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A román
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békeharcosok

távirata

Sztálin
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FILLÉR

elvtárshoz:

Több mint 10 millió d o l g o z ó irta a l á
a békefelhivást
A bukaresti
Szabadság-stadionban tömeggyűlést tartottak. A gyűlés résztvevői táviratot
intéztek
Sztálin generalisszimuszhoz:
Mi, a bukaresti békevédelmi bizottságok tagjai és a békehare más
cklív résztvevői, a Román Népköztársaság állandó békevédelmi bizottságának felhívására összegyűltünk abból az alkalomból, hogy befejeződött a stockholmi békefelhívás aláírási mozgalma. A gyűlésről
forró Üdvözletünket küldjük Önnek, a békéért harcoló népek szeretelt vezetőjének. Hazánk 10 millió 48.670 lakója irta alá a békefelhívást. Országunk minden dolgozója, minden becsületes embere határozottan követeli az atomfegyvernek, ennek a békés lakosság tömeges kiirtását célzó lámadó fegyvernek betiltását, az atomfegyvert
először használó kormány háborús
bűnössé nyilvánítását. A felhívás
aláírói hálával és szeretettel gon-

dolnak a dlesö Szovjetunióra, arra
az országra, amely szintén rendelkezik atomenergiával, de ugyanakkor kitartóan harcol azért, hogy
betiltsák ennek az energiának felhasználását az emberi élet és civi.
iizáeió elpusztítására, ezzel bebizonyítva azt
az elszánt akaratát,
hogy megvédi a békét.
Követve a Szovjetunió népeinek
ragyogó példáját, akik megmentették a világot a fasiszta-rabszolga,
ság borzalmaitól és most azért
harcolnak, hogy elkerüljük az új
világháború borzalmait, a jövőben
is fokozott elszántsággal folytatjuk
a békéért vívott harcot.
A népek békehareán
kudarcot
vall az angol-amerikai imperialisták provokációja és zsarolása, a
hóhér Tito fasiszta mesterkedése,
aki Jugoszláviában megtiltotta a
békefelhivás közzétételét és aláírását. A Szovjelúnió vezette béketábor erői legyőzhetetlenek, azok pe-

1

dig, akik
Hitler útját követik,
ugyanolyan nyomorultul fogják végezol.
Lankadatiannl fogunk dolgozni
szeretett hazánknak, a béketábor
tevékeny tényezőjének megerősítéséért. Fáradhatatlanul fogjuk ismertetni a Szovjelúnió békepolitikaját, amelyet a nagy Sztálin lángelméje irányit. Szüntelenül le fogjuk leplezni a háborús nszftókat,
az angol-amerikai
Imperialistákat
és aljas kiszolgálóikat, a fasiszta
Tito—Rankovics bandát és a jobboldali szociáldemokratákat. Hazánk
minden becsületes lakóját mozgósítjuk a Béke Hivel Vllágkongreszszusának támogatására, a békéért
vívott tevékeny harcra.
Bízunk az igaz ügy győzelmében,
melyért harcolunk, mert a békéért
harcolók táborának élén a dicső
Szovjetunió halad a nagy Sztálin
vezetésével."

WASHINGTON FENYEGET ES ZSAROL
A nyugati

burzsoá

sajtó

Az amerikai külügyminisztér'um hivatalos
közleményében
, Örömének és megelégedésének"
adott kifejezést,
hogy nyugateurópai dollárlakáj kormányai
engedelmesen csatlakoztak
a
E chuman -tervhez. Ugyanekkor a
..Yorkshire Post" newyorki tudó.
f i tója szerint „amerikai vezető
körök magas árat fizettetnek
majd Anglia elutasító magatar-

elszólásai

a Schuman-tervvel

tásáért, ha ujabb amerikai „segélyre" lenne szüksége.
Francia sajtóhangok szerint az
angol kormára-" nem a javaslat
„munkásellenes" volta miatt tiltakozik, hanem az angol világkereskedelmet és európai világpiacait félti. Az
„Associated
Press" pedig arról beszél, hogy
az amerikaiak politikája Európa
felé hamarosan még drasztikusabb lesz.

kapcsolatban

Az angol külügyminisztérium
szóvivője különben már közölte,
hogy a kormánv „előkészíti a
Schuman.terv olyan változatot,
amely lehetővé
tenné.
hogy
Nagybritannia részt vegyen abban."
így készítik elő az angol közvéleményt arra, hogy esetleg
más csomagolásban, de az angolok vé.gülís elfogadják a Schuman-tervet.

Franciaországban
eddig több mint ötmillió
irta alá a stockholmi békef elhivást
M

dolgozó

A Béke és Szabadság Harco- vid idő alatt 30 millióról 70 mil- komoly aggodalmát fejezte ki az
Erich Ho- angol kormány politikája felett,
sai Országos Bizottsága vasár- lióra emelkedett.
neokel,
a
Szabad
Német
Ifjúság amely háborúba sodorja az ornap a
elnöke bejelentelte, hogy Nyu- szágot.
PARIS
gat_Németországban az ifjú béBÉCSBEN
közelében
lévő
Montreuil- keharcosok kongresszust fognak junius 10-én ül össze a békevéKocsemaszov szovjet
ben
gyűlést
tartott,
ame tartani.
a delmi kongresszus, amellyre az
iyen Fernande Vigno beszá- küldött hangsúlyozta, hogy
molt a békealáirási
mozgalom berlini találkozó sikere bizonyít- ország különböző részeiből béke.
franciaországi
eredményeiről. ja: milyen nagy jelentősége van staféták indultak a főváros felé.
Közölte, hogv mindenütt ahol a az ifjúságnak az egységes, deOLASZORSZÁGBAN
felhívást bemutatják és isimerte- mokratikus Németországért fojellemző
a békefelhivás erejére,
iik, a dolgozók csaknem 100 szá- lyó harcban.
hogy sok olasz pap is megbélyera'éka aláirja a békeiveke'-.
AMSTERDAMBAN
gezi az atomfegyver használatát.
Trainciaország 90 megyéje közül
az
e'.dig 59-ben több mint ötmillió a Holland Kommunista Párt fő- Santin trieszti püspök volt
e'áirást gyűjtöttek, ez azonban titkára felhívta a holland kom- első, aki nyiltan támogatta az
még csak az első állomása
a munistákat és velük együtt az atombomba-ellenes felhívást. Kenyilatkozatot tett
ország valamennyi dolgozója'-, ményhangu
mozgalomnak.
néhány nappal ezelőtt
Galazzi
Jurij Zsukov, a „Pravda" pá- hogy az erős hatósági nyomás Grosseiteoi
püspök
és
Simonetti
ellenére
fokozott
erővel
és
bátor,
risi tudósítója arról a hatalmas
Toscanini püspök is. Az olasz
béketüntetésről emlékezik meg, sággal küzdjenek a békéért é3 válogatott
labrarugó csapat vaamelynek jegyében a vasárnapi írják alá a békeiveket.
lamennyi
tagja,
Rio de JaneiroNemzetközi Gyermeknap Páris.
LONDONBAN
ba való elutazása előtt, aláirta a
ban lefolyt. A hatalmas gyermekfelvonuláson
a gyermekek az Angol Kommunista Párt Vég- stockholmi békefelhivást.
ilyen feliratokat vittek: „Tiltsá- rehajtó Bizottsága a békealóirás.
A LENGYELORSZÁGBAN
tok be az atombombát!", „Elni gyiiitéssel kapcsolatban nyilt levelet
adott
ki,
amelyben
felhív,
tartózkodó
jugoszláv emigránsok
akarunk!", „Apák, anyák, menta
setek meg bennünket az atom- ja a Párt tagjait, hoerv tegyék nyilt levélben közlik, hogy
a
béke
védelmét
tevékenységük
stockholmi
békefelhivás
aláírásábombától, amig nem késő!". Délután a Buffalo-stadionban sok alapjává és segítsék elő a juniu3 val egyben arra kötelezik ma.
izezer apa,
anya és gyermek 22-i békevédelmi értekezlet sike- gukat, hogy egyre nagyobb erőtüntetett a béke mellett. „Nehéz rét. Az angol közalkalmazottak vel harcolnak a békéért és Jutörni — írja a tudósító —, mi- szövetségének londoni értekezlete goszlávia felszabadításáért.
lyen képet mutatnak a dolgozók
gyermekei a francia fővárosban,
A Japán Kommunista Párt
ahol a városi
költségvetés kiadásainak minden száz frankáltalános sztrájkra hívja tel a dolgozókat
jából 35 frank jut a rendőrségre és mindössze 0.05 frank
a
gyermek-üdülte'ésre. A gyerme- a párt betiltását célzó tervek elleni tiltakozásul
mekek arca
halovány, alakjuk
A japán nép növekvő bé. vényen kivül és távolítsa 0!
vézna."
kemozgalma és az amerikai őket a közszolgálatból. Ez
megszállókkal szemben érzett azt jelenti, hogy a KommuBERLINBEN
kirobbanó felháborodása miatt nista Párt 36 parlamenti képj
a DIVSz Végrehajtó Bizottságé, megrettent amerikaiak fokoznak
sajtófogadásán Guy de zák a terrort a japán haladó viselője közül az a hat, aki
Boysson rámutatott arra, hogy a erők ellen. Mac Arthur utasí- a Központi Bizottság tagja,
DIVSz fejlődése fényesen bizo- totta a japán kormányt, hogy elveszíti mandátumát. Ez a
nyítja az egész világ békefront- a Japán Kommunista Párt terrorintézkedés egyben előkéjánaík erősödését. A világszövet- Központi Bizottságának vala- szíti a Kommunista Párt beség tagjainak száma ugyanis rö- mennyi tagját helyezze tör- tiltását.
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Elérkezett az idő, amikor ellenállást kell kiiejteni
az angolokkal és amerikaiakkal szemben
— irják

a sziriai

A sziriai és libanoni
lapok
élesen bírálják az angol-franciaamerikai közös nyüatkozatot a
közeikeleti
fegyverszállításról.
Az „Al-Dzsalpa" sziriai lap ezt
írja: „A három nyugati állam
főcélja arab katonai erő létesitése, amelyet a Szovjetunió ellen
lehetne használni esetleges háborúban. Felháborodást kelt az
a tény, hogy a három nyugati
ország a mi ügyeinkben hoz döntést. Hogyan beszélhetünk arról,
hogy országaink függetlenek és
hogy kormányaink maguk döntik
el országaik sorsát?"
Az „Al Insa" sziriai lap ezt
írja: „A nyilatkozatot politikai
kétszínűség hatja át, melynek az
első világháború óta áldozatai
vagyunk. Elérkezett az idő, ami-

és libanoni

lapok

kor ellenállást kell kifejteni az
angolokkal
ós
amerikaiakkal
szemben, akik arra törekszenek,
hogy ismét pusz.ulásba taszítsanak bennünket"
Az „As-Sark" libanoni lap ezt
írja: „Az arabok meg vannak
győződve arról, hogy az angolamerikai imperialista politika a
pusztulásba vezeti őket. ,
Vasárnap este Damaszkuszban
tüntetés volt, tiltakozásul a háromhatalmi középkeleti nyila'kozat ellen. A tüntetők elítélték a
nyilatkozatot, mint a nyugati
hatalmak beavatkozását az arab
államok belügyeibe.
A rendőrség szétverte a tüntetést és harminc személyt letartóztatott

Tito nem tudja
fasizálni
a jugoszláv
ifjúságot
A Scanteia „A júdás Tito
nem tudja fasizálni a jugoszláv
ifjúságot" cimü cikkében megállapítja, hogy kudarcot vaŰ a
belgrádi kémeknek és gyilkosoknak a jugoszláv ifjúság fasdzálá.
sát célzó törekvése.
A Tito—Rankovics-kBkk „szocialista" nevelésről beszél, de a
marxizmus-leninizmus
tanait
meghamisítva, azokat a Tito-féle
fasiszta
ideológusok mérgével
helyettesitik. Az ifjúságot elszakítja a haladó szovjet kultura
forrásaitól, üldözi azokat a diákokat,
akik oroszul tanulnak,
vagy orosz irodalmat olvasnak.
Ugyanakkor amerikai
könyvek
propagálják az „amerikai élet.
módot",
|- 1 ;

„Hazafias" nevelés cimén Tito
gyilkosainak életrajzát és müveit tanítják. Ezekben a müvek
ben nincsen szó a nemzeti felszabadulásról, nincsen szó a dicsőséges Szovjet Hadseregről é3
a nagy Sztálin iránti határtalan
bizalomról, — bőven alkalmazzák azonban a „müvek" a német
és olasz fasiszta nevelési mód.
szereket.
A lap kiemeli, hogy a jugoszláv diákok ezek ellen a mesterkedések ellen, a demokratikus tanításért, a békéért küzdenek. A
jugoszláv dolgozó nép, oldalán a
jugoszláv demokratikus ifjúság
is, egyre hangosabban emeli fel
szavát a békéért és a demokráciáért küzdők soraiban.

Anglia nem élhetné fut
a Szovjetunió ellen viselt atomháborút
— irja

egy ismert

angol

Az amerikai imperialistáknak a
nyugati országok maradék függetlensége ellen intézett egyre brutálisabb 'támadása és a Szovjetúnióvezette béketábor hatalmas megerősödése már a nyugati
jobboldali körök előtt is felveti a reménytelen jövö képét. Ez a szorongás nyilatkozik meg többek között dr. Joudnak, az ismert angol
jobboldali filozófusnak a „Sunday
Dispatch"_ben irt cikkében is.
Anglia

függősége

az

Egyesült

Államoktól — írja — nemcsak leniázó, hanem veszedelmes is, mert
ha kitör a háború, akkor Amerika

Külön

jobboldali

filozófus

atomvédő párnának, vagy ütközőnek használja majd fel
'Angliát.
Más szóval — az angol szigclek
feladata lesz az Egyesült Államoknak szán't atombombák minél nagyobb részét felfogni. Meggyőződésem szerint nem élhetnénk túl a
Szovjetunió ellen viselt atomháborút és államférfiatok legfőbb feladata, hogy ettől a veszélytől Angliát 'távol tartsák. Ennek legfőbb
akadálya azonban az a politika,
ami Angliát ahhoz az Amerikához
fűzi, amely azt hiszi, hogy pénzzel megvásárolhat más népeket,
hogy azok helyette harcoljanak.

postai légi járatok
indultak
egyes vidéki városokba

A belföldi légijáratokat a posta
eddig is felhasználta postaküldemények szállítására. Kedd halnali 4
órától kezdve külön posta-légiiáratok indultak az ország fontosabb
városaiba. Ezek a járatok vasárnap,
hétfőn, ünnepnap és ünnep utáni
nap kivételével minden reggel négy
órakor indulnak a ferihegyi-repülőtérről és a nagyobb, forgalmasabb
helyekre szóló levél, levelezőlap,
postautalvány és szállítólevél-küldeményeket tartalmazó postazsákokat repülés közben dobják kí. A
megjelölt helyen az illető postahivatal dolgozója már várja a repülőgépet, a gépből kidobott postazsákot azonnal továbbítja hivatalába,
úgyhogy a kü'deményeket már a
kora reggeli órákban kikézbesítikAz Ilyen küldeményekért a posta
nem számít pótdíjat. Ez a kezdeményezés is egyike azon célok
megvalósításának, amelyeket a posta az ötéves terv keretében maga
elé tűzött.

órákban a postaküldeményekel tartalmazó
zsákokat:
Jászberény,
Gyöngyös, Eger, Miskolc, Szerencs,
Nyíregyháza, Debrecen, Kiskunfélegyháza, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, M-akó, Békéscsaba, Orosháza, Békés, Mezóberény, Gyoma és Mezőtúr.

Bércsalókat vettek
őrizetbe

'A' belügyminisztérium sajtóosztálya közli:
A salgótarjáni kapitánysá-'
őrizetbe vette és az államügyészségnek adta át Darázs
Sándort, a salgótarjáni Acélárugyár üzemmesterét, Szerémi Gyula bérfelírót, Miskolczi László és Nagyváradi Ferenc gépkováccsokat.
Darázs és társai bércsalá -l
követtek
el
és körülbei; 1
75.000 forint értékben károsíA postai légi járat ok a következő tották meg
népgazdaságunhelyeken dobják e a koca hajnali kat.
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„Megtiszteltetés a Part ifjúsági csapatának
tagjává lenni"
Két

nap

alatt közel
a Magyar

50 ifjúmunkás
csatlakozott
Kenderben
a küldöttválasztó

az ifjúság
gyűlés

szervezetéhez
előtt

SzIT-tag, illetve a lélesülő DISz jönnek külöfteik megválasztására a
tagja, a többiek szabadságon van- megye legkiválóbb ifjúmunkásai,
nak, de azon leszünk, hogy őket dolgozó parasztfiataljai és diákjai.
A Magyar Kender
SzIT-ifjúsága
i<< bevonjuk nagy munkánkba. énekszóval,
zenekarral vonul majd
Ezt az eredményt a Párt segít- fel a küldöttválasztó gyűlés köségével, segílő támogatásával ér- szöntésére és velük megy az időtük el. Tudatosítjuk ifjú társaink sebb elvtársak egy csoportja is.
között milyen megtiszteltetés réS z e g e d többi üzemében
szünkre, a Párt ifjúsági csapats
hasonló
lelkesedéssel készülnek
tának tagjává lenni, a Párt célkitűzéséért dolgozni, a Rákosi a küldöttválasztó gyűlés napjára és
a lelkes előkészületben a
elvtárs által irántunk megnyilat- ebben
Pártunkhoz tartozó ifjúsági tömegkozott bizalomnak jó munkánk- szervezet iránti szeretet nyilatkokal megfelelni. Követjük Pártunk zik meg. Ezt bizonyítják azok a
útmutatását, követjük a dicső levelek is, amelyek szerkesztőségünkbe érkeziek. Majoros János a
Komszomol példáját."
Dohánygyár ifjúmunkása például
— Már eddig is idetartozónak u többi között így ir:
éreztem magam a SzIT-be, —mon„Az új, Pártunk
(ital
vezetett
dotta mosolyogva Jenei Júlia fiasokat vár a
tal szövőmunkás — és most még ifjúsági szervezettől
új, az eddiinkább örülök, hogy majd én is magyar munkásosztály,
tagja lehetek a Párt ifjúsági szer- ginéi sokkal nagyobrb
feladatok
vezétenek. Minél jobb munkával megoldását
várja. Ezt a ránk,
az
akarok erre méltó lenni és szerei- ifjúságra váró nagy feladatot, foném túlteljesíteni kongresszusi fel- gadjuk, hogy a lenini
KomszomolMagyar Ibolya, s vele együtt még ajánlásomat.
hoz méltóan, hűséges, odaadó munsokan gondolkoztak hozsá hasonkával, képességünkhöz
és
tehetséHozzá hasonlóan
lóan, Pártunk ifjúsági szervezeté- gondolkodnak a többiek is, lányok günkhöz mérten a
legtökéletesebben
nek megalakulása, a holnapig kül- és fiúk egyaránt az üzemben s igy hajtjuk
végre".
döttválasztó gyűlés fokozódó érdek- beszélt Bozó Pál, Nagy Béla áru„Sokkal könnyebb lesz a munlődést vált ki mindazokból is, akik hordozó, de ezt fejezte ki Patkós kánk ezentúl, _ Igy írt Fahisi Jáeddig nem tartoztak az ifjúság szer- Erzsébet, a versenyiroda dolgozója nos, szalámigyári ifjúmunkás —
vezett soraiba Jelentős szerepe van is.
mert közvetlen a Párttól kapjuk
A holnapi küldöitválasztó nagy- majd az útmutatást. Egy szervezetazonban ebben a Jó felvilágosító
a DISz megalakításának ben leszünk üzemi fiatalok, parasztmunkának, amelyet a Magyar Ken- gyűlés,
fontos állomása, a régi SzIT-tago- fiatalok és diákok, s így sokkal
der legkiválóbb SzIT-tagJai Indítot- kat
még fokozottabb munkára sertak meg a küldöttválasztó gyűlés kenti a termelésben és mozgalmi könnyebb lesz Pártunk vezetésével
még közelebb jutnunk egymáshoz,
előtt. Hétfőn és kedden gépeik mel- téren egyaránt.
lett keresték fel a SzlT-en kívülálló
Szeretnék még jobb
SzIT hogy összekovácsolva erőnket viszfiatalokat és elbeszélgettek velük az munkával hozzájárulni Pártunk If- s^averjük az imperialista háborús
új Ifjúsági szervezet jelentőségéről. júsági szervezetének megalakításá- uszítókat és harcoljunk a béke
Ennek a felvilágosító munkának hoz, — ezzel fordul a SzIT üzemi mellett".
eredménve, hogy a Magyar Kender vezetőségéhez Lippai Nagy Antal
Szeged valamennyi fiataljának
de vele együtt többen
ifjúmunkásai kedden délután már a áruhordozó,
is az eddig kevésbbé aktiv SzIT- gondolatait fejezik ki ezek a szakövetkező levelet Írhatták szerkesz- tagok közül.
vak és Szeged minden fiatatja jobb
tőségünknek:
A'z üzem minden fiatalja nagy munkával, lelkes igyekezettel ké„Kedves Elvtársak! Örömmel lelkesedéssel várja a holnapi kül- szül a holnapi küldöttválasztó
gyűlést, ahol Csongrád nagygyűlésre s ezentúl a Pártunk•vámolunk be arról, hogy tegnap döttválasztó
megye ifjú küldötteit választják hoz tartozó Ifjúsági szövetség
megés ma 48 új ifjúmunkás társunk meg a kongresszusra.
Virágcsokcsatlakozott ifjúsági szerveze- rokkal diszítik majd fel a gépeket, alakítására, amely békénk megvétünkhöz. Ezzel a Magyar Ken- s feldíszítik az üzemet is a nagy désében jelent erős fegyvert minnap alkalmából, amikor Szegedre den dolgozó magyar fiatal számára.
der 270 ifjúmunkásából 250
Igaz Erzsébet elvtársnő, a Magyar Kender SzIT titkára kedden
reggel igy szólította meg a szövőben dolgozó Magyar Ibolyát:
— Te, Ibolya, sokat gondolkodtam én már azon, hogy miért is
nem vagy te tagja a SzlT-nek, a
mi ifjúsági szervezetünknek. Hiszen
jó munkát végzel már néhány éve
itt az üzemben, köztünk lenne a helyed.
Igy kezdődött a beszélgetés, *
rövidesen kiderült, bogy Magyar
Ibolya is már régóta szeretne belépni a SzlT-be, csak eddig nemigen szólt még róla. Most azonban
a Dolgozó Ifjúság Szövetsége közeledő megalakulása tnéglnkább felkeltette benne a kedvet, hogy SzITes lehessen s utána ő is Pártunk
milliós ifjúsági tömegsaervezeténck
tagjai sorába tartozzék.
SzIT-tag lett
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4 dolgozók fegyelmezett és becsületes
munkája
elengedhetetlen feltétele a terv teljesítésének"
A Pamutipari NV komplexbrigádiának munkája
a S z O T határozatának végrehajtásában

A SzOT határozata többek között lakására és megállapítják, hogy mi
okból nom jelentek meg munkahelyükön. Ennek az az eredménye,
hogy egyre kevesebb az igazolatlanul távolmaradók száma.
Akt minden megokolás nélkül távolmarad munkahelyétől, azt fegyelmi elé áülitják, sőt még EIZ
üzemből is eltávolítják. Példa erre
Kovács Irma esete is, aki igazolatlanul három napot hiányzott, tehát
súlyosan megsértette a munkafeNézzük meg, hogyan Igyekszik gyelmet és azonnali hatállyal elbovégrehajtani a SzOT határozatát a csátották. A munkafegyelem megszilárdításához nemcsak a megtorló
Textilkombinát kotnplexbrigádja.
intézkedések, fegyelmi bizottságok
„ I munkafegyelem megbontói
határozata szükséges, hanem a jó
felvilágosító munka is.
a dolgozó nép ellenségei"
..Folytassanak a dolgozók között
— mondja a határozat Tehát nézzük meg először a munkafegyelmet. állandó szívós felvilágosító munkát"
Egy ilyen jelenséggel találkozunk A SzOT-nak ezt a határozatát úgy
máris, alighogy belépünk a Pa- Igyekeznek végrehajtani a Textilmutipari NV kapuján. Nehezen for- kombinátban, hogy a pártszervezet,
gó nyelvvel és keresztben álló sze- az üb. és a vállalatvezetöség részémekkel, részegen jön Perneki Sán- ről agitációs brigádot szerveztek.
dor egy műszaki dolgozó kíséreté- Az üzem falára egy nagy táblára
ben. A mellette elhaladó dolgozók mindig kiírják a legjobbakat, de a
megvetéssel néznek társukra- Tud- legrosszabbakat is, akik leginkább
c
ják, hogy aki részeg- arra nem szá- elhanyagolják a munkájukat, elejmíthatnak a munkában. Vétett a tes fonalat készítenek- Erről a tábmunkafegyelem ellen, tehát a dol- láról az agitációs brigád tagjai
megállapítják, kik végeznek jó mungozó nép ellensége.
Perneki Sándort persze hazaküld- kát, kik rosszat. Személyesen keték és tettéért másnap felett a fe- resik fel az agitációs brigád tagjai
a jó munkát végző dolgozókat, meggyelmi bizottság előtt.
A SzOT határozata óta a komplex kérdezik milyen munkamódszerrel
brigád úgy igyekszik a munkaié dolgoznak és ezeket a dolgozókat s
gyeimet megszilárdítani, hogy min- munkamódszerüket állítják példaden reggel készít egy kimutatást az ként a rossz munkát végző dolgoelőző nap igazolt, vagy igazolatlan zók elé. Rámutatnak arra is, hogy
hiányzókról és a«t nyolc órára a a jő termelőmunkával, selejtcsökbecsületes munkával
vállnlatvczetöségnek beadja- Ennek kentéssel,
a kezdeményezésnek már eddig ts mennyire hozzá tudnának ök is jánagy jelentősége van, mert így míg rulni az ötéves terv végrehajtásáaznan ki tudnak menni a mulasztók hoz.

kimondja: ,.Folytassanak a dolgozók
között állandó,
szívós
felvilágosító
munkát, tudatosítsák
az önként vállalt szocialista
munkafegyelem
jelentőségét
és azt, hogy „ munkafegyelem megbontói a dolgozó nép ellenségei. Növeljék a dolgozók
felelősségérzetét,
tudatosítsák,
hogy a
dolgozók fegyelmezett
és bersifle,'tcs munkája
elengedhetetlen
feltétele a terv
teljesítésének"

Felhívjuk
figyelmét:

Hogy jó munkát tudjanak a dolgozók végezni és kevesebb selejt
legyen, ehhez figyelembe kell venni
a SzOT határozatnak azt a részét,
amely így szól:
„Növeljék a dolgozók felelősségérzetét"

A komplex-brigádnak már ezen a téren is van egy elgondolása, ami
nagyban elősegíti a dolgozók egyéni felelősségének forrását
A komp!ex-brigád először is a hulladék és a selejtcsökkentést tartja
szem előtt. Hogy ezt legnagyobb
mértékig meg tudják valósítani és a
dolgozók egyéni felelősségét fokozzák, vászonzacskókat helyeztek el
a gépeken. A munka közben lehullott
pamutot, vagy selejtes fonalakat
ezekbe a zacskókba gyűjtik. A
zacskókat megszámozzák, gépek
szerint, majd a műszak végén öszszegyüjtik és a tartalmát lemérik.
Igy meg tudják állapítani, ki menynyi selejtet, vagy hanyagságból
összetaposott olajos pamutot készített a műszak alatt. Ez a módszer
igen alkalmas arra, hogy minden
dolgozót le lehessen ellenőrizni,
mennyi selejtett csinált. Ha túlsók
a selejt, a dolgozó dorgálásban részesül. Azonkívül felírják a nevét
a rossz munkát végzők sorába ? ez
arra buzdítja, hogy minél gondosabb, pontosabb munkát végezzen,
minél kevesebb selejtje legyen, mert
a selejttel nemzetgazdaságunkat károsítja.
Akiknek legkevesebb selejtjük, hulhalédjuk van, azokat megdicsérik s
ezzel is buzdítják őket, hogy igyekezzenek még jobb munkát végezni,
sőt a kiválóbb eredményt elérőket
az igazgatói alapból meg Is jutalmazzák.

az összes üzemi, hivatali és kerületi agit. prop.
felelősök
ma d. u. 5-1 tor az agit. osztályon feltétlenül jelenjenek
meg
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FALUSI BÉKEBIZOTTSAGOK HARCA
KENYERÜNKÉRT, BÉKÉNKERT
A békefelhívási aláírásgyűjtő
mozgalom idején nemcsak a vár
rosokban, hanem a falvakban ós
a tanyákon, így mindenfelé Szeged környékén is a dolgozó parasztság nagy lelkesedése mellett alakultak meg a békebizottságok. Ezek a békebiaottságok
jár'ak elől az aláírásgyűjtésben
s a dolgozó parasztság hatalmas
tömegének aláírását gyűjtötték
össze az atomfegyver használata
ellen, a háborús gyújtogató imperialisták aljas szándékainak
visszaverésére. A falusi békebizottságok munkája azonban éppen úgy nem fejeződhetett ezzel be, mint ahogyan nem fejeződött be a városi békebizottságok munkája sem. Feladatuk a
továbbiakban döntően az, hogy
Pártunk vezetésével élenjárjanak a békeharcban, élenjárjanak
a béke megvédésére mofzgositó
munkáiban.
Dolgozó parasztságunk legfontosabb teendője most a növényápolási munkák gondos elvégzése, s az aratási, cséplési, terménybegyüjtési munkák előkészítésének idejében való gyors
lebonyolítása. Mindezek egyben
szerves részei békeharcuniknak,
hiszen a jó termés biztosításával
erősítjük országunkat, erősítjük
a Szovjetunió által vezetett béketábor egyik erős bástyáját.
Nem szabad kárbavesznie egyet,
len szem gabonának sem s mész.
szemenően vigyázni kell arra,
hogy minél nagyobb sikerre ve-

zessen dolgozó parasztságunk.
Pártunk irányításával végzett
egész évi nehéz munkája. Az
imperialista háborús gyujtogatók
magyarországi barátai, a kulákok, a klerikális reakció minden
rendű és rangú tagja elkeseredetten igyekszik megakadályozni,
hogy gazdag termést takarítson
be a falvak, tanyák dolgozó népe. Rémhírekkel, szabotálással s
egyéb fondorlatos eszközökkel
igyekszik károkat okozni, hogy
megzavarja népünk békéjét, A
falusi békebizot.tságoknak döntően szembe kell szállniok az
ilyen kísérletezésekkel, következetes, állandó felvilágosító munkával kell visszaverniök támadásaikat s jó szervező munkával
kell mozgósítaniok a falusi dolgozók legszélesebb tömegeált, á
háborús uszítók aknamunkájával
szemben.
A békebizottságoknak kell tndatosítaniok a falvaik, tanyák
dolgozóiban, hogv a nyári mezőgazdasági munkák gyors elvégzésével, a minisztertanács határozatának betartásával és a kulákok, a klerikális reakció támadásainak visszaverésével még
boldogabb jövőnket, kenyerünket, békénket biztosítják. Pártunk szüntelen segítséget nyújt
ehhez a munkához és a falusi
békebizottságokon keresztül is
segíti a dolgozó parasztságot
fejlődésében, valamennyiünk kenyerének és békéjének megvédéséért folytatott küzdelmében.

Brigádok és munkacsapatok
az uj szocialista

mezőgazdaság

Terme i élcsoportjaink eredményes és sikeres munkájához döntően segítették hozzá a sorra
kialakuló mezőgazdasági brigádok és munkacsapatok. A további fejlődésnek és az előttünk álló nagy mezőgazdasági feladatok,
nak, így most az aratás, cséplés,
terménybegyüjtés sikeres végrehajtásának is fontos tényezője a
jól megszervezett brigádmnnka.
| A brigád

|

tulajdonképpen a termelőszövetkezeti gazdálkodás munkaszervezetének alapegysége. Olyan mimka szervezeti egység, amely több
évre alakul meghatározott nagyobb munkaterületen és állandó
nagyobb taglétszámmal, tervszerű és szervezett munkával felelősség mellett hajtja végre a csoport által rábízott termelési feladatokat. Ezek a brigádok a termelőszövetkezeti gazdálkodásban
éppen olyan szervezeti alapformát. jelentenek, mint a műhelyek
az ipari nagyüzemekben. A brigád is éppúgy, mint a műhely,
bizonyos önállósággal rendelkezik, megvan a felelős vezetője,
állandó beosztottjai, gazdálkodik
a rábízott termelőeszközökkel, az
üzemterv ráeső részét brigádterv
készítésével részletesen kidolgozza és azt szervezetten maga hajíja végre.
I
| A munkaemapatoh

j

alapjai

daságunk korszerű fejTődésének
minden területén
a axoetaliata

Sxovjetunló

kolhozainak élenjáró fejlett mezőgazdaságának bőséges tapasztalatai állnak rendelkezésünkre.
Ezek a tapasztalatok segítséget
nyújtanak már most is a brigádok kialakítása idején és arra
figyelmez etnek, hogy a brigádokat és munkacsapatokat a jelenlegi gazdasági adottságokhoz,
az üzemágak jelenlegi fejlettségi
fokához és munkaerő szükségletéhez képest szervezzük ugyan
meg.de mégis mir a kialakításkor úgy történjék meg a szervezés, hogy a gazdaság fejlődésének további szakaszaiban ruga'masan felhasználhatók, alkalmazhatók legyenek.
A brigádokba, munkacsapatokba történő beosztásoknál egyaránt figyelembe kell venni a
csoporttagok önkéntes jelen'kezését, hiszen
ax

fínkénte**ég

az egyik legnagyobb mozgató
ereje a munkáknak. .
Rendkívül fontos, hogy a termelőcsoport intézőbizottsága a
brigádvezetők bevonásával minden nagyobb munkaszakasz megindulása, így most az aratás,
cséplés és terménybegyüjtés ideje előtt elkészítse a munkaszakaszok lebonyolítási tervét. A
vezetőség a megbeszélés alapján
határozza meg, a munkaszakasz
folyamán az egyes brigádokra
eső feladatokat. A brigádok munkáját egyébként a részletesen kidolgozott és a brigádériekezleten
ismertetett
!

az egves brigádokon belül működnek, azoknak a munkáknak az
elvégzésére, amelyeket megfelelő
gépek hiánya miatt egyelőre csak
kézierővel lehet elvégezni, vagy
amelyeknek irányítása, megszervezése és ellenőrzése felté lenül
éven
brigádterv
a brigádnál kisebb munkaszervezeti egységek alakítását kíván- szabja meg. Szükséges ezzel
ják meg.
együtt, hogy a brigád tagjai á A brigádok, : munkacsapatok landóan tisztában legyenek a
megszervezésének kérdése a ter- brigádok feladataival, munkája
melőcsoportok alapvető kérdése, val, ezért a nagy munkaszaka
szok előtti brigádértekezletekeu
hiszen a közös munka helyes meg- kívül hetenként is rendszeres érszervezését jelentik, amely dön- tekezleteken kell az egész britően befolyásolja a munkafegyel- gádnak megbeszélnie feladatai'.
met, a munkáért való egyéni feA brigádok és munkacsapatok
lelősség kialakulását, a vezetés jól megszervezett munkáján, a
egyöntetűségét és biztonságát, a pontos tervteijesító-sen, sőt túlszakszerűség biztosítását, a ta- teljesítésen. az egvenlősdiség kipasztalatok felhasználását,
új küszöbölésén, a versenymozgalom
munkamódszerek alkalmazását s minél nagyobb kiszélesítésén dönmindezek hatására a termelési tő mértékben múlik a Szovjeteredmények növelését. Ezen a unió példáját követő, új szociatéren is éppúgy, mint mezőgaz- lista mezőgazdaság kialakítása.
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HARC A KLERIKÁLIS REAKCIÓ ELLEN
Révai József
Révai József elvtárs a Központi
Vezetőség ülésén beszámolójában a
többi között ezeket mondotta:
A klerikális reakció elleni harc
kérdése nem új kérdés Pártunk és a
magyar népi demokrácia fejlődésében és küzdelmeiben a felszabadulás óta. Mindenki tudja, milyen

á d á z dühhel támadott i á n k
a Mindszenty által vezetett klerikális reakció 1945 óta a magyar demokratikus fejlődés döntő kérdéseiben: hogyan állt a földreformmal
kapcsolatban a nagybirtokosok oldalára, a köztársaság kikiáltásával
kapcsolatban a Habsburgok oldalára,
hogyan
védte minden egyes
esetben azokat a kizsákmányoló osztályokat, amelyeket sorra-rendre szorítottunk
ki
és
szorítunk ki a hatalomból
és
gazdasági pozíciókból.
Nem új kérdés tehát a klerikális
reakció elleni harc kérdése, de
az a helyzet, amelyben a klerikális
reakció fokozza támadásait népköztársaságunk ellen. Ezért kell nekünk
is változtatni
népi
demokráciánk
önvédelmének módszerein.
A klerikális reakció aknamunkájának fokozódása összefügg először
az osztályharc élesedésével az országban. A szocializmus építésének,
a tőkés osztályok és elemek kiszorításának és felszámolásának politikája fokozza és élesíti a régi ural.
kodó osztályok maradványainak ellenállását, fokozza és élesíti különösképpen a kulákság ellenállását.
A klerikális reakció 1945-től kezdve a nagybirtokos és nagytőkés osztályok,

a régi rendszer
restaurációjának előharcosa
Volt és az ma is, — éppen ezért támogatja életre-halálra a kulákság
ellenállását
a
termelőszövetkezeti
mozgalommal szemben.
A klerikális reakció növekvő
agresszivitása a magyar
népi
demokrácia ellen egyenes következménye és tükröződése az
amerikai imperialisták fokozódó
agresszivitásának, háborús
uszításának.
Az imperialista ügynökségek között az egyik legfontosabb szerepet
kezdettől fogva a klerikális reakció játssza. És ez a szerep egyre
fontosabbá vált, kapcsolatban azzal, hogy az imperialisták egyéb legális politikai ügynökségeit sorrarendre felszámoltuk Annál inkább
igyekeznek egy olyan legális szervezetre támaszkodni, amely látszólag nem politikai szervezet, amely
politikai céljait és módszereit „var.
lásos" mezbe bújtatja és ezért különösen alkalmas arra, hogy legális
szervezetével illegális
aknamunkát
folytasson; a katolikus egyházra.
A klerikális reakció ma nálunk

a z Imperialisták
ötödik hadoszlopának
legfontosabb támasza.
Közismert, hogy a Vatikán az amerikai imperialisták csatlósa és kiszolgálója. Különösen
azokban
a
népi
demokratikus
országokban,
amelyekben a népesség jelentős része, vagy többsége katolikus vallású, a katolikus klérus reakciós vezető köreiből kerültek és kerülnek
ki igen jelentós részben a reakció
agitátorai, a különböző imperialista
szolgálatban álló kém- és szabotázsszewezetek aktív vezetői és résztvevői.

elvtárs

beszámolója

a népi demokrácia elleni harcban
cinkosa és szövetségese.
Az, hogy vannak az országban
imperialista ügynökök
és kémek,
hogy van uszító és aknamunkát foly.
tató klerikális reakció: növeli a háborús veszélyt.
Ebből következik, hogy a békéért
folytatott harcnak szerves része a
harc az imperialisták kémei, ügynökei, szövetségesei ellen. A klerikális reakció elleni harc szerves része annak a küzdelemnek, amelyet
a magyar dolgozók a béke megvédéséért vívnak.
És hogy mi most erélyesebben
és határozottabban vetjUk
fel
a klerikális reakció ellent önvédelmi harc kérdéseit, az elsősorban, abból a kötelességünkből ered, hogy fokozzuk
erőfeszítéseinket a béke védelmében.
A klerikális reakció

békeellenes é s héboras
uszítókat s z o l g á l ó a k n a m u n k á j a
élesen kifjezésre jirtott a magyar
püspöki kar legutóbbi nyilatkozatában, amellyel a békemozgalom,
a
békeívek aláírása ellen fordult. Az
a jezsuita köntörfalazás, amellyel a
püspöki kar
a
békemozgalommal
való
szembefordulását
leplerte,
nem téveszthet meg senkit. Hiszen
az amerikai imperialisták is a „békét" emlegetik, miközben folytatják
háborús politikájukat. Értéke csak
olyan
békenyilatkozatoknak
van,
amelyek megmondják kereken, hol
áll és ki az ellenség,
A m i püspökeink
általános
békenyilatkozata
és tényleges szembefordulása a kékemozgalommal, épp
olyan
jezsuita k ö n t ö r f a l a z á s volt,

mint amilyen jezsuita kibúvó
volt a nagy nemzeti ünnepünkkel, április 4-ével -kapcsola.ban,
hogy a püspökök elrendelték
ugyan a miséket á „hazáért"
általában, de ugyanakkor megtiltották, hogy a templomokban a
felszabadulásról, a Szovjetunióról, a Népköztársaságról egyetlen szó is elhangozzék. A magyar püspöki kar magatartása a
békemozgalommal kapcsolatban
azt jelentet'e, hogy a püspöki
kar szembefordult a magyar
dolgozó nép millióinak békeakaratával, szembefordult a Magyar
Népköz ársaság
kormányának
békepolitikájával, kirekesztette
magát a békéért küzdő magyar
dolgozók nagy és egységes közösségéből és szócsövévé
vált
mindazoknak — volt nagybirtokosoknak. tőkéseknek, kulákoknak —, akiknek egye'len reménységük a harmadik világháború.
Amikor egy asszonyküldö'tség akarta felkeresni Badalik
veszprémi püspököt, a püspök
helyett, aki nem fogadta a küldöttséget, a püspöki helynök
mondotta az asszonyoknak: Az
egyház „nem politizál",
csak
„Telkineveléssel"
foglalkozik,
Nem tudom, mit feleltek az aszszonyok, a püspöki helynök úrnak, de remélem, ezt felelték neki: A békemozgalom mellett kiállni, az politizálás, de kiállni az
első világháború mellett, kiállni
Hitler ós Horthy háborúja mellett: az „lelki nevelés" volt?
Mi a püspöki kartól és a papságnak a'tói a részétől, amely
az ő utasításait követve a békemozgalom ellen fordult, megkülönböztetjük a papságnak, elsősorban a lelkészkedő alsópapságnak azt a részét, amely őszintén és meggyőződésből csatlakozott a magyar dolgozó nép nagy
békemozgalmáihoz. Tudjuk, hogy
a békeíveket aláíró papok között voltak kétszínűek is, akik
aláírták az íveket és azután elmentek agitálni a békemozgalom

Az imperialisták persze arra törekednek. hogy különféle ügynökségeik között együttműködést teremtsenek meg.
Az emigrációs
szemétdombon
Pcyer Károly
és Mihalovies
között épp oly szoros az együttműködés, mint amilyen szoros
volt már
Peyerék és Mindszentyék között annakidején az
országban.
Nem véletlen az sem, hogy egyre
inkább kialakul az együttműködés az ellen. D e a z ö m ü k n e m volt kétimperialisták titoista ügynöksége és kulacsos.
A z a tény, h o g y a
papok
a klerikális ügynökségek között. A
százai í r t á k a l á a békeíveTito-banda békét köt a klerikális
ket, m u t a t j a , h o g y a katoreakcióval, arra készül, hogy a falikus e g y h á z soraiban növesiszta horvát
érseket,
Stepinacot
kednek azok az erők, melyek
szabadonbacsássa. A magyar kleria dolgozó m a g y a r nép és a
kális reakció is helyesen értékeli
béke ellen forduló klerikális
Jitoék fasiszta bandáját, tudja, hogy

az MDP Központi

reakcióval szemben, készek
együtthaladni a népi demokráciával.
A Pártnak, a munkásosztálynak, a dolgozó népnek éles harcot kell folytatnia a klerikális
reakció ellen, de ugyanakkor segítenie és támogatnia kell az
egyháznak a népköztársaságihoz
őszintén közeledő és a dolgozó
néppel becsületesen együttműködni kész elemeit
Egyesek szerint a püspöki kar
nyilatkozata a békemozgalomnial
kapcsolatban „hiba" volt. A mi
véleményünk szerint nem véletlen hibáról, hanem következetes
politikáról van szó. Vájjon az
is csak egyszerű „hiba" volt-e,
hogy a püspökök és rendfőnökök
megtagadták az állampolgári esküt ? Horthy Miklósra felesküdtek, akkor nem kellett külön engedély erre a Va'ikánitól. A Magyar Népköztársaságra nem esküdtek fel, felfedezték, hogy erre külön pápai engedélyre van
szükség. A magyar püspöki kar
csak akkor hajlandó hűségre a
Magyar Népköztársaság, a magyar nép hazája iránt, ha ezt a
Vatikán külön engedélyezi! Engedély nélkül csak a Habsburgok
állama, csak Horthy Miklós állama iránt viseltetett hűséggek
A Magyar
Népköztársaság
kormánya nem nyugodhat bele
abba a helyzetbe, hogy a püspöki kart Horthytól kapta örökségbe, és még kevésbbé nyugodhat bele abba a helyzetbe, hogy
míg a püspöki kinevezésekhez a
régi rendszerben szükséges volt
a Horthy-kormányzat hozzájárulása, addig a demokratikus Magyarországon a Vatikán a Népköztársaság kormányának megkérdezése és hozzájárulása nélkül nevez ki püspököket. Az állam véleményező és hozzájárulási jogát a püspöki kinevezéseknél érvényesíteni fogjuk.
A klerikális reakció
bomlasztó é s kártevő
munkája

Vezetőségének

hogy „szegény és gazdag mindig
volt és mindig lesz", hogy a kulókoknak
azért van
többjük,
mert „az isten segített nekik" és
ezért őket is „szeretői kéli".
A klerikális reakció e bomlasztó, a népi demokrácia aláaknázására törő munkája érdekében
szívós tömegpropagandsit, •aprómunkát folytat,
alkalmazza a
legkülönbözőbb legális és illegális módszereket Egyrészt ócsárolja a tömeg szervezetieket, ei_
sősorban az ifjúság szemrezeteit
és igyekszik távoltartani tőlük a
gyermekeket, a tanuló if ju ságot.
Másrészt a klerikális reakció
i g y e k s z i k behatolni
a tömegszervezeteliiie,
hogy megpróbálja befolyj isa alá
vonni és belülről bomlasztani
őket A reakciós papság és
a
szerzetesek rendszeres -íiáziagitációt folytatnak. A legkülönfélébb vallási mezben fellépő szervezeteket teremtik meg.
Nem felejthetjük el, hogy
az Actio Catholica kémeket
rejtegetett és pénzelt Ennélfogva teljesen jogos az a
követelés, hogy
meg kell
akadályozni, hogy gombamódra szaporodjanak a klerikális
reakció
különféle
„fedőszervezetei."
A klerikális reakció élterjedt
módszere: a gyermeknek a szü.
lők, a szülőknek a gyermekek
ejlen hangolása, férj és feleség
kijátszása egymás ellen. A klerikális reakció, amely szavakban
a család szentségét hirdeti,
a
valóságban íme, nem riad vissza
a család békéjének és egységének megbontásától, ha sötét politikai céljaínak előmozdításáról
van szó.
A klerikális reakció tömegagitációjának legfontosabb szervezetei, a különféle férfi és
női
szerzetesrendek, Magyarországon,
a
régi rendszerben hatalmas
földbirtokokkal rendelkeztek, a
feudális nagybirtokos osztályhoz
tartoztak. Földbirtokaikat a népi demokrácia a dolgozó parasztság között osztotta fel, de rend.
házaiikalt, zárdáikat, kolostoraikat
meghagyta. A 63 szerzetesrendnek 636 kisebb-nagyobb rendháza volt, egy rendházra mindöszsze 18 lakó jutott
Ez a helyzet annál kevésbbé
tartható fenn, mert a férfi és
a női szerzetesrendek
vagy maguk
mondtak le
azokról a feladatokról, amelyeknek teljesítése volt állítólagos hivatásuk (ez vonatkozik a tanitórendekre),
vagy régi szerepük vált feleslegessé,
(ez vontakozte azokra a rendekre, amelyeknek a szegénygondozás és betegápolás volt a feladatuk), vagy reakciós politikai
célokra csalárdul
visszaélnek
szerzetesi tevékenységükkel, (ez
vonatkozik a .kolduló és missziózó rendek tagjainak túlnyomó
többségére.)
A szerzetesek és apácák százai
és ezrei járják az országot
és
mint az imperialisták agitátorai,
mint reakciós hilrverők lépnek
fel. Egy zalai községben gépállomást létesítettünk, erre azonnal
ferenceseket vezényeltek oda.
A népi demokrácia az 1949—
50.es tanévben bevezette az államosított
iskolákban a szabad
vallásoktatást, azt
a
rendet,
amely teljesen megfelel a vallásés véleményszabadságnak
és
amely lehetővé teszi, hogy a szü.
lők szabad választásuk szerint
járassák vagy ne járassák gyermeküket hittanoktatásira. A kormány, a Párt tiszteletben tar.
totta a szülők szabad akaratát
és semmiféle propagandát nem
fejtett ki annak érdekében, hogy
a gyermekek ne járjanak hittanra.
A klerikális reakció azonban

arra irányul, hogy aláássa dolgozó népünk egységét, munkakedvét. A klerikális reakció, mely
a régi rendszer alatt semmiféle
részvétet nem mutatott a tőkések üzemeiben folyó embertelen
hajszában kizsákmányolt munkások iránt, most, amikor a munkások maguknak dolgoznak, egyszerre felfedezi, hogy a jó munka, az élmunkásmozgalom, a
Sz ahánov-mozgalom — árt az
egészségnek.
A klerikális reakció a népi
demokrácia, a dolgozó nép
nagy ünnepeinek megzavaró,
sára törekszik és ugy szervezi az egyházi ünnepeket és
szertartásokat, hogy azok
alkalmasak legyenek a termelés és a tanulás a munkafegyelem és az iskolai fegyelem bomlasztására.
A klerikális reakció arra törekszik, hogy aláaknázza a népi
demokrácia
iskolapolitikáját.
Arra igyekszik rávenni az ifjúságot, hogy ne tanuljon, tudatosan előmozdítja a munkás
és
dolgozó
paraszttanulók lemor.
zsolódását az iskolákban.
A kleriákli3
reakció országszerte mozgosított a természettudományos ismeretek terjesztésével szemben. Mi azt hirdetjük
dolgozó parasztságunknak: nemcsak az időjáráson, hanem elsősorban rajtad, jó munkádon áll,
hogy a föld milyen termést hoz,
mi arra tanitjuk a népet, hogy
az ember meg tudja változtatni
a természetet. A klerikális reakció szembefordul ezzel a
jobb
jövőt biztosító neveléssel és azt
hirdeti: „a természet az ur, ne
kapálózzunk ellene", „ami jó volt
az apánknak, jó nekünk is."
A klerikális reakció a vallás
tanításait a felebaráti szeretet,
ről ugy magyarázza és terjeszti,
hogy
a kizsákmányoló elemek visszaélt a kormány é s a Párt
iránt részvétet ébresszen és vélojális é s türelmes
magatartásával,
delmezhesse a
kulákokat.
A
reakciós papok és
szerzetesek féktelen agitációt
fejtett ki a
szerbe az országban azt hirdetik, hittauoktatáa érdekében, megrá-

ülésén

galmazta a fakultatív vallásoktatás demokratikus elvét, a népet
a vallástanítás uj rendje
ellen
uszította. Ehhez járul, hogy
a hittanórák az esetek Igen
nagy részében nem a vallás,
oktatást, hanem a reakciós
uszítást szolgálják.
A klerikális reakció a mi türelmes magatartásunkat támadásra használta fel a fakultatív
vallásoktatással
kapcsolatban.
Ezt a támadást vissza kell vernünk. A hittanórákon folyó reakciós uszítással szemben
kemé.
nyen és határozottan
védekeznünk kell.
A reakciós paphoz küldeni hittanra a gyermekeket,
akarvaakaratlanul is politikai hitvallás
a népi demokrácia ellen és
a
klerikális reakció az ilyen szülők magatartásált, mint politikai
megnyilatkozást használja fel.
—Nem akarunk most változtatni a fakultatív vallásoktatás mai
rendjén.
De azt
hangsúlyoz,
zuk kellő nyomatékkal, hogy
ez a rend nem jelenthet és
nem fog jelenteni szabad kezet a klerikális reakció számára a Népköztársaság elleni uszitásra, a gyermekek
reakciós befolyásolására az
Iskolákban.
Örömmel kell megállapítanunk,
hogy pedagógusaink zöme becsű,
lettel teljesiti
hivatását.
De
ugyanakkor azt is meg kelj állapitanunk, hogy még sok olyan
pedagógus van, aki a klerikális
reakció „bizalmijának" szerepét
játsza az iskolákban, aki nem
akarja tudomásul venni, hogy a
hittan rendkívüli tárgy, amelyből megbukni
nem lehet, aki
jobb osztályzatot ad a hittanra
járó tanulóknak, mint azoknak,
akik nem járnak hittanra,
aki
segédkezik a reakciós hitoktatóknak abban, hogy a hittanra
nem járó gyermekeket terrorizálják, az ilyen pedagógusokkal
szemben elsősorban maguknak a
demokratikus
pedagógusoknak
kell erélyesen fellépniük, de az
állam közoktatátási szerveinek
is.
MI eddig
a fakultatív vallásoktatás
®lvét tul liberálisan alkal.
máztak.
Ezen is változtatni fogunk. A
fakultatív hitoktatás elve nem
lehet érvényes
a szakképzést
nyújtó középiskolákra, techniku
mokra. Az egyetemeken sem le
het helye többé a teológiai hittudományi fakulta tásoknak. A
teológiai oktatás, a papképzé:kizarolag egyházi ügy és nem
aüarni feladat A teológiai karo
kat tehát át kel adni az egyházaknak.
A protestáns egyházakkal k5
tott megegyezés változatlanul éivé
nyes és jól funkcionál. Ez a meg
egyezés bizonyltja, hogy a népköztársaság teljes mértékben biztosítja
a vallásszabadságot és hogy az . «vházak, ha nem szegődtek el sző.
rostul.bőröstül a külföldi és a belföldi reakció segítőtársául békében
tudnak élni és teljesíteni tudják fel
adataikat a népi
demokráciában
De a protestáns egyházakban is fellépnek reakciós törekvések. A prés
bitériumokban igen sok helyt ku
lákok vannak
többségben, egyes
protestáns
lelkészek
április 4-vel
kapcsolatban a katolikus reakció
ról vettek példát és reakciós hor
tysta volt politikusok megválasztó
sa a protestáns egyházak
vezető
világi állásaiba is mutatja, hogy a
reakció még küzd azért, hogy megvesse lábát ezekben
az egyházak
ban és faltörő kosul használhassa
fel őket a népköztársaság
ellen.
Ugyanez vonatkozik a zsidó egyházra is. A zsidó egyházban is ta
pasztalha'iók olyan törekvések, melyek a magyar dolgozók építő mun
kájának támogatása helyett a reakciós cionizmusra vesznek irányt.
Mi semmiképpen sem vagyunk háj
landók elősegíteni, hogy
dolgozó
emberek százait és ezreit exportálják a palesztinai
kizsákmányolás
céljáira. Százával kapunk levelekel
a
Palesztinái™
kivándoroltaktól,
amelyekben kérik, hogy tegyük lehetővé visszatérésüket. Fokoznunk
kell a harcot
a különböző szektákkal szem.
ben is,
amelyek nem egyebek, mint imperialista propagandaszervek.
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A klerikális reakció fokozódó támadásai elleni erélyes védekezés
szükségessége még élesebben veti
fel, mint eddig,
a klerikális reakció befolyása
felszámolásának kérdését magában a Pártban.
"A Politikai Bizottság erre vonatkozó 1949 november 10-i határozata
óta értünk is el ebben a tekintetben
komoly eredményeket. 'A' vezetőségek újraválasztásánál a klerikális
befolyás alatt álló pártfunkciónkrinsok jelentős részét kicseréltük
és elmondhatjuk, hogy a párttagságunk túlnyomó többsége ennek
o rendszabálynak a szükségességét
megértette. De ezekkel az eredményekkel korántsem lehetünk megelégedve. Meglehetősen általános jelenség, hogy pártszervezeteink, elsősorban a vidéken,
a klerikális reakció támadásával szemben legfeljebb passzívan védekeznek, hogy népnevelőink félnek hozzányúlni ehhez a kérdéshez,
áltól tartva, hogy a klerikális reakció elleni harc erélyes folytatása átcsap a vallásos meggyőződés
elleni harcba és elidegeníti tőlünk
a bfvö tömegeket.
Megengedhetetlen passzivitás tapasztalható ebben a kérdésben a
tömegszervezetekben dolgozó
elv.
társainknál, elsősorban az ifjúságnál, amely szinte teljesen elhanyagolta a természettudományos propagandát, valamin? a* MNDSz-ben
dolgozó elvtársnöinknél, akik túl
későn, vagy egyáltalán nem vették
észre a klerikális aknamunkát a
Szülői Munkaközösségekben és nem
vették fel ellene Időben a harcot.

A klerikális reakció elleni
harcunk f o k o z á s á n á l
abból kell kiindulni, hogy ez a
harc politikai harc, amely az impérialisták
ötödik
hadoszlopának
egyik legfontosabb osztaga ellen
irányul, nem pedig a vallás ellen,
a hit ellen, sőt nem is az egyház
ellen általában.
Nekünk semmi bajnnk sínes a
katolikus dolgozó tömegekkel,
amelyek épp oly odaadó és
lelkes támaszai a szocializmust
épitő népi demokráciának, mint
a más felekezetű, vagy meggyőződésű dolgozók, linjunk
a
klerikális reakcióval van
és a feladat éppen abban áll, hogy
a klerikális reakciót elszigeteljük a
dolgozó tömegektől. A klerikális
reakciót, mint
politikai reakciót
kell lelepleznünk, amely a vallást
csupán spanyolfalnak használja az
imperialista háborús uszítókat szolgáló aknamunkájának leplezésére.
Mi ezután is, úgy, mint eddig,
tiszteletben ?artjuk a vallásos meggyőződést, valljuk és megvalósítjuk
a teljes vallásszabadságot
az állami életben, kiindulva abból az
elvből, hogy a vallás állami vonatkozásban magánügy. Ugyanakkor
természetesen fokozottan kell érvényesítenünk
a
marxizmusnnk-leninizmusnnk azt a tanítását, hogy
a vallás a Párton belül nem magánügy, hogy funkcionáriusaink és
tagságunk nevelése a dialektikus
materializmus szellemében fokozott
kötelességünk.
Ezt n feladatot természetesen
nem időtől és tértől függetlenül
kell megoldanunk, hanem alá kell
rendelnünk n Párt politikai főfcladntninak. Ezek a főfeladatok: a
szocializmus építése, a béke megvédése, a proletárdiktatúra megszilárdítása, a munkásosztály és a
dolgozó parasztság szövetségének
megőrzése, a Párt és a dolgozó tömegek közötti kapcsolatok elmélyítése, dolgozó népünk egységének
megszilárdítása. Ebből az következik, hogy annak az elvnek az érvényesítésénél:
a vallás a Párton belül nem
inngáuügy,
különbségei
kell
tennünk egyszerű párttugnk és
párt funkcionáriusok között és
a • Párthoz való tartozást semmiképpen sem szabad függővé
tenni attól, vallásosak-e párttagjaink?
Pártfunkcionáriusalnknál
persze
magasabb követelményeket kell támasztanunk és abból kell kiindulnunk, amit Rákosi elvtárs mondott
Központi Vezetőségünk február 10-1
ülésén: „egvénl magatartásukkal is
segítsék >i Párt harcát, a klerikális reakció és annak ideológiai befolyása ellen". Ez azt jelenti, hogy
elsősorban függetlenített
funkcionáriusainktól, vezető és középkádereinktől el kell várnunk, hogy
gyereküket ne járassák hittanra,
ne vegyenek részt egyházi szertartásokon és — nem utolsó sorban
_ feleségükei is a kommunista világnézet
szrllcmébcn
neveljék.
Ugyanokkor párttagságunk
között
türelmes felvilágosító munká? kell
folytatnunk, neveléssel és propagandával kell elérnünk, hogy felismerjék: templombajárással,
kör.
meneteken való részétellel, gyermekeik hittanra küldésével, öntudatlnnul ls a klerikális reakció törekvései? segítik elő. A klerikális
reakció ma bizonyos fokig taktikát
változtatott: ma nemcsak arról beszél, hogv a kommunisták „elkárhoznak" és a közeli „világvégénél"
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pokolra jutnak, ma a klerikális
reakció taktikája nem annyira abból áll, hogy a
kommunistákat
„kiprédikálják" a templomból, eltiltják az egyházi
szertartásokon
való részvétéből, hanem sokkal inkább abból áll, hogy
egyenesen
csábítják a kommunistákat gyónásra, áldozásra,
körmenetekre,
azért, hogy éke? verjenek sorainkba, hogy az egyházi szertartásokon
és ünnepségeken résztvevő kommunistákat úgy tüntessék fel, mint a
klerikális reakció híveit, akik csak
látszólag kommunisták, valójában
maguk is ellenségei a szocializmusnak.
A klerikális reakció képviselőinek elszigetelése a dolgozó néptől,
nem rendőri rendszabályokon múlik, hanem

döntfon a népnevelő',
a felvilágosító munkán muillk.
Ezen a területen tanulnunk kell
azokból a hibákból, amelyeket a
kulákok elleni harc folyamán gyakran elkövettünk. Az egyházi reakció elleni harcot nem szabad „versenyként" felfogni, mint ahogy ez
sokszor a kuiákokkal kapcsolatban
történt. Mi, a fakultatív vallásoktatás dolgában — mint mon l i'tam
— változ?atni fogunk tavalyi paszsxív magatartásunkon.
He már most óvok attól a túl.
sástól, hogy minden dolgozó
embert, akt a mi felvilágosító
munkánk
ellenére
hittanra
fogja küldeni gyermekét, egyszerűen reakciósnak bélyegezzünk és így taszítsunk el magunktól.
Mi igenis propagandát fogunk kifejteni a gyermekek hittanra küldése ellen, de adminisztratív rendszabályokat,
megfélemlítést nem
szabad alkalmaznunk, még kevésbbé
szabad anyagi hátrányok kilátásbahelyozésével fenyegetőzni.

Különösen tartsuk szem előtt
hogy a baloldali túlzások alkalmas
talajt teremtenek egyenes provokációkra, a reakció részéről. Az cl'ensóg arra használja fel a baloldali
túlzások
teremtette hangulatot,
hogy maga döntsön le éjszaka kereszteket, rongáljon meg kálváriaállomásokat, hogy aztán elterjeszthesse: mindezt a kommunisták tették.
Amikor mi felvesszük a klerikális reakció állal felétikdobott kesztyűt, akkor mi
a jogos önvédelem
politikáját folytatjuk.
Békénket védjük, hazánkat védjüképülő szocializmusunkat védjük.
Küzdünk azok ellen, akik az ellenreformációtól kezdve az 1848 as szabadságharcon át a mai napig mindig áldásukat adták a magyar szabadság idegen hóhérainak munkájára. Küzdünk azok ellen, akik az
első imperialista háborúban éppúgy
a háborús uszítók soraiba álltak,
mint a második világháborúban és
akik semmit sem tanulva és semmit sem felejtve, uszítanak a harmadik világháborúért.
Küzdünk
azok azok ellen, akik 1919 után
éppúgy a nagybirtokos és nagytőkés uralom visszaállításáért harcoltak, mint 1945 után.

mozgalom kiépítésének". A magyar
püspöki kar ennek ellenkezőjét teszi: arra buzdítja a papságot, hogy
védje a kulákokat és támadja a szövetkezeteket.
A lengyel püspöki kar kijelentette, hogy „elitéi minden államellenes
fellépést és különösen küzdeni fog
az ellen, hogy a vallásos érzülettel államellenes célokra visszaéljenek". A magyar püspöki kar ennek
ellenkezőjét teszi: a vallásos érzülettel államellenes célokra él vissza.
A lengyel püspöki kar kijelentette: .^megbélyegzi és kanonikus következményekkel megbünteti azokat a lelkészeket, akik bármily államellenes fö'dalatti mozgalomban
vaJó részvételben bűnösnek találtatnak". A magyar püspöki kar ennek ellenkezőjét cselekszi: a mai
napik sem határolta el magát az
amerikai kémtől, Mihalovicstól és
az államellenes összeesküvő Mindszentyt ma ls „bfboros hercegprímásként" tiszteli.
Ezzel a püspöki karral szemben
lehetetlen a béke és a megegyezés
politikáját folytatni. De
a béke és a m e g e g y e z é s
politikáját a k a r i u k é s fogjuk
folytatni
a néppel együttműködő, a Népkörtársasághoz hű lelkészkedő papság Iránt
A klerikális reakciónak nem adhatunk anyagi támogatást, de a dolgozó nép hazájához hű lelkészkedő
papságnak adunk, készek vagyunk
biztosítani megfelelő létminimumát.
Hadd foglaljam össze a fö feladatokat.
Négy főkérdé'ről, négy föfe'adatröl van szó:
1. Leleplezni
a klerikális reakciót, a katolikus püspöki kari, mim
a béke ellenségét.
2. Támogatni és segíteni azokat
a néphez h& papokat, akik a Püspökökkel szemben támogatják a békét és a népi demokráciát.
3. Politikai felvilágosító munkával
együtt megjelelő állami önvéáemi
rendszabályt is kell foganatosítani
a klerikális reakció ellen.
4. El kell érni, hogy funkcionáriusaink. de tagságunk zöme Ve járassa hittanra gyermekéi".
Fokoznunk kell a k'erikáiis reakció elleni
propagandánkat a nép közölt, fokoznunk kell az egyházi
ideologia
ellem felvilágosító
munkánkat
a
Pártban.
El vagyunk' szánva arra, Hogy
hazánk és békénk védelmében, népünk egységének védelmében, szocialista építőmunkáiik biztosítására
az imperialistáknak ert az ötödik
hadoszlopát, a klerikális reakciót
is felszámoljuk.

Ml

TÖRTÉNT

ÉS Ml TÖRTÉNIK?
MOZI

Belvárosi (6, 8): Micsurin.
Korzó (6, 8); Makacs menyecsDe ugyanakkor teljes rokonszen- kék.
vünkről és támogatásunkról biztoFáklya (fél 7, 8): Magyar-szovjet
sítjuk azokat, akik magában az egy- hiradó. — Kubáni melódiák. — Alházban lépnek fel — akár papok latok szigete. — Ellopták szivemet.

legyenek, akár világiak — ez ellen
MSzT filmszol rélat
a katasztrófa-politika ellen, népA Magyar-Szovjet Társaság moköztársaságunk és a katolikus egyzija szerdán Átokházán játssza a
ház közötti béke és megegyezés
„Sztálingrádi csata" című filmet és
mellett.
Mindazok felé, akik
akarják
a megegyezést a népi demokráciával, nyitva vannak a
kapuk.

hogy egy ilyen megegyezés e'vben
lehetséges, azt a lengyel példa mutatja- A lengyel püspöki kar — idézem a megegyezés szövegét: —
,.felhívja a lelkészi kart, hogy lelkipásztori munkájában a híveket az
ország újjáépítése és a nemzet jólétének emelése érdekében minél
buzgóbb munkálkodást buzdítsa". A
ml püspöki karunk ennek ellenkezőjére buzdítja a lelkipásztorokat.
A lengyel püspöki kar kijelentette, hogy: ,,Az az elv, hogy a legfőbb és egyben irányító egyházi tekintély a pápa: hitéleti, az erkölcsi, valamint az egyházi Igazságszolgáltatás kérdéseire vonatkozik,
minden egyéb kérdésben pedig a
püspöki kar a 'cngyel államérdek"
kekhez igazodik". A magyar püspöki kar nem a magyar államérdekekhez igazodik, hanem a Vatikánnak az imperialistákat kiszolgáló
politikájához.
A lengyel püspöki kar, kijelentette, hogy: „Felvilágosítja a lelkészi
kart arról, hogy nem szabad ellene szegülnie a falusi szövetkezeti

kultúrhiradó*.

MŰVÉSZET
Az ujszegedi Szabadtéri Színpadon szombaton, 10-én este 8 órakor
opera-operett est lesz_
A fegyveres alakulatok 150 tagú
fúvósegyüt'tese az ujszegedi Szabadtéri Színpadon június 24-én ós 25-én
tartja hangversenyét.

Szolgálatos

gyógyszertárak;

Az egyetem dolgozói még jobban
meg akarják ismerni a szovjet irodalmat
(Tudósítónktól.; A
Magyar.
Szovjet Társaság Egyetemi Szervezete a bölcsészeti karon könyvankétot rendezett Ennek keretében az egyetem hallgatói és dolgozói Solohov szovjet iró kiváló
alkotását, az „Uj barázdát szánt
az eke" című regényt vitatták
meg.
Az értékes felszólalások megmutatták Solohov kitűnő regényének értékét és jelentőségé'.,
megmutatták, hogy milyen je.
lentős ez a
könyv számunkra
napjainkban, a falusi osztályharc
idején. Az „Uj barázdát szánt
az eke" a szocializmus utján
meginduló dolgozó parasztságunkat tanítja. Megmutatja, hogy
a Párt, a munkásosztály segítségével miképp küzdi le a cári-korszak által elnyomott parasztság
a maradíeágot, a régi szokások
erejét, miképp szabadult ki a kulákok és az ellenforradalmárok
karmaiból.
„Megmutatta a vita Solohov
regényének mai magyar aktualitásait. A Szovjetunióban a ku.
lákak éppen olyan aljas eszközökkei harcoltak a szocializmus,
a szövetkezetek ellen, mint a mi
Mákjaink. A Solohov által jel-

A PART ES RÁKOSI ELVTÁRS
ntmutatásával érhettem el eredményeimet
'A múltban
megaláztatás,
nehéz
sors volt része az
iparostanulók,
a „tanoncok",
„inasok"
rétegeinek.
Nehéz, keserves idők
teltek el,
amíg kitanulhatták
szakmájukat.
A felszabadulással
megváltozott
az 6 helyzetük is. Népi
demokráciánk segiti, támogatja
tanulásukban az iparostanulókat
és nyugodt
tanulást lehetőséget biztosít számukra Ezt ^bizonyítja Fodor Gyula ipari tanuló példája is. aki iá
tanulásáért
— amint arról beszámoltunk —"b közelmúltban
része,
sült 200 forint
pénzjutalomban.
Szerkesztőségünkhöz
intézett levele az ipart tanulók új, megváltozott helyzetéről
beszél.
A magyar fiatalok élete, a régi
„inasok" élete a múltban leírhatatlanul mostoha volt. Ütés, verés, házimunkák volt a sorsunk, szakmánkat azonban nem tudtuk megtanulni. Ma, Népköztársaságunk Alkotmánya — amely Pártunk harcainak
eredményeképpen született meg,
a társadalom megbecsült tagjává
tett bennünket, magyar ipari tanulókat is. A dicsőséges Szovjet Hadsereg nyitotta ki elóttünk a szabad
és boldog jövő kapuit, hazánk felszabadítása tette lehetővé a dolgozó
magyar fiatalok számára, hogy az
élet minden területén
elfoglalják
méltó helyüket és példaadó munkájukkal, tanulásukkal haladjanak a
Párt irányítása mellett egész dolgozó népünkkel együtt. A mi munkánk,
fpari tanulók munkája, elsősorban
szakmánk alapos elsajátítása, politikai tisztánlátásunk
fejtesztése,
műveltségünk emelése azért, hogy
minél eredményesebben vehessük ki
részünket a szocializmus építéséből.
Csak az lehet jó ipari tanuló, csak
az követi igazán a Pártot, aki saját
tudását á'tadja a többieknek, osztálytársaink, elvtársaink!
Rákosi elvtárs 1949 szeptember
16-i beszédében mutatott rá a szakmunkásképzés döntő fontosságára és
én akkor ismertem fel, hogy jó munkát csak úgy végezhetek, ha a gyen-

Borbély őrők. b Ugry I.: Sztálinkőrút 20. Telefon: 35—02. Leskó
IDŐJÁRÁSJELENTES:
Vilmos; Újszeged, Vedres-utca 1.
Telefon: 40—37. Nagy őrök. k, dr.
Gyenge szék kevés felhő. EgyHangay; Április 4.-útja 31. Tele- két helyen kisebb délutáni záporfon: 35—13. Zakar S. örök. k Máthé eső, esetleg zivatar. A me'eg toMihály: Valéria-tér 1,
vább tart.
•

A MASzOVLET közli, hogy szerdán reggel 7 órakor külön repülőgép indul Szegedről Budapestre. Viteldíj 50 forint. Helyfoglalás a
MASzOVLET-arodán szerda reggel
6 órától.
A MPSzSz Zenepedagógus Munkacsoportja 8-án, csütörtökön délu'íán 6 órakor tartja
növendékhangversenyét
a Zenekonzervatórium
hangversenytermében.

lemzett mindenreképes kuláktípusok torzarcvonásaiban a l®11gyelkápolmai gyilkosokra ismerünk rá" — mondotta Ballag Lajos elvtárs, az egyetem egyik
dolgozója.
A termékeny vitta általános
irodalomelméleti kérdéseket is
felvetett Ennek során kiderült,
hogy az egyetem egyes fakultá,
sain, például a Természettudományi Karon nem foglalkoznak
eléggé a szovjet irodalom s egyáltalán az irodalom kérdéseivel.
„Beletemetkeztünk saját szakmánk kérdéseibe s elhanyagoltuk
az irodalmat" — mondotta Mihály eüivtárs, a Természettudományi Kar egyik hallgatója s
mindjárt javaslatot is tett gyakori szovjet könyvankétok ren.
dezésére. A jelenlévő egyetemi
dolgozók nagy lelkesedéssel fogadiák el a javaslatot s elhatározták, hogy a jövőben még
gyakrabban rendeznek könyvankétokalt nagy szovjet regényekről, hogy az egyetem hallgatói
és tudományos munkásai minél
jobban megismerjék azt a nagy
szovjet irodalmat, amely példa
és útmutatás békeharcainkban,
az ötéves tervünk, a szocializmus
építésében.
K. J,

J Ó L S I K E R Ü L T ZENEDÉLTJTÁNT rendezett az MSzT
Rókus I I . szervezete, a Postás
szimfonikus
zenekar közreműködésével. A zenekart Szerdahelyi László karnagy vezényelte.
X HALALOZAS. Horváth Árpád
László gyümölcskereskedő elhunyt.
Temetése folyó hó 7-én (szerdán)
délután fél 6 órakor lesz a belvárosi
temető halottasházából

gébbeket is segítem a tanulásban.
Ezt tartottam szem előtt szeptember
ó'ta mindig és fgy, egyedül a Párt
és Rákosi elvtárs útmutatásaival érj
hettem el eredményeimet és ennek
alapján azt, hogy a Munkaerőtartalékok Hivatala 200 forint jutalom^
ban részesített.
Ez a jutalom még fokozottabb fa-*
nulásra és társaim segítésére buz-<
dtt, ígérem a Pártnak, hogy ezután
még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal és lelkesedéssel folytatom tanulmányaimat, még
erőteljesebben segítem gyengébb tanulótársaimat, hogy hasznos épftőja
lehessek a szocializmusnak, amelyet
csak a Párt vezetésével érhetünk eL
Szabadsági

Fodor
Gyula,
az ipari tanulóiskola
20 pontos „Jó tanuló"-ja.
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Felkérjük azokat az úttörő pajtásokat,
akik
még
nem
vették át szerkesztőségünk tájékoztatóját, mielőbb jöjjenek be hozzánk.
Felkérjük az alan? felsorolt elvtársakat, hogy június 9-én, pénteken délután 6 órakor fontos megbeszélés végett szerkesztőségünkben
feltétlen jelenjenek meg:
Galambos Istvánné Szegedi Cipőgyár, Vidács István Gázgyár, Gyémánt Imréné, Soós István Konzervgyár, Pcstt György Dohánygyár, Púp ily Lajos Ruházati NV.,
Szentesi Vida János Pick Szalámi,
Suszter János Szegedi Kender, Tcsléry Júnosné Szegedi Téglagyárak,
Tóth Vera Textllkomblnát.
Agóesi János elvtársnak Vágóhíd: Beküldött sorait megkaptuk,
rövidesen felhasználjuk.
Vidács István elvtársnak Villany,
telop. A műhelyértekezletről beküldött sorait megkaptuk, rövidesen
egy nagyobb cikkbe fogjuk beledolgozni.
Koppány István elvtársnak.
A
strandavatással kapcsolatos cikkét
rövidesen leközöljük.
Petcrdl Lujos elvtársnak, Dóczl
Piroska és Makra Piroska pajtásoknak. A beküldött két fogalmazást megkaptuk, valóban ?ehetséges
írások.
Rövidesen
felhasználjuk.
Várjuk a többi sorokat.
Pópity Lajos elvtársnak, Ruházati NV. A sztahánovista kitüntetésekről beküldött tudósítását
rövidesen egy másik hasonló cikkel
egybedolgozva hozzuk ki.
Doktor Lajos elvtársnak. Kefe és
Ecset NV. Az újítókról írt sorait
holnapi számunkban közöljük.
Ábrahám Fcrenené elvtársnönek.
Gyufagyár. Beküldött levelét több
hasonló levéllel fogjuk egyszerre
közölni.
Piókcr László pajtásnak, Madách
I. Kollégium. Kérünk, hogy ma
délu?án szerkesztőségünket feltélleniil keresd fel. Lehetőleg délután 5
órakor. Feltétlen elvárunk.

Gakdag kulturmüsor
az ifjúság megyei
értekezletének

junius 8-án,
küldöttválasztó
napján

Csütörtökön osztják ki Újszegeden a kongresszusi kulturverseny dijait
Nagyjelentőségű nap lesz június
S-a a megyei és- szegedi ifjúság életében: ezen a napon választják meg
az ifjúmunkások, parasztfiatalok és
a tanulóifjúság az országos egyesítő kongresszusra a küldötteiket.
Ezen a napon ismét egy lépéssel
közelebb kerülnek a megyei és szegedi ifjak is a hős lenini Komszomolhoz hasonló ifjúsági szövetség
megalakításához.
Nagy lelkesedéssel készültek
már hetek óta a szegedi fiatalok megyei küldöttválasztó értekezletre és magára az egyesítő kongresszusra.
A megyei küldöttválasztó értekezletre Szeged legjobb fiataljai kiváló
termelési eredményekkel, több, jobb
tanulással érkeznek
és magukkal
hozzák az őket elküldő többi sokszáz fiatal hatalmas lelkesedését és
azokat a sikereket, melyeket a
kongresszus tiszteletére elértek a
termelés frontján.
De nemcsak az értekezlet teszi

felejthetetlenné ezt a napot Szeged
ifjúsága számára, hanem gyönyörű
kultúrműsor is, mellyel az értekezlet napjának pompáját emelik.
Már az értekezletet megelőzően
délelőtt a MINSz csongrádmegyei
bizottsága kultúrgárdákat küld a
különböző városrészek dolgozóihoz
és ifjúságához, összesen nyolc helyen lesz vidám kultúrműsor és
sporműsor a szebbnél-szebb számokkal. Az előadások mindenütt
délelőtt fél kilenc órakor kezdődnek a következő helyeken:
Belváros: Rákóczi-tér.
Felsőváros: Csillag-tér.
Rókus: Uj-tér.
Móraváros: Kolozsvári-tér.
Alsóváros; Szabadság-tér.
Petőfi-telep: Az iskola előtti térség.
lij-Petőfi-telcp: Az iskola előtti
térség.
Újszeged: Játszótér.
A küldö'ctválasztó értekezlet lezajlása után, mely délelőtt 9 órakor kezdődik, — a szegedi fiatalok
délután együtt örülnek és ünnepelnek az idősebbekkel is, akiknek

szintén ünnep ez a nap, mert saját fiaikról, leányaikról van szó.
Délután 5 órakor az ójszegedi
szabadtéri színpadon a kongresszusi kultúrverseny megyei
döntőjén legjobban
szerepelt
kultúrcsoportok tartanak bemutató előadást és ugyanitt osztják ki a győztes csoportok dfjait. ^
Ezeken
a kulturelőadlásokon
is együtt örülnek a szegedi fiatalok az
időseibb dolgozókkal
együtt annak, hogy hosszú évek
után Pártunk bölcs vezetésével
elérhettünk oda, hogy megalakíthatjuk az egységes ifjúsági szövetséget, a Dolgozó Ifjúság Szövetségét, mely a marxizmus-leninizmus szellemében neveli
a
magyar fiatalokat az
előttünk
álló hatalmas feladatok
végre,
hajtására: A Szovjetunió támogatásával és útmutatásával
a
szocializmus felépítésére, a béke
megvédésére.

PÁRTÉLE?
A pártszervezetek feladata
az uj párttagokkal és tagjelöltekkel
kapcsolatban
A' pártszervezetele egyik legfontosabb feladata a tagjelölteknek és az
új párttagoknak oktatása, aktivizálása, A Kommunista Pártok sorainak
kiszélesedése megköveteli, hogy a
pártszervezetek még fokozottabb figyelemmel forduljanak a kommunisták politikai oktatása felé. „ . . . In.
tenziv politikai oktatás
megszervezésére van szükség az új párttagok körében A cél az, hogy politikai öntudatuk
a kívánt szükséges
színvonalig
emelkedjék—
mondotta
Sztálin.
Az ivanovői pártszervezet például
taglétszámát tekintve a Nagy Honvédő Háború éveiben és a háborút
kővető években csaknem kétszeresé*
re nőtt. A Párt tagjai lettek a Nagy
Honvédő Háború hősei, a termelés
sztahánovista dolgozói, a legkiválóbb
kolhozisták és az élenhaladó értelmiség. A Párt sorainak ez a nagyarányú növekedése szükségessé tette

a

A DISz tiszteletére rendezett hangversenyt
a Főiskolai Kamarakórus
„Kuli úr munkával
a Dolgozó
Ifjúsági Szövetségért!"
— ez a felirat
állt a szegedi Pedagógiai
Főiskola
hatalmas
vörös csillaggal
díszített
nagytermében
vasárnap este és ezzel
a gondolattal,
valamint a szocialista
énekkari
kultúra
továbbfejlesztése
érdekében rendezett itt igen nagysikerű hangversenyt
a Főiskolai Kamarakórus
Már magának a műsornak összeállítása
is igen nagy körültekintést
mutatott
és széles skálán mozgott: a praeklasszikus,
klaszszikus művek, a zenei realizmus kiemelkedő
alkotásai
mellett
orosz,
magyar
népdalfeldolgozásokból,
a
környező népi demokráciák
dalkultúrájából
és a szocializmus,
kommunizmus építésének harcos dalaiból, a
mai szovjet kóruskomponisták
legkiválóbb alkotásaból
kapott
művészi
Ízelítőt az előadást mindvégig
hálás
tapsokkal
jutalmazó,
nagyszámú közönség.
Alexandrov.
Hacsaturján,
Novikoo,
Zsdanov,
Bürkő,
Loebl,
Bach, Gastoldi,
Lassus,
Musszorg-

szkij, Bartók, Bárdos, Halmos, Horváth, Kadosa, Kodály, Szeghy, Székely szóló. és karmüvei
szerepeltek
a műsorban
Külön szép szint adott
az előadásnak
néhány
szegedi
és
szegedkörnyéki
népdal
bemutatása,
valamint
a kórus lelkes és gondos
vezetőjének;
dr Szeghy Endre elvtárs, főiskolai
tanárnak
orosz népdalfeldolgozásai
s Móra Ferenc versére irt ismert
,,Altatódal"-a,
A Főiskolai
Kamarakórus
ezalkalommal is alapos
összehangoltságról
lett tanúságot
és művészi
teljesítményt nyújtott
Szeghy Endre elvtárs finoman kidolgozott
vezénylésé,
vei Igen változatossá
tette az egyéb,
kénf is hangulatos műsort több zongoraszám
Herbály
András
játékában és Erdős János, Fekete
Amália,
Garamszegi
József,
Valasfyán
Mihály stílusos szólóénekszámai
Erdős János elvtárs
összekötöszövege
nagyban emelte a hangverseny
értékét.

Könyvárusitó brigádok keresik fel
a kórházakat, klinikákat a könyvnapokon
A könyv: a dolgozóké. Kivétel
nélkül minden dolgozóé. Hogy a
könyv el is jusson minden dolgozóhoz; ez az idei könyvnapok legfontosabb célkitűzése. Városokban, falvakban, tanyaközpontokon egyaránt
megrendezik a könyvaapekat, gondoskodnak arról, hogy a könyv eljusson a legeldugodtabb helyre is.
De felmerül a kérdés: hogyan jut
el a könyv azokhoz a dolgozókhoz,
akikéi betegségük az ágyhoz szegez? A könyvnapok rendezői ezt

sem hagyták számításon kivül. Szegedi
viszonylatban tervbevették,
hogy könyvárusító brigádokat szerveznek. Ezek a brigádok a könyvnapok alkalmával meglátogatják a
kórházakat, klini'ákat, felkeresnek
minden beteget, eljuttatják hozzájuk is a szovjet, magyar és a haladó külföldi irodalom termékeit.
Ez és az ehhez hasonló messzeme.
nő gondoskodás biztosítja azt, hogy
a könyv el is jut oda, ahova való;
a dolgozók kezeibe.

Hétfőtől
kezdve reggel 8.40-kor
indul
a repülőgép
Szegedről
Budapestre
Néhány nappal
ezelőtt
a
szegedi üzemek k i k ü l d ö t t e i
a
MASzOVLET
vezetőségével
megbeszélést tartottak. A z értekezleten a dolgozók kérték
a MASzOVLET
vezetőségét,
hogy változtassák m e g a repülőgépjáratot s ne d é l u t á n , hau e m délelőtt i n d í t s a n a k repülőgépet Budapestre.
A

MASzOVLET

tolmácsolta a központ felé a
szegedi dolgozók kérését.
A
központ elfogadta a
szegedi
dolgozók j a v a s l a t á t és hétfőtől, j ú n i u s 12-től kezdve reggel 8.40-kor i n d u l a r e p ü l ő g é p
Szegedről—Budapestre, és oda
9.20-kor érkezik meg.

í g y a Budapestre u t a z ó k a
délelőtt
f o l y a m á n el t u d j á k
vezetősége intézni ü g y ü k e t .

HORDÓT
VESZÜNK
Jó

állapotban

levő

200

literes

v a s - és

fahordókra ajánlatot kér

AfORT
V,. József Nádor-tér 5-6, hordóosztálya. T: 183-860

A TEBMESZET

NAGY

ATALAKITÖJA
Díszelőadás és ankit Szegeden
Micsurin balála évfordulóján
Tizenöt
esztendővel
ezelőtt,
1935 junius 7-én halt meg a világ egyik legnagyobb természettudósa, Micsurin,
a
természet
nagy átalakítója. Micsurin életét
és munkásságát
iránd jobban
megismerik a magyar
dolgozók
széles tömegei is és mindinkább
hasznosítja
napi munkájában
dolgozó parasztságunk. A tavaly
Szovjetunióban járt magyar parasztküldöttség mély hálával kereste fel a nagy szovjet
tudós
sírját, akinek tanításait már eddig is olyan nagy sikerrel hasznosítottá.
Micsurin
világhírű"
tudomá.
nyos eredményeit a Szovjet hatalom messzemenő segítségével
érhette el. A cári
Oroszország
nem sokat törődött vele, de a
Nagy Októberi Forradalom után
gyökeresen megváltozott a helyzet. Micsurin boldogan jelentkezett a helyi pártszervezetnél s
a Kommunista
(bolsevik) Párt
felismert© munkájának jelientőségét. Lenin elvtárs maga intézkedett, hogy Micsurin minden segítséget megkapjon tudományos
munkája folytatásához.
Micsurin soha nem feledkezett
meg arról a nagy segítségről,
amelyet a Párttól és a Szovjetuniótól kapott. Igen jellemzők
azok a szavak, amelyeket élete
végén 1934_ben az egyik szovjet természettudományi folyóirat
szerkesztőjének
mondott,
aki
több kérdést intézett hozzá. Micsurin a többi között kijelentett e : „Csak Marx, Engels, Lenin
és Sztálin tanainak alapján lehet a tudományt újonnan felépíteni . . . A z ember része a természetnek, de nem szabad megelégednie azzal, hogy csak külsőleg szemléli a természetet,
ha.
nem mint Marx mondotta,
azt
meg is változtathatja. A dialektikus materializmus eszköze
az
objektív világ megváltoztatásának, azt tanítja, hogy aktív módon befolyásolhatjuk és megvál.
toztathatjuk a természetet. De
csak a proletariátus van abban a
helyzetben, hogy a
természetet
következetesen és aktív
módon
megváltoztassa."
Micsurin élete nagy példamutatás számunkra.
Ezt a példamutató életet ismerhetik _ meg
közelebbről ma este a
cfiszelő
adás keretében bemutatásra kerülő pompás színes szovjet filmj bői Szeged dolgozói. Este
fél
18 órai kezdettel a Belvárosi Mozi mutatja be a Micsurin életéről készült filmet, amelyet máitavaly is igen nagy számú
kö.
zönség nézett végig. A ma esti
díszelőadás után ankét követkeZ;k, amelyet dr. Kiss István,
a
Pedagógiai Főiskola biológus tanára vezet le.

politikai

oktatás

kiterjesztését.

sával a pártszervezet elérte,

hogy

a tagok
és
jelöltek
jelentősen
fejlődtek.
Ez nemcsak a termelés terén mutatkozik meg, hanem a pártgyűléseken
a felszólalásokban is.
Szavinát 1948-ban megválasztották egy szövőgyár előkészítő osztályának pártcsoportvezetőjévé. Azóta
Szavinának sikerült megjavítania a
pártcsoport munkáját a politikai
munka és a termelés területén is.
Szavina maga is példát mutat. Elsők
között teljesítette az ötéves terv előirányzatát. Gyártási normáját 175
százalékra teljesíti. A kiváló munkásnő nagy sikerrel végzi tanulmányait a munkásifjúság iskolájában.
Az új párttagok közül néhányat
felelősségteljesebb munkára jelöltek.
Szuszlovát műhelyfőnökké léptették
elő, Odinkovot mesterré avatták. A
gyár dolgozói minden hónapban túl.
teljesítik a tervfeladatot. Többszázezer méter félkész és néhány millió
méter kész szövetet gyártottak terven felül.
A Lenin kerület pártbizottsága

Ez évben az ivanovői pártszervezet
állandóan
ellenőrzi
azt a feladatot tűzte maga elé, hogy
minden új párttagot és tagjelöltet az alapszerveknek az új párttagokkal és tagjelöltekkel kapcsolatos
bevon a politikai oktatásba.
munkáját. Az a lelkiismeretes munAz ivanovői területi pártszervezet ka, amelyet a pártszervezet a tagalapszervei a központi bizottságok jelöltekkel kapcsolatban végzett, azútmutatását követve, jó munkát vé- zal az eredménnyel járt, hogy a taggeztek. Az egyik tertilgyár párt- jelöltek jelöltségi idejét nem kellett
czerveztében példánl az úi tanévre meghosszabbítani, vagyis jelöltségük
való előkészület során minden egyes hivatalos ideje után érdemesekké
kommunistával személyes megbeszé- váltak a párttagságra. Ez év 9 hólést tartottak, hogy kijelöljék a neki napja alatt kétszerannyi jelölt lett
párttag, mint az elmúlt egész év
legmegfelelőbb oktatási formát.
alatt.
E gyár pártszervezetének csaknem
A Szovjetunió minden pártszervevalamennyi új tagja pártmegbiza- zete arra törekszik, hogy az új párttás'l kapott. Vannak, akik a Kom- tagok és tagjelöltek valóban mélssomol-hálózat propagandistái, má- tóak legyenek az élcsapathoz való
sok agitátorok, vagy a pártcsoport tartozásra, élenjáró példát mutasszervezési funkcióit végzik. Ismét sanak a termelésben és fáradhata!mások a faliújságot szerkesztik. Az I lanul továbbfejlesszék marxista-Ieniúj párttagok és tagjelöltek oktatá- I nista elméleti tudásukat.

AGITÁTOROK
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A KONYVNAPOK SIKEREERT
j^özel
egy hét múlva Szegeden is megrendezik
a hatodik szabad könyvnapot.
Ha visszatekintünk
a felszabadulás
óta eltelf esztendőkre, azokra az eseményekre,
amelyeket
a magyar
könykiadás ferén elértünk, megállapíthatjuk,
hogy ma már Magyarországon
a
könyvkiadás
és a könykereskedelem
is a dolgozó nép kezében van. Ezért jelentősek a mi könyvnapjaink
és ezért kell mindent
elkövetnünk,
hogy minél sikeresebbé tegyük a szegedi
könynapokat.
Pártszervezetenik
agitátorainak,
mint minden más kérdéssel kapcsolatban, amely a dolgozó nép érdekeit
szolgálja, — o
könyvnapokkal
kapcsolatban
is eredményes, népnevelő
felvilágosító
munkát kell végezniük Ugyanakkor,
amikor népnevelőinknek
arra kell törekedniük,
hogy
a szegedi könyvnapok
számszerű adataikban
is eredményesek
legyenek,
meg kell magyarázniok
az üzemek, a falvak dolgozóinak
a
'elszabadult
ország könyvnapjainak
jelentőségét.
Meg kell magyarázniok,
hogy Magyarországon
a könyvnek „új közönsége, új olvasótábora
van: a dolgozó
nép, amely a régi rend alatf kizsákmányolva,
tömegeiben
úgyszólván
nem olvasott könyvet és most olvas, jeléül annak, hogy van ideje,
kedie
s anyagi lehetősége a művelődéshez"—
amint azt Révai elvtárs a hatodik
szabad könyvnap
budapesti
megnyitóján
mondotta.
pártszervezeteink
agitátorinak
konkrét példákon
keresztül is
meg kell magyarázniok,
hogy a ma megjelenő
könyvek kivétel nélkül a szocializmus
építését, a dolgozó nép érdekeit,
munkájának megkönnyítését
szolgálják.
A könyvet is, e zf az igen fontos
fegyvert,
a dolgozó nép érdekeinek szolgálatába
állítottuk
Az üzemek, a falvak dolgozói számtalanszor
tapasztalhatták
már,
hogy a könyv, akár a marxista-leninista
elméletet ismertető
könyvekről, akár a szovjet szépirodalmi
művekről,
akár a haladó magyar
irók
műveiről van szó — egytől-egyig komoly segítséget nyújtanak
napi mun.
kájuk elvégzésében. Hogy mennyire felismerték
ezt a dolgozók,
bizonyítja az, hogy eddigi könyvnapjainkon
és az idei könyvnapokon
is a
dolgozó^ leginkább a marxizmus-leninizmus
klasszikusainak
müveit
vásá.
rolják
Népnevelőinknek
meg kell magyarázniok,
hogy kulturális
felemelkedésünknek,
a szocialista
nevelésnek elsőrendű fontosságú
eszköze
a könyv. A könyv hatalmas segítséget nyújt a békéért folytatott
harcban,,
f^gitátórainknak
már most. a könyvnapok
előtt meg kell ismerkedniük azokkal a könyvekkel,
amelyek a könyvnap
alkalmából megjelentek s meg kell magyarázniok
a dogozóknak,
milyen
köny.
veket vásároljanak.
A könyvnapokkal
kapcsolatos
felvilágosító
munkában népnevelőinknek
rá kell mutatniok
arra, hogy az idei
könyonapok
méginkább
kifejezésre
juttatják,
hogy népi demokráciánk
legfőbb célkitűzése: a dolgozó nép széles tömegeinek
eljuttatni a haladó kultúrát, a
marxista-leninista
ideológiát,
amely nélkülözhetelen
a mindennapi munkában.
Ha népnevelóink
mindezeket az elvi kérdéseket
megmagyarázzák
az üzemek, a falvak dolgozóinak,
akkor nem kétséges, hogy az idei szegedi könyonapok
nagy sikerrel járnak majd és elősegítik a dolgozó nép
épitő mankóját és békéért vwott harcát'„
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Nagyszabású
sportesemények
csütörtökön délelőtt
Szegeden

M I N S z - H I R E K

M a , szerdán este 7 órakor
a Szakszervezeti
székházban
sportfelelős
értekezletet
tartunk a SzIT,
Diákszövetség,
M E F E S z és Ú t t ö r ő sportfeleFél 11-kor SzSzMTE—Békéscsaba, fél 9 órakor Honvéd—Makói SzSE
lősök részére. Megjelenés köbajnoki labdarugómérkézés az SzSzMTE pályán
telező.
Motorosverseny
a Széchenyi-téren
Felhivjuk a szervezeteink figyelmét, hogy az ifjúság csütörUtolsó, nehéz mérkőzés előtt mutatnia, hogy valóban kívánja
ITszás
töki ünnepségeit minden erővel
állanak az SzSzMTE játékosai a csapata N B l-es .ereplését. EnSzSzMTE—Szentesi
MTE 8:1
bajnokság felé vezető úton. Hol- nek érdekében minél
nagyobb (4:0). Az SzSzMTE vízilabda csa- támogassák. Szervezeteink tagnap ugyanis a Békéscsaba
j ó számmal keressék fel a dolgozók
sága vegyen
részt az
ifjúság
formában lévő együttesét kell le- csütörtökön az SzSzMTE sport- pat nagy fölénnyel nyerte első baj- rendezvényein.
noki
mérkőzését.
győzniük ahhoz, hogy a
baj- telepét, és lelkes buzdításukkal
nokságot megnyerjék. A döntet- járuljanak hozzá a nagyon szüklennel sem szabad
megeléged- séges győzelemhez. Az SzSzMTE
niük. Ugyanis lehetséges, hogy csapatában sérült nincs, ha Csáa Szolnoki Lokomotív 8—9 gól- ki fegyelmi ügye rendeződik, aklal veri a Kiskunhalast, mivel ez kor ő játszik
Gréczi
helyett.
Leskó Vilmos őrangyal gyógyözv. Kohn Riehárdné vésnök és
a csapat m á r elkerülte a kiesést, Minden reménységünk
megvan szertár, Újszeged.
bélyegzőkészítő. Oroszlán-utca 5.
s így nincs vesztenivalója. Ebből tehát arra, hogy holnap
nagyvilágosan lá hatjuk, hogy a hol- iramú élvezetes, szegedi győze- Franki József Szenl György gyógyDékány
István festékkereskedő,
Mérey-utca 6.
napi napon sorra kerülő mérkő- lemmel végződő mérkőzés tanúi szerfára, Szent György.tér.
zést mindenképpen meg
kell lehetnek a szegedi dolgozók.
Frankó Andor Dugonics gyógy.
Rudak Mária fényképész. Klaunyerni, mert csak ez ese ben lesz
zál-tér 7.
Nyila'kozat: Nagy Antal ed- szertára.
Szegednek N B I-os csapata ősz- ző: — Sérültünk nincs, a csapat
Reiehel István gépkötőipar, OroszKigyó gyógyszertár, Klauzál-tér.
szel. A holnapi mérkőzésen
a minden egyes tagja j ó
erőben
lán-utea 8.
szegedi közönségnek is meg kell van, kétgólos győzelmet várok.
Surjányi
József
gyógyszertára,
Vadász Gézáné rövid- és kötött,
Kossuth L.-sugáriit 31.
szövöttárú kereskedő, Tábor-utca 8.
Motoros verseny csütörtökön
délelőtt
Lclnzingcr gyógyszertár, Horváth
Hara.szthy Géza festékkercskedő,
Mihály utca I).
fél 9 órakor a Széchenyi-téren
Rajesy-ZsIHnszky-u. 22.
Pósa Balázs gyógyszertára, Kai.
A Szabadságharcos Szövetség városi bizottsága és a szegedi
Tcnczcr Ernő és Klein Ignác rö.
várla-utca.
Lokomotiv motoros szakosa.álya június 8-án, csü'örtökön délvld és divatárúüzlcte, Csekonlcsgyógyszertára, utea.
Barcsai
Károly
előtt fél 9 órai kezdettel motoros háztömbkörüli versenyt renSztálln-körút.
dez a Széchenyi-téren. A mo'cro sverseny abból az
alkalomból
Kárpáti
Lászlóné
képkeretező,
kerül megrendezésre, hogy ezen a napon tartja Csongrád megye
Török Márton gyógyszertár Cson- Sztálin körűt 53.
ifjúsága a megyei küldöttválasztö gyűlést, amely a csongrádmegrádi-sugarút 14.
I-ampel Józsefné dlvatárukeresgyei és a szegedi i f j ú s á g kongresszusi
képviselőit
választja
Apró Jenő Szent László gyógy, kedő Valéria-tér 1.
meg.
I
I
szertára. Kossuth L.-sugarút 58,
Ezek a küldöttek képviselik a megye és Szeged ifjúságát júKatona László drogéria, Károlyinius 18-án Budapesten, a Párt ifjúsági szervezetnek
alakuló
Bulcsú Barna gyógyszertár Kálvá- utca 3.
ria-u. 10.
kongresszusán.
|
Csányl Antal villanyszerelési válA versenyen résztvesznek a délkerület legjobb motoros verHanga) gyógyszertár, Április 4. u. lalata, Rajcsy-ZslIinszky-u. 22.
senyzői és az üzemek összes a m a t ő r versenyzői.
Asztalosmesterek Bútorcsarnoka,
A jegyeik ára elővételben 50 fillér, a helyszínen 1 forint. JeDr. Löbl Imre gyógyszertár, AraSzendrényi Géza és Tsa. Dugonicsdi vértanuk-tere 4.
gyek kaphatok a „Délmagyarország" kiadóhivatalában és a helytér 11.
színen.
'
Juszt Frigyes gyógyszertár Petőfi
Szűkíts könyvkereskedő, Kölcsey,
Sándor-sngárút 41.
utca 1.
Szegeden is megindul a kézilabda kor a szakszervezeti székházban
Zukar örökösök gyógyszertár Vaélet
(Kálvária-u.
10.)
sportvezetői léria-tér 1.
értekerietet tart. Felhívjuk
az
A Magyar Kézilabdaszövetség JúDr. Kotsis Endréné gyógyszertáösszes üzemi, tömegszervezeti,
nius 18-1 kezdettel kézilabda-bajnokra. Fühlmfves-utca.
ságot rendez. A bajnokságra Június alapszervi sport- és MHK-felelőDr. Salgó Éva gyógyszertára, Má|
tUULALöUMb
^
10-ig lehet benevezni, Hajnóczi- sök figyelmét, hogy az értekeztvás.tér 1.
leten
feltétlenül
jelenjenek
még.
utca 20 alatt.
TIZENÖTÉVES leány bármilyen álA SzOT által kiadott meghívók
Nyilassy Á. örökösök Szent Szív lásban elhelyezkedne. Kölcsey-utca
RÖPLABDA
10. fodrászüzlet.
1584
érvény teleneik, az
értekezletet gyógyszertúra. Római körút 22.
MEGBÍZHATÓ jól főző mindenest
5
Szegeden
a
jelzett
időben
tartFérfi I. o. MFFES "—Postás 3:1.
özv. Borbély Józsefné gyógyszer- felveszek, Takaréktár-utca 3 szám.
A rangadót szép küzdelem
ulán ják meg.
tára, Sztálln-körút 20.
I. em. 3.
1570
megérdemelten nyerte a rutinosabb
FEHEUNEMÜ varrónő helyben és
Sportfelügyelőség
Kardos István műszerész, Cscko- vidékre
ajánlkozik.
Petőfi-telep
MFFESZ
K'auzál
gimn--Textil
nlcs.utca 5.
TOTÓ UTMUTATÓ
VIII. u. 436. Halász.
1556
3:0. Női 'l. o. KaSE—METEOR 3:2.
ÉDOSz—Honvéd
1 x
Almást Gyula cipőkereskedő, Sztá- BENTLAKÓ mindenes főzőnőt keM E F E S z — P o s t á s 3:0.
EDAC—Kt
resek. Pollák Testvérek,
SztálinGyőri Vasas—Dózsa
l l lln-körút 40.
SE 3:1. MÉMOSz—MNDSz 3:0.
körút 36. (Tisza Lajos körút). 1561
Dorog—Telierfuvar
x 1
ASZTALITENISZ
Megyeri Pál szövet-posztó keres- TARHON YAKÉSZTI'ÖT (géppel) keSalgótarján—Vasas
1 1
resek. Molnár-utca 7. Felsőváros.
kedő,
Lenin-utca 13.
2 2
Vasárnap játszották 1e a Lokomo- Postás—Textiles
|
ADAS-VETEL
|
Olajmunkás—Csepel
1 r
Kálclor József fűző, ernyő és ditív—Textil NB II, asztalitenisz sze
Szombathely—Előre
1 1 vatárukereskedő. Lenln-u. 10.
PATKÁNYFOGÓ
KUTYÁT
VESZ
gedi rangadóját, amely biztos texSoroksár—Debrecen
1 1
özv. Paulusz Jenőné fűző, fehér- a Délmagyarorstag Nyomda NV,
tiles győzelmet hozott 13-6 arány- Ózd—Diósgyőr
x 1 ncniűszakiizlct, Lenin-u. 10.
Lenin-utca 9.
ban. K'ein, Vikor 4, Kovács 3, Bo- Kerámia—Miskolci Lok.
1 1
dó 2- i'letve Csíkos 3, Kende 2 és Nagykanizsai VSK—Pécsi lok. tor.
Adler Mór edénycsarnok, Sztálin, KERÉKPÁR, Írógép javítása szakszerűen. Rádió OKA utalványra, kekörút
38.
Tornai 1 győzelmet aratott,
Győri VSK—Kaposvár
1 1
rékpárgumik, alkatrészek kaphatók
MÉMOSz—Cegléd
2 I
Kocsis Ilona fényképész, Lenin- Kelemennél, Kelcmen-u 11. sz.
TEKE
Pótmérkőzések:
utca.
1343
SzSzMTE-Qázgyár—M.
Orlak
Orosháza—Szolnoki MTE törölve
BEFŐZÉSHEZ
finom
szesz,
szalicil,
Rutkai fényképész. Lenln-u. 14.
3082:2956. A gázgyár tekézöi 126 fa
Salg. Vasas—Sátoraljaújhely 1 x
celophan, vanília Meinl-fiók, Leninkülönbségű győzelmükkel a tavaszi
Csala Dezső szénkereskedő, Zri- (Kárász)-utca.
NB. ?. forduló második helyét bizBELVÁROSI
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
nyl-utca.
tosították be- Legjobb dobójuk RéLelplon : 40—7.6
tarln*
legolcsóbban. D'vatos gyöngyfűzést
Szilágyi Sándor divatárú szaküz- vállalok. Ölomkristályt veszek- —
vész I. 424. Coányl 401, Orbán 396.
Szerdán. Csak egy napig:
lete, Sztálin-kőrút 45.
Szeleiné, Kelemen-utca 7. sz.
Sz. Lokomotiv—Bp. Klstext női NFf
V é g l f i x l o c i svov'et (Hm :
1- mérkőzést a Lokomotiv nyerte
Czégéty István egészségügyi be- MAKÓI erőstúró legolcsóbb, legrendezések szerelési vállalata Sztá- táplálóbb. 2.70 forint Aradi-u. 5.
42' íávaL
Viszonteladóknak árkedvezmény.
lln.körút 57.
POLITÚROS diófa hálószobák, komM H K és sport felelősök
K O R
z Ü
Káltay gyermckkocsiUzem, Kálvá- binált szekrények la. kisipari munfigyelem
ka Nagy Mihálynál. Dugonics-tér 3
Teleton Aut. 3 3 - 4 4
riául. 44.
liátifi'
TAVALYI burgonya, világos kék
Or.-zágos Sporthivatal nagyfestékkerrskedő, kuli kabát eladó. Tábor-utca 5. I.
Junius 9-ig, péntekig:
Kardos György
rzegedi sportfelügyelcaáge
júHajnóczy-utca 11.
A l e g ú j a b b csehszlovák
em. 2.
1583
r.ius 7-én, szerdán délu'án 7 óraHím
Kováts és Szahadosné fényké- REKAMIÉT vagy sezlont féregmenpész, Lenin.utca 16.
teset, jókarban levőt keresek. JelMAKACS
DÉI.MAGYARORSZAG
1581
Linóleum, dr. Láng Györgyné, ige „Rekamié".
politikai napilap
MEMYFCSKÉK
NAPONTA friss
vágott baromfi,
Károlyi
u.
3,
tel.
27-83.
Felelős szerkesztő és k i a d d :
tioadasoK ke/deie a oeivaioji
es Korzó
gyümölcs, csemogeárú legolcsóbban
n oziban -létkrtznap c's árakor
1585
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY.
örley György vaskereskedő, Mik- Fodornénál, Kígyó-utca 1.
•aiárngn
és
<
nnpn"«n
<
á
r
órnkni
PIROS, modern, massziv sportkoSzerkesztő:
száth kálmán-u.
csi 250 forintért eladó. OroszlánBÓDAY PÁL.
t A t í L Y A "nisznnaz
Pankotuv Jenő fűszer, és cse- utca 4 sz. III. em. 4.
1558
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4.
megekereskedő, Oroszlán-u. 5.
' p'.t-.hON M-l, I
HÁROMHÓNAPOS mangalica maTelefon: 35-35 és 30 03
lac eladó. Zárda-utca 8.
1559
JUNIUS 7-IG, SZERDÁIG:
É j j e l i szerkesztőségi telefon
P. Reicli Erzst divatárú üzlete, ELADÓ ablakok, falikép, gramofon
1. M A G Y A R H I R A D Ö
este 8-tól: 34-38
Széchenyi tér.
lemezekkel, vegyes deszkák, üveg2. SZOVJET H I R A O O
K i a d ó h i v a t a l : Szeged. Lenin u. 8.
szekrény, állóíróasztal, Sztálin-kör3. KUBANI M ' L Ó D I A K
Telefon: 31-10. és 35-00
Varga Dezső vaskereskedő, Hid- űt 90 sz.
1555
4. A L L A T O K S Z I G E T E
'A'z x-szel jelzeit közlemények
utca.
PÁRIZSI-körút 38/a. számú
ház
5. E L L O P T A K SZIVEMET
díjazottak.
Jégkunyhó cukrászda, Sztálin- örök lakással igen kedvező fizetési
b. SZABADSAGUNK S Z Ü L E .
feltételekkel eladó. Emelet 4.
kilriit 53.
T É S N A P J A P A (1950 » p r . 4
D é l m a g y a r o r s z á g N y o m d a NV.
1567
Szeged.
c-'oaaa-ua neiköznap ic < a o-Kui,
Nemes Mihály paplanos, Kele. ÁLLANDO'A'N veszek használt gyerVa*ar- é< llnnenn p5, fé 7ésf.ar
men utca és Oroszlán utca sarok. mek sportkocsit, hibásat is. Levél
Felelős vezető: Erményi Lajos
hívásra házhoz megyek. Kiskundorozsma, Rákóczi-u. 24. sz.
1557
a
HOLNAP,
/HIju
Hungáriában.
— Fellépnek: Szabó Miklós
ELADÓ prima férfi Singer varrórmOinrtOkfín eate> U p £ T £ l l £ S l É s M i k l ó s K a l a , az Operaliá': művészei. B e l é p t d l l 2 Ft.
gép. Sotnogyi-utca 11. sz. II. em. 6.
1431

HARCOLJUNK

fl BEKEERT!

*
Egyéni

Pár/h
tanulók,

esti

irek
iskolások

figyelmébe/

Június 8-án, csütörtökön délelölt
10 órakor a Pártoktatás Házában
nyilvános konzultációt rendezünk „A
marxizmus-leninizmus
tanítása &
nemzeti és gyarmati kérdésekről" c.
anyagból
Az elvtársak az anyaggal kapcsolatos kérdéseiket Írásban kedd délig
juttassák el az oktatási osztályhoz.
Egyéni

tanulók

figyelmébel

A 3 hónapos színvonalon tanuló
elvtársak konferenciáját a „Pániról"
jövö vasárnap, 11-én fél 9 órataor
tartjuk az Iparostanuló iskolában.
Oktatási

osztály.

Felhivjuk az összes üzemi, hivatali és kerületi aglt. prop. felelősök figyelmét, hogy ma, szerdán
délután 5 órakor az agitációs osztályon feltétlenül jelenjenek meg.
Felhivjuk az összes üzemi, kerüleltí és hivatali
pártszervezeteinket, hogy a csütörtöki ifjúsági ünnepségek
megrendezésében minden támogatást adjanak
meg és segítsék elő a tömegek
mozgósítását.
NYILTTÉR
Feleségem, Virágh Mihályné sz.
Tézsla Anna lakásomról elszökött,
érte semmi felelősséget nem vállalok.
Virág

Mihály,

Kistelek
*E rovatban közöltekért sem a
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal
felelősséget nem vállat,
x A KOSSUTH ZSUZSANNA'
Állami Ápolóképző Iskola
(Szeged, Káivária-ut 1. szám)
uj
évfolyamot indit. Felvételre jelentkezhetnek 18-tól 30 évi korhatárig. A jelentkezés személye,
sen j u n i u s 8-án, 9-én és 10-én
reggel 8 órától a fenti cim alatt.
Schmidt Margit iskolavezető h.

APROHIRDETES

MICSURIN

ELADÓ egy darab 6x8 méteres esőmentes ponyva és egy pár lószerszám. Aradi-utca 5 sz. I. em. 4.
1572
KÜLÖNFÉLE használt bútor eladó.
Raktárt keresek néhány heti bútor
raktározásra.
Felvilágosítást
Bajcsy-Zsilinszky_u. 22 sz. I. em. 10.
délelőtt 9—10-ig és 15—17-ig.
1577
|

LAKÁS

|

BÚTOROZOTT szoba fiatal leánynak, egyetemi hallgatónőknek kiadó. Cím a kiadóban.
1574
MODERN folyóvízcsapos bútorozott
szoba kiadó. Cím a kiadóban. 1573
|

KÜLÖNFÉLÉK

FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fasonokba, melltartók, gyógyfűzőket
méretre készít Höfle fűzőkészítő,
Klauzál-'iér 3.
SPITZER asztalos bútorműhelyét
Attila-utca 16. szám alá helyezte.
Rekamié-állványok készen kaphatók.
6-án reggel a Vámtér és a Mátyástér közötti útvonalon elveszhettem
egy zöld vászon táskát, amelyben
óra, balta és ennivaló volt. Kérem
a becsületes megtalálót, mivel szegény ember vesztette el, adja le a
kiadóban.
1582
SÍREMLÉKET műkőből,
temetőig
szállítva is, továbbá javítási munkákat jutányos áron vállal az Államosított Fischer János és fiai cég,
Kálvária-út 3.
RÁDIÓZOK figyelem! Szaniszló rádióműszerész üzeme Klauzál-tér 7.
szám alatt az udvarban van. Telefon: 44-55.
ÚJSZEGEDI Ruházati NV. keres
jókarban levő Írógépeket bérbe,
vagy esetleg megvételre. 'Ajánlatokat kérem az üzem részére leadni.
Újszeged, Alsókikötö-sor 61—64 sz.
1575

EGY fehér és sárga foltos drótszőrű kutya rövid
farkú, elveszett.
Aki tud róla, jutalomban részesül.
Hold-utca 4. sz. Alsóváros.
1564
A MULT héten elveszett egy puli
kutya a piacon. Bobi névre hallgat. Színe barna. A megtaláló adja
be jutalom ellenében Kárpáti műstoppolóhoz, Deák Ferenc-utca 25.
1576
A JANIK-vendéglőben minden csütörtök este erdélyi flekken vacsora.
'A' flekkent Barabás süti. Kitűnő.borok. Boldizsár
Kálmán muzsikál.
Hűvös kerthelyiség.
KÖZÉPKORÚ iparosnő megértő házastársat keres, jövedelemmel rendelkezőt 50—60 éves korig. „Becsületes* jeligére.
1568
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