. A bér. és normacsalárányosan befolyásolja az önköltsé- sok tömegessé válásánál
különöget és mindkettő hozzájárul a bér- sen nagy szereprt játszott az üzealap megugrásához, hozzájárul ah- mekben és szakszervezetekben látszólag
meglapuló,
ténylegesen
hoz, hogy a béralap növekedésének azonban
a munkásosztállyal,
a
üteme messze meghaladja a tervelő- népi
demokráciával
ellenségesen
irányzatot és a termelés, valamint a szembeálló
jobboldali szociáldemokrata ele.
•termelékenység növekedésének ütemrk és a velük egy luiron penmét.
dülő klerikális reakció aknaAz
önköltség
kiszámításának
munkája.
módszerei nálunk még rendkívül laaz üzemekben látszólag
zák. De raég ilyen laza számítási Ezekről
meglapuló
jobboldali szociálde >.
módszerek mellett is kétségtelen, krata elemekről kissó mcgfeledk z_

még nem tanultunk meg eléggé, amiben szerepe* játszik külkereskedelmi apparátusunk szakmai és politikai gyengesége is.
Nemi lehetünk teljesen mcgeléged
ve népgazdaságunkban a
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Vünk, túlságosan megbocsátók voltunk velük szemben, amit népünknek,
munkásosztályunknak, a demokráciának ezek a megrögzött
ellenségei nem mulasztották el kihasználni népi demokráciánk elten
az idegen imperialisták érdekében!
A bérek és a béralap túlságosan
gyors emelkedésé mellett
komoly
nehézséget jelent az is, hogy eddig
érvényben volt
BÉRRENDSZERÜNK,
mely sok tekintetben még az Inflációs időszak anarchiájának maradványait
hordozza
magában,
rossz, helytelen, nem alkalmas arra, hogy a termelékenységet ösztökélje.
Ez a bérrendszer nehezen áttekinthető,
bonyolult,
sok
szempontból igazságtalan, megnehezíti a szakmailag képzett
munkások helyes felhasználását,
akadályozza, ahelyett, hogy segítené, a magasabb szakképzettség elnyerését, a tanulást,
nem hozzu felszínre, hanem elhomályosítja
ii
népgazdaságunkban meglévő hiányosságokat.
Emellett:
az eddigi bérrendszer
odavezetett, hogy igen jelentékeny
aránytalanságok keletkeztek a különféle termelési ágak dolgozóinak
bére között, söt számos esetben
ugyanazon iparágon, esetleg ugyanazon üzemen belül olyan aránytalanságok, melyek
népgazdaságunk
fejlődésére károsak. Ezt az elavult
bérrendszert most változtatjuk meg
azzal, hogy
mindenütt, nhol ez lehetséges,
áttérünk a darabbér rendszerére,
ametv áttekinthető,
egyszerű magasabb termelésre ösztönző, s amelyet az üzemek dolgozói általában
igen szívesen fogadnak.
Az egyes Iparágakban foglalkoztatottak bérszínvonala közötti arány
helytelen alakulását világosan mutatják a bérstatisztika adatai. Gyáriparunkban ez év áprilisában
az
egy
fizikai teljesttett órára
eső
átlag kereset 8.89 forint
volt (a
tényleges koreset ennél sokkal magasabb, mert ebben az összegben
nincsen benne sem a fizetcl sza.
badság, sem az ingyenes társadalmi biztosítás, sem az egyéb szociális juttatások.) Ezzel szemben
a
gumiiparban az átlagos órakereset
4.81, n bőriparban 4.63, a
sokszorosító iparban 4.25, a papíriparban 4.10, a vegyiparban
3.88,
ruházati iparban 3.88, a bányászatban pedig 3.82 forint
volt.
Vagyis a bányászatban, tehát abban az
iparágban,
melyben
a
munka kétségtelenül a legnehezebb
s amely népgazdasági
szempontból is egyike a legfontosabbaknak,
mint a ruházati iparban és a bányászok a bérszínvonal tekintetében sorrendben a nyolcadik helyre kerültek, amit egyáltalán
nem
lehet normálisnak mondani. Ugyancsak aligha lehet normálisnak tekinteni, hogy n bérszínvonal kér.
déséhen a gumiipar és a bőripar
megelőzi a vas-, fém- és gépipart.
A munkabéralap és a bérek növekedésének a
megengedhetőnél
gyorsabb iiteme eredményezi, hogy
a fogyasztás rendkívüli mértékben emelkedett.
A gyáriparban a
muiikabéralap
növekedése egv év alatt (1949 áprilisától 1950 áprilisáig) 24 százalék, a kereskedelemben foglalkoztatottaknál megfelelően 17 százalék,
a közlekedés dolgozóinál 15.7 százalék. De jelentős mértékben emelkedett ez év március 1-töl a közalkalmazottak munkabérnlapja is.
A gyáriparban, a közlekedésben, a kereskedelemben és az
államgépezetben foglalkoztatottak
liavl munkahéralapja áprilistól—áprilisig kereken
143
millió
forinttal
emelkedett,
ami egy évre kivetítve több,
mint 1.7 milliárd forintot jelent.
Másrészt: n vásárlóerő megnövekedése nagyobb, mint a béralap
emelkedése, mert egy év alatt
a
létfenntartási költségek lényegesen
csökkentek.
A LAKOSSÁG
MEGNÖVEKEDETT VÁSÁRLÓEREJE,
minthogy
az elemi szükségleteket
n régi. egy év előtti béralap
is
fedezte, elsősorban
olyan szükséglett clkkrk frlé
Irányul, mrlyekből azelőtt
a
dolgozók keveset fogyasztottak,
meri nem, vagy alig voltuk
képesek megfizetni ezeket.
A fogyasztás az utóbbi hónapokban ezekben a cikkekben
ugrásszerűen megnőttek, mégpedig gyorsabban nőtt, mint az életszínvonal
átlagos emelkedés* 'A' piacra
kerülő élelmiszerek és
iparcikkek
mennyisége az idén sokkal nagyobb. mint a mult
év hasonló
időszakában volt. Ennek
megfelelően nőtt a fogyasztás is. Igy
pl. az év első négy hónapjában az
egy főre cső húsfogyasztás 13.3
százalékkal, az egy főre eső tejfogyasztás 29.5 százalékkal, az egy
főre eső cukorfogyasztás 30 százalékkal volt magasabb, mint a mult
év ugyanezen időszakában. De bizonyos
élelmiszerekben és szük-
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ségleti
cikkekben
természetesen
nem fokozhatjuk
nyakló nélkül
fogyasztásunkat. Például állatállományunkat máris komolyan veszélyezteti, hogy túlsók borjút vágunk
le s általában túlságosan
magas
a húsfogyasztásunk. Azt
is figyelembe kell venni, hogy
mezőgazdasági termékekben necsak a belső piac szükségleteit kell ellátnunk,
hanem kivitetünk egy részét is, s
hogy az utóbbi hónapokban, éppen mert más termékekben bizonyos kieséseink voltak, kénytelenek voltunk a multévinél nagyobb
mennyiségű húst és vajat kivinni,
hogy így részben fedezzük nyersanyag- és gépbehozatalt szükségleteinket. Ugyanakkor azonban, amikor nem tudunk minden igényt
húsban és vajban kielégíteni, szinte korlátlan mennyiségben és igen
olcsó áron áll rendelkezésre tojás,
növényi olaj, disznózsír, tehát olyan
cikkek, melyek egyes viszonylagos
hiánycikkek helyettesítésére teljes
mértékben alkalmasak.
Az élelmezés terén
mutatkozó
bizonyos rendellenességek
kérdésében nem kis szerepet játszik a
lakosság (még a dolgozó lakosság
egy részének is) nagyfokú fegyelmezettlensége s
az a teljesen helytelen beállítottsága, hogy a szocializmust
különösebb
erőfeszítések
és
áldozatok nélkül lehet építeni,
s hogy ha bármiben a legkisebb
hiánjj mutatkozik,
bár ugyanakkor az általános ellátottság bőséges,
akkor
ez „elviselhetetlen".
Mikor fogyasztottak
Magyarországon a tömegek teát, citromot? Mégis azt láttuk az utóbbi hetekben,
hogy az emberek sorban álltak ezekért a számukra régebben érdektelen cikkekért. Bizonyos,
hogy
az ilyen jelenségek mögött ott van
az ellenség keze; ott van az ellenség szervezett támadása és aknamunkája a népi demokrácia ellen
a tömegek között és az államaparátusban, különösen pedig belkereskedelmi szervezetünkben.
Azonban az ellenség nem utolsó
sorban
azért tudott és részben
még tud bizonyos, • ha nem is nagyon komoly eredményeket elérni,
mert Pártunk eddig komolyan nem
folytatott harcot az ellenség
még
megmaradt ötödik
hadoszlopának
ez új támadása ellen s mert nem
végeztünk megfelelő politikai munkát a tömegek között, hogy megmagyarázzuk nekik:
ha az életszínvonal gyorsabban
emelkedik,
mint a termelés és a termelékenység.
ba a nemzeti Jövedelem emelkedéséből
származó
többlet
nagvobblk részét az életszínvonal ' emelésére költjük, akkor
ma részben azokat a gyárakat,
üzemeket,
termelőeszközöket
esszük meg, inelyek arra szolgálnak, hogy holnap életszínvonalunkat
még
gyorsnbbnn
emelhessük,
békefrontunkat
méginkább
megszilárdíthassuk,
jövőnket megalapozzuk.
Végül, de nem utolsó sorban,
ha
népgazdaságunk
fejlődésének
általában
kedvező képén
belül
mutatkozó hibákról és hiányosságokról szólunk, akkor beszélnünk
kell
A NORMAKÉRDÉSRÖL.
A normák terén mutatkozó
áldatlan állapot kialakulásában nagy
része van annak, hogy iizemi gazdasági vezetőink, pártfunkcionáriusaink és szakszervezeti embereink
számos esetben maguk is a normalazftók közé állnak. Sőt előfordul,
nak olyan szégyenletes esetek is,
mint pl. a Nyirbogdányi Ásványolajipar! NV párttitkárának
az
esete, aki kifejezetten megkövetelte
a normásoktól és ilyen érielemben
gyakorolt rájuk nyomást, hogy az
ő számára olyan normát állapítsanak meg, mellyel fiiggellenül végzett munkájától, minimálissan heti
2»0 forintot kereshet. A járási pártbizottság az ellen a párttitkár ellen fegyelmit indított, ami természetesen helyes. És az is nyilvánvaló, hogy ilven elemek, akik a
saját
munkásállamuknak
minél
kevesebbet akarnak adni és az államtól, akár csalással és funkciójukkal való visszaélés útján is,
minél többet akarnak
kicsikarni,
nemcsak, hogy nem lehetnek párttitkárok, de egyszerű párttagok
sem!
.
Most, miután
nagyjából
már
áttértünk a darabbér-rendszerre,
a normák lazasága, elavultsága. a normák terén mutatkozó
tarka barkaság és egyenlőtlenség mindinkább a népgazdasagunkban mutatkozó hibák felszámolásának, a termelékrnyscg
gyors. egyenletes, folyamatos
emelkedésének, egész további
előrehaladásnnknak legnagyobb
fékjévé és akadályozójává válik.
III.
Népgazdaságunk
jelenlegi helyzetének elemzéséből a komoly eredmények
mellett is kétségtelenül
meglévő komoly hibák és hiányosságok feltárásából következnek
legközelebbi feladataink
népgazdaságunk fejlesztése terén.
Mindenekelőtt tovább kell javíta-

nunk a terveiét munkáját,
küzdelmet kell folyta'tnunk a bürokratizmus ellen a tervezésben és az adatszolgáltatásban és ebben az évben
feltétlenül be kell hoznunk az elmaradást, ami a tervezés terén még
megvan, A konkrét tervező munkát,
a párt- és állami vonalon — az Országos Tervhivatal irányításával, fokozott
mértékben
decentralizálni
kell s nagyobb mértékben kell bevonni a tervkészítés munkájába magukat az üzemeket, ezek vezetőit és
dolgozóit. Ugyanekkor növelni kell
az egyes minisztériumok felelősségét
a tervek elkészítéséért és megvalósításáért.
Szigorú
Intézkedéseket
kell
hozni a tcrvfegyelem megszilárdítására
s a tervfegyelem ellen vétőket, akik
semmibe veszik népi demokráciánk
törvényességét, nemcsak fegyelmileg
kell felelőssé tenni, hanem súlyosabb esetekben, személyekre való te.
kiírtét nélkül, bíróság elé kell állítani.
A darabbérezés
bevezetését, melyet már mintegy két hónappal ezelőtt elkezdtünk és ahol már eddig
komoly előrehaladást tettünk, végig
kell vinni az egész iparban és általában a népgazdaság állami területén mindenfitt, ahol erre megvan a
lehetőség. A darabbér bevezetését
zömében ez év június végéig — július közepéig be kell fejezni.
A normák nálunk az 1948 januári
normarendezés óta elavultak. De ná.
lünk a nomák elavulását
két körülmény
súlyosbítja.
Az egyik az,
hogy nálunk a termelés legnagyobb
részében műszakilag
megalapozott
normák egyáltalán nem voltak és
nincsenek, hanem csak tapasztalati
normák. A másik súlyosbitó körülmény az, hogy az egyébként is alacsony és sokkal kevésbbé szabatos
normák jelentékeny részét még tovább lazították s ebbe kétségtelenfii
belejátszott
az ellenség is. De
ugyanekkor már nálunk is megjelentek azok az új emberek, akikről
Sztálin elvtárs beszélt, megjelentek
a magyar sztahánovisták, a Muszka
Imrék, a Pozsonyi Zoltánok és a
többiek, akik nem csalással, nem
normalazítással, hanem
a munka
magasabb knltúrá
jávai, jobb
megszervezésével,
nagyobb műszaki tudással, találékonysággal haladják túl ötszörösen, tízszeresen az érvény.
ben lévő normákat.
A becsületes, szorgalmas, szakmájukat szerető munkások, biztosak
lehetünk, egyetértenek velünk abban, hogy a jelenlegi fellazított normák teljesen elavultak Egyetért velünk a munkásosztály többsége abban, hogy ha az elavult normák további elörehaladáusnk
legnagyobb
fékezőjévé váltak, akkor a haladást
és nem a lemaradást
kell
választanunk. Mert lemaradni a magyar
munkásosztály, amely végigkoplalta
és végigküzdötte az infláció nyomorúságát a jobb jövő érdekében, ez a
munkásosztály nem akar és nem fog
lemaradni, ha a Párt eléje tárja a
helyzetet és megmagyarázza neki,
hogy mit kell tenni.
Szigorú
Intézkedéseket
kell
tennünk a bér- és normaesalások ellen.
Olyan légkört kell teremtenünk az
üzemekben, hogy azt, aki bér-, vagy
normacsalásra vetemedik, a dolgozók pellengére állítsák és kivessék
maguk közül. De csak felvilágosítással, politikai munkával, bár ez a
legfontosabb, nem érünk el teljes
eredményt. Ezért a politikai felvilágosító munka mellett s ennek kiegészítéseként megfelelő fegyelmező
intézkedéseket is kell alkalmazni
azok ellen, akik a jó szóból nem
akarnak érteni, akik minden intelem
ellenére tovább folytatják, vagy újból elkezdik a bér- és normacsalást.
A bércsalók közül a legrosszindulatúbb elemeket bíróság elé kell állítani és szigorúan meg kell büntetni.
Üzemeinkben, vállalatainknál
meg kell szilárdítani a felelős
egyszemélyi vezetést.
Jelenleg komoly baj van a felelős
vezetéssel az üzemekben. Az u. n.
üzemi háromszög sokhelyütt a kollektív vezetés szerepét tölti be, ami
helytelen és káros Az üzem, a vállalat jellege egészen más, mint a
Párt jellege. A pártban a vezetésnek
kollektívnak kell lennie, bár itt
sem szabad lebecsülni a titkár szerepét. Az üzemnek azonban csak
egy gazdasági vezetője lehet, aki
mindenért saját személyében felelős,

ami az üzemben történik. Felelős a
termelési terv teljesítéséért, a termelékenységért, a bérek helyes alakulásáért, az önköltségért, a selejtért, a termékek minőségééig A felelős vezetés megszilárdítása érdekében meg kell szűntetni azt a helytelen gyakorlatot, hogy az
üzemi
háromszög úgy működik, mint valami testület, amely
határozatokat
hoz. Az üzemi háromszög nem testűlet és nem vezetheti az özemet,
nem hozhat határozatokat. Az üzemi háromszög nem egyéb, mint az
üzemi pártszervezet titkárának, az
üzem felelős vezetőjének és az üzemi bizottság titkárának szinte állandó kapcsolata a szakmai-, pártés szakszervezeti munka koordinálására az üzemben.
Népgazdaságunkban
mutatkozó
hibák és hiányosságok felszámolásában rendkívül fontos
A MUNKAFEGYELEM
ÉS A NÉPI DEMOKRACIA
ÁLTALÁNOS FEGYELMÉNEK
MEGERŐSÍTÉSE.
A fegyelem megszilárdítása érdekében széleskörű felvilágosító munkát kell végezniük mindenekelőtt
pártszervezeteinknek
és
pártsajtónknak, de ezen túlmenőleg valamennyi tömegszervezetünknek, DISznek, MNDSz-nek, SzHSz-n'ek, a
DÉFOSz-nak, a békebizottságnak és
sajtójuknak De ezzel sem elégedhetünk meg. A népi demokratikus állam szerveinek is részt kell venniök
ebben a munkában. Különösen gondolok itt a rádióra, mely a legszélesebb tömegeket átfogó propaganda-eszközünk. Az eddiginél szigorúbban kell alkalmazni az üzemekben, a vállalatoknál és hivatalokban
az új fegyelmi szabályzatot, mely
az üzem, a vállalat, a hivatal vezetőjének jelentékeny fegyelmi jogokalt biztosit, de amelyekkel ezek,
opportunizmusból, gyakran nem élnek, A fegyelem ellen súlyosan vétőkkel szemben esetenként fel kell
használni a „társadalmi
bíróságot'',
melynek nevelő hatásáról mindenki
meggyőződhetett, aki megtekintette
a „Becsületbíróság"
című nagyszerű
szovjet
filmalkotást.
A
munkafegyelem megszilárdítása érdekében be kell vezetni az összes
fizikai és szellemi dolgozók számára, akik bérből, illetve kifizetésből
élnek, az újrendszerfl
munkakönyvet, melyre vonatkozólag a minsztertanács Pártunk
vezetőségének
kezdeményezésére határozatot hozott.
A már említett különféle intézkedéseknek elengedhetetlen kiegészlté
seként
le kell leplezni és el kell távolítani az üzemekből az aktívan ellenséges jobboldali szo.
cláldcmokrata elemeket,
akik azzal hálálják meg a magyar
népi demokrácia
velük szemben
tanúsított
elnéző
magatartását,
hogy mint az imperialisták
ügynökei és a klerikális
reakcióval
együtt, mint az imperialista háborús gyuj'logatók még fel nem számolt ötödik hadoszlopa, a leghitványahb
eszközökkel
próbálják
zavarni munkásosztályunk, népünk
békés építő munkáját.
Hasonlóképpen meg kell tisztítani üzemeinket, építési, közlekedési és egyéb
vállalatainkat a volt horthysta katonatisztektől, csendöröktől és más
ellenséges elemektől.
Az ipar, a közlekedés, a kereskedelem mellett
nem szabad szem elől tévesztenünk
a
mezőgazdaságban
közvetlenül előttünk álló nagy
feladatot.
Az idén várható
nagy terméssel
kapcsolatban
gondoskodnunk kell
az aratás, a cséplés és a terménybegyűjtés időben való helyes megszervezéséről s biztosítanunk kell,
hogy Politikai Bizottságunk és a
minisztertanács erre vonatkozó határozatát a Párt irányításával maradéktalanul végrehajtsák.
A politikai felvilágosítás s egyéb
politikai és adminisztratív jellegű intézkedések mellett konkrét
gazdasági rendszabályokat
kell
alkalmaznunk, hogy csírájában
elfojtsuk az
ellenségnek minden olyan
kísérletét,
amely arra Irányul, hogy
megpróbáljon
zavart
kelteni
az
el'áfás
frontján. Biztosítanunk kell a kereskedelemben a szocialista szektor helyes működését. Tovább kell erősíteni az állami szektort az
állattenyésztés,
hizlalás
és
kereskedelem
terén s ugyanakkor
erősítenünk haz állattenyésztés
és a hizlalás szövetkezet}
szektorát is.
A tejellátás biztosítására
Budapest, valamint a vidéki ipari városok
közelében állami,
illetve

városi lefejőtehenészeteket kell lé->
teslteni; gazdasági
rendszabályok!
és jó politikai munka segítségével
fokozni kell a tejbegyűjtést és főként vidéken a vajtermelést. Buda*
pesten és a nagyobb vidéki városokban ki kell bővíteni a tejfeldol-*
gozó
üzemek
teljesítőképességét.
Szegeden, Kecskeméten és Budapesten új,
nagyteljesítőképességű
hűtőházakat kell létesíteni,
illetve
a meglévőket ki kell bővíteni.
Helyes árpolitikával el kell érnünk, hogy a dolgozók megnövekedett vásárlóerejét olyan területek
felé irányítsuk, melyek népgazdasági szempontból leginkább megfelelőek.

•
Az előttünk álló gazdasági feladatokkal kapcsolatban a Pártnak
nyíltan fel kell vetni a munkásosztály, a dolgozók előtt, hogy
a szociállzmus építése, a béke
védelme komoly
erőfeszítése- |
ket, áldozatkészséget,
harced- |
zettséget, fegyelmet követel. És |
külön nyomatékkal kell felvetnünk a kommunisták, Pártunk
tagjainak felelősségét.
Fel kell vetnünk a kommunisták, a
párttagok felé, bogy ha ők követnek el fegyelmezetlenséget, vagy
visszaélést, úgy ez sokkal súlyosabb
megítélés alá esik, mintha ugyanezt
pártonkívüli dolgozó követi el. Fel
kell vetnünk a kommunisták, párttagjaink felé, hogy csak akkor változtathatjuk meg az egész munkásosztály, dolgozó népünk gondolkodását, magatartását a számunkra
kívánatos értelemben, ha a kom-*
mnnisták előljárnak a termelésben,
a fegyelemben, az áldozatkészségben, a harcban a nehézségekkel és
az osztályellenséggel
szemben. A
párttagoknak és a pártonkívüli dolgozóknak meg kell magyaráznunk,
hogy
a szocializmus építésének tör- |
vénye a dolgozók életszínvonalának az emelkedése, de ez
csak olyan mértékben és attól
függően ' következhetlk be magának a szocialista építésnek és
további
előrehaladásunknak
veszélyeztetése nélkül, apiilyen
mértékben maguk a dolgozók
általában és Pártunk tagjai
különösen
eredményesebben
munkálkodnak, emelik a termelést és termelékenységet, csökkentik az önköltséget.
Az előttünk álló feladatok sikeres
megvalósításának kulcsa:
a Párt szervező, példamutató,
vezető. Irányító szerepe és a tömegekkel való kapcsolatainak
további megerősítése.
Ez utóbbinak mindenekelőtt a munkaverseny-, a Sztahánov.
és az újítómozgalom
további kiszélesedésében kell kifejezésre jutnia. Különösen ügyelnünk kell arra, hogy a
munkaversenyben,
a
Sztahánovmozgalomban a nyár beálltával ne
következzék be a hírhedt „uborkaszezon",
aminek
bizonyos jelei
máris tapasztalhatók. A munkaverseny útján szolidan megalapozott,
tartós eredményekre kell törekednünk és üzemi szerveinknek, gazdasági vezetésünknek,
sajtóinknak
mindent el kell kővetniök, hogy a
dolgozók a versenyről üzemükbea,
iparágukban, az egész országban
szinte
napról-napra
követhető,
könnyen áttekinthető képet nyerjenek.
A
termelés,
a munkafegyelem
megjavítása szempontjából komoly
várakozással és reményekkel tekintünk az egységes ifjúsági szervezet, a DISz küszöbönálló megalakulása elé,
mert
termelésünkben
mindinkább nö a fiatal dolgozók
száma s mert az egységes, a Párt által vezetett ifjúsági szervezet létrehozásával új, eddig lappangó energiákat szabadithatunk fel ifjúságunkban a termelés, a szocialista országépités számára.
Tisztelt Központi
Vezetőség! Elvtársak! Mozgósítani Pártunkat és
Pártunk útján a dolgozó tömegeket
a hibák felszámolására, az elöltünk
álló komoly feladatok megvalósítására — ez további gyors előnyomulásunk, újabb eredményeink és sikereink alapvető kérdése. Mi ezeket
a feladatokat meg tudjuk és meg
fogjuk oldani, mert saját erőfeszítéseink mellett bizton számíthatunk a Szovjetunió, a nagy Sztálin felbecsülhetetlen értékű segítségére, támogatására és tanácsára
s mert Pártunk, munkásosztályunk,
dolgozó népünk erőfeszítései a szocializmus építéséért hazánkban, nem
elszigeteltek, hanem szerves részét
képezik annak a nagy küzdelemnek,
melyet az egész világ dolgozói és
szabadságszerető népei, élükön a
szocialista Szovjetúniőval, az imperialista háborús uszítók ellen, a
tartós békéért, az emberiség haladásáért vívnak
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C S O N G R Á D H E G Y E IFJÚ KÜLDÖTTEI

*

Mindenben támogatnunk kell az ifjúságot
Hogyan

foglalkozik

a Belváros

VI.

pártszervezete

'
Rákosi élvtárs február
10-i beszéde és a
Központi
Vezetőség határozata
a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium
munkájával
kapcsolatban,
élesen
felhívta
figyelmünket
az ifjúsággal
való fokozottabb
foglalkozóra.
Ékkor
kezdtünk
csak felfigyelni,
milyen
nagy feladatok
hárulnak
pártszervezetünkre
az ifjúság nevelése terén. Az
ifjúsággal
való foglalkozást
azideig elhanyagoltuk,
de Rákosi
elvtárs
beszéde, a Központi
Vezetőség határozata
és most a közelgő
tanév vege, a lemorzsolódás
megakadályozása
szükségszerűvé tette, hogy
megjavítsuk
munkánkat
az
ifjúsággal
kapcsolatban.

Kerületünkhöz több ifjúsági
szervezet tartozik. Van diákszövetségünk, két SzIT csoportunk, úttörőcsoportunk cs
kollégiumaink. Mindenekelőtt
a
SzIT-csopor tokkal vettük
fel az összeköttetést és azokkal rendszeres kapcsolatot létesítettünk. Különösképnen az
Iparostanuló iskola SzIT-csoport iával teremtettünk szoros
együttműködést. A SzIT-fiata1 okkal való foglalkozás közben láttuk milyen öntudatos,
aktív munkásfiatalok vannak
itt és milyen komoly mozgalmi
m"nkát végeznek.
Rendeszeresen eljárunk az
Ifjúsági napokra. A problémák alapos átbeszélése végett
Csszevont vezetőségi ülést tartunk

a SzIT-el. Ugyanakkor, amikor megismertetjük a fiatalokkal Pártunk célkitűzéseit,
foglalkozunk az ifjúság apróbb ügyeivel is. Április negyedikére és a Dolgozó IfjúEág Szövetsége alakuló kongresszusára a SzIT fiatalok
jelentős munkafelajánlásokat
tettek, amelyekből kitűnt az
Iparostanonc iskola I I . géplaloatos és I. esztergályos motorszerelő osztálya.
Nagy figyelemmel kísérjük a
Sch(irherez Zol;án SzIT-csopovt
működését is. A SzIT-csoport jó
munkáját mutatja, hogy a csoport 74 tagja kivétel nélkül aktív mozgalmi munkát végez. A
fiatalok rendszeres szemináriumokat tartanak elméleti színvonaluk emelésére, öntudatos ifjúmunkások nevelődnek itt, akik
munkájukban méltók akarnak
lenni a lenini Komszomolhoz.
Nem hanyagoltuk el a mozgalmi munkában az Erzsébet leánygimnázium
Diákszövetségét
eem. A Diákszövetség két ak;iv
tagját, akik szociális származásuknál és munkájuknál fogva i«
méltónak bizonyultak a tagjelö'ttségre. tagjelöltnek javasoltunk.
Ennek eredményeként nagy
javulás mutatkozik
a Diákszövetség munkáiéban,

mert a fiatalok látják, hogv munkájukat elismeri a Párt és jó
munkájuk eredményeképpen abban a nagy kitüntetésben lébe'
részük, hogy a Pár. tagjelöltjei
lehessenek.
A kis úttörőket sem hagy.uk
magukra. A 2724-es számú Petőfi Sándor úttörő csapatot :s
időnként meglátogatjuk ís útmuta'ásokkal látjuk el őket. ho;y
jobb munkát tudjanak végezni.
Kulturális v-malon má*to je'entős eredmények mula köznek. A
kis úttörők tánccsoportot alakító tak, énekkart szerveztek, jól
műkölik „Ifjú Gárda" csoportjuk
és a sport terén is igen aktiv
munkát fejtenek ki.
Rendszeres kapcsolatot ta-turk a te-üle ünkhö." tartozó
kollégiumokkal is A Majakovszkij kollégiumban rendszeresen
msjv rsgállu't a tanulmányi
eredményeket.

Ellátogatunk a kollégiumi estékre, ahol a fiatalok szeretettel
emlékeznek meg Pártunkról a
nagy Szovjetunióról, Sztáiin és
Rákosi elvtársakról. A kollégium
tagjainak ennek következcében
igen megnőtt az érdeklődésük a
Párt iránt, s az, hogy közülük két
'anulót tagjelölfetvéteire javasoltunk, serken.őleg hatot-, iz
egész kollégium munkájára. —
Rendszeresen eljárnak a pártr.apokra s azokat énekszámokkal s
szavalatokkai színesítik. Résztfeszxek az agitációs munkában

is. Tizennégy tagú „Ifjú Gárda"
csoportjuk van, amely élenjár a
feladatok elvégzésében. Az, hogy
pártszervezetünk
rendszeresen
foglalkozik a kollégiummal, kihatott a tanulmányi színvonal
emelkedésére is.
Az Építőipari Gimnázium kollégiumi növendékei is nagyban
hozzájárulnak pártszervezetünk
munkájának fellendítéséhez. —
Résztvesznek
pártszervezetünk agitációs munkáiban.

A kollégiumnak igen jó a szociális cssretétele, mert jóformán

az

ifjúsággal

száz százalékig munkás és dolgozó paraszt szülők gyermekeiből tevődik össze a kollégium
tagsága Ebből a kollégiumból
négy tanulót javasoltunk jó munkájuk elismeréseképpen a tagjelöltek sorába.
Pártszervezetünk továbbra is
elsőrendű fontosságú feladatának
tartja az ifjúsággal való foglalkozást, Mindenben támogatnunk
kell az ifjúságot, amely Pártunk
utánpótlását képezi. Különösképpen foglalkoznunk kelj a fiatalokkal most, a Dolgozó Ifjúság
Szövetségének
megalakítása
előtt, mert a fiatalok csakis a
Párt segítségével és támogatásával tudják megoldani a szocializmus építésében reájuk váró
nagy felalatokat és csakis a
Párt vezetésével és irányításával
válhat hasonlóvá az új ifjúsági
szervezet példaképéhez, a lenini
Komszomolhoz.
Somogyi Aladár,
Belváros VI. szervező titkára.

A Móraváros I. válasza a Rókus II.
pártszervezetnek
Az

elmúlt héten a Délmagyarország
„Pártépités
tapasztalatai
című rovatában nagy figyelemmel
tanulmányoztuk
a Rókus
II. pártszervezetének
cikkét, amely a pártszervezet
agitációs
munkájáról számolt be Látjuk, hogy az új vezetőség a szervezési és felvilágosító munka megjavításával
valóban nagy eredményeket
ért cl a vezetőségújjáválasztás
óta. A pártépités tapasztalatainak
kicserélése
érdekében elmondjuk,
hogyan végzi munkáját,
a Móraváros
1.
pártszervezete.
Rákosi elvtárs február 10-i beszéde, de különösen
a vezetőségújjáválasztás
után hibáinkat
felfedve, mi is ilj feladatokat,
új munkamódszereket
tűztünk magunk elé. Mindenekelőtt
nagy súlyt
helyezünk
az agitációs munka megjavítására.
A népnevelő munkára a legjobb és
legfejlettebb
elvtársakat
állítottuk
be és beosztottuk
melléjük a kerületi békebizottság
tagjait is. Igy segítséget nyujtunk
a
békebizottság
tagjainak,
megmutatjuk,
milyen feladatokat
kell elvégezniük,
hogyan
kell megszervezni a kisgyűléseket.
A népnevelő munka hibáit a vezetőségújjáválasztó
taggyűlés
óta igyekszünk
kijavítani
I gen nagy súlyt helyezünk arra, hogy a népnevelők
is pártbizalmiak
minden
értekezleten
megjelenjenek,
hogy
ezáltal
maradéktalanul
el tudják látni feladataikat.
A kerületi
békebizottságokat is aktivizáljuk
a kisgyűlés
megszervezésére,
Arra
törekszünk,
hogy mindenkor
konkrét agitációs
érveket adjunk
a
népnevelőknek.
Ezt mindig előre megtárgyaljuk
a népnevelökkel
és a kisgyülések előadóival.
A kisgyülések
megszervezésével
kapcsolatban
egy konkrét
példán
keresztül mutatjuk
be, hogyan szervezzük meg ezeket az
összejövetele,
ket A népnevelő elvtársak és a békebizottság
tagjai már délután
5
órakor megkezdték
a családlátogatást,
hogy minél többen
résztvegyenek a 7 órakor kezdődő kisgyűlésen, amelyet a Hajnal-utca
és a Mórautca sarkán tartottunk
meg. A népnevelők
minden
lakásban
otthagytak egy kis cédulát, amelyen feltüntettük,
hogy hol lesz a kisgyűlés és
hány órakor kezdődik
Ez a szervezési módszer igen jól bevált, mert
ezen a kisgyűlésen például a meghívottak
94 százaléka
megjelent
Ezt
úgy állapítottuk
meg, hogy a kisgyűlés után összeszedtük
a meghívókat.
^
kisgyűlésen
felmerült
a kérdés: miért nem jelenf
meg a
papság a békenagygyűlésen
és miért nem képviseltette magát a diszemelvényen
A kérdésre egy pártonkívüli
dolgozó adta meg
a választ Elmondotta,
hogy a klerikális
reakció a béke
ellensége és
inkább meghallgatják
Amerika
Hangját,
mint a békenagygyűlést
A kisgyűlés hozzászólói
megvetésüket
fejezték ki az imperialisták
háborús
politikájával
szemben és hitet tettek a Szovjetunió-vezette
béketábor
mellett
A kisgyűlésen
felvetődtek
a helyi problémák
is. Kifejezték köszönetüket Pártunknak
Móraváros
víztelenítésével
kapcsolatban,
Egyben kérték, hogy a vízgyűjtőből
való átemelést
az eddiginél
többször
hajtsák végre. Kérték, hogy a hangos
hírszolgálatot
Kálvária-térre
a
is helyezzék ki Kifejezésre juttatták,
hogy a hangos hírszolgálat
igen
fontos eszköze a klerikális
reakció elleni harcnak,
különösképpen
Móravároson
Pártszervezetünk
a jövőben méginkább
megjavítja
agitációs
munkáját,
hogy a pártonkívüli
dolgozók
nevelésével és meggyőzésével
minél inkább elősegítse Pártunk célkitűzéseinek
megvalósítását.
Szabados
István,
Móraváros
I
pártszervezetének
titkára

Elhanyagolta
a
növényápolást
Kopasz Pálné szegedi
kulákasszony
A dolgozó parasztság szorgalmasan végzi mindenfelé a növényápolási munkákat, hogy minél alaposabban fekészüUiessen az aratás,
cséplés és terménybegyűjtés nagy
feladatára. A kulákok azonban ott
szabotálnak továbbra is, ahol csak
tudnak. A mezőőrök ébersége most
leplezte le Kopasz Pálné, Béke-utca
3. szám alatt lakó 52 holdas kulák
ravasz szabotálását. Kopasznénak a
kishernyós-diilőben van földje, de
cukorrépája rendkívül elhanyagolt
állapotban van. Legmegdöbbentőbb
képet azonban burgonyája nyújtott,
amelyet miadezideig egyáltalán nem

kapált meg. A DÉFOSz most kivizsgálja a szabo!á'ó kulákasszony
ügyét és szigorú eljárást indít ellene.

Későbbi időpontban tartja meg
Komócsin elvtárs előadását
Keddre hirdettük ifi. Komócsin Mihály elvtárs előadását a
Pártoktatás Házában „A népi
demokráciák országai" címmel.
Az előadás azonban, közbejött
akadályok miatt, elmarad és későbbi időpontban tar .ja meg Ko.
mócsin elvtárs.

Néhány nap múlva Szegeden
gyűlnek össze Csongrád megye
munkás*, dolgozó paraszt- és
diákfiataljainak legjobbjai. Ezen
a napon, június 8-án választják Itt
meg küldötteiket, akik a magyar
ifjúság nagy, történelmi Jelentőségű kongresszusán, a Pártunkhoz tartozó milliós tömegszervezet, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége megalakulásán képviselik majd
a megye ifjúságát.
Minden öntudatos fiatal, üzemben, kinn a falvakon, tanyákon,
vagy az iskolákban, egyetemen
egyaránt nagy lelkesedéssel készül erre a nagy eseményre,
ame'y már része lesz az annyira
várt nagy kongresszusnak. Az elmúlt hetek is megmutatták, hogy
ifjúságunk tudja: még boldogabb
jövőt, még szélesebb lehetőségeket biztosit számara az új ifjúsági szövetség. Tudja, hogy ez

a szövetség is Pártunk irányításával a békeharc egyik fontos
erőssége lesz. Ezért azonban minél jobb és több munkával ke'l
megdolgozni, mert csak így erősödhet a Szovjetunió által vezetett nagy béketábor. Csongrád
megye s benne Szeged fiatalsága
azonban éppen úgy, mint az ország minden fiatalja egyre nagyobb tömegeiben látja világosan ennek a harcnak kérdéseit s
növekvő termelési eredményekkel, mindjobb tanulmányi eredményekkel járul hozzá nemcsak
Pártunk ifjúsági tömegszervezeténck megteremtéséhez, hanem a
béketábor erősítéséhez ír.
Ez adja meg legmélyebb jelentőségét a csütörtöki küldöttválasztó gyűlésnek s ezt a gondolatot képviselik majd a megválasztott fiatalok az országos kongresszuson is.

Szeged gyermekei
színpompás felvonulással
ünnepelték
a Nemzetközi
Gyermeknapot
Vasárnap
délelőtt már fél 9 tájÉljen a Párt, kiáltotta a sok száz,
ban nagy élet volt "
Dugonics-téren. a sok ezer gyermektorok,
mikor
a
Piros, és kéknyakkendős
fiúk-lá- Szegedi Pártbizottság
épülete
elé
nyok, mint a méhek nyüzsögtek az értek.
A Pártbizottság
bejáratát
MNDSz
székháza
előtt. Kilenc óra már az első félóra után piros virágkörül színes oszlopokba
rendeződ- szőnyeg
takarta
tek Mosolygás
vidám ének, a gye- Az épület előtt elvonuló
gyermerekek kezében a piros szekfűk,
a kek lelkes tüntetése a béke
mellett,
felnőttek boldog pillantásai
köszön- a Szovjetunió
mellett
megmutatta
tötték itt, Szegeden a
Nemzetközi ifjúságunk
lelkesedését
és tisztánGyermeknapot,
a békéért folyó harc látását
jelentős
ünnepét
A felvonuló gyermekek a színházKilenc óra után a példás
rendben
ba és a Fáklya
Moziba
mentek
a
felsorakozott
gyermekek
zászlókkal,
Pártbizottság
épülete
elöl,
délután
transzparensekkel,
vörös
szeklükkel
a népvándorlás
Újmegindultak
a Lenin-utcán,
ahol pedig megindult
kétoldalt
a nézők sűrű sorfala kö- szegedre Itt a gyermekek kakaót és
A szabadzött
vonultak
lel. A leinőttek
a kiflit kaptak uzsonnára.
az MNDSz
gyűlést
járdákról
boldogan
mosolyodtak, téri színpadon
tartott,
ahol
Farkas
Istvánné
elvegy-egy
csoportot
megtapsoltak
mellett
szép énekéért. Nemcsak qz útteste- társnő, az MNDSz titkárnője
a MINSz
és a pedagóken álltak az emberek
százai
és felszólaltak
is. Ezután
műsoroörömmel nézték a felvonuló
gyer- gusok küldöttei
végig a gyerekek,
a
mekeket, hanem megnyíltak az eme- kat hallgattak
előadásain
szórakoztak.
leti ablakok is Piros kendőkkel in- bábszínház
ahova
tegettek a felvonuló gyermekek
felé. Sokan látogatták a körhintát,
Majd egy órahosszat olyan volt a a gyermekek — mint ezen a napon
— teljesen
díjtalanul
Lenin-utca, mint valami folyó, amely mindenhova
mehettek
színes virágokat visz a
hullámain.

Nagy sikerrel hangversenyezeit
Makó dolgozói előtt a Bartók Béla kórus
Szeged egyik legjobb énekkara, a Közalkalmazottak Bartók
Béla kórusa vasárnap es.e Makón szerepelt. Makó kuliturházát
zsúfolásig megtöltötték a Pártiskola, a SzöVOSz-iskola, a trak.
torállomás dolgozói s nagy lelkesedéssel fogadták a sztaes, jól
összeáTliltott műsort,
amelyen
szovjet, magyar és a környező
népi demokráciák dalai, munkásmozgalmi indulók és Sztálindalok hangzottak el. A kórus a
budapesti, szegedi
bemutatók
után Makó dolgozóinak is nagy

sikerrel mutatta be Szabó Ferenc
elvtárs, a Zeneművészek Szövetsége elnökének hatalmas kórusrapszódiáját, a Sztálini törvényt,
amely Dzsambul szovjet népköltö
szövegére mondja el, hogy mi.
lyen hatalmas világtörténelmi jelentőségű az az alkotmány, amevet. Sz'.álin elvtárs 1936-ban
adott a szovjet népnek. A sikeres szavalatokkal színesített műsort Kertész Lajos elvtárs, a
Bartók Béla Szövetség kerületi
karnagya vezényelte.

„VAN MIT VEDENUNK

!"

Honvéd-levél a M e z ő g a z d a s á g i Kiállításról
(Tudósítónktól)
Néphadseregünk tisztjei, honvédéi és alkalmazottai egyaránt nagy lelkesedéssel vették ki részüket abból a
kirándulásból, amelyet a szocializmusért vívott harc jegyében
tettünk
Hódmezővásárhelyre
hogy az ottani Mezőgazdasági Kiállt.ás t megtekintsük. A kiállításon kézzelfoghatóvá vált az 'par
és mezőgazdaság közötti szoros
kapoos a szocializmusban, amelyet eddig csak elméleti téren ismertünk. A zsellér- és szegényparaszt sínylődő é'.etét hozta teljes
uikerrel párhuzamba a kiállítás.
A kombájn, az újrendszerű
perme'ezőgép é3 sok-sok technikai újítás, amellyel szocializmusunk ipara támogatja fejlődő mezőgazdaságunkat, újabb kézzelfogható állomását jelen:i annak
az útnak amelyet Pártunk vezet
a szocialis;a építés győzelméért.
Az ott látottak alapján valamennyien
még
világosabban
megértettük Farkas Mihály vezérezredes bajtára, honvédelmi
miniszterünknek azt a kijelenta-

rét, hogy: „Van hazánk — új,
belső, elsöpörhe.e len szocialista
tartalommal — van mit védenünk!'"
A Nemzetközi Gyermeknap
eseményei és ennek a kiállításnak,
megtekintése ismét megacélozzák
gyűlöletünket és harckészségünket az imperialista fenevadak ellen s megsokszo. ózzák szere'e:ünket dolgozó népünk, Pártunk
és nagy vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs iránt.
Bokrétás András
szakaszvezető
hétvégi

Dolgozók
hütönvonala

A dolgozók kívánságát a június
11-én különvonat indul Szeged-Rókus állomásról Gyopárosfürdőre cs
vissza.

A vonat Szeged-Rókus állomásról
kb 7 óra 30 perckor indul és vtszszaindul Gyopárosfürdőről kb. 19
óra 10 perckor. Részvételi jegy ara
6 forint. Jelentkezni lehet délután 2
óráig az IBUSz MÁV Hiv. Menet-

jegyirodában, Klauzál-tér 2,
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Mi TÖRTÉNT ÉS Ml TÖRTÉNIK?
VARHATÖ IDŐJÁRÁS•
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Csütörtökön
délelőtt játsszák
az SzSzMTE—Békéscsaba
labdarugó

Páríhirek

Mérsékelt délkeleti, déli szél, vál.
lozó felhőzet, néhány helyen zápor- Egyéni tanulók, esti iskolások
eső, zivatar. A meleg idő tovább tart. figyelmébe!
VÍZÁLLÁSJELENTÉS;
Június 8-án, csütörtökön délelőtt
A Tisza igen alacsony vtzállású. 10 órakor a Pártoktatás Házában
Hőmérséklete Szegednél 21.5 fok. nyilvános konzultációt rendezünk „A
tanítása a
Vízállások: Tokaj —71 (10 száza, marxizmus-leninizmus
lék), Szolnok —126 cm (10 száza- nemzeti és gyarmati kérdésekről" c.
lék). A Maros Makónál 17 cm, (12 anyagból
százalék.)
Az elvtársak az anyaggal kapcsolatos kérdéseiket írásban kedd délig
juttassák el az oktatási osztályhoz.
Egyéni tanulók
figyelmébe!
A 3 hónapos színvonalon tanuló
elvtársak konferenciáját a „Pártról"
jövő vasárnap, 11-én fél 9 órakor
tartjuk az Iparostanuló iskolában.
Oktatási
osztály.

MOZI

Belvárosi (6, 8): Kalózok kincse.
Korzó (6, 8); Makacs menyecskék
Június 6-án a szakszervezet; szék.
Fáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet
hiradó. — Kubáni melódiák. — Al- házban bizalmi és ötvenes-bizalmi
latok szigete. — Ellopták szivemet. értekezletet tartunk a Magyar Házfelügyelők helyiségében. Minden bi.
MSzT f Unszol gálát
zalmi, öávenes-bizalmi megjelenése
A Magyar-Szovjet Társaság mo- kötelező. Vezetőség.
Szakmaközi
zija kedden Győriszéken játssza a titkárság.
„Sztálingrádi csata" cimű szovjet
filmet, ezenkívül kultúrhiradót mutat be.

Szakszervezeti

hirek

Mint már Jelentettük, a Június
11-re kitűzött labdarúgómérkőzéseket előre hozták június 8-ra.
csütörtökre. Ekkor kerül tehát lejátszásra az SzSzMTE—Békéscsaba
labdarúgó mérkőzés. A Déli-csoport
bajnokjelöltje, az SzSzMTE jelenleg egy ponttal vezet az ugyancsak
bajnokságra törő Szolnoki Lokomotív előtt. Ennek ellenére csütörtökön feltétlenül győznie kell a csapatnak, ugyanis már döntetlen esetén is kellemetlen meglepetés érheti
az SzSzMTE-t. Hogy miért, azt világosan láthatjuk az alábbiakból:
Abban az esetben, ha az SzSzMTE
1:1-et játszik, akkor 7:0-ra, 2:2-nél
6:0-ra és 3:3 esetén csak 4:0-ra kell

Jó

látókkal

győzött
vereséget

a Déli válogatott
és a
szenvedett
a
Textiles

Déli csop. válogatott, Nyugati
csop. vál. 1:0 (0:0).Déli csop. fel
ál'tása: Horváth — Bozóki,
Czikkeljy,
Gyuris
— Szőke,
Szó'cs — Körmendi, Boros, Bánáti, Szilasi, Szák. A mérkőzés
kezdetén mindjárt a Déli válo.
gatott irányítja a játékot. A tá-

SZOCIALISTA MEZOGAZDASAG

MŰVÉSZET

Június 10-én, szombaton este 8
órakor opera est az újszegedi Szabadtéri Színpadon.
Ebben a rovatunkban — amint már Irtunk róla — időről időre
A Szegedi Filharmóniai Zenekar
13-án, kedden este 8 órakor rendezi beszámolunk azokról az eredményekről és hibákról, amelyeket Szegeden és környékén a mezőgazdasági munkálatok, főként a termelőmeg hangversenyét a színházban.

—

BOLDOG

PARASZTSAG

csoportok munkája körül tapasztaltunk- Most a héten örömmel láthat-

Június 24-én és 25-én tartja juk, hogy több eredmény és kevesebb hiba mutatkozik, ami elsősorhangversenyét a fegyveres testüle- ban annak a jele, hogy dolgozó parasztságunk mindjobban követi Pártek 150 tagú fúvósegyüttese az uj- tunk iránymutatásátrrpjedi szabadtéri színpadon.

HELYES

győznie a Szolnoki Lokomotivnak,
hogy jobb gólaránnyal megnyerje a
bajnokságot, s ami ezzel együtt jár,
az NB I-be való bejutást. A szegedi csapatnak — az előbbiek alapján
— mindent el ke® követnie a győzelem érdekében, vagyis legalább
olyan játékot kell nyújtania, mint
Kecskeméten, mert Békéscsaba komoly képességű játékosokkal rendelkezik. Hogy az SzSzMTE Játékosok becsülettel fognak küzdeni,
ahhoz nem férhet semmi kétség,
•hiszen nekik sem lehet közömbös,
hogy ősszel az NB I-be vagy csak
ismét a« NB ILben képviselik Szeged város labdarúgó sportját.

HELYTELEN

madások azonban rendre elakadnak a nyugatiak védelmén. A H.
félidőben a délieknél Szabó jobb-,
Bozóki balhátvéd lesz. A II. fél-

•

Szolgálatos

gyógyszertárok;

Borbély őrök. b. Ugry I.: Sztálinkőrút 20. Telefon: 35—02. Leskó
Vilmos; Újszeged, Vedres-utca 1.
Telefon: 40—37. Nagy örök. k. dr.
Hangay; Április 4.-útja 31. Telefon: 35—13. Zakar S. örök. k Máthé
Mihály: Valéria-tér 1.
•

EWÉGI
HANGVERSENYT
rendez a Juhász Gyula.utcai iskola u törő énekkara ma délután
(1 órakor a Klauzál-gimnázium
dísztermében. Minden érdeklődő
szeretett*! vár az énekkar.
x A KOSSUTH ZSUZSANNA
AlJami Ápolóképző Iskola (Szeged, Kálvária-ut 1. szám)
uj
évfolyamot indit. Felvételre jelentkezhetnek 18-tól 30 évi korhatárig. A jelen'.ktzés személye,
sen junius 8-án, 9-én és 10-én
reggel 8 órától a fenti cím alatt.
Tchmidt Margit iskolavezető h.
IIIEDETMENY
A Táwezetéképitő NV által a
város területén kiépülő villamosentrgiavezetékek
vezetékjogi
megállapítása tárgyában benyuj.
to't kérelmét és tervét az 1931:
XVI. tc. alapján közszemlére tétettem ki. A vezetékjogi
terv
í'zcged város VI. műszaki ügyosztályán, Széchenvi-tér 11., II.
cm. 13/b. sz. ala't érdeklődők áltat megtekinthető és az esetleg
fölmerülő észrevételek
szóban
vagy iráaban ugyanott megtehetők.
Polgármester

Munkaerögazdálkodás hírei
Jelentkezzenek
kirendeltsé
Künknél helybeli
épí.kozéshez
férfi segédmunkások.
Felhívjuk a vállalatok
figyelmét
arra, hogy
munkaerószükségletüket
csak abban az esetben tudjuk
bizto.
sitani, ha egy héttel a munkába állítás elStt az előre látható
szükségletüket
bejelentik

Jttnium 8-án,
entttBrtOkön

e»í»

OlhsnnnrvLJ^ct

ződik a helyes munkaszervezés
és a szocialista munkaverseny
fontosságáról, ugyanakkor akadnak olyan csoporttagok, akik felülnek a kulákok uszításának és
HELYES
napszámról beszélnek. Tudniok
magatartásba mutat a z is, hogy a kellene pedig, hogy a termelőc-»orösikei „Micsurin"
termelöcsoport portban minden dolgozó annyi
a szőlő permetezését 200 százalékra juttatásban részesül, amennyi
teljesítette. Ez a csoport élenjár abban is, hogy az ország valamennyi munkát végez és ma már egyikük
terme,őcsoportját
paprikatermelési sem szolgája, hanem ura a földversenyre hívta kl• A szatymaz* nek. A kulákok híresztelései pe„Petőt?'
tcrmelőcsoportnál
Deák dig csupán arra jói;, hogy megLukács közel 280 százalékra lcicáiét le a permetezést
és
vállalta, zavarják a dolgozó parasztság
hogy a kővetkező"permetezést
300 | '"'"dinkább kibontakozó új, cgyszázalékra teljesíti.
I re boldogabb éleiét.

Zenélő villamosok járják Szegedet
a könyvnapokon
A dolgozók
színes,
hangulatos
ünnepévé akarják
tenni az idei
könvvnakopat
A könyvnapok rendezői gondoskodnak arról, hogy a
dolgozókat a vásárolt könyvek kcd.
ves, hangulatos napra emlékeztesse.
A könyvnapok alkalmával feldíszítik a várost s a legkülönfélckép
tudatosítják a dolgozókkal, hogy a
könyv: fegyver. Fegyver a szocializmus építésében, fegyver abban o
hdreban, melyet a békéért folytatunk az iíj háborúra spekuláló imperialisták ellen.
A z idei könyvnapok érdekes színfoltjai lesznek a hangos villamosok,
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:
BÓDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókal-u. 4.
Telefon: 35-85 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34 38.
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16. és 35-00
'Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak.

K OK z 0

MAKACS

Magyaror s zág—Lengyelország
5:2 (2:2). Varsó, 47 ezer néző.
Az első félidőben a nagy lelkese,
déssel játszó
lengyel csapat
egyenrangú ellenfele volt a magyar válogatottnak. A H. félidőben azonban mindinkább kibontakozott a magyar csapat nagyobb technikai és taktikai tudása. Végeredményben a
magyar csapat győzelme ebben az

Kata,

Ft.

arányban is megérdemelt. Góllö.
vők: Puskás 2 (egy a 11-esből),
Szilágyi (3). Jó: Kocsis, Puskás
(a mezőny legjobbja), Bozsik és
Lantos.
Magyarország B)—Lengyelország B) 2:0 (1:0). Diósgyőr,
20 ezer néző.
Góllövők: Budai,
Bundzsák, Jó, Nagy H , Kovács
I. és Bundzsák.

APROHIRDETES
SZÉPEN bútorozott
különbejáratú
szoba azonnalra kiadó. Ugyanott
BE.IÁRÓ takarítónőt a délelőtti modern gyermekkocsi, járóka, női
órákra felveszek. Partizán-utca 28. kosztüm eladó Clm a kiadóban.
155-3
1551
16—20 ÉVES, megbfzhaló. kerékpá- BELVÁROSBAN 3 szobás, parketrozni tudó leányt gyógyszertárba tás, összkomfortos magánházat ventakarítónőnek felveszek Mátyás-'tér nék lakásátadással, vagy fél házat
4/b. szám.
1542 fenti feltételek szerint. „Tipp-topp"
1541
IDŐSEBB férfi elmenne portásnak, jeligére.
árukísérőnek, vagy éjjeli őrnek. SZOLID, földszintes, különbejáratú
Sztálin-krt. 63. sz.. fáspince. 1430 bútorozott szobát keresek azonnalra. Értesítést kérek; Játékáru NV.
I
ADAS-VETEL
0
Lenin-utca 5 szám.
1537

I

tUÜLAUVUZAS

4

KERÉKPÁRVERSENYZŐK
figyelem! Autómotló, kerékpár
eladó.
Megtekinthető délelőtt. Cím a kiKIAartasoK Ke/dete a neiváissi es Korzó
n ozihan .ófkHznap es ; órakor.
1545
-fl«4r-an l nnen-an
- rt-akn. adóban.
FÜRDŐKÁD és fali mosdó eladó.
v tAü.LYA
• mszinna? Megtekinthető; Madách-utca 6 sz.
•i "i.troN 34— n i 1
földszínű.
1540
ANYAKOCANAK való 7 hónapos,
JUNIUS 7-IQ, SZERDÁIG:
fekete Berksir disznó eladó. Kálvá1. M A G Y A R H I R A D Ó
ria-tér 8.
1543
2. SZOVJET HIRAOÓ
3. KUBANI M LÓDIAK
BELKLINIKA kutyákat és nyulakat
4. ÁLLATOK SZIGETE
vesz.
1464
5. E L L O P T A K SZtVEMET
|
LAKÁS
|
b. SZABADSÁGUNK SZÜLET
É
S
N
A
P
J
Á
V
Á
Í1950epr.4
KÜLÖNBEJÁRATÚ,
kis,
szerény
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.
bútorozott
szoba
fürdőszobával
cioadasok netköznap iei i j> kui,
Va»ar- éa llnnepn-p5, fé 7 ós or
azonnal kiadó. Dugonics-tér 11. I.
Felelős vezető: Erményl Lajos
em. 3.
1552
a
NAGYON szép belvárosi szoba, fürHungáriában.
— Fellépnek: Szabó I álÓS
dőszobával nyári hónapokra kiadó.
Miklós
az Operahá; művészei. Belépd Ülj 2
„Köztisztviselő" jeligére,
1548

Uf perei lesi és

Sortvezetők figyelem!
Országos Sporthivatal nagyszegedi Sportfelügyelősége junius
7-én, szerdán délután 7 órakor a
Szakszervezeti Szókházban (Kálvária-utca 10.) sportvezetők ér.
tekezletét tartja.
Felhívjuk az
összes üzeinf,
tömegszervezeti,
alapszervi sport- és MHK-fe4elősök figyelmét, hogy a fenti értekezleten feltétlen
jelenjenek
meg.
Sportfelügyelőség

Biztosan gyftzött a z A) é s B) válogatott
a lengyelek ellen

kincse

MENYFCSKÉK

(2:0).

A Szabadságharcos Szövetség városi bizottsága és a szegedi
Lokomotív motoros szakosztálya június 8-án, csütörtökön, modoros háztömbkörüli versenyt rendez a Széchenyi-téren- A motorosverseny abból az alkalomból kerül megrendezésre, hogy ezen a
napon tarja Csongrád megye ifjúsága a megyei küldöttválasztó
gyűlést, amely a csongrádmegyei és a szegedi ifjúság kongreszsstusi képviselőit választja m e g.
Ezek a küldöttek képviselik a megye és Szeged ifjúságát június 18-án Budapesten, a Párt ifjúsági szervezetének alakuló
kongresszusán.
A versenyen résztvesznek a délkerület legjobb motoros versenyzői és az üzemek összes amatőr versenyzői.
Jegyek ára elővételben 50 fillér, a helyszínen 1 forint Jegyek kaphatók a „Délmagyarors zág" kiadóhivatalában és a helyszínen.
I

melyek n kitérőkben színes, változatos műsorral szórakoztatják
a
dolgozókat, ismertetik
» könyvnapok könyveit s „ vá^aro'liato könyvek jelentőségét.
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést
vállalok. Ölomkristályt veszeK. —
BELVÁROSI
Telefon . 40—
Szeleiné, Kelemen-utca 7. sz.
BEFŐZÉSHEZ finom szesz, szalicil,
KEDDEN:
celophan, vanília Meinl-fiók, LeninSzovjet i l ' m !
(Kárász)-utca.
KERÉKPÁR, Írógép javítása szakszerűen Rádió OKÁ utalványra, kerékpárgumik, alkatrészek kaphatók
Kelemennél, Kelcmen-u. 11. sz.
Telefon Aul. 33 44
hérle*
1343
Junius 9-ig, péntekig;
PATKÁNYFOGÓ KUTYÁT VESZ
A legújabb csehszlovák
a Délmagyarország Nyomda NV,
film
Lenin-utaa 9.

Kalózok

idejű játék alapján a Déli válogatott nagyobb
arányban
is
győzhetett volna. Jó: Czikkely,
Gyuris, Szöcs és Szőke.
A Honvéd vál Hmvásárhely
vál. 9:a (6:0).
Á Honvéd mintegy kétezer néző eűiött igen szép iskolajátékkal
győzött. A gólok közül Bene (3),
Böjtös (2), Korom (2), Fodor
és Lukács
1—l-et
lőttek. K.
Lombik-Szegedi
Textil
3:0

Nagyszabású motoros verseny
csütörtökön Szegeden

A MUZEUM nyi'tva vasárnap és kezdeményezés volt a szegedi „Dó
Ünnepnapokon 9 óráról 13 óráig zsa" termetőcsoporttó 1, hogy Csőn- azonban, hogy amikor a legtöbb
csoporttag mindjobban meggyőhétköznapokon 0 órától 14 óráig.

grdd megye valamennyi
termeidA SOMOGYI KÖNYVTAR nyit- csoportjdt tcrménybegyüjtési
verva köznaookon 0-tfl| 18 óráig.
senyre hivta kl és megfogadta, hogy
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR a minisztertanácsi határozatban előreggel 8 órá ól este 7 óráig van írt munkálatokat határidő előtt 0t
nyitva
köznapokon
Könyvkönappal teljesíti.
csönzéj, <L a. 8-tól 1 óráig.

Honvéd,

le
mérkőzést

|

KÜLÖNFÉLÉK

fr

SPITZER
asztalos bútorműhelyét
Attila-utca 16. szám alá helyezte.
Rekamié-állványok készen kaphatók.

LACZKÓ órás üzletét Széchenvilér 9. Szám.
Zsótér-hAzba
he.
h/ezte át. Órák javításéi szakszerűen. olcsó áron készítem zseb.
óráiét karórára alakítom.
FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fasonokba, melltartók, gyógyfűzőket
méretre készít Höfle fűzőkészítő,
Klauzát-'iér 3.

JUNIUS 4-én Újszegeden elvesztettem Anker karóráma't. A megtaláló,
vagy nyomravezető 100 forint jutalmai kap Polgár-utca 14. sz,
T538
KÉT kulcsot találtak karikára fűzve Igazolt tulajdonosa átveheti a
kiadóban.
KÉREM azon becsületes megtalálót,
aki folyó hó 3-án este a Gizella-tér
és a Nagyállomás közötti villamosvonalon a villamosba felejteti aktatáskámat a benne évö Gyárép. NV
fulballigazolásokkal megtalálta, jutalom ellenében juttassa vissza a
Gyárép. NV Kálvária-u'ica kombinát-gyár portájára Király József
sportintéző nevére.
1544
GYERMEKNAPON
a színházban
elveszett drapp kötött gyermekkabát. Megtalálója jutalom ellenében
adja le Pe'tófi Sándor-sugárút 25.
az. I. emelet 4.
1539

