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Á Dolgozó Ifjúság Szövetsége uj lapot nyit meg
a magyar fiatal nemzedék történetében
— mondotta

Rákosi

Szombaton reggel a MÉMOSz
uj Dózsa György-uti székházának nagytermében megkezdődött
a magyar ifjúság, egész dolgozó
népünk ünnepe, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége első kongresszusa.
A teremben a diszemelvény
felett a következő felirat: „Előre, a Párt zászlaja alattt, a bé.
ke harcos védelmére, a szocializmus építéséért!" Alatta az Ifjúság nagy
tanítómestereinek,
Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársaknak szines képe mosolyog a
küldöttekre. Rákosi Mátyás képe
alatt fehér alapon az egységes
magyar ifjúság
uj jelvényének
felnagyított mását helyezték el.
A terem két oldalán nemzetiszínű zászlók között a magyar
ifjúság, a kommunizmus
ügye
nagy mártírjainak képe tekint le
azokra a fiatalokra, akik számá.
ra a Szovjet Hadsereg meghozta

Mátyás

elvtárs

a szabadságot. Köröskörül
az
erkélyen kék alapon fehérbetüs
felíratok jelzik a nagv nap jelentőségét, eszmei tarta'mát.
A fiatal küldöttek mozgalmi
indulókat énekelnek, majd
a
kongresszus megnyitása előtt rázendítenek a DIVSz-indulóra.
Lelkes éljenzésbe csap át az
ének, amikor a Komszomol küldöttsége. élén Zinaida Fjodorovával belép a terembe. „Éljen a
Komszomol... Éljen a Komszo.
mol!" — visszhan^ik a terem
lelkes tapstól kisérve. A következő pillanatban ujuIt
erővel
tör ld a taps. Rónai Sándor,
Farkas Mihálv. Kádár János, Révai József, Marosán György, Kovács István, Apró Antal,
Kiss
Károly és Szabó Piroska lépnek
a terembe. A kongresszusi küldöttek ajkáról felhangzik:
„Éljen a Párt!"

a DISz első kongresszusának

szombati

ülésén

kárát,
Gosztonyi Jánost, az DISz összeforrását munkásállamunk amelyben minden fokon közvetlen
EPOSz főtitkárát, Gengeliczki vezető Pártjával, a Magyar Dolgo- érvényesül és kell, hogy érvényesül,
jön a Magyar Dolgozók Pártjának
Jánost, a Rákosi Művek munka- zók Pártjával.
vezető szerepe. Mint ahogy a Párt
érdemrendes lakatosát, Gőcze Jóvezeti az élet minden szakaszán nézsefet, a MINSz Borsod-Abaújpünket gyázelemröl-győzelemre, az
Zemplén megyei titkárát. Fodor
A Dolgozó Ifjúság Stövelsége a ifjúsági szervezet is csak úgy tudja
István őrvezeíőt, Hollós Ervint
a MINSz főtitkárát. Horváth magyar dolgozó ifjúság egységes feladatát sikerrel elvégezni, ba a
sem Párt által megadott útvonalon haEde Kossuth-díjas esztergályost. tömegszervezete, amelyben
Juhász Piroskát, Katona Évát szervezetileg, sem ideológiailag nem lad előre. A központtól az alapa Szabad Ifjúság felelős szerkesz. különül el. nem scakad el egy- szervezetekig mindenütt következetőjét, Kádas Istvánt, a
SzIT mástól a munkásifjúság, a dolgozó tesen érvényesülnie kell Pártunk
főtitkárát, Kállási Róbertet, a parasztifjúság és tanulóifjúság. A vezetésének. Csak ez biztosíthatja,
MINSz győrmegyei titkárát, Kiss DISz legerősebb pillére a munkás- hogy a DISz azzá legyen, amivé
Terézt, az agrártudományi egye- ifjúság mellett a dolgozó paraszt- tennie kell, a szocialista építés ifjú.
tem éltanulóját, Kónya Albert fiatalság lesz, amelynek jelentösé- munkásainak és harcosainak szerveműegyetemi tanárt. Korsós Ilo- géheu mérten fontos részt kell kap- zetévé, a szocialista építést vezető
nát. a jászkiséri gépállomás ét- nia a DISz vezetésében. A D I S z Párt legfontosabb tartalékává, után.,
munkás traktoristáját,
Lédeci csak a dolgozó parasztifjúság mesz- pótlásunk legfontosabb nevelőjévé.
Erzsébet éltanulót, Lenkei Lászió
— Szövetségünk
legdicsöbb felrendőrt (Feiér megye), Olaj scemenő támogatásával segítheti a
Magda XIV. ker. MINSz titkárt mezőgazdaság szocialista építését. adata és kötelessége, hogy a magyar
Petrák Lajost, a Rákosi Művek Komoly tényecő lesz a tanulóifjú- ifjúságot a Párt, a magyar kommuSzIT titkárát, PeTjési
László ság is_ A DISz nemcsak a munkásőrnagyot, Szűcs Lajost, a MINSz ság és dolgozó parasztság soraiból nisták leghűbb segítőtársává nevelelnökét, Szabó Károlyt; a ME- kikerülő új értelmiségi fiatalokra je és szervezze. Szövetségünk alaFESz főtitkárát, Sós Imre szín- vesz irányt, hanem be fogja venni kuló kongresszusán megfogadjuk,
Megválasztják
a kongresszus
elnökségét
művészet: főiskolást. Tamás Er- soraiba a népi demokráciát becsüEzután Kádas István elvtárs, után fergeteges taps üdvözli a zsébetet, a MINSz külügyi osztá- letesen szolgáló régi értelmiség hogy soha nem fogunk Ingadozni a
8 SzIT főtitkára lép a mikrofón javaslatot.
Párthoz való hűségünkben, követni
lyának helyettes vezetőjét. Vár- gyermekeit ls.
elé, megnyitja a DISz alakuló
Az elnökségbe javasolta a kor- nai Ferencet, a MINSz szervezéfogjuk a magyar nép vezérének, a
kongresszusát és felkéri Kék Zol- mány részéről Dobi Istvánt, a si titkárát, Várhegyi Györgyöt,
Magyar Dolgozó Ifjúság
tanítójáG
D
ttánt, a győri Vagongvár sztaha- minisztertanács .elnökét, a De- a Diákszövetség főtitkárát
és
nak,
Rákosi
Mátyásnak
útmutatánovista ifjúmunkását, tegyen ja- mokratikus Ifjúsági Világszövet- Veres Júliát, a MINSz szatmárX
Dolgozó Ifjúság
Szövetsége
vaslatot a kongresszus elnökségé- ség részéről Bert Williamsot, a megyei titkárát.
olyan pártonkívüli szervezet
lesz, sát.
re.
; • • Komszomol részéről Zinajda FjoA javaslat felolvasása után a
A DISz legfontosabb
feladatai
Kék Zoltán elvtárs a követke dorovát, a központi bizottság titküldöttek
tapsa
közben
az
elnökző javaslatot tette:
kárát, az NDSz részéről Giovankiszorítá— Melyek a Dolgozó
Ifjúság gozó paraszt tanulók
— A kongresszus elnökségére ni Berlinguer főtitkárt, Vu-Su- ség elfoglalta helyét.
Szövetségének legfontosabb felada- sát az iskolából. Szövetségünk
javasolom a Párt Politikai
Bi. Csient, a kinai delegáció vezeEzután Hatvani Magda javas- tai? — vetette fel a kérdést
feladata, hogy
minden erővel
zottsága részéről Farkas Mihály. tőjét, továbbá Bacsó Ferencet, Bf- latot tett a mandátumvizsgáló
— Négy szóban lehet teen- előmozditsa a munkás és dolgozó
Kádár János, Révai József és recz Lajost, Czukor Anna Kos- bizottság tagjaira, majd a ma- dőinket összefoglalni: Dolgozz! paraszt gyermekek továbbtanuláMarosán
György elvtársakat. suth-díjas kőművest, Donkó Zol. gyar ifjúság békestafétája üdsát a közép, és főiskolákon.
Tanulj! Harcolj! Nevelj!
Minden egyes név elhangzása tánt. az úttörő mozgalom főtit- vözölte a kongresszust.'
— A tanulás azonban nem*
— Az első feladat: Dolgozz!
csak a tanulóifjúság feladata. A
Egyre
nagyobb
azoknak
a
fiataSzűcs Lajos elvtárs: Ifjuságunh
vállalni akarja a ráeső részt
loknak a száma, akik tudatában szakmai szinvonal, az általános
a szocializmus építésének
munkájából
vannak nemzedékünk történelmi műveltség emelése, a szocialista
hivatásának a szocializmus épí- világnézet elsajátítása: feladata
fiatalnak. A
Az üdvözlés után Szűcs La- mas útra, amelyei a dolgozó ifjúság csak kapni akar a népi demokráci- tésére. Fiataljaink az
ifjúsági minden dolgozó
jos, a MINSz elnöke, tartotta a Párt irányításával és segítségével ától, hanem adni is akar neki. Vál- munkaverseny keretében tömege- DISz-nek elő kell segítenie, hogy
meg beszámolóját.
a felszabadulás óta megtett. Szám- lalni akarja a reá esö részt a szo- sen indultak rohamra munkájuk a magyar fiukból, lányokból müBevezetőben Szűcs Lajos elv- szerű adatokkal támasztotta alá a cializmus építésének munkájából és minőségi és mennyiségi emelésé- veit emberek legyenek.
— Harmadik feladat: Harcolj.
társ rámutatott arra, hogy a dolgozó ifjúság anyagi és kulturális harcaiból. A DISz megalakítása ép- ért az iparban és a mezőgazda,
Éberségre és engesztelhetetlenpen azért szükséges, hogy a magyar ságban.
magyar dolgozó ifjúság egysé- felemelkedését. ségre kell nevelnünk ifjuságun.
ges szerveze.ének megvalósítása
— Nemcsak és nem
elsősorban ifjúság szervezettebben és egysége— Büszkeségei,
az ifjúsági kait az ellenséggel szemben, báraz egész dolgozó magyar nép arról van szó, hogy a magyar dolgo- sebben, tudatosabban és felkészülélmunkások milyen álarcban jelentkezzék is.
ügye — az egész dolgozó ma- zó ifjúságban tudatosítsuk azokat tebben vehesse ki részét ebből a sztahánovisták és
ezrei mellett még sokan vannak
gyar nép éles fegyvere a szocia- az eredményeket, amelyeket
— Harcolnunk kell a klerikánépi munkából. A Dolgozó Ifjúság Szölizmus építésében és a békéért demokráciánk, a szocializmus épí- vetségét éppen azért alakítjuk meg, azonban az ijuság soraiban, akik lis reakció ellen, mely igyekmunkájukat lélektelenül végzik.
folyó harcban.
tését vezető Magyar Dolgozók Párt- hogy e feladat megoldása elöl el- Velük is meg kell értetni, hogy szik behálózni az ifjúságot, lelki
— A dolgozó magyar ifjúságot jának köszönhet Ifjúságunk nem- háruljon minden akadály.
terrort alkalmaz a hittanra nem
dolgozó ifjúságunknak a terme- járó gyermekekkel szemben, ak•— mondotta Szűcs Lajos elvtárs
lés rohamcsapatává kell válnia. namunkát folytat a továbbtanu— a hála és a szeretet tölti el
A Dolgozó
If júság
Szövetségének
jellege
Növelnünk kell az ifjúság részta Szovje unió és nagy vezére,
mindazoké a dolgozó ifjaké, akik vételét és kezdeményezését az lás ellen. Le kell lelpleznünk a
A
MINSz-szel
foglalkozva
megSz.álin elvtárs iránt, mert neki
népüket, hazájukat őszintén szere- önköltség és selejt csökkentésé- klerikális reakciót, mint a háboköszönhetjük népünk és hazánk állapította, hogy ez a szerveset —
rúra uszitó imperialisták mafelszabadítását, neki köszönhet- bár annakidején haladás volt a tik. A kommunista ifjúságra vár aa ért vivott harcban, az észszerü- gyarországi ügynökségét.
jük népi demokráciánk nagysze- múlthoz képest — alkalmatlanná a feladata, hogy a magyar dolgozó sitő, ujitó mozgalomban. Fokoz— Uj ifjúsági szervezetünk
rű vívmányait, szocialista építé- vált az új feladatok megoldására. A ifjúság legszélesebb tömegei a DISz ni kell az ifjúság felelősségét nem fogja megengedni azt, hogy
keretében
szocialistává,
a
szocializaz
anyagfelhasználásában,
a
gésünk sikereit, a magvar ifjúság rétegszervezetek akadályai voltak a
a klerikális reakció „vallásom"
új, szabad életét s neki köszön- dolgozó ifjúság valódi egységének és mus tudatos építőjévé és harcosává, pekke], a szerszámokkal való bá- mezben folytathassa hazaáruló
nevelje.
A násmódban.
hetjük. hogy az imperialista pro- gátolták a munkásifjúság vecetősze- marxista-leninistává
aknamunkáját.
Támogatnunk
kell lennie,
vokációkkal szemben meg tud- repének érvényesülését. A MINSz DISz-nek tudatában
— A DISz fiatal paraszti dol- kell az MDP Központi Vezetőséjuk védeni hazánk szabadságát ideológiai és szervezeti lazasága kö- hogy a magyar dolgozó ifjúság szé- gozóinak feladata, hogy fárad- gének azt a törekvését, hogy
éa függetlenségét, ifjúságunk vetkeztében nem rendelkezett meg- les tömegeinek marxista-lenini'sta hatatlanul
dolgozzank a maga- minél kevesebb gyermek és ifjú
felemelkedésének feltételeit.
mező- járjon hittantanításra és kikerülfelelő vonzóerővel a magyar dolgo- nevelése még korántsem megoldott sabb terméshozamért, a
A magyar ifjúság forró üd- zó ifjúság széles rétegei felé. A Párt feladat, éberen kell őrködnie, ne- gazdasági munkák elvégzésére jön ilymódon a klerikális reakvözletet tolmácsol.a Szűcs Lajos vezetése is sokszor csak közvetve, hogy soraiban idegen és ellenséges önkéntes brigádokat szervezze- ció háborús uszításának, népelelvtárs, a népi demokratikus or. legyengftve érvényesült. Olyan új ideológiai befolyás érvényesülhes- nek, az őrszemmozgalom és a lenes propagandájának ha;ása
dülőfelelőshálózat
erősítésével alól.
szágok, a Kinai Népköztársaság szervezetre volt szükség, amely gyösegitsenek az uj termés védelmé,
és a Német Demokratikus Köz- keresen kiküszöböli a MINSz ide— Harcolni fogunk népi deben.
társaság ifjúsága felé.
mokráciánk többi ellenségei elológiai és szervezeti fogyatékossá— Á második feladat: Tanulj. len: a jobboldali szociáldemokraEzután azokról a hős fiatalos- gait.
jól képzett, ták, Tito fasiszta bandájának
A
Dolgozó Ifjúság Szövetsége A szocializmusnak
ról beszél', akik az imperialisták
— Milyen lesz, milyen kell, hogy oflyan pártonkívüli tömegszervezet, kiváló szakemberekre van szük- ügynökei, a nagybirtokos és tőuralma alatt álló országokban
életük kockáztatásával harcolnak legyen a Dolgozó Ifjúság Szövetsé- amelyben a vesetés a munkásifjúsá- sége. Az ifjúság legontosabb kö- kés osztályok maradványai, a
a háború és nyomor politikája gének jellege?
gé_ Csak népi demokráciánk vezető telessége a tanulás. A DISz-nek kulákok ellen.
ellen. A magyar dolgozó fiata'ok
ki kell szélesítenie és minőségileg
— Negyedik feladat: Nevelj.
osztálya tudja a munkához, az álrevében hitet tett amellett; hogy
javítania a „Tanulj jobban" moz- Olyan fiatalokat akarunk nevellamhoz, a szocialista épitéshee való
a magyar ifjúság minden erejégalmat és megszilárdítani az 13. ni. akiknek egész lényét á;fűri
A Dolgozó
Ifjúság
Szövetsége helyes viszonyra nevelni és példa- ko'.ai fegyelmet.
vel ki fogja venni részét ebből
az elavult normák és megrög— a világ minden táján folyó — pártonkívüli tömegszervezet. Tehát mutatásával vezetni az ifjúság többi
— Pártunk ébersége meghiúsí- zött szokások elleni harc szellerétegeit.
Csak
a
munkásifjúság
venemcsak
a
legtudatosabb
és
legharcból.
totta az ellenség aknamunkáját me. Hazafiassáera, a magyar
biztosítani
a megakadályozta a munkás és dol- nép hadseregének
Rámutatott »Ttlfin SÍT* • hatal- érettebb ifjak szervszete, hanem zető sserepe tudja
szeretetére,

I

m

I

népünk forradajni hagyományai— Arra fogjuk nevelni ifjúsáMikor ezek ellen harcolunk, ben a Dolgozó Ifjúság Szövetsé*
nak, haladó kultúrájának isme- gunkat, amire Lenin tanította a azt várja tőlünk, hogy példakéretere és tiszteletére, a dolgozók Komszomolt: „A Kommunista If peinket, a hős komszomolistákat nagyszerű vívmányainkat, boldog ge első kongresszusáról harcos
üdvözletünket küldjük a
Béka
nemzetközi szolidaritására akar- júsági Szövetség csak akkor vál- tettekkel kövessük. A Párt bízik életünket védelmezzük.
— A munkásifjúság feladatait Hivei Világkongresszusa Állandó
juk nevelni a magyar ifjúságit. hatlk mér óvá nevéhez, ha neve- bennünk. Ezt a bizalmat tolmá— Arra fogjuk nevelni ifjú- lő munkájának minden lépését csolta Gerő elvtárs, a Párt leg- csak úgy tudja sikeresen elvé- Bizottságának, a béke valameny*
nyi hívének az egész világon.
ságunkat, hogy gyűlölje a ki- összekapcsolja az általános harc- utóbbi központi vezetőségi ülé- gezni, ha elsajátítja a marxizsén,
mus-leninizmus tudományát. EzIfjuságunk milliói békealáirázsákmányolás, az elnyomás, a cal a kizsákmányolás ellen."
ért kell szervezeteinkben az ok- sokkal is egységesen bizonyítót,
—
Nekünk,
ifjúmunkásoknak
szolgaság mindenféle formáját s
— A munka és az élet öröméelsősorban a termelés .frontján, tató, felvilágosító munkát min- ták, hogy a magyar ifjúság késs
ne Ismerjen kíméletet senki re neveljük a fiatalságot, de el- az ötéves terv sikeres végrehaj- dennapi feladattá tenni.
teljesíteni a budapesti Világifjuiránt, aki felszabadult népünket itéljük a laza.Agot, a kicsapon- tásáért folyó nagy munkaver— Elvtársak! Sorainkban új sági Találkozón 84 nemzet fiatalújra szolgaságba akarja taszí- gáet és azt akarjuk, hogy a férfi senyben kell helytállanunk Ne- ifjúság nevelődik. Olyan mun- jaival együtt tett esküjét: elI és nő viszonyát is mélységes fe- veljék az üzemi DISz-szervezetek kásifjúság, amely tudja, hogy a szántan, egységesen harcol a bétani.
I lelőssógérzés
lolríac.Anrófv.vAre ha'ározza mega munkásfiatalokat, harcos for- szocializmus építése, a modern ke védelméért, a háborús gyúj„Arra
törekszünk,
hogy a dolgozó
fiatalok
radalmi szellemben. Az ifjúmun- tudományok elsajátítása, a régi togatok minden mesterkedése el.
kások legyenek Pártunk legjobb technikai és erkölcsi normák elé len.
ujabb
százezreit
Vonjuk be
sorainkba«
segítői, a bércsalók, norma! azi- leni harc, egy-egy ökölcsapás a
A magyar Ifjúság súlyos vér—• A Dolgozó Ifjúság Szövet- ra. A Dolgozó Ifjúság Szövetsé- fcfik, a munkaverseny tudatos háborús uszítókra. A Párt hívó áldozatokon, pusztulásokon kesége tehát kommunista ifjúságot ge megalakulásának ünnepi órá- akadályozóinak leleplezésében, el. szavára így épí'jük és ha kell resztül ismerte meg a világháboakar nevelni, olyan ifjúságot, jában szálljon kongresszusunk és szigetelésében. Ezért kell min- védjük meg fegyverrel épülő szo. rúban az imperializmus szörnyű
amely minden erejét az ötéves az egész dolgozó ifjúság hálája den ifjúmunkásnak határozottan cialista hazánkat.
pusztító erőit. Es megismerte —
terv végrehajtásának, a szocia- és köszönete szeretett vezérünk" odaúni, aihol a papi reakció és
A mi megtisztelő kötelességünk hála a béke legfőbb őrének, nagy
lizmus építésének, a magyar nép és tani'ónk felé, aki erős kézzel a munkád ruhába öl.özött Peyer- az, hogy Rákosi Mátyás elvtárs felszabaditónknak, a Szovjetunióhazája megvédésének szolgálat- tartja kezében Lenin és Sztálin ügynökök gyengíteni akarják vezetésével éljünk, harcoljunk, nak — a teremtő béke örömeit
ba állítja. Mindezeknek a felada- zásziláját és vezet bennünket a népünk egységét, a békéért ke- dolgozzunk a máért, a holnapért, is. Az épülő szocializmus megtoknak elvégzésére erős szerve- boldog jövő útján: Rákosi Má- ményen küzdő milliók hatalmas a béke és a szocializmus győ- szüntette hazánkban a munka,
ze re van szükségünk.
táborát
nélküliséget, nyomort, éhezést,
tyás elvtárs felé!
zelméért.
SzUoa Lajos elvtárs ezután isaz ifjúság jövőjének kilátástalanMidőn Szűcs Lajos elvtárs bemertette a kongresszusi felké- fejezte referátumát, viharos lel
ságát. Szabadságot, munkát, nöA kongresszus
távirata
a DIVSz-hear
szülés eredményeit és megállapí- kesedés zaja zúgott át a termen:
gyükos
terveik megvalósitásá- vekvő jólétet, kuli urát, boldog
Ezután
Horányi
Béla,
Győrtotta, hogy a DISz taglétszáma a fiatalok leírhatatlan lelkesedéséletet adott nekünk, ragyogó fejban.
jelenleg az úttörő szervezet nél- sel ünnepel ék n jptink szeretet Sopron-megyei államvédelmi haHazánk Ifjúsága a VIT-en el- lődési lehetőségeket, szocialista
tárőr,
Olaj
Magda
XIV.
kerületi
kül, félmillión felül van.
vezérét, Rákosi Mátyás;, a Komhangzott ünnepélyes esküjének jövőt biztosit számunkra. Mi ezt
— Arra -örekszünk — mon- szomolt, a dicső Bolsevik Pártot MINSz-titkár, és Jelenios József tett eleget, amikor megteremtet- az életet, a békés termelő munhallgató
dotta —, hogy a dolgozó ifjak a világ dolgozóinak bölcs vezé- pedagógiai főiskolai
kát minden eszközzel készek vaszóltak
a
kongresszushoz.
Gerak te a Dolgozó Ifjúság Szövetsé gyunk megvédeni. Mint legfél.
és leányok ujabb százezreit von. rét, a nagy Sz'álint. Több mint
Piroska a szabolcsroegyei dol- gét, az ifjú magyar békeharcosok tettebb kincsünket, őrizzük hajuk be sorainkba.
negyedórin át zúgtak, harsogtak gozó parasz tfiatalok üdvözletét egységes szervezetét.
Részletezte a tagság feladatai'- a jelszavak, amelyek jegyében a tolmácsolta.
Egységbe tömörült ifjuságunk, zánk szabadságát és függetlenRámutatott, hogy nemcsak a ve- magyar ifjúság új, egységes
hogy
még eredményesebben vé- ségét, az imperialista gyújtogaWels Ottó, a budapesti Matok és minden aljas ügynökségézetőségnek. hanem a tagság szé- szervezete megkezdi működését.
gasépítő NV sztahánovista ifjú- delmezze legdrágább kincsünket, ve! szemben.
les rétegeinek is ak'iv munkát
az
alkotó
élet
zálogát:
a
békét
munkása felszólalása után a konTBrfík Imre
elrtárs,
kell végezmiök. A DISz feladatai
Tudjuk, hogy a ml virágzó élegresszus résztvevői egyhangú lel- Egységbe tömörült, hogy még
közé tartoznak még az úttörők desxkl traktorlsta
felszólalása
fokozottabban járuljon hozzá né- tünk,
ragyogó
lehetőségeink
kesedéssel
elfogadtak
azt
a
jatámogatása és vezetése.
Kurt Mária, komárommegyei vaslatot, hogy a kongresszus in- pünk és ifjuságunk jobb jövője, ügye egy és elválaszthatatlan a
— E feladatok megvalósítási- SzIT-küldött,
Gyopáros Imre
a szocializmus építéséhez.
Ma gyilkos amerikai
imperializmus
ért folytatott; harcunkban
— gammagyári ifjúmunkás után tézzen táviratot a Demokratikus boldog és vidám a mi
életünk. ellen való harcotok, a béke sze.
Ifjúsági
Világszövetség
titkármondotta befejezőben — büsz- Török Imre, a caongrádmegyei
Szocializmust
épüŐ országunk rető emberiség ügyétől Uj, miikén valljuk magunkat a forra- EPOSz-szervezet küldötte elmon- ságához. A távirat így hangzik: biztosítja ifjuságunk számára a Dós szervezetünk megteremtésédalmi magvar ifjúság örökösei- dotta, hogy amikor küldőttnek
DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGI szabadságot, munkát, tanulást, vel, az ifjú magyar békeharcosok
nek. A DISz Petőfi, Vasvári választották, visszagondolt az 6 VILÁGSZÖVETSÉGNEK,
PA. pihenést és szórakozást. Szabad sorainak egyesítésével
még elIrinyi, a márciusi ifjak harcait és családja felszabadulás előtti RIS.
hazánk teremtő
munkája nyo- szántabban sorakozunk fel a béfolytatja. A mi elődeink azok nyomorgó, tengődő, sivár életé„A Dolgozó Ifjúság Szövetsé- mán ragyogó szocialista jövő &ll ke hivei, a Szovjetun ió-vezette
a nagyszerű fi..tal hősök, akiket re. Már tízéves korában el kelelőttünk.
hatalmas béketóbor
harcáhoa,
a proletárforradalom és a Ma- let't mennie a kulákhoz dolgoz- gének I. kongresszusa forró testKövetjük a nemzetközi békemoz.
A
mi
szabadságunk
és
jövőnk
véri
üdvözletét
küldi
a
Demokgyar Kommunista Párt negyed- ni. Szeretett volna tanulni, de
galom harci lobogóját,
Ígérjük,
évszázados földalatti küzdelme nem volt pénzük rá A felszaba- ratikus Ifjúsági Világszövetség- ügye egy a Szovjetunió vezetése hogy mindent megteszünk a világ
alatt
harcoló
hatalmas
béketábor
nek,
amely
egyesíti
a
világ
tarado t a nemzetinek és akik a dulás után T árt gyű lések és a
haladó ifjúsága harcos összefomunkásosz'ály, a dolgozó nép. Párt útján kapott brosúrák, fü- tós békéjéért, a tartós demokrá- ügyével, a békéért küzdő ifjúsá- gásának, a Demokratikus Ifjúságának
ügyével.
Ifjuságunk
a
vif
ciáért,
a
nemzeti
függetlenségért
a magyar ifjúsáv felszabadítá- zetek, könyvek révén ébredt ön.
egységének
példaképe, a gi Világszövetség
sáért életüket áldozták: Lőwy tudatra. Különösen tetszettek és a jobb jövőjéért küzdő ifjú- lág ifjúságának
erősítése érdekében.
hős
Komszomol
példáját
követve
ságát.
Sándor, Küián György, Ságvári neki a hős sziovjet ifjúságról szóÉljen a béke hiveinek hatalEndre, Pataki István és társaik. Jó írásművek.
Egy éve sincs még, hogy ha. a béke harcosainak nemzetközi
Alakuló kongresszusunkon megzánk fővárosában, Budapesten a összefogása, testvérisége szeile. mas, legyőzhetetlen tábora!
— Szerettem volna olyanná felejthetetlen Világifjusági Ta- mében küzd a világ ifjúságának
Éljen minden népek békéjének
fogadjuk, hogv igyekszünk mélválni,
mint a szovjet fiatalok — lálkozó befejezésekor 60 millió együttműködéséért, a Demokra- legfőbb őre, reménysége, s hartók lenni és a magyar ifjúságot
Ifjúsági Világszövetség cának vezetője, a nagy Sztálin!
mel óvá nevelni halhatatalan em- mondotta. — Ezekből a köny- ifjú hél^eharcost képviselő sok- tikus
vekből isimertem meg a mező- ezer fiatal ajkán felhangzottak egységéért.
lékükhöz.
Dolgozó Ifjúság Szövetsége
gazdaság fejlődésének útját fa.
A dolgozó és tanuló magyar
— Büszkén valljuk magunkat a Ekkor ha'ároztam el, hogy trak- az eskü szavai: „Fogadjuk, hogy
I. Kongresszusa
dicső szí álini-lenini Komszomol torista leszek. A deszki gépállo- megvédjük a békét és meggátol- ifjúság a Magyar Dolgozók PártA
fiatalok
hosszantartó lelkes
ja
vezetésével
uj,
egységes
miltanítványainak is. Alakuló kon- másra kerültem. Itt a párttitkár juk az imperialisták kísérletéi,
tapssal
fejezték
ki, hogy a távirat
liós
szervezetébe
tömörülve
még
gresszusunkon
megfogadjuk, nagyon sokat foglalkozott velem hogy uj háborút
robbantsanak
jobban fokozza erőfeszítéseit é- szövegével egyetértenek.
hogy követni fogjuk a Komszo- teljesedett résri vágyam, tovább ki."
elszántságát abban a
harcban,
Ezután Petrák Lajos, a Rákosi
mol példáját munkában, harcban, tanulhattam. Ennek az ói életöt világrész országaiban nap,
h ősi es s égben, áldozatvál 1 alésban nek, a Párt iránymutatásának mint nap, ujabb milliók, közdik amelyet a vflág népei, haladó Müvek SzIT-tllkára lépett az emelKövetni fogjuk abban ls, hogy köszönhetem, hogy a tavaszi a fiatalok százezrei irják alá a ifjai folytatnak a békéért, a bol- vényre.
Alig kezdte meg beszédét, hatalLenin és Sztálin szellemében ne- munkák elvégzése terén 150 szá- stockholmi békefel hivást, bizony- dog, szabad holnapért!
mas
tapsvihar Jelezte, hogy Rákosi
veljük ifjúságunkat, megingat- zalékot téliesítettem s ennek az ságul annak, hogy a világ népei
Dolgozó Ifjúság Szövetsége
Mátyás
lépett a terembe. „Éljen Ráhata'.lanul haladunk
azon az alapján jelöltek küldöttnek. A
I. Kongresszusa."
Szovjetunió vezetésével meg.
kosi, é'jen Rákosi!" — harsogott a
úton. amelyet a Magyar Dolgo- közeljövőben etrvik leghőbb vá- a
Ezután az elnök ebédszünetet kiáltás. Határtalan lelkesedéssel ünzók Pártja jelöl ki számunkra és gyam fog teljesülni: mezőgazda- akadályozzák a háborús gyujto- rendelt el.
nepelték a küldöttek az ifjúság nagy
gatókat,
az
emberiség
ellenségeit
a dolgozó magyar ifjúság száz- sági akadémiára mehetek.
barátját és tanítómesterét, Rákogl
ezre'! a szocialista építés haTávirat
a Béke Hitel
Világkongresszusa
Mátyást. „Rákosi a vezérünk, sziKárnál Jolán, a borsodmeervei
talmas hadseregévé tesszük.
lárd lesz az egységünk!" _ kiáltotÁllandó
Bizottságához
Diákszövetség
küldötte
és
R
— Népi demokráciánk, Párták ütemesen. Hosszú percekig tarA távirat igy hangzik:
tvnk, nemre'ünk legdrágább kin- pánszki József Ganz hajógyári
Szünet után délután 3 órakor
tolt a forró ünneplés.
küldött
beszéde
után
Kádas
I?
BÉKE HIVEI VILÁGKONcsé. : a magyar ifjóságot bízta
folytatódott a DISz.kongresszus
Ezután Czukor Anna. Kossuth-díGRESSZUSA ALLANDÖ BIszövetségünkre. Legvünik mél- ván. a SzIT országos fő'itkára első napja. Tamás Erzsébet jajas
kőmüveslány felszólalása követtartotta
meg
beszédét.
ZOTTSÁGÁNAK,
tók erre a megtisztelő megblsásvaslatot tett, hogy a kongresszus
kezett, maid az elnök bejelentette:
PARIS
— Ifjúságunk szeretett vezére, a
'Kádas
István elvtárs:
«/ ifiusági
szövetségben küldjön táviratot Párisba, a BéA" Magyar Népköztársaság dol. mi drága Rákosi elvtársunk kíván
ke
Hivei
Világkongresszusa
Álszilárdan
érvényesülni
fog a
munkásosztály
gozó és tanulóifjúságának nevé- szólani.
landó Bizottságához.
— Mi, munkásfiatalok, akik Élen jártak új szervezetünkért
a mai napig külön szervezetben folytatott nagy harcunkban is.
Rákosi Mátyás elvtárs a DISz
feladatairól
— szövetségeseinktől elválasztva 120.000 öntudatos. Pártját szedolgoztunk, hatar alan örömmel rető ifjúmunkás tett kongreazAz ifjúság lelkes tapsa és éljen- zik percekig. Többen közbekiáltanak: szetevője volt az a felismerés,
és lelkesedéssel készültünk fel szusunk tiszteletére munkaf-.l- zése közben lépett Rákosi Mátyás Drága szeretett Sztálin elvtárs! — hogy a fiatalság legkülönböúj, egységes szervezetünk, a ajánlást. A termelési eredmé- elvtárs a mikrofon elé, hogy el- Hurrá!" — hangzik az ifjak aj- zőbb rétegei az utóbbi esztenkáról.)
dők folyamán saját tapasztaDolgozó Ifjúság Szövetsége meg- nyekkel párhuzamosan erősöd.ek mondja beszédét.
— A mi dolgozó ifjúságunkat ed- lataik alapján győződtek meg
meg ifjúmunkás szervezeteink.
alakítására.
Kedves ifjú barátaim! Kedves elvÁ munkásifjúság kemény har- társak! — kezdte beszédét Rákosi dig részben szervezetének lazasága arról, hogy népi demokráci— Min Szűcs elvtárs referátumában elmondotta, az új ifjú. cokban hűséges barátja, odaadó elvtárs. — Az egész magyar de- akadályozta abban, hogy példaké- ánk és benne nagy Pártunk,
sági szöve'eégben sokkal szilár- segí ője, áldozatkész harcostársa mokrácia s nem utolsó sorban Pár- pének, a dicső Komszamolnak min- a Magyar Dolgozók Pártjádabbon fog érvényesülni a mun. a dolgozó paraszt és tanuló ifjú- tunk, a Magyar Dolgozók Pártja tájára elvégezhesse feladatát: Párt- nak minden lépését a dolgozó
kásif.iúság vezető szerepe, mint ságnak. A munkásifjúság kell örömmel és lelkesedéssel üdvöz'l a tunk vezetésével szervezze és egye- nép szeretete és érdeke vezeti,
a MINSz-ben. Uj szervezetünk hogy szakada'lanul erősítse szö- Dolgozó Ifjúság Szövetségének egy- sítse az egész serdülő nemzedéket, hogy Pártunk ezeket az érdelegszebb, legforradalmibb hagyo- vetségünk biz os alapját, a mun- séges szerveztél Ennek a szervezet- megkönnyítse az új nemzedék szo- keket nemcsak felismeri, de simányai a munkásiíjúaág harcai- kás és dolgozó paraszt és tanuló- nek a létrejötte a mi országunkban cialista nevelését, a fiatal tartalé- kerrel küzd értük. E küzdelúj, fiatal, lendületes hadosz'oppal kok kiképzését és mindenütt, mun- mek folyamán nemcsak egyik
val vannak összekötve. Legjobb- ifjúság forradalmi szövetségé'.
— A munkaversenyben élen- erősíti a szocializmust építők nagy kában, tanulásban, fegyelemben pél- akadályt a másik után győzi
jainkat. az illegalitásban dolgomellett táborát, azt a 800 milliós békefrontot, dával járjon elől. Ez a szervezeti le, de szétzúzza mindazokat a
zó kommunista ifjúmunkásokat járó fiatalok tízezrei
sem szenvedés, sem csendőrter- nagyszámban találhatjuk üze- melynek élén felszabaditónk, a ha- akadály a mostani kongresszussal béklyókat, amelyek eddig a
ror, sem börtön vagy bitó aem meinkben a hanyagul termelő talmas Szovjetunió s mindannyiunk elhárul s a magyar ifjúság most dolgozó ifjúság szabad fejlőtudta meghátrálásra kényszerí- fiatalokat, ső; bérosalókat is. szeretett vezére, az ifjúság nagy már széles fronton, akadálytalanul dését gátolták. Ezért csatlakoteni. Ott vol ak a munkásfiata- Ennek elsősorban az az oka. barátja és nevelője, a bölcs Sztá- törhet előre azon az úton, amely a
lok a Párt mögött az ellenforra- hogy a munkásifjúság szerveze- lin áll. (Éljen Sztá'ln! Hurrá! Tom- szocializmus nagy céljainak meg- zott egyre fokozódó lelkesedéssel Pártunk vezetőségéhez a
dalmi rendszer, a fasizmus és a tében nem érvényesült kellőkép- boló lelkesedéssel felállva ünneplik valósításához vezet.
— Az ifjúsági egység meg- magyar ifjúság, amelyet 5—6
a világ dolgozóinak nagy vezérét.
reakció elleni küzdelemben. Részt- pen a Párt közvetlen vezetése.
yettek az ország újjáépítésében.
— Pártunk és dolgozó népünk Majd: „Sztálin, Rákosi!" visszhang- valósításának egyik döntő ösz. esztendővel ezelőtt olyan ala-
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posan kikezdett a soviniszta,
Sőt fasiszta fekély.
— A Dolgozó Ifjúság Szövetségének bőven akad munkája. Ezekről a feladatokról
részletesen szólt Pártunk Központi Vezetőségének e kongresszushoz intézett levele. Közülük négy olyan kérdést aka-

A harc

rok
érinteni,
amely népi
demokráciánk
napirendjén
van, s melynek jó megoldásától függ, hogy fejlődésünk,
henne a fiatal dolgozó nemzedék fejlődése gyorsuló iramot
vesz-e, vagy meglassul, sőt
megtorpanhat.
a régi és ax uj között i ex fejlődésünk
alapja

— Az első kérdés, a régi,
megvert kapitalista rend szellemének,
gondolkozásmódjának, szokásainak hatalma —
és mindjárt hozzátehetem —
gátló hatása
fejlődésünkre
Sztálin elvtárs mondotta: „A
harc a régi és az új, az elhaló
és az újonnan született között, ez fejlődésünk alapja."
— Hogy a régi, az elhaló
milyen, azt Lenin elvtárs 30
esztendővel ezelőtt így magyarázta a Komszomolnak:
„A régi társadalom azon. az
elven alapult, hogy vagy te
rabolod ki a másikat, vagy a
másik téged, vagy te dolgozol
a másik számára, vagy az dolgozik a te számodra, vagy
rabszolgatartó vagy, vagy pedig rabszolga." Lenin azt is
megmagyarázta, hogy ez a
régi világ, a vereség után is,
száz formában tovább hat és
befolyásolja még a munkásokat is. Az amerikai munkásokhoz írt levelében azt mondja erről: „Attól, hogy elkezdődött a forradalom, az emberek
nem válnak szentekké... a burzsoá társadalom teteméU. nem
lehet koporsóba tenni és elásni
a földbe. A megölt kapitalizmus itt közöttünk hal meg és
indul
oszlásnak,
miközben
megfertőzi „ levegőt kórokozókkal, megmérgezi életünket,
a réginek, ® rothadónak, az
elhal ónak ezer szálával és kőtelékóvel ragadja meg az újat,
a frisset, a fiatalt, az elevent."
TT Nagy tanítónk, Sztálin
em&ns, ugyanerről a kérdésről
ezt mondja: „A régi szokások
és szabályok, hagyományok és
előítéld .ek, amelyeket a
régi
társadalomtól örököltünk, a szocializmus legveszedelmesebb ellenségei. Ezek. a hagyományok
és szokások a dolgozók millióé
tömegeit tartják hatalmukban,
néha a proletiáriáíus egész rétegét behálózzák, néha roppant veszélyt idéznek elő, amely magát a proletárdiktatúra létét is
veszélyezteti." Ezért Sztálin elvtárs azt tartja, hogy „A proletárdiktatúra korában a Párt
egyik leglényegesebb feladata a®
idősebb nemzedék átnevelése és
az új nemzedéknek a proletárdiktatúra és a szocializmus szellemében történő nevelése".
— Nem vitás, hogy
nagy
tanítónk e megállapítása miránk
io vonatkozik. Ezeket a tényeket
nemcsak mi ismerjük, hanem az

cialista öntudatára, hazaszeretetáré apellálunk, úgy ők az elmaradókra, dohogókra, önzőkre, butákra és naplopókra veszik az
irányt. Mi szeretettel támogatjuk és neveljük a szocialista
munka hőseit, a sztahanovistákat, az élmunkásokat és mindazt
a kezdeményezést, ami szocialista hazánk és dolgozó népünk üdvét szolgálja. Az ellenség ezzel
szemben a lógókalt, a normalazítókat, bércsalókat, táppénz-csalókat mozgósítja és ezeknek a hadával gátol, akadályoz bennünket a jobb jövő felé vezető úton.
— És a harc ezek ellen az
elemek ellen nem könnyű és az
eredmény nem gyors, mert ezeket a hátul kullogó rétegeket
támogatja mindaz a kapitalizmusból ránkmaradt hagyomány,
szokás, babona, előítélet, önzés,
amelytől nem mentes a proletariátus sem s amelyet az ellenség
igyekszik életben tartani,
sőt
erősíteni. Azért is szörnyű nehéz, lassú, sok időt, türelmet és
fáradságot igénylő munka az
idősebb nemzedékek átnevelése,
mert minden nehézség, vagy átmeneti kudarc, amely fejlődésünk elkerülhetetlen velejárója,
újjáéleszti e nemzedék soraiban
a kétségeket, újra ingadozóvá te.
szí a kevésbbé szilárd elemeket.
— Az ifjúság szocialista nevelése ehhez képest aránylag
könnyű. A fiatal nemzedék sokkal kevesebb régi hagyományt
és szokást ho® magával a ezeknek elhagyását,
levetkőzését
megkönnyíti az, hogy évről-évre
nő a mi neveltjeinknek száma,
akik nemcsak az iskolában, hanem mindennapi életünkben, saját tapasztalataik alapján győződnek meg róla, hogy a ml rendünk az ő rendjük, hogy bizton
és nyugodtan menetelhetnek Pár.
tumk vezetése alatt a jobb jövő
felé. Gondoljunk a fiatal magyar népi demokrácia sofcatigérő
zsenge hajtására, a pompás, lelkes úttörő mozgalomra s azonnal világos előttünk, hogy miért
tekintünk annyi reménnyel és
büszkeséggel a szocializmus építése közben a bennünket felváltó új nemzedékre.
— Ismétlem: A mi fejlődésünk
mostani szakaszában a legnagyobb kerékkötőnk, továbbhaladásunk egyik legsúlyosabb gátja a régi tőkés időkből örökölt
szokások és előítéletek tömkelege. Ezt kell mindennél gyorsabban leküzdeni és ebben a küz-

e l l e n s é g is. a z elhaló rend meg- delemben óriási szerepet szánunk

vert hívei és ezen a téren is a mi lelkes, lendületes, önfelálfelveszik velünk a harcot. Ha mi dozó, jövőbe tekintő ifjúságunka munkásság legjobbjainak szó- nak.

Harc ax egyháxi
reakció
ellen
— A másik- akadály, mely fej- délrialanul a hívőik milliói, de a
lődésünket gátolja, szintén a ré- lelkészkedő, a néppel összeforrt
gi öröksége, az egyházi reakció. katolikus papok százai is.
Mi, magyar kommunisták, jól
— Akik hiányoztak, akik a béke
ismertük Leninnek a szavai', ellen — és ezzel az imperialista háamelyeket erről a kérdésről a borús gyújtogatok mellett — foglalKomsztomolhoz intézett. „Igen jól tak állást, azok a magyar katolikus
tudjuk — mondotta 30 évvel ez- íöpapok és rendíőnökök népi deelőtt Lenin —, hogy Isten nevé. mokráciánk és szocialista felemelben a papság beszélt, a földes- kedésünk ádáz ellenségei. Ezek a
urak beszél ek. a burzsoázia be. főpapok, akiknek óriási földbirtoszélt.'' De ugyanakkor mi meg kaik, sőt bankjaik voltak, melyeket
voltunk győződve róla.
hogy elvett töltik a dolgozó nép, képezik
türelemmel, kölcsönös megértés- a régi rend utolsó nyilt, szervezett
sel és főleg a dolgozó néra érde- erejét. És mert eltűnt az a remékében kifejte t jó munkánkkal nvük, hogy a szétzúzott magyar rebiztosan el fogjuk érni, hogy a akció saját erőivel még egyszer
vallásos tömegek zöme mellénk nyeregbe tudjon jutni, most minden
áll. Mindjárt hozzátehetem, nem számításuk az, hogy a nyugati imis csalatkoztunk. Ennek megfe- perialisták szörnyű, véres, vesztesé
lelően olyan megegyezésre tud- ges háború után visszaültetik őket a
tunk jutni a pro estáns egyhá- magyar nép nyakára. Ezért nem
zakkal. mely a magyar nép javá- esküdtek fel ezek az urak — akik
ra biztosí 'c .ta az egészséges vi- mind hűséget fogadtak Horthynak
szonyt a népi demokrácia állama —. a Magyar Népköztársaságra. Ezés ezen egyházak között. A bé- ért szálltak szembe tüntetően a makeivek aláírásánál, ennél a hatal- gyar békemozga'ommal. És ezért
mas tömegmozgalomnál, mely- küzdenek minden nyilt és titkos
ben egy maroknyi kivé ellel, az eszközzel demokráciánk megerősöegész magyar nép hitet tett a dése, szocializmusunk építése ellen.
béke és a demokrácia mellett, I Külön elkeseredett harcot folytatnak
nemcsak ott voltak szinte mara-1 az ifjúság megnyeréséért és azért,

hogy megkíséreljék e®t az ifjúságot
dolgozó népünk ellenségévé tenni.
— A Dolgozó Ifjúság Szövetségének egyik feladata, hogy ebből a
küzdelemből kivegye a részét és
gondoskodjék róla, hogy az új nemzedék minden tagját népi köztársaságunk, szocialista hazánk odaadó
szeretete hassa át. Ebben a harcban
erősítse ifjainkat az a tudat, hogy
mellettük á'l kemény kezével és
bölcs mértékletességével a Magyar
Dolgozók Pártja, felemelkedésünk
motorja.
(A kongresszus tagjai felállva ünneplik győzelmeink szervezőjét, a®

MDP-t. Éljen a Párt! — kiáltják.—
Párt és Rákosi! — Győzelmes Pártunknak hurrái — hangzik a kiáltás.)
S ne felejtsék el azt sem, hogy a
magyarság legjobbjai, Petőfi, Arany,
Ady, József Attila dolgozó népünk
felszabadulásának egyik legnagvobb
akadályát a papi reakcióban láttákA magyar népi demokrácia és benne a magyar dolgozó ifjúság legjobb
történelmi tradíciónk szellemében
cselekszik, amikor bátran és elszántan veszi fel a harcot a régi rend
e megmaradt utóhadával.

Le kell leplezni
a jobboldqji
szociáldemokratákat
Szólnom kell a Jobboldali szociál- egész más a működésük. Most ők
demokratákról, akiknek régi bűneit azok, akik lazítják a fegyelmet, nöa népi demokrácia nem kérte szá- velik a selejtet tanácsokkal látják
mon, s akik emiatt felbátorodtak és el és bátorítják a normalazítókat, a
most, mikor az imperialista háborús bércsalókat, a táppénzcsalókat, tergyujtogatók hangosabban csörtetik jesztik az ellenség rémhíreit, igyekardjukat, újra mozgolódnak. Ezek keznek aláásni a dolgozók jó hana jobbo'dali szociáldemokrata veze- gulatát Szövetkeznek az imperialistők a felszabadulást megelőző ne- ták ügynökeivel, együtt működnek
gyedszázadban Horthynak és reak- népünk szívós ellenségeivel, az egyciójának voltak helytartól a mun- házi reakcióval. Népi demokráciánk
most rájuk Irányítja a közfigyelem
kásság között.
— ök voltak azolr, aktk tajtékoz- fényszóróját és nekilát hogy ezeva szórták a rágalmat, a mocskot a ket a régi árulókat, akik demokráSzovjetuntóra, akik a dolgozók kö- ciánk fellegvárában, az ipari munzött, a munkásszervezet ékben felku- kásságon belül szolgálják az ellentatták a kommunistákat és kiszol- séget, végleg leleplezze és ártalmatgáltatták őket *Horthy véres pribék- lanná tegye. (Taps).
jelnek. ök voltak a második világ— Az ifjúság túlnyomó többsége
háborúban minden felszabadító moz- az utolsó esztendőkben jutott poligalom kerékkötői- ök gondoskodtak tikai öntudatra, amikor a kommuarról, hogy a magyar gyárak teljes nisták igaza és fölénye minden tégőzzel dolgozzanak a német fasisz- ren egyre nyilvánvalóbbá vált. Az
ták háborújára, hogy ne legyen sza- Ifjúság között már kevés az olyan,
botázs, ne legyen selejt és az ö be- akihez hozzáért a jobboldal szocsúgásukra vitték a kínzókamrákba, dem. métely. Ezért a Dolgozó
vagy büntetőszázadok „imozgóvesz- Ifjúság Szövetsége egységesen vehetöhelyeire" a forradalmi munká- ti fel velünk együtt a harcot az elsokat.
lenség ez alattomos és aljas ügynö— Ezek az urak egyidelg megla- keivel szemben és segít nekünk abpultak, de az utolsó Időben újra ban, hogy ezt az áruló bandát is
működésbe léptek. Most persze elérje jól megérdemelt sorsa.
A békés

időszakának
veszélyei
kézenfekvő,
hogy
nálunk ezek a
— Végül szólni kívánok egy olyan
nehézségről, amely szocialista épí- veszélyek még fokozottabbak.
tésünk viszonylag békés fejlődésé- Még fokozottabbak azért, mert
vel, sőt sikereivel kapcsolatban ke- felszabadulásunkat, g azt. hogy
letkezett. Sztálin elvtárs 1928-ban viszonylag a békén építhetjük a
erről mondotta:
szocializmust, a
felszabadító
„Annak is meg van az ára, hogy Szovjet Hadseregnek g a Szovbékés viszonyok között építünk. jetunió állandó támogatásának
Ezek a viszonyok rányomták bélye- és segítségének köszönhetjük.
güket munkánkra, funkcionáriusa- Nem lehet eléggé ismételnünk,
inkra és pszichológiájukra. Ez alatt hogy
minden
eredményünk,
az öt év alatt könnyen, szinte síne- mindaz, amit hazánk felemelkeken haladtunk előre. Ennek a hálá- désében elériünk, azért fejlődött
in alatt számos' funkcionáriusunk ilyen simán és gyorsan, mert a
olyan hangulatba ringatta magát, hatalmas Szovjetunió egyengethogy most minden simán megy te előttünk az utat. (Nagy taps.)
majd, mintha különvonaton ülnénk,
— Ez és csak ez telte lehetőamely közvetlenül, átszállás nélkül
száguld velünk a szocializmus felé. vé az újjáépítés és tervgazdálko— Ebből a talajból — mon- dás olyan gyors sikereit, amedotta Sztálin — hajtott ki az az lyek gyakran nemcsak az ellenelmélet, hogy... minden úgy séget, de barátainkat is meglepmegy nálunk, mint a karikacsa- ték. Viszont ezek a sikerek nápás. Innen ered bizonyos haj- lunk még gyorsabban felejtte;lam a té'lenségre, az elernyedés- ték azt a szakadékot és romhalre. Az elernyedésnek ez a pszi- mazt, amelyből 1945 tavaszán kichológiája, ez a „dolgok úgyis indultunk. Ezeket a sikereket mi
mennek maguk;ól" pszichológia magunk nem egyszer túlságosan
a munkában — ez a békés fej- aláhúztak, eldicsekedtünk vele
lődés időszakának hátrányos oi- és ezzel mi is h o z z á j á r u l t u n k ahhoz, hogy aiz a benyomás keletdala.
kezzék, hogy most már hegyen— Miért veszélyesek az ilyen völgyön lakodalom, most1 már
hangulatok? — kérdezi Sztálin nálunk minden úgy megy, mint
elvtárs. — Azért, mert elhomá- a karikacsapás és ezentúl élhelyosítják a munkásosztály láta- tünk, mint Marci Hevesen, (Desát, megakadályozzák
abban, rültség.) A mi dolgozó népünk
hogy felismerje ellenségeit, álom- történelme folvamán először él
ba ringatják hivalkodó beszé- olyan viszonyok között, amikor
dekkel ellenségeitek "yengeségé- nem gyötri a mindennapi betevő
ről és aláássák a munkásosztály falait1 szörnyű
gondja, amikor
harckészségét."
nem suhog a feje fölö't a mun— Ezeket a békés viszonyokat kanélküliség korbácsa, amikor
a Bolsevik Párt több minf há- tudja, hogy gyermekei jövője
rom esztendőn keresztül folyta- biztosítva van.
tott véres, élet-halál harcok árán
vívta ki. Ha a viharedzett' Bol— Érthető, ha mohón él az
sevik Párt funkcionáriusainak új lehetőségekkel és a mult nélegy részéből öt év békés fejlő- külözéseiért most azonnal akarja
dése ilyen gyorsan elmosta a magát kárpótolni é3 élelemben,
szörnyű küzdelmek emlékét és ruhában, türelmetlenül mindjárt
elhomályosí'otta a proletáriátus meg akarja szerezni azt, amihez
egy részének tisztánlátását, úgy a régi rend alatt nem juthatott.
A szocializmus

fejlődés

építése tervszerűséget,
és áldozatot
is követel

— Az ellenség, amelv árgu-sszemekkel figyeli minden gyengénket és azonnal rákapcsol minden hibánkra, ezt észrevette s
elkezdte ezt a hangulatot táplálni. Azok, akik 1945—46-ban
nem győzték a nélkülözést, és a
pénzromlást a demokrácia nyakába varrni, akik előre hirdették
a iá pénz kudarcát, akik szemfényvesztő propagandának ne-

fegyelmet

vezték a hároméves és ötéves
tervek számait, most taktikát
változtattak. Most azt suttogják,
hogy kevés az a nyolc százalék,
amellyel a mi tervünk az idén a
dolgozók éle'színvonalát emelni
kívánja, hogy ennél többet is
megengedhetünk
magunknak,
Egyszóval azt prédikálják, hogy
nyújtózkodjunk
tovább, mint
ameddig a takarónk ér. És való-

ban, mire észrevetlük, hogy miről van szó, a nyolc százalék
helyett, amelyet az egész 1950-ea
esztendőre szántunk, már az első öt hónap alatt 17 százalékkal nőtt az életszínvonal. Ez azt
jelenti, hogy a fogyasztásban,
élelmezésben.
ruházkodásban
már ott tartunk, ahol a terv szerint 1952 tavaszán kellene lennünk, viszont könnyűiparunkat,
bár igen gyorsan fejlődik, ettől
még közel két év választja el.
— Világos, hogy ha így folytatódik, akkor — amint
már
egyszer mondtam — megesszük
a jövőnket és hozzátehetem, különösen az ifjúság jövőjét. Ha
nem tartunk mértéket, akkor,
mint rántot csirkét megesszük
azt a tyúkot, amely jövőre aranytojást tojna (Derültség) és ötéves tervünk gyárait, üzemeit,
kultúrházait már az idén csemegevaj és borjúsült formájában
elfogyasztanánk. (Derültség, viharos taps.) Sztálin elvtárs 20
évvel ezelőtt gúnyosan emlegette azokat, akik a szocializmus
építésének idejére úgy szeretaének nézni, mint „az általános
üdvösség" mennyei idilljére (De.
rüliíség), amelytől elvárják, hogy
lehetővé tegye a „pihenést", a
„boldogság szürcsölését''. (Derültség.)
I
— A magyar kommunistáknak
és különösen a magyar ifjúságnak szembe kell szállni ezzel a
hangulattal, melyet az ellenség
alattomosan és átlátszó célzattal
szít azért, hogy megzavarja szocialista építésünk rendjét és tervét. Azoknak a jóindulata türelmetleneknek pedig,
akik má?
most 1950-ben, követelik az „ál.
talános üdvösséget",
meg a
„boldogság szürcsölését", eszébe
kell juttatni az öt
esztendejj
megtett uitat. Rá kell mutatni arra, hogy még nincs egy esztendeje, hogy megszűnt a kenyérjegy, hogy akik ma disznózsír
helyett csemegevajat követelnek,
azok két éve még örültek a margarinnak. (Derültség.)
— S rá kell mutatni arra is.
hogy a szocializmus ép'tése terv.
szerűséget, fegyelmet és áldozatot is követel a dolgozó néptől.
Minél több munkával, verejtékkel, áldozattal építjük jövőnket
annál tartósabb lesz. annál drágább lesz mindannyiunk számára. (Lelkes taps.)
— Mindjárt hozzá kell tennem, hogy a kisebb.nagyobb hibák dacára a magyar dolgozó
nép, csak uev, mint ifjuságunk,
a felszabadulás óta a legnehebebb feladatokat is megoldotlta.
Ránk is vonatkozik Lenin megállapítása: „Minden száz hibánkra, melyről világszerte
annyit
orditanak a burzsoák és lakájaik, a nagy és hősies tettek tízezrei esnek, amelyek annál na.
gyobbak és hősiesebbek, mert
egyszerűek, láthatatlanok,
el
vannak rejtve
a gyárnegyedek
hétköznapi életébe, vagy félreeső
falvakba s olyan emberek hajtják végre, akik nincsenek hozzászokva r%hoz, hogy minden sikerüket világgá kürtölik."

Az eddigi lat a szervesetet
szilárd egység váltja
fel
— A mi dolgozó népünk zömét is ezek az egyszerű emberek képezik és, számuk az ifjak
között is eigvre nő. Szó esett
már ezen a kongres"— "on arról,
hogy az egységes ifjúsági szövet,
ség létrejöttét több mint százezer fiatal dolgozó külön munkafelajánlással ünnepelte és ez csak
egv megnyilvánulása annak a
fejlődésnek, mellyel az uj nemzedék felnyomul a szocialista építés fronitjának első vonalába.
— A Dolgozó Ifjúság Szövet.
sége uj lapot nyit meg a ma.
rvar fiatal nemzedék történetében. Az eddigi laza szervezetet
szilárd egység váltja fal, könynyebb és_ biztosabb lesz az ifjúság utja a szocializmus építésében, a béke megvédésében, a
munka és a tanulás frontján. Az
uj nemzedék,
Pártunk vezetése
alatt, öntudatban és erőben megnövekedve, most már egységesen
vonul fel a szocializmust épitő,
800 milliót számláló legyőzhetet.
len béketáborba, melynek élén ott
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ha'ad felszabaditónk, a hatalmas
Szovjetunió és a világ dolgosóinak, az ifjú nemzedéknek szeretet; v;zére, a nagy, a 'oö.c?
Sz álin.
Rákosi Mátyás szavait fergeteges, viharos taps és éljenzés Tagadta. Egymásután váltakoztak áz ifjúság ajkán az
ti emes jelszavak: „Rákosi a
vezérünk — szilárd lesz az
egységünk", „Párt és Rákosi!",
„Sztálin—Rákos-",
„Harcolunk a békéért", „Sztálinnal a
békéért!", „Hurrá".
Még tart az éljenzés, még
dübörög a taps, amikor a fia
tulok lépnek az emelvényre,
bogy átadják a DISz ajándékát a magyar ifjúság bölcs
tanítójának. Az ajándék: két
íróasztal felszerelés, az egyiken Lenin és Sztálin arcképe,
a másikon egy beépített szelektor. Hatalmas virágcsokrot
hoznak, amit Rákosi Mátyás
mosolyogva ad át Fjodorovának, a Komszomol küldöttség
vezetőjének. Az ifjúság ajkán
újult erővel tör fel a kiáltás:
„Éljen a Komszomol!"
Az ünneplésnek még nincs
vége. A béke őrét, a nagy
Sztálint éltetik a fiatalok. Az
egyik padsorból énekszó csendül. amit átvesznek a többiek
s hatalmas erővol hömpölyög
a dal, az új szabad fjúság diadalmas éneke:
Sztálin nevével, munkára készen indulj
előre hát, zengje büszkén az
ajkunk Sztálin boldog új dalát..."
Rákosi elvtárs beszédét követő
szünet után az első felszólaló
Donkó Zoltán, az ITttörő Mozgalom országos főtitkára volt,
aki, a DISz-nek az Úttörő
Mozgalom vezetésével kapcsolatos feladatairól beszélt. Ezután a Szovjetunióban tanuló
ü ztöndíjas magyar
diákok
küldötte. Zahár István a jelenlévők lelkes tapsa közben átn-lta társai harcos üdvözleté;.
Nagy erővel zúgott fel a
tans. amikor az elnök bejelentette, hogy az úttörők kíván,
ják üdvözölni a DISz első
kongresszusát.
Dobpergés
hangzik fel. az erkélyre bevonul nz úttörők zenekara.
— Előre — hangzik fel egy
tisztán csengő gyermekhang a
mikrofon előtt. Az úttörők nevében Harsányi Irén beszélt.
Az úttörők üdvözlése után
Török Irén zalamegyei küldött beszélt, majd az elnök bejelentette, hogy az üzemek,
falvak, iskolák és honvédség
ifjúságától sokszáz távirat érkezett a kongresszushoz. Táviratban üdvözölték a kongreszezüst, a külföldi országok fiataljai, valamint a pártszervezetek és tömegszervezetok is.
Ezután Benedek László hadnagy, a néphadsereg fiatal katonái nevében, Urzu Miklós a műszaki
egyetem gépészmérnök
hallgatóinak nevében üdvözölte a
kongresszust.
Kuczka Péter költő a Magyar
írók Szövetségének a népünké
szolgáló szocialista.realista irodalomért harcoló Íróknak forró
üdvözli ét tolmácsolta.
Ezután Gosztonyi
János az
EPOSz főt i.kára emelkedett szc
lásra.
Hangsúlyozta, hogy a dolgozó
rarasztfiatalok a munkásifjusáe
vezetésével, a munkásifjusággal
összeforrtan építik nagyszerű jö
vöjüket
- Mi előttünk, ma élő dolgozó
fiatalok előtt — mondta — a
Fzcciaüzmus
ragyogó útja ál1
Az angol-amerikai imperialisták
cs
hazai
ügynökei
e'tő'
a
jövőtől szeretnének megfosztani
minket.
Terveik
azonban meddő
ábrándozások
maradnak, u jukat állja a Szov.
.io'.unió-veze tt" hatalmas békela1-or, útinkat állja a haladószelle
jnü világ valamennyi becsülete."
fa, köztük mi is. Induljunk harc
ba ezért
kongresszusunk után
r'zal a kemény
elhatározássá1,
bory a mi uj szövetségünk, «
DISz soraiban ott állunk szilárdan és 'án orithatatlanul a rrr
harcokban
edzett. győzelme
r--v Pártunk mögött.
Gosztonyi János nagy tapssa'
fogadott beszédével a kongresz.
iz.ua első napja befejeződött,
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Világszerte folyik
a békeivek aláírása

A nrrnisztertcmács határozata az 1950. évi
beruházások összegének felemeléséről
A termelés gyorsütemű növekedése. az állami bevételeknek
kedvező alakulása, valamint a
szocialista
munkaverseny és
SztaMoov-mozgalom
Iehe övé
.ették, hogy a Magyar Népköztársaság miniszter anácsa körei
900 millió forinttal felemelje az
1950. évre tervezet* beruházások
összegét. A beruházási többtet
zöme kőzve .lenül a dolgozok
éle'színvonalának emelá-ét szolgálja.
1950-ben kizárólag állami etiz.
közöltből több mint 14.000 la-

kást és 2500 dolgozó számára
munkásszállás építünk.
A falusi lakosság érdekében
mintegy 50 millió forint községgel meggyorsítjuk a bekö őéc tanyai u'ak építését, és a
falvak jó talajvízzel való ellátására további 5 millió forintot
fordítunk.
A főváros és a jelentősebb vidéki iparvállalatok közelében 10
millió forint költséggel tejgyü.!tő csarnokokat létesítünk. 18 millió forint költséggel pedig kor-

TIRANA.

szerűsítjük az elavult sütőüzeme,
ket az ipari városokban.
A többletberuházás jelentős
részét fordítjuk okta ási, kulturális és szociális célokra. Hétmillió forintot a veszprémi és a
miskolci műegyetemek építésére
fordítunk. 40 új sportpálya földmunkálataira 7.5 millió forin.' ot,
szociális otthonok létesítésére 14
millió forintot használunk fel
A minisztertanács határozata bi.
zonyítja, hogy a népi demokráciában a dolgozók erőfeszítései
saját ügyüket szolgálják.

A szovjet mezőgazdaság
nagy sikereiről
számolt
a Leg felső Tanács ülésén
Benediktov
szovjet földművelésügyi
miniszter

be

A durresá tengeri szállítómunkások a stockholmi felhívás aláírása napján, egv hónappal a
határidő előtt fejezték be félévi tervüket A durreskörnyéki
parasztok kőzve.len a felhívás
aláírása után kettőzött lendüle'tel kezdték meg az aratást.
ROMA.

A Fiat autógyár torinói telepének minden munkása kivétel
nélkül a l á í r j a stockholmi felhívást.
HELSINKI

Pello Mimmilae északfinnorszá.
gi faluban a lakosság 100 százaléka írta alá a felhívást. Szerdán 15.000 békealáírás érkezett
a finn központi bizottsághoz.
PÁRIS

Az emigrációba kényszerült
spanyol értelmiség színe-java,
száz tudós, író és művész írta
alá a stockholmi felhívást. KöA Szovjetunió Legfelső Ta- időszakához
viszonyítva több a Nemzetiségi Tanács. Ivan Kai- zöttük van Rafael Alberti, a nagy
nácsának ülésszaka során, június mint 13 százalókkal emelkedett. rov képviselő, az Oroszországi költő és Maria Casares, az is16-án folytatódolt a Szovjetunió
Ivan Benediktov, a Szovjetunió Szocialista Szovjet Köztársaság mert spanyol színésznő.
1950. évi költségvetésének tár- földművelésügyi minisztere meg- közoktatásügyi minisztere adaNEW-YORK
gyalása.
állapította. hogy az 1949-es esz- tokat közölt a népoktatás hatalAz amerikai ifjúsági békevémas
sikereiről.
Az
első
és
máEste a Szövetségi Tanács tar- tendő jelentékeny sikerek éve
delmi
bizottság szerinti a bizottvolt a mezőgazdaságban. A ga- sodik sz'álini ötéves terv alatt
tott ülést.
ság tagjai a legutóbbi három nét
a
Szovjetunióban
több
mint
20
bona
összesített
terméseredméAlekszandr
Zaszjagyko,
a
alalt ötvenezer újabb aláírás',
Szovjetunió szénipari minisztere nye meghaladta a háborút meg- ezer iskolát építettek, csaknem gyűjtöttek.
hatmillió
tanuló
részére.
Jelenleg
előző
1940-es
év
színvonalát.
elemezte a szovjet szén ipar munkáját. Elmondotta, hogy már Benediktov elmondatta, hogy a az Oroszországi Szocialista Köztúlléplék a szén termeié- há.boaú tavaszi mezőgazdasági munkála- társaság iskolai hálózata túlha- fl bonni parlament megszavazta
előtti színvonalát. Az elmúlt év tokat ebben az esztendőben a ladja a háború előttit. A tanulók Nyugatnémetország belépését
végére a bányászok munkáidnak határidőhöz pontosabban ragasz- száma pedig nagyobb a legutóbaz Európai Tanácsba
fő folyamatait maidnem 1C0 sza. kodva és jobb minőségben vé- bi ötéves tervben előirányzott
1
számnál.
1949-ben
a
falvakban
gez
ék
el.
zalókban gépesítették. A terme éA bonni parlament csütörtöki
Péntek délelőtt tartotta ülését 3600 új hétéves iskola nyílt meg. teljes ülésén beterjesztették az
kenység az elmúlt év megfelelő
Adenauer-kormány törvényjavas,
latát Nyugatnémetország belépéséről az Európai Tanácsba.
Fisch elvtárs, kommunista kép.
viselő leleplezte a
jobboldali
A bukaresti „Viala Sindicala" A cikk végül rámutat arra, hogy parasztoknak a földjeit, akiket a síjoci áldemokraták
kéitkulacsos
belgrádi
fasiszták
könyörtelen
kiJugoszlávia dolgozó parasztságának a kulákok jelentős mértékben növepolitikáját. Hangoztatta, hogy az
helyzetével foglalkozva megállapít- lik a gazdaságukat, mert megvásá- zsákmányolása a legnagyobb nyo- Európai Tanáccsal szemben ta*
nusíott „ellenállás" csak megtéja, hogy a fasiszta Tito-banda egész rolják azoknak a szegény, és közép- morba döntött.
vesztő mesterkedés volt,
mert
parasüpolitikája a kulákok támogaSchumacher a Marshall-tervet,
tására épül. A dolgozó parasztok a
az Atlanti Szerződést és a SchuTito-klikk ..kulákpolitikájára" a ta.
Urho Kekkonen köszönő táviratot
man-tervet is egyaránt helyesel,
vaszi mezőgazdasági munkálatok elte.
hanyagolásával vSlaszoltak, így a
intézett
Sztálin
elvtárshoz
— A Német Szociáldemokrata
titóisták mezőgazdasági tervei egyPárt — hangsúlyozta Fisch elvmásután hiúsulnak meg A paraszUrho Kekkonen. Finnország ugyancsak köszönetemet akarom társ — ezzel lemondott Némettok az ellenük alkalmazott meg- miniszterelnöke, a következő táv- kifejezni önnek. Generalisszimusz ország függetlenségéről és jóvátorlások és féktelen terror ellenére
iratot intézte Ioszif Vissza riono- Ur, az országunk iránt újból hagyta Nyugatnémetország ipari
sem teljesítik a „vetéstervet", elvics
Sztálinhoz, a Szovjetunió megnyilvánult megértéséért és kapacitásának bevonását az anrejtik a terményeket és megtagadgol.amerikaL háborús stratégiába.
minisztertanácsának elnökéhez: barátságáért.
ják az adó befizetését.
Ebben a hazában mi, kommunisUrho Kekkonen. ták vagyunk az egyetlenek, akik
Hazatérve a sikeresen befejeA cikk a továbbiakban a Tito—
zett tárgyalások után, őszinte
nemmel fogadjuk az európai háRankovics-banda
szövetkezeteiről
borús stra.égiát és akik a béke,
A
KISKIRÁLYSÁGI
Ifjú
Gárda
hálámat
küldöm
Önnek
és
Önön
megállapítja, hogy ezek a szegénytermelőszövetkezeti
csoportnál a valamennyi néppel való barátés középparasztság kizsákmányolá- keresztül a szovjet kormánynak, ma könyvnapot tart a Könyv- ság és a növekvő jólét politikásainak eszközei. A kulákok vezetik a szíves vendégszeretetért és fi- terjesztő NV.
A könyvnapo; ját követjük.
ezeket a „szövetkezeteket" és a sze.< gyelemért. amelyben ieen kelle- nagy érdeklődéssel várják a terA szakadár parlament meggény- és középparasztság többsége |mes
moszkvai tartózkodásom melöcsoport '-agjai. de a környék szavazta a belépést az Európai
nem hajlandó résztvenni bennük. • ala't
részesítetek. Egyúttal kis- és középparasztjai is.
Tanácsba.

Kulákokra épül a fasiszta Tito-banda parasztpoEitikája

FELKELT A NAP
Csanádalherti
Jordúnszkij
elvtárs
alábbi,
rendkívül érdekes cikke Csanádulbrrti községről
„Szolnce
nad szelőm Gsanúdalberti" címen n „Kresztjanka" című szovjet lap 1950 ápr 4. számában
jelent meg. A cikket az alábbi
magyar
fordításban adjuk
át
olvasóinknak.
(A szerk.)
CSANADALBERTI község majd
másfél kilométernyire nyúlik el az
országúi mellett. A kis faházikók
alig kukucskálnak ki a sűrű, magas kerítések mögül. A bárom sorban elültetett akácbokrok étjárhatatlan, szúrós sövénnyel veszik öket
körül. Kékesen csillogó üvegszemeikkel fel-felpillantva, mintha sietve
kisérné minden ház a véletlenülarraiévedt vándort: „Eredj, eredj innen szaporán . . . Ez az éu gazdaságom, az én váram. Látod-e, menynyire elkerítettem
magamat
az
"gész világtól? Nem kell néked azt
tudnod, bogy mi történik a kerítés mögött, mi 'lörténik
a szúrós
zöld fal mögött. Ez az enyém!"
A <lombon pedig, az emeletes
földbirtokosi kúria
mögött, mely
hivalkodó homlokzalának
az időtől hasadozott hasas oszlopai;
az
országútig tolla előre. a barnkok
alacsony, zömök vonalai foketél'cnck. Ezek voltak a sommások lakóhelyei. akik évről-évre az egész
országból
ide
özönlőitek
tavasszal. nyáron és ősszel, Délmagvnrország
gazdag, gabonatermő,
fekete földü vidékére.
Csanádalherti község —• élőkép,

község

felett

mely szavak nélkül meséli el, mi
— Én egyfolytában tizenkét évig
volt azelőtt Magyarország, a gaz- voltam béres Blaskovics földbirtodag, beláthatallan nagyságú
föld- kosnál — meséli Kovács István. —
birtokok és a paraszti földek kol- Látták a dombon a házát? Látták
én
dusszegény darabkáinak országa. A a barakkokai is? Az egyikben
hold
nagy földbirtokosok maroknyi cso- laktam. Btaskovicsnak 4400
aratás
portja az egész szántóföld
majd- földje volt és a szántás,
bérese, nem egynegyedrészét Vartolta a ke- idejére kívülünk, állandó
| zében, a parasztcsaládok százezrei ken kívül, az idénymunkások egész
mit
! pedig 1—2 holdas szánalmas föl- hadseregét fogadta fel. Hogy
alatt?
j decskéken vergődtek. Csaknem há- gyűjtöttem én tizenkét év
ezt a zubbonyt
kerestem
| rom millió parasztnak egyáltalában Hát
' nem volt földje; a mezőgazdasági m e g . . .
napszámosok nomád seregét alkot— Hatan vagyunk a
családban
ták.
— mondja Tuska Pálné —
én, a
A nagyszerű éghajlat és a kitűnő férjem és a négy gyerek, de se loföld ellenére elenyésző termést arat- vunk. se tehenünk nem volt soha.
tak errefelé. A háború? megelöző- Igaz. volt nekünk másfél hold fölleg, termékenység
szempontjából dünk. De alihoz, hogy felszántsuk
cselben
a
Magyarországon a tizenhetedik he- és bevessük, minden
Ke
lyen állt európai viszonylatban. A kiilákhoz kellett fordulnunk.
földművelést leginkább lóvontatás- söbb pedig nem volt elég a termés ahhoz, bogy visszafizessük
a
sal folytatták.
EGY NAGY UAZ tágas,
világos kölcsönt.
szobájában
ülünk
Csanádalberti
— "A földosztásnál hat hold fölközepén. Ez a helybeli községháza. det kaptam és rendes házban kölTársaink akikkel beszélgetünk,
a töztem — folytatja Kovács István.
tagbaszakadt,
szélesvállú Kovács — A hosszú, hosszú évek után elIstván, rövid paraszti
gyapjúzeké- ső fzben kezdtem magamnak dolben. az élénk Tusak Pálné,
aki gozni.
már nem egészen fiatal asszony,
—- Nekünk mos? van tehenünk,
arcára húzott
szürke
fejkendő- a földosztásnál
pedig
5 holdat
bon, Sidó János községi bíró
és kaptunk — meséli a maga részétöbb más paraszt, akik
komóto- ről Tuska Pálné. — Tegnap volt
san mesélnek arról, bogy mi tör- az idösebbik fiam lakodalma. Láttént a községben háború után. az- ták volna csak milyen lakodalmat
után. amikor a Hős Szovjet Had- rendeztünk neki!
sereg
felszabadítóba Magyarországol, azóta, hogy a nép maga vette
A NÉPI HATALOM halálos csaa kezébe az egész hatalmat.
pást mért a feudális földbirtok-

rendszerre.
Nagy
földbirtokokat
vettek el és a parasztok között
osztották széjjel.
A földreform
eredményeképpen a mezőgazdasági
munkások és a
szegény parasztok
majdnem 3 millió 200 ezer hold földet kaptak.
A földosz'iás azonban csak
az
első lépés volt Magyarország mezőgazdasági fellendítése felé, melynek a háború
hatalmas
károkat
okozott. Majdnem
40 százalékra
csökkent a lóállomány,
44
százalékra
a
szarvasmarhaállomány.
Az elpusztított földeket
rendbehozni. elvezetni az országot a bőség felé — csak a technika,
a
munka új megszervezésének
segítségével lehetett. Az állam megkezdte az első mezőgazdasági gépállomások felállítását
az
országban. 1948 tavaszán még csak
öt
mezőgazdasági
gépállomás
volt
Magyarországon.
— Az a mezőgazdasági
gépállomás, amelyet Blaskovics földbirtokos volt birtokán állítottunk fel —
beszéli Kovács István —
minden
paraszt-, szegény- és középparasz't
földjét segíti felszántani,
bevetni
és learatni. Ez sokkal
kevesebbe
kerül neki. mintha
mindegyiküknek a saját erejéből kellett . volna
megművelni a földet.
— Az állam pedig azt tanácsolja,
bogy a veiést válogatott, nemesiteli magvakkal
végezzük
el
—
szól meginl a beszédbe Tuskó Pálné. — Az állam a
parasztoknak
rendelkezésére bocsátja ezt a magot.
Jelenleg már 221 gépállomás működik
Magyarországon, 4450 traktorral.* Az
ötéves
népgazdasági
terv, amely 1950. január
1-én in*A fenti adatok a márciusi állapotot tükrözik.
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A szegye*xíeies

tiaeHUáuHn

\ Szegedi Kendergyárból tegnap és minden ellen, ami a dolgozók éreltávolítottak egynéhány
személyt dekeit szolgálja.
A gyár különbözö részein: a bádoEz a „kollekció" szinte állandó
gosműhelyben, a nyersraktárban, a és természetes összetétele, természevtzesfonóban, a kártolóban és egyéb tes arculata az ellenség előretolt álhelyeken dolgoztak _
az impe- lásának. Itt vannak — és élvonalrialisták, a klerikális reakció, az
ban vannak — a jobboldali szociálellenség javára, a gyár többi dolgozója, az egész magyar nép, az egész demokraták, itt vannak — szorosan
melléjük simulva — a klerikális
béketábor ellen.
reakció cselédei és a soviniszta
A gyár egyik bizalmija, Pusztai- uszítók. Ezek éveken keresztül élősné, mikor értesült a történtekről, ködtek a gyárban, dolgoztak a
így szólt: „Megérdemlik, százszor is munkások ellen és ezért még fizemegérdemlik. Az ilyenek nem méltók tést is kaptak. Valóban találó az a
a dolgozó elnevezésre, az ilyeneket kifejezés, amelyet a gyárban egyik
minél hamarabb meg kell akadá- munkásnő mondott rájuk: „Fiaetett
lyozni kártevésükben" és még hoz- ellenségek".
zátette, mikor személy szerint ese?t
Rákosi elvtárs a Központi Vezeróluk szó: „Volt idejük, hogy gontőség legutolsó ülésén elmondott bedolkodjanak, hova álljanak,
—
szédében és a Központi Vezetőség
hozzánk, a dolgozókhoz, vagy pehatározatában Is élesen rávilágít a
dig az ellenséghez. Hát ezek most
beépült ellenség veszélyére. A Közvégleg megmutatták, hogy az ellenponti Vezetőség határozata világoséghez álltak, azzal paktáltak le."
san és félreérthetetlenül kimondja:
Valóban
íepaktáltak. De nem ,.Le kell leplezni és el kell távolímost és nem is tegnap, hanem már tani az üzemekből az aktivan elrégen. Ezek nem valamilyen meg- lenséges
jobboldali szociáldemo'févedt elemek, nem öntudatlanság- krata elemeket, akik azzal hálálják
ból sodródtak átmenetileg az ellen- meg a magyar népi demokrácia veség uszályába. — ezek tudatosan, lük szemben tanúsított elnéző manépellenes céljaik teljes tudatában gatartását, hogy mint a burzsoázia
álltak az ellenség zsoldjába. Soha maradványának
és
a háborúra
nem is gondoltak arra — bór igaz, uszító külfUIdi
Imperialistáknak
volt idejük, adtunk nekik jó pár ügynökei, a klerikális reakcióval
évet az elmélkedésre, — nem Is összefogva a leghitványabb és legakartak arra gondolni, hogy azok fondorlatosabb eszközükkel próbálmellé álljanak, akikkel egy üzem- ják zavarni munkásosztályunk, nében, egy teremben dolgoznak. Min- pünk épitő munkáját."
dig azon törték a fejüket, hol és
Tegnap eltávolítottak tizenhármat
hogyan árihassanak, minél nagyobb közülük a Szegedi Kendergyárból.
„érdemeket" szerezzenek megbízóik Ezzel a gyár vezetősége megoldotta
előtt. És ha közelebbről szemügyre azt a kérdést, hogy e z e k e t
az
vesszük ezeket az embereket — ellenségeke? ártalmatlanná tette —
őszintén szólva nem is csodálkoz- de magát az e l l e n s é g ártalmathatunk.
lanná tételének kérdését még koItt van mindjárt Balog Kálmán- rántsem oldotta meg. Nemcsak azné a 28-as gilfonóról. Mikor az ért, mert van még a Szegedi Kenegész magyar dolgozó nép mély derben a k t i v a n ellenséges jobbgyűlölettel'fordult Mindszenty gya- oldalt szociáldemokrata. Nem vitás,
lázatosságai ellen, ő Mindszenty ezeket is el kell távolítani. Ezt a
mellett állt ki. Gyermekét nem ta- gyárat vezető elvtársak közül senki
níttatja tovább, de 6 annál több sem vonja kétségbe. De ez a kéritalt fogyaszt el, — mert erről is désnek csak egyik oldala, mert —
nevezetes. Vagy Krahtusz
Ferenc bár igen fon'tos — de nem elég
hirhedt jobboldali szociáldemokrata, pusztán „rendészeti", pusztán „feaki minden kommunistát legalábbis gyelmi" uton harcolni az ellenség
börtönbe akart annakidején vetni. ellen. Nekünk —- mint soha és seBecsmérli sztahánovistáink eredmé- hol — itt sem szabad megfeledkeznyeit azokon a reggeli megbeszélé- nünk a felvilágosítás, a meggyőzés
seken. amelyeket olyan nagy elő- eszközéről. Persze nem az ellenséget
szeretettel tartott és ahol ezenkivül kell nekünk meggyőzni — mint enmég a legkülönbözőbb rémhíreket nek a kísérlete néhány szegedi
és rágalmakat terjesztette. Tóth La- üzemben megtörtén?. — 'A'z ellenséjos a klérus hű kiszolgálója
és get az „győzi meg" legjobban, ha
Krahtusz
reggelenkénti
hűséges látja és érzi erőnket. A felvilágosíhallgatója
Véter Józsefné, aki a tás, a meggyőzés felbecsülhetetlen
rémhírek terjesztésén kivül csak a értékű eszközét az üzem sokszáz
bort szereti jobban. Csikós József becsületes dolgozója felé kell alkalszintén jobboldali szociáldemokrata, mazni.
aki a
demokratikus
plakátokat
Kell alkalmaznunk a
Szegedi
suttyomban
leszaggatta,
Gyémánt Kenderben éppen úgy, mint a többi
Istvánné híres bomlasztó, Monos- üzemekben, munkahelyeken, a szotori István „kiemelkedik"
hanyag clalls'ta társadalom építésének minmunkájával és iszákosságával. Kis- den őrhelyén. A Szegedi Kenderpéter János, akinek az osztályán ben most úgy kell
alkalmazni,
legtöbb géptörés van, Mencel Béla, hogy megmagyarázzák
az
üzem
aki az állandó destruktív kijelen- minden munkásának és munkásnőtései mellett állandóan lógott a jének részletesen és alaposan, hogy
munkából, Lengyel Lajos ismert mit csinált és mit a k a r t csinálni
nyilas múlttal szintén nem maradt ez a 13 kártevő.
el a többitől a bomlasztásban, a
De kellett volna — fokozott mérMajlovícs-féle emberek, Lévai Já- tékben kellett volna — alkalmazni
nosné, aki a paptól egyenesen az a felvilágosítás eszközét a Szegedi
üzembe hordja a rémhíreket, Fődi Kenderben már előbb is ebben a
Mihályné, aki egészen útszéli mó- kérdésben. Már előbb is sokkal bátdon lázított a darabbérezés ellen rabban kellett volna hozzányúlni az
dul? meg, az ország mezőgazdasáEGY KIS FÜZETET helyez
az
gának soha nem látott felvirágzá- asztalra
Kovács István. Fedőlapsához fog vezetni. Majdnem más- ján traktor rajza látható,
amely
félszer annyi gabonát, cukrot, húst, beláthatatlan nagyságú
mezőkön
tejet fog eredményezni. Húszezer halad és a mezőket befedő búzatraktor fogja az egész szántó'ierü- tenger, amely a láthatárig. terjed,
let háromötöd részét megművelni. olyan sűrű min? az erdő.
„A
— 'Amikor a traktorok idejöttek földműves
termelő
szövetkezetek
a földünkre — mondja Kovács Ist- sikerei" — olvasta fel nekem
a
ván tovább — arra gondoláink: tolmács a füzet címét.
vájjon hogyan fognak ezek, a kes— Itt van — mondja Kovács —
keny táblákon megfordulni? Hisz'
el az
a mesgyéket folyton ki kellett ke- itt az áll, hogy mit értek
gazdasárülni. Már azelőtt is gondoltunk első kollektív földműves
mi erre, hogy közösen kellene dol- gok. A mi községünk szövetkezete
goznunk, most pedig a gép lökött még fiatal és nem dicsekedhetünk
egye? rajtunk, hogy gyorsabban va- ínég ilyen eredményekkel. De tudlósítsuk meg ezt a gondot. Egyesí- juk: nálunk is így lesz.
tettük a földeket, az igásállalokat
Kinyitja a könyvecskét és fenösszetereltük, összeadtuk
a
fel- hangon olvassa: „Alighogy kikeltek
szerelés?. Igy alakult meg földmű- a búza, kukorica, kender
első
ves termelő csoportunk. Most, 22 csírái Baja, Gyöngyös-Encspuszta,
család van benne, 33 ténylegesen Simaság, Tiszaeszlár, Pécs-Recskdolgozó taggal.
puszta, Zajta és más községek
rögtön
látható
Ez a beszélgetés, amely Csanád- szövetkezeteiben,
alberti községben folyt le,
meg- lett a különbség a kollektív és a
A turmutatja, hogy a magyar népi demo- magángazdálkodás között.
termelőszövetkezet
három
kratikus köztársaság
parasztsága kevei
milyen útra lép. 1948 októberében hónapos kukoricája csodálatba ej300 egyesülés volt az
országban tette a környék parasztjait. 'A' tiszatermelőszövetkezet
földjéire,
a föld közös megművelésére; szá- löki
muk most eléri a másfélezret. Min- mint valami csodához zarándokolden harmadik magyar
községben tak, hogy megnézzék, ölep, Simaság,
Vasszilvágy és más
községekben
van termelőszövetkezet.
egyhangúlag megállapították,
hogy
Természetes, hogy mint minden, a szövetkezeti búzatáblák
a legami újszerű, a parasz?i
termelő- jobbak. A tiszaeszlári szövetkezet
szövetkezet is elég nagy nehézségek j dohányültetvényén olyan
dohány
közepette növekedik és erősödik. termett, amelyről, messzi környéPusztulnak a régi szokások, a mun. ken beszéltek . . . "
kával kapcsolatos elavult nézetek,
változik a munkához való viszony.
— Teljességgel érthető — szólal
Az osztályharc folyik. De az aka- meg hírtelen az eddig
hallgató
dályok leküzdésére, a kulák
fon- Sidó János, községi bíró. „Hisz' az
dorlatok leleplezése közepette, hó- állam hitelt, műtrágyát
bocsát a
napról-hónapra
mind
erősebben szövetkezetek rendelkezésére,
neállnak talpra Magyarország földmű- mesített magot ad. A szántást és
ves termelő szövetkezetei.
a vetést gépek végzik.

lejtet, a bércsalást és hasonlókat."
Nem mondhatjuk, hogy a Szegedi
Kenderben ilyen hibák nem fordultak elő.
Előfordultak. Itt is
akadt az öntudatosan dolgozó többség melle?t néhány öntudatlan és
tudatos ellenség, amint ezt a tegnapi tizenkettő is bizonyítja. Azt
sem
mondhatjuk, hogy számos
esetben nem lépeVt volna fel a
vállalatvezetőség ellenük. Fellépett.
De nem minden esetben és nem
mindig kellő eréllyel, kellő p o l i t i k a i szilárdsággal.
A közelmúltban az egyik dolgozó
menet közben söpörte a gépét. A
gép a söprűt bekap?a és igen értékes alkatrésze tört el. Egész enyhe
pénzbüntetést szabtak ki a dolgozónak, aki ezzel a hanyagságával
az egész üzemet károsította. Min?
már említettük, nem ritka a Szegedi Kenderben a géptörés. Eddig
jóformán senkit sem vontak felelősségre ezért. Ugyanilyen erély?elenség és bátran mondhatjuk, opportunizmus mutatkozott meg akkor, amikor az üzemellenőrök nyitott helyen találták a vállalat bélyegzőjét. Három hétig húzódott,
amig fegyelmi elé került az ügy,
ahol — egyszerűen csak megdorgálták a felelősöket.
És ha ezek ellen a hibák ellen a
kellő „admin!sztra?iv", a kellő „hivatali" eljárás — a gyárból való eltávolítás, a fegyelmi büntetés — meg
is volt, ezt nem követte kellő időben és kellő módon a
szervez e t t felv'ilágosfcó munka, a gyár
pártszervezete részéről és nem követte az ottani vezető elvtársaink
részéről a megfelelő kommunistához illő kiállás.
„Népszerűtlen",
„kelleme?len" feladatnak fogták fel
nem egvszer azt, amely a többség,
a becsületes dolgozók előtt igen
népszerű és Igen megbecsült feladat lett volna: az ellenség t e l j e s
ártalmatlanná 'tétele.
Tegnap azzal, hogv 13 jobboldali szociáldemokratát, a klerikális reakció uszályhordozóját, alattomos fasisztákat eltávolítottak a
gyárból, kétségtelenül tettek a Szegedi Kenderben egy lépést előre,
Központi
Vezetőségünk
legutóbbi
határozatának megvalósítása terén,
amely a többi között felhlvia a figyelmet arra. hogy: „A Központi
Vezetőség szükségesnek tartja, hogy
az előttünk álló feladatokkal kapcsolatban a Párt nyíltan felvesse a
munkásosztály, a dolgozók előtt: a
szocializmus építése, a béke védelme komolv erőfeszítéseket, áldozatkészséget, harcedzettséget, fegyelmet
követel."
.
, ,
De a második lépés, a fegyelmi
rendszabállyal a gyárból való eltávolítással kapcsolatos
felvilágosító,
tuda'fosltó munka a becsületes dolgozók között csak — mint a különféle divatos táncokban van — fél
lépés, snsszé volt.
Igaz, összehívták a párt és szakszervezeti aktívákat, konkréVen megvitatták a kérdést, rámutattak az

eltávolíto'itak kártevő munkájára.
Jó, színvonalas és hasznos értekezlet volt. 'A'z sem vitás, hogy ezek
az aktivák — derék, becsületes elvtársak — megmagyarázzák és jól
megmagyarázzák a dolgozóknak a
kérdést. Az is igaz, hogy ezelőtt a
gyűlés elő?t az üzemben több dolgozóval beszélgetve érdeklődtünk a
munkafegyelem, az ellenség mesterkedése! felől. Volt olyan, aki bátran megmondta, hogy bizony vannak Itt az üzemben la — nevükön
nevezte — jobboldali szociáldemokraták, azt is elmondta, bogyan
szabotálnak, hogyan lázítanak. Er
kétségkívül a népnevelök jó, harcoa
agitációjának eredménye.
De az is tény, hogy voltak olyanok, — és ez a hiba — akik először úgy nyilatkoztak, hogy ők bizony nem tudnak ilyesmiről, hogy
„nem hiszik, hogy volnánal* Ilyenek". Volt olyan is, aki azt mondta: „Én ehhez nem értek, mert még
nem vagyok párttag". De találkoztunk olyan munkásnővel is, aki
hosszabb beszélgetés után
„bizalmasan" elmondta, hogy valami elbocsájtás lesz és „talán a nem párttagok közül válogatnak k i . . . " az
elbocsájtásra, — Egyszóval: suttogás van az üzemben és azérf van:
suttogás, mert a pártszervezet népnevelői még mindig nem végeznek!
kellő felvilágosító munkát, nem végeznek harcos, offenziv agltációt.
Központi
Vezetőségünk fentebS
már idéze?t határozata ezt mondja:
az ellenséggel, a jobbolldali szociáldemokraták, a klerikális reakció
ügynökeivel kapcsolatban: ,,La kell
leplezni és el kell t á v o l í t a n i A
mi Pártunk, a kommunista
párt,
ha valamit mond — és ezt nekünk!
végre már meg kell szoknunk —1
azt
sző szerint
érti. Meri
minden sző. amit a Pártunk mond,
az átgondolt, a marxizmus-leninizmus fogalma szerint megfogalmazott beszéd, pontos, félreérthe?etleni
beszéd. Nem Így mondja a határozat: „El kell távolítani és le kell
leplezni..." az ellenséget, hanem
magával a mondat megfogalmazásával Is felhívja a figyelmünket az
alapos
felvilágosftó,
tudatosító
munkára. ,.Le kell leplezni" először, meg kell mutatni a gvár minden dolgozójának — a gilfonóban
Is, ahol tegnap beszélgettünk
a
munkásnőkkel — hogy milyen aljas eszközökkel, milyen sötét szabotázsokkal akarják a jobboldali
szociáldemokraták megakadályozni
a békés, boldog, munkáséletünket
és ftzu?án „el
kell távolítani".
Egvik a másik nélkül — az eltávolítás az alapos leleplezés — és a
leleplezés az eltávolítás nélkül —
csak fél mnnkn. Fél mnnkát pedig
nekünk nem
szabad végeznünk.
Központi Vezetőséglink határozatának végrehajtásában — és teljes
mértékű, bolsevik mnnkát kell végeznünk az ellenség ártalmatlanná
tételében Is.
Ráday Pál.

ellenség leleplezéséhez. Mert az,
hogy mi a jobboldali szociáldemokratákkal elnézők voltunk, — bíztunk abban, hogy a tények, eredményeink, tehát Pártunk politikájának
helyessége jobb
belátásra
bírja
ezeke? — egy pillanatig sem jelenthette és ezután sem jelentheti azt,
hogy az a k t i v kártevéseikkel,
szabotázsaikkal szemben is elnézőeknek kell lennünk. Fátylat — a
feledés fátylát — borfiottuk a multjukra, de ez a fátyol kötelességeket jelent a jelenben. Megtisztelő és
súlyos kötelességeket! a jobb belátást, az építő munkába való becsületes bekapcsolódást.
A Szegedi Kenderben nem harcoltak kellő mértékben a jobbolodali
szociáldemokraták aktív kártevései
ellen. Ugyláiszik, náluk a „feledés
fátyla" olyan sűrű volt, hogy ettől
a fátyoltól nem látták meg a mögé
húzódott ellenséget. Pedig voltak figyelmeztető jelek.
Ilyen figyelmeztető jel volt a közelmúltban például a légnedvesítő
kompresszor elromlása. Ez az apparátus látja el az egész üzemet
vízzel. Teljesen szabadon áll a szerkezet, aki akar hozzáférhet. Valóban úgy van. hogy csak az nem
nyul hozzá, aki nem akar. Voltak
„megmagyarázhatatlan" géptörések,
gépkiesések. Például az egyik körtetörő tengelyé? esztergályozták és
azért esett ki egv ideig a munkából, mert nem yitlék el az esztergályozás után kovácsolni. Ki a felelős ezért? > Nem kuta'iták. Pedig,
ha egy kicsit utánanéztek volna, a
felelősséget egész könnyen megállapíthatják Lengyel művezetőnél. —
Az üzemben 26 olyan újítás van,
amely nincs bevezetve. Ki felel ezért? Az esztergapadon nincs beveze?ve a négykéses rendszer, amelyet már az egész országban használnak. Ki felelős ezért? Nem állapították meg!
Hogy ezekre nem figyeltek fel
és nem reagáltak élénkebben elvtársaink, hiba. De nem elég ezt
megállapítani. Meg kell „vakarni"
a kérdés?, hadd bújjon ki a hiba
oka is. Ez pedig — a többi között,
de elsősorban — az, hogy elvtársaink nem egyszer és nem kis mértékben húzódoztak az úgynevezett
„kellemetlen", „népszerűtlen"
feladatoktól.
Ez gyökeres alapve?Ő
hiba, nemcsak azért, mert azt eredményezi, hogy az ellenség szinte
szabadon vagy legalábbis viszonylag zavartalanul
garázdálkodhatik,
— hanem azért is, mert a gyár
dolgozóinak többségét, a becsüleies
munkások és munkásnők és elsősorban a gyár
kommunistáinak
megsértését, lebecsülését jelenti. Es
végül azt jelenti, hogy elfelejtették
a Szegedi Kender veze?ő elvtársai:
az Ilyen és hasonló magatartással,
igaz, népszerűvé válnak, — az ellenség előtt. Erre pedig nekünk
semmi, de semmi szükségünk nincsen.
Rákosi elvtárs már a Nagybudapesti Pártválasztmány
ülésén figyelmeztetett bennünke?: „A vállalatvezető elvtársaknak meg kell érteniük, hogy a demokrácia
azért
tette őket vezető helyükre,
hogy
ízléses, szemléltető és ötletes gozóit a szovjet sajtókiállítés.
vezessenek, tartsanak fegyelmet a
Magyar Szovjet Társaság
.szocializmus építése érdekében, ne elrendezésben összeállítva vár- A
tűrjék a lopást, a könnyelmű se- ja mától kezdve Szeged dói- Szegeden, Horváth Mihály-út-

Ma nyílik meg Szegeden

A SZOVJET SAJTÓKIÁLLITÁS

Érdekes megismerkedni
a mult
év átlagos
terméseredményeivel,
amelyeket a kollektív és a magán
paraszti gazdaságokban
értek el
holdanként (0.57 bektár), A szövetkezetekben egy holdról 9.6 mázsa búzát arattak, a magán paraszti gazdaságban — 7.5 mázsát;
a
rozs a szövetkezetben 8.53 mázsát
adott, magán-gazdáknál — 6.8 mázsát; a burgonya — 42.5 és 37.7
mázsát; a kender — 32.2 és 22.4
mázsát.
Ezek a számok — a legjobb agltációt képezik az új kollektív munka elérése érdekében. És a parasztok mind újabb és újabb százai
lépnek be a szövetkezetekbe.
A
Szovjetország kolhozparasztságának
győzedelmes tapasztalata
mint világító-trony mutatja nekik az utat
az új élet felé.
•

AZ ELMÚLT ÉVBEN nagy számú
parasztküldöttség
látogatta
meg a Szovjetúniót. 'A' látottakon
fellelkesülve
mentek haza. Mindegyikük szinte belepillantott
a
saját holnapjába.
— Életvidám embereket láttunk,
akik dallal az ajkukon
mentek a
mezőre a kolhozautókon.
Megtud
tuk, hogyan könnyítik meg a munkájukat az állami
gépállomások.
Meggyőződtünk arról, hogy csak a
nagyüzemi gazdálkodás képes
a
szétaprózot? paraszti
földművelést
kivezetni a felvirágzás útjára
—
jelentette ki Nagy Gábor földműves, kifejezve ezzel az egész küldöttség véleményét.
A magyar falu rálép az új útra.
Nagyarányú villany, rádió, vízvezeték-bevezetési munkála?ok
folynak
a falvakban. Már nem ritkaság, ha
ünnepnapon új filmeket hozó ván-

dorfijm-társaság autóját
látják a
községi klub épülete előtt. Esténként sokáig ég a világosság a falusi „Vörös Sarkokban"
és
az
olvasó körökben. Az agro'technikai
egyesületekben, politikai felvilágosító és önképzőkörökben
folyik a
tanítás. Az ötéves terv
folyamán
falusi szanatóriumokat,
kultúrházakat, népkönyvtárakat, a sportpályák széleskörű hálózatát
fogják
kiépíteni. 1954 végére nem marad
Magyarországon egy falu sem villanyvilágítás nélkül.
Kovács István, az örökös béres
Tuska Pálné, a szegény parasztaszszony és a többi magyar parasztok
ezrei, új életük első gyümölcsei!
aratják. Biztos tekintettel néznek
holnapjuk felé: a boldog jövőhöz,
a szocializmushoz a kipróbált vezető — a Magyar Dolgozók Pártja
vezeti őket.
. . . Magyarországon
most a tavasz teljében van. A Csanádalberti
község bosszú utcájában hosszában
lévő akácok sűrűségét friss, buja,
zöld lomb takarja. A magas
kerítések közül csak úgy
kukucskálnak a faházikók, min?
régen,
de úgy látszik, mintha valamikori
komor
tekintetüket
elveszítették
volna. Ragyogó nap vakítja a sze
met, egyenesen az ablakokra
tűz
és lángjával kiégeti a régi, dohos
élet sarkaiban megbúvó egész pe
nészt. Messziről a traktorok erőteljes zúgása hallaiszik, onnan, ahol
a volt földbirtokosi kúria
mögötl
Blaskovics úr volt béresei dolgoznak kollektív gazdaságuk földjein.
Teljes lendületében él az első
magyar ötéves terv első évének
tavasza.
Csanádalberti község
Magyarország.

cai kiállítóteremben rendezi
meg ezt az igen érdekes és
tanulságos kiállítást, amelyet
Budapesten a dolgozók tömegei látogattak.
A kiállítás több részből álL
Főhelyet a Pravdának, a Szovjetunió Kommunista (bolsevik)
Pártja központi lapjának fejlődését bemutató képek és
ere'deti példányok foglalják el.
Láthatjuk, hogy a Bolsevik
Párt lapja bogyan szervezte,
mozgósította a tömegeket a
forradalomra, hogyan irányította őket a Nagy Honvédő
Háborúban, s az ötéves tervek,
az újjáépítés idején egyaránt.
Láthatjuk a kiállításon az
élenjáró szovjet sajtó legkülönfélébb ágait, a tartalmában, kivitelében egyaránt kiemelkedő politikai, kultúrális,
technikai, gazdasági és ifjúsági folyóiratok tömegeit, valamint a Szovjetunió nemzetiségeinek saját nyelven készült
lapjait is, amelyek mindegyike a szovjet sajtót, a világ
élenjáró iránytmutató sajtóját
tartja példaképének. A szovjet
sajtó amelyik Lenin elvtárs
tanításának megfelelően mindenkor
betöltötte hivatását
példa az egész világ kommunista sajtója, így a mi sajtónk
számára is.
A szovjet sajtókiállítás ma,
délelőtt 10 órakor nyílik ünnepélyes keretek között és minden nap reggel 9-től, este 8-ig
díjmentesen megtekinthető.
,.
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1L iinjék el a bürokrácia a MA V-nál iscAz élettani
Felesleges bürokratikus eljárások: gátolják a szegedi vasutasok jó munkáját
Pártunk Központi Vezetőségének
a magyar
népgazdaság fejlesztése
legközelebbi feladatairól szóló határozata többek között élesen rávilágít a bérezés vonalán megmutatkozó
aránytalanságokra és zűrzavarokra
ii. Gazdasági vezetőink nemcsak akkor követnek cl nagy hibá't, mikor
egyes dolgozókat a végzett munkájuk értékénél magasabb bérkategóriába sorolják be, hanem akkor is
ha nem fizetik ki a végzett munka
teljes értékét. Az ilyan hibáknak első következménye az. hogy meglazul
a munkafegyelem, az ellenségnek és
számos öntudatlan dolgozónak alkalma nyilik normalazflásokra, bércsalásokra és egyebekre Ebből minden tekintetben csak dolgozó népünknek származhat kára. Ha ezt
nem veszik figyelembe üzemeink gaz.
dasági vezetői, önkéntelenül is ellenség szekértolóivá válhatnak, különösen akkor, ha nem ismerik lel
kellő időben az ellenség aknamunká.
ját. Például, ha nincsenek tisztában
azzal, hogy ötéves tervünk sikeres
teljesítésére milyen hatalmas veszélylyel van. a bérezés vonalán még most
Is sok helyen megtűrt, sőt istápolt
bürokráciaa

nevetségesebb és igen kellemet/len
formája. Ezek után sem is csoda,
ha már közismert jelszavá válhatott, hogy a „MAV mindig ilyen
volt."
Ez azonban a hibáknak csaik
'
kisebbik része. — A szegedi dolgozók már egész elszoktak az ilyen
dolgoktól, szintié hihetetlennek tűnik előttük, bogy az egész országban „kivételesen" a szegedi
Tisza pályaudvar gyorsáru raktárában még ma is 24 órás munkaidejük van a dolgozóknak, a teherraktárban pedig 12 órát dolgoznak egyszerre az oda beosztott munkások.
Ezen a tűrhetetlen állapoton „nem
tud" változtatni a MÁV igazgatóság. mert „Így van ez már évtizedek
óta." Igen, ez igy van, de nagyon
szomorú dolog, mert a MÁV felső
vezetősége még most sem tud szabadulni teljes egészében a „muM
évtizedek" súlyától.

szinte csak úgy „zsebből" kapják a
pénzt, de nem tudják, hogy mennyi
volt az esetleges levonás, nem tudják ellenőrizni hogy megkapták-e
valóban a teljes bért.
Éppen ideje, hogy a MÁV Központi Igazgatóság (elszámolja dolgozói segítségével ezt az „évszázadosnak" tűnő lemaradást. Legfőbb
ideje, hogy vasúíforgalmunk működéséből is kisöpörjék a letűnt kapitalista társadalmi rend utolsó csökevényeit is. Mert, ha ezeket továbbra is megtűrik, szinte megcsúfolják eddigi eredményeinket, lebecsülik a kétezertonnás, az ötszázkilométores mozgalmat, a Volmann
Gellértek, Jánosi Józsefek és a
többi öntudatos szegedi vasutas kimagasló eredményeit, akik szívvellélekkel tanulták Pányin elvtárs-tó!,
a szovjet mozdonyvezetőktől és
vasutasoktól.
A MÁV Központi
Igauga-íóság hagyjon fel a frázisok
„Zsebből" adják a fizetést hangoztatásával és ehelyett inkább
De ez még mindig nem elég. — tényekkel mutassák meg, hogy vaEgyetlen hely ez, ahol a dolgozók- lóban követik a hős szovjet vasutanak nem számolják el papíron a fi- sok példáját.

zetést

Növekedett a bürokrácia
így van ez a szegedi MAV Tiszapályaudvaron is. Ezért jórészben a
budapesti MAV igazgatóság a (ele.
lős, de nem sokkal kisebb része van
ebben a helybeli vezetőségnek sem.
A dolgtnók egyáltalán nem tudják,
kiszámítani keresetüket. A teherraktárban olyan dolgozót sem találtunk,
aki legalább csak azt tudná, hogy
normába, időbérbe, vagy teljesítménybérbe dolgozik-e Csak azt tudja mindenki, bogy a végzett munkáért rendkívül alacsony a fizetés. így
volt ez már — mondják többen —
évekkel ezelőtt is. de az utóbbi időben változott a helyzet, sőt még erő.
södöM itt a bürokrácia.
Pár hónappal ezelőtt sokkal köny.
nyebb volt kiszámítani egy dolgozónak a munkadíját, mint most. Pedig
a központi igazgatóság szerint ez
már új. „könnyebb" bérezési rendszer Régen egy dolgozónak a havi
alapfizetése 267 forint volt, ehhez
aztán hozzájött a lakbérsegély, a
családi pótlék, normapénz és még
egyebek — úgyhogy a havi keresete
tfibb esetben a 480—490 forintot is
elérte. Bár ennek a kiszámítása is
rendkívül körülményes volt,
most
még komplikáltabb lett.

Hosszú számtani művelet
Egy-egy raktári munkásnak rendes körülmények között 240 órát
kell munkában tölteni, ebből 120
óra számít, elektiv munkával eltöltött időnek és ezt külön is (izetik. Ebből számítják ki aztán, hogy
mennyi bér jár egy-egy raktári
munkásnak Ugy, hogy az össz jelenléti időt megporozzák az úgynevezett
kulcsszámmal.
10.5-e,'
(ennek a kulcsszámnak az eredetét
senki sem ismeri az egész MAVnál, csak azt tudják, hogy az igazgatóság állapította meg valahonnan.) Amikor ez a müvelet megtörténik, utána a napi munkaórák számával elosztják az összeget, ezután
még az elosztott mennyiségből kivonják a „tényleges munkaórák
számát", ami maradt, azt megszorozzák az alapórabérrel, 189 >oriívllal s ez lesz a dolgouó alapfize.
lése Ezután adják még hozzá a
családi pótlékot és a különböző járandóságokat. Többek között hozzáadják még a várakozással eltöltött munkaidőt, melyet 50 százalékos időbérben számolnak el.

„ I MAV mindig ilyen volt"
Ezeknek a műveleteknek az elvégzése után a számfejtők és a bérelszámolók feneketlen s-ám és adattengerbe keverednek, szinte idegösszeroppanásig kell küszködniük a
számokkal, mire meg tudják, hogv
például Gercs András raktári munkás összesen mennyit keresett az
elmúlt hónap folyamán, Ez a bérelstamolás amellett, hogy meglehetősen nagy bérelszámoló apparátust
igényel, a bürokráciának egyik

vi'ltiX

Sorba állnak a

munkások,

Csépi

József.

A DISz tagjai lettek
a nyolcadikat
végzett úttörők
Évzáró ünnepségek az iskolákban
Szómba.on délután a szegedi
általános iskolákban évzáró ünnepségek és ünnepi csapatgyülés
keretéiben adták át a VIII. osztályos úttörőket a DISz-neík. Valamennyi iskolában rövid k u M r .
műsorral kötötték össze ezt a
nagy eseményt. Mindenütt ezavaJaiokat, énnakkari számokat', népi táncokat adtak elő az úttörő kultúrcsoportok.
A Madách-utcai iskolában az
ünnepi csapatgyülés keretében
Zolllai Árpád csapatvezető mondott beszédet a Dolgozó Ifjúság
Szövetsége jelentőségéről. Bartos Tibor pajtás, rajvezető kö-

MIÉNK

szönte meg a Pártnak, hogy lehetővé tette számukra a DISztagságot. A beszédek után ünnepélyes keretek között adták át
Szabó András VII. osztályos tanulónak a jó tanulási érdemrendet. Fekete László. Dévény Pál.
Tarnay Tamás pedig példás tanulásáért oklevelet kapott. Barna Irma elvíársnö meleg ünneplés közben vette át az 57 nyolcadikos úttörőt, akik ettől a naptól kezdve a DISz tagjai lettek.
Az ünnepséget
nálé eléneklésével

A

Legyen ma versem játék,
áldott ajándék,
láfyhangú hárfa
szép, kékszemű lányok
gyöngyöző, piros nevetése
•— mit mindenki kedvel.
Legyen ma versem fegyver
jövendő életünk
éledő vetése
erőslzmii, bátor fiók kezében
hüvelyéből röppenő
mezleien kaed.
Csatábahivó
érehangú kürt,
és zengje százezer
és zengje millió
fiatal szív,
bátor tekintet
szilárd jellem
fogadalmát:
„Billnesbeverő
körlttnbevető
töke hatalmát
inegdüntjük végre,
('zenjük minden
más zsírján élő
hatalmas úrnak;
niiirs hatalom
és nines erő,
mi megtörné az építő munkát!
Gyümölcsleverő
háborús szelek hiába fújnak
győzelmét kivívjuk mégis az újnak,
ml, fiatalok,
magyar ifjúság,
akik összegyültünk ma, hogy httel tegyünk
jövőnk mellett
és mrsszehallő szóval
a világba kiáltsuk:
egységbe forrtunk
és jóval
erősebbek vagyunk
mint ifjú e.sapat bármikor volt!
Ml. fiatalok,
magyar Ifjúság
fegyelmezett tömött sorokban
h-lniliink már.
Előliünk jár,
''irmát,
vezet
a Párt.
és nyomunkban

*

-

-
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iHÍudúrqijüléi eLStt

A magyar orvostudósok és tudósje. alatt dolgozó szegedi Élettani Inlfr
lőttek társasága; a Magyar Élettani zet kutató gárdája 1946-.ban egy ta-

Társaság minden évben egyszer öszszeül, hogy kiértékelje a® elmúlt év
tudományos kutatásainak eredményeit. Az idei, XVI. vándorgyűlés
helye Szeged lesz. A Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézetet érte az a kitüntetés, hogy megbízást
kapott ennek a nagyjelentőségű kongresszusnak, hatalmas seregszemlének megrendezésére.
A június 21—24-ig tartó vándorgyűlés több mint 300 bejelentett
résztvevője 100 előadás keretében
számol be elért eredményeiről. A
résztvevőknek nemcsak a beszámolás lesz a feladatuk, hanem a 100
előadás anyagának a megvitatása isEz a nagy munka különös jelentőségű most az 5 éves terv első évének végén.
A népi demokrácia kormányzata
az elimult években hatalmas összegeket fordított az orvosi kutatás
előmozdítására, az intézetek fejlesztésére, új laboratóriumok építésére,
új műszerek beszerzésére, a tudósok gondtalan megélhetésének biztosítására. így — hogy csak egy intézetet emeljünk ki _ az Idei kongresszus rendezésével megbízott dr
Issekutz Béla professzor vezetése

nársegédből és egy gyakornokból
állott. Ma három tapasztaltabb
aszisztens vezetése alatt 10 fiatal
tudósjelölt dolgozik az Intézetben.
1945-ben az Intézet érdemleges kutató munkára alkalmas fefsz-relésael nem rendelkezett. 1948 és 49-e«
évben kiutalt 140.000 forintnyi tervhitelból fontos, a modern követelményeknek
megfelelő
műszerek
egész sorának beszerzése vált lehetővé. Az Intézet a Dóm-téri ,-Cf*
épületszárny megépítésével jelentékenyen bövüH, új laboratóriumoklat,
állatistállókat kapott
Ez azonban csak egy a sok intézet közül, melyet a 3 éves terv
állított talpra, rendezett be és bövttelt ki.
Érthető tehát, hogy a® egész ország orvostársadalma nagy várakozással tekint a kongresszus e'é,
mely nemcsak orvostudományunk
fejlődéséről ad számot, hanem tükrét adja az egész magyar tudományos életnek is és megmutatja, hogy
kutatóintézeteink hogyan használják
fel a dolgozó népünk pénzét és hogyan fordítják munkájuk eredményét a dolgozó nép javára.

Borodin szimfóniát mutatott bs
a Filharmónia évzáró hangversenyén
felhasználatlan."
A Szegedi Filharmónia
legutolsó, böl, amely még
évadzáró
hangversenyén
Borodin
Ehhez a haladó zenei körhöz farmultszázadi
orosz zeneszerző Szege- tozott Borodin is, a most bemutaden még soha nem játszott
második tott szimfónia
szerzője. Borodin
a
szimfóniáját
mutatta be,
zongoraművész
Balakireo
ösztönzéfoglalA 19 századj Oroszországban
a sére kezdett komolyabban
bej
forradalmi
mozgalmak
lángragyuj- kozni a zenei tanulmányokkal,
az akkor
rohamosan
totlák a művészek, zeneszerzők vé- kapcsolódott
s ennek
rét is. A század második felében öt fejlődő „ötök" csoportjába
legtevéke.
lelkes zeneszerző összfogott,
hogy a forradalmi zenei körnek
újjáteremtse
az akkori
arisztokra- nyebb tagja lett,

tikus, konzervatív.
Nyugatot
majmoló orosz zeneéletet,
,,Vissza
a
néphez!"
— adták ki a jelszót
$
ezzel a programmai
alaposan
felrázták az akkori orosz
kultúréletet.
Ennek a forradalmár
zenei körnek
a vezére a zenei realizmus
atyja,
Musszorgszkij
volt, akj Igy
határozta
meg az „ötök"
forradalmi
az Internacio- programját: ,,Az áj orosz zen* Infejezték be. duljon ki az orosz népdal kincsé-

GYŐZELEM
Szépül az ország.
}

Ifi új gyár,
ott új híd,
tágas, világos munkáslakások,
sokezer új könyv, vers, szobor,
boldog parasztok,
rendezett falu
hirdeti, hogy méltók vagyunk hozzád
nagy példaképünk,
Lenin—Sztálin-nevelte Komszomol!"
*

. . . É s száll az eskü
és száll a dal,
boldog ma minden fiatal
s e boldogságot hirdesse hát,
az Ifjúság szavát
adja tovább
jjj,
bátran a dal!

Borodin
müvei megvalósították az
„ötök"
zenei programját,
műveiben
— Igy a bemutatott
második
szimfóniában is— gazdag népzenei anyagot találunk.
Borodin
szimfóniájáj
nak szegedi
bemutatója
a
haladó
zenei hagyományok
ápolását
jelenti.
Csak
a
haladó
zenei
hagyományok
ápolásával
teremthej
tünk meg korszerű, a széles néprflegek ízlését
kielégítő,
szocialista
zenekultúrát!
A hangverseny műsorán a Borty
din-szimfónia
bemutatója
mellett
kéf magyar romantikus
mű ]g szere,
pelt. Goldmark
Károly
mindenkor
szívesen hallott könnyed,
közérthető
SzakurrJafcrnyitánya
az
elfelejtett
keszthelyi
magyar komponista
művészetét idézte. Liszt Ferenc „Les
Preludes"
című szimfonikus
költe.
menyében nem Lamartin
misztikus
..meditációit"
és a polgári zeneesztéfikusok
idealisztikus
belemagyarázásait élveztük, hanem a ragyogó
hangszerelést, az áradó bőségű, szém
les tömegekhez szóló
dallamvilágot,
A műsor változatosságát
és színes,
ségét
fokozta a kitűnő
énekesnő,
Papp
Júlia,
az Állami
Operaház
tagjának énekszáma, aki Weber óce.
ánáriájáf
adta elő remek
tudással.
A Pártunk
segítségévet
megalakult
Szegedi
Filharmónia
utolsó
koncertjével
is állandó
fejlődést
mutatott
Ha a „Les Preludes"
fafúvó-állásai lazák is voltak, ez milsem von le a koncert értékéből
A
vezénylő Szerdahelyi László
különö.
sen az orosz szimfóniabemutató
elő.
készítésével
végzett
igen
alapos
munkát

Legyen ma versem játék,
áldott ajándék,
lágyhangú hárfa,
szép, kékszemű lányok
gyöngyöző, piros nevelése
— mll mindenki kedvel.
Legyen ma versem fegyver
jövendő életünk
éledő vetése
erősizmú, bátor fiúk kezében
hüvelyéből röppenő
meztelen kard.
Csatábahivó
,
érchangú kürt, 1
és zengje százezer
és zengje millió
fiatal szív,
bátor tekintet
szilárd jellem
fogadalmát;

Reméljük,
hogy
az
„évadzáró"
hangverseny nem jelenti
a Filharmónia munkájának
időleges szüneteltetését
Szeged dolgozói,
éppen a
Filharmónia
jó
munkája
alapján
további,
szabadtéri
szórakoztató
hangversenyeket
várnak tőle a nyár
folyamán
is.
Király
J,

Úttörőket vesznek fel a DISz-be

Billnesbeverő
börtönbevető
tőke hatalmát
megdöntjlik végre.
Gyümölesleverő
háborús szelek hiába fújnak
győzelmét kivívjuk mégis az újnak!

KONCZ ANTAL

Vasárnap délelőtt fél 10 órakor
az újszegedi szabadtéri színpadon a
DISz ünnepélyes keretek között fogadja soraiba a VIIMk osztályt
végzett 1200 úttörő pajtást.
Ezalkalommal tartiák meg az iparostanuló iskola hallgatóinak évzáró
ünnepélyét is- A kiváló tanulók az
ünnepségen veszik át a kiváló tanuló jelvényt, -zákokleyelet és
cgy.éh dijakat.
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KALÁSZÜMK
Javában

LEMGETI... _

folyik
Szegeden és környékén a rozs aratása,
de hamarosan
mindenütt
sorra
A klerikális reakció és a kulákok aknamunkája
ellenére is sikeresen, lendületesen
a nyári mezőgazdasági
munkálatok

J^eltkenő
melegen süti a nap a földeket
A szegedi határban
mindenfelé meleg, forró a levegő. A legelőkön csoportokba verődve dug.
jók össze fejüket a birkák, amint azt az ilyen nagy melegben szokták,
A
tikkasztó idő ellenére mégis ügyre mozgalmasabb
már a határ élete nemcsak Szegeden és a szegedkörnyéki falvakban, tanyákon, de szerte mindenütt az országban
Nagy munkát végez dolgozó parasztságunk:
egész évi
fáradtságának
eredményé/ takarítja be, még boldogabb
jövőjét
biztosítja
az
aratás,
cséplés, terménybeyűjtés
lelkiismeretes,
gondos
és idején való, körültekintő elvégzésével. Nincsen egyedül ebben a munkában dolgozó parasztságunk, mert segif neki a munkásosztály,
segítenek neki a gépállomások
dolgozói, segítenek azok a gazdag tapasztalatok,
amelyeket
felhasználhat
a Szovjetunió szovhozainak életéből és segít mindenben, mindenütt
iránytmulatásával,
szervező, felvilágosító
erejével a Párt.
^

zegeden és környékén már javában folyik az aratás munkája, bar a
búzára zömében még csak ezután kerül sor Az ősz; árpát azonban már majdnem mindenütt teljesen learatták és a határjárók
sűrűn tárhatnak rozskereszteket ig a földeken. A búza viaszéréséhez sem sok
van
már hátra, szórványosan — mint például Nagyfeketén —, már meg is kezdődött az aratása, de a legtöbb helyen a hét végétől vágja rendre a kasza,
vagy az aratógép
Utána jöhet a cséplés és nyomban azután a terménybegyűjtés, amelynek minél előbbi teljesítése nemcsak döntő érdeke dolgozó parasztságunknak
s vele együtt az ország minden dolgozójának,
de külön jutalmat
is biztosit számukra határidőre való
teljesítése.
Mindazok
pedig, akik még előrelátóbbak
és megragadják azt
az újabb
segítséget,
amelyet népi demokráciánk
nyújtott — külön mázsánkénti
6 forint jutalmat is biztosithatnak
maguknak, ha július 8-ig megkötik szállítási szerződésükét a földművesszövefkezeltel.
Akkor azután nyugodtan láthatnak
i,.
aratásnak, a cséplésnek, amely után a géptől a szövetkezetbe viszi a fejadagján, vetőmagszükségletén
felüli felesleges gabonáját
minden
dolgozo
paraszt, aki nem ellensége saját magának, hanem gyarapodni akar s ezzel
együtt előakarja
segíteni a minisztertanács
határozatának
teljesítésével
ötéves tervünk sikerét, népünk életszínvonalának
emelkedését
J^Jem

kis feladatokat
kell még addig megvalósítanunk,
amíg nyugodtan elmondhatjuk,
hogy becsülettel teljesítettük
a nyári
mezőgazdasági munkák elvégzését
Sok mindenre kell még addig
ügyelnünk.
Vigyáznunk
kell a legkisebb szemveszteségre is
A szemveszteséget ugy
csökkenthetjük
a legkisebbre, ha a tarlót jól felgereblyézzük,
a kaparékot
összeszedjük, a cséplőgépet naponta ellenőrizzük, hogy nem szórja-e a magot. Ehhez elöljáróban
szükséges, hogy a búza aratását
viaszérésben,
a
rozsot teljes érésében, az árpát — ahol még jenne — sárgaérésben
kezdje
meg minden dolgozó paraszt. Gondolni kell arra is. hogy „ tarlóhántást az
aratással párhuzamosan
végezzük, hogy az aratás befejezése után röviddel
beíri*-ődjók
a tarlóhántás is
öveire -minden dolgozó paraszt, termolöcsoportok
és egyénileg gazdálkodók
egyaránt Pártunk,
nép; demokráciánk
minisztertanácsa
útmutatásait
a munka sikere érdekében. A sikernek elengedhetetlen leltétele mindezek mellett a dolgozó nép ellenségeivel, n Mákokkal,
a klerikális reakció ügynökeivel szembeni fokozott harc. Máris több szegedi és
szpgedkörnyéki
eset bizonyítja, hogy a kulákok megkezdték a támadás/ a
nyári mezőgazdasági
munkálatok
eredményes elvégzése ellen is
Dolgozó
parasztságlnk
egységes fellépése, ébersége és Pártunk
iránti
hűsége
_
amelynek megnyilatkozásait
ugyancsak mind nagyobb mértékben tapasztalhatjuk — idejében megakadályozza
és visszaveri az ellenség
ravasz,
fondorlatos
aknamunkáját.
h)> gyarapszik majd jövő éüj kenyerünk
igy épül, szépül,
erősödik
népi demokráciánk
s benne válik mind derűsebbé a dolgozók élete.

Örömmel
kötik a
szerződéseket
Az idén nyílik először lehetősége
a dolgozó parasztságnak arra, hogy
szállítási szerződést kössön, s ezzel jóelőre biztosítsa magának felesleggabonája értékesítését, mégpedig jó áron. sőt az áron felül mázsánkénti f> forint jutalmat is. A
dolgozó parasztok élnek is ezzel a
nagyszerű lehetőséggel.
Tápén például pénteken kezdődött
meg a földművesszövetkezetben a
szállítási szerződések kötése. Már
reggel 8 órakor belépett az első jelentkező; Miklós Antal, Széchenyiutca 22 szám alatti hét holdas dolgozó parasz't, bogy minél
előbb
biztosítsa magának a szerződéssel
járó előnyöket.
— Jól jön ez a segítség — mondotta — s behozom én minden felesleg gabonámat, bogy még nagyobb legyen a jutalom. De néni is
várom meg a határidől sem, hanem
behozom nvomban a géptől. Minek
ctersein otthon az egereket vele,
vagv minek szikkadjon rám odahaza.
Igy gondolkodtak a többiek is.
akik felkeresték
a földművesszövetkczelet és a szövetkezeti irodában Terhes Rozál rövid idő alatt
egész sor dolgozó paraszt nevét írta
fel a szerződéskötési lapra. Az elsők között volt a másik Miklós Antal öMioldas dolgozó paraszt, a József 'Attila-utca 11 szám alól. Terhes József II holdas újgazda, a
Rét 51 szám alól. Miklós Sándor
11 holdas, a Tolbuchin-utca 13
szám és Miklós R. József bétholdas
a Rét 103 szám alól

Kisgyjlésok, felvilágosító
munka
A most következő napokban előreláthatóan még nagyobb ütemben
folytatódik a szerződések kötése.
Vasárnap négy-öt helyen is kisgyíiléscket tart a szövetkezet a falu-

mázsás termést várnak a tápaiak,
de 'többen még a tizenkét mázsás
holdankénti átlagban is jogosan bizakodnak.
Hétfőn, kedden egyes helyeken

már meg is kezdődik Tápén a búza aratása. A földművesszövetkezet
addigra elkészül a szükséges előkészületekkel, egy-két nap alatt nagy
raktárukat kijavítják, fertőtlenítik,

de ha szükséges, újabb raktárakat
is állítanak be. Mindennél fontosabb
számukra most a nyári munkák, a
terménybegyüjtés zavartalan biz'o.
sítása.

Tápé legszebb gabonája a termelőcsoportban
található
Az idei különösen szép 'termés
betakarítása idején lesz inunka elegendő. Mert csakugyan szép és
gazdag termés várható az idén.
Mindenfelé tömöttek a kalászok. A
legszebb termés a környéken mégis
az „Ady Endre" termelőcsoport
földjén mutatkozik. Az ara'tógép
most rövid időre csöndcsen pihen
a csoportnál, amíg néhány nap múlva meg nem kezdik a búza aratását.
'A'z őszi árpát aratták le vele,
amely 15—16 mázsát is adott holdanként. Nagyon szép eredmény ez,

hiszen tavaly csak 8—10 mázsát értek el.
Az idén azonban még körültekintőbben, gondosabban végeztük a
munkát, — magyarázza Lele Antal
elvtárs, a csoport párttitkára. —
Nem sajnáltuk ősszel a mélyszántás't, az állandó műtrágyázást, azután a tárcsázást, tavasszal pedig
a fejtrágyázást. Ezzel az alapos
munkával érhettük el az idei jó
termést és ezért várunk a búzából
is holdanként legalább 15—16 múzsát.

ban még meg akarják kapálni, de
ha jut idő, már aratás közben is
elvégzik ezt a munkát azok, akiket
éppen nélkülözhetnek.

Támad a kulák
és a klerikális
reakció

A jólvégzett munka boldog öröme't okoz a csoportbelieknek, de
egyre jobban felkelti az érdeklődést a termelőcsoport iránt az egyénileg gazdálkodó parasztok közül is.
Annál nagyobb gyűlölettel figyelik
a csoport jó munkáját éppen úgy,
mint a kis- és középparasztok szorgalma nyomán mutatkozó szép terméseredményekét a kulákok.
A Szanka Antal, Domonkos József, Török János, a 60 holdas
Farkas, Török Györgyné-féle kulákok nem tudják elviselni, hogy
egyre szebb lesz a dolgozó parasztok élete. Jellemző, hogy amíg a
termelőcsoport, de a kis- és középparasztok földjei is gondozottak,
addig például Szanka Antal kulák
annakidején sem az árpának, sem
a zabnak a vetéséhez nem készttette elő a talajt, hanem a gyomos
ugarba vetett bele. Vetés u'tán szinte nem is látszott a 'talaj színe, csak.
az aent, a gyom, meg a gaz. 'A'
DÉFOSz leplezte le szabotázsát és
most a közeljövőben tárgyalja majd
ügyét a szegedi megyei bíróság,
A termelőcsoportbeliek örömmel a géppel öt ember végezte el, így hogy elnyerje méltó bünte'iését.
nézegetik már búzájukat, amelybe a többiek a csoport más fontos miniA kulákok gyűlöletét a becsülea jövőhét végefelé beáll már az ara- katerülctén dolgozhattak azalatt. Éj- tes dolgozók iránt még inkább fűti
tógép. Nagy segítségükre volt ez a jel tizenegyig hordták az aratás dr. Lengyel Antal plébános, aki
gép az idei aratásnál, de meg is n a j,ján a rozskereszteket, de szjpm- egymásután hirdet meg — azállták mellette keményen helyüket b a ( r a m á r össze rak'ták az utolját is előtt teljesen szokatlan
időben
a munkában a csoportbeliek. Azt a
.
— rendkívüli vecsernyéket és hamunkát, amelyet azelőtt egy nap • jólvégzett munka befejezésekép- sonlókat. hogy elvon ia a munkából
alatt huszonöt ember végzett, most I pen.
a' befolyása alá került dolgozó parasztokat. Napközben, meg estefelé
A növényápolás sem maradhat el
ide is, oda is ellátogat a faluban,
De nemcsak a gabonafélék terén re, úgy eresztették előre a vizet is igyekszik befolyását minél inkább
végzett jó munkát az „Ady Endre" és ezzel zavartalanul elvégezhették érvényesíteni, de különösen Domonkoséknál. Török Györgvnééknél
termelőcsoport. Nem zavarta őket ezt a fontos munkál.
'Á csoportbeliek tudják, hogy el- s velük együtt a 'többi ku'akoknál
a nagy meleg és a szárazság sem
abban, hogy eredményesen végezzék engedhetetlenül fontos a növény- fordul meg igen gyakran. Ott siitikel a paprika palánták kiülte'íését. ápolás idején való 'teljesítése. Igye- főzik ki terveiket, amellvel zavart
öt holdon végezték el a rakodást, s keznek még a nagy dologidő előtt igyekeznek kelteni a dolgozó pahárom artézi kútjukkal megoldották elvégezni ezért a jó termést bizto- rasztok között.
a vízproblémát. Ahogy haladtak elő- sító növényápolást.

Érdeklődé«
a
csoport
iránt

szállítási

ban, hogy megismertesse a szerződéskötés
lényegét. Ezenkívül az
egyes családokat is felkeresik és a
népnevelők személyesen magyarázzák el a szükséges tudnivalókat.
Már a mult vasárnap is tartottak
ilyen felvilágosító kisgyűléseket és
ezek során is. de a többi alkatomTv V V
mai is igen bizakodó hangulat mu1 fi
latkozott a községben. Sokkal jobb
termést vár mindenki, aki becsület.
Most is folyik a kapálás. Nvolc koricájukat már kétszer megkapáltel végezte munkáját, mint az el- hold szójababjuk kapálását végzik ták és ugyancsak kéiszer kapálták
mult esztendőben. Átlag nyolc- tíz szorgalmasan. Tizenkilenc hold ku- a tányéricát is. Aratás után azon-

Versenyta hésmll (el munkára a sánttorfalvi
gépállomás

Sándorfalva határában is biztató
kép fogadja az arrajárókat. Javában folyik a rozs aratása és mindenütt igen szép a termés, tömöttkalászá rozskeresztek fekszenek a
földeken. Valamennyi közül kiemelkedik azonban a 'termelőcsoport rozsa, amelyből még felnyújtott karral is alig látszanak ki a csoporttagok. mert legtöbb helyen 2.30—2.40
méter magasságot is eléri. A búza
szemképződése is sokkal
szebb,
mint tavaly és a szalmája is jobb
a tavalyinál. Jövőhét közepén a termelőcsoportnál a búzába is beáll az
aratógép, de másutt is a környéken
rövidesen megkezdődik a búza aratása.
Rendkívül nagy segítsége't jelent
Sándorfalván a gépállomás, amely
mindjobban fejlődik,
mindjobban
növekszik felszerelésében és egyre
inkább büszkék is rá a sándorfalviak. Most éppen nagy öröm érte a
gépállomást Reggel három és fél
tonnás teherautó futott be a gondos. rendben tartott, gépekkel teli
nagy gépállomás udvarára. Örömmel vették körül a traktorislák. különösen;' amikor Németh József elvtárstól, a gépállomás vezetőjétől

kerül a búza is —
haladnak

megtudták, hogy ök kapták ezt n
teherautót. Az új autó nagy segítségére lesz majd a gépállomásnak
és igy természetesen a dolgozó parasztságnak is. Lényegesen olcsóbban és gyorsabban szállíthatják be
ezzel a földekről
terményeiket,
ugyanakkor ezáltal felszabadulnak
más munkához a vontatói.

Vetitettképes
előadás
a
cséplőgépnél
Az aratás, cséplés, terménybegyüjtés nagy munkájára szorgalmasan,
versenyben készült fel a sándorfalvi gépállomás. 'A' nagy színben ott
sorakozik tíz cséplőgép, amely nem
is olyan régen még használhatatlan
állapotban volt. Az Ifjúsági Kongresszusra ajánlották fel. hogy megjavítják ezeket és a felajánlást valóban serény munka követte. A traktorok körül még mindig folyik a
javítgatás, versenyben
gondozzák,
ápolják őket, bogy megállják helyüket majd a nagy munkában.
A gépállomás nem feledkezik meg
a felvilágosító munkáról sem: a

cséplőgépeknél esténként vetítéssel
egybekötött előadásokat tartanak.
Vetített képekkel és előadásokkal ismertetik meg a dolgozó parasztságot
a szovjet kolhozok életével, de egyben az időszerű munkák legcélravezetőbb elvégzésével is. A gépállomás valóban nagy segítőtársa a
dolgozó parasztságnak, s megvédi a
kulákok uzsorájával szemben.

termelő-

Tápé öntudatos dolgozó parasztsága azonban nem hallgat szavukra, hanem egyre világosabban látja
a helyes utat. Mind nagyobb érdeklődés mutatkozik meg a termelőcsoport iránt. Egyre többen gondolnak arra. hogy belépnek a csoportba, köztük olyanok, min't Molnár
Lajos. Hadobás Mihály, Molnár 'Antal, Nagy Pál, 2—5 holdas, becsületes kisparasztok.
A klerikális reakció és a kulákok támadása mindjobban vereséget
szenved Tápén is és győznek felettük a termelőcsoportbeliek, a dolgozó kis- és középparasztok, akik a
Párt vezetésével szorgalmas munkával biztosítják még boldogabb jövőjüket.
Nemcsak Tápén van ez Igv. hanem mindenütt Szeged környékén
s Csongrád megyében, de szerte az
országban is. A kulák támad, de
a kulák bánja, mert győz felettük
a dolgozó
parasztság öntudata,
győz felettük a munka, amelynek
értelmét, becsületét a Párt teremtette meg számunkra.

Szegeden és környékén mindenütt halad már a
nagy munka, mindjobban kibontakozik az aratás,
cséplés, terménybegyüjtés hatalmas üteme. A szegedi
íöldmíi vessző vetkezet is most végzi n raktárak kitakarítását, fertőtlenítését, s gondoskodik szükség esetén
újdhb raktárak beállításúról is, hogy ne legyen fennakadás a munkában. A szegedi belterületi rész terménybegyitjtésére nyolc raktárt biztosított a földművesszövetkezet, mintegy 330 vagon befogadóképességig. Szükség esetén
azonban még ujabb bét raktárt is be tndnuk állítani.
Népi demokráciánk jelentős segítséget is nyújtott a raktárak javí'ásálioz, bővítéséhez. Igy a szegedkörnyékiek közül Deszken 80 vagon
befogadóképességű új raktárhoz jut a dolgozó parasztság, de jelentősen
bővül a hnlástyal. líjszentiváni, kiibekházi. móraholmi raktár is.
Zavartalanul folyhat tehát az aratás, bátran vághatják a kaszák és
az aratógépek a rendeket, dohoghat a cséplőgép és lelhetnek a zsákok,
nierf Pártunk,' népi demokráciánk minden lehetőséget megteremt a jó
munka végzéséhez és ezzel a nagv nyári munkák sikeréhez, minden dolgozó életszínvonalának emelkedéséhez.
Lőkös
Zcltán
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Ifjúságunk a klerikális reakció ellen
Keddi számunkban részletes beszái -olót közöltünk
arról, hogy a szegedi gépipari gimnázium diákjai és
tanárai iskola gyűlésen egyöntetűen követelték a reakciós Lovas páternek, az Iskola háborús uszító hitoktatójának eltávolítását az iskola tantestületéből. A hét.
fői lskolagyü'és
óta eltelt
napok alatt még ujabb gaztetteire derült fény Lovas
páternek. Erről beszélnek a
gépipar] gimnázium diákjainak szerkesztőségünkhöz küldött levelei.
Dmnyéa Jóasef tanuló például
a többi között a következőket
írta:
Kedves Délma.gyarország!
A gépipari gimnázium I/c osztályának tanulói nevében küldöm ezt a levelet.
Engedjék
meg. hogy egyet-mást megírjak
mit csinált iskolánkban, osztályunkban a klerikális reakció.
Ézévben iskolánkban a katolikus
hitanórákat Lovas páter tartotta. Ezt a lehetőséget arra használta ki. hogy a hittanórákon a
hi'tan tanítása helyett uszított
ellenünk. Többen hallottuk, amikor egy hittanórán azt mondot-

Elegünk

van már a

Szabó Mihály a
gépipari
műszaki
középiskola III. oszt.
diákja is levelet írt szerkesztőségünkhöz. Ebben arra mutat
rá, hogy miért nem jár hittanra.
Arra a kérdésre, hogy miért
nem járok hittanra — veti fel leveiében — igazán nem nehéz a
felelet. Azért,
mert rájöttem
arra. hogv mindaz, amire Lovas
páter tanított volna, félrevezetés,
ámítás. Elég tapasztalatom van
már ezen a téren. Jól emlékszem még arra és soha nem is
felejtem el, hogy milyenek voltak egyes papok a polgári iskolában. Amikor a polgáriba járSzerkesztőségünkbe

/».

vil érkezett Így egyszerűen
kimondva,
nem
nagy eset, hiszen naponta
igen
sokszor
történik
meg De ez a levél nem
olyan, mint a többi.
A
borítékja
is elüt a többiektől: hosszú. A bélyeg
rajta amerikai és csihúgói bélyegzővel
bélyegez,
ték május 22-én, A leiadója — Szekeres András — kusza, kezdetleges
Írással irta rá a
cimet:
„Tekintetes szegedi
Uj.
súg szerhesztőjinek
jókai
Utcza szeged város Ma.
gyar Ország Európa
—
Hungária",
Így szó/ a cfm.
Szekeres András, aki a
húszas években
ment ki
Amerikába,
hogy változtasson itteni
nyomorúsá.
gos életén, tele reménységekkel menf kl. A kósza hir ót is léire vezet• j
te. Nem vette észre, hogy
az Imperialistáknak
olcsó munkaerőre van szükségük,
azért
festenek
Amerikáról
hazug
képe.
kef Elment, mint a többi
száz, ezer cs tízezer ma.
gyar, akiket a z itteni ka.
pitalisták,
urak
papok
és bitangok
félrevezettek,
kizsákmányoltak
úgy,
hogy meg betevő falatjuk is csak ritkán
volt.
Ugy érezte; 6 ts ember.
És az embereknek
joguk
van élni, tisztességes em.
berf életet.
Lehet,
sót
biztos lázadozott
a sorsa és elnyomói
ellen,
mielőtt útnak indult és
Amerikában
kereste, akarta megtalálni a z ígéret földjét
És nem találta
gó aranyatmosó
helyett,
les,

Csobopatakok

napi néhány

ugyanolyan

ves munka

várt rá,

ta: „no higgyék azt a mesét
hogy az ember évezredes fejlődés után egy alacsonyabbrendü
lényből fejlődött ki."
Arról, hogy a ^tisztelendő ur"
ellenünk van, a békeív aláírásának megtagadása győzött meg
bennünket. Iskolánk
ifjúsága
megdöbbenve /ette ezt tudomásul, s ezért is követeltük azonnali eltávolítását. Azt, aki új
háborút akar, aki azt akarja,
hogy országunk ismét romokban
heverjen, hogy tanulásunk abbamaradjon. — nem türjük magunk között A 12-i nagygyűlésünkön elhatároztuk, hogy kérjük Pártunkat, távolítsa el a
nevelőtestületből Lovas pátert.
Kérem a szerkesztőséget, írjanak sokat a klerikális reakció
munkájáról, hadd lássák még a
hiszékeny szülők, mi rejtőzik
egyes papi palást mögött. Lássák, hogy a reakció most sem
hagyja abba támadásait, s lássák. hogy mi felkészülünk a támadásokra. Megszervezzük uj,
ecrvséges ifjúsági szövetségünket amelyen keresztül még eredményesebb harooit tudunk folytatni a klerikális reakció ellen.
Előre a Dolgozó Ifjúság Szövetségének megalakításáért!

cen.

kesermint

butításból

tam, az egyik hittanórán egy fiu
valamiért nevetett. A tisztelendő
ur kihivta, s ráordított, hogy feküdjön le az olajos padlóra. Én
elkiáltottam magam:
„nehogy
lefeküdj!" Erre a pap ugy elvert, hogy alig álltam a lábamon. Ez még a felszabadulás
előtti történt. Ettől kezdve megutáltam ezeket a képmutatókat,
akik szeretetről prédikálnak és
ők ütéssel próbálják meggyőzni
az ifjúságot, a hit igazságairól.
Ezek a papok a felszabadulás
után sem javultak meg. Minden
erejükkel támadják demokráciánkat, befurakodnak sorainkba

EMELKEDIK A TERMELES

és igyekeznek megbontani egységünket.
Minden tisztességes ember utálattal fordul el tőlük. Hála a
Pártnak és éber állam véd emi
apparátulsunknak, sorra leleplezik ezeket a papi palástba bujt
ördögöket. Az utótobi időkben
nyilvánosságra hozott sorozatos
leleplezések nagyon sok embernek lerántották a hályogot a szeméről, megmutatták
a klérus
igazi arcát, azokét, akik vizet
prédikálnak és bort isznak, az
állam pénzén élősködnek és alattomosan támadják
népünket.
Nem kell nekünk ilyen papsúg
és ilyen vallás. Lesuj'íiunk ezekre a fekete lovagokra. Nem tűrjük gazságaikat s mehetnek panaszkodni a Vatikániba, a pipa
,.ősizen tségéhez".
Elegünk van már a butításból,
a szép, de ravasz szavakból. Nem
tudnak többé rászedni, hogy a
páter Lovas-féle papok hazugságait hallgassam. Ezért nem
járok és nem is fogok járni hittanórákra. Természetesen, aki
akar — járhat. Ehhez ezután
szükségesnek tartom, hogy olyan
papok kerüljenek a nevelőtestületbe, akik igazán a nép és a
béke ügyét szolgálják.

A ..Tiszatáj"
írói munkaközösség
több tagja
ma,
vasárnap
a
könyvnapok
keretében előadást tart
Csongrád megye különböző
helyein. Lődi Ferenc Szentesen, Kékesdi Gyula Nagyiákon, dr. Ba
róthi Dezső Makón, Bécsi Tamás Csongrádon,
László Ibolya Kiszomboron,
Papp Zoltán
pedig
Kiskundorozsmán
tart előadást.

amilyentől itt, Magyarors
tzágon meg akart
szabadulni És közel harminc
évig otf v°tt része ebben
hogy még jobban
érvéa munkában.
Nagy
idő nyesítsék a
kapitalisták
harminc
év.
Különösen a dolgozók felett az éhakkor nagy idő, ha
a ség fegyelmét.
munkán
kivül, az éhei
És sokat ir még Szezésen és a
nélkülözésen
keres András
Írja, hogy
kivül
nem
jut
semmi
hiába ástak, vetettek, ka.
másra Talán még ujságra
sem, hogy tudomást
sze. páltak, nem volt semmi
rezzen a világ
folyásáról. haszon belőle, „Hej nem
sehunKeserű, rácsnélküli
bőr- jó a szeginynek
sótönben való vergődés az se" — panaszkodik,
hajtozik
továbbb
kusza
ilyen ember élete,
soraival és
deres fejét
1950-et irunk
És Ste- talán
éppen
pihentetni
keres András nem tudja,
hajtja le csontos két ök.
hogy
Magyarországon
lére, mintha a nehéz, ke.
már nincs „tekintetes úr"
serű
évtizedek
fáraé$ ehhez
hasonló
Bedalmát
akarná
néhány
csületes áj országot
épi.
perc alatt kipihenni
Bi.
tó elvtársak és dolgozók
zony nem jó a „szeginyvannak
Nem
tud
r
nek se,hun se" ahol urak
Muszka Imrékről,
Kék
és bitangok vannak
De
Zoltánokról,
Petrik Kaott ahol vörös
zászlókra,
talinokról, a Széndsi Zol.
ötágú vörös
csillagokra
tanokról, a Balázs
Gab.
mosolyog
a
nap,
ott
rlellákról, az Ohat
Pálok,
nincs szegény. Ott csan
ról, a Kertes
Endrékről
Csak azt
tudja,
hogy volt. Arak zuhanása, az
állandó
e.
Amerikában
valami életszínvonal
melkedése biztosítja
az
nincsen rendben Ur van,
állandó
felemelkedést,
a
kizsákmányoló
s fehér és
rohamosan
emelkedő
színes rabszolga.
életszinvonalat.
„igen tisztelt
tekinte„Már osztán az,
hogy
tes úr" — írja levelében,
de
— „háf mdr mink elin- mj lesz, nem tudjuk,
dultunk,
mert
dolgoz- mán nagyon ritt ez a sze.
tunk. oszt elvötték a há. gény asszony Szeged uzat is, nem tudjuk
miért, tán, meg a testvérnénje
oda
a porciója rendben volt." után, ott van hát,
iparkodnak."
Elvették a
háza t
és
Ritt és biztosan sokat
nem tudja mért
Kellett
asztalán
az
imperialisták, rítt az a „szegény
r
ne
v
sziony
.
Azt
hiszrem
nak, merf "
°lt nekik
nemcsak ő, hanem valaelég helyilk?
Nem
kel.
mennyien Szekeres Andlett De el kellett venni
rásné és Szekeres Andazt a nyomorúságos
kis
rásom milliószor
elátkoz,
vackot, amelyet fél életák azt a napot,
amikor
tükön
kapartak
össze, kitették lábukat az
orönmagukat
sanyargatva, szágból, És mennyire ríhogy megbújhassanak
az hatnak azok a
Szekeres
idő viszontagságai
elől, Andrásnék.
akiknek
tiha fázva, dideregve
ts, tokban, lopva
ezer és
rtndörkopón
kede fedél alatt.
Kellett, ezer
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as egységesítő kongresszus
a PAMUTIPARI
N.V.-ben

(Tudósítónktól) Az elmúlt napok folyamán a szegedi Pamutipari NV-ben is tetőfokára hágott az a lázas készülődés, melylyel az üzemek fiataljai a vasárnapi nagy egységesítő kongreszszusra készülnek. Nemcsak az
üzem, a kulturterem, s az irodák
dekorációi " tanúskodnak erről,
hanem az egyre emelkedő termelési százalékok is,
Mindenki igyekszik, hogy a
felajánlását időben teljesítse. Az
ifjúmunkások közül már eddig
is sokan tértek át két oldalról
három gépoldal kezelésre, most
azonban még többen vállalták,
hogy a jövőben három oldalon
végzik a termelést1. Igy akarják
még ünepélyesebbé, szebbé tenni a kongresszus napját.
Sokan vannak
üzemünkben,
akik már
hónapokkal ezeiő't
megtették kongresszusi felajánlásaikat. Ezek között van

tünk tagságát csak jó munkával,
több'ermeléssel érdemelheti ki.
Éppen ezért minden igyekezettel
azon van, hogy termelését állandóan emelje. Ezt igazolja legutóbbi teljesítménye is. az előirányzott 263 kilogram helyett
299 kilogram fonalat termelt.
Ezok után örömmel mondhatjuk azt;, hogy
a Pamutipari NV ifjúmunkásai megértették a felajánlások teljesítésének fontosságát. Ezzel akarják i j szervezetünket, a DISz-t a Párt
harcos előiskolájává. a hős
lenini Komszomolhoz hasonló szervezetté tenni.
Ebben nagy segítségükre vannak az idősebb dolgozók is, a
fiatalokhoz hasouóan. állandóan
növelik termelékenységüket.

Szécsi Erzsébet. Szögi Mária,
Bálint Mária, Ferencsik Erzsébet és Hegyi Ilona, akik
már nemcsak hogy teljesítették. hanem túl is teljesítették kongresszusi vállalásaikat.
Most már a 30-as bérhétre eső
munkájukat is elvégezték. Ezek
a szaktársnők nemcsak a többtermelés
fontosságát ismertek
fel, hanem belátták azt is, hogy
a termelés emelésének elengedhetetlen tartozéka a tanulás is,
Különösn Hegyi Ilona, aki régebben elhanyagolta a tanulást,
hozzálátott nagy lendülettel elméleti színvonalának
emeléséhez Az utóbbi időben jó példával járt elő Fenyvesi Mária is
aki még nemrégen lett gépmunkás, s máris 39 kilogrammal termel többet a
százszázaléknál.
Zombori Mária elvtársnő is tudja, hogy új, egységes szerveze-

Mondják is nekünk: ,Mindezt azért tesszük, mert a mi
számunkra is ünnep junius 17-e
és 18-a."

„Hát mán
hamarosan
úgy gondoljuk,
möglátjuk
szegedet, meg az anyjukom testvemén jét. Tisztelettel
Szekeres
Anrás
és a Párom útba
hazafe.
lé".
Szekeres András és a
párja útban van hazafelé jönnek, hogy újra lássák Szegedet és mire sem
gondolva, újra csak
az
a vágyuk, hogy isméi dol.
gozzanak
a
,,tekintetes
úrnak".
Micsoda
megalázkodás,
micsoda emberhez
nem
illő szerényság,
csodává,
rás van ebben a Szekc.
res-féle vágyban. De jön
hazafelé. Jön a párjával,
hogy újra 1 ásse Szegedet.

Ezt eredményekkel te bebizonyították. Például Simon Mihály
elvtárs felajánlotta, hogy a csoportjában lévő gépeken e hót folyamán már egyetlen álló orwó
sem lesz. Felajánlását) már teljes mértékben végrehajtotta.
Az eredmények mellett természetesen gyakran hibák is mutatkoznak meg. különösen a vállalatvezetőség részéről. De tudjuk
jól, hogy ezeket a hibákat te rövid idő alatt kiküszöbölhetjük,
ha még idejében észrevesszük
őket s nem hagyjuk elhatalmasodni,

évben változás történt ttt
nálunk. Azelőtt m{ ts so.
kat ríttunk és
átkoztuk
Átkoztuk
És már látom Szekeres saját sorsunkat.
Andrást, látom,
mennyire azokat, akik nem ismeremberel fog csodálkozni és nem tek el bennünktf
kizsákmányoltak.
fogja megismerni
Szege, nek,
meghatározott
det Uj város ez. Uj vá- Nem volt
csak
kevés
ros, amely lemosta ma- munkaidő,
gáról azi
a
gyalázatot, pénz, fekete kenyér, asz.
férfiszitkok
azt a mocskot, amely ed. szonysirás,
dig
reátapadt.
Látom és keserűség De öt éve
amint bejön a
szerkesz. változott nálunk a világ.
légitőségbe és keresi a ,,te- Amikor az utolsó
kintetes urat" és csodál, riadót '* lefújták a sziré.
koznl fog Nincs
tekinte. nák és a távolban feltűntes úr, még csak tisztelt tek a bátor, a hős, a vi.
katonájánál
úr sem Olyanok
vannak lág minden
katonák,
a ,,tekintetes urak"
he- különb szovjet
letöröltük
lyén,
akik
múltban öklünkkel
a
mosoly
megismerték
a
munkás könnyeinket
És
és parasztsorsot
Olya. szökött az ajkunkra.
kinok, akik két-három év- szabad volt nyíltan
azt
a
szót,
vel e zelőtt még a
tőké. mondani
évtizede,
seknek izzadtak és dol- amelyre hosszú
keresztül
váriunk:
goztak és sehol sem fog ken
Nehéz,
de
találni
tekintetes
urat. Szabadság!
és gyöA Dohánygyárat
Simo. szép hónapok
következtek
vics Mihály
volt
gyári nyörű ivek
Rohammunka,
munkás
irányítja.
Mel- ezután
lette Balázg Teréz a volt majd induló gyárak, zúsöprögetőnő intézi a dol. gó gépek születtek verejUj hidak kagozók ügyeit A Szegedi tékünkből.
és
Kenderben
Nagygyörgy rolják dt folyóinkaf
gyárak
emelkednek
Mária, aki sok éven ké- új
már
résziül gépen
dolgozott, lel a magasba Ma
And.
most vállalatvezető
De kacagunk. Szekeres
fátyoltalanul
lehelne
a
végtelenségig rás Tisztán,
sorolni ezeket a változó. | száll kacagásunk a nyári
szél szárnyán.
Emberek
sokat
vagyunk, szabad és baldog
Szekeres András és a j emberek, olyanok, akik a
párja hazajön S meg fog- maguk urai
Dolgozunk,
ja látni, mennyire
más alkotunk.
építünk,
szépi.
világ
a
mi
világunk, tünk magunknak
És minmennyire szebb és töké- den a miénk Tudod, hogy
letesebb, minf
Amerika.
mi ez, Szekeres
András?
Szekeres András, most Tudod, hogy m, ez Szeotf vaéy va'ahol egy ha. keres Andrásáé?
Asszojón, amely gyorsan szeli nyaink
felemelt
fővel
kevés a
a habokat a nyilt tenge- kacagva járnak,
Gyermekeink
ren és pároddal
mellet- j gondjuk
cukrot,
csokoládét,
ted k' s batyuban
hozod ha
babát,
vagy
kisautót
kér.
haza azt, amid még meg.
nek, meg tudjuk
venni
maradt..,
nekik. Vasárnaponként
a
Üzenek
neked
Üze- parkf a játszótér
ét a
nem, hogy az utolsó
öt

IH11Z1FIL

resztül mégis eljutott
a
fülükbe a legszebb
szó,
a dolgozók, az elnyomot.
tak ezeréves álma, vágya
és óhaja:
„Szabadság".
Mennyire
ríhattak
ezek
az új szó hallatán,
meny.
nyíre fájhatott
és fájhat
az nekik, hogy ök
nem
mondhatják.
Nem mond.
hatják és nem
érezhetik
ennek a szónak
valódi
alkotástól,
felemelkedéstől, vig daloktól,
duruzsoló munkagépek
zajá.
tói, tiszta
gyermekkacagástól Mi értelmét
Nem
érezheti, hogy
ebben
a
szóban nincs
tekintetes,
nagyságos,
méltóságos,
kegyelmes, gyáros,
ban.
kár bányatulajdonos,
föl.
desúr és semmi rangkórságban
szenvedő
here.
Nem érezhetik, hogy dicsőséges
megtiszteltető,
hősies munka,
munkához
való új
viszony,
fehér
kenyér, tszcs, új gyár, új
iskola, új világ, új ember
van ebben a szóban.

tissteletére

Vida Szűcs Eszter
tiszapart
gyermekeink
boldog sikongásától visszhangzik.
A
„Kárász-ut.
cdn" már nem az urak, <j
kiváltságosok
sétálnak le
s tel, hanem a dolgozók.
Ez az utca is a
miénk
lett Szekeres András. Le.
nin utcának
kereszteltük.
Megelégedett,
új
ruhás,
új cipős, gondtalan
dolgozók sétálnak végig raj.
ta munka után
és arról
beszélnek, hogy
holnap
valamennyien
többet
akarnak
termelni,
mert
most már
érdemes. Lányok is
fiúk
karolnak
szerelmesen egymásba is
boldog mosollyal az
aj.
kukon szövik
jövőjüket.
Népboltjaink
dús kirakatukkal
kínálják
a sétálók felé bő áruikat. Nem
mese ez Szekeres
And.
rás Ez valóság Ezt tettük az egész országgal —
Szegeddel i» —
öf év
alatt. A Párt
irányított
bennünket
A Párt, amely
a marxi-lenini
ideológia
alapján
dolgozott
és
harcolt. Sztálin
elvtárs,
a világ dolgozóinak
bölcs
vezére,
éberen
őrködik
harcunk és munkánk fölött Rákosi elvtárs bölcsen, fáradhatatlanul
irá.
nyit munkánkban.
És ezért is tudtunk idáig jutni
Ezt üzenem
Szekeres
András és még azt, hogy
te is ugyanolyan
boldog,
megelégedett
leszel
és
szivedet valami
megma.
gyarázhatatlan
kellemes
érzés fogja el, ha
majd
te is és a párod is az öt.
ágú csillagra és a szélben
lobogó vörös zászlóra tekintesz és teli
torokkal
kiálthatod:
Éljen
Sztálin,
éljen
Rákosi,
éljen
a
Párt!-..
Kürti

Lásstb
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Szeded ddfyaz&inak is n'és fekete: Á KÖNYV
^ A könyvnapok három napja bebizonyította,
hogy a dolgozók érdeklődése minden eddigj évnél sokkal fokozottabban
megnőtt a könyvek iránt Sokkal nagyobb az olvasási, tanulási kedv• de emellett nagyobbak erre a lehetőségek is és a keresetből is jobban telik könyvek vásárlására Az életszínvonal
állandó
emelése, — amelyet Pártunk vezetésével népi demokráciánk
biztosított—
magával hozta a kulturális igények megnövekedését is és ezek az igények egyben megkapták a maguk reálig alapját. Ezt bizonyította o
szegedi könyvsátraknál
lebonyolódó nagy forgalom és az a nagyszámúi vásárló, amelyre a z eddigi
eszten.
döbben még nem volt példa Dolgozó népünk tanulni akar, hogy a tudás fegyverével is harcoljon a háborús uszítók ellen és a marxizmus-leninizmus
éles fegyveré/ szegezze előre a béke megvédése érdekében.

A „Szikra" ízlésesen feldíszített
könyvsátránál mindig nagy volt a
forgalom. Érdeklődéssel nézegették, lapozgatták, forgatták a könyveket a dolgozók: közvetlen közelről ismerkedtek legjobb barátaikkal.
Munkások, tisztviselők, diákok, férfiak, nők egyaránt megfordultak itt
és egyikük sem távozott üres kézzel: a legkiválóbb szovjet, vagy ma.
gyar szépirók, a marxizmus-leninizmus klasszikusainak
alkotásaiból
vittek magukkal. Képünkön a vásár,
lók között látjuk Drágán Andrásnál, a ví'zműtelep dolgozóját, aki
Gorkij: „Anya" című munkáját vásárolja meg

A honvédség sátrát a „Szikra"
sátorral szemben állították fel. Nép.
hadseiegünk a dolgozókkal együtt ki
akarta venni részé1! a könyvnapok
megrendezéséből is. És valóban, nem
kis sikerrel. Igen sokan keresték fel
e*zt a sátrat, főként honvédek, de
nagy számban mások is a szegedi
dolgozók közül Ifjú honvédeink, de
az idősebbek is nagy érdeklődéssel
fordultak a s:ovjet Írók munkái
felé, amelyekből a szovjet emberek
hősiességé!, bátor, példamutató magatartását ismerhetik meg. Igen nagy
érdeklődés mutatkozott Illés Béla;
„Fegyvert és vi'-ézt éneklek" című
munkája iránt, amelyben a felszabadító szovjet hadsereg áldozatos
küzdelmeiről olvashatunk megkapó
írásokat.

a sztavropoii

A JEGORLIK

MENTEN

P á n hírek

B O K A PAJTAS

KÜLFÖLDI 'IÁBOROZÁSRA

MEGY

kirczásc végeztek. Spor.ban is
kiválóak. Az úttörők lapja, a
Pajtás terjesztésében vállalt felajánlásukat 120 százalékra te'jesí.eb ék, maguk is valamenynyien előfizettek a Paj ásra. Ezért mehet Bóka pajtás külföldre, két társa pedig Csillebérce;:
nyaral majd. A csapa, négy tagja jó.anulási oklevele', egy úttörő pedig „Jótanulási érdemrendet" kapott. A csapat húsz
tagja ingyenes szegedi táborozáson vesz részt.
Dr. B. V. tanár.

Hétfőn délután 6 órakor titkári
értekezlet Sztálin-sétány 10 szám
alatt.
Felhívjuk a haladó szemináriumvezetők figyelmét, hogy 19-én, hétfőn nz összefoglalóról kapcsolatos
feladatokról előkészítőt
tartunk.
Feltétlen és pontos megjelenést kérünk.
Az alapfokú szeminárium vezetők
és ellenőrök az összefoglalóról a jc
lentés? küldjék le sürgősen az oktatási osztályra.
A szeminárium hallgatók részére
a látogatási jegyek megérkeztek,
átvehetők a sajtó osztályon.
A haladó fokú szemináriumok
összefoglalóit június 26-tól július
l-ig tartjuk.
Oktatási osztály.

A nemzetközi kérdések

iránt
fokozott
érdeklődéssel
fordulnak
a dolgozók,
közölBóka paj ás csapata a tanu- tük Szeged dolgozói
is
ma,
lóéban és a mozgalom szervezé- amikor a Szovjetunió
vezetésiben országos viszonyla ban is sével a világ haladó erői harc.7, elsők közö t áll. Szép ered-colnak a reakció, a
háborús
ményeket értek el iskolájukon uszítók táborával szemben, bébelül a Vcro-s in-mozgalom ter- kénk
megvédéséért.
A nemjesztésében is. 150 darab
fát zetközi, kérdésekben való heÜltet ek és számos udvari par- lyes tájékozódását
segíti élő a

Szegeden
megindult
előadássorozat,
amelynek
negyedik
előadására
ma kerül sor. Délelőtt 10 órai kezdettel a Korzó
Moziban
Strack János elvtárs
„A kinai népi demokrácia győzelmének jelentősége"
címmel
tart előadást
a
Nemzetközi
kérdések" előadássorozat
kere-

tében.

VIZE

mezőkei

elterülő

földek századokon keresztül nélkü
lözték a vizet. Növényzet alig volt,
csak keserű fű nőtt, a vetéseket kiégette a nap. Ivóvíz is alig akadt.
'A' vizet majdnem cseppenként gyűjtötték hordókba, vedrekbe a tavaszi hóolvadás, vagy a rilka esők
idején. A vízhiány a földet pusztasággá változtatta, gátolta az állattenyésztés, a gyümölcstermelés és a
kertészet kifejlődését.
A bolsevikok akarata, a kolhozparasztok hősies erőfeszítése vizet
adott a sztavropoii földeknek. Ma
már a kolhozok százai bőségesen
kapnak belőle. A múltban kiszáradt
medrű Jegorlikba átvezették a Kubán állandóan ömlő vizét és széles
kék szalagja ma 100 kilométereken
át húzódik a Don felé.

öntözi

Nem sok idő telik el és a Jegorlik árterületén megjelennek majd a
gyümölcsösök, zöldéinek a szőlők
is. A múltban aszályos, vízhiányban
szenvedő terület az ország virágzó
részévé változik.

AZ IZOB1LJ NY ENSZK-1
KÖRZET kolhozparasztjai
is a föld öntözésének harcosai.
voltak az elsők,
akik földjükre
vezették
a régen
várt vizet Alig. hogy a Kubán vize mosni kezdte a Jegorlik
száraz
partjait, az izobiljnyenszk-i
kolhozparasztok százai indultak
a öntözőcsatornák
építésére. Köztük
Pincsije
falu
parasztjaj
jó egy kilométer hosszan tisztították
meg és
mélyítették ki a folyó régi medrét,
csatornahálózatot,
A VÍZZEL TELI Jegorlik
partjai szivattyútelepet,
zsilipé/
építettek. Az addig parlamegélénkültek.
Folyik az
öntözőgon heverő földekből
mintegy 400
csatornák,
szivattyútelepek
építése,
holdat kezdtek művelni
S Ptjicsije
felszántották
a
parlagon
hagyott
íalu lakosai először jutottak
sajátszüzföldeket.
Egyedül
a Molotov.
termésű
zöldségfélékhez
és burgokörzet kolhozai a Jegorlik
árterünyához
letén most csaknem 4 ezer hold önAz idén az izobiljnycnszk-i
körtözhető földet hódítanak
e[ a terzetben
f
még
nagyobb
lendületet
s
meszettől
vettek qZ öntözési munkálatok
PtjiA kolhozparaszlok
és a traktorcsije kolhoz parasztjai
a Jegorlik
isták százai dolgoznak állandóan az
folyótól csatornát vezetnek az egyik
öntözőhálózat
kiépítésén
Még nem
pusztaj bemélyedésbe, ahol mesterolyan régen Pregrádnij falu mellett séges
tavat létesítenek.
Partjain
clmocsarasodott
pusztaság /érül el. gyümölcsös, tölgyes, kolhozüdülő és
Most csupa frissen felszántott, be- gyermektábor lesz
vetett
földet
látunk.
amelyeket
A SZTAVROPOLf öntözöd terünyilegyenes
csatornák
szelnek
út
leteken új terményként megjelent a
és hozzák a Jegorlik
vizét.

A „LENIN-HTJA" KOLHOZ csaknem 500 hold területen már befejezte az öntözőhálózat építését,
A
„Krupszkaja"-kolhoz öntözött földjei is többszáz holdas területe? foglalnak cl. Rohamütemben folytatják
a munkálatokat a „Vorosilov", a
„Mikojan"- és más kolhozok. A
Molotov-körzet 13 kolhoza még ebben az évben öntözött szántóföldekkel, dinnyeföldekke! és veteményeskertekkeí rendelkezik
majd.
Pedig egy-két évvel ezelőtt a zöldségfélék még ritkaságszámba mentek erre, más területekről kellett
ideszállilani.

A MINSz sátrat főként a fiatalok
látogatták. Lenin—Sztálin: „Az ifjúságról" című gyűjteményes kiadásból különösen sokat vett meg a
szegedi ifjúság. Ez a könyv van
képünkön Márkus Vilmos kezében is, mellette Csonka István a
Gyárépítési NV ifjúmunkása pedig
Fagyejev; „Ifjú gárdáját" nézegeji.
Erőt, tudást meríthetnek ezekből a
könyvekből a fiatalok, de ezenkívül
a kitűnően megírt szovjet regények
pompás szórakozást is nyújtanak
számukra szabad idejükben- A
könyvnapok a szegedi ifjúsághoz is
még közelebb hozták példaképüket;
a hős lenini Komszorro't.

Bóka Józsaf pajtás, a Peda^ágiai fiúgimnázium gyakorló általános isk olajár ..k úttörő csapa parancsnoka külföldi táborozásra megy. Nagy ki.üntetés ez
Bóka pai ás számára, de
az
egész csapat részére is, mert
Szegedről csak két úttörő pajtás
megy külföldre és ezek közül az
egyik Bóka Józcef, aki kiváló
munkájával, jó anuiásával érdemelte ki est a nagy meg is v
'éltetést. Bóka János elvtárs,
Bóka pajtás édesapja, aki a felezab adui ás után vasöm ő
le t,
sohasem hitte volna, hogy gyermeke valamikor is a Feketetenger mellett nyaralhat majd,
ahol a mul.ban a nagytőkései
gyerekei töltötték a nyári időszakot.

A KUBÁN

rizs is. A „Csangarjec"-kolhozban
200 holdon ültettek
el rizs?, de
rizsültetvényeket létesítenek a Molotov, a Trunov és sok más körzetben is. Egyes kolhozokban gyapotot is vetnek az öntözött területeken.
A Kubán vize hajtja a turbinákat is, villanyáramot ad Sztavropolnak.
„A Kubán vize oda folyik, ahova
a kommunisták akarják" — mondják a sztavropoii vidéken. S lám a
Kubán vize ott hömpölyög a ?ágas
térségben, életet adó ereje az aszályos pusztákra örömet, boldogságot,
bőséget hozott.

Román népi zeneegyütes érkezik
a szegedi ifjúság DISz nagygyűlésére
A szegedi

fiatalok
nagy örömmel
várják
kongresszus
külföldi
vendegeit

a DISz

A szegedi Ifjúság között szomba- után fél 6-kor kezdődik és nagyszaton igen nagy örömet váltott ki az bású ünnepi felvonulás előzi meg.
a liir, hogy Szegedre jön a buda- A felvonuláson a lapunk más hepesti DISz kongresszus néhány kül- lyén közölt felvonulást rend 'zerint
földi vendége- A gyárak, üzemek if- vesznek részt a szegedi dolgozók a
júmunkásai, de a diákifjús-ág és a fiatalokkal együtt.
A szegedi ifjúság DISz nagygyűkörnyékbeli parasztfiatalok :s egyöntetű lelkesedéssel és szeretettel lése újabb eseménnyel is bővül.
várják a Szegedre érkező vendége- Szombaton értesítés érkezett, hogy
ket; a Kínai Népköztársaság ifjúsá- ebből az alkalomból Szegedre jön a
gi Szervezete Központi Vezetőségé- Jelenleg Budapesten nagy sikerrel
nek egyik tagját és az Osztrák If- vendégszereplő 75 tagú román népi
zeneegyüttes. A nagygyűlés után Újjúsági Szövetség főtitkárát.
A Lemezgyárnál diadalkaout állí- szegeden a szabadtéri színpadon 8
tanak fel fogadásukra, a Klauzál- órai kezdettel adnak műsort. A doltéren pedig — amint már megírtuk gozók számára a szakszervezet ked— hatalmas nagygyűlést rendez I vezményes jegyeket biztosít a zeneSzeged ifjúsága. A nagygyűlés dél- I gyüttes műsorára.

Megkezdődtek a jelentkezések
a Gépipari Gimnázium Dolgozók Tagozatára
A Kálvária-téri Gépipari Gimnázium Dolgozók Tagozatára megkezdődtek a felvételek. Eizidén háromirányban nyílik meg a dolgozók
gimnáziuma, kellő számú jelentkezés
esetén. Gép-, villamossági és textilipari tagozat nyílik, melyekre máris igen nagy érdeklődés nyilvánul
meg. Az új első osztályok október
elsején kezdik meg működésüket A
gimnázium ingyenes és négy éven
keresztül tíz hónapig tart. Hetenként öt napon át az cs>íi órákban folyik a tanítás. A negyedik év végén érettségi vizsgálatot tehetnek a
hallgatók.

kola portásánál, ahol kérdőívet kapnak. Ezt kitöltés után a szakszervezet ajánlásával kell az iskola
igazgatóságának benyújtani, megjelölve, hogy melyik tagozatra jelentkezik, Jelentkezési határidő; 1950.
július 1.

Be kell jelenteni
a használaton kívüli
gépszíjakat

Be kell szolgáltatni a használaton
kívüli gépszíjakat. Az aralás, cséplés és terménybcgyüj'és időelőtti
befejezése érdekében a földművelésFelvételre jelentkezhetnek első- ügyi minisztérium rendeletet adott
sorban azok a nagyipari munkások, ki, hogy akinek gépszíj van a birde egyéb dolgozók is, akik 17 éve- tokában, amit az idei cséplésnél nem
sek elmultak és segédlevelük, vagy használnak fel, a rendelet érteiméezzel egyenlő értékű munkakönyv- ben köteles bejelenleni. A bejelenvel igazolt gyakorlatuk van. Min- I tést június 23-ig a polgármesteri hivatalban Írásban kell megtenni. Fel
den jelentkező az alapismeretek pót. i
kell tüntetni a birtokos nevét, laklására október t-ig ingyenes hathe- '.
helyét, a cséplngépszíi tárolási he•les előkészítő tanfolyamot köteles j lyét, pon+s méretét és használhahallgatni. Jelentkezni lehet a Kál- tósági állapotát. Aki a be.je'entést
vária-téri Gépipari Gimnázium iro- elmulasztja, 6 hónapi elzárásra bündájában, vagy munkaidő után au '•- tetik

»
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VASÁRNAP,

VARHATÖ IDŐJÁRÁS:
MérséHÉTVÉGI K Ü L Ö N V O N A T
kelt, időnkint élénkebb délnyugati,
GYOPAROSRA.
nyugati szél. Változó felhőzet, több.
A dolgozók részére június 25-én,
felé záporeső,
zivatar.
A
meleg vasárnap Szcged-Rókusró'
Oyopákissé mérséklődik.
rosfürdőre és vissza hétvégi különvonat közlekedik. Részvételi
jegy
ára oda-vissza 6 forint. Jelentkezni
21-én d é l u t á n 2 óráig lehet az
I B U S z menetjegyirodában, Klauzáltér 2 szám.

MOZI
Belvárosi (4, 6, 8):
föld.

Felszabadult

HÍREI

A z MSzT felhivja
az összes
M S z T - s z t r v e z ő k és g a z d a s á g i vezetők
figyelmét,
hogy junius
20-án eete 7 ó r a k o r H o r v á t h Mihájy-u. 3. sz. a l a t t i n a g y t e r e m ben értekezlet b u d a p e s t i előadóval. A t á r g y f o n t o s s á g á r a
való
tekintettel
f e l t é t l e n és
pontos
m e g j e l e n é s t kér az M S z T T i t k á r s á g . Belépés csak m e g h í v ó v a l .

Délután
úszóinak

3 órakor kongresszusi
úszóverseny a Bp.
részvételével, fél 6-kor Délkerületi
atlétikai
az Ady-téri
pályán

Ma délután 3 órai kezdettel nagyszabású
úszóversenyt
rendez
a
MINSz a DISz I. kongresszusának
tiszteletére. A versenyt az ujszegedi
uszodában tartják meg a budapesti
Lokomotív legjobb úszóinak
részvételével. Indul Almási is, a Lokomoiiv legjobb 100-as
gyorsúszója,
így minden bizonnyal nagy küzdelemben dől el az első hely kérdése, Csapó és közötte. Almásin kívül Garai, Bolvárf,
Gyenge
stb.
képviselik a budapesti
Lokomotív
színeit. Előreláthatólag
nagy küzdelmet vívnak majd a két egyesület úszói
minden
számban.
'A'z
úszóverseny után vizipólómérközést
já'cszanak az SzSzMTE és a Bp. Lokomotív csapatai.
Az SzSzMTE—
Hmvásárhely NB. I I . bajnoki vízilabda visszavágó
mérkőzés
lejátszására délelőtt
I I órakor
kerül
sor a délutáni verseny korai
időpontja miatt.

Korzó (4, 6, 8): Csendháborító.
Fáklya (5, fél 7 és 8 órakor): M a .
gyar-vovjet hiradó. — Iljics
kolhoz< — Emberi sziv. — Pavlov, a
nagy tudós élete.
M a délelőtt 10 órakor filmmatiné
a
Fáklya
Moziban.
Bemutatásra
Atlétikai verseny az Ady-téri
M S z T ins'.tuktorok
figyelem!
kerül a „Volt egyszer egy kisleány" J u n i u s 2 0 . á n este 7 ó r a k o r
pályán
az
A MEFESz rendezésében délután
cimü szovjet film.
M S z T s z á k h á z n a g y t e r m é b e n érfél 6 órai kezdettel délkerületi attekezletet t a r t u n k . A z instruktoKIÁLLÍTÁS
rok
megjelenésére
feltétlenül
Ma délelőtt 10 órakor nyílik meg
Felvétel a Védőnőképző Intézetbe
számilunk.
a »;ovjet
sajtókiállttás a MagyarA szegedi Állami Védőnöképző inSzovjet Társaság Horváth Mihálytézet
pályázatot hirdet, az
1950
uica kiállítótermében.
MNDSx-ntREK
szeptember 16-án induló 2 éves véTUDOMÁNY
Belvárosi n .
M N D S z - c s o p o r t d ő n ő i tanfolyamra.
Ma délelőtt 10 órakor aiz Egye- v a s á r n a p d é l u t á n 6 ó r a k o r műsotem aulájában
a
Jogászszövetség ros d é l u t á n t rendez. V e n d é g e k e t
ankétja
is szívesen l á t n a k .
NEVELÉS
Ma délelőtt 10 órakor a Korzó
Mohiban a „Nemzetközi
kérdések"
című előadássorozat
kercíében:
A
kinai népi demokrácia győzelmének
jelentősége,
A

MUZEUM

nyi'lva vasárnap és
ünnepnapokon
9 órától
13 őrálg
hétköznapokon 9 órától 14 óráig.
A S O M O G Y I K Ö N Y V T A R nyitva köznapokon 9-töl 18 óráig.
Szolgálatos gyógyszertárak:
Apró
Jenő:
Kossuth
Lajos,
s u g á r u t 59. T e l . : 3 1 — 3 7 . K o t s i s
Endréné
dr.:
Földmüves-u. I I .
T-I.: 3 6 — 9 7 .
Megváltó
gyógyszertár N V : K l a u z á l - t é r 9. T e l . :
35—63. Nyilassy örök.:
Rómaikörut 22.

A pályzat feltételei: 18—30 éves
korhatár, 8 általános, vagy 4 középiskola, kivételes esetben
a
rátermettség alapján VI. elemi végzettséggel is felvesznek jelentkezőket.
Ronddjet a tarlóhántásról.
Szükséges iratok: Sajátezűleg írt
A p o l g á r m e s t e r közli, h o g y m i n . önéletrajz. Hatósági vagyoni bizod e n m e z ő g a z d a s á g i i n g a t l a n m ü - nyítvány.
Erkölcsi
bizonyítvány.
velője k ö t e l e s a s z á n t ó f ö l d i m ü . Tisztiorvosi bizonyítvány. Utolsó isvelés a l a t t á l l ó i n g a t l a n á n
ter- kolai bizonyítvány. Születési anyam e l t ő s z i és t a v a s z i kalászosok, könyvi Idvonat. Működési bizonyíth ü v e l y e s n ö v é n y e k , t a k a r m á n y n ö - vány.
ill. töffnegszervezet,
vagy
vények, o l a j m a g u és e<*véb növé- Pártajánlás. 1 darab fénykép.
nyek jearatása u t á n tarlóhántás',
Beküldési határidő 1950 auguszvégezni és u t á n a a t a l a j t szükség tus hó 1.
szerint b o r o n á l n i , s i m i t ó z n i v a g y
Bentlakás kötelező,
a tanfolyam
hengerelni.
teljesen ingyenes.
A z 1950. é v b e n l e a r a t á s r a ker ü l ő f ő n ö v é n y e k t e r ü l e t é n e k egy
h á n y a d á n m á s o d n ö v é n y e k e t (köles, k u k o r i c a c s a l a m á d é ,
csillag,
f ü r t , m o h a r , stb.) kell t e r m e l n i
A rendelkezés m e g s z e g ő i ellen
kihágásj eljárást indítanak.

•
DARVAS
SZILkRD
a
„Világosság" és a „Ludas Matyi"
ismert
ki.
váló humoristája
csütörtökön
Szegeden vendégszerepel.
Délután
2 szegcdi üzembe
látogat
el és
Szabó
Miklóssá/,
a budapesti
Operaház
lúgjával
szórakoztatják
a
dolgozókat. Este n Hungáriában
rendeznek
9 órai kezdettel
vidám műsoros
es.
let, amelynek
során a rádióból
te
ismert
sldgermagyardzatol
tartanak.
A M A G Y A R Jogászszöve-iség vasárnap,
június t8-án
délelőtt 11)
órai kezdettel a Szegedi Tudományegyetem aulájában ankétot rendez.
Az ankéton dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, a Magyar Jogászszövetség
társelnöke
tart előadást
Az
elődáshoz dr. Timár István
igazságügyminisztériumi főosztályvezető,
dr. Schu'.'lheisn Emil és dr. Zalán
Kornél legfelsőbb bírósági tanácselnök szól hozizi

Földmüvesszövetkezeti

hirek

A Szegedi F ö l d m ö v e s s z ö v e t k e
zet közli, h o g y p é n t e k e n a V á g ó á l l a t f o r g a l m i N V d o r o z s m a i állom á s n á l lévő g v ü j t ő t e l e p é n s ü l d ő
átvételit t a r t .
Mindenféle süldő
átvesznek 53—100 kilóig.
H i z ó á t v é t e l : M i n d e n csütörtök ö n reggel fél 7 — 8_ig a vágóhídon. A z á t a d á s r a kerülő hizót az
á t a d á s e l ő t t 3 n a p p a l b e kell jelenteni a
földmüvesszövetkezet
központi irodájában, Kossuth L s u g á r u t 25.
V á g ó m a r h a á t v é t e l m i n d e n szerd á n reggel 8 ó r a k o r a
vágóhid
m e l l e t t i piacon.
H a s z n á l a t o n kívüli csépngépszij a k a t be kell j e l e n t e n i

Akiknek olyan
cséplőgépszij
v a n b i r t o k u k b a n , a m e l y az 1950.
évi csíplésnél n e m k e r ü l felhaszn á l á s r a , kötelesek a z t 1950. évi
x ÁRVERÉS. Állami Zálogház és j u n i u s h ó 20. n a p j á i " az L f o k ú
Árverési Csarnok NV. Szeged, Nii- közig, h a t ó s á g n á l
(Bérház,
II.
dor-u. 2. 1950 június hó 29-én ár cm.. 17. sz.)
bejelenteni.
verést tart. Árverésre kerülnek
az
A bejelentést e l m u l a s z t ó
sze
önkéntesen felajánlott tételek.
Ki.
!
m
é
l
y
e
k
ellen
e
l
j
á
r
á
s
t
i
n
d
i
t
a
pol.
állítás 8 órakor, az árverés 10 óraI gármester.
kor kezdődik.

Tombácz

pálmakertje

. MEGHYILT Ráfz Náci muzsikál
reggelig

nyílva.

Keresünk állandó alkalimzásra

építészt vagy építési rajzolót,
aki az adminisztrációs munkát is ellátja, továbbá

a n y a g b e s z e r z ő t ,
aki

is

jártas

Délmagyarorszégi Rostkikészitö

NV

a

Sseged,

a volt Janik

trü;zaki

anyagismeretekben

Sxtálin-köruí

21,

vendéglőben

m i n d e n este f l e k k e n , j ó b o r , j ó z e n e \á j a a
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MAT SZEGEDI SPORTMŰSOR

Ml TÖRTÉNT ÉS Hl TÖRTÉNIK?

AZ MSZT

1950. J Ú N I U S

közönséget

C í m : Állami Védörtökénző Intézet
Igzgatósága Újszeged,
Temesvárikorút 25|

OKTATÁS

létikai verseny kerül lebonyolításra 1 A versenyen résztvesznek
a szovaz Ady-téri pályán
A versenyen! jet, lengyel, csehszlovák, valamint
résztvesznek a Lokomotív, Postás, holland, bolgár és román versenySzSzMTE, valamint a kerület szá- zők is .
mottevő atlétái.
Kerületi vízilabda bajnokság
Kosárlabda
állása:
Az
országos
vasulasbajnokság
3 20:2
1. Szegedi SzMTE
elődöntő mérkőzését vívja délelőtt
2
9:6
2. Szolnoki MTE
11 órai kezdettel a szegedi Loko1 15:3
3. Békéscsaba
motív és a debreceni
Lokomotív
2
5:17
4. Hmvásárhely
férfi csapata. 12 órakor a szegedi
2
3:12
5. Szentes
Lokomotív és a hatvani Lokomo2
3:15
6. Orosháza
tív női mérkőzés lejátszására
kerül sor. Mindkét mérkőzés színhe- Kerületi II. o. bajn. végleges állása
lye a rókusi tornacsarnok.
Maros csoport:
20 67:20 32
1.
Makói
VSE
Magyar sakkozók a lengyelországi
20 51:19 32
2.
Nagvlak
versenyen
20 71:24 29
3. Cs. Palota
Ma kezdődik
a
lengyelországi
20 36:31 24
4. Mezőhegyes b.
Sczawno Zdrojban
a
nemzetközi
20 20:24 22
5 Mezőhegyesi R
sakkverseny, amelyet
a
fasiszták
20 38:35 19
6. Földeák
áldoza'cává lett Przcpioka emlékére
20 28:42 18
7. Pitvaros
rendeznek. Igen erős mezőny talál20 39:51 15
8. Pátfalva
kozik a versenyen. A magyar szí20 25:68 12
9. Makói SzSE
neket
Szabó László
nagymester,
20 22:22 10
10. Battonya
Barcza Gedeon
és Kóber
Ferenc
7
20 18:75
11. Mezőhegyesi C
mester képviseli, cllemzőként
peTisza csoport:
dig Pogáts József kiséri a csapatot.
10 29:15 18
T. HSzMTE
15
10 24:8
2. Nagymágocs
10 16:15 12
Vásártartási hirdetmény
3. Szentesi MTE
10 21:19 10
4. SzVSE
Szeged v á r o s b a n f o l y ó évi ju4
9:29
10
5. Derekegyháza
j i u s h ó 1-én ( s z o m b a t o n )
(ser3
6:31
10
6. Kutas
tés, j u h , kecske), 2-án
(vasárn a p ) ( á R a t és k i r a k o d ó )
orszáB o r s ó , lencse, b ü k k ö n y b e j e l e n t é s
gos v á s á r lesz.
A borsó-, lencse- és b ü k k ö n y Vészmentes
helyről,
szabályszerű marhalevéllel
mindenféle termés eredményét a termeltető
á l l a t f e l h a j t h a t ó . M i n d e n sertés- — szerződéses t e r m e l é s n é l a termegnevezésével
—
a
ről, j u h r ó l és kecskéről
külön, meltető
k ü l ö n m a r h a l e v e l e t kell kiállíta- cséplés u t á n h á r o m n a p o n b e l ü l
n közellátási hivatalnál
köteles
ni.
Iparosok,
k e r e s k e d ő k ipariga- b e j e l e n t e n i .
A borsó-, l e n c s e , és b ü k k ö n y zolványaikat
hozzák
magukkal,
m e r t a v á s á r a l k a l m á v a l hatósá- t e r m é s a cséplés u t á n 14 n a p o n
zsákokg i közeg felhívására azt kötele b e l ü l kellően megjelölt
b a n zsizsiktelenités v é g e t t a zsisek f e l m u t a t n i .
telepre
szállítandó
A v á s á r r a c s a k i s a vérvételen z s i k t e k n i t ő
b
e
s
a
zsizsiktelenités
m
egtörténk e d v e z ő e r e d m é n n y e l átesett
és
s z a b a d m a r h a l e v é l k e z e l é s a l á eső te u t á n o n n a n h a l a d é k t a l a n u l e l
e g v p a t á s á l l a t o k (ló, öszvér, s z a . kell s z á l l í t a n i .
A fenti rendelkezés megszegői
m á r ) h a j ihatok fel.
ellen e l j á r á s t i n d i t a n a k .

TIessék

miatt iunius 29-töl luiius 2-ig árukiszolgálás szünetel. Rendeléseket
már j u 1 i u s 1 - é n felveszünk.
az

C: ütöriökiöi szerdáig

Felszabadult
k

o

r

Telelőn

föld

£

o
«

Vigadóban

táncegyüttese minden este játszik
Húzás

junius 1 6 - j u n i u s
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NV,
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Vaakerenkedelml
Sziaiin-korut 39
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—
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Qsztálysorsjáfék
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BELVÁROSI
fele'on

Félévi l e l t á r o z á s

beszállni

fr

MAJOR gyorsíróiskola július
hetedikén kezdődő nyári
tanfolyamra
beiratás. Rocskav-u. 4. sz.
1784
ÁLLAMI 'A'utómfíszaki Intézet 19-én
induló gépjárművezetöképző
tanfo.
lyarnra jelentkezni lehet.
Rendőrpalota II. em. 12.
2022

Lokomotív
verseny

Boldizsár

Kálmán

" Í S :

zenekarával.

Szombat és vasárnap külön auto&us; árat a Virág cukrászdától 22 30—2-ig.
aa

bérle-

Minőségi

Junius 20-ig, keddig:

többtermeléssel

Szovjet Ilim I

Csendháborító
cioadasoK Re,dele o ucva.o.i es i\uizo
n ozibsr etkdznan es OraRoi
•..„-an Sa l-enen-,;.-,
n-aIrrv
•'"""»
r
1.
2.
3.
4.
5.

V A t í j D t A
msznnaj
L
i.chUN 34-Ci I

JUNiUá 21-IG, S Z E R D Á I G :
MAGYAR HÍRADÓ
SZOVJET H1RAOO
ILJICS KOLHOZ
E M B E R I SZÍV
PAVLOV

A

BÉKÉÉRT!

A életszínvonal emelkedését mutatja az a nagymennyiségű
textiláru, amely
a
textilgyáralc
dolgozóinak jó munkájával
kerül f o r g a l o m b a .

Szövetselyem~9

pamutáru

szegedi raktárunkban bármily m e n n y i * ' - ' — —"""IVezésre áll

Figyelem! Június 18-án,
vasárnap délelőtt 10 órakor filmmatinét tartunk 70 filléres egységes helyárakkall
A szovjet
filmgyártás remeke! VOLT EGYSZER EGY KISLÁNY.
cit.aua ,'K neikoziicjp le < .& Ö-KUI,
va-nr- é> iinnepn o5, fé 7 és S-ror
DFLMAGYARORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
I F J . KOMÓCSIN MIHÁLY.
Szerkesztő:
BÓDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged, Jókai-u. 4.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 34-38
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16. és 35 00.
'A'z x-szel jelzett közlemények
díjazottak.
Délmagyarország Nyomda NV.
Szeged.
Felelős v e z e t ő : P r j s l d n S á n d o r

KELEMEN-

V.

Fogyasztóit
Ruházati

tt.
részére
Bolt

5iV

TELEFON
forgalomba
szegedi

Földmüvesszövetkezetek
a vioéki

falvakban

Népboltok

Vásározó
hódmezővásárhelyi
és az ö s s z e *

szaküzletei
a

N V

Állam*

t SS-64

hozzák:

Áruház

textilszaküzletek
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Munkáslevelezők,

Ennél

akik eredményesen segítik
a „SZABAD K É P " munkáját
A Szovje'unió bolsevik sajtójának példájára a népi demokratikus országok pártlapjai is arra
törekszenek, hogy gyakorlatukban megvalósítsák azt a lenini
tanítást, miszerint a kommunista
sajtó csak ugy tudja feladatait
maradéktalanul teljesíteni, ha
munkáját a gyári,tiban,földeken
és hivatalokban dolgozó olvasók
ezrei és tízezrei támogatják, aktív közreműködésükkel.
Román, csehszlovák, lengyel
bolgár és albán testvérpárjaink
központi lapjai egyre erősebbjn
támaszkodnak munkájukban a
munkás levelezőkre, akiknek mozgalma hovatovább ezekben az
országokban is tömegmozgalommá válik. Olyan tömegmozgalommá, melv a szocializmus építésének minden területén alkalmazza, meghono. íja, elfogadtatja a következetes építőszándéku
kritika módszerét, hogy általa
segitse a Pártot, a népi demokratikus ország ha'almi szerveit a
hibák és hiányosságok kiküzöbölésében.
Nálunk Magyarországon is
egyre szélesebben bontakozik ki
a munkáslevelezők mozgalma.
Pártunk központi lapjának, a
Szabad Népnek, hétről-hétre, a
dolgozók ezred írják meg bírálatukat és észrevételeiket a termelés legfontosabb kérdéseiről, a
darabbér bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól, munkavcraenyről és a versenyszerződések
megkötéséről, a bércsalások és
munkafegyelem-lazitás
elleni
harcról, a tervteljesítésről, a
pártszervezetek, üzemi bizottságok, bizalmiak szerepéről; jó és
rossz tapasztalatairól, a hibákról és jó eredményekről.
Cjongrád megye területéről Is
számos dolgozó ismerte fel a
munkáslevelezés agv jelentőségét és segíti elö a Szabad Népnek küldött leveleivel Pártunk
központi lapjának és általa Központi Vezetőségünknek munkáját. Ilyen levelezők: Papp Ist-

ván Szeged, Magyar Kender, Dudás Ferenc Szeged, Keramit Téglagyár, Tó.h Erzsébet Szeged
Magyar Kender, Zsebők János
Szeged, Egyenruh ipari NV, Kocsis Anna Szegedi Textilkombinát,
lakik:
Kiskundorozsma
Kosuth L. u. 42 és mások, akik
Csongrádimegye levelezői közül
a legjobban látják el önként
vállalt munkájukat és rendszeresen eljuttatják a Szabad Nép
szerkesztőségébe a párttagok és
pártonkívüli tömegek hangját.
Pártunk Központi Vezetősége
nagyrabecsüli a munkáslevelezők tevékenységét és ezért a Megyei és Városi Pártbizottságok
üzemi pártszervezetek vezetőségeinek feladatává teszi, hogy
biz'oaí'sák a levelező mozgalom
teljes szabadságát, ismertessék
népnevelők által
munkálcvelezés jelentőségét, akadályozzák
meg, hogy bárkit, bárhol bármilyen módon is korlátozzanak abban, hogy teljesen szabadon, függetlenül megírhassa véleményét a
Párt központi lapjának. Pártszervezeteinknek kell érvényt
szerezniök annak az elvnek, hogv
a munkáslevelezők csak a szerkesztőségnek és rajta keresztül
a Párt vezetőségének tartoznak
felelősséggel állításaikért.
A Szabod Nép szerkesztősége
la messzemenően ér ékeli
a
munkáslevelezők munkáját, egyre gyakrabban közli az erre alkalmas leveleket, felhasználja
Írásaiban a levelezőkből kapott s
a valóságnak megfelelő adatokat. Helyes és szükséges ezért
hogy a megye dolgozói az üzemekből. hivatalokból állami gazdaságokból, gépállomásokról és
termelőszövetkezeti csoportokból,
tömegszervezetekjből és intézményekből továbbra ia egyre nagyobb számmal keressék fel leveleikkel a központi pártlapot,
beszámolóikkal támogassák munkáját, erősítsék a tömegekhez
fűződő szétezakíthatatlm kapcsolatát.

Szeged ifjúságának
a szovjet hősök
A DISz kongresszus megnyitásának tiszteletére a szegedi fiatalok a Széchenyi-téren ünnepséget rendeztek. Megkoszorúzták
a szovjet hősök emlékműveit és
köszönetet mondtak azoknak a
szovjet hősöknek, akik vérük és
saját életük árán segítették elő
a magyar fiatalokat a mai núpig, amikor a hős lenini Komszomolhoz hasonló egységes szerveze be tömörülhetnek.
Utána késő estig tartó szines

hálája
iránt

kultúrműsort mutattak be. különösen nagy sikerrel szerepelt
a honvédség népi tánccsoportja,
melynek tagjai „Puskatáncot",
ezenkívül az 1848-as szabadságharc idejéből való toborzótánect
mutattak be. Különösen nagy
tetszést váltott ki a nézők között
a Pamutipari NV tánccsoportjával közösen bemutatott magyar
népi táncszám. Az előadás után
késő éjtszakáig tartó ultcabálon
vetlek részt a megjelentek.

Nagyszabású előkészületek
a Fegyveres Testületek hangversenyére
A
Fegyveres
Testületek
együttes szegedi hangversenyének
előkészületei
már
nagyban folynak. A rendőrség
már felépítette az újszegedi
színpadon
azt a hatalmas
emelvényt, amelyen a 150 tagú
zenekar helyezkedik el. Az
Államvédelmi Hatóság zenekara és az Országos Pénzügy
őri Zenekar már június 22-én
Szegedre érkezik, hogy néhányszor összpróbát tartson.
A szegedi üzemek dolgozói
nagy érdeklődéssel várják a
hangversenyt. A jegyek árusí-

tását az IBUSz ée a Muzsika
NV a mai nappal már meg is
kezdi. Üzemek, hivatalok és
tömegszervezetek együttes vá
sárlásánál, — de legalább tíz
darabnál — elővételben 30 százalék kedvezményt ad a rendezőség.
A hangversenyt június 24én és 25 én délután fél 5 órakor rendezik meg, s előreláthatóan a Fegyveres Testületek
együttes zenekara nagy zenei
élményt szerez a szegedi dolgozóknak.

U|itási és jubileumi jutalmat oszlo.tak ki
a Gázgyárban
A Szegedi Gázmű KV. dolgozói
re'ii napol tartottak. 'A' szakszervezeti napot tátották. A szakszervezeti nap keretében Varga Lajos elv.
társ az üzem vezetője ünnepélyes
keretek között adta át Selymes Imre elvtársnak 25 éves jó munkája
jutalmául, egyhavi fizetését, 660 forintot. Szanka Béla elvtárs a retorta-ajtók zárásánál bevezetett újí-

tásáért 503 forintot kapott.
A
jutalmazottak
meghatottan
mondtak köszönetet a Pártnak és
Rákosi elvtársnak és Ígéretet tettek arra, hogy munkájukat ezután
még becsületesebben végzik azért,
hogy többíermeléssel, termelékenységük emelésével még jobban elősegítsék az egész dolgozó nép
ügyét.

nagyobb
kitüntetés
még nem ért

Az Úttörő Mozgalom megalakulásakor — amikor Rákicsi
pajtás számunkra, tanulók számára is megjelölte az utat —
lá.tam csak meg, hogy milyen
hatalmas feladatok állnak előttiünk, úttörők előtt Az úttörőknek munkában, tanulásban egyaránt élen kell járni és jó példát kell mutatnia többi tanulótársa előtt, mert úttörőnek lenni nagy meg.iszeltetés és kitüntetés.
Éppen ezért boldogan dolgozom a mozgalomban, merti ma
már a munka dicsőség — boldogságunk és boldogulásunk forrása. Ugyanigv látom a tanulást
is és éppen eeért igyekeztem,
hogy a legjobb eredményt tudjam elérni. De nem csak azvol;
a lényeg, hogy csak én érjek el
jé eredményt, A tanulási idő
alatt arra törekedtem, hogy többi társaimat is segítsem, mert
az országnak sok müveit emberfőre van szüksége.
Pártunk és népi demokráciánk
megadta a lehe'őséget, hogy az
Úttörők jól végzett munkájuk
után az ország legszebb helyein
nyaralhassanak és szórakozhassanak.
A Párt éie.ünk lüktető ereje
motorja. Elmondhatjuk, hogy
gondtalan és vidám gyermekéveink vanmak felszabadulásunk
óta. A Szovjetuniónak és a Párt.
nak köszönhetjük azt is, hogy
úttörőmozgalmunk ma már nemcsak a városcfcban, de a legeldugottabb falvakbn is él, fejlődik.
Mi, úttörőik Is lelkesen készülünk az egységesítő kongreszszusra, amely harcos kézfogása
lesz a munkás, a paraszt és a
tanuló fiataloknak. Harcos egységgé válunk a Párt irányítása
mellett és a Párt oldalán maradéktalanul hajtjuk majd végre
azokat a feladatokat, amelyek a
szocializmus építésében az ifjúságra várnak.
A Párt és mozgalmunk vezetősége megígérte, hogy azok az
úttörők, akik jó munkát végeznek. egyhónapos külföldi tanulmányútra mennek a népi demokráciák országaiba. És tudom azt hogy Pártunk ígérete
valósággá Is válik. A felszabadulástól a földreformig a jó forinttól egészen napjainkig minden példa erről tanúskodik.
Szegedről két úttörő megy külföldre, egy fiupajtás és én. Ennél nagyobb öröm, ennél nagyobb kitüntetés még soha nam
ért az életben. Ezelő't a grófok
és az urak gyermekei tehették
csak meg, hogy külföldre mentenek. A dolgozók
gyermekei
Ilyesmiről nem is álmodhattak.
Már előre tervezem, hogyan
fogom eltöfleni időmét külföldön. Minden percem arra használom fel, hogy tanuljak. Megnézem, hogyan dolgoznak ott az
u: törők, itthon átadom az ott
tanultakat és 'tapasztaltakat hogy
ezáltal még jobban fejlődjók
mozigalmunk s még méltóbb tagjai lehessünk a Dolgozó Ifjúság
Szövetségének.
A jövő tanévben pedig még
jobb munkával, még nagyobb
szorgalommal köszönöm meg a
Pártnak, a magyar nép vezérének, az úttörők igazi barát,
jának,
segi őjének és példaképünknek, Rákosi pajtáspak,
hogy számunkra gond alan életet
biztosított és országunkat biztosan irányítja a szocializmus mielőbbi megvalósítása felé.
Előre!
Strack Anna,
a Mátyás
téri iskola
VII. osz1. növendéke.

4 Pártoktatás

Hátában

jövő vasárnap, június 25-én délelőtt 10 órai kezdettel Boldóczkl elvtárs, a Központi Előadó
Iroda tagja tart előadást „Elhajlások a parasztpolitikában és
annak gyökerei" címmel. Az
előadáson résztvehetnek egyéni
tanulók, esti Iskolások és a
pártszervezetek vezetőségi tagjak

Fe vonulási útvonal a lunius 21-i
if usági békenagygyülésre
A szerdal ifjúsági békenagygyűlésre a felvonuló csoportok a
város hat Irányából Indulnak ki és a Klauzál-térre vonulnak fel. Indulás: 1. Rókus állomástól. 2. Szegedi Állomástól. 3. Újszegedről. 4.
Fodortclepről. 5. Tisza-malom clőL 6. a Kálvária-úti vámháztól.
Az I. számú útvonal a dorozsmai elágazástól, Kossuth Lajos-sugárút, Korzó Mozi előtt, be a Klauzál-térre. Indulás 4 órakor a Lemezgyártól. Jutafonó 4 óra 30 perckor csatlakozik.
Rókusi állomás,
villamosvasút, Konzervgyár, Rossman gyár, Fűtőház 4.45 perckor, a
Gázgyár, Dohánygyár, Vinter Kefegyár 5 órakor a Nagykőrú't sarkán
csatlakozik a Rókusi MDP I. II. és
III szervezetéhez. 'A'z Anna-kútnál
a MÁV ÜV, tűzoltók csatlakozása a
rókusi pályaudvarnál arccal a Ko»suth Lajos-sugárút felé a jelzett
időpontokban történik, hogy a csatlakozáskor indulni lehessen.
II. számú
útvonal.
Alsóváros,
Sárkány-utca, Földműves-utca, Mátyás-tér, Szent Ferenc-utca, Április
4-útja, 'A'radi vértanúk-tere. Jókaiu., Lenin-útcán be a Klauzál-térre.
Indulás d. u. 4 óra. Induláskor a
Sárkány-utca és a Földműves-utca
sarkánál gyülekezés. Az Alsóváros
I. II. szervezet a menetet a Mátyás-tér sarkánál várja 4 óra 30
perckor. A Szent Ferenc-utcán arccal az Április 4-útja felé, MÁV Fűtőház, Tisza pályaudvar, MÁV forgalom,
Paprikafeldolgozó
özem,
nyugdíjasok. 4 órakor az Április 4
útja elején lévő kapunál a Délmagvar pártszervezet, a Belváros V.
VI.. OTI, Apáthy-kollégium, kollégiumok, pedagógiai főiskola, egyetemi pártszervezetek,
Vízmfltelep,
Ipariskola csatlakozik.
A menet éle 5 órakor az alsóvárosival találkozik, megindul a Jókai-utcán, Lenin-utcán keresztül a
Klauzál-térre.
III. számú útvonal.
Temesvárikőrút, Szőregi-út, hfdon keresztül
a Klauzál-tér.
Indulás 4 óra 30
perckor. Itt jönnek: AVI, Kertészet,
József-telepi MDP, a Szőregi-út sa
roknál csatlakoznak 4 óra 30 perckor: Újszeged: Gőzfűrész és Ládagvár, Magyar Kender, Ruházati NV,
Rostkikészítő NV, újszegedi MDP,
a hídnál pedig a KISOSz csatlakozik fel. Beérkezés a Klauzál-térre
5 óra 20 perckor.
IV. számú útvonal. 'Algyői országút, Visárhelyi-sugárút,
Szent
György-utca, Sztálin-sétány, Vörösmarty-utca, Klauzál-tér. Indulás 4
órakor az algyői országútról, Ujpctőfi-telepről.
f
Innen indulnak: Uj-Petőfi-'telep
MDP I. szervezet, Tölgyes-utcai sarok 4 óra 30 perckor, csatlakozik
a fodortelepi MDP
pártszervezet,

Felsővárosi I„ H. Posta. 5 órakor
a Sztálin-kőrútnál a Belváros I. II.,
HL és az Igazságügy szervezet felcsatlakozása után 5 óra 30 perckor
beérkeznek a Klauzál-'iérre. Ugyancsak a IV-es útvonalhoz tartoznak:
Ó-Petőfi-telepi vámház. Felsőtiszapart, Sztálin-körút, Dózsa Györgyutca, Arany János-utca, Horváth
Mihály-utca, Széchenyi-'iér, felmennek a postáig és a Kelemen-utca
felől érkeznek a Klauzál-térre. Indulás a vámháztól 4 órakor. Indulnak: Ó-Petőfi-telepi MDP I., II.,
Kotrótelep,
Tiszamenti
fűrészek
szegedi telepe 4 óra 30 perckor a
Római-kőrútnál csatlakozik a Felsővárosi Cipőgyár, Orion bőrgyár,
a Pick szalámigyár,
5 Arakor a
Felső tiszapart és a
Sztálin-kőrút
kereszteződésénél csatlakozik hozzájuk a Pénzűgylgazgatóság, ntána
a KIOSz és az MSzT.
V. számú útvonal. Kecskés-telep,
Petőfi Sándor-sugárút,
Dugonicstér, Lenin-u'ica. Indulás 4 órakor
Kecskés-telepről. Itt jönnek a kecskéstelepi MDP. 4 óra 15-kor csatlakoznak a Vágóhid, 4 óra 30 p.
kor a Tisza malom, Faludi malom,
4 óra 40 perckor a Szivárvány-utca
saroknál Móraváros I. 4 óra 50
perckor a Petőfi-sugárút és a Nagykörút sarkánál Móraváros I.. DÉMA cipőgyár, Szabadságharcos Szö.
vétség. A menet a felcsatlakozás
u'ián a Dugonics-téren keresztül a
Lenin-utcába megy. Beér 5 órára a
Klauzál-térre.
VI. számú útvonal. Kálvária-tér,
K&lvária-út, Dugonics-tér, BajcsyZs.-utca, Kigvó-utcán keresztül be
a Klauzál-térre Indulás Kálváriatérről 4 óra 35. Itt jönnek: Kerámla Végiagyár. Textilkombinát, a
Gyárépítési NV., az MDP háromhónapos iskola, Késárúgyár
NV.
Gyufagyár, Honvédkórház, 4 óra 45
perckor
a Kálvária-utca és
a
Nagykörút sarkánál a szegedi Kenderfonó, SzOT iskola és a Börtön
csatlakozik. 5 órakor a Sztálin-kőrúton csatlakoznak a szakszervezetek. Az MNDSz és az OKISz. a
Klauzál-térra beérkeznek 5 óra 20
perckor.
A csoportok úgy induljanak, hogy
5 óra 30 percre beérjenek a Klauzál-térre, teháv a gyülekezések legkésőbbi időpontja 4 óra legyen
Az ifjúmunkásoknak, üzemi, kerületi és tanuló ifjúság (úttörők is)
a DPSz székház előtt
gyülekezzenek pontosan 5 órakor.
(Sztálinsétány 7.)

Nyári munkaveTsenyi indiioii
a deszki gépállomás
A defízki gépállomás a tavaszi munkaverseny során első le' t
a gépállomások között
CsongTád megyében. Most az ara áei,
cséplési és termén ybegyüjtési
munkák idején ismét elsők akarnak lenni. Ezért a gépállomás valamennyi dolgozója legutóbbi
üzemi értekezle'én Csongrád megye valamennyi gépállomásának
dolgozóját cséplési versenyre hívta ki.
A gépállomás dolgozói résrfetesen kidolgozták a versenyfelhívás pontjait és megküldték .a
megye minden gépállomásának.
A többi között vállalják a versenyfelhívásban. hogy a meghatározott cséplési előíráshoz
viszonyítva a 11 gépre eső 250
vagon helyött 379 vagonnal csépelnek el, ami 150 százalékos
teljesítménynek felel meg. A
cséplést a minisztertanács határozatában megjelölt augusztus
31-i határidő helyett már augusz;us 15-re befejezik. A gé
pek teljes kihasználása érdekében az újítóbrigád araíógépösazekapcsolót készít, hogy egy erőgéppel két aratógépet is működtethessenek. A nappal learatott
területen mindig még aznap éjjel elvégzik a tarlóhántást. A
terüle'ükhöz tartozó összes cso
portnál a hordás- az aratást kö
vető 14 napon belül elvégzik.
A cséplőgépeiknél a szemvesz
teséget 0.5 százalék alá csökkentik és. teljesen megszüntetik a
szem törést. Megindí.ják a Kornbelnyikova-mozgahnat a gépállomáson és ennek szellemében vállalják, hogy minden hónap első
napján az elmúlt hónapban megtakarított üzemanyaggal dolgoz
nak.
A versenyfelhívás még több
fonltos pontot tartalmaz a nyári

munkák gyors és gazdaságos elvégzése
érdekében. Mindezek
mellett messzemenő politikai felvilágosító munkát is vállalnak,
mind a dolgozó parasztság, mind
pedig a cséplőmunkások között.
Versenyfelhívásukban egyúttal
megfogadják, hogy az aratás,
cséplés, terménybegyüjtés nagy
munkája idején még fokozottabb
éberséget tanúsítanak.'

Fenyvesi József Ruházati Bolt
NV, Illéssy
Józsefné Egyetem,
TÜZÉP kirakó brigád, Győri Imre
Dohánygyár. A békéről beküldőit
soraikat egy nagyobb cikkbe dolgoztuk bele. Rövidesen leközöljük.
Süalacsek Lászlóné Magyar Kente
der, Péterházi Emil Jutagyár. Beküldött soraikat anyagtorlódás miatt sajnos nem áll módunkban közölni. Egyébként ügyes, jól megfogott írások voltak_ Kérjük, írjanak
szorgalmasan.

Kérjük az alább felsorolt elvtársakat, hogy hétfőn es-te 6 órára
fontos megbeszélés végett szerkesztőségünkben feltétlenül jelenjenek
meg: Kemenesi Jánosné elvtársnő
DÉMA, Korom József elvtárs Richweisz Vasöntöde, Nóvák Ferenc elv.
társ Szetex, Soós István elvtárs
Konzervgyár, S;abó József elvtárs
Vágóhíd, Tesléry Jánosné elvtársnő
Téglagyár. Kamasz Lajos elvtárs
Népbolt NV, Koha Róbertné elvtárs,
nő Városi Kertészet, Bosnyákovics
Dezső elvtárs Szegedi Kender, Széli
Erzsébet elvtársnő Első Szegedi Cipő, Nagy Imre elvtárs Villamosvasút.
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A p r ó h i r d e t é s e k
JOBB karban levő bútorok eladók. GOLYÓSCSAPAGYAS Singer varró- KERESEK kétszobás lakást költség- KÖNYVVEL ellátott jó bizonyítvá|
U>A»-\ E T E I
G
Cfm a kiadóban.
1967. ]gépalja eladó. Batthyány-utca 11 meglérftéssel, lehetőleg Nagykörúton nyú bejárónő jelentkezzék
reggel
GEDÓNÁL 150 négyszögöles házhely HÁZ eladó Újszegeden, 'AYanyos-ut- sz. középső csengő 9—11 óráig.
belül „'Augusztus" jeligére. 1878 8—9 között. Sztálin-körút 20 sz. L
;udó. Érdeklődni Oorszlán-utca 4 ca 4 sz.
1968
készülnek em. jobbra.
2018
1935 PAPLANOK legszebben
un, házícUigyelőnél.
1919 HASZNALT fehér sportkocsi eladó.
FOTELAGY, 0 darabból álló bordó Soós Lajosné paplanüzemében. SzeilÜSALAKlfÁ zöld férfi trencskó Landesberg-tclep, Zsolnai-u. 8 sz.,plüss garnitúra, Schunda cimbalom, ged, Deák Ferenc-u. 2.
1839
J
KULONKULKH
|
• 43-as fekete, duplatalpú, magas- földszint 2 sz.
1966 tükrös mosdó és egy asztalka el- HÁROMSZOBÁS összkomfortos lairú cipő eladó. Petőfi-sugárút 11 KÉT darab 32x6-os prima autógu- adó. Danner, Sztálin körút 12. 1933 kást keresek Nagykörúton belül ke- MEGNYÍLT Kakasszék-fürdö. Gyóun.
1922 mi és egy rádiózenegép eladó. Kal- EGY Mogyorósi gyártmányú
poli- leti fekvéssel 1. emeleten költség- gyít, reumát, csúzt, köszvényt, női
úY nagyobb és egy kisebb iraj- már. Sztálin-kőrút 71 sz
1977 túrozott ledéit cimbalom, egy egy. megtérítéssel. „Keleti" jeligére. 2006 bajokat, stb Kérjen ismertetőt.
• ekrény, nagy redönyös álló iró- EGY nagy régi vágású' diófarönk ajtós Wertheim-kassza, egy
KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo- FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fa4+2
zlal, irógépasztalok, asztalok, ju- eladó Iskola-u. 27 sz. Dóm-tér
nyújtott sávos Orion rádió eladó. ba kiadó egy-két személynek Vidra- sonokba. melltartók, gyógyfűzőket
•inyos árun eladó. Galamb u. 7..
liöfle füzőkészltő,
utca 3 sz. 111. em. 11.
2007 méretre készit
2017 Révai-utca 5 sz., földszint 2., délANCÉLS2EKRÉNY, vaskapuk, tü- EGY darab fehér zománcos kony- után.
mögött levő, Klauzál-tér 3.
1934 KÁLVÁRIA kápolna
.fecskendő cséplőhöz, vaságyak el- hai jégszekrény eladó. Fodor-telep KILENCHÓNAPOS
szimultánozolt száraz, udvari szoba, konyha, spei- KERÉKPÁR, írógép javítása szaklök. Szt. l'erenc-u. 13 sz. 1915 Bártfa-u. 28 sz.
2019 süldők eladók. Hajós-utca 17. 1932 zos lakásomat elcserélném hasonló- szerűen Rádió OKA utalványra, keLADÓ szép politúros rekamié. Pe- JÓ állapotban levő fehér mély gyer- KERESZTHUROS
1647
rövid acélvázas ért Kismartoni-u 23 sz.
rékpárgumik, alkatrészek kaphatók
löii-celep II-utca 21 sz.
1917 mekkocsi eladó.
öthalom-u. l/b. zongora, 2 darab kétlángú gázresó ELCSERELNEM Újszeged, Radnai- Kelemennél, Kelemcn-u. 11. sz.
ELADÓ egy férfiszabó Singer pri- földszint.
1979 eladó. Cfm a kiadóban.
1939 u. 4. számú lakásomat szegediért
1343
,ua varróQép. Somogyi-u. 11 sz., I I . MANGOLICA hasas koca
1972
800 fo- VILLANYGR'A'MOFÜNT szekrényest
órát
üzletét
Széchertviin. 6 sz.
1916 rintért 150 kg eladó. Róna-u. 10.
(lehet rádióval),
ebédlőszönyeget, BÚTOROZOTT szoba különbejárat- LACZKÓ
lér 9. szám,
Zsótér-házba
he.
KEVESETHASZNALT modern fehér
2037 nyugágyat vennék „Rádió" jeligére. tal, fürdőszobával kiadó. Cím a ki- lyezte át. Örák javitásá szakszemély kocsi eladó. Sárkány-utca 15 FEHÉR szekrény kettős, nagy tü1964
1942 adóban.
• : u in.
1914 körrel és székek eladók. Deák Fe- KIFOGÁSTALAN állapotban
levő ELCSERÉLNÉM Felsövároson Tele. rűen, olcsó áron készítem, zseb.
PRÍMA állapotban levő
gyermek- rcnc-utca 2 sz. I. em 6.
2020 mély gyermekkocsi eladó. Hullám- ki-u'tcai kétszobás, előszobás, kony- óráját karórár n alakítom.
temetőig
sportkocsi eladó. Hétvezér-utca 55 JÓKARBAN levő 350' négyütemű u. 4. sz.
1941 hás, speizos lakásomat, szoba-kony- SIREMLEKET műkőből.
sz. Király.
1904 motorkerékpár betegség miatt ol- SINGER nöi varrógép eladó. Bat- hásért, olyan egyénnel, aki az oltszállítva is, továbbá javítási munlakó idős nyugdíjas nővel megosz- kákat jutányos áron vállal az ÁllaELADÓ egy 100-as, 2 sebességes csón eladó. Szent István-tér 5 sz.
thyány-u. 3. sz. emelet jobbra.
mosítot'i Fischer János és fiai cég,
(Csepel motor és egy versenykerék2021
1940 taná. Kováts L. Nándor órás, Sztá- Kálvária-út 3.
1965
pár Hattyú-utca 27 sz.
1900 200-as motorkerékpár eladó. Vár-ELADÓ 6 darab féléves fajsüldő. lin-körút 52 sz
SZEMÉLYAUTÓ, jóállapotban, ol- u. 4. Sofföriskola
2023 Felsőtiszapart 24 sz.
1945 FELSÖVÁROS környékén egy szo- RÁDIÓZOK figyelem! Szanlszló rácsón eladó. Hajnóczi-u. 1. 1903 NÉGYHÓNAPOS '
törzskönyvezett EGY fél hálóbútor eladó. Petőfi-te- bás-konyhás, speizos lakást költség- dióműszerész üzeme Klauzál-tér 7.
4 +1-os RÁDIÓ eladó. Széchenyi-tér yorkshirei süldők eladók Veresács- lep X. u. 592 sz.
1907 térítéssel keresek Cím Erdélyi-fod- szám alatt az udvarban van. Tele1992 fon: 44-65.
H sz., I. em 10. ajtó.
1905 u. 17/a.
TASKAIRÓGÉP
kifogástalan
álla- rász, Sajka-u. 12'sz.
bútorral S/EP menyasszonyi r u h i és fáSZEMÉLYAUTÓT 1.5 literig megvé- KÉT törpe papagály, pirosak, el- potban eladó, Oroszlán-u. 6 sz., UJSZEGEDI kis lakásom
telre keresek. Bizományi
eladásra adó. Reménv-u. 24 sz
1981 Csikós.
1890 elköltözés végett átadom. Érdeklőd- tyol kikölcsönzése. Erzsébet kalapbármilyen gépkocsit vagy motorke- GYERMEKAGYAT kifogástalan ál- MÉLY, fehér, gyermekkocsi eladó. ni hétfőtől Mérey-utca 6/c. földszint szalon. Lenin-u. 16. sz. (Kárász-u.)
1989
rékpárt elvállalok. Cserét eszközlök. lapotban
vennék,
„Gyermekágy" Sajka-utca 3.
1906 1 ajtó.
I.intner, Páter-utca 44/a.
— jeligére.
1926 JÓ állapotban levő
mosdókagylót ELCSERÉLNÉM kis szoba-konyhás
Három nagy darabból modern
disznóóllal,
KÉTHÓNAPOS pincsi kutya eladó. ELADÓ váza, damaszt abrosz 12 sze- veszek. „Fehér" jeligére
1929 kamra, mosókonyhás,
villany
bent,
lakásomat
nagyobbért.
Dáni-utca 3.
1901 mélyes,
12 darab tányér, süte- HASZNALT két ágy. két éjjeli szek1978
BMV motorkerékpár olcsón eladó. ményes, gyümölcsös tálcával, óra, rény, 1 nagy szekrény, 1 sublót el- Gém-utca 8 sz.
kétszoV-resács-utca 29 sz.
1899 szobrok, kézimunka,
kocsitakaró. adó. Átalakításra is alkalmas. Cím ELCSERÉLNÉM belvárosi
eladó.
bás megosztott lakás'c mellékhelyiK'.VRÓRÁT, óraszerkezetet
vásáro- 'A'pponyi-utca 21 sz., emelet 14 ajtó. Bérkert-u. 19 szám. Tóth András.
CÍM
A
KIADÓBAN
lok. Óráját karórára alakltom. Óra1927 ségekkel egyszobásért. „Fehér" jel1924
igére.
2024
javllás Szeleinél, Oroszlán-utca 5 SZEKRÉNYEK,
szekrény,
argaman
ágyak,
asztalok, KOMBINÁLT
szám. '
1879 szék, sublót és konyhakredenc el- szőnyeg, háló szoba, klöpll füg- EGY belvárosi nagy szobát elcse- OLCSÓN- zsírbarakom kerékpárját,
HASZNÁLT hálószobabutor
eladó. adó Kereszt-utca 31 szám.
1938 göny, csillár, ajtó, lécajtó, sok más rélnék kisebbért. Gutenberg-u. 3 sz. zománcozás, varrógépét újjáépítem
Csaba-utca 26 sz.
1881 HÁROM darab 10 hónapos süldőt eladó. Kossuth Lajos-sugárút 23 sz. az utcáról a bejárat. Csonkáné.
jótállással. Trébits műszerész, KlauKifogástalan állapotban levő, ga- cserélnék
2025 zál-tér 5, udvarban.
1936
motorért.
Különbözetet emelet.
rantált féregmentes hálószobabutort fizetem, Osztrovszky-u. 16 1986 VILLANYMOTOR 110 voltos 4/10- KEVÉS bútorral háromszobás la- ORAJABÖL modern karórát készívennék. Ajánlatot „Bútor" jeligére ALIGHASZNÁLT len hímzett ágy- es 350 forintért
eladó. Róna-utca kást átvennék „I. emelet" jeligére. tek. Órát szakszerűen, olcsón javí.
kérek
1882 huzat, hintaszék, eladó. Csongrádi- 10 szám.
1925 tok, Selmeczky órás Marx-tér.
*
2037
FÜRDŐKÁDAT zománcosat vennék. sugárút 5 sz. I. em. 1.
1923 J ó állapotban levó egyszárnyas fe- HÁROMSZOBÁS, konyha, éléskam,- PIACIÁRUSOKNAK való ernyő, vas*
Ajánlatot „Kifogástalan" jeligére.
EGY ló eladó. Algyö tanya 49/a. hér zománcozott ajtók, lámpák, bú- rás lakás klinikák közelében át- hordók és nagyobb mennyiségű li1885 Cirok Antalné.
2014 torok eladók. Megtekinthető Sztá- adó. Érdeklődéseket „Vidéki köl- teres és fél literes parafadugó eladó
1918
1921 Süvegh kárpitos, Hid-u.
ORVOSI műszereket vennék kézalól. EGY jókarban levő kétajtóa jég- lin-körút 44 sz. I. em 4. 12—2 kö- töztetésért" jeligére.
beköl- LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
1960 ELADÓ Gedónál kétszobás
dr. Jung, Partizán-u. 7/a.
1886 szekrény eladó. Honvéd-tér 8 sz.zött.
Érdeklődni legolcsóbban. D'vatos gyöngyfűzést
2028 ELADÓ j ó állapotban levó sezlon, tözhető kis magánház.
ANTIK, valódi cseh cobald 6 sze- földszint 6 sz.
mélyes komplett étkészlet eladó. BEÉPÍTHETŐ zománcozott fürdő, kályha, és egyéb háztartási cikkek. Csóti fodrász. 'A'pponyl Albert-utca vállalok, ölomkrtstályt veszek- —
1950 Sze'einé, Kelemen-utca 7. sz.
Dózsa György-u. 11, fsz. 3.
1884 kád, nagv mdsóteknö eladó. Egy- Érd. Felsőtiszapart 24 szám 1844 17 szám.
olcsón el- KÜLÖNBEJÁR'ATU bútorozott szo- MAKÓI erőstúró legolcsóbb, legEGY jókarban
levő
kétszemélyes ajtós nagyobb jégszekrényt ven- JÉGSZEKRÉNY prima
kaink eladó. Rlhnri-u. 15.
1887 nék. Gutenberg- (Margit)-u. 21 sz.adó Szentháromság-utca 28 sz. 1944 ba fürdőszobával kiadó Petőfi S.- táplálóbb. 2.70 forint Aradi-u. 5.
ÍRÓASZTALOK és mindenféle bú- hétfőiül.
2016 EGY prima állapotban levó márkás sugárút 37/a I. em. bal. Érdeklőd- Viszonteladóknak árkedvezmény.
2011 HEGEDÜHUR, alkatrész,
művészi
torok eladása és vétele. Singemé, ELADÓ ágyak betéttel, szekrények, női kerékpár eladó. Polgár-utca 14 ri reggel 9-től.
fekvésű belvárosi 3 javítás, mindenféle hangszer
1946 GYÖNYÖRŰ
SteiTörök-utca 6 sz., kapuval szem- konyhakredencek, különböző bútor sz.. földszint
szoba
összkomfortos
lakásom
elner (Sági) hangszerkészítőnél. Keleben
1838 darabok. Jégszekrény, páncél-kasz- KONYHA üveges kredenc olcsóért
1863
KILENCHÓNAPOS
jorkshlerJherfe. sza, ké'i lapos vUlanyfőzó,
fekete eladó. Bajcsy-Zs.-u. 10 sz. I. em 8. cserélném 2 szobásért, vagy költ- men-utca 7.
1947 ségmegtéritéssel átadó. „Gyorsan" HÁZASSÁG céljából
megismerked.
shier keverék süldők eladók. Cson- gálic fürdőkályha, fürdőkád. Dózsa ajtó.
2012 nék hozzámillő nővel. 46 éves doljork- jeligére.
grádl-sugánit 37 sz.
2027 György-utca 16/a. I. em. 14. 9—11 KILENCHÓNAPOS süldők,
KÉT és fél hónapos malacok, hiz- között, vagv 4—6 óra között. 1957 sh'irei, eladók. Dobó-utca 70 szám. KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo- gozó férfi vagyok. „Teljes címmel''
1985 ba 1 személy részére kiadó. Kos- jeligére.
2010
lalni való sertés eladó. Tisza Lajos FÉRFI albérleti lakást kaphat. Ta-i Érdeklődni 6—12-ig.
középre, suth L.-sugárút 41 sz., földszint 3. JUHASZ 'Antal névre szóló iratokat
(Délibáb)-utca 2 sz.
1862 vasz-utca 13 sz. I. em. 8. 1959 KELETI perzsa-szőnyeg
találtak bőrtárcával együtt. Igazolt
UJ autótalp
gumiszandálok' kap- ELADÓ kettő darab gumikerekű lo- egypárevezős csónak, 5-f-2-es pri- ajtó.
hatók. Nvlon esőkabát,
gumiszan- vaskocsi j ó gumikkal. Megtekinthe- ma rádió eladó. Hétfőtől. Sztálin- KETTŐ szoba-konyha, előszobás la- tulajdonosa átveheti a kiadóban.
1984 kásom elcserélném egy szoba-kony- MÓRAKERTBEN a medence tiszadál javítás, Kemény, Bajcsy-Zs.-u. 'iö Sándorfalva Ady Endre-u. 3. sz.körút 46 sz. II. em. 10.
elveszett ezüst do<
11 szám.
alatt.
1958 ELADÓ majdnem ú j egyszemélyes hásra. Érdeklődni Apponyi Albert- parti oldalán
1949 hányszclence és öngyújtó. MegtaláPÍROS steppelt
sportkocsi
eladó. MEGBÍZÁSBÓL eladók finom len- kajak. Megtekinthető Nemestakács- u. 18 sz. Róth lakatosnál.
1990 SZOBA-konyhás
lakást
keresek lója jutalomba részesül. Hozza be a
damaszt asztalneműek. Müller Erzsi utca 25 szám.
Újszeged, Hatházak. Móra Péter.
3
b
hárompalánkos, megtérítéssel. Homonnai-u. 15.
kiadóba.
2003
1976 EGYPÁREVEZŐS,
•
1876 Károlvi-u. 4 sz.
2033 JUNIUS 14-én, vasárnap délben 12GYÖNYÖRŰ márkás
angol étszer- TANGÓHARMONIICA' 48 basszusos, majdnem ú j csónak eladó. Bajcsyvitorlázó
Oroszlán-utca 6. Zs.-u. 22 sz. I. em. 6 a. Reggel 8 SUGARUTNAL kétszobás szép ház cs számú „Vitéz" tipusu
víz olcsón eladó. Honvéd-tér 8 sz.táskával eladó.
1971 6500 Ft, másik egyszobás beköltöz- gépem elszállt a repülőtérről a fel2034 —9 között.
ajtó 10.
2005 Csikós.
hető 6.400 Ft. Szijjártó iroda. Kos- hők közé. Kérem a repülőmodell
SZÁZAS Sznksz berugós motor el- ÜLÖF0RDÖKAD, víztartályok tarsuth L.-sugárút 11 .
1952 megtalálóját, hogy értesítse Schulrézcsappal,
ndó. Sznhndsajtó-u. 66 sz.
1999 tálynak, kocsmárosnak
LAKÁS
SZOBÁS, konyhás lakásomat elcse- ter László, Újszeged, Tárogató-utca
250-es Puch motorkerékpár
eladó. csinos mosdóállvány lavórral, szoKlauzál- MINDENHEZ közeli 3 szobás össz- rélném. Érdeklődni házfelügyelőnél. 5, vagy a Délmagyarország kiadóhiIlona-ntca 25 szám.
2000 ba W C (Leibstul) eladó.
1951 vatalát.
lakásomat
elcserélném Április 4. útja 41 szám.
2030 komfortos
FÉRFI várzonruhn, közép alakra, tér 3 H. em. 0. Kiss Béla.
összekötö, nemtávoli 2 szobásért. „Nem kom- ELCSERÉLNÉM gondnoki lakásom
háromkerekű gyermekbicikll eladó. ELADÓ keleti perzsa
Kölcsey-u. 11 sz., I. em. 5. 1850 kis bőrgarnitúra, hintaszék, feke'ie fortos magánházért" jeligére. 1902 városiért elViárssal Petőfi-telep I I I . HASZNÁLT virágcserepét ne törja
' 1955 össze, mert megveszi a Szegedi Ker1948-n* tipusu 3x2 Philips rádió körgallér, fehér kosztüm és más ru- SZOB'A', konyhás al-, vagy főbérleti u. 83.
szoba- tészet Községi Vállala't központi teMegtekinthető
délelőtt lakást keresek költségmegtéritéssel. ELCSERÉLNÉM olcsóbérü
alkalmi áron elndó. Dr. Boros Jó- hancműek.
1920 konyhás lakásomat kettő szobásért. lepén: Újszeged, Temesvári-krt. 48,
z-ef-u. 9 sz.
1998 9_l-ig. Vennék vas kerti garnitú- „Fiatal házasok" jeligére.
1930 reggel 6-tól délután 2-ig.
1817
porszívó gépet. VÁSÁRHELYI központifekvésű egy Szentháromság-utca 46 sz.
KÉTAJTÓS fehér jégszekrény el- rát, gumicsövet,
elcserélném NÉGYSZOBÁS I. emeleti belvárosi, PETROLEUM főzök szakszerű ja1956 szoba,konyha lakásom
adó Újszeged, bldfö melleit. Kö- Csongrádi-sugárúY 8/h.
szegedivel. Érdeklődni lehet Dugo- összkomfortos, főbérleti lakás költ- vítása Rubinfalvinál, Mikszáth Kál.
réokikölösor 3 sz.
1994 176-os Kalor
Salgótarjáni, vagy
1883 ségmegtérí'fés ellenében átadó. „Vá- mán-utca 6 sz. Használt fűzőt veJÓ állapolban levő strapa férfi ke- prima cserépkályhát veszek. Farkas nics-tér 2, dohányos bolt.
2035
MÓR'AVÁROS! szoba, konyhás laká- rosi" jelige
1974
rékpár eladó, öthalom-utca 22/b.
Imre, Retek-utca 28.
2032 somat elcserélném környékbeli szo- KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szo- szek
ANYATEJET adnék el orvosi bizo1996 ELADÓ egy 3 méteres magas üveg.TÓ gvermekbiciklit. rollert, vagv be- be'iétes iratszekrény. Megtekinthető ba, konyhás, speizosért. „Ráfizetek" ba kiadó fürdőszobahasználattal. Ju- nyitvánnyal privátilag. Sztálin-kőr1898 hász Gyula-u. 19, magasföldszint.
út 22 sz. magasföldszint. Érdeklődülős autót veszek. Ugyanott fehér délután 4-töl Bánomkert-sor 11. sz. jeligére.
2036 ni csak délelőtt 10-ig.
KETTÖSZOBÁS.
összkomfortos la1988
gvermek sportkocsi elndó. Sztálin- Kántor.
2029 kást keresek költségtérítéssel, leheEGY fél hálószobát átadok lakáskörűt 91 sz. házfelügyelő.
1993 HÁROM darab süldő eladó. Rókusi
1912
SZEMÜVEGJAVTTASOK.
EGYPÁREVEZŐS majdnem új, h á .fföldek 114 szám. Körtöltés sor 24- tőleg felsővárosi részen. „Nem nagv sal. „Elköltözés" jeligére.
bérház" jeligéi*.
1856 KÜLÖNBEJÁRATÚ bútorozott szornmoalánkos csónak eladó. Cim a el szemben.
IPARI FÉNYKÉPEZÉS.
1953 KERTES
családi házat keresek ba Belvárosban 2 személynek kikiadóban.
1987 ELADÓ fürdőkád, 2 óra, kályha,
FOTOKÖPIA:
1938
JÓKARBAN levő fehér mély gyer- kredenc, 1 ruhaszekrény. Katona- megvételre „Szép gyümölcs" jeligé- adó. Cím n kiadóban.
LIEBMANN.
emeleti
szoba,
re.
2026 ELCSERÉLNEM
m-kkorsi elndó Remény-u. 22. — utca 55/a.
1954
Kelemeci-u. 12. Telefon 48-53.
lakászobát konyhás, speizos, fáskamrás
PAPAGÁJ K'.VL ITK ÁT,
jóállapolban EBÉDLŐ kredenc kiváló szép, egy ÜRES utcai különbejáratú
somat. Felsővároson.
Kormányoslevőt, nikkelezetlet vennék. Kiss ebédlő nagy asztal kihúzható, 6 da- keresek fürdőszoba és konyha hasz- utca 11 SZ. Kecskés Sándor. 1937 EGY darab egyesbe j'áró lovat keICrnö-ii. 3 sz., I. em. 4.
1871 rab párnázott szék, teljesen hibát- nálattal. „Tisztviselőnő" jeligére.
ELCSERÉLNÉM olcsóbérű gyönyö- resek hosszabb időre bérbe. Dr.
,
1877 rű garzon belvárosi lakásom 3 vagy Boros József-u. 24 sz. em. 1. ajtó,
GYERMEKKOCSI fehér, mély, j ó lan eladó. Kálvária-u. 48 sz. emeEGYSZOBÁS,
konyhás,
speizos
laállapotban
eladó. Érdeklődni és let.
1910
4 szobás belvárosi lakásért I. eme- délelőtt 10-től délután 5-ig. 1961
moglekinleni lehel Horváth M.-utra F.L'ADÓ selyempaplan, kockás min- kásom költségmegtérítéssel átadom. letig. „Áldozok" jeligére.
MENYASSZONYI és vőlegény! ruha
1943
Jósika-utca
30
sz.
I
I
.
em.
20.
2009
7 sz. udvar iabbra.
2004 tájú és egv horgany fürdőkád. TünBÚTOROZOTT szoba azonnalra ki- kölcsön. Ugyanott petrofort kereÖREG mesterhegedű olcsón eladó. dér-utca 4/a.
1909 MAGÁNHÁZBAN levó lakásom el- adó két személynek. Tömjörkénv-u. spk megvételre
Hobiártbasa-u. 6.
Pokor-u. 8 sz T. em. 1.
2008 MARKAS
étkészlet,
porsztvógép, cserélném egyszoba összkomfortos- 12 szám
1983
1962 sz I. em.
KONYHASZEKRÉNY, asztal, székek, Flectrolux
110-es szoba-ventillátor ért, különbözetet fizetem. „Egyedül
MENYASSZONYI ruha uszályos ol|
h'OULALKU/AS
1867
tűzhely, álló ruhnfogns eladó. Bál- eladó. Újszeged, Tárogató-u. 14 sz. lakom" jeligére.
csón kölcsönvehető. Cím Dobainé
vány utca 6 sz.
l?33
1973 KOMOLY áldozatot hozok, minden JÓLFÖZÖ,
2013
megbízható
mindenest fűzős Kállay-u. 1 sz.
KERÉKPÁR, rádió, férfi karóra el- HARMINCKÉT basszusos tangóhar- klötségct
megtérítek.
Szükségem július l-re felveszek. Gutenberg-u. EGY hold búza levágásra
kiadó.
adó Kanyó. Kossuth L.-sugárút 10. monika eladó. Érdeklődni vasárnap van a Belvárosban 2 szobás össz- 4 szám.
2031
1997 Rózsa-utca 5.
2002
Teljes leirás't ÜGYES bejárónőt vagy mindenest KÉT félhfzott disznóm tovább tardélután 5-ig Sztálin-körút 29 sz.komfortos lakásra.
ARVIZ-utca 49 srámú ház mellékkiadóhiva- bizonyítvánnyal felveszek.
földszint 1, jobbra.
« 1888 kérek Délmagyarország
Zászló, tásra plai'nám Zákány-u. 43. 1911
épülettel szabad kézből elndó. 2001
talába „Jó pénz" jeligére.
utca 3 sz. emeleten
2015 KOCSIS PÉTER Ferenc névre szóló
KAJAK
és
finom
fekete
férfi
ruha
SZtt.LÉRT-sor 20 számú háztelek elDOROZSMAI Kossu'th-ulca 66 számú BEJÁRÓNŐNEK elmennék
Petőfi- igazolványokat pénztárcával elveszvékony
alakra
olcsón
eladó.
Tároadó. Érdeklődni Becsei u. 12. 1836
egyedül lakható komfortos, beköltöz- sugárút 40 sz. I cm. 1 ajtó. 1991 tettem. Értesítést jutalom ellenében
1908
AVT0G,*'9 AZS üzemnek,
műhely- gató-utca 3 sz. Újszeged.
hető házamat eladom. Egyedül vé- HÁZTARTÁSBA, vagy gyermekek- Remény-utca 22. Szekeres.
2040
EGY
idős
kisfia*
tehén
eladó
Banek, raktárnak kiadó. Párisi-krt. 36
gezhető forgalmas női háziiparomat hez kis nvugdfjas ajánlkozik, főzni ELVESZETT egy arany nyaklánc
1837
kos
Ferencnél,
Tápéirét
57
sz.
Maszám
vevőnek betanítással átadom. 1586
medállal szerdán délután. Megtaláló
1913 Egy- vagy kétszobás főbérleti la- tudok. „Erkölcsös" jeligére. 1980 Alföldi-u. 16 sz. alá ifj. Kenderes!
KOMBINÁ1.T lakó konyhabútor el- ró* dülő.
BEJÁRÓNŐT,
megbízhatót felveadó. Megtekinthető keddtől. Festő- STRANDKABINT nagyméretűt ve- kást keresek, költséget megtérítem. szek. Hajnóczi-u 4. sz. ajtó 1.
Pálnénrfk jutalom ellenében adja le.
szek. Kecskeméti fodrász.
Juhász „Lehet bárhol" jeligére.
műhely TV Ferane-iitct 8/b.
1857
1963
1931
1948 Gyula (Fodor)-u. 36 it.
1970

férfiszobabutor

I

