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A PART VEZETESÉVEL
A KOMSZOMOL UTJÁN
Már Budapesten vannak 'ifjúságunk küldöttei, hogy megalakítsák
nz egységes ifjúsági szervezetet, a
Párt segítőtársát és tartalékseregét.
Hosszú évek küzdelmei során juthattunk el ahhoz, hogy a magyar
ifjúság végre-valahára sziklaszilárd
egységben tömörülhessen
a Párt
mögé és méltó részt vehessen ki
a szocializmus építéséből.
Minden előfeltétel megvan ahhoz,
hogy a megalakuló egységes ifjúsági szervezetünk valóban méltó legyen a Párthoz, be tudja tölteni
nagy hivatását. A magyar dolgozó
és tanuló ifjúság tudja, hogy a
megváltozott,
megjavult.
szabad
életet a Szovjetúniónak és a Pártnak köszönheti. Éppen ezért mély
szeretet él ifjúmunkásaink parasztés tanulófiataljaink
szívében a
Szovjetúnió és a Párt iránt. Ez a
szeretet és ragaszkodás ösztönözte
ifjúságunkat arra, hogy rálépjen
nagy példaképe, a hős lenini Komszomol útjára.
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Párt vezetése alatt, a legnagyobb
jelentőségű, döntő fordulatot jelent. Történelmi eseményt hoznak
ezek a napok. Ennek komolyságához és jelentőségéhez mérten mélyült fiatalságunk öntudata is.
öntudatosodtak, méginkább megkomolyodtak fiataljaink az elmúlt
hetek során
Szegeden, Vásárhelyen, szerte a megyében és az egész
országban.
Ugyanakkor azonban
még nagyobb lánggal
csapott fel
tüzük, lelkesedésük, lendülelük. A
munkásifjak számtalan kiváló eredményt értek el a termelés fokozásában és megjavításában s hasonlóképpen a dolgozó
parasztfiatalok
is. A tanuló ifjúság jó tanulmányi eredményei és vizsgái is azt
mutatták, hogy diákifjúságunk
is
jó munkájával, a több, jobb tanulással akar mélló lenni az egységes
ifjúsági szervezethez. Még azokat a
fiatalokat is, — akik sokszor közömbös magatartási tanúsítottak a
termelés, vagy a szervezeti élet
iránt — magávalragadta ez a lendület és lelkesedés, felrázta és csatasorba állította. Mutatja ezt az ifjúsági szervezetek nagymérvű megerősödése és mutatja a munkaversenyben résztvevő fiatalok számának emelkedése is.

A békeharc és a szocializmus
jelenlegi szakaszában fokozódtak az
ifjúság feladatai. Ezeket a feladatokat csak a Párt által vezetett
egységes ifjúsági szervezet hajthatja végre. Ez a szervezet tudja biztosítani a béke megvédése és a szocializmus építése érdekében a Párt
Ahogy közeledtünk az egységes
irányítását az ifjúság tömegeire és ifjúsági szervezet megalakulásának
ilyen szervezetből tud meríteni a
úgy erősödött és váll
harc vezetéséhez szükséges utánpót- napjához,
mind szorosabbá az ifjúsági szervelást a Párt.
zetek és a Párt közötti kapcsolat.
Az új, egységes szervezet merő- 'A' fiatalok mindenben kikérték a
ben különbözik az eddigiektől. Sem Párt útmuta'iását, támogatását. És
az egykori MADISz, sem az ifjú- a Párt irányította, segítette a fiatasági rétegszervezetek, a MINSz szer- lokat az egvséges ifjúsági szervezel
vezetek nem tudták biztosítani kö- előkészületében. Amint egyre jobvetkezetesen a Párt vezetésének az ban érezték a fiatalok a Párt seérvényesítését. Nem egy esetben el- gítő kezét, még jobban elmélyült
szakadtak egyes szervezetek a Párt- bennük a Párt iránti szerete'i.
tól, amelynek oka részben politikai
Komoly próbát állottak ki fiatalképzetlenség, másrészt pedig , igen
gyakran az ellenség aknamunkája jaink és bebizonyították érettségüvolt, amellyel a felszabadulás óta ket. Minden biztosíték megvan ar-1
állandóan arra törekedett, hogy az ra, hogy a Dolgozó Ifjúság Szöifjúságot elszigetelje a Párttól. Más vétségébe tömörülve a fiatalok va
fogyatékosságai is voltak az eddigi tóban a Párt bű és harcos segítői
ifjúsági szervezeteknek. Ezek közölt lesznek a szocializmus építésében.
igen döntő hiányosság volt, hogy Ez az öntudatra ébredt ifjúság a
az ifjúsági tömegekben nem való- boldog jövőért, a szép éleiért való
sult meg a munkásifjúság vezető- ban dolgozni fog.
szerepe. A rétegszervezetek rendszeNem szabad azonban elbizakodre az ifjúság tömegei közöli valósággal elszigetelte a munkásifjúsá- niok fiataljainknak. A feladatok
got a parasztifjúságtól és tanulóif- olyan hatalmasak és olyan átfogó
júságtól. Igen nagy feladat tehát az méretűek, hogy csupán fellángoláúj szervezet előtt a munkásosztály sokkal, nagy nekilendülésekkel nem
vezető szerepének biztosítása az if- lehet megoldani, hanem szívós, áljúság soraiban is. 'Az új ifjúsági
szövetség a fiatalok hatalmas töme- ! hatatos. következetes munkával. Az
geit átfogó szervezed lesz, melyben új ifjúsági szervezetnek szilárdan
csak az ellenséges elemeknek nin- kell harcolnia a békéért, mozgósícsen helye,
tania kell a fiatalok legszélesebb
A magyar fiatalok, (gy Csongrád tömegeit. Mind a béke megvédése,
megye. Hódmezővásárhely és Szeged ifjúsága is tisztában volt az mind a szocializmus építésére való
előtte álló hatalmas feladatokkal. felsorakoztatás érdekében hatalmas
Jól tudták, hogy az új, a Párthoz nevelő munka vár az ifjúsági szötartozó ifjúsági szervezet tagjának vetségre. Ifjainkba bele kell ültetlenni a megtiszteltetés mellett még
komoly felelősséget, munkát jelent. ni a marxizmus-leninizmus világíMindezeknek a tudata
azonban tó, iránytmutató eszméit, A fiatanemhogy visszaretten'iette volna a lok körében még inkább el kell
fiatalokat, hanem méginkább fel- mélyíteni a Szovjetúnió iránti szelelkesítette és arra késztette őket,
eredményi
hogy már az alakulás elölt is mun- retetet, mert minden
kájúkkal, tanulásukkal bebizonyít- csak úgy érhetünk el, ha követjük
sák: méltók a Párt ifjúsági szerve- nagy példaképünket, a Szovjetúniót.
zetének tagságára. A munkás, paraszt és tanuiólfjak egyaránt mun- A fiatalok saját jövőjükért harcolIcájukkal,
magatartásukkal adlák nak. Elsőrendű érdekük, hogy a
tanújelét hűségüknek Pártunk iráni szocializmus építését, népgazdasáés odaadásuknak a béke megvédé- gunk megerősítését meggyorsítsák.
séért folytatott harcban.
Éppen ezért kell az ifjúságnak a
Ha az elmúlt hetek során bárki szocializmus építésében rohamcsais figyelte a fiatalok munkáját és patnak lennie. Még jobban ki kell
éleiét, azt tapasztalhatta, hogy ab- szélesíteni
a fiatalok szocialista
ban hatalmas változások történlek. munkaversenyét, mert az e téren
Szinte robbanásszerűen jöttek a fel- elért eredmények jelentősek ugyan,
színre azok az értékek és jó tulaj- de még sok a tennivaló. Minden
donságok, amelyek hosszú évek óla ifjúmunkásnak harcba kell indulérlelődtek Párlunk nevelőmunkája
nia a termelés fokozása, a minőség
nyomán a fiatalokban.
Értek el
emelése, a selejt csökkentése érdeszép eredményeket már korábban
kében.
is a fiatalok a termelés és a tanuEljön az idő, amikor a fiatalok
lás frontján, bebizonyították
már
leváltják
az öregeket, átveszik keezelőtt is nagyon sok esetben a
Párt iránti szeretetüket és azt, hogy zükből a kommunizmus zászlóját.
részt kérnek a szocializmus építé- Ezekre a feladatokra is állandóan
séből. Ezek az eredmények és bi- gondolniok kell a DISz szervezetei
zonyságok azonban most. az ala- nek, hogy az új ifjúsági szövetség
kuló kongresszus előtt hatványo- valóban Pártunk tartalékserege lezódtak, megsokasodtak. A magyar gyen, mely biztosítja az utánpót
ifjúság éleiében ez
a lépés:
a lást, biztosítja mind újabb és újabb
Komszomolhoz hasonló egységes if- káderek kifejlődését, Párlunk és
júsági szervezet megalakítása
• országunk számára.

Hegalakult a Csongrádmegyei Tanács
Nagy ünnepre virradt csütörtö- ság és a haladó értelmiség legjobb
kön Csongrád megye dolgozó népe. csongrádmegyei képviselői gyűltek
Megalakult a megye székhelyén, össze, hogy teljessé tegyék NépközHódmezővásárhelyen a dolgozó nép társaságunk alkotmányának ezt a
államhatalmának képviseleti szerve: mondatát:
a
Népköztársaságban
a megyei tanács.
minden hatalom a dolgozó népé.
Feldíszítve várta a tanács tagAz elnöki emelvény fölött Lenin,
jait a hódmezővásárhelyi városháza közgyfllésterme. Ott, ahol még Sztálin és Rákosi elvtársak képelnéhány esztendővel ezelőtt az Énd- „Éljen győzelmeink szervezője, a
reyek és PaHavicini őrgrófok, viri- Magyar Dolgozók Pártja" — hirdelisek és városi urak, tőkések és ku- ti az egyik felirat. „A tanácsokkal
lákok döntöttek a nép sorsáról, a erősítsük kapcsolatunkat a pártonnép megkérdezése nélkül, ott most i kívüli tömegekkel" — olvassuk a
a munkásosztály, a dolgozó paraszt-1 másikon.

Váczi Sándor elvtárs: Legyenek a tanácsok a béke
szilárd harcosai
A közalkalmazottak énekkara a
Himnusz eléneklésével nyitotta meg
a történelmi jelentőségű ülést, majd
Váczi Sándor elvtárs, a Párt Csongrádmegyei Bizottságának titkára, a
megyei Népfront elnöke üdvözölte a
megyei Népfront Bizottság nevében
Ménes János elvtársat, a belügyminisztérium elnöki főosztályának
helyettes veze őjét, — aki az alakuló ülésen a minisztertanács képviseletében jelent meg — és a tanács tagjatt.
— A mai nap újabb győzelem
napja — mondotta Váczi elvtárs—.
Ma kezdik meg működésüket az
egész országban a megyei tanácsok,
népi demokráciánk új, erős pillérei. Dolgozó népünk tisztában van
azzal, hogy a megyei tanácsok szer.
vezése döntő jelentőségű lépés a
szocializmus építésében. A tanácsok
ú ján a dolgozó nép széles tömegei
kapcsolódnak be közvetlenül az államigazgatásba.
*
— A tanácsok megalakulása gazdasági téren is igen nagy lépést jelent előre. Az úri vármegye a gazdasági életben igen csekély, a termelés Irányításában
pedig semmi
szerepet sem játszott. A tanácsok
kiküszöbölik az államigazgatásból
a feudális, burzsoá csökevényeket.
Sztá'in elvtárs tanítja, hogy a szocializmust építő áUam magasabbrendűségének bizonyítéka a burzsoá
áUam fölö t épnen az, hogy munkája nem merül ki a hatalom megtartásában, hanem szervezi és irányltja is a termelést. Ebben a munkában nélkülözhetetlen a dolgozók
millióinak tevékeny közreműködése.
Most már nagymértékben a tanácsok jó munkáján múlik, hogyan
tölti be néni demokratikus államunk
nagy feladatait, amelyek a szocia-

lizmus építésében várnak rá.
— Népi demokráciánk minden
eredményének forrása eddig ts a
felszabadító Szovjetunió, a nagy
Bolsevik Párt és vezére, Sz;áÜn
volt. (Viharos taps és éljenzés, a
küldöttek felállva kiáltják: Éljen
Sztáün!) Most ts, amikor a megyei
tanácsok megalakulásáról van szó,
a Szovjetunió felszabadító szerepére és példamutatására kell gondolnunk.
— Legyenek a tanácsok a béke
szilárd harcosai. A tagokat vezérelje az a felismerés, hogy a mi körülményeink között minden úgynevezett helyi kérdés közügy. Legyenek a megyei tanácsok Pártunk vezetésével a szocializmus lankadatlan építői — mondotta többek között Váczi elvtárs.
A végrehajtó bizottság
megválasztása
F.zu án Brackna János elvtárs, a
megyei tanács tagja olvasta (el a 85
tagból ál'ó megyei tanács névsorátmajd a póttagok neveit Váczi Sándor javaslatot tett a megyei tanács
végrehajtó bizottságának összetételére vonatkozólag, akiket a tanács
tagjai egyenként elfogadtak. A végrehajtó bizottság tagjai a következ ő k : dr. Boross
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Péter, Nagyistók József, Oidh Mihály, Papp Sándor, Pintér Lidia,
Rácz
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István és Váczi Sándor.
Szünetben a végrehajtó bizottság
tagjai megválasztották a bizottság
elnökét, elnökhelyetteseit és tl! kárait. Elnökké Papp Sándort, elnökhelyetlesekké
Imréi és Nagyistók Józsefet, titkárrá pedig dr. Boross Kálmánt választották meg.

Ménes János elvtárs: Az államhatalom a tanácsokkal
teljes egészében a dolgozó nép kezébe kerül
Papp Sándor elvtárs, a megyei
tanács elnöke átvette az elnökséget
s elsőnek Ménes János elv'.ársnak
adta meg a szót, akt a kormány nevében üdvözölte a tanácsot és a
végrehajtó bizottságot.
— A tanácsok munkájának megindulása dolgozó népünk történelmének új állomása — mondotta —.
öt év a'att diadalró'-diadalra haladt a népi demokrácia, nagy Pártunk és vezére, Rákosi Má'yás elvtárs Irányításával. (A küldöttek helyükről felállva éljenzik a Pártot és
Rákosi elvtársat). A mull év augusz
tusában életbelépett új alkotmányunk értelmében a Népköztársaság
Elnöki
Tanácsának meg eremtése
és a minisztertanács átszervezése
ufán most sor került a helyi tanácsok megalakítására is. A magyar
munkásosztály, dolgozó parasz ság
és haladó értelmiség politikai fejlődése, a közügyekbe való tevékeny
bekapcsolása tette lehetővé a helyi
tanácsok megteremtését. Megérett
a helyzet arra, hogy felszámoljuk
államgépezetünkben a burzsoá maradványokat és az államhatalom télies egészében a dolgozó nép kezébe
kerü'jön át.
— A tőkés álllamhafalom feladató a kizsákmányolás biztosítása volt.
A Népköztársaság államhatalma szilárd védelmezője a dolgozók hatalmának, egyben a dolgozó nép ne-

velője, termelő munkájának szervezője és irányítója s a nép ellenségeinek, a régi rend maradványainak elnyomója.
Ezután arról beszélt Ménes elvtárs, hogy az eddigi államszervezet, a reakciós elemektől való megtisztítás után egy ideig alkalmas
volt feladatainak ellátására, ahogy
azonban ezek a feladatok nőttek,
úgy lett egyre merevebb és szűkebb a régi keret.
— A lenini meghatározás szerint
—' mondotta Ménes János elrtárs
— a helyi tanácsok állami szervek,

de egyben a dolgozó nép legszélesebb tömegszervezete is.
Felszabadulásunk óta
szüntelenül érezzük
a Szovietunio támogatását
A továbbiakban kifejtette, milyen
nagy hatáskörrel s egyúttal milyen
nagy felelősséggel is ruházta fel a
népi demokrácia a 'tanács tagjait,
a végrehajtó bizottságot és annak
elnökét. A tanácsok döntő feladata, hogy eleven kapcsolatot építsenek ki a tömegek és az ügyintézés
szervéi között. A tanács tagjai személyileg és kollektive is felelősek
nemcsak a kormány, hanem a nép
felé is. Majd a tanácstagok szociális összetételét ismertette. 'A tanács
85 tagja közül 35 ipari munkás, 34
dolgozó paraszt, 11 értelmiségi, a
többi pedig kisiparos, háztartásbeli
és a karhatalom tagja. A 34 dolgozó paraszt közül 16 termelőszövetkezeti tag, 5 szegényparaszt és 13
középparaszt. Az értelmiségi dolgozók száma mutatja, hogy a proletárdiktatúra állama megbecsüli a
haladó értelmiséget. A 19 nő és 9
ifjúsági tanácstag bizonyítja, hogy
Csongrád megyében
megfogadták
Rákosi elvtárs tanácsát a nők és
az ifjúság fokozott
bevonásáról,
összehasonlítást tett ezután Ménes
elvtárs a régi csongrádmegyei törvényhatósági bizottság összetétele
és a tanács szociális összetétele között.
— Felszabadulásunk óta szüntelenül éreztük — folytaita — a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége támogatását. Ez a támogatás tette lehetővé, hogy itt ma a
tanácsokat megalakíthattuk. A tanács megalakulása azonban
nem
puszta adminisztrációs kérdés. Az
ellenség támadni fogja tanácsainkai, mert tudja, hogy ezek a nép
érdekeiben hozzák majd rendeleteiket. Kemény küzdelmet kell még
vívni az osztályellenséggel, különösen itt Csongrád megyében, amely
határos Tito Jugoszláviájával.
Végül
a tanácsok mindennapi
munkájával foglalkozott Ménes elvtárs, kiemelve, hogy a megyei tanácsra a káderek nevelésének nagy
munkája is hárul, hiszen az alsófokú tanácsok irányítása is az ő
feladata.
— Eddigi eredményeink forrása
ts a Szovjetúnió és annak harmincéves tapasztalatai. A tanácsok
munkája is a Szovjetúnió tapasztalataira és a Párt és Rákosi elvtárs segítségére 'támaszkodjék s akkor munkája sikeres lesz — fejezte be beszédét.
Üdvözlések
Lövő Ferenc elvtárs,
az MDP
Csongrádmegyei Bizottságának tagja a Párt és a tömegszervezetek,
dr. Antalffy György a szegedi Tudományegyetem,
Dereié Istvánná
pedig a szegedi Textilkombinát dolgozóinak
üdvözletét tolmácsolta,
majd dr. Boross Kálmán elvtárs
felolvasta a tanácshoz érkezett üdvözlő táviratokat.
Papp Sándor elvtárs, a Csongrádmegyei Tanács elnöke javasolta,
hogy a tanácsülés küldjön üdvözlőtáviratot
Rákosi Mátyás elvtársnak, a Magyar Dolgozók Pártja vezetőségének, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és a minisztertanácsnak. Végül Papp Sándor elvtárs záróbeszédében megígérte, hogy
a tanács a nagy feladatokat, melyek reá várnak, a Párt irányításával, a Szovjetúnió irányvonalát
követve, meg is fogja valósftani.
A közalkalmazottak énekkara az
Internacionálét énekelte s ezzel a
Csongrádmegyei Tanács
alakuló
ülése végetért.

Sztálin elvtárs ebédet adott Urho Kekkonen,
Finnország miniszterelnöke tiszteletére
7. V. Sztálin, a
Szovjetunió
minisztertanácsának
elnöke li
én a Kremlben
ebédet
adott
Urho
Kekkonen,
Finnország
miniszterelnöke
tiszteletére.
Az
ebéden
jelen
voltak:
Urho Kekkonen,
S.
Tuomioia,
Finnország
kereskedelmi
és
iparügyi
minisztere, K. Sundstroem,
Finnország
követe a
Szovjetunióban.
A finn kereskedelmi küldöttség
tagjai:
/.
Nykop, T. Kttiala,
0.
Orkomies,
Pulkkinen,
a moszkvai
finn követség
tanácsosa.
Szovjet részről az ebéden meg-

jelentek: V. M. Molotov,
G.M.
Malenkov,
L. P. Berija, K. V.
Vorosilov,
L. M.
Kaganovics,
A. I. Mikojan,
N. Sz. Hruscsov, N. A. Bulganyin,
A. M.
Vaszilevszkíj
marsall,
I. Sz.
Jumasev
tengernagy,
M.
A.
Menysikov,
A. A. Gromiko,
V.
A. Zorin, N. G. Losakov, G. M.
Szavonyenkov,
a
Szovjetunió
finnországi
követe,
P.
E.
Krasznov,
a Szovjetunió
finnországi
kereskedelmi
képviselője.
Az ebéd meleg,
barátságos
hangulatban
folyt le.
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Mao-Ce-Tung beszédével megkezdődött
a kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület ülésszaka
A legfontosabb napirendi pont: a z agrár-relorm

A kinai Népi Politikai Tanács,
kozó Testület Országos Bizottságénak második ülésszakát ked.
den délu án nyitották meg Pekingben. Részvett az ülésen az
országos bizottság 149 tagja, a
központi népi kormány tanácsárak 25 tagja, 38 meghívott személyiség, a helyi bizottság 46
képviselője és 164 megfigyelő.
A kinai Népi Politikai Tanács,
kozó Testület Országos Bizottvalamennyi demokratikus
politikai párt és csoport, a népi
szervezetek, a nemzeti kisebbsé
ri területek, a népi felszabadító
hadsereg, a vallási közösségek
cs hazafias szövetségek képviselőiből áll.
A megnyitó beszédet Mao.Ce-

Tung, a központi népi kormány
és az országos bizottság elnöke
mondta:
— A gyűlés napirendjének legfontosabb pontja az agrárreform
és a mezőgazdasági
törvényjavaslat kérdésének megvitatása
— mondotta a miniszterelnök. —
Reméljük, hogy a reformjavaslat
elfogadásával végrehajtjuk a mezőgazdasági rendszer megrefor.
málását, akkora területen, melynek körülbelül százmillió főnyi
mezőgazdasági népessége van.
— Népünk óriási feladatokkal
birkózik. Harcol a nehézségek
leküzdéséért és a gazdasági helyzet megjavításáért. A nép ügyének harcosai uj utakon halad,
nak előre és nap, mint nap uj si-

kereket érnek el. Nincs olyan nehézség, mely feltartóztathatná a
ncp ügyének győzelmét. A kinai
nép Politikai Tanácskozó Testülete és annak Országos Bizottsága szilárd egységben fogja össze
az ország minden nemzetiségét,
minden demokratikus népi szer.
vezetét és demokratikusan gondolkodó lakóját. Erősítsétek meg
ezt az egységet, szilárdítsátok
meg közös frontunkat, vezessétek a népet célja eléréséhez —
fejezte be beszédét Mao-Ce-Tung.
Ezulán Csan.Su-Tung, az Országos Bizottság alelnöke
számolt be az Országos Bizottság
állandó bizottságának munkájáról.

Á szovjet nép alkotó erői kimerithetetlenek
A Legfelső

Tanács Szövetségi
a kőltségvetes

Szerdán este a Kremlben folytatta ülését a Szovjetunó Legielsö Tanácsának Szövetségi Tanácsa. Az ülésen megjelent Molotov, Malenkov, Berija, Vorosiicv, Kaganovics, Andrejev, Hruscsov, Svernyik, Szuszlov, Ponomarcnko; amikor feltűntek a kormánypáholyban, hosszas taps köszöntő.' e őket.
Alexandr Puzanov, a mandátumvizsgáló bizo.tság elnöke beszámolt a március 12-én megválasztott küldöttek mandátumai
felülvizsgála ának eredményéről.
Ezután a költségvetési bizottság nevében Leonid Kornme
mondta el előadói beszédé:.
— A Szovje unió 1950, évi
köitségve.ése — mondotta —
bizonyítja, milyen sikereket ért
el a szovjet nép a szocialista
épí lésben, de bizonyltja azt is,
h-gy
a szovjet nép alkotó erol
kimeríthetetlenek ós a szocialista rend niagasabbrendű a kapitalista rendnél.
A tőkés országokban egyre inkább mutatkoznak a gazdasági
válság jelei, csökken az 'pari
lermelés, növekszik a nyomor és
a munkanélküliség,
állandóan
csökken a dolgozók reálbére. —
Ugyanekkor a Szovjetunióban állandóan fejlődik a népgazdaság
és töretlenül emelkedik a lakosság életszínvonala.
Korniec közötte ezután, hogy
a költségvetési bizottság
megvizsgálta az 1950. évi
állami költségvetést és megállapította. hogy az leljes
egészében megfelel az 1950.
évi népgazdasági terv feladatainak.

A bizottság javasolja a kormány
köl ségvetésének jóváhagyását a
köve kező módosí.ásókkal: növeljék a költségvetés bevételi oldalát 1125 millió rubellel, még
pedig a vállalatok és gazdasági

Tanácsa
vitáját

szervek forgalmi adójából és
nyereségrészesedéséből.
Ivan Rumjancev a moszkvai
ipar munkájával foglalkozott és
megállapította, hogy évről-évre
iul'teljesitik az állami tervet. Az
idei esztendő első öt
hónapja
alatt a moszkvai ipar 105 százalékban teljesítette a tervet és
az elmúlt év hasonló Időszakához viszonyítva 16 százalékkal
fokozta a termelést. Rumjancev
a továbbiakban elmondotta, hogy
most fejeződik be Moszkva
uj tizéves átépítési tervének
kidolgozása. E terv főtartalma Sztálin utasítására a lakás-, iskola, és kórházépítés
minden módon történő fejlesztése.
A Párt és a kormány — mondotta befejezésül Rumjancev —
állandóan
és
fáradhatatlanul
gondoskodik a dolgozók szükség,
léteiről. Látható ez
országunk
beterjesztett
költségvetéséből.
Moszkva dolgozói,
válaszul a
Párt és a kormány gondoskodására, mindent megtesznek, hogy
az 1950. évi tervet teljesítsék és
túlteljesítsék.
Mihail Grecsuha küldött megállapította,
hogy a háborúban
elpusztult ukrán gazdasági élet
ujjáteremtésében a Szovjetunió
valamennyi népe résztvett, elsősorban pedig a nagy orosz nép.
— Szovjet-Ukrajna népe —
mondotta — örökké hálás a nagy
orosz népnek, testvéri köztársa,
ságok valamennyi népének,
a
Bolsevik Pártnak, a szovjet kormánynak és a drága Sztálin elvtársnak felbecsülhetetlen értékű
segítségéért.
Georgij Kovalenko, Groznyij
küldötte elmondotta,
hogy a
groznyiji olajmunkások már az
elmúlt esztendőben teljesttették
az ötéves tervet a kőolaj kitermelés színvonalát illetően és jelentékeny sikereket értek el a

Szállítási és áruforgalmi egyezmény
a Szovjetunió és Finnország között
Az utóbbi időben Moszkvában
tárgyaiások
folytak a Szovjetunió és
Finnország képviselői
között a két ország gazdasági
kapcsolatainak kiszélesítését és
megszilárdítását illetően.
A tárgyalások
befejezésére
junius 9-én Moszkvába érkezett
Urho Kekkonen, Finnország miniszterelnöke.
A tárgyalások a teljes egyetértés légkörében folytak le
és
alátámasztották a két kormány
törekvését, hogy minden
esz.
közzel szi'árd'itsák és fejlesszék
a gazdasági együttműködést a
Szovjetunió és Finnország
között 1948. április 6-án megkötő t barátsági.
együttműködési
cs
kölcsönös
segélynyújtási
szerződés alapján.
A tárgyalások azzal fejeződtek be, hogy folyó évi junius 13.

án a Szovjetunió és Finnország
között az 1951—1955. évi időszakra áruszállítási egyezményt
és az 1950. évre áruforgalmi
jegyzőkönyvet irtak alá.
Megállapodtak a Szovjetunióból Finnországba ** Finnországból a Szovjetunióba az 1951. január l.e és 1955. december 31-e
között szállítandó árukontingenseket illetően.
Az emiitett megállapodást aláírták a Szovjetunió kormányának
meghatalmazásából: A. I. Mikojan, a Szovjetunió minisztertanácsának elnökhelyettese és M.
A. Menysikov külkereskedelmi
miniszter. Finnország kormányá.
nak meghatalmazásából: U. Kekkonen, Finnország miniszterelnöke és S. Tuomioia, kereskedelmi
és iparügyi miniszter.

megkezdte
groznyiji kerület mezőgazdasági
dolgozói is.
Kovalenko küldött felszólalása,
val a Szövetségi Tanács
ülése
befejeződött. A Szövetségi
Ta
nács következő ülését junius 15én, délelőtt 11 órakor tartja.
A Nemzetiségi Tanács junius
14-én megkezdte a Szovjetunió
1950. évi állami költségvetésének
vitáját. Borisz Csernouszov kép.
viselő, az Oroszországi Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnöke rámutatott, hogy az 1950.es
költségvetés, amelyet a kormány
megtárgyalás és jóváhagyás végett terjesztett a Szovjetunió
Legfelső Tanácsának
ülésszaka
elé, a szovjet állam népgazdaságának és kultúrájának további
szüntelen fejlődését, a szovje^
nép anyagi jólétének uj felemelkedését fejezi ki. Vázolta annak
az alkotó munkának széles kör.
vonalait, amely az Oroszországi
Szövetségi
Szovjet Szocialista
Köztársaság
népgazdaságának
valamennyi ágazatában folyik.
Román Mamajev képviselő, a
Mári Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelső Tanácsa
elnökségének elnöke kérte, bocsássanak rendelkezésre kiegészítő előiránvzatokat a Mári Auto.
nóm Szovjet Szocialista Köz'ársaságban végzendő munkálatok
cél iára.
Nazar
Gejdarov
képviselő
(Azerbejdzsán SzSzK) elmondotta, hogy Azerbejdzsán 1949ben túlteljesítette az ipari ter
melés tervét. A népgazdaság fellendülésével együtt a formájában
nemzeti és tartalmában szocialista kultura is fejlődött és soha
nem látott felvirágzást ért el.
Azerbejdzsán dolgozóinak a
szovjet hatalom
korszaka
alatt aratott nagyszerű sikerei különösen szembetű,
nöek, ha olyan keleti országok gazdaságával és kultujával hasonlítjuk össze, mint
Irán és Törökország
— mondotta Gejdarov képviselő. — Országunk népgazdaságának és kultúrájának szüntelen
emelkedése világosan tanúskodik
a szocialista rendszer erejéről
és életképességéről.
— Sikereink és a népi demokratikus országokban élő barátaink sikerei veszett dühöt válla,
nak ki a kapitalista világban —
mondotta Geraszin Rügy képviselő (Moldvai SzSzK). — A
monopolisták el akarják nyomni
a béke, demokrácia és a szocializmus növekvő és megszilárduló
erőit és uj háború kirobban'ására törekszenek. Kormányunk
békeszere ő politikája azonban
megh'usitja a kapitalista össze,
esküvők eszelős terveit.
I. Kazmahov kép iselő (Kabardin SzSzK) beszámolt azokról
az óriási sikerekről, amelyeket a
Kabardin Köztársaság dolgozói a
szovjet hatalom évei alatt
a
gazdaság és a kul'.ura fejlc-'é
se terén elértek.

SZÉLJEGYZETEK
AZ ANGOL KÖZÉLELMEZÉSI MINISZTÉRIUM a jövö vasárnaptól kezdve húsz százalékkal csökkentette a húsfejadagot, mert
Délamerikából nagyon csekély szállítmányok érkeztek. A második világháború befejezése óta ez a nemtudnihányadik
fejadagcsőkkentés
Angliában. Ha ez még tovább megy, félő, hogy kiutalás címén a dolgozóknak kell húst beadni a közélelmezési minisztérium számára,
MAC ARTHUR
TÁBORNOK
az utóbbi napokban
terrorlntézkedéseket hajtatott végre a japán bábkormánnyal
a Kommunista
Párt ellen Azt hinné az ember, hogy a tábornokot
a
hétpróbás
reakciósok
közismert
kommunistaellenes
gyűlölete vezeti ebben a ténykedésében. A
valóságban azonban nemcsak ilyen „eszmei" okaj vannak a kommunisták ellen indított
hadjáratnak,
bár eze£ a motívumok
is
megvannak.
MacArthur
tábornok és környezete hatalmas üzleteket bonyolít le Japánban, azzal, hogy a japán gyárakat
és üzemeket
amerikai
tőkések
kezére játsza
Ezt a kisded üzletet érzik fenyegetve a
kommunistáktól
s ez fokozza a tábornok
túlbuzgalmáf
a kommunisták
ellent
hadjárat,
ban Mert ugyebár az elv szép, de még szebb, ha egy kis üzlettel
ts
össze lehet kapcsolni
l

Rákosi Mátyás elvtárs felszólal
a DISz alakuló
kongresszusán
A Dolgozó Ifjúság Szövetsége alakuló kongresszusán felszólal Rákosi Mátyás elvtárs, az MDP főtitkára. A felszólalást
június 17-én, szombaton délután 17.30 órakor közvetíti a Kossuth- és a Petőfi-rádió. Az ifjúsági szervezetek szervezzék meg,
hogy az ifjúság mindenütt csoportosan hallgassa meg Rákosi
Mátyás elvtárs beszédét.

Belgium visszautasította a részvételt
az európai fizetési unióban
A belga kormány szerdán egyhangúlag Belgium számára elfogadhatatlannak minősítette és visszautasflotta azokat a feltételeket, amelyeket az európai gazdasági együtt.

múködési szervezet nyujtoát be és
amelynek alapján Belgiumnak részt
kellett volna venni az amerikaiak
által javasolt európai fizetési unióban.

Megérkeztek
Budapestre
a DIVSz,
a lengyel
és az
olasz
ifjúság
küldöttei
Tegnap reggel érkezett meg
Budapestre Bert Williams, a
DIVSz titkára, hogy rész vegyen
az egységes ifjúsági szőveteég
alakuló
kongresszusán. Birt
Williamsot
Hollós
Ervin, a
MINSz főtitkára fogadta.

Ugyancsak csütörtökön érkezett meg Budapestre Ludomir
Stasiak, a Lengyel Ifjúsági Szövete ég tagja és az Olasz Demokratikus Ifjúság
küldői: ége,
Cesare Freduzzi vezetésével.

A Diákszövetség Intézőbizottsága felhívása
a vidéki középiskolás diákfiata'okhoz
'A' Magyar Ifjúság Népi Szövetsége
Diákszövetségének
intézőbizottsága az alábbi felhívást intézte
a vidéki középiskolák tanulóihoz:
„A Dolgozó Ifjúság Szövetsége
első kongresszusára készül a magyar ifjúság. A középiskolás fiatalok, akik jó vizsgaeredményekkel
készültek fel a kongresszusra, a
nyári szünidőben már a Dolgozó
Ifjúság Szövetsége tagjaiként mutatják meg, hogy méltóak a Magyar
Dolgozók Pártja bizalmára.
Dolgozó népünkre az elkövetkezendő napokban és hetekben nagyfeladat vár: A mezőgazdasági munkálatok elvégzésével biztosítani kell
jövő évi kenyerünket.
A MINSz
Diákszövetség intézőbizottsága felhívja a vidéki diákfiataloka'i a mezőgazdasági munkákban való részvételre. A középiskolás diákok a növényápolási, erdőgondozási,
terménybetakarítási
munkában való
részvétellel hozzájárulhatnak a minisztertanács rendelelének
végre,
hajtásán keresztül
ötéves 'tervünk
sikeréhez. A nyári mezőgazdasági

munkák során a diákok közelebb
kerülnek a dolgozó parasztfiataloklioz, (gy még
szorosabbra kovácsolják a Dolgozó Ifjúság Szövetségének sorait.
'A fiatalok a DISz iskolai titkárainál jelentkezhetnek június 17-től
22-ig, személyi adatok, önéletrajz
és szülői beleegyezés melléklésével.
Jelentkezni lehet az állami gazdaságoknál végzendő növényápolási
és könnyebb aratási munkára, a
gépállomásoknál
végzendő irodai,
könyvelési munkára (főleg lányok)
és fizikai munkára, traktoros, kisegítőnek, erdőgondozási munkára.
A munkavállalók szállása biztosítva van.
A vizsgák sikeres elvégzése után
a termelésben, a mezőgazdaság területén végzet? odaadó munkával
mutassák meg a diákfiatalok, hogy
méltók a Dolgozó Ifjúság Szövetségének tagságára, a Párt bizalmára,
MINSz Diákszövetség
Intézőbizottsága".

Megjelent a „Szovjet
Ifjúság 6«
kongresszusi száma
A MINSz és az MSzT nemrég bocsátotta ki új folyóiratának első
számát. A „Szovjet ifjúság" című
közös MINSz—MSzT-kiadvány második, kongresszust ünnepi száma
most jeleni megA folyóirat a DISz plakátját hozza első oldalán, majd Szalai Béla
vezércikke következik: ,-A magyar
ifjúság kövefi példaképét" címmel
A gazdag tartalmú folyóirat számos elbeszélést, riportot, fényképet
közöl a hős szovjet ifjúságról A
kotiamellék'e ben
Novikov
„Jó
munkával tör előre" cimű dalát ismerteti a lap. A folyóirat egyik
legérdekesebb riportja Lídia Korabe'nyikova, a moszkvai „Párisi
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Kommüri'-gyár híres komszomolszkáját mu afja be, aki olyan új, önköltségcsökkentésre irányuló mozgalmat kezdeményezett, amelyet
ma már a Szovjetunió igen sok üzemében átve tek és sikerrel alkalmaztak.
NépnevelőkI Párlbizalmiak!
Pártmunkások!

Népnevelő Zsebtérkép
ietent meg
az
MDP
Központi Vezetőség
agitációs 'osztálya szerkesztésében. 31 oldal, ára 2 forint.
Kapható: MDP pártszervezetekben
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Elejét veszem
Nagymennyiségű könyvet vásároltak
a szeged? do gozók a könyvnapok első napján
A Széchenyi-téren és a Klauzáltéren felállított könyvsátrak előtt
kíváncsian álldogálnak a szegedi
dolgozók. Tíz órakor a Rendőrzenekar a Köztársasági Indulót látsza,
majd a könyvnap megnyitása után
megindul a könyvvásárlás.
A Szikra könyvsátra előtt sokan
állnak- Az árusítók a'ig győznek
felvfágosí ássál szolgálni a vásárlóknak. Faragó Rózsa az egyik
kezében 20 forintost szorongart, a másik kezében Gorkijnak „Az anya"
című könyve van. Ahogy az árát
kifizeti, már rögtön lapozgatja is.
Részleteket o'vas belőle még o t a
könyvsátor előtt.
A TÜZÉP NV dolgozói „testületileg" jót ek könyvet vásárolni, közösen vitatják meg, ki melyik könyvet veszi meg.
A
Magyar-Szovjet
Társaság
könyvsátra igen ötletesen van feldíszítve. A sátrat belülről szovjet
vezetők arcképei díszítik. Hangszórót szereltek fel, szovjet gramofonlemezekkel szórakoztatják a vevőket és járókelőket Itt is Igen nagy
érdeklődés mutatkozik meg a köny.
vek iránt. A koradélutáni órákban
egyik nemzeti vállata dolgozói köeel 200 forint áru könyvet vásároltak az MSzT-könyvsátorban
Nézzük meg csak az MNDSz ;iszszonyok könyvsátrát. Az árusí'ó
elvtársnök hárman is magyarázzák
asszony ársaiknak a könyv fontosságát és egy-egy könyvnek a tartalmát. Nem Is hiábavaló a magyarázat, mert még csak 11 óra, de
máris 68 könyvet adtak eh
A Honvédség sátra elő t kerékpárra támaszkodva fiafal parasztember áH. Cipője, nadrágja nnros.
Bizony nem közel van Kfgyósnuszta,
éppen

36 kilométer,
de Oláh Lajos 8 holdas kispaiasz'nak megérte az a néhány jó könyv
ezt a fáradtságot. Lemn elvtárs
könyveiből szeretne venni, mégpedig olyat, ami a parasztpoUtikával

foglalkozik. Ilyet nem lesz nehéz Szeged területen, sőt még azon
találni. Hagyjuk, hadd válogasson. kivül is. Szeged nagyobb üzemei

A Rendőrség könyvsáüa előtt
négyen állnak, egy idős. parasztosan öltözött néni, egy negyven
év körüli
férfi és két úttörő.
Nézzük meg, mit vásárolnak. Az
apa éppen most fizeti ki a negyedik osztályos
kislányának,
Szekeres Klárának vásároK könyveket. Tizermác-i- darabot. A kislány boldogan szorongatja hóna
alatt a most vásárolt természettudományi kiskönyveket. Öröm.
mel újságolja, hogy most már a:
egész sorozat megvan. A nagymama is örül a könyvvásárlásnak. boldog, hogy unokái már tanulhatnak, nem ugy, mint ő gyermekkorában, hogy még a be üve.
tést sem sajátíthatta el. Hej, pedig de jó volna most ugy irniolvasni tudni, mint már ez a negyedik osztályos kis unokája is.
Ez látszik az idős nénike szeméből, amint tekintetével szere,
tettel simogatja a sok szebbnélszebb könyvet.

külön.külön
könyvsatrakat

állítottak fe| az üzem területén
és mindegyik üzemben valóságos
kis
ünnepséget rendeztek
a
könyvnap megkezdésének tiszteletére.
A Szegedi Kender udvarán zeneszóval fogadja dolgozótársaikat az üzem zenekara. Vége a
műszaknak, a
dolgozók egyre
gyülekeznek
az udvaron. A
könyvsátor előtt színpadot állítottak fel és már kezdődik is a
műsor. Négv dolgozó ifjú orosz
táncot jár.
A dolgozók lelkes tapssal ny'lvánítják te szé süket a kultúrmű.
sor minden száma u;án.
A Textil kombinát udvarán is
szoros gyűrűbe fogták a dolgozók a könyvsátrat. Kocsis elvtárs is egy ilyen csoport közepén
áll és mélta.ja a szocialista irodalom műveit. De lá ni itt a do1gozók között katonákat és katoA Pedagógus Szakszervezet natiszteket is szép számmal.
könyvsá.ra előtt is sokan van- Ugy látszik, mintha valamire
nak, főleg diákok. Számolgatják készülnénk. Készülnek is. Hogy
pénzecskéjüket és sóváran nézik a könyvnap megnyi ását még
a könyveket.
ünnepélyesebbé tegyék. a HonA könyvnapra
a Központi védség most adja át ajándékát
Egyetem is kitett magáért. Úgy- annak a kilenc leánynak és hat
szólván a legötletesebben feldí- fiúnak, kikkel közösen megnyerszített könyvsátor az övéké. Ve. ték a megyei kul árversenyt.
vőik leginkább egyetemistákból Kczben a könyveket úgyszólván
kerülnek ki. A sátor előtt állan- egymás kezéből húzzák ki a fiadóan vannak kíváncsi érdeklődők tal dolgozó lányok. Alig győzik
és vevők, hiszen tudják, hogy az írni a vásárlók neveit. Nem telt
iskc-la hosszú éveiben is milyen e! tíz perc, amióta megkezdték
nagy segítségükre volt a
jó árusítani a könyveke! és máris
könyv, a szovjet tapasztalatok 27 -en vásárol lak a tudás forráés most megspórolt kis pénzükön sából, a könyvnapi könyvekből.
Ez a nagy érdeklődés a könyvujabb
könyveket
vásárolnak.
Ujabb és ujabb fegyvert vesznek nap közvetlen megnyitása után
a kezükbe, a tudós fegyverét, a sem csökkent, hanem a délutáni
órákban még egyre fokozódott.
könyvet.
Mind. J-öb" és több dolgozót láEz a könyvnap azonban nem- tunk kis téglalapalakú csomagcsak a Klauzál- és á- Széchenyi- gal hazafelé igyekezni a Szétéren bonyolódik le, hanem egész chenyi-tér és az üzemek felől.

Ml DOLGOZO

FI41ALOK

valamennyien összetartozunk
A szalámigyári
ifjúmunkások
a Pártunkhoz
tartózó
ifjúsági
Lázas izgalom fog el bennünket, ha arra gondolunk,
hogy minden uap közelebb
kerülünk ahhoz a naphoz,
amely mindannyiunk számára
történelmi jelentőségű lesz: a
Pártunkhoz tartozó ifjúsági
szervezet alakuló kongresszusának napja.
A felszabadulás óta ideológiailag is képezhetjük magunkat, tanulmányozhatjuk a hűs
lenini Komszomol életét és
ezen keresztül látjuk, hogy mi
magyar dolgozó fiatalok valamennyien összetartozunk és
egységesen kell
felsorakoznunk irányítónk, vezetőnk, a
Párt és szeretett vezérünk,
Rákosi elvtárs mögé. Csak így
lehetünk szilárd bástyája a
béketábornak és csak így leszünk képesek megvédeni, —
ha kell fegyverrel is kezünkben — a békét.
Ez a tudat fűt bennünket,
Pick szalámigyár ifjúmunkásait, amikor a DISz-ről hallunk
vagy a DlSzre gondolunkMindig eszünkbe jut, hogy az
imperialisák újabb háború ki.
robbantásán dolgoznak és ezt
esak úgy tudjuk megakadályozni, ha mi munkás paraszt
és diákfiatalok szilárd egységbe tömörülünk a Párt vezetésével.
Az egységesítő kongresszus
történelmi jelentőségű lesz a
magyar ifjúság és az egész
magyar dolgozó nép életében.
De történelmi jelentőségű lesz
az imperialistáknak is, mert
ezzel újabb hatalmas csapást
mérünk rájuk, amikor egymás mellé, megbonthatatlanul
felsorakozva, „ Párt irányításával sziklaszilárd egységgé
forrva, bármikor készen állunk megvédeni a békét s az

is boldogan
szervezet

épülő szocializmust. Ezt a
harcos kiállást meg kell mutatnunk a tanulás, a termelés
és munkafelajánlások terén is.
Példát akarunk mutatni felajánlásunk teljesíésénél, sőt
túlteljesítésénél
is
idősebb
munkatársainknak is. Ezzel
bizonyíthatjuk be, hogy meg-

készülnek
megalakítására

értettük a Dolgozó Ifjúság
Szövetsége óriási jelentőségét
és azt akarjuk, hogy új szövetségünk mielőbb olyan legyen, mint példaképe, a 32
év harcában megedzett bős
lenini Komszomol.
Tápai

Anna

Pick szalámigyár ifjúmunkása.

A KOMSZOMOL

ELETÉBŐL

Város, — amit az ifjúság épített fel
Tizennyolc

é v v e l ez- írták: százezren élnek már a ha-

előtt nagy harci feladat megvalósítására érkezett a távoli
tajgára néhány ezer komszomolista. Moszkvából, Leningrádból,
Harkovból, Rosz ovból, Szimolenszkből és a Szovjetunió sok
más városából jöttek. Feladatuk
az volt, hogy új városi épí senek — uj ipari és kul'tarközpon.
tot a Távol-Keleten.
A fiatalok első csoportját a
„Christophorus Columbus" hajó
hozta az Amur partjára. Kis falunál,
Perszkojenál
szálúak
parira.
„Mikor a hajó ott hagyott
bennünket — írja N. Goiunyin a
városalapítók egyike — berendezkedtünk a parton. Sátrakat
vertünk, minden sá.ornyílós fölé
kis táblát akasztottunk: ,,Moszkva", „Leningrád"; „Kiev" . . . A
sátrak mellett néhány nappal
később már megjelentek az első
földkunyhók. Ezeket tréfásan
„kapás városnak" nevez ük. A
földkunyhók még ma is megvannak. a városi múzeumban láthatók."

Amikor

Komszomolszk

alapításána' 15. évfordulóját ünnepelte, a város lakói lévelet intéztek Sztálinhoz és
büszkén

h

talmas központ; á fejlődött városban. Komszomolszik ipartelepei és lakóházai több min: 10
négyzetkilométernyi
területet
foglalnak el. Több nagy gyár,
négy építési vállalat és egy sereg más üzem működik az ifjúság városában.
Az eLelt idő ala't közvetlen
vasúti összeköttetést teremtet ek
Komszomolszk és az ország többi nagy városa közö't. A komszomolszki hajógyár 13 éve dolgozik, dickkjaiból sok ki.űnő hajó került ki. A városnak 8500
holdnyi területen három nagy
kertgazdasága, 36 iskolája 40,
csecsemőotthona ós napközije, 16
klubja, 30 könyvtára, kitűnő
drámai színháza, két ragyogó
filmszínháza, hatalmas szállodája és 11 kórháza van

A város első ópitőiböl,

a pusz.aságra várost varázsló
komszomolistákból — földmunkásokból,
épí.ömunkásokbcl,
ácsokból és favágókból — mérnökök, gazdasági szakemberek,
pár funkcionáriusok és más vezetők lettek. A városi tanács
végrehajtó bizottságának elnöke
Alekszej Jermin, volt komszomolista földmunkás.

a

félreértéseknek

A csongrádmegyei pártváiasztmányt megválasztó küldöttértekezleten a csengelei Lenin termelőszövetkezeti csoport egyik
tagja felszólalásában kitért arra a kérdésre, hogv a (ermelőcsoportba bevitt állatok ellenértékét a csoport köteles-e megfizetni
az illető tagnak .'
Viszontválaszomban helytelenül feleltem a felvetett kérdésre. „Ahelyett, hogy a kérdés elemzésekor elmélyültem volna a
problémában, felületesen kijelentettem: A bevi;t állatokért nem
köteles a csoport fizetni a tagnak." Ellenkező értelemben fejezteír ki Pártunknak határozott egyértelmű álláspontját. Ugyanis
az én válaszommal ellentétben a közösen termelő termelőszövetkezeti csoport működési szabályzata előírja, íogy a csoportba bevitt igavonó állat ellenértékét a tagnak a jövedelemből kifizetik. Ez annyit jelent, hogy minden dolgozó paraszt, aki belép a termelöszöveikezeti csoportba, a bevitt állataiért ellenértéket kap.
Láthatóan nem tanulmányoztam át a kérdést és ahelyett,
bogy ezt a megyei választmány előtt kijelentettem volna, azzal a
kiegészítéssel, hogv a kérdésnek utánanézek és később megvá'aszolom; olyan feleletet adtam, ami Pártunknak nem álláspontja.
Válaszommal tápot nyújthattam az egyes termelőcsoportokban
ilyen előadódó kérdések helytelen értelmezésére. A kérdés megoldása helyeit annak elmérgesedését segíthettem volna elő.
Tévedtem ttben a kérdésben. A közösség előtt gyakorolt
önkritika azonban elejét veszi a további félreértéseknek.
VACZI SÁNDOR
MDP osongrádmegyei titkára.

Ujabb segítség dolgozó

parasztságunknak

A SZÁLLÍTÁSI s z e r z ő d é s
Aratás, cséplés, terménybegyüjtés — ez mosíí dolgozó parasztságunk legégetőbb, legsürgősebb és
legfontosabb feladata. Minden dolgozó paraszt szeretné, ha minél
többet fizetne egész évi fáradságos
munkája, minél több gabonaszem
kerülhetne a zsákokba, hiszen ez
nemcsak az ő, de egész dolgozó népünk alapvető érdeke. A több és
jobb terméshez, a minél kevesebb
szemveszteséghez járul hozzá dolgozó parasztságunk, ha betartja mindenben a minisztertanács határozatát és a rozsot teljes érésben, a búzái pedig viaszérésben aratja le.

Ne

késlekedjünk

egy percet sem az ara'lás idejével,
mert ha minden kalászból csak egy
szem vész kárba, az is már holdanként egy harmadmázsa szemveszteség, országosan pedig mintegy egymillió mázsát jelent.
Nemcsak az aratásnál, de a nyári
mezőgazdasági munkák
minden
mozzanatánál fontos szempont, hogy
kellő időben végezzük el a szükséges munkákat, s már előre gondoljunk a ránk váró feladatokra Népi
demokráciánk ezen a téren ismét
segítségére sietett a dolgozó parasztságnak, amikor újabb lehetőséget teremtett az állami terménybegyüjtésnél alkalmazott eddigi módszerek mellett. Bevezették ugyanis a
kalászos terményeknél — búzánál,
rozsnál, árpánál, zabnál — a szállítási szerződéses rendszefi, amelynek lényege, hogy a dolgozó parasztság árugabonáját a földművesszövetkezeten keresztül már a betakarítást megelőző időben lekötheti
az állam számára. Rendkívül nagyjelentőségű ez az intézkedés dolgozó
parasztságunk szempontjából.
Már eddig is igen nagy eredményeket értünk el a terményfelvásárlás
terén, amikor

I kiszorítottuk

a spekulációt.

I

a feketézők, gabonaügynökök seregét és az állam vásárolja fel szövetkezetek útján a falu terményeit.
Dolgozó parasztságunk számára ez
teszi lehetővé az előre megállapított
biztos árakon az értékesítést Most.
a szállítási szerződések még további nagy lehetőséget teremtenek azzal, hogy már az aratás előtt lehetővé válik a biztos áron*való értékesítés,
A szerződéskötéskor maguk a dolgozó parasztok határozhatják meg,
hogy milyen holdanként! 'lermésáttagra számítanak és ennek alapján maguk döntenek arról, hogy
milyen mennyiséget akarnak lekötni. Mielőtt döntenének erről, természetesen figyelembevehetik öszszes háztartási és gazdasági szűkségletiikel és csak a feleslegre kötik meg a szerződést. Még ezek
után is, ha a tényleges terméserert
mény kisebb lenne, mint amilyenre
számítottak, akkor is csak a háztartási és gazdasági szükségleien
felül megmaradó mennyiség erejéig kötelesek a szerződést teljesíteni.

f

Mindezek mellett még egyéb nagy
előnyt is biztosított népi demokráciánk mindazoknak, akik szállítási
szerződést kötnek. A rendelet mindezeken a kedvezményeken túl még

jutalmat

biztosit

[

azoknak a dolgozó parasztoknak,
akik határidőre beadják a szerződésben vállalt mennyiséget. 'A' határidőre beadott gabona minden
mázsája után 6 forinttal többet
kapnak a rendes gabonaárnál.

Érdemes tehát szállítási szerződést kötnie minden dolgozó parasztnak, mert ez a szerződés
elsősorban saját érdekét szolgálja. Emellett' azonban hozzájárul tervgazdálkodásunk sikeres tel jesí '.éséhez is. mely ugyancsak érdeke dolgozó parasztságunknak, de velük együtt az ország minden dolgozójának. Népi
demokráciánk
kormányzata
ugyanis így már előre hozzávetőlegesen tadihatja, hogy menynyi gabonával rendelkezik majd
s így zökkenőmentesebb lesz
tervgazdálkodásunk.
A

kuiáhok

I

is tudják és láiják ezt. tudják,
hogy ez a szerződés dolgozó parasztságunk érdekét és népgazdaságunk fejlődését szolgálja.
Ezért igyekszik elköve'ni a kulák és a kleriká.', reakció mindent i.tt, Szegeden és Szeged
környékén is, hogy megakadályozza a szerződések megkötésit,
s lebeszéljék róla a dolgozó parasztokat. A ravaszságukat, a'jas mesterkedése iket
mu.atja
azonban, hogy ök mag-uk non
egy alkalommal kísérlik meg,
hogy szerződést kössenek, mert
részesülni szeretnének a szállítási szerződés által juttatott többletjövedelemből .
| Harci

feladat

|

ós harci kérdés tehát a szótiítási szerződések kötése is. A
dolgozó parasztságra és magukra a földművesszövetkezetekre is nagy feladat vár ezen
a téren. A földművesszövetkezetek legfontosabb
feladata,
hogy a dolgozó parasztság
túlnyomó többségével megkösse a szállítási szerződéseket,
a gabonafeleslegek beadása ,
de ezzel egyidőben a tavalyinál gondosabb előkészítéssel
szervezettebben biztosítsa a hő
termés zavartalan begyűjtését.
A szegedi földművesszövetkezethez már megérkeztek a
szükséges nyomtatványok a
szállítási szerződések kötéséhez. Igyekezzék minden dolgozó paraszt, hogy július 8-ig
tösse meg szerződését a földművesszöve.tkezetben és biztosítsa ezzel felesleg gabonájának jó áron való b:ztos elhelyezését, de nem kevésbbé biztosítsa a maga számára a jutalmat js.
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PÁRTÉLEI

Á Szovjetunió miniszterfanácsának és a SzK(b)P

A Párt seffitséfíével lett iskolánk
„ jó tanulók
iskolája"
A DéJmagyarország „Pártélet" rovatában jelent meg
Somogyi Aladár elvtársnak, a
Belváros
VL
pártszervezet
szervező
titkárának
cikke,
amelyben megemlíti a szegedi
ipari tanulóiskola SzIT szervezetének eredményes munkáját és azt a kapcsolatot, amelv
a pártszervezet és az iskolai
SzIT szervezet között fenná'l.
Ehhez

a

cikkhex

szólok hozzá. Az 1949/50-es
iskolaév döntő változásokat
hozott ipari tanulóink életében, tanításában, nevelésében.
A tanulóidőt lerövidítő minisztertanácsi határozat szükségszerűen felvetette és kidomborította a szocialista versenymunka, a tanulmányi verseny
módszerével
való
tanujás
szükségességét. Rövidebb idö
alatt többet, jobban elsajátítani — ez lett tanulóink legfőbb jelszava, amelyet a Párt
és Rákosi elvtárs tűzött elénk
feladatként. A MINSz elnökség február 6-án elindított
tanulmányi versenye az ország valamennyi ipari tanulóiskolájában a tanítás, nevelés
eredményességét
igyekezett
biztosítani. Ez a verseny teljes egészében alapvetően az
iskolai SzIT szervezetek mun
kájára és irányítására épüli

Minden

ipari

tanulóiskolai SzIT szervezetének legdöntőbb központi feladata a tanulmányi verseny
megszervezése.
tudatosítása,
összefogása, irányítása
lett.
A szogedi ipari 'anulóiskolni
SzIT szervezhet l i e ( m érte készületlenül ez n hatalmas, uj
feladat, amely élo1ü:>kbou nem
kampányként, hanem a tanulás állandó módszereként jelent meg. SzIT bizottságunk
már jóelóre 'elkészült feladatai végrehajt Vsára.
Már szeptemberben, mikor az iskolaév
megindult,
bizottságunk
elölt világos volt, hogy a Párt közvetlen és aktív segítsége nélkülözhetetlen a -jó szakmai és politikai
munkában Egész szervezetünk fellélegzett, felszabadult, amikor a Belváros VI
pártszervezet kiküldte
hozzánk vezetőségének egyik tagjá't a kérdések, nehézségek, hibák,
eredmények és munkamódszerek átbeszélésére. Ettől a perctől kezdve
szervezetünk mozgalmi élete valóban hasonlítani kezdett a jó szervezetek munkájához, képéhezi' A
Párt vitt életet, lendületet SzlT-bizotlságunkba, szervezetünk egész
tagságába

A

pártszervezet

tőbb ízben hívott össze összevont
vezetőségi ülésrt,
melyen mindig
részt vett a Párt vezetőségének
egyik tagja Ezeken mutatott rá a
Párt elkövetett hibáinkra, értékelte ki munkánkat és mutatta meg azt
az utat, amelyen haladnunk kell
munkánk sikere érdekében. Gyakran olyan problémákat sikerült ezeken az üléseken sikeresen megoldanunk, melyek hosszú heteken keresztül gátolták munkánkat! és nem
találtunk rá elfogadható megoldást.
A Párt segített ki bennünket mindig
a nehézségekből. A Párt magyarázta meg bizottságunknak és rajta ke.

resztül tagságunknak a szocialista
tanulmányi verseny
jelentőségét,
célját és értelmét és a Pártnak ez
az áldozatos segítsége tette lehetővé, hogy iskolánk ma az ország
legjobb iskolái között foglal helyet.

Nem tartott szervezetünk tagsága olyan ifjúsági napot, előadást, rendezvényt, vagy bármit,
amelyen a Belváros VI. pártsservezet ne képviseltette volna magát és ne mutatott volna utat
tanulóinknak. A Belváros VI.
pártszervezet vezetősége valóban úgy áll mögöttünk, úgy visz
bennünket a felemelkedés útján jobb és mind jobb eredmények felé, aihogy azt a Központi
Vezetőségnek a pár tszerveze.ekhea intézett levele mégha'ározta.

SzIT

szervezetünknek

sikerült megszerveznie a kongresszusi felajánlási mozgalmat
iskoláinkban. Ennek eredményeképp néhány kivételével valamennyi tanulónk konkrét felajánlással készült! az egyesítő lcongresszusra és
felajánlásaikat
maradéktalanul nemcsak teljesítették, de túl is teljesítették. Bizonyig ezt az a 24 „Jó tanuló"
jelvény, az a „Jó tanuló osztály"
kitüntetés, az a „Jó tanulók iskolája" cím. amit tanulóink ezer.
az úton szereztek az országos
tanulmányi versenyben. SzIT-bizotitságunk azonban nagyon jól
tudja, hogy ezt a munkát soha
nem tudta volna így elvégezni a
Párt segítsége és útmutatásai
nélkül.
Amíg a Belváros VI. párlsz rvezet vezetősége nem foglalkozott szerveze ünkkel ilyen behatóan, addig SzIT-tóot faágunknak nem volt csaknem egyetlen
olyan tagja sem, aki önállóan
végze t volna politikai munkát.
Ma már viszont ott tartunk, hogy
bizottságunknak . csaknem . valamennyi tagja, önállóan, személyi
felelőssége mellett végzi munkáját;
Ifjúságiink

igen sokat tanult a Párttól, azoktól az elvtársaktól, akik személyes példájukkal, tanácsaikkal,
útmuta tásaikkal kritikáikkal és
elismeréseikkel vitték rá ifjúsági
funkcionáriusainkat a Párt útjára, a marxizmus-leninizmus e'eajátításának és alkalmazásának
biztos útjára.
SzIT-bizofságunk,
szervezetünk minden tagja köszöni a
Pártnak ezt a segí .ságet és egyben igéri, hogy a jövőben még
fokozottabb mértékben, még egységesebbe* és odaadóbban követi
nagy Pár'unk ú kutatásait.
Szerveze lünk legjobban dolgozó fiataljai abban a legnagyobb
kitüntetésiben részesültek, hogy
az iskolai SzIT-bizottság néhányat közülük párttagjelöl '.nek
való felvételre javasolt. A Párt
segítsége, a Párt útmutatásának
köve'óse, közelebb hoz a ifjúságunkat a Párthoz, odaad óbb, lelkesebb, önfeláldozóbb szocialista
munkássá, a béke harcos védelmezőivé tette őket.
Nem véletlen tehát, hogy ifjúságunk. amikor osz ályatt dekorálta, igen gyakran azt a jelmondatot írta fel: „A Párt a mi
eszünk, becsületünk, lelkiismeretünk. fényes jelenünk, ragyogó
jövőnk!"
Klein Frigyes

Versenyt indított az MSzT
Rókus 1. szervesete
uj tagok toborzásáért ás minél több „Uj világ" előfizetőért
A Magyar-Szovjet Társaság got az MSzT-be és hány „Uj ViRókus I. alapszervezete a Ma- lág" előfizetőt szerveznek be jupyar-Szovjet barátság elmélyité. nius hó folyamán. A versenyki.
se és az MSzT szervezeti meg- hívásban a Rókus I. MSzT szerorösitése
érdekében versenyre vezete közelebb hozza az alaphivta ki Szeged összes MSzT ke- szervezetek tagjait a Szovjetuniórületi szervezetét. A versenykihí- hoz az „Uj Világ" előfizetésvást már valamennyi
kerületi gyűjtésen keresztül pedig még
szervezetnek megküldötték és a inkább megismerteti Szeged dolverseny feltételeit két pontban gozóival példaképünket": a szov.
határozták meg. Ezek szerint a jet embert.
A versenyt a Magyar-Szovjet
verseny azon dől el, hogy junius
1-től junius 30.ig melyik alap- 1 Társaság szegedi titkársága által
szervezet szervez be több uj ta- [kijelölt bizottság értékeli ki.

Központi Bizottságának határozata a terménybetakaritásról
A Szovjetunió
minisztertanácsa
és a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központ! Bizottsága határozatot hozott az Idei terménybetakaritásról és a mezőgazdasági termékek beadásáról. A határozat a többek között
ezeket
mondja:
A Szovjetunió minisztertanácsa és
a SzKfbjp
Központi Bizottsága
megállapítja, hogy az
élenjáró
technikai felszereléssel ellátott kolhozok, gép- és traktorállomások és
szovhozok szervezettebben végezték
cl a tavaszi vetést, mint a mull évben, rövidítették a munkálatok Időtartamát és emelték a tavaszi mezei munkák minőségét. A tavaszi
búza és az ipari növények vetése
idén jelentős mértékben válogatott
vetőmagokkal történt.
A gép- és traktorállomások teljesítették a tavaszi mezei munkákra
megállapított tervel, biztosították a
gép- és traktorállomány termelé-

Megalakult

kenységének
növelését, a mezei aratásra és a gabona begyűjtésére
imiukák jobb minőségét és a tava- vonatkozólag,
szi vetés Időtartamának megrövidíA „Pravda" vezércikke hangsúlyozza, hogy a vetések gondozásátését.
nak javítása, az aratási előkészüA Szovjetunió minisztertanácsa és letek ütemének fokozása, a gépek
a SzK(b)I> Központi Bizottsága azon javításának lehető leggyorsabb bea véleményen van, hogy a Szovjet- fejezése a Párt, a szovjet- és a
unió mezőgazdasági, gyapotterme- mezőgazdasági szervek harci fellési, szovhoz-ügyi, terméuyiigyi mi- adata.
nisztériumainak, a Párt, D szovjet,
A Szovjetunió
minisztertanácsáa mezőgazdasági és terménybegyüjlési szerveknek, a kolhozoknak, a nak és a SzK(b)P Központi Bizottgép- és
Iraktorállomásoknak és ságának a terménybetakaritás és a
sznvhozoknak legfontosabb felada- terniénybcgyüjtés elvégzésére votai jelenleg intézkedések megtétele natkozó határozata példát mutat
a vetések ápolására, a betakarítás arra, bngyan kell vezetni a gazdasikeres, vcsztcségnélkUII elvégzése sági életet, behatolni annak részleés a mezőgazdasági terméuyek be- teibe és fejlődését újabb sikerek
gyűjtésére vonatkozó terv teljesí- útjára terelni.
A minisztertanács és a központi
tése.
bizottság határozatát — fejezi be
A Szovjetunió minisztertanácsá- a Pravda — sztálini gondoskodás
nak és a SzK(b)P Központi Bizott- halja át a kolhoz-rendszerről. A hamezőgazdaság minden
ságának határozata a továbbiakban tározat a
nagyszabású munkaprogramot tar- dolgozója körében lelkes fogadtatalmaz a vetések gondozására, az tásra fog találni.

Budapest

Csütör ökön délután ünnepélyes
keretek között alakult meg Budapest főváros tanácsa.
A tanács ünnepélyes alakuló ülésén megjelentek: Dobi Is ván, a mi.
nisztertanács elnöke, Gerő Ernő,
Farkas Mihály, Kadar János, Marosán György, Zsofinyec Mihály elvtársak, Bognár József és Vass Zoltán elvtárs, miniszterek, Kovács Ist.
ván elvtárs, a MDP Nagybudaoes'i
Pártbizottsága titkára,
Horváth
Márton elvtárs, a MDP Poü ikai
Bizottságának tagja, Apró Antal
elvtárs, a SzOT főtitkára, Zöld Sándor és Vajda Imre á'lam itkár elvtársak.
II 1 I
A fővárosi énekkar a Himnuszt
énekelte, majd Kovács István elvtárs emelkedett szólásra.
— A mai nappal alkotmányunk
szellemében, a magyar kommunisták, az MDP kezdeményezésére
megkezdi működésé! Budapest főváros tanácsa, az államhatalomnak,
a főváros új igazgatásának új szervezete.
— Nagy tanítónk, Lenin elvtárs
arra tanított bennünket, hogy valóban népi államapparátust csak úgy
lehet megteremteni, ha a dolgozó
milliókat bevonjuk az állami munkába, ha állandóan erősítjük a tömegek és az államapparátus kfizőtfi kapcsolatot, ennek szellemében
mondta ki az alkotmány 32. parag-

főváros

rafusa a helyi tanácsok felállítósát. ; a magyar dolgozó nép egyik
— A megalakuló tanács feladata, győzelmet aratta a másik után
nogy a hatalom gyakorlásába, a vá- a reakció fölött és eljutott a
ros ügyeinek vezetésébe egyre köz- tanácsok megalakításáig, azt.
vetlenebbül bevonja a széles dolgo- köszönhetjük a munkásosztály
zó tömegeket,
' vezető pártjának, a kommu— A tanácsokkal megvalósítjuk nisták, a Magyar Dolgozók
államszervezetünknek azt a forrná Pártjának és a magyar .nép
vezérének,
Rákosi
ját, amely nélkülözhetetlen
olyan szeretett
Mátyás elvtársnak.
országban, mint nálunk, ahol a dolVégül Kovács István elvgozó nép, a munkásosztály vezetésével a szocializmus alapjatt rakja társ, a budapesti Népfrontbimegnyitotta
le. A ml feladatunk, hogy e lércn zottság nevében
ís tanuljunk a nagy Szovje.unió gaz a budapesti tanács alakuló
dag tapasztalataiból és kövessük ülését.
Kovács István elvtárs nagy tapspéldáját.
sal fogadott beszéde után Kádas
— A tanácsokban következetesen István elvtárs felolvasta a Függe megvalósul a törvényhozó és végre- lenségl Népfront által a tanácsba
hajtó hatalom egysége. A budapesti küldött tagok névsorát, elsőnek a
tanács
nemcsak
önkormányzat! magyar nép vezére, Rákosi Mátyás
szerv, hanem a központi hatalom, a nevét.
kormány végrehaj 6 szerve ís lesz. A tanács ezután egyhangúlag
A mai napon. Dinikor meg megválasztotta a Végrehajtó Bízott,
alakulnak országszerte a taná- ság tagjaitcsok, egész dolgozó n-jpiink
Elnökké Pongrdcz Kálmánt, heújabb nagy győzelmét ünnepli. lyettes elnökké Nezvdl Ferencet és
Ezen a nagy győzelmi ünne- Pesta Lászlót, a végrehaj ó bizottpen bálával, szeretettel és kö ság til,kárává pedig Nagy Józsefet
szonettel fordulunk felszabadj választották meg.
tónk, a hatalmas Szovjetunió Dr. Zöid Sándor elvtárs, a belállamtitkára
a
és a világ dolgozóinak nagy ügyminisz ériutn
vezére, Sztálin elvtárs felé Népköztársaság kormánya nevében
akinek elsősorban köszönhet üdvözölte a tanácsot.
jiik, hogy megnyílt népünk A tanács ülése Pongrdcz Kálmán
előtt a szabadság útja, s .hogy elvtárs zárószavaival ért végei.

A jugoszláv dolgozó parasztok már torkig
a kegyetlen
kizsákmányolással
A „Nova Borba", a Csehszlovákiában élő jugoszláv politikai
emigránsok lapja a tijóis 'a sajtó adataival támasztja alá azt,
hogy a jugoszláv parasztok földjeiket nem művelik, mert minél
többe!1 dolgoznak, annál jobban
kizsákmányolják őket.
Jugoszláviában a mezőgazdasági munkálatokat seholsem teljesítették. Például a knezsevari
járásban a felszántott földterület 36 százalékát vetették csak
be. A szabadkai kerületben alig
17 százalék a bevetett terület.
A felszántott területnek is csak
igen kis százalékát vetet'ék be
o. hódsági, kikindai és verseci járásokban.
A fenti számok azt bizonyítják, hogy
a Tito-rendszer rablógazdálkodása Jugoszlávia mezőgazdaságát csődbe juttatta.
A munkások körében is egyre
növekszik az. ellenállás a rendszerrel szemben.
Jugoszlávia
óriási és tragikus arányban exportálja fogyasztási cikkeit. A
szabadpiacon egyáltalán semmi
sem kapható. Ugyanakkor a Titobanda magasrangú államhivatalnokai, az UDB tágjai és Tito
rendőrsége külön ellátásban és
különböző kiváltságokban részesülnek.
A jugoszláv nép nem dolgozik, mer( tudja, hogy élete
a Tito-uralom alatt mindig
rosszabb lesz. Kényszermunka és börtön vár azokra, akik
a kirótt kötelezettségeket
nem tudják teljesíteni, vagy
szembeszegülnek, Titóék pa-

tanácsa

vannak

rancsaival.
I őket, hanem szervezetten eilenA jugoszláv nép nem hajlandó | áll és tettekkel válaszol kizsákgyilkosainak dolgozni és e'etnl mányolóinak.

Az Országos Tervliiva'a! elnökének rendele'e a gsbonaarckií I
A minisztertanácsnak a mult évi
gabonaárak fenntartására vonatkozó döntése alapján az Országos
Tervhivatal elnöke rendelettel szabályozta a gabonaárakat.
Az Országos Tervhivatal elnöke
rendelete szerint a gabonaárak a
következők:

Beadásl
köteUzettíég alá
e 6 gibonaára:

önkintea beadásért az allaml terménygvüjtó által
bze<ett ár;

búza
60
80 Ft
rozs
54
60 „
árpa
60
70 „
zab
50
60 „
'A minőségi és átvételi feltételek
azonosak az 1949. évi
termésre
megállapított feltételekkel. A fenti
búzaár 78 kg-os, a rozs ár 71 kgos, az árpa ár 65 kg-os és a zab
ár pedig 41 kg-os fajsúlyú árura
vonatkozik. Lefelé vagy felfelé való eltérés esetén levonást, illetve
fajsúly-felárat kell alkalmazni. Az
árut, ha a 'termelő maga viszi ki a
vasúlállomásra és vagonba is rakja,
mázsánként 80 fillér vagonbarakási
költségtérítés
és a távolságnak
megfelelő tengelyfuvartérítés
illeti
meg.
Az árak a május 28-án kihirdetett minisztertanácsi határozat sze.
rint
a gyors
beadás
esetén
fizetett prémiummal és a szállítási
szerződési jutalommal még emelkednek, vagyis a termelők augusztus 12-ig beado'it gobonanemüek
után 4 forint, az augusztus 12 után
szeptember 2-ig beadott termények
után pedig 2 forint gyors begyűjtési jutalma? kapnak.
A szállítási szerződéssel lekötött
és október 1 napjáig átadott termények után a dolgozó parasztság 6

forin? jutalomban részesül. A gyors
begyűjtési prémium az adókötelezettség, teljesítésére, a
beadási
kötelezettség teljesítésére
beadott,
valamint az önként felkínált termények után is jár a termelőnek.
Szállítási szerződést ?ermészetesen
csak a terménybeadás teljesítése
után megmaradó gabonafeleslegre
lehet kötni és ennek megfelelően a
0 forint jutalom is csak a július
8-ig lekötött és ok'ióber l-ig beadott termény után jár.
Az Országos Tervhivatal elnöke
megállapította az állami terménygyűjtők álial az önként
felkínált
egyes aprómagvakért fizethető úgy.
nevezett szabad árat is. Ezek az
árak a következők:
biborhere
320 Ft
szöszösbükköny
220 „
pannonbükköny
220 „
őszi és homoki borsó
220 „
káposzta vagy réparcpce
220 „
vadrepce
130 „
A gyors begyűjtésért ezeknél a
cikkeknél is jutalom jár. A fen'ii
árakon felül, valamint a szerződéses termeltetésre már meghirdetett
árakon felül
biborherénél
július
l-ig 15 Ft, július 1-töl július 15ig 5 Ft. A szöszösbükköny, pannonbükköny, őszi- és homoki borsó
fenti érán felül július 29-ig 15 Ft,
július 29-?ől augusztus 12-ig pedig
10 forint jutalmat fizetnek ki.
Ha a termelő a biborherét" augusztus 19-ig nem adja el, úgy a
később eladott biborheréért 260 forintot, a szöszösbükkönyért, pannonbükkönyért, őszi és homoki borsóért pedig a szeptember 30 után
eladott tételeknél 180 forintot kap.
A repce ára egész éven át nera
változik.
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Befejezte ezévi tervét

KERTES ENDRE Erdősítés a Szovjetunióban

a Ruházati NY szabász sztahánovistája
Néhány nappal eze'ött lelkes ünneplésben részesítették a Ruházati NV egyik sztahánovis.
táját, Kertes Endrét az üzem dolgozói.
Kertes Endre a megyei pártválasztmány tiszteletére felajánlotta, hogy ezévi tervét junius
18-án maradéktiianu' befejezi. Kertes Endre be is tartotta szavát, sőt az egész évi tervét nyolc
nappal előbb, junius 10-én már befejezte. Mint az üzem többszörös ujitója, a bevezetett és használatban lévő alifásai segítségéve] átlagteljesítményét 340 száza'ékra eme1:te fel. Igy bizonyította
be a Párt iránt, Sztálin és Rákosi elvtá** iránt érzett szeretetét.
Dolgozótá-sai boldog iinnep'és közben további sok sikert kivánnak Kertes Endrének és többen Ígéretet tettek arra, hogy követik Kertes Endre sztahanovistát és minden erejükkel, tirdá.
sukkal azon lesznek, hogy ők
mielőbb befejezhessék ezévi tervüket, mert tudják, ezzel a béke
megerősödését és a szocialista Magvarország mielőbbi felépítését szólalják.

váltotta
ki a sztálini
A világ minden népének nagy csodálatát
a
szárazsáerdösitésj terv, amely átalakítja
a természetet és legyőzi
hektár területen
erdő végot A 15 éves erdősítési terv alatt hatmillió
dösávokat
ültetnek a
Szovjetunióba n, tavakat, vizgyiíjlö medencéket létesitenek
szovjet tudósokat
fogA sztálini
erdősítési terv a legkiválóbb
állandóan
kísérlalkoztatja,
A Szovjetunió
erdészeti kutatóállomásain
letek folynak a különböző
vidékek erdősítésének megfelelő fajták
neve.
lésére Ezek a kísérletek
hosszadal mos, jól előkészített, gondos munkát
igényelnek, mert hiszen a tudósok élő organizmusokkal
kísérleteznek.

A SZEGEDI NAGYÁLLOMÁSRÓL

Elindultak Csongrád megye
ifjúsági küldöttei
Lelkes ünnepségen köszöntek el a képviselőiktől a fiatalok
Vidám zeneszó mellett mentek csütörtökön délután Csongrád megye ifjúmunkás küldöttei a nagyállomás felé. Amerre
végighaladtak, mindenhol kinyíltak az ablakok és Szeged dolgozói boldogan, büszkén tekintettek
Csongrád megye ifjúságának színe-java után.
Többszáz ifjú és leány, köztük katonák és tanulók, kísérték ki azt a harminc kül
döttet, akik a megye fiataljait képviselik a Dolgozó
Ifjúság Szövetsége első kongreszusán.
Az állomáson zölddel feldíszített és felvirágozott kocsi vár a
az ifjúsági küldötteket. A kocsi
oldalán hatalmas drapéria, rajt.a
felírás:
„Testvéri üdvözlet dolgozó
és tanuló ifjúságunk példaképének, a hős lenini Komszomolnak.''

A küldöttek között az üzemek
ifjú dolgozóinak legkiválóbbjai
és a szocialista mezőgazdaság
fejlesztésében élenjáró, legjobb
parasztfiatalok, valamint néphadseregünk ifjúságának
küldöttei és a tanulásban élenjáró
diákok búcsúztak a megjelentek,
tői.
A váróterem előtt Sinkó Antal
elvtárs, a Csongrádmegyei Pártbizottság nevében szólt az ifjúsághoz. Hangsúlyozta, hogy
nemcsak az ifjúság, hanem
a Párt és az egész ország

X Késsül
Szeged

már

a

életében hatalmas jelentőségű a Dolgozó Ifjúság Szövetségének megalakulása.
Beszédét az ifjúság lelkes, szűnni nem akaró tapsa többszer
félbeszakí otta, amint éltették
Sztálin és Rákosi elvtársakat, a
Szovjetuniót és a Pártot
Az ünnepélyes búcsúztatás az
Internacionálé eléneklésével ért
véget, majd a fiatalok lelkes éljenzése és integetése közben indult el a vonat a küldöttekkel a
nagy állomásról.

Sztálin-szobor

dolgozói nagy lelkesedéssel járulnak
az előállítás anyagi költségeihez

hozzá

Szeged dolgozóinak mélységes há- abban az elhatározásában, hogy a
lája és szeretete nyilatkozott meg a Tisza pariján, a róla elnevezett séemeljenek
Sztálin
hatalmas
Szovjetúnió
és
annak tányon szobrot
nagy vezére. Sztálin elvtárs
iránt elvtársnak. Április 4-én a felszabadulás
emlékünnepélye
alkalmával
— mint ismeretes — m á r
meg is
történt a szobor alapkőletétele.
Azóta serényen folyik
a munka
a Tisza-parton, ahol rövidesen befejezik a szobor talapzatának munkálatait. Ezalatt pedig Tápai János
„A Magyar Népköz.ársaság minisztertanácsa az újításokkal elvtárs, szobrászművész, az egykori
kapcsolatosan rendeletet adott ki a közelmúltban. Ez a rendevasmunkás
elkészült
a
szobor
let megjelöli azokat a feladatokat, melyek áz újítókra és ész- agyagmodelljével, amely m á r várja
szerüsítőkre, valamint az újítási bizottságokra hárulnak. A ren- ércbeöntését. A modell Pincsuk és
Taurit Sztálin-díja?
nyert
szobordelet ismét alá.ámasz'ja az újítási mozgalom hatalmas jelentő- műve után készült, t á p a i elvtárs
ségét. Ma már mindnyájan láthatjuk, hogy az öntudatra ébredt
nagy odaadással, mély átéléssel kédolgozók legjobbjai egyre fokozódó lendülettel döntik meg sorra
szítette el a modellt, amely híven
és tökéletesen fejezi ki az? a gonaz elavult technikai normákat.
dolatot, amely hirdetni fogja távoli
A Szovjetunió útmutatásával, Pártunk irányításával és veze- évtizedeken át, távoli nemzedékektésével mindjobban kiszélesedik országunkban mind az ipari, nek és Szeged dolgozóinak lelkes
mind a mezőgazdasági vonalon ez a nagyszerű mozgalom. Nekünk, áldozatkészségét, de figyelmez?eti
újí ási megbízottaknak és újítási bizottságoknak elsőrendű szo- őket arra is, hogy boldog, szép
cialista kötelességünk, hogy a Párt irányitásával minden tudá- életüket kinek köszönhetik. Hirdeti
számukra, mit jelent 1945 ápsunkat, minden erőnket latbavetve harcoljunk az újítási moz- majd
rilis 4-e hazánk történe?ében.

A Paprikaipari egyesülés
újítási bizottságának versenyfelhívása

galom további sikereiért, eredményeiért. Éppen ezért a minisztertanács határozatainak szempontjait figyelembevevő, versenyre
hívjuk ki a szegedi Papriikabeváltó Állami Telep újítási bizottsága nevében Szeged összes üzemeinek úíjtási bizottságait és újítási
megbízottait. A versenyfelhívásban a köve'kező felté.eleket vállaljuk és teljesítjük:

1. A beadott újításokat
és észszerüsitéseket
minden
hónapban
letárgyaljuk és az újitót rendszeresen tájékoztatjuk
ügyének
menetéről
2. Minden hónap 10-ig brosúrát készítünk,
melyet minden
telepünkre
eljuttatunk
A brosúrában
ismertetjük
a beérkezeti
újításokat
és
észszerüsitéseket,
annak gazdasági
eredményeit,
a kifizetett
díjazások összegét, valamini a tapasztalatcserére
alkalmas
újítások
résziétes műszaki leírását
A brosúrán keresztül foglalkozunk
az
újítók
politikai
és szakmai nevelésével is.
3. Az újítási bizottság minden telepen faliujságoi
készít, ahol rendszeresen, havonként
helyezzük
el a cikkeket
4. A tapasztalatcserére
alkalmas,
átvett újitásoka /
azonnal
bevezetjük.
Üzemünk újítóit bevonjuk a szakmai továbbképzésbe
és rendszeresítjük a műszaki könyvtár látogatását
és havonként egyszer
kiértékeljük az ott olvasottakat és
tapasztaltakat
5. Pártnapokon,
szakszervezeti napokon, valamint minden gyűlés
alkalmával tájékoztatási
nyújtunk
dolgozóink
számára az újítási mozgalom jelentőségéről
és
fontosságáról,
6. Nagyobb üzemeinkben minden kel hónapban,
kisebb telepeken
pedig
negyedévenként
ötletnapokat
tartunk Ha olyan ötlet merül lel. ami a
munkát megkönnyíti, vagy a termelést növeli, úgy azt a minisztertanács rendelete értelmében azonnal
díjazzuk
A versenypontokban
lefektetett c élkitüzések
végrehajtását
június
15-én kezdjük meg
Paprikaipari
Egyesülés nevében•
Szegedi Paprikabeváltó
Állami
Sajó Gyula újítási felelős
Telep újítási bizottsága
nevében;
Danyi Ferenc újítási
megbízott

A Paprikaiipari Egyesülés dolgozói már eddig is igen ielentŐ3
eredményeket ér ek el újítás és
cszszerűoítés terén és többszázezer forinto* takarítottak meg
dolgozó népünknek. Versenyfelhívásukat bizonyára minden szegedi üzem örömmel fogadja. A
verseny eredményei' kétszer, a
megindulástól számi va három
hónap múlva, valamint ha: hónap elteltével, december 15-e

után a Szegedi Pártbizottság vezetésével a SzOT megyei ti . kórsága értékeli ki.
A verseny első helyezettjét a
Szegedi Pártbizottság versenyzászlóval jua'mazza, a második
és harmadik helyezet, et a Szakszervezet, a negyedik, ötödik, valamint
hatodik
helyezettet
ugyancsak
a
Szakszervezet
könyvjutalomban részesíti.

Tápai elvtárs m u n k á j á n
meglátszik a gondosság, a szerető odaadás
és az eszmei átélés. A z ércbe öntésnél még tökéletesedik a mű —
mondotta
Tápai elvtárs — , mert
lehetőség nyílik technikailag is bizonyos kiigazításokra és magam is
még jobban beleélem magamat azalatt abba az eszmébe, amelyet
a
mű kifejez.
Szeged dolgozóinak szeretete
és
áldozatkészsége megnyilatkozik
az
előállításhoz
szükséges
anyagiak
előteremtésében is A Szoborelőkészítő Bizottság ugyanis egy, két, öt
és tízforintos bélyegeket bocsát ki.
A bélyegek készítését a tlyomdában
még el sem kezd'ték, de az üzemek
dolgozói máris ezrével tettek anyagi felajánlást, ezrével jegyeztek elő
a bélyegekre.

Képünk Vehov híres szovjet professzorról készült munka közben
Vehov professzor egy idős la metszetét
vizsgálja,
hogy
megállapítsa
fejlődését és az erdősítésekben való
alkalmasságát

Vehov professzor egész évben figyeli a kísérleti
állomás
Iáit,
méri a különböző
évszakokban
növekedésüket
s hallatlan
gondossággal, alapossággal
állapítja
meg a
fák életének törvényeit, hogy ebből
levonhassa a facsemetékre
vonatkozó
következtetéseket

A béke harcosa: A SZOVJET SAJTÓ

Szeged dolgozói igen
nagy
érdeklődéssel várják a Szovjet
Sajtó Kiállítás megnyitását. A
szovjet sajtó hatalmas mozgósí í.ó szerepét az u'óbbi időben
mind jobban megismerhették a
dolgozók, köztük a szegedi dolgozók is. Ez a sajtó viszi következetesen a Szovjetunió KomA Sztálin-szobor tehát közeledik munista (bolsevik) Pártja iráa megvalósulás felé, nemsokára áll nyításával
a világ dolgozóinak
majt a Tisza-parton, bogy kifejezze nagy békeharcát, s napról-napra
Szeged dolgozóinak hálájá'í és hűsé- leleplezi az imperialista háborús
gét a nagy Sztálin iránt és hirdesse uszítók aljas mesterkedései.
későbbi nemzedékeknek is, hogy kiA szovjet sajtó példáját kövenek köszönhetik elsősorban
gond- tik a népi demokráciák saj'ói is,
talan, biztos életüket ebben az or- s hozizájuk hasonlóan harcolnak
szágban.
i a békéért mindenütt a világon a

Előadás a kinai népi demokráciáról
f Vasárnap tovább folytatódik Sze- zetközi békeharcot, azt a hatalmas
geden az az igen nagy érdek ődés- küzdelmet,
amelyet a viiág dolgosel
kisért
előadássorozat,
amely zói folytatnak a Szovjetunió
vezeté„Nemzetközi
kérdések" címmel
in- sével a béke
megvédéséért.
du't meg, hogy megismertesse SzeVasárnap délelőtt 10 órakor kerül
ged dolgozóit a nemzetközi
politika sor a Korzó Moziban az előadássolegjelentősebb
kérdéseivel.
Az elő- rozat negyedik
előadása.
Ez aladássorozatban
azokkal az alapvető kalommal
Strack János
elvtárs
a
kérdésekkel ismerkedhetnek
meg
a kínai népi demokrácia
győzelmeinek
dolgozók, amelyek irányítják
a nem. jelentőségéről
beszél.

kommunista és munkáspárok
lapjai. A Szovjet Sajtó Kiállítás
igen szemléltetően mutatja be
azt a széleskörű következetes
küzdelmet., amelyet a szovjet
sajtó és a példáját követő kommunista sajtók folytatnak a béke
megvédéséért. Lá.hatjuk a kiállításon azokat a világos, bátor
cikkeket, azokat az ötletes, kiváló karikatúrákat, azokat
az
imperialisták terrorcselekményeit
bemutató fényképeket, amelyek
mindegyike egy-egy erős fegyver
a béke megvédésóért vívott harcban. V
A vasárnap megnyíló Szovjet
Sajtó Kiállítás többi gazdag
anyagával együtt megerősíti Szeged dolgozóit, a békéért folytatott küzdelmében, de megerősíti
egyben a dolgozó nép igazába
vete t hitében is. A szovjet sajtó fejlődésének ''Ilomásai, amelyek visszatükrözik a marxizmusleninizmus eszméinek diadalraörését, újabb lendületet adnak
minden dolgozónak napi munkájához es ahhoz r. bátor harchoz,
amelyben öntudatos részvételével
biztosítja valamennyiünk
számára a még boldogabb, nyugodt,
biztos jövőt.
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VÍZÁLLÁS: A Tisza Tiszabecsnél árad, máshol apad, igen
alacsony vizállásu. A Tisza vizének
hőmérséklete Szegednél
23.5 fok. Mai vízállások: Tiszabecs — 90 cm (6 százalék), To.
kaj —105 (7 százalék), Szolnok
— 166 (7 százalék), Csongrád
— 245
(8 százalék),
Szeged
— 143 (9 százalék).
A Maros
Makónál —10 (8 százalék).

MOZI
Belvárosi (6,8) Felszabadult fóld
(UJ otthon).
Kortö (6, 8) Magas Jutalom.
Fáklya (fél 7, 8) Magyar-szovjet
hiradó — Iljics kolhoz — Emberi
szív — Pavlov, a nagy tudós élete.
„Volt egyszer egy kislány" elmű
szovjet filmet muta ják be vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel a Fáklya
Moziban megrendezett filmmatlnén.
KIÁLLÍTÁS
Somogyi-könyvtár rendezéséhen
könyvnapi kiállítás a Múzeumban.

Vasárnap nyfl'k a Magyar Szovjet Társaság Horváth Miliály-utcal
székházának kiá'lílástcrmében a
Szovjet sajtó-kiállítás.
MŰVÉSZET

Keringőcst lesz szombaton este 8
órai kezdet el az újszeged: szabadtéri színpadon a budapesti Operaház tagjainak vendégszereplésévelMa, pénteken este fél 7 órakor a
szegedi üzemek ifjúsága a Széchenyi-téren kultúrműsort ad. Az egyórás kultúrműsor után utcabál.
TUDOMÁNY

X

A Biológus Kör ma délután 6
órakor tártja az Ady-téri egyetem
természettudományi előadó érmében
(Hazslinszky B.: .,A mikroszkópos
vizsgálatok Jelentősége a mezőgaz
dasági ipari termékek, élelmiszerek
minőségének ellenőrzésében"; Wton.
mer K.: „Qyapotrostvizsgáiatok
ipari szempontból".)
Vasárnap a Jogászszövetség ankétja az egyetem aulájában.
NEVELÉS
Vasárnap
délelőtt
10
órakor
„Nemzetközi kérdés" a Korzó Mozihun. (A kinai népi
demokrácia
győzelmének jelentősége).
•
A MUZEUM nyi'tva vasárnap és
ünnepnapokon 9 órától
13 óráig
hétköznapokon » órától 14 óráig.
A S O M O G Y I K Ö N Y V T A R nyitva köznapokon 9-tól 18 óráig.
AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR
reggel B órá'ó) este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
Könyvköcsönzé;. <J. e. 8--ól 1 óráig.
Szolgálatos gyógyszertárak;
Leinxinger Pál: Horváth M.-u. 9.
Tel.; 32—13 Pósa Balázs: Kálváriautca 17. Dr Salgó Éva Mátyás-tér 4,
Selmeczi Béla: Petőfi-telep
IX 485.
•
MŰSOROS eslet rendez a Dohánygyári
MSzT-szervezet a honvédség kullúrjfárdájának közreműködésével. Az előadás szombaton este
8 órakor kezdődik a Dohánygyár
kultúrtermében
A MAGYAR Jogászszövetség vasárnap, június 18-án délelőtt
10
órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem aulájában ankétot rendez.
Az ankéton dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, a Magyar Jogászszövetség társelnöke
tart előadást . Az
előadáshoz dr. Timár István igazságügy minisztériumi főosztáy vezető,
dr_ Schultheisz Emil és dr. Zalán
Kornél legfelsőbb bírósági tanácselnök szól hozzá.
DÉLMAG YAIIOItSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
IFJ. KOMOC.SIN MIHÁLY.
Szerkesztő:
BDDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókal-u. 4.
Telefon: 85-35 és 30 03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8 tói: 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged. Lenin u. fl.
Telefon: 3116, és 35 00.
'A'z x-szel Jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.

Fejelő* veze-tto'- UrislUn Sándor

*
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Felhívás iizemi, kerületi, hiva aü
agitációsfelelős elvtársakhoz. 17-én.
szombaton délután 6 órakor a Sztálin-sétány 10. szám alatt ér ekezletet tartunk. Kérjük az elvtársak
pontos megjelenéséi.
Agitációs osztály.
, Egyéni tanulóink figyelmébe.
'Azon elvtársak, akik a vasárnapi
konferencián nem vettek részt folyó hó 17-én, szombaton délután 3
órakor
pótkonferencián
vesznek
részt. A konferenciát az Iparostanuló iskolában tartjuk.
A háromhónapos színvonalon tanuló elvtársak részére a IV. havi
anyagból tanulókört 17-én, szómbafon délután 5 órakor tartunk az
Építőipari Gimnáziumban
Oktatási oszt.

Néggyel emelkedett
a Dohánygyár újítóinak száma
A Dohánygyárban az újítómozgalom az utóbbi időben
komoly fejlődésnek indult. A
dolgozók mind nagyobb érdeklődéssel fordulnak az újísátok felé, az újítókör szinte
naivól-napra bővül. Berta, József, Berta Józsefnó, Kocsis
István,
Keményvári
Imre,
Nyári János és Rácz László
voltak a Dohánygyárban úttörői az újítómozgalom megindulásának. Azóta Kéri Ferencnó, Simon János, Fehér
Sándor és Molnár István is
bekerültek az újítókörbe, akik
értékes újításukkai töbBezer
forintot takarítanak meg a
Dohánygyárnak.
K. I .

MINSz-HIREK
Valamennyi SzIT kerületi és üzemi titkárait, valamint a Diákszövet,
ség és MEFESz titkárai részére
rendkivüli értekezletet tartunk pénteken este 7 órai kezdettel a MINSz
titkárságon (Sztálin-sétány 7.) Kérjük az elvtársak pontos megjelenéséit.

Szakszervezeti

hirek

A jszegedi
házfelügyelők
szakszervezetének helyi csoportja értesíti tagjait, hogy a tagkönyvet minden tag hozza be átvizsgálás végett
délelőtt 9—12 órái és délután 3—6
óráig. Vezetőség.

11-től 30-ig

jutalom

„ ueivxtoti es IUIIZO
n ozihap etkrtznan es arakor.
( „npo-a**
e- arukat
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SZERDÁIG:

1. MAGYAR HIRADÓ
2. SZOVJET H1RAOÓ
3. I L J I C S K O L H O Z
4. E M B E R I S Z Í V
5. P A V L O V

Figyelem! Június 18-án, vasárnap délelőlt 10 órakor filmmatinét tartunk 70 filléres egységes helyárakkal!
A szovjet
filmgyártás remekel VOLTEGYS/KIÍ EGY KISLÁNY.
mondáson netköznap lei i c» S-KUI,
Vasár- és ünnepn-tp 5, fél 7 és 8-kor

az

NB

IlL-ban

végzett, — megelőzve a jóképességfi
mezökovácsházi Birtok és a kecskeméti ÉDOSz Platter csapatot.
Az
idény folyamán 97 gólt rúgott és 35
gólt kapott, ami a csapat kiegyensú.
lyozottságát mutatja, de a jövöbeni
feladatra is utal, hogy a védelemnek a támadósor színvonalára kell
emelkednie. A sikeres szereplésnek
alapja a jó csapatszellem, amelyhez
hozzájárult Kalmár
György
edző
lelkiismeretes munkája.

itványai és vendégvívói rés:>
vételével.
DISz-kongres»zusl MHK-jelvény
A DlSz-kongresszusi
MHK
próbanapok jelvényeit azok kapják, akik június 11 és 18 közötti
időben próbáznak. A jelvény futó atiétet ábrázoló, tetszetős aranyozott kivitelezésű.

Az N B m .
véglege*, állása
1. Szeg. Honvéd
30 105:34 45
2. ÉDOSz-Móra
30
79:55 41
3. Bajai SzAK
30
71:52 39
4. Kkfélogyháza
30 100:44 38
5. Dorozsma
30
79:70 38
6. Szőreg
30
52:53 33
7. Bácsalmás
30
68:57 31
8. Kiskörös
30
65:65 29
Kézilabda
9—10. Sze Postás 30
53:60 28
Pénteken este 7 órakor a Kézi- 9—10. Szent. SzTE 30
53:60 28
labda Szövetség hivatalos helyisé- 11. Kistelek
30
51:63 28
gében (Hajnóczi-utca
20.) folytat- 12. HSzMTE
30
63:53 26
ják a kézilabda játékvezetői tanfo- 13. Csongrád
30
69:17 23
lyamot. Kérjük a jelentkező sport- 14. Jánoshalma
30
31:83 22
társak pontos megjelenését.
15. Szentesi VSK
30
40;87 19
16. Makói SzSE
30
23:95 12
Súlyemelés
ASZTALITENISZ
j
Jól szerepeltek a Lokomotív és a
Szeged
város
egyéni
asztaliSzegedi Postás versenyzői a vasárszombaton
nap Szegeden rendezett
országos tenisz bajnokságait
és
vasárnap
bonyolítják
lé a
vidéki egyéni súlyemelő bajnokságokon. Eredmények: légsúly 1. Kál- rendőrpalota tornatermében. Nemán (Postás)
202.5. 2. Masánszki vezni lehet ma délig Jurka Józsefnél, Lenin-utca 11, 12 és fél
(Lokomotív) 190 kg. Pehelysúly 1.
1 között. A küzdelmek szombaton
Mayer (D. Honvéd) 230, 2. Molnár
délután 3, illetőleg vasárnap reg(Postás) 220 Könnyűsúly 1. Farkas
gel 8 órakor kezdődnek.
(Lokomotív)' 242.5 kg, 2. Szűcs (P.)
225. Középsúly 1. Tóth (P.) 227.5,
Déli K u p á t írt k l a D L A S z f
2. Molnár (Lokomotív) 217.5. FélA
nyár folyamára Délmagyarnehézsúly 1 Sas (D. Honvéd) 275,
országi
Kupáj W ki a DLÁSz,
2. Garamszegi (Lokomotív) 265. Neamelyre NB n-es, NB III-as és
hézsúly 1. Papp (P.) 305, délkerükerületi I. osztályú egyesületek
leti csúcs beállítva.
Az
országos
egyaránt nevezhetnek. Nevezési
vasutas bajnokság elmaradt.

Vasárnap, 18-án délután 4 órakor
a DISz első kongresszusának tiszteletére a MINSz úszóversenyt rendez vidéki résztvevőkkel. Ekkor kerül lejátszásra a Szeged—Hódmezővásárhely NB II. bajnoki vízilabda
visszavágó mérközés>

Köztisztasági SzIT. — UTC-pályán:
Erdölgazgatóság, Vágóhíd,
ÉDOSz,
Magasépítési NV és Kertészet Szil'.
Június 17-én
Lokomotiv-pályán:
Kor. és pénzügyi dolg. SzIT, Rókusi ált. isk. Siketnéma ált. isk. —
Ady-léri pályán: MEFESz, Szilléri
isk.. Tiszamalom SzIT. — UTC-páIván: Ujszegedi áh. isk., Ujszegedi
L isk.. Vízgazdálkodás.
Június 18-án a Lokomotiv-pályán
Szegedi Kender, Varga Kötélgyár,
Textilkombinát, Magyar Kender, LeKerékpár
mezgyár és Konzervgyár SzIT. —
A
Szegedi
Postás
kerékpárosok
Ady téri pályán: Honvédség, ÁVÍ,
Szab. Harc, MEFESz. — UTC-pá- nagyszerű teljesítményt értek el a
lyán: Szünet
Pesten rendezett pálya- és országúti versenyen. Föverseny III. o. 100
km. 1. Kócsó (Sz, Postás) 2 óra 57
lentésüket a tudicmánykarok az
1949—50-es tanévi pályamunkák- perc Ifjúsági 80 km 3. Kiss (Sz.
ról, s ugyanekkor osz'.ják ki a Posjás) 2 óra 21 perc A női szápályadíjakat a nyerteseknek. Az mokban Tóth Erzsábet kettős győévzáró ünnepélyen befejezésül zelmet aratott. 10-én a pályaverdr. Fodor Gábor elvters, az MDP senyt, 11-én pedig az országúti veregyetemi pár bizot; ságinak el- senyt nyerte meg.

Szombaton évzáró ünnepély
az egyetemen
Szombaton délelőtt 11 órakor
tar ja a szegedi Tudományegyetem évzáró ünnepélyét az egyetem dísztermében. Az ünnepélyen
dr. Trencsényi-Waldapfel
Imre
elvtárs, egyetemi főosztályvez; - nöke mond beszédet.
tő mond beszédet, majd dr. Mészöly Gedeon, a bölcsésztudományi kar dékánja tart előadás'. Jelentkezés a dolgozók
Ezalkalommal 1 erjesztik be je- vegyíipari gimnáziumába
A dolgozók ipari gimnáziuma
BELVÁROSI
vegyipari tagozatára a felvételre
re'etnn 4 0 - 9 . 6
tart*'
való jelentkezések megkezdődek. Felvételre jelentkezhet minC - ü t ö r i ö k t ó i Szerdáig
den ipari dolgozó, aki 17. életH a t a l m a * u| sxovict Ifim I
évét betöltötte,
segédlevéllel,
Felszabadult
föld vagy ezzel egyenértékű munkakönyvvel igazolt gyakorlati időavTwnV'
vel rendelkezik és elvégezte a
KOR
£ u
népiskola hatodik, hetedik vagy
Teletnn Alit « aa kárt*'
nyolcadik osztályát. A felvétellel
kapcsolatos minden felvilágosíFEN TEKIO:
tást megad a szegedi Vegyipari
Hatalmak karca
Gimnázium igazgatósága (Szeegy találmányért
ged, Marx-:ér 7. szám).

Magas

Egy éve, hogy a szegedi rendőrség labdarugó csapata a délmagyarországi labdarugó sportban megjelent és működése e rövid idő alatt
már jelentős sportbéli és erkölcsi
sikert aratott. A csapat — különösen a tavaszi kiváló szereplésével
— a kerületi első osztály bajnoka
lett. 30 mérkőzésből 25-öt megnyert,
négyet elvesztett, egyen pedig eldöntetlenül végzett. A
maximális
60 pontból 51 pontot szerzett és Így
3 pont különbséggel az első helyen

Kérjük az alább felsorolt elvtársakat, hogy szerkesztőségünkbe ma
este 6 órára, fontos megbeszélésre
jöjjenek be:
Kemenesi Jánosné elvtársnö DÉMA, Korom József elvtárs Richweisz Vasöntöde, Nóvák Ferenc elvtárs Textilnagykereskedelmi
NV,
Soós István elvtárs
Konzervgyár,
Szabó József elvtárs Vágóhíd, Tesléry Jánosné elvtársnő Szegedvidéki
Téglagyárak NV, Kamasz Lajos elvtárs Népbolt, Koha Róbertné elvÚszás
társnő Városi Kertészet, Schuszter
János elvtárs Szegedi Kender, Dobó
Szeged—Hódmezővásárhely 12:1
Balázs elvtárs Késárugyár
(5:1). NB II. bajnoki vízilabda Vezette: Kovács. Góldobók; Tombácz
(5), Szalma (4), Wenner, Kiss és
AZ MSZT
HÍREI
Bánáti (1), illetőleg Mucsi. A víziúszószámokat
Szombaton este 7 órai kezdettel a labdamérkőzés előtt
Móravárosi MSzT-szervezet
tag- bonyolítottak le. Száz méteren Csapó 1.01.8 nagyszerű idővel egyéni
gyűlést tart
csúcsát beállítva győzött.

Ü T E M T E R V
MHK próbáxtaiá sokról junius
Szeged ifjúsága
SzIT, MEFESz,
Diákszövetség, Úttörők,
MHK benevezettek felajánlásukul a
DISz
kongresszusra
abban
nyilvánítják
meg,
hogy június
11-től
iáig
mindannyian
lepróbáznak.
Ennek
érdekében elkészített ütemterv szerint kezdjük meg az első időszakból a próbákat. A próbák Szeged
alábbi három pályáján folynak d.
u. 5 órától kezdődően.
Június 16-án a Lokomotív pályán: Móravárosi, Angol Magyar Ju.
'.a fonó,
Konzervgyár,
móravárosi
ált., Kenyérgyár SzIT. — Ady téri
pályán: MEFESz, Szegedi Cipőgyár
és Szörineáru NV SzIT,
MNDSz,

„Dózsa«

!«.

Vívás.

*>

Armentájió Ede,
vívómester
50. jubileumi vívóakadémiáját
június 22-én délután 5 órakor
taríja a belvárosi iskolában ta-

határidő június 22. A küzdelmek
július 15-én indulnak meg.
Teke

Délkerületi bajnokság:
Bé*
késcsabai VSK—EDOSz
Móra
2912:2852,
HSzMTE—EDOSz
Móra 2777:2710, .DMSE—Mezőhegyesi Cukorgyár 2773:2518, Sz.
Gázgyár—Békéscsabai VSK 2888
:287b, Bat'onyai SofTK—SzKASE 2896:2535

Á do'gozó parasztság
boldog jövőjének
útját mutatja
a

„Szabad Föld"

APROHIRDETES
4

ADAS-VETEL

FT

LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
legolcsóbban. D'vatos gyöngyfűzést
vállalok. Olomkristályt veszeK- —
Szeleiné. Kelemen-utea 7. sz
HASZNÁLT tégla eladó- Partizánutca 10. Házfelügyelőnél1847
KÉTLÁNGU fehér gáz-tűzhely eladó Petőfi Sándor-sugárút 51.
1845

KERÉKPÁR, írógép javítása szakszerűen- Rádió OKÁ utalványra, kerékpárgumik, alkatrészek kaphatók
Kelemennél, Kelemen-u. 11. sz.
1343
TALÁLT tárgyak: Antal Lajos névre szóló igazolvány bör'árcával, 2
darab szemüveg, 1 darab női pénztárca. Vasúti igazolványok Koncz
Albert, Rózsa György, Kiss Mária
névre szó'óak. DÉFOSz-igazolvány
Frank Antal névre, SriT-EPOSzIgazolvány Tóth Erzsébet névre,
őrlési lap Dudás Károly névre beJelentő lappal együtt. Gépkocsivezetői igazolvány, tagsági könyv
Szabó István névre, NUgesz Béta
hatósági bizonyítvány, 6—8 darab
férfi és nő1 félpár kesztyűk, félpár
női cipő, gyermek félcipő, tudományos köny. Igazolt tulajdonosai átvehetik a kiadóhivatalbanTÁLALTAK két kulcsot. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban-

Szakmunkás bizonyítvány kiosztás EGY éves koca, egy fejős kecske
eladó. Mura-u. 2b. Tüzérla'ktanya
az ipari tanulóiskola ünnepségén
mögött.
1S42
^
LAKÁS
|
Vasárnap délelőtt 10 óraker
az újszeged! Szabadtéri Színpa- KÜLÖNBEJARATU bútorozott szodon rendezi a szegedi Ipari Ta- bákat fürdőszoba használattal ker.ulóiskoia tanévzáró ünnepélyét resünk a Nagykörúton belül tisztEzalkalommal kapják meg a vég- vise'őtak részére, Tenyészá'la. forzetti hallga ók szakmunkás bizo- galmi NV, Kígyó-utca 2. Telefon
nyítványukat. Az ünnepségre az
34—80.
1609
Ipari Tanulóiskola igazgatósága
|
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meghívta a szegedi üzemek jegjobb dolgozóit, sztahánovistákat, RÁDIÓZÓK figyelem! Szaniszló ráélmunkásokat.
dióműszerész üzeme Klauzál-tér 7.
Az ünnepség befejezése u'.án szám alatt az udvarban van. TeleOKTATAS
az iskola kul. úr gárdája és díj- fon: 44-55.
FÜRDŐRUHÁK
hozol!
anyagból
faGYORSÍRÓ-,
gépirótanfolyam kez.
nyertes énekkara szórakoztatja sonokba, melltartók, gyógvfűzőket
dődik
15-én
dr.
Rosenberg gyorsíró
I szebbnél-szebb számokkal a meg- méretre készít Ilöfle fűzőkészítő,
jelent vendégeket,
iskolájában, Sztálin-sétány 1.
Ktaiizál-'iár 3.

