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Hatalmas gyűlésen köszöntötte
Szeged Ifjúsága a DISz megalakulását
Kinai

és francia
if júsági
küldőitek jelenlétében
tettek hitet a szegedi
fiatalok,
hogy Pártunk
vezetésével a hős Komszomol
utján harcolnak
a békéért
a DISz zászlaja
alatt

Az ifjúság, a Párthoz
tartozó új
tömegszervezet egységes, dolgozó (I.
píságának
ünnepe volt Szegeden a
szerdai nap. Már napokkal
előbb
készültek
a szegedi fiatalok,
ifjúmunkások,
a környék
parasztfiataljai s a diákok egyaránt, hogy ezen
a
napon
méltóképpen
ünnepeljék
meg a Dolgozó Ifjúság
Szövetségé,
nek, a Pártunkhoz
tartozó
milliós
ifjúsági
tömegszervezetnek
megalakulását
és ebből az alkalomból
is
kifejezzék
harcos kiállásukat
a béke megvédése, a Szovjetunió
által
vezetett béketábor
mellett
Fokozta
ennek a nagy napnak
jelentőségét,
hogy ebből az alkalomból
Szegedre
érkezett a budapesti DISz kongreszszuson résztvett
külföldi
ifjúsági
küldöttség
két tagja;
Vu-Sü-Csien

a Francia Ifjúsági
Szövetség
központi
titkárságának
tagja
Velük
együtt érkezett
Gosztonyi
János
elvtárs, a DISz Központi
Vezetőségének
titkára
Fellobogózott
házak,
feldíszített
üzemek jelezték már
külsőségeikben
is Szeged dolgozóinak
és Szeged ifjúságának
lelkes megnyilatkozását
a
DISz iránt és a Szegedre
érkezett
vendégeink
szives
fogadtatásával
pedig a világ haladószellemű
fiatal,
jainak
harcos összefogása iránt.
A
Lemezgyárnál
díszes diadalkapu
fogadta Szeged vendégeit
s
Reszta
Miklós
elvtárs, szegedi
DlSz-titkár
tolmácsolta
az ifjúság
üdvözletét.

— Közös az a
harc,
amelyért
küzdünk s kívánjuk, hogy látogatástok
is elősegítse
valamennyiünk
elvtárs, a Kinai Ifjúsági
Szövetség i nagy célját, a tartós béke megválóalelnöke és Louis Tremeilat elvtárs, I sitását a Szovjetunió
vezetésével,

néz'iék ezután végig az üzemet, s
közben élénken elbeszélgettek az
üzem ifjúmunkásaival s csodálattal
hallották Magyar Mátyás elvtárs
vállalatvezetőtől a szovje't gépek
nagyszerű teljesítményeit. Örömmel
hallották, hogy a Textilkombinátban dolgozó 500 fiatal közül 440
'tagja a DISz-nek. A baráti közvetlen látogatás során kölcsönösen sok
érdekes tapasztalatot szerzett a kinai és a francia elvtárs éppen úgy,
min'í az üzem fiataljai.
Szavaikból egyaránt
a hála
csendült ki, a közös hála érzése a Szovjetúnió Iránt, amely
lehetővé lette a szabad fejlődést s amely vezeti a jelenleg
még elnyomott francia ifjúság
harcát is a béke megvédéséért,
boldog jövőjükért.

úttörők egyaránt. Mindegyikük ke- Csien és Tremellat elvtársaknak
zében ajándék volt, legnagyobb ré- nyújtották át ajándékaikat, virágszét maguk készítették s mindegyt, csokraikat, akik meleg öleléssel
kük virágot is vitt magával, Vu-Sü- juttatták kifejezésre köszönetüket.

A felszabadult
kinai
ifjúság
is
támogatja
a
békeharcot
A kínai nép
nagy vezérét,
Mao-Ce-Tung elvtársat éltették
a fiatalok, amikor Vu-Sü-Csien
elvtárs szólt hozzájuk.
— A kínai ifjúság vállvetve harcol veletek a közös célért, a béke megvédéséért —
mondotta. — A Kínai Demokratikus Ifjúsági Szövetség a
Kínaj Kommunista Párt vezetésével mindent elkövet, hoev
a legszélesebb keretek között
szilárdítsa meg gazdag, boldoe országának felépítését.
A gyárakban, bányákban és mindenütt a termelés frontján elért
kiváló eredményekben nyilvánul
meg a kínai ifjúságnak ez a
nagy lelkesedése. A kínai ifjúság munkájával akarja támogatni a kínai népi hadsereget ab-

munkával

ban. hogy felszabadítsa Formását és Tibetet. Jól tudjuk, hogy
az ifjúság részvétele az uj ország felépítésében lényeges része a béke megvédésére irányuló közös küzdelemnek. Biztosak
vagyunk benne, hogy harcunkat
megnyerjük, mert valamennyi
békeszerető nép egységbe tömörül a béke nagy támasza: a
Szovjetunió mögöít.
Amikor beszéde végén VuSü-Csien elvtárs a ' Szovjetunió
és Sztálin elvtárs nevét foglai a
mondanivalójába, már nem is
kellett fordítani szavait, mert
nyomban viharos éljenzésben
törtek ki a gyűlés résztvevői, s
vele együtt éltették valamenynyien a béketábor élén járó Szovjetuniót és Sztálin elvtársat.

A Texlilkombinát után a Városházán fogadta a vendégeket Dénes Leó elvtárs, polgármester, délután pedig a DISz székházába látogattak el. A DISz előtt már gyülekezett akkor a szegedi ifjúság
Látogatás
a Textilkombinátban,
a
városházán
egyik nagy csoportja, s amikor
meglátták
a vendégeket, köztük
és a
DISz-ben
Vu-Sü-Csien
elvtársat, egyszerre
Vendégeink első útja a szegedi nekik. A Szegedi Pártbizottság ne- 'tört ki a kiáltás:
Tex'tilkombináthoz vezetett. Piros vében Nyilasi Péter elvtárs köszön— Mi a Truman kfnja? Felszanyakkendős kis úttörők raja fogad- tötte őket, majd Varga Júlia elvta zsibongó ujjongással őket az társnő, üzemi DISz tiikár. Ugyan- badult Kínai
A francia nép nem harcol a Szovjetunió ellen
üzem kapujában és virágcsokrok csak idejött a Szegedi Kender élAztán kitört az éljenzés, s a venözönével kedveskedtek nekik. Itt a munkásainak és ifjúmunkásainak dégekkel együtt éltették hosszan,
Tremellat elvtárs beszélt ezután a amelybe tartozik a magyar fia'
kapuban várta őket az üzem ifjú- küldöttsége ís, akik hasonló meleg lelkesen Sztálin elvtársa't, a Szovmunkásainak küldöttsége is. akik szeretettel köszöntötték vendégein- jetuniót, Rákosi, Mao-Ce-Tung és francia ifjúság helyzetéről és Fran- talok forradalmi szervezete is:
ugyancsak virágcsokrokat adtak á't ket. Rendkívül nagy érdeklődéssel Thorez elvtársakat.
ciaország haladósaeHemfl fiataljai- a Dolgozó Ifjúság Szövetsége.
nak üdvözletét tolmácsolta.

Színpompás felvonulás, hatalmas tömeg a Klauzál-téri
békezászlónál

Á DISz előtt megnyilatkozott
óriási lelkesedés már egy része
volt annak a határtalanul lelkes,
viharos és szűnni nem akaró ünneplésnek, amelyben a megjelent
ifjúsági küldötteken keresztül részesítette Szeged ifjúsága nagy.
gyűlésén a békéért harcoló ifjúság hatalmas táborát, élen a
Komszomol fiataljaival és ezzel
együtt a Dolgozó Ifjúság Szövetségét, amely harcos tagja ennek
a győzelmes béketábornak. Délután fél 6-kor kezdődött a Klau.
zál-téri ifjúsági békezászlónál a
szegedi
fiatalok
színpompás
nagygyűlése, de már jóval előbb
gyülekeztek a fiatalok s velük
együtt Szeged dolgozói is nagy
tömegekben a város különböző
pontjain. Énekszó, vidámság, de.
rüs magabiztosság
jellemezte
ezeket a gyülekező csoportokat,
amelyeknek élén mindenütt a fiatalok, ifjumunkás fiuk és lányok,
diákok haladtak. A
csoportok
ilyen vidám, derűs hangulatban,
kezükben vörös és nemzetiszínű
zászlókkal, transzparensekkel vonultak fel a Klauzál-térre.
A teret teljesen betöltötte
az ünneplők sokasága, sőt sokan zsúfolódtak össze a környező utcákban is. A Klauzáltér rendkívül színes, mozgalmas képet nyújtott. A gyűlés
résztvevői fölött vörös zászlóerdő bonfakozo* ki s a zász'ók
között itt is, ott is a magas,
banyult Lenin. Sztálin. Rákosi
elvtársak arcképe, a Párt jelvénye és a DISz frissen festett uj jelvénye.
A színpompás képhez a legmegkapóbban azok a mosolygós,
boldog fiatalok járultak hozzá,
akik kipirosodott arccal, önfeledt
lelkesedéssel tüntet:ek, éljeneztek
a Szovjetunió. Pártunl„ Rákosi
elvtárs, a béke megvédése mel

lett, lobogtatták zászlóikat
egyöntetűen zúgták:
„ M e g v é d j ü k a bókét"

— A mai francia konmánynak, —
jelentette ki — sohasem sikerül
megbontani azokat a baráti kapcsos induló hangjai a rendőrzene- latokat, amelyek összefűzik a frankar hangszerein és együtt cia és magyar dolgozókat, összeénekelte a világ fiataljainak fűzik a francia és magyar fiatalokat.

Ez a mondat — „Megvéd
jük a békét!" — fénylett
aranyló
betűkkel a békezászló árbócának tetején lengő selyemlobogón is és ez a
gondolat
jelentette alapját,
legfőbb mondanivalóját a szegedi ifjúság bókenagygyűlé— DISz! DISzl' Hurrá! —
zúgott a kiáltás végig a téren,
újból és újból feltörő erővel a
gyűlés
megkezdése
előtt,
majd felhangzottak a DIVSz-

Zombori

János

dalát a gyűlés minden résztvevője. Sárvári György elvtárs, a DISz csongrádmegyei
titkára köszöntötte elsőnek a
nagygyűlést, s valamennyi
fiatal gondolatát fejezte ki,
amikor megnyitó beszédében
a többi között kijelentette:

— Ifjúságunk szorosan felzárkózik, a mi ifjúsági szövetségünk együtt halad a Demokratikus Ifjúsági Világszö- Ez természetesen felbőszíti az amevetségen belül a Szovjetunió rikai imperialistákat, ezért fenyegetőznek az atombombával, ezért kéáltal vezetett béketáborral.

elvtárs üdvözli
békegyülését

Zombori János elvtárs, az
MDP Szegedi Pártbizottságának titkára lépett ezután a
békezászló alá ós a Csongrád;
megyei, valamint a Szeged:
Pártbizottság nevében üdvözölte a békenagygyűlést. Beszédében külön kitért a magyar ifjúsági szervezetek eddigi szerepére és az egységes
ifjúsági szervezet jelentőségére. Részletesen beszélt arról az
útmutatásról, amelyet Rákosi
elvtárs nyújtott a magyar
fiatalok számára.
— A Párt utmutatása nyomán a Dolgozó Ifjúság Szövetségének arra kell nevelnie
az ifjúságot, hogy szeresse
hazáját, hogy a munkában,
a termelésben, a tanulásban
élenjárva eredményesen vegye ki részét a reakció, a
klerikális reakció és a jobboldali szociáldemokraták, az
imperialista ügynökök szövetségesei elleni harcból. A
nép ellenségei elleni harcban komoly szerep vár a
Dolgozó Ifjúság Szövetségére, a dolgozó ifjúságra.

Sohasem sikerül ellenségeinknek elnyomni azt a mélységes szeretetet, amelyet népünk a szocializmus nagy or.
szága, a Szovjetunió és bölcs
vezére. Sztálin elvtárs iránt
érez. A francia nép sohasem megy háborúba a Szovjetunió és a "épi demokráciák ellen.

az

ifjúság

Zombori János elvtárs nagy éljenzésekkel, helyeslésekkel többször félbeszakított beszéde végén ki.
jelentette: ,,A szegedi ifjúságnak ez
a hatalmas békegyűlése kifejezi azt
az elszánt békeakaratot, hogy egységesen zárkózik fel a világ nyolcszázmilliós béketáborához. Kifejezi
a szegedi ifjúságnak azt a szilárd
elhatározását, hogy kész a békét
megvédeni, kész a béke megvédé
séért küzdeni A magyar ifjúságnak
— közte a szegedi ifjúságnak is —
követnie kell a hős lenini Komszomol példáját, a Párt útmutatásával
kell előrehaladnia a szocializmus
építésének útján.

szítették elő az Atlanti pakiumot.
Nincs messze azonban az az idő.
amikor a francia dolgozók is kivívják szabadságukat, s a Szovjetunió
által rezetett béketáborban, a francia fiatalok is a munka vidámságában s a béke boldogságában élhetnek.
— Éljen Thorez! Éljen Thorez! —
fejezték ki együttérzésüket kiáltásukkal a szegedi fiatalok.

Gosztonyi János elvtárs, a DISz
Központi Vezetőségének titkára mondott ezután beszédet.
Megvédjük

eredmónyeinket

Beszédében kifejtette, hogy az
amerikai imperialisták háborúra
uszítanak, de utjukat állja a bé.
—
Párt-vezette
szövetségünk,
ketábor
hatalmas növekvő ereje,
Komszomol a
példaképünkl
—

— A Dolgozó Ifjúság Szö- f
vétségé — mondotta Gosztonyi elvtárs — nagy Pártunk
vezetésével, minden erejével
harcol a békéért, a háborús
uszitók ellen.
Szilárd elhatározásunk, hogy az
imperialista rablók és gyilkosok
ellen Népköztársaságunkat, népünk nehéz küzdelmekben kivi.
vott eredményeit minden erőnkkel megvédjük.
Felhívta a szegedi ifjúság
figyelmét a DISz kongresszuson kitűzött négy pontból álló
feladat
teljesítésére, amely
így hangzik: „Dolgozz, tanulj,
harcolj, nevelj!" Hangoztatta,
hogy olyan ifjúságot kell nevelnünk, mint amilyen fiatalokat a hős lenini-sztálim^Komszomol nevelt.
Szeged ifjúsága dörgő éljenzésével. tapsaival juttatta
kifejezésre, hogy valóban a
hős lenini-sztálini Komszomolhoz hasonló ifjúság akar lenni, Sztálin, Rákosi elvtársak,
Pártunk és a Szovjetunió éljenzésével pedig amellett tett
hitet, hogy a béke megvédésének győztes útján akar haladni.
Sárvári György elvtárs zárószavai után az Internacionálé eléneklésével fejeződött
be Szeged ifjúságának forró
hangulata ünnepi nagygyűlése.

hangzott fel a kiáltás a téren, megA Román
Folklor
Intézet
zeneegyüttesének
lobogtak a vörös zászlók a fialalok
hangversenye
kezében és hosszan zúgott az éljenSzeged dolgozói és ifjúsága a versenyezetf Az előadott számok
zés. Pártunkat s a Komszomolt élgyűlés ulán igen nagy számban vo- mindegyike óriási tetszést keltett és
tették.
Sorra léptek ezután az emelvény- nult át Újszegedre a szabadtéri a szépszámú közönség nemcsak lelszínpadhoz. Itt az ugyancsak szer- kesen megtapsolta a hangverseny
re Szeged ifjúságának küldöttei:
dán, a gyűlés alkalmából Szegedre műsorát, de melegen éltette a roifjúmunkás fiúk és lányok, fiatal érkezett Román Folklor Intézet legmán—magyar barátságot is és a két
honvéd, az Államvédelmi Hatóság utóbb Budapesten igen nagy sikerrel nép felszabadítóját: a nagy Szovegy tagja, diákfiúk és diáklányod szerepelt népi xenee,gyüttcse Juuig- jetuniói.
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fl Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagy nemzetgyűlésének felhívása a délkoreai „nemzetgyűléshez"
az ország békés egyesítésének megvalósításától

Német kormányküldöttség

Szerdán reggel megérkezett Prágába a Német Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsége.
A vendégeket a prágai repülőtéren Viliam Siroky miniszterelnökemokratikus gyülés"-nek egységes összkoreai sát. az ENSz kore:.i bizottságá- helyettes, külügyminiszter vezeté-

A Koreai Népi
Köztársaság nagy nemzetgyűlésének elnöksége * ország békés
egyesítése meggyorsításának kérdésében ha'ároza.ot hozott. Tekintve. hogy a Li- Szin-Man-klikk
ismételten me uutatta, hogy a
koreai nép érdekei idegenek számára és az amerikai imperialisták utasítására cselekszik, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság na v nemze gyűlésének elnöksége javaslattal fordul Délkorea „nem: "yülésóhez'', ebben javasolja, hogy valósítsák
meg az ország békés egyesítését a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság nagy nemzetgyűlésének és i. délkoreai „nemzet-

törvényhozó szervbe tör.énő egybeolvadásával.
Az ilyenformán
lé.esülő összkorea
törvényhozó
szerv létrehozza a köztársaság
alkotmányát és kormányt alakít.
Az alkotmány elfogadása után
megtar ják az általános választásokat. A Korea békés egyesítését akadályozó főbűnötöket le
kell tartózta:ni. Biztosítani kell
a szólás, a sajtó és gyülekezési
szabadságot a demokratikus pártok és társadalmi szervezetek
szabad működését és valamennyi
politikai foglyot szabadon kell
bocsátani. Javasolja továbbá a
demokratikus alapon szervezett
hadsereg és rendőrség felállítá-

nak, — amely az amerikai imperialisták eszköze — haladéktalan távozását.
Az egységesítő
intézkedéseket ezév
augusztus
15-ig valósi sák meg. A Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság
na gynemze'gyűlésének elnöksége
hajlandó delegál' 't küldeni Szöulba tárgyalások céljából. A javaslat a koreai nép körében lelkes visszhangra talált. A lapok rámutarnak arra. hogy a
határozat teljes mértékben megfelel a koreai nép érdekeinek és
javára válik a béke és a demokrácia
győzelméért
folytatott
harcnak a Távolkeleten és az
egész világon.

A békemozgalom sikerei miatt az ellenség
igyekszik álcázni támadó terveit
A SZOVJETUNIÓBAN
a sajtó a Legfelső Tanács tör.
tcnelmi jelentőségű nyilatkozatéva] foglalkozik.
Korjonov,
a
Pravda szemleirója megállapítja,
hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsának határozata az
egész
világ békemozgalnjának hatalmas
erősödését jelenti. A Szovjetunió
],eofc-iső Tanácsa teljes tekintélyével és súlyával
szolidaritást
vállalt a s qckholmi állandó bi.
zottságnak az atomfegyver eltiltásáért vivott harcával.
Korjonov egy másik cikkében
leleplezi a háborús uszítók ujabb
ravaszkodását. A béketábor si-

kereinek hatására ugyanis a főuszitok nagy hűhóval azt
pró.
hálják elhitetni, hogy ők a béke hivei és minden katonai készülődésük. a hadianyagszállitások, a támaszpontok
építése,
mind csak békés célokat szol.
gál. Egy amerikai lap által közölt statisztika — irja Korjonov — megállapítja, hogy Truman legutóbb tartott két beszé.
dében ötvenszer használta a „béke" kifejezést a legkülönbözőbb
összetételekben. A népek azonban tudják, hogy az altomlovagok
klikkje a béke leggonoszabb ellensége.

iparvidékeken, valamint Budapesten a munkáslakások építését
az eredeti tervhez képest.
Tatabányán. Komlón, Oroszlányon, a Pe.őfi bánya és a vértesbakonyi szénbányák vidékén,
továbbá Diósgyőr.
Sajómellék.
Ozd, Dorog és Salgótarján környékén bányászlakások és munkásszállások építésére 77.9 milliót ruháznak be.
Az ipari vidékeken lakásépítésre a vaskohászat, mész- é3
cemcntipar, ásványolaj, gépipar,
vegyipar dolgozói lakásszükségletének kielégítésére 35.4 millió
jut. Ebből az összegből Diósgyőrött, Borsodnádasdon. özdon.
Miskolcon,
Salgótarjánban és
Budapesten épülnek munkáslaká.
sok, munkásszállók.
Városi lakásépítésre elsősorban
a megyeszékhelyeken és iparvidékeken. igv Békéscsabán, Debrecenben. Miskolcon. Kaposvá
roti, Várpalotán és Komlón lakó
épületek és lakások felszabadi,
tására alkalmas irodaházak építésére 20.2 milliót fordítanak.
Két megyeháza építésének megkezdésére Salgótarjánban és Tatabánván hatmillió forint jut.
Lakásápl.ésre a főváros környékén húszmilliós, a gépállomások dolgozóinak lakásaira 10 milliós. erdőgazdasági vállalatok lakásépítésére tízmilliós, állami mezőgazdasági lakásokra 4.4 milliós beruházás jut. Háborús kárt
szenvedett lakások uijáépitésénj,
husz milliót fordítanak. Családi
otthonok énitésével kancso'.atos
kölcsönakciókra 12.3 millió fo.
rintot.

Lakásépítés

Mezőgazdasági

Közlekedés

A közlekedés vasút és útépítésre 382.4 millió F -ot kapott
Ebből az összegbő? jelentős beruházásokat végeznek a vasútvonalak fe.ilesz'ése, úthálózatok kiéptiése terén. Felem-"' a bánva- és taqrvál'alatok belső u jainak helyreállítására előirány
zott keretet is.

és élelmiszeripar
A lakásépítő szektoroknak váA mezőgazdasági és élelmezérosi. üzemi és falusi lakások építésére kiutalt 235.4 millió forint si ipar 171.2 millió forint költjelen ősen emeli a
bánya- és ségkeretet kapott.

sével a csehszlovák kormány több
tagja, a Csehszlovák Kommunista
Párt Központi Bizottságának képviselői, valamint a diplomáciai tes*
tület tagjai fogadták.

Hatszázezer munkás 24 órás sztrájkja
Olaszországban
Olaszországban kedden országszerte 600.000 textilmunkás sztrájkolt. A sztrájkolóknak több, mint
kétharmada női munkás. A 24 órás
országos sztrájkot azért hirdették

ki, mert a gyáriparosok 18 hónapja
szabotálják az országos

szerződé-

sek megkötését és minduntalan félbeszakítják a tárgyalásokat.

A katolikus püspöki kar tárgyalásai
a közoktatási miniszterrel
Darvas József vallás- és Közoktatásügyi
miniszter fogadta
dr Grősz József kalocsai érseket,
aki közölte vele, hogy f. hó 20án a magyar püspöki kar értekezlete elhatározta, hogy kéri a
kormányt a katolikus egyházat

illető kérdések megtárgyalására.
Egyben kérik, hogy a tárgyalásokba a szerzetesrendek vezetőit
is vonják be. Darvas József közölte. hogy a kérést a kormányhoz továbbítja.

KINABAN
juliusban rendezik meg a „béke.
Rendelet az ujmintáju
munkakönyv
aláírások hetet". Az
aláírási
mozgalom ekkor fogja elérni terendszeresítéséről
tőpontját, ennek ellenére máris
Népköztársaságunk minisztertaná- díjat, vagy költséget számítani nem
több
mint
hétmlilió aláírást
gyűjtöttek a Kínában működő bé- csa nagyjelentőségű rendeletet ho- szabad és az az okirati illeték alól
zott a munkakönyvek kicseréléséről is mentes. A munkaviszony fennállá.
kebizottságok.
BULGÁRIABAN
megjelent statisztika szerint országszerte több mint tizezer békevédelmi bizottság eddig 8.000
gyűlést és több mint 40.000 értekezletet
rendezett,
amelyeken
•"'"milliónál is több résztvevőt
tájékoztattak a békeharc kérdéseiről.

Képünk felemelkedésének szolsálafába áll a terven
felüli közel 900 millió forintos beruházás
„Semmiféle öt|éves terv nem
képes felmérni mindazokat a lehetőségeket, melyek a mi társadalmi rendünkben szunnyadnak
a amelyek csak s munka közben,
a terv
megvalósítana köziben
kerülnek a felszínre" — tani ja
Sztálin. — „Az igazi tervszerű
vezetés csak a terv összeállítása
után fejlődik ki, csak a lent törlénő ellenőrzés folyamán, a terv
megvalósí ása, kijavítása, tökéletesítése folyamán."
Az ipari és mezőgazdasági
lermeléis gyorsütemű növekedése,
az állami bevételeknek az előirányzottnál kedvezőbb alakulása, valamint a szocialista munkaverseny és a Sz.tahánov-mozgalom kifejlődése lehetővé tették, hogv a Magyar Népköztársaság minisz'ertanácaa 895.5 millió forinttal felemelje az 1950.
évre tervezett beruházások öszazegét.
A "magyar dolgozó nép munkalendüle e bővítette ki első évi
beruházási tervünket, a minisztertanács közvetlenül életszinvonalunk emelésére, a szocialista
uton haladó társadalom berendezéseire fordítja alkotó munkánk
gyümölcsé;.
Ezerszámra épülő munkáslakások. utak.
vasu'ak, fejlettebb
közlekedési hálózat, mezőgazdasági gépek, épületek, élelmezési
üzemek, korszerűbb
vizellá'ás,
ujabb iskolák, egyetemek, játs óterek és sportpályák mérik
majd le az egéwz országban azokat a megvalósult „lehetőségeke1. melyek a mi társadalmi rendünkben szunnyadnak". Népünk
szolgálatába áll a terven felül
beruházó t 895.5 millió forint.
A nvnisz ertanács határozata
ez' az összeget a következő célokra fordítja:
Lakásépítésre
235,4 mill'ót, vasút és útépítésre
,"•82.4 millió:, mezőgazdasági és
é'e'mezési iparunknak 171.2 milliót. kultrálic és szociális beru1-ázásokra 106.5 millió; osztanak
szét.

Prágában

Nagy összegeket fórditanak a
fásítási munkálatok fokozására,
ta! a j el őkész i tésre. csemetekertek
bővítésére, erdőgazdasági gépek
és közlekedési eszközök beszerzésére 47.5 millió forint ju't.
Talajjavitási munkálatok
to.
vábbfejlesztésére 7.6 millió a keret. Fellendítik az állattenyésztést, ujabb feladatok beruházásaira 8 millió forintot ju.tatnak
ebben a szektorban.
Az élelmezési
ipar felemelt
költségkerete a tejipari beruházásokra 5.9 milliót fordit. Ebből
te.jgyüjtő csarnokok ép'tésére és
átépilésére 2.4 millió forint jut.
Sárospatakon tejporgyárat álü.
tanak fel és a gyulai tejporgyárat korszerűsítik, 1.7 millióból.
Kulfurálls és szociális
beruházások

A kulturális és szociális beruházások kerete jóval túlhaladja az ezévi előirányzatot.
A
közoktatásunk
céljaira
megszavazott bővített beruházási terv műszaki
gimuáziu
mokat létesít 4.3 milliós, a'sófokú ipari szakoktatási intézeteket. otthonokat 10.2 milliós költséggel. Népi kollégiumaink fejlesztésére 8 milliót,
oktatási intézetek földmunkálataira 4.6 millió forintot fordítanak.
Népgazdaságunk a felemelt
keretből Budapest és a vidéki
városok, községek rendezésére
15.4 milliót fordít.
Jelentős összeget fordítanak
ivóvízellátásunk
javítására.
Budapesten, Dorogon, Sajószentpéteren és egyéb iparvidékeken 5.3 millió
forintot
fordítanak erre a célra.
Ezek a beruházások egytől
egyig dolgozó népünk jólétét,
kényelmét, felemelkedését tartva szem előtt, az 1950. évre
előirányzott tervkeretet fejlesztik. A ma.gvr nép a kormány határozatára még jobb
munkával, még nagyobb lendülettel felel a termelésben. A
bércsalások elleni harccal, önkötségcsöWkentéssel, a szoicialista munkaverseny továbbvitelével felel, mert látja, hogy
saját boldogságát építi mindennapi munkájával, .

és újmintájú munkakönyv rendszere,
sítéséröl^ A rendelet szerint az ipari-, bánya- és kohóvállalatoknál, a
kereskedelmi vállalatoknál, a biztosító- és pénzintézeteknél, továbbá a
közlekedési
vállalatoknál, a MAV
és a posta kivételével — újmintájú
munkakönyvre kell kicserélni a mun.
kavállalók eddigi munkakönyveit.
Akik régi munkakönyvvel nem rendelkeznek, azok számára már csak
új munkakönyvet kell kiállítani.
Munkakönyvvel a fizikai és érlel,
miségi munkakörben dolgozókat egy.
arant el kell látni.

Az ipari, — bánya, és kohóvállalatoknál a munkakönyvcserét, illetve az uj munkakönyvek kiállítását augusztus
31-ig kell elvégezni. A pénz.
intézetek, kereskedelmi vállalatok stb. dolgozói későbbi
időpontban folyamatosan kapják meg az uj munkakönyvet.
Az ezzel kapcsolatos munkákat a
munkacrőtartalékok hivatala irányítja és ellenőrzi.
Az új munkakönyv a személyi
adatokon kivül a munkavállaló korábbi munkakörét, szakképzettségét,
iskolai és szakiskolai, szaktanfolya.
mi végzettségét is tartalmazza és
féltünteti a munkájával kapcsolatos
jutalmazásokat, kitüntetéseket, a
munkábalépés, illetve kilépés körül,
ményeit, A munkáltató a munkakönyvbe bejegyzi a munkábalépés és
kilépés napját, a munkában lévő
munkakörét és bérkategóriáját, valamint azt is, miért szűnt meg a
munkaviszony Igy megállapítható,
hogy a munkavállaló hozzájárulással, vagy önkényesen
lépett-e ki
munkahelyéről, elbocsátották, áthelyezték-e. vagy pedig katonai szolgálatara vonult be. Az elbocsátás,
áthelyezés körülményeire vonatkozólag azonban a munkakönyvbe nem
szabad semmit sem
bejegyezni.
Ugyancsak nem kell bevezetni a
munkakönyvbe a ha>; napnál rövidebb munkaviszonyra
vonatkozó
adatokat sem.
,

Az uj munkakönyveket a
személyzeti és bérosztállyal
rendelkező vállalatoknál a
vállalatvezető, illetve az á!_
tala megbízott alkamazott
állítja ki. Más vállalatoknál
a he'yi tanács végrehajtó
bizottsága tölti ki az uj
munkakönyvet.
Az öt, vagy ennél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalatoknál a dolgozók munkakönyveit az
illetékes haíóság cseréli ki, vagy
állít ki új munkakönyvet.
A meglévő munkakönyvek kicserélése. illetőleg az új munkakönyvek kiadása után a vállalat csak
olyanokat
alkalmazhat, akik új
munkakönyvüket bemutatják. Aki
ilyennel nem rendlekezik, annak be.
lépéskor új munkakönyvet kel! kérni, A- új munkakönyv kiállításáért

sa alatt a munkakönyvet a munkáltató őrzi, de kilépés esetén ast ki
kell adni a munkavállalónak.
Ha az új munkakönyv elvész, 25
forint illeték ellenében másolatot
kell róla kiállítani.
A munkakönyv közokirat. A mun*
kakönyvet kiállító vállalati alkalmazott azért — a munkakönyv kiállítása tekintetében — a büntetőtörvények alkalmazása szempontjából
közhivatalnoknak tekintendő.

Azt a munkáltatót, vállalatvezetőt, aki 1950. szeptember 1. után uj munkakönyv,
vagy annak kiállítása nélkül alkalmaz munkavállalót,
ötezer forintig terjedő pénz.
büntetéssel sújtja a rendelet.
A munkakönyv kiállításához szűk.
séges nyomtatványokat
(kérdőíveket, s'tb.) a munkaerőtartalékok
hivatalától igénylés ellenében költségmentesen kapják a vállalatok. A
munkavállaló, ha a kilépéssel kapcsolatban munkakönyvébe bevezetett adatokat sérelmesnek találja,
a vállalati egyeztető bizottsághoz,
illetve a szakszervezeti központhoz
fordulhat. Minden munkavállalónak
csak egy érvényes munkakönyve lehet, A betelt munkakönyvet az új
munkakönyvvel együtt kell meg-

Jileqfelcnl
népnevelő

a városi

üzemi

legújabb

száma

A Népnevelő k-zli Rákosi elvtárs beszédét,
melyet a DISz
alakuló kongresszusán mondott.
„Népnevelőink feladatai a Központi Vezetőség ülése után" című cikk
módszerbeli utmu'atást ad arra a népnevelőknek,
hogyan tanulmányozzák a Központi Vezetőség
ha.ároza'ait,
hogyan mozgóstisák a párttagságot és a magyar dolgozók millióit a határozatok végrehajtásában. Népnevelőink további feladatait adja meg a darabbérezés
sikeres végrehajtásában az „Ismertessük a darabbérezés jelentőségét és eredményeit a dolgozókkal" című cikk. „Hogyan ismertessék a mecsekszabolcsi bányatelep Ferenc-aknájának népnevelői Gerő és Révai elvtársak
beszédét a dolgozókkal" címen
Bagi László a
központi Ágit,
Prop. osz élv munka'ársa írt cikket. Gálos Ferencné a XIIPÍ4
párttitkára körzetünk népnevelőinek harcát íria le a klerikális
reakció ellen. Balog II. István
salgótarjáni Acélárugyár sz áhánovista népnevelője cikkében arról ír, hogyan leplezi le a bércsalókat és hogyan ismerte i a
példamutató dolgozók murváját.
A Népnevelő uj száma népnevelőink számára a legközvetlenebb feladatjuk végrehajtásában
nagy segítséget jelent,
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Bűnszövetkezet A TISZA
A Tisza vízállása igen alacsony. A Homok
Szövetkezet
uszályai mélyen bent vannak a
parton, keskeny
deszkapallók
nyúlnak a meredek lejrőn, ahol
veritékezve, összegörnyedve 1alicskázzak fel a homokot a kubikosok. Nehéz eiz a munka. A
kubikosok keze érdes, kemény,
ujjaik szinte elformáUanodnak.
de nem is csoda, hiszen napi tíz,
sőt tizenhat órát is dolgoznak.
Tizennyolcan végzik ezt a szinte
embertelen munkát, reggeltől estig. Ezek a kub:kosok a „Homok
Szövetkezet" tagjai,
helyesebben mondva
kizsákmányoltjai.
Ezt a „szövetkezetet" ugyanis
nyugodtan illethetnénk ezzel az
egy szóval: bűnszövetkezet. Bűnszövetkezet, méghozzá a legsötétebb, legfurfangosabbak közül.
A szövetkezet vezérkara
Takács István volt csónak- és
fürdőháztulajdonos
kezdte el
szervezni a „Homokezövetkezettet. Közvetlen segítőtársai voltak
Domonkos Lászlóné, id. Balog
Ferenc, ifj. Balog Mihály hajótulajdonosok,
valamint Barna
Lajos hajó ulajdon-os, akinek e
mellett még Hódmezővásárhely
környékén, Külső-Szőrháton mint
egy 28 hold földje, kocsija, lova volt. amellyel
az inflációs
időkben kukoricát és egyéb terményeket fuvarozott.
Hosszas tárgyalások után, melyek a hajótulajdonos „gazdák"
és Takács István között folytak
le ezév március elsején létrehozták Takács vezérletével „szövetkezeiket." Tudták természetesen, hogy a homokkitermelésnél
szükség van olcsó munkaerőre.
Ezért Takács István irányításával a 15 hajótulajdonos meghívott az alakuló gyűlésre 15 vagy
16 kubikost is azzal, hogy őket
te felveszik a „szövetkezetbe".
A teljhatalmú ügyvezető ur
Már az alakuló gyűlésen is a
hajótulajdonosok vitték a hangot. Állandóan ők szólaltak fel,
ha a kubikosok
közül valaki
szólni akart, azt
lepisszegték.
Könnyű volt nekik, hiszen már
előzőleg „megmagyarázták" a
kubikosoknak, hogy gondoljanak
arra. nem kell
nekik tagnak
lenniök és már eleve hagyja el
a helyiséget, aki nem ért velük
egyet. Ilyenformán
egyhangú
választás alapján Takács István
lett a teljhatalmú ügyvezető, az
a Takács Is.ván akinek a kubikosok egy évvel ezelőtt még
„piszkos, csavargó Jegyek" voltak. akiket az akkor meglévő fürdőházában nem szívesen látott
és Kovács Lajos akkori büffésnek
ezekkel a szavakkal rótta fel.
hogy őket a büffébe engedi.
Március 1 óta sok víz lefolyt a
Tiszán. Nagyon sok homokot és
kavicsot bányásztak ki a „szőve'kezet" tagjai azóta, sok volt
rajta a haszion — Takács Istvánnak és a httó.ulajdonosoknak. A ,.szövetkezet"-ről a budapesti központban elkönyvelték,
hogv rendben működik, minden
jól megy, végre valahára Szegeden a homok — építőiparunknak
ez a fontos anyaea — jó kezekbe került, ujabb szocialista szektor él és virul a Tiszaparton.
Igaz, virul is a „szőve kezet",
de Takács István és a hajótulajdonosok számára. Alapszabály ?
Lehet, hogv van. de a kubikosoknak sohasem mutatták meg,
pedig sokszor kér" ék.
A kubikosnak fel is ut, le is ut
A szövetkezetben időnként a
tagok meg rzok ák beszélni a
munkát, meg szokták tenni észrevételeiket. Itt is megtörtént,
de csak a hajó ulajdonosok részéről. Március 1 óta semmiféle
gyűlés, semmifele értekezlet nem
volt, legfeljebb néha-néha beszélgettek el a kub'kcs tagokkal. A
felvé' el kérdését is „közpor.tosítO' ák". Telihatalmu intézője
Takács István volt. ő vett fel
vagy „fcccsátot el" tagokat a
hajó ulajdonos gazdák kívánságának megfelelően. Önkényesen
küld e el Kovács Imre kubikost

is, aki ilyenformán több hétig
munka nélkül volt.
A hajótulajdonosok is terrorizálják a kubikosokat Ifj. Balog
Mihály például ugy in'ézte el
vitáját Dormány
Antal, vagy
egy másik alkalommal Csamangó
Mihály kubikossal.
hogy „mit
akarsz te itt? Csak egy talicskát hoztál a szövetkezetbe, semmi keresnivalód nincs közöttünk." Különösen „kirugot " ifj.
Balog Mihály és a többi hajó.sgazda Csamangó Mihályra, mert
az a fizetés naoján egv napi jogos haiómegrakási bérét kérte.
Az ügyet végsőfokon azzal intézte el Takács István, hogyha nem
tetszik neki, akkc • el is mehet a
szövetkezetből.
Csalás, kizsákmányolás,
hazugságok
Megszokta ezt a hangot "bakács István még 1942-ben. csakhogy abban az időben, amikor
Horthy fasizmus a legembertelenebbül elnyomta a dolgozókat,
ők is még durvábban bántak el
alkalmazottaikkal. Ifj. Balog Mihály, Balog József és Barna Lajos hajótulajdonosok — akik ma
is a „szövetkezet" tagjai —
Löffler Lajos akkori többszörös
hajótulajd'onos vezérletével Csamangó Mihályt és még 29 társát
felvitet ók a Horthy rendőrségre
„lázitás" miatt: mivel tiz fillér béremelést kértek.
A „szövetkezet" időnként beszámolt a budapesti központ,
nak. Főlee Takács István ügyvezető ur és Csiszár hajótulajdonos járt fel Pestre. M kor viszsziajöttek, soha nem számoltak
el, hogy mit intéztek, mindössze
egyetlen kézzelfogható jele volt
a tanácskozásoknak: rendszerint
hazajövetelük után
különböző
— és tegyük hozzá nem létező —
miniszteri rendeletekre hivatkozva csökkentették a kubikosok bérét a hajósgazdák javára.
A pénzbeli
juttatásokról a
szövetkezetben
általában igen
furcsa kép tárul elénk. A kuoikosok nem egyebek, mint egyszerű bérmunkások. Mivel azonban „szöve'kezeti tagok", ezért
OTI járulékot nem fizetnek utánuk. ebédpénzt nem adnak, túlóradíj nincsen, a fizetett ünnepnapokat ugyancsak nem számolják el, a rendszeres munka'dő
tíz óra. Volt már olyan eset is,
hogv 16 órát dolgozott egy-egy
kubikos.
A kubikosoké a munka
— a hajósgazdáké a haszon
Junius 5-ig még tessék-lássék
módján dolgoztak a hajótulajdonosok is. de jóval több juttatásban részesültek a kubikosoknál.
Ezen a napon azonban már igen
alacsony volt a vízállás és a
szőve kezet hajótulajdonos tagjainak nem izlett a munka, mivel igy nehéz volt a kirakodás.
Junius 5-én reggel a gazdák azzal
fogadták a
kubikosokat,
hogy szedjék össze a holmijukat
a hajókról, mert á'szervezték a
munkát s majd Takács István
ügyveze ő bővebben megmagyarázza. Meg is magyarázta Takács István! U asította a kubikosokat. hogy 18-an alakítsanak
két brigádo . mostantól kezdve
csak ők hordják fel a hajóról a

PARTJÁN
homokot. A szövetkezet így kettévált. A hajótulajdonosok járnak a hajóval, amelyet a kotrótelep dolgozói a kikotort homokkal megraknak, s még a víz kiszivattyuzására isők adnak munkaerőt.
A
hajótulajdonosok
mindössze egyengetik a homokot
és egyheti tényleges munkájuk
körülbelül tiz munkaórát jeleni.
Ezért a ténykedésükért minden
köbméter homok után hat forint
juttatásban részesülnek, amiből
hatvan fillért fizetnek köbméterenként a kotrótelepnek. A IS
kubikos a kirakodóhelyhez beállt hajókról a meredek parton
felszállítja a homokot — az
egyik tolja a talicskát, a más'l.
húzza — dolgoznak napi
tíz
órát és köbméterenként ketten
kapnak hót forintot. Munkájuk
körülbelül 85 százalékát teszi ki
a munkafolyamatnak. Ennek el
lenére a
hajósgazdáknak vau
még más jövedelmük is. Két forint 50 fillért kapnak minden
köbméter homok uten hajó karban tart ás címen. Mindezek elle
nére a hajók karbantartásával
egyáltalán nem
törődnek, ső!
még a hajóhoz szükséges felszerelést, például kötelet is p
kubikosok vittek igen gyakran. '

a bércsalókra

Megszületett az első példás ítélet dolgozó népünk ellenségei, fejlődésünk kerékkötői termelésünk
szabotálói, a bércsafók fölött. Le.
leplezve állottak ezek a kártevők
a törvényszék előtt, oda lett a
nagy hangjuk,
fölényes
támadó
magatartásuk, melyet dolgozótársaikkal szemben tanúsítottak.
Kik voltak ezek a bércsalók?
Régi, tőkéseket Ikiszolgáló, munkásnyúzó művezető, nyugatos fasiszta tolvaj; a társadalom szemetjei, aljas söpredékek
Elnyer,
ték méltó büntetésüket, nem rontják már az üzem levegőjét, oda
kerültek,
ahova valók; a börtönbe.
Esetük azonban nagy tanulság
és figyetmeztető példa. Elsősorban
is bebizonyosodott — mint áítalá.
ban minden esetben —, hogy a
norma, és bércsalók a dojgozók,
épülő szocializmusunk tudatos ellenségei Nem tudatlanságból, nem
kényszerítő
okokból,
nemcsak
egyszerű pénzsóvárságból követik
el gaztetteiket, hanem az alkotó,
építő munka, a fejlődés iránt érzett ádáz gyűlöletüktől sarkallva.
Figyelmeztetég ez az eset is,
hogy a bércsalásokat nem lehet
kesztyűs
kézzel, liberálisan ke-
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zelni Figyelmeztetés ez az eset
is, hogy a leleplezett bércsalókat
nem szabad sajnálni Melyik dol.
gozó ne vetné meg azt a ,,dolgozó,
társát", aki ellopná tőle becsületes munkával megkeresett bérét, a
ruháját, vagy a cipőjét?
Ugyan
ki sajnálná, ha megbüntetnék azt
a gonosztevőt% aki megkárosít egy
családját, gyermekét eltartó dolgozót? Senki. Ugyanígy nem lehet
sajnálni azt, aki az üzemben dolgozótársa
munkájának
eredményét 1 a munkadarabokat magának
számoltatja el, vagy pedig tudatosan selejt árut termel, amit el.
tüntet és jogtalanul magas teljesítményeket számoltat el magának.
Minden bércsaló végső fokon az
egész dolgozó népet és ezen keresztül az egyént is megkárosítja.
Káros tevékenységük, szabotázsuk
azf eredményezi, hogy kevesebb
lesz a ruha, a cipő, az élelem.
Éberen kell tehát figyelnünk
és
le kell azonnal
csapni
minden
ilyen ellenségre, fasisztákra,
az
imperializmus ügynökeire, a jobb.
oldali szociáldemokratákra, a kíe.
rikális reakció hű
szekértolóira,
mert ezek a bércsalók. ezek azok,
akik galádul a dolgozó nép ellen
törnek.
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Ujabb sötét üzelmek
Takács István is megkapja a
maga „bérecskéjét", 70 fiiért
minden köbméter után, ami hetenként
3—400 forintra rug.
Vannak azonban más üzletei is
Takács urnák: egv homokzátony
kibányászásáért — melynek bérbeadási jogában anyagilag érdekelve volt — négyezer forintot
fizetett, egy
valamivel kisebb
másik zátonyért — amelyikhez
nem volt semmi köze — kétszáz
forintot fizetett. Van már egy
közös hajója is Beke Istvánnal
együtt. Ezt a Beke Is'vánt és
Mózes Sándort — akiknek
45
lóerős mo orhajóját államosították — megbízta áprilisban azzal,
hogy volt mo torhajó jükkal vontassanak. Dolgoztak is két héten
keresztül, összesen mintegy 24
órát, vontattak
450 köbméter
homokot és 14 forintot kaptak
minden köbméter után. Jól keres tehát mindenki a homokszö.
ve kezeiben — kivéve a kubikosokat. akik tiz órai megfeszített
munkával jelenleg alig kapnak
heti 100 forintnál többet.
Rendet teremt a Párt
Hónapok ó a folynak a homokszövetkezet ilyen és ehhez
hasonló üzelmei. A
dolgozók
azonban rhost már végképp elkeseredtek. Eszükbe jutott a Párt.
amely mindig megvédte a dolgozók érdekei!. Előad ák panaszukat —
és ott
meghallgatták
őket, A Párt erélyes kézzel teremt rende ügyükben, hogy a
Tisza partján is megszűnjék az
embertelen kizsákmányolás.
3
megszépüljön a kubikosok élete
is, hasonlóképpen a népi demokrácia többi dolgozóhoz. Felszámolódik
a Homokszövetkezet
egész napjainkig tartó gazsága,
de ez még magáitan nem elég.
A többi azonban dolgozó népünk
áüamappará'usára. a rendőrségre és a bíróságra tartozik.
Koloszár Béla

Szabót ázsbiincselekményt
pénteken a szegedi megyei
Igen érdekes bűnügyet tárgyal
pénteken a szegedi megyei bíróság.
Szívós Lajos, á'lami gazdasági raktárnok szabotázs bűntettével, F''lber
Gyula, állami gazdasági agrorómus
hivata'i kötelesség szándékos megszegésével. Tóth István pedig gondatlanságból e'kovetett kötelességszegéssel vádolva kei'iil bíróság éléA szeghalmi
Halasi-féle áltatni
gazdaságba
nagyobbmennyiségii
mérgező rovarirtószer érkezett azzal az utasítással, hogy minden
anyagtól szigorúan el'kü'önítve kell
tárolni, külön
zárható kamrában,
melynek ajtajára írják ki, hogy

Le kell sújtani

tárgyal
bíróság

Ünnepélyes keretek között nyitották meg
a Magyar Élettani Társaság
XVI. vándorgyűlését
Szerdán este fél hétkor a szegedi nak, a Pártnak és szeretett vezéAdy-téri Egyetem
tanácstermében rünknek, Rákosi elvtársnak köszönünnepélyes keretek között nyitották hetjük.
meg a Magyar Élettani Társarág
Szilágyi elvtárs szavait percekig
XVF. vándorgyűlését.
tartó taps és éljenzés szakította félAz elnöki megnyitó beszédét Is- be és a jelenlévők éltették Sztálin,
sekutz Béla tartotta, majd Szilágyi Rákosi elvtársakat és a Pártot.
Az orvos egészségügyi
szakszerAndrás elvtárs, a Szegedi Pártbizottság nevében tartotta megnyitó vezet budapesti kiküldöttjének beszéde után
a Tudománvos 'Akadébeszédét.
mia részéről pedig Straub F. Brú— Üdvözlöm a Magyar E'eltani nó elvtárs Kossuth-díjas professzor
Társaság XVI. kongresszusán meg- tartotta meg beszédét. Beszédében
eredményeket,
jelent Szapozskov elvtársat, az elv- méltatta azokat áz
társakat és a kedves vendégeket — amelyeket a Magyar Élettani Tármondotta beszédében Szilágyi elv- saság a felszabadulás óta elért a
Párt támogatásával.
társ. A felszabadulás Szeged életé— Tudjuk azt — mondotta beben is döntő változást hozott
és
szédében Straub elvtárs, — hogy
mint minden vonalon, az orvostudo- ezeket az eredményeket — képtemány terén is hatalmas fejlődés ta- lenek lettünk volna elérni, ha az
pasztalható. Most, hogy jtt Szege- élenjáró
szovjet
orvostudomány
den tartják meg a Magyar Élettani, nem adta volna át értékes tapaszTársaság XVI. kongresszusát
— talatait és az MDP nem tárta voldöntően bebizonyosodott az, hogy na ki szélesen előttünk a 'tudomány
Szeged lemosta magáról gzt a gya- kapuit. Beszéde végén kérte a jelenlevőket,
hogy munkájukat
ezlázatot, azt a szennyet, amelyet ne- után még fokozottabb
lendülettel
gyedszázadon magán viselt. De bi- és öntudatosahban
végezzék, hogy
zonyítja az is, hogy szegedi
vi- a magyar orvosiudomány méltó köszonylatban a Párt vezetésével, irá- vetője. legyen a szovjet orvostudonyításával, támogatásával az orvos- mánynak az egész magyar dolgo.
tudomány és általában a tadománv zó nép érdekében.
Ezután Jancsó Miklós, majd J.
olyan fejlődésnek indult, hogy hat
• Gábor Aranka
tartotta
megnyitó
Kossuth-díjas tudósunk van. Es ezeelőadását és megkezdődött
június
ket az eredményeket a Szovjetunió- I 24-ig tar'íó vándorgyűlés.

Dr. Straub Brúnó elvtárs előadása
szovjetunióbeli élményeiről
Vasárnap, június 25-én délelőtt
10 órakor a szegedi Ady-téri Egyetem
előadótermében
dr. Straub
Brúnó, a Szovjetunióban járt kulturális küldöttség vezetője
előadást
tarí. Előadásában beszámol
azokról az élményekről és tapasztala-

tokról, amelyeket a Szovjetunióban
szerzett.
Az előadást a Magyar-Szovjet
Társaság Egyetemi Szervezete rendezi meg, amely felé nagy érdeklődéssel tekintenek a szegcdi üzemek
dolgozói.

Szeged dolgozói nagy érdeklődéssel várják
a Fegyveres Testületek nagy szabása
hangversenyét

A Fegyveres Testületek együttes
hangversenyének előkészületet már
nagyban folynak. Az újszegedi szamérgező anyag van elhelyezve ben- badtéri színpadot már előkészítetne. Ennek ellenére, Eelber utasítá- ték és kibővítették, hogy a hatal'egyen.
sára Szívós a magtár egyik sarká- mas zenekar elhelyezhető
ban helyezte el a mérget, közvetle- Ma érkezik Szegedre a két hangornül az ál'ali takarmányozásra szol- versenyző vendégzenekar, az
gám tápszerek mellé. Szívós
egy szág legjobb fúvószetiekara, az Oralkalommal Tóth Istvánt küldte be szágos Pénzügyőrzenekar és az ÁlHatóságok
zenekara.
csontmészért, aki tévedésből rovar- lamvédelmi
a sok
irtót helyezett a mérlegre.
Ennek Résztyesz a hangversenyen
következtében a gazdarág 18 lova sikeres szereplésről jól ismert szemegbetegedett s közii'fik 12 elpusz- gedi rendőrzepekar is.
Vasárnap délélőtt 11 órakor a zetult.
nekarok
tisztelgő zenés felvonulás
A kulákszármazú Szívós Lajost
keretében a Szegedi Pártbizottság,
egyébként Felber Gyula a Párt és
az Államvédelmi Hatóság, a Maa DEFOSz megkerülésével helyezte gyar-Szovjet Társaság székházai el,-,
felelős állásba.
mennek, félvonulnak
a Szcchényi-

téren és a Lenin-utcán, utána a két
vendégzenekar térzenét ad.
A hangverseny szombaton este 8
és vasárnap este fé1 7 órakor kezdődik az újszegedi szabadtéri színpadon. A műsor első részében a
zenekarok külön-külön
mutatkoznak be, a második részben pedig a
három
zenekar hatalmas
fúvóaegyüttessé egyesülve iátsza
Liszt
„Les Predules" c. szimfonikus költeményét,
Csajkovszkij
ragyogó
1812. nyitányát és Berlioz Rákócziindulóját. A műveket Bérezés Márton, Józsa Sándor és Varga Lehel
karnagyok vezénylik.
Az üzem' dolgozók csoportos (legalább 10 fő) elővételi vásárlás esetén .30 százalékos kedvezm '• írben
részesülnek.

^Fogyasztási

láz" és hércsalás

Irta : Varga Jenő
Néhányévi távoliéi
után újra
Magyarországot járva, a legfeltűnőbb jelenség az életszínvonal rohamos emelkedése a régivel szemben. A nagyszerű és Európában
párutlanul olcsó kenyér; a rengeteg
zöldség és gyümölcs; az üzemekben olcsó áron kapható ebéd; a
munkásüdülök és kirándulások ugrásszerűen megnőtt száma . , .
Az emberek úgy elfelejtették az
1945 és 40-os, az értékálló foriní
bevezetése előtti Ínséget, mintha
sohusem lett volna: a rohanást a
piacra a hetenkint kapott munkabérrel, a keserves „faluzás'i", az
utolsó fehérnemű odakinálását a
kulákoknak egy kis élelmiszerért,
az ezernyi embertömeget, amely
batyuval a hátán naphosszat cipekedett az egyetlen Dunnhidon át.
Egy ismerős egyetemi tanár panaszolta akkortájt nekem, hogy egész
havi fizetésén nem tudott egy kiló
szalonnát megvonni. Ugyanazok az
emberek, akik négy évvel ezelőtt
boldogok voltak, ha egy kis krumplit 'tudtuk szerezni, ma panaszkodnak, hogy nincs elég vaj,
hogy
nem lehet „csak" disznóhúst kapni, holott ők borjúhúst szeretnének
enni.
Milyen jó iskola volna az
ilyeneknek, ha egy hónapot a „gazdug" Angliában
kellene tölteniök,
vagy munkásjövedelemmel NyugatNémetországban, Megtanulnák, milyen jó az élei Magyarországon! 'A'
munkanélküliség megszűnése,
az
élet biztonságának érzése valami
sajátos fogyasztási lázat hozott létre az embereknél. Olyanok, akik
régebben a fogukhoz verték a garast, akik minden lehető fillért öszszekuporgat'iak, félve a munkanélküliségtől és nz aggkori nélkülözéstől, ma vígan elköltik egész jövedelmüket. Nem
takarékoskodik
senki. Mindenki új ruhát, új bútort, jobb lakást, jobb kosztot hajszolt
életszínvonalának
A dolgozók
emelkedése a hároméves terv-

ben gyorsabb üteuiű volt, mint a
termelésé. Ezt részben nz magyarázza, hogy a munkásosztály hatalmának megteremtésével, a nagytőkések és földbirtokosok kiszorításával a gazdasági életből, a dolgozók
javára változott a nemzeti jövedelem megoszlása. A földjáradék-jövedelem, amelyet Horthy idejében
nz Esztcrházy és Pallavicini hercegek, az Andrássy, Károlyi, Zichy
stb. grófok húztak és lóversenyekre, cselédségre, fényűzésre fordítottak, most a dolgozó parasztoknuk
jut.
A profit, amelyet
a Weisz
Manfrédok,
Chorinok, Hatvaniak
százezernyi proletár kizsákmányolásával szereztek, mn a munkásosztálynak jut. Az úri kastélyokban
és városi palotákban munkások és
miinkásgyermekek üdülnek.
Do a nemzeti jövedelem megosztásának ez a megváltozásn a dolgozók javára egyedül nem biztosltja nz életszínvonal további tartós
emelkedését. Ehhez nélkülözhetetlen
a folyó termelés fokozatos
emelkedése, mert semmiféle társadalom hosszabb időn át nem fogyaszthat többet, mint amennyit
tagjai megtermelnek. Szimpla, maf; tói értetődő dolog ez. de bizony
« dcan elfelejtikI
A kapitaliznuisbnn a termelés fo1 <zásának két útja-módja van: az
e ;yik a munkásság fokozott ki; ákmányolása, a munka intenzitásának "nz emelése, a munkások
hajszolása, a munkaidő meghoszs :ahhítása. A másik a munka termelékenységének az emelése, a termelőeszközük megjavítása és meg• :iporitása útján. 'A népi demokrácában az első utat nem lehet köv t n i ; annál nélkülözhetetlenebb a
második út, a munka termelékcnys kének emelése, új, jobb termelöc--kőzök alkalmazása, új vasművek, új gyárak épilése, új szerszámr tóek, traktorok termelése révén.
agyis, ha azt akarjuk, hogy az
életszínvonal emelkedése folytonos és fokozott legyen; ha azt
akarjuk, hogy a jövfi nemzedék
míg jobban éljen, úgy gondoskodnunk kell arról, hogy több
új
g'pet, épületet tudjunk
termelni,
• nelyek segítségével később még
t bb lakás, fogyasztási cikk fog
tormelődni, még jobban emelkedni
(Ve a dolgozók életszínvonala.
' s még valamire szeretném n
" gvaszlási lázban" szenvedő dóitokat — akik között számos sajs a párttag is — figyelmeztetni!
"rmily nagyok is a szocialista
tés eredményei Magyarországon,
• nz eredmény még végleg nincs
' vtostlval Az ellenség a halárokon
• I. Az ellenség mindenfelé bujkál
e-, országban, a templomokban, hi• tolókban, az üzemekben. Az or• 'g nemzeti jövedelmét részben —
r folyó fogyasztás rovására — nz
i "'-nség elleni védelemre kell fori' "anil
magyar dolgozóknak és különösen a Párt tagjainak gonitolkodniok kellene arról, mi lett
volna Magyarország sorsa, ha a
Szovjetúnió dolgozó népe nem kor-
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látozta volna idejében fogyasztását egyéni termelését fokozni. Ellenkeés ezzel nem lette volna lehetővé zőleg, ez a munkásosztály szemónnak a hatalmas, legmodernebb pontjából erkölcsös cselekedet, mert
gyáriparnak
a felépítését, amely
munkástársainak munkalehetőségét
nélkül a Vörös Hadsereget a szük- javltja vele, korlátozza a munkaséges hadiszerekkel lehetetlen lett nélküliség növekedését.
volna ellátniI Magyarország dolgoA magyar népi demokráciában, a
zó népe ma a Hitler-fasiszták, gró- szocializmus'! építő társadalomban
fok és nagytőkések jármát nyögné a dolog egészen másként áll. Bérés azok a nők, akik ma a vaj elég- csalást elkövetni becstelen, erkölcstelen voltán, vagy a sajt hiányán telen dolog, mert hisz nálunk a
siránkoznak, bizony mondom, a munkás nem a tőkés rovására szeszáraz kenyérnek
is örülnének, rez magának a bércsalással több
mint négy évvel ezelőtt. A Szovjet- jövedelmet, hanem saját munkásúnió dolgozói a háború keserves társainak, a dolgozók összességééveiben elvonták a falatot is a szá- nek rovására. Normalazitást műjuktól, nem vettek se ruhát, se bú- vélni, kevesebbéi dolgozni, mint
tort és éjt-napot összetéve dolgoz- munkástársai, kevesebbet termelni,
tak, hogy
a Vörös Hadseregnek mint lehetne, becstelen dolog, mert
mindene meglegyen, ami a győze- hisz nálunk ezzel nem munkaalkallemhez szükséges volt.
mat szerez más munkásoknak, —
A magyar dolgozóknak Is be kell hisz
nálunk munkáshiány, nem
látniuk, hogy ha idejében nem for- munkanélküliség van, mint a tőkés
dítják a folyó termelés egy jelen- országokban —, hanem károsítja
tékeny részét a jövő termelékeny- vele munkástársait, a dolgozók öszség emolésére, úgy nem tudjuk az szességé'i; akadályozza vele az életéletszínvonal fokozatos és folytonos színvonal további emelkedését; veemelkedését elérni és a már elért szélyezteti a szocializmus
további
szinvonalat a fenyegető ellenséges fölépítését.
támadás ellen biztosítani!
A jóhiszemű, de még a kapitaA fogyasztási láz egyik
fontos lista ideológiából ki nem szabadult
oka a bércsalás és normalazítás munkásokkal meg kell és meg leszomorú jelenségének is. Benne van het értetni, hogy egye'ilen út a még
ebben kétségtelenül a külső és bel- jobb élethez — a tisztességes többső reakciós ellenség keze is. Foly- termelés és más út nem létezik.
tatása ez titokban annak a politi- Meg kell és meg lehet a jóhiszekának, amelyet a tőkések a stabili- mű „fogyasztási láz"-ban szenvezáció kezdete idején nyíltan űztek, dőknek magyarázni, hogy jövőbeli
amidőn felbiztatták a szakszerve- fogyasztásuk emelkedése megkövezeti vezetőket, hogyecsak minél ma- 'ieli, hogy most valamivel kevesebgasabb munkabéreket
szabjanak bet fogyasszanakl
meg, oly célból, hogy több pénz
kerüljön forgalomba, mint ameny- r \ e amennyiben a felvilágosítás
nyi az akkor még alacsony áru.
nem basznál, amennyiben a
termelésnek megfelelne és igy gaz- bujkáló ellenség befolyását felviládasági zavarok, új pénzelértéktele- gosítással megtörni nem sikerül,
nedés következzék. 'Amidőn ma az keményebb eszközök
alkalmazása
ellenség elköveti vagy elősegíti és is szükséges. A dolgozók összessészervezi a bércsalást, ezzel fiktív gének maradandó érdeke megkövefogyasztási képességet hoz létre, teli a bércsalók, a közösség káráamely nem a termelés emelkedésén ra jogtalan jövedelmet szerzők szialapszik, nem reális és egészen gorú megbüntetését! Még a Szovbiztosan gazdasági zavarokra vin- jetunióban is, ahol a munkásság
ne, ha idejében útját nem vágják. nagy többsége már 'teljes szociae nyilvánvaló, hogy nem min- lista öntudattal vesz részt a terden béresaló van tisztában el- melésben, a törvény mégis szigojárásának
erkölcstelen, az egész rúan bünteti azokat, akik a szociamunkásosztályt károsító, a népi de- lista állam megkárosításával prómokrácia jövőjét veszélyeztető vol- 1 bálják egyéni jövedelmüke't gyaratával. A népi demokrácia fennállá- 1 pítani, fogyasztásukat a közösség
sának néhány éve még nem tudta megkárosításával fokozni. 'A' Szovn dolgozók nagy részének önluda- jetúnió takarékpénztárai mind a
tából a tőkés társadalmi rendben mai napig ötszázalékos kamatot fikialakult gondolkodásmódot kikii. zetnek olyan beiéiért, amelyet tuszöbölni. Sokan még nem értették lajdonosa kötelezi magát egy egész
meg a tőkés társadalom és a népi évig ki nem venni Ilyen magasra
demokrácia között fennálló
alap- értékeli a szovjet kormány polgárai készségét, hogy fogyasztásukat
vető különbséget.
A tőkés társadalomban, amely a egy évre elhalasztják.
Mennyivel szükségesebb Magyarmunkásság kizsákmányolásán alapszik, a bércsalás a munkásosztály országon a fogyasztási láz korlászempontjából nem bűn, nem er- tozása ma, a szocializmus építésékölcstelen: a munkás csupán meg- nek kezdetén 1 Ennek a szocialista
kisebbíti vele a tőkés által kisajá építésnek nincs más úlja, mint a
tftott étéktöbbletet, leszállítja saját többtermelés és a termelt javak
javára a kizsákmányolás fokát. A egy részének elvonása a fogyaszalakjában,
'lökés
társadalomban
egyáltalán tástól termelőeszközök
nem erkölcstelen, ha a munkás las- a későbbi fokozott többtermelés érsan dolgozik, ha nem igyekszik dekében.
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Szkladán

nagykövet Moszkvába érkezett

Június 20-án Moszkvába érkezett
Szkladán Ágoston, a Magyar Népköz'íársaság nagykövete. A vnukovoi
repülőtéren Szkladán nagykövetet F.
F
Molocskov, a Szovjetunió külügyminisz'tériuma protokoll osztá-

lyának vezetője, a magyar nagykövetség tagjai, Andrásfi ideiglenes
ügyvivővel az élén és több Moszkvába akkreditált nagyköve'ség és
követség vezetője fogadta,

Csu-En-Láí kinai külügyminiszter távirata
a japáni szövetséges ellenőrző tanács
elnökéhez
Csu-En-Láj, a Kinai Népköziársa.
ság központi népi kormányának
külügyminisztere táviratot küldött
a japáni szövetséges ellenőrző tanács elnökének. A távira] követeli,
hogy távolítsák el a reakciós Kuomintag-klikk maradványainak úgynevezett „képviselőit" a különféle

szervezetekből és a japáni szövetséges ellenőrző tanács üléseiről. CsuEn-Láj külügyminiszter ugyanakkor
tudomására hozta az elnöknek, hogy
Csou-Szi-Ti tábornokot a japáni
szövetséges ellenőrző tanács kínai
küldöttségének vezetőjévé nevezték
ki.

Donovan amerikai kémfőnök
előadást tartott Zürichben
William J. Donovan. amerikai
vezérőrnagy, az amerikai katonai kémkedés főnöke, a svájci
amerikai
kulturális
társaság
meghívására
előadást
tartott
Zürichben. Donovan most sr. európai országokat járja be, hogy
munkatársait új
utasí ásókkal
lássa el.
Edgár Woog svájci képviselő
a következő interpelláció', intézte ebben az ügyben a svájci kormányhoz :
„Junius 14-én a svájci) amerikai kulturális társaság nyilvános

gyűlésén előadást tartott: William J. Donovan vezérőrnagy, az
amerikai kémszolgálat igazgatója. Donovan kétségkívül a katonai titkok miatt elítélt Gerber
svájci kém megbízója volt. Nem
tarija-e a svájci szövetségi tanács botrányosnak, hogy az amerikai kémszolgálat főnöke nyíl.
vánosan
beszélhet
Svájcban,
ugyanakkor, amikor a világhírű
Uja Ehrenburg szovjet írónak
megtiltották, hogy akár csak zárt
társaságban is felszólaljon?

Ezerkötetes könyvtárat kapott
a debreceni MSzT szervezet a szovjet
nagykövetségtől
A Szovjetunió budapesti nagykövetsége szovjet irók műveiből
álló ezerkötetes könyvtárat ajándékozott a Magyar-Szovjet Társaság
debreceni szervezetének A könyvátadási ünnepségen megjelent Szedih, a Szovjetunió debreceni konzulja is, aki a nagykövetség könyvajándékát átadta a MSzT debreceni szervezetének.

A Komszomol küldöttsége
meglátogatta
a Rákosi
ifjumunkásvárost
Kedden délután a DISz kongresszusra Budapestre
érkezett
szovjet küldöttség tagjai meglátogatták a Rákosi Mátyás ifjumunkásvárost. A komszomolistákat vörösinges ifiumunksok, sorfalat állva, hatalmas hurrázással
fogadták, majd az otthon Jótanulási"
ére: mel
kitüntetett
DISz titkára. Nagy Béla üdvözölte őket Ezután Fjodorova. a
szovjet ifjúsági küldöttség vezetője Komszomol jelvényt tűzött
Nagy Béla mellére és a következőket mondotta:
— A
komszomolisták és az
ipari tanulók nevében üdvözöllek benneteket, é ' munkátokkal
és tanulás'O'kkal járuljatok hozzá ti is hazátokban a szocializmus felépítéséhez. Váljatok jó

szakembeirekké, akik mindig hívek a Párthoz és Rákosi elvtárshoz. Ehhez a munkátokhoz soksok sikert kívánunk.
Szavaira az tetthon ifjúmunkásai fergeteges hurrázással válaszoltak, xajd
végigvezették
kedves vendégeiket az otthonban.
Az otthon megtekint/se után
sportműsorral szórakoztatták a
vendégeket, majd a szabadtéri
színpadon kultúrműsort mutattak be. Az előadás végén hatalmas virágcsokrot nyújtottak át
a fiatalok Fjodorovának. a küldöttség másik ':ét tagjának Pozdnyának és Rumjancevnák pedig
a DISz-be tömörülő munkás,
dolgozó paraszt é3 értelmiségi
fiatalok összefogását
jelképező
ajándékokkal kedveskedtek.

Francia és belga kikötőmunkások harca
az amerikai fegyverszállítás ellen
A Pomerol nevű francia teherszállító hajó hétfőn hatvan tonna
amerikai hadianyaggal Rouen kikötőjébe érkezett. A roueni dokkmunkások megtagadták a hadianyag kirakásé].
Amerikai fegyvereket szállító hajó érkezett Antwerpenbe is. A
dokkmunkások nem voltak hajlandók kirakni a fegyvereket. Az ant-

werpeni dokkmunkások szakszervezete felhívást intézett a kikötő dolgozóihoz és a béke valamennyi hívéhez, hogy fokozzák harcukat és
éberségüket a háborús gyuljtogafók
mesterkedéseivel szemben A szállítmányt a belga kormány katonákkal
rakatta ki. A rakodóhelyeit csendörök, rendőrök é s polgári ruhás
rendörügynökök vették körül.

G o l i Ó t o k — a jugoszláviai
Hakronizosz
A ,,Szocialista
Jugoszláviáért", a Szovjetunióban
élő jugoszláv
politikai
emigránsok
lapja
Jugoszláviából
érkezett
levelet közöl, amely a jugoszláviai Makronizosz
— a GoU
Ótok szigetén
lévő
gyiijtőtá
bor borzalmait
tárja
fel az
olvasók
előtt.
„A goli-otoki gyüjtötábort
a
Tito-banda
1949 júliusában
létesítette.
Mintegy
négyezer
személyt tartanak
ott
fogva,
akiket a titóista,
úgynevezett
„pártbíróság"
ítélt cl 2—20 évi
kényszermunkára.
Ilyen
bíróságok
egész
Jugoszláviában
működnek.
Azok felelt ítélkez
nek, akik hívek maradtak
az
internacionalizmushoz,
a szocializmushoz
és a
Szovjetunióhoz, akik
gyűlölik
a Tito—
7lankovics-fi le fasiszta
klikket.
Csattog az UDB-hóhérok
korbácsa

gozzanak.
Ha a foglyok
közül
valaki nem köszön elég alázatosan az őröknek,
borzalmasan
megkorbácsolják.
A kínzások
legkülönbözőbb
fajtáit alkalmazzák
a foglyokkal szemben. Az
„enyhébbek"
közé tartozik az, amikor
négy
napon keresztül
étlen-szomjan
n tengerből köveket kell szedniök, vagy az, hogy egy hó
napra egyes zárkába
zárják
őket, kezüket, lábukat
megvasalva. Az UDB-martalócok
a
szerencsétlen
foglyok
kezét
szöges láncokkal
kötik
össze,
orrukba vizet öntenek, villanyáramot
engednek
beléjük,
nagymennyiségű
ópiumot
adnak nekik, vagy pedig mezítelenül
cementcellába
zárják>
amelyben derékig ér a víz.
H a l á l r a kinzott foglyok

Minden
barakban
vagy cellában
van
egy
pár
provokátor
Az UDB különleges
osztagai
a letaréjjel titokban, ablaknélküli
va is. Ezek kipuhatolják
véleményét,
bizalgónokban
szállítják
a
goli- tóztatottak
matlanságot,
ellenségeskedést
otoki haláltáborba
a letartózstb. A
provokátorok
tatottakat.
A szögesdróttal be- szítanak
jelentése
alapján
visznek
el az
kerített tábort ugyancsak
az
egyes barakokból
minden
éjjel
UDB
különleges
osztagai
őr
10—15 embert, akikel
azután
zik.
kegyetlenül
megkínoznak
es
Borzalmas
és
elviselhetetlen
összevernek.
az élet a goli-otoki
gyűjtőtóA provokátorok
segítségével
borban. A
foglyok
naponta
vezetőségének
mindössze kétszáz
gram
ke- sikerült a tábor
a fíoli Ótok szigenyeret kapnak.
Ivóvizet
csak lelepleznie
műminden
harmadik
negyedik tén lévő gyüjtőtáborban
nap adnak nekik, akkor is sós ködő illegális kommunista csoDanilo
Lap
vízzel
itatják
őket.
Egy-egy portot, amelyet
egyült
barakban
180—200 embert zsú- csevics elvtárs társaival
meg.
Lapcsevicset,
folnak össze. A
táborban
a alakított
Alja Nikocscvicset,
a
bjeloközelmúltban
tífusz ütött ki.
törvényszék
titkárát.
A gyüjtőtábor
foglyait
napi poljei
Tosics
egyetemi
tizenhat
órán
leeresztül dol- Miroszlav
hallgatót,
Vaszka
Vaszics
egye
goztatják.
Munkájuk
abból
hallgatót,
Tone
Logar
áll, hogy ötven kilogram
súlyú temi
tanárt és sok mást
köveket
hordanak
háromszáz ljubljanai
verték. Holttestét a
méter távolságra,
majd
azután félholtra
el.
ismét visszahordják.
Másokkal szigeten földelték
gödröket
ásatnak, hogy
újra
betömessék
azokat. jiz
UDB
terrorlegények
korbáccsal
a
kezükben,
pillanatnyi
pihenőt
vem engedve,
hajtják
őket,
hogy minél gyorsabban
dol-

A GoU-Otok
szigetén
lévő
haláltábor
nem
az
egyetlen
Jugoszláviában.
Minden
igazi
hazafinak,
minden
becsületes
kommunistának
ilyen
sorsot
szánnak
Titóék.
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„Tudjuk, hogy mindent a Szovjetuniónak
köszönhetünk"
Jó munkát

végez az MSzT dohánygyári

A Magyar-Szovjet Társaság dohányg jári üzemi alapszervezete januárié.n alakult meg. Az elmúlt
félév alatt jelentős fejlődésen ment
át a szervezet. Ez a fejlődés annak
az eredménye, hogy a szeged: Dohánygyár dolgozóiban a felszabadulás óta eltelt évek során mély
gyökeret vert a Szovjetúnió iránti
érdeklődés, a szovjet nép és nagy
vezére, Sztálin elvtárs iránti hála
és szeretet.

A SOO-as MSzT

brigád

A Dohánygyárban élenjár a termelésben Komócsin Balázsné 300-as
brigádja. A brigád a sztálini felajánlások során kapcsolódott be a
versenybe. Amikor elérték a 200as brigád büszke rangját, azt kérték, hogy az „MSzT-brigád" meg.
tisztelő
címet viselhessék. Mint
MSzT-brigád, érték el 300 százalékos termelésüket. A brigád tagjai
azonban megértették, hogy nemcsak a termelésben, hanem a politikai munkában is ki kell érdemelni ezt a nevet. Szemináriumra
járnak és fejlesztik ideológiai tudásukat. Követik a szovjet sztahanovisták módszerét és átadják tapasztalataikat dolgozó társaiknak.
Tapasztalalátadásuk eredményeként
újabb 200-as brigád alakult az
üzemben.
— Tudjuk, hogy mindent a Szovjetuniónak és a Pártnak köszönhetünk — mondja Török Katalin arra a kérdésre, hogy miért tagja a
Magyar-Szovjet Társaságnak. — *A'
Szovjetúnió példáját követjük, amikor túlteljesítjük a tervét.
Az orosz nyelv a
szocializmus
nyelve
A dohánygyári munkatermekben
mindenütt ott látható a Szovjetuniót ismertető képhiradó, sőt eredeti szovjetunióbeli fényképek is.
Ez is azóta fejlődött ki, mióta önálló alapszervezet van. Januárban

még
csak a bálabontóban volt
MSzT dekoráció, ma már egyetlen
teremből sem hiányzik. Az egyik
munkagépre rendszeresen kigyulladó feliratot helyeztek el az elvtársak: „Éljen Sztálin! Éljen Rákosi!
Éljen a Párt!"
De minden vonalon megmutatkozik a dohánygyári dolgozók szeretete a Szovjetúnió iránt.
Legutóbb a szakszervezettel karöltve
megszervezték a „Vidám vásár" című szovjet filmremek
csoporlos
meglátogatását. Még napok múlva
is áradozva beszéltek a dolgozók
arról a csodálatos élményről, amit
ez a film számukra jelentett. Illés
Béla „Fegyvert s vitézt éneklek" c.
könyvét rendszeresen olvassák a
dohánygyári MSzT tagok. Egyre
többen ismerték fel annak a jelentőségét is, hogy milyen nagy jelentősége van az orosz nyelv tanulásának. annak a nyelvnek, melyen
Lenin és Sztálin írták műveiket.
Nem könnyű dolog felnőtt korban
hozzáfogni idegen nyelv tanulásához.
Az a harminc dohánygyári
dolgozó azonban, aki minden pénteken reggel 6-től fél 8-ig résztvesz az orosz nyelvórán, úgy érzi,
hogy az orosz nyelv, a szocializmus nyelve, nem idegen a számára.

A legifjabb

nemzedék

Közkedveltségnek örvendenek
a
gyárban az MSzT kulturális megmozdulásai is. A legutóbbi kultúrműsornak hatalmas sikere volt. A
műsort a Szovjetunió iránti határtalan szeretet és az imperialista
háborús uszítók
gyűlölete jellemezte.
Kiterjed az MSzT figyelme a legifjabb nemzedékre is. A gyári ovodában és napközi otthonban szovjet dalokat, orosz táncokat tanulnak a gyerekek. Megtanulják már
kicsi korukban: mit köszönhetnek
a Szovjetuniónak, megértik, hogy

Ravaszul szabotálnak a kulákok
Kisiemplomiany án,
de a DÉtOSz

öntudatos tagjai
megakadályozzák
mesterkedéseiket
(Tudósítónktól.)
Kistemp- tetett ugyan részeseket, de
lomtanyán a rozs aratása rö- 1800 négyszögölt azért nem
videsen teljesen befejeződik adott ki, mert aki arra szerzőés helyenként már megkezdő- dött volna, tagja Pártunknak.
dött a búza aratása is. Terü- Varga János kulák viszont
letünkön munkáshiány egyál- nem akarta, hogy kommunista
talán nem mutatkozik, sőt 60 dolgozzék nála, mert úgy látkaszást és 30 marokszedőt vi- szik sok a takargatni valója.
dékre is ki tudtunk közvetíte- Inkább ő válallta ennek a
ni. Cséplőgépeink üzemképe- résznek a learatását, de azóta
sek és már csak a cséplés meg- megmutatkozott, hogy ez csak
félrevezetés volt, mert egyálkezdését várják.
talán
nem végezte el a munPártunk vezetésével határjáró bizottság járt kint a föl- kát, mint ahogy eddig sem
ken, hogy megállapítsa, m - fogta meg soha a kasza nyelyen termésátlagok mutatkoz lét. A DÉFOSz a község elölnak. de egyben a körmükre járóságával együtt intézkedik,
nézzen a kulákoknak is. En- nehogy kárt okozhasson Varnek során valóban kiderül1, ga János dolgozó népünknek.
hogy a kulákok mindenképpen Puskás Tamás, Kistemlomtaszabotálni igyekeztek a mun- nya, Zsombó-dülő 84. szám
alatti, közel 70 holdas kulák
kálatokat.
sem szerződtetett elég aratót,
Barta Mihály, Zeombó 83 és csak most a napokban gonszám alatti 60 holdas kulák dolt arra, hogy valakit szerpéldául félre akarta a bizott- ződtessen, amikor már a körságot vezetni és a miniszterta- nyéken mindenki levágta a
nács aratási határozatát úgy rozsot.
akarta csűrni-csavarni, hogy
A DÉFOSz mindent elkövet
minél később kelljen neki az,
aratást
megkezdenie. Barta Kistemplomtanyán, hogy leMihályt azonban mindenki jól leplezze az ilyen kulákszaboismeri a környéken, tudják tázsokat, dolgozó parasztsáróla, hogy ellensége népi de- gunk figyelmét pedig kisgyűmokráciánknak és nem tetsze- léseken, a munkástagozati és
nek neki kormányunk rendel- dűlőfelelősi értekezleteken hívkezései. Egy másik kulák, ja fel Pártunk és a miniszterVarga János, Zsombó 90-es tanács iránymutatására.
Szűcs Antal
tanyán az aratási szerződéseket akarta kijátszani. SzerződDÉFOSz irodavezető.

MEGNYÍLT
az ötvenedik Népbolt-fiók

Szegeden

Szerdán délelőtt 10 órakor rámutatott a Párt vezető és
nyílt meg Szegeden az ötvene- segítő szerepére, ami lehetővé
dik „Népholt"-fiók a Petőfi tette, hogy nemcsak Szegeden,
Sándor-sugárúti
munkásbér- de az egész országban egyre
házban. Az új Népbolt felállí- több Népbolt Nemzeti Vállatása újabb bizonyítéka népi lat létesül és szocialista keresdemokráciánk
fejlődésének, kedelmünk egyre fejlődik, izmosodik. A megnyitási ünneperősödésének.
A Népboltot ünnepélyes ke- ségen résztvevők lelkes tapssal
retek között nyitó1 \ k meg- éltették a Pártot és Rákosi
Már 10 óra előtt jóval cigány- elvtársat, utána pedig a jelenzenével szórakoztatták az ösz- lévők úgyszólván mindannyiezegyűlt dolgozókat. Az ün- an vásároltak a Népboltban
nepségen Alexa Miháy pár és k's csomagokkal, a gyerszóban méltatta a szocialista mekek pedig kis cukros zacskereskedelem jelentőségét és kókkal jöttek ki az új üzletből.

szervezete

boldog, vidám gyermekkoruk biztosításáért hat esztendővei ezelőtt
Sztálingrádból és Harkovból, Vlagyivosztokból" és Novoszibirszkből
meg a Szovjetúnió többi városaiból és falvaiból szovjet emberek
jöttek el, hogy ha kell, életüket is
feláldozzák a szegedi dolgozók szabadságáért, a szegcdi gyermekek
szebb jövőjéért.

Vannak még hiányosságok is
Hiányosságok azonban akadnak
még a munkában. 'A'z alapszervezet
nem használja fel kellően azt a
segítséget, amelyet az MSzT központja nyújt neki a tájékoztatóval.
Az „Uj Világ", a Magyar-Szovjet
Társaság lapjának előfizetése is
meglehetősen gyengén áll.
Pedig
akik olvassák, szeretik és megbecsülik az „Uj Világ"-ot. A szervezeti felépítésbe nem vontak
még
be elég aktivát s így nem eléggé
átfogó a munka. Bár a gyárban
lévő hangosítót felhasználják szervezeti hírek közlésére, elmulasztották, hogy az „Uj Világ" cikkeit és
más szovjet tárgyú híreket is közöljenek rajta keresztül. Hiányzik
a
moszkvai rádió magyarnyelvű
adása hallgatásának megszervezése
és a szovjet színes folyóiratok képanyagának kellő felhasználása is.
Amint hogy az elért szép eredményeket annak köszönhetik a dohánygyáriak, hogy a pártszervezet
vezetése és irányítása mellett végezték munkájukat, a hibák nagyrésze is abból adódik, hogy ez az
irányítás nem minden vonalon érvényesül még teljes mértékben. Az
üzemi pártszervezet és a Szegedi
Pártbizottsággal való szoros kapcsolat további megszilárdítása rövidesen el fogja tüntetni ezeket a
hibákat is.
A jó munka legfőbb biztosítéka
pedig az. hogy egy pillanatra se
felejtsük el Török Katalin szavait:
„Tudjuk, hogy mindent a .Szovjetuniónak és a Pártnak Köszönhetünk".

A PÁRTÉPITÉS

tapasztalatai

Népnevelők a deszki gépállomáson
„Politikai
felvilágosító
munka
a gépállomásokon"
címmel a ,,Fa.
lusi népnevelő kiskönyvtár"
sorozatban megjelent
füzet
alapján
közöljük
alábbi
cikkünket.

A deszki gépállomás élenjár
a tavaszi talajmunkák elvégzésében. Az állomás tavasz1
tervében 2255 hold középmély
szántásnak megfelelő talaj
munkát irányoztak elő s 2545
holdat végeztek el, tehát tava
szi tervüket 112 százalékra
teljesítették.
Hogyan érte el a deszki
gépállomás ezt a termelési
eredményt, — mivdi magyarázható, hogy a tavasz folyamán a
termelőszövetkezeti
csoportokon kívül 670 egyénileg gazdálkodó dolgozó paraszttal kötöttek talajművelő
si szerződést?

Rendszeres
pártélet
A deszki gépállomás sikeres
munkája mindenekelőtt a pártszervezet jó munkájának köszönhető. A siker azzal magyarázható, hogy ezen a gépállomáson nem keverik össze
az üzem vezetését a politikai
vezetéssel — mint annyi más
gépállomáson —. itt nem üzemi értekezleteken tárgyalják
meg a Párt ügyeit, nem az
üzemi értekezleten képezik ki
a népnevelőket. A gépállomás
párttitkára, Gyertyános Zoltán elvtárs nem becsüli le a
politikai munkát, nem gazdasági vonalon helyettesíti a
gépállomás vezetőjét, hanem
pártépítő, politikai munkával
biztosítja a termelés sikerét.
Abból indul ki, hogy a gazdasági siker legfőbb záloga a
politikai munka, éppen ezért
biztosítja, az állomáson a rendszeres pár téletet és nem utolsó
Ötévi kénYSzermunkára ítélték sorban gondot fordít a népnevelő munka helyes megszera volt rendttrspiciit
vezésére és rendszeres irányíA szegedi megyei bíróság Ko- tására.
vács László tanácsa előtt hétfőn
Gyertyános Zoltán elvtárs
Gyólai János kereskedelmi almég
az elmúlt őszön megkalmazott állott, akit az államszervezte
a népnevelő csoporügyész népellenes bűncselekmé- tot. A népnevelő
csoportba benyekkel vádolt.
választották a legjobb kommuGyólai János a legaljasabb nista agitátorokat és azokiat a
bűncselekményeket követte el a pártonkívüli traktoristákat ;s,
dolgozó nép ellen: rendőrségi akik élenjártak a termelésben
besúgó szerepet vállalt a Hor- és akik emellett már előzőleg
thy-rendszer idején és ebbeli te- is résztvettek a felvilágosító
vékenységével több munkástár- munka végzésében.
sát a Hor-hy-rendszer rendőrségének és bíróságának szolgáltatMegbeszélések
ta ki. Az 1930-as évek elején léa
népnevetőkkel
pett be a Szociáldemokrata Párt
A
felmerülő
agitációs szemszegedi szervezetébe, ahol ügyesen álcázva jobboldali beállított- pontok közül elsősorban azoságát, munkástársai bizalmát ál- kat dolgozza fel Gyertyános
nok módon anny'ra megnyerte, elvtárs, azokat domborítja ki
alaposan, amelyek különösen
hogy még veze-ő tisztségre is fontosak
a gépállomás munkámegválasztották. Ezt a bizalmat ja szempontjából. Éppen ezért
aztán a maga módján azzal viszo- a népnevelő értekezlet előtt
ro2,ta, hogy önként beállt a. rend- tanácskozik a brigádvezetőkőrséghez besúgónak. A rendőrség kel,
a gépészekkel, a mezőgazpolitikai osztályán „Sándor" né- dásszal.
hogy még világosabven tartották nyilván. Mint ban álljon előtte a munkában
rendőrspicli, rendszeresen tájé- mutatkozó
fogyatékosságok,
koztatta a rendőrséget a szegedi a felmerülő válaszra váró
munkásmozgalomban folyó ille- problémák. Ugyancsak tanácsgális tevékenységekről.
kozást folytat a legjobb népGyólai besugása révén tartóz- nevelőkkel, felkeresi őket muntatta le a rendőrség annakidején kahelyeiken, beszélget velük
Zocskár Andrást. Dobó Miklóst, tapasztalataikról és a legjobb
Simonovies Istvánt, Hajdók Bé- agitációs érveiket, legjobban
lát, Kohn Évát, Hercz Lajost, bevált módszereiket átadja a
Masánszki Lászlót. Krajkó And- többi népnevelőnek is. Ezzel a
rást és még többeket, akik kö- módszerrel elérjük azt, hogy
zül nem egyet a Horthy bíróság a legjobb népnevelő módszerek, a legjobb agitációs érvek
több évi börtönre ítélt.
Amikor a nyilasmozgalom fel- a népnevelők közkincsévé vállendült, Gyólai János — ez a nak.
hirtiedt jobboldali szociáldemokra
A pártszervezet a népneveta — át'e te működésének szín- lők központi feladatává tette
helyét a nyilaskeresztes pártba, a szocialista munkaverseny jeA német megszállás ala'.t ő szol- lentőségének ismertetését. A
gáltat a ki a rendőrségnek a népnevelők napról-napra isSzociáldemokrata Párt baloldali mertetik a gépállomás minden
tagjait és a kommunisták névso- egyes dolgozójával, hogy a
rát. akiket annakidején internál- gépállomáson
csakis akkor
tak. közülük sokan vissza sem tudnak megfelelni a rájuk hátértek.
ruló feladatoknak, ha a dolgoA felszabadulás után hosszú zók szocialista munkaversenyiöe'tg sikerült meghúzódnia, de ben harcolnak a magas terme
sorsát nem kerülhette el. Le- lési eredményekért, ha egyre
leplezték, felderíelték bűneit. több földet munkálnak meg
A tárgyaláson a bizonyí ék ok és gépi erővel.
tanúvallomások ráderítették alpéldamutatás
jas bűnét, amelyeket kénytelen Személyes
A népnevelők nemcsak a
volt beismerni. A bíróság öjévi
gépállomás dolgozóit buzdítkényszermunkára ítélte.

ják szocialista munkaversenyre, de maguk is élenjárnak a
termelésben. A szovjet agitátoroktól tanulták meg, hogy a
legjobb agitáció a személyes
példa.
A pártszervezet a népnevelő
csoport tagjait elosztotta a
traktorbrigádokba. Ezek az
agitátorok egyrészt a brigádtagok között végeznek felvilágosító munkát, másrészt élenjárnak a dolgozó parasztság
között végzett népnevelő munkában, ugyanakkor felvilágosító munkára mozgósítják főleg a szerződéskötésnél a brigádnak azokat a politikailag
fejlettebb
tagjdit is, akik
egyébként nem tagjai a népnevelő csoportnak.
A tavaszi munkák elvégzésénél nagy szerepet játszottak
az agitátorok az egyes traktorbrigádokban. Knap József
traktorista a téli gépjavítások
idején gépét nem javította meg
lelkiismeretesen. A gép külsejét megtisztította, de nem szedte széjjel. nem vizsgálta meg
minden alkatrészét alaposan.
Igy az történt, hogy a tavaszi
kampány
megkezdése után
két nappal gépét be kellett húzatni a gépállomásra, újabb
javítás végett. Itt. a népnevelók rámutattak arra, hogy a
hanyag, felületes munkának
milyen következményeink vannak.
Elmondották, hogy Knap József hanyagsága miatt nem
tuidja teljesíteni vállalt kötelezettségét, a munkaversenyben lemarad és ezzel nemcsak
fizetése csökken, de rontja a
gépállomás termelési átlagát
és végső fokon az ötéves terv
végrehajtásában követ el mulasztást. Ettől kezdve Knap
József munkája
megjavult,
gépét rövid idő alatt megjavította, úgy hogy a tavaszi kampányban semmi baj nem volt
vele többé.

A hibák

kijavítása

A tavaszi talajmunkák megkezdése idején minőségi hibák
is mutatkoztak egyes traktoristák munkájában. Patyik Pál
traktoros rosszminőségű munkát végzett Paplógó János
dolgozó paraszt földjén. Paplógó bement a gépállomásra
és panaszt tett a gépállomás
vezetőjénél Patyik Pál munkája ellen. Ezt a kérdést a
népnevelők heti értekezletükön
megtárgyalták s elhatározták,
hogy hasonló esetek elkerülése végett beszélni fognak a
gépállomás dolgozóival erről a
kérdésről. Elsősorban Patyik
Pállal beszélgettek. Felolvasták előtte Rákosi Mátyás elvtársnak a termelőszövetkezeti
csoportok és gépállomások országos tanácskozásán mondott
beszédének azt a részleté',
amelyekben a gépállomások minőségi munkájáról szólott: „A
gépállomásoknak még fokozattabban kell vigyázniok a
munka minőségére. Az egyik
megyében, ahol el volt terjedve, hogy a gépállomások roszszul szántanak, megvizsgáltak
az esetet. Kiderült, hogy az
egész hír egyetlen hold rossz
szántáson alapult, de a kulákoknak sikerült az egész megyében a hírt elterjeszteniük."
Patyik elvtárs
elmondotta,
hogy nagyon szégyelli a dolgot, mert bizony ő nem szándékozik rossz munkával lovat
adni a kulákok alá és nem is
fogja engedni, hogy az ő rossz
munkáján keresztül ócsárolják
a gépállomást a falu dolgozol
előtt. Patyik elvtárs beismerte
hibáját és vállalta, hogy saját
költségén újraszántja Paplógó
János földjét. Azóta sincs panasz Patyik elvtárs munkájára, viszont példájából tanultak
a gépállomás többi dolgozói is
és azóta még inkább vigyáznak a munka minőségére.
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TÖRTÉNT

Kerékpárosok a békéért

ÉS Ml TÖRTÉNIK?

' VARHATÓ IDŐJÁRÁS:
Mérsékelt, Időnként élénk déli, délnyugati
szél, változó felhőzet, többfelé, főleg
a déli és délnyugati megyékben záporeső, zivatar. A fülledt meleg idő
tovább tart.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A Tisza
Tiszaujlak és Szolnok kőzött árad,
máshol apad, igen alacsony vtzállású. Hőmérséklete Szegednél 24
fok. Vízállások; Tiszabecs —74 cm
(8 százalék), Tokaj —85 (10), Csongrád —260 (7). A Maros Makónál

-14 (7).

*

Párthirek

Felhívjuk
az alapszervezeteink
figyelmét, hogy a pénteki
„Pártépítés" ciinű előadássorozat előadását az aktiva ülés miatt június
30-ára halasztjuk el.

Az Idény egyik legszebb országúti
és háztömbkörüli
versenyét
rendezi meg a szegedi Postás szakszervezet kerékpáros szakosztálya
június 24-én és 25-én. Ez a verseny
nyeregbe szólítja a kerékpáros sport
legjobbjait, az élversenyzőket, valamint széles tömegeket- A Budapest
—Szeged közötfj
verseny 24-én
délután 2 órakor az II II. és III.
osztály föversenyzőinek
rajtjával
kezdődik. Az útvonalon még bele-

Felhivjuk alapfokú
szemináriumvezetőinket és ellenőreinket,
hogy a zárószem'náriumi jelentéseiket a legrövidebb időn belül
adják le a1 Oktatási Osztályra.
Felhivjuk az egyéves egyéni
tanulóink figyelmét, hogy az 5.
havi utmutató megérkezett, át.
A rókusi MNDSz csoport asszo- sze dolgozó nő, akik munkájuk elvehető a Sajtóosztályon minden- nyai nagy lelkesedéssel
vesznek végzése melleit családjuk háztartárészt az MHK és egyéb sportmoz- sát is ellátják. 'A rókusi MNDSznap 4 óra után.

Előre

25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
a Pártoktatás Házában „Elhajlások
a parasztpiditikában" címmel lesz
előadás a pártvezetőségi
tagok,
egyéni tanulók részére.
Oktatási

MOZI

osztály.

az MHK

galomban.
A rókusi asszonyok
megértenék, hogy a sport nem öncél, hanem a szocialista építés és
egészségvédelem fontos elősegflője.
Igen nagy lelkesedéssel vesznek
részt az MHK-edzésen és az ifjúsági kongresszusi héten felajánlásképpen leteszik az MHK-próbákat
is. Nagy teljesítmény
ez, hiszen
ezeknek az asszonyoknak nagyré-

Belvárosi (6, 8): Tengerész lánya
Korzó (6, 8); Veszélyes vizeken
Darvas Szilárd elvtárs
Fáklya: Nyári szünet
csütörtökön
Szegeden
Vasárnap délelőtt 10'órakor filmvendégszerepel
matiné a Fáklya Moziban, BemutaSzeged asztali teniszbajnoksága
tásra kerül a „Bűvös sapka" cimü
Szombaton és vasárnap rendezCsütörtökön Szegeden vendéggyönyörű szovjet mesefilm.
szerepel Darvas Szilárd elvtárs, ték meg Szeged város asztali teismert humorista, a „Világosság"' niszbajnokságát Eredmények: FérMŰVÉSZET
fi I. o. 1. Klein (Textil), 2. Vikor
Ma este 9 órakor Darvas Szilárd és a ..Ludas Matyi" munkatársa
Délután a Magyar Kenderten (T.), 3. Zsigmond (T), II. o. 1.
lép fel a Hungáriában.
Klein (T), 2. Bodó (T). III. o. 1.
Június 24-én, szombaton este 8 szórakoztatja az üzem dolgozóit,
Nagv (KASE), 2. Tóth (K), 3. Zsiezenkívül
előreláthatóan
még
órakor és június 25-én, vasárnap
ga II. (K), ifj. 1. Nagy (K), 2. Csílátogat el. Vele kos II. (Lok.). _ Tehetségkutató
este fél 7 órakos a Fegyveres tes- egy üzembe
együtt
fellép
Szabó
Miklós,
a
tületek együttes hangversenyt rendeznek az ujszegedj szabadtéri szín- budapesti Operaház tagja s kö
zösen tartják meg ismert slágerpadon.
KIALIJTAS
Szovjet Sajtókiállítás a MagyarS :ovjet Társaság kiállítás-termében
minden nap reggel 9-től este 8-ig
nyitva (Horváth Mihály-utca.)

magyarázatukat uj számokkal.
Este 9 órakor a Hungáriában
tartanak műsort. A zongorakisé.
re'et Varjú Anna, a Chopin-díj
nyertese látja el.

NEVELÉS
Vasárnap, 25-én délelőtt 10 órakor a „Nemzetközi kérdések" előadássorozat keretében a Korzó Moziban előadás; ,A jugoszláv KP
Háztartási
alkalmazottak szakkémek és gyilkosok hatalmában'' szervezete ma délután 6 órai kezcímmel.
dettel természettudományos előadást
•
tart Tárgy: Az ember származása.
Előadó Jósa Zoltán tanár elvtárs.
Szolgúlafos gyógyszertirak:
Szakszervezeti székház. Kálvária-u.
Apró Jenő: Kossuth Lajos 10 szám.

Szakszervezeti hirek

sugárut 59. Tel.: 31—37. Kotsis
Endréné dr.: Fö!dmüves-u. 17.
TM.: 36- 97. Megváltó gyógym a d s s - u i r e k
szertár NV: Klauzál-tér 9. Tel.:
Relváros II. csoport 5 órakor ve35—63. Nyilassy örök.: Rómaizetőségi, 6 órakor nőnapot tart.
körut 22.
•

AZ
EGYETEMI
KÖNYVTAR
reggel 8 ftrátö! este 7 óráig van
nyitva
köznapokon.
fiönyvköícsönzé- d e R.:ól 1 óráig.
A MUZEUM nyitva vasárnap és

ünnepnapokon

9 óráról

13 óráig

hétköznapokon

p órától

14 óráig.

#

KÖZHÍRRÉ TESZEM, hogv a
baktól löléren június hó 23, 24 és
23 ére hirdetett
éleslövészet elmarad. Polgármester.
x FELHÍVÁS. Fellifvom a város
bel- és külterületén haladó távíró
és távbeszélő vonalak mentén fekvő
föld és teleklula jdotvosoka'f, hogy a
vezetékek közelében lévő és a tulajdonukat képező élő fáka'i galylvazzúk le. A legallyazás után a
fagallvnk és a vezetékek
között
legalább
1 méteres távolságnak
kell lenni Polgármester
x SZEGED VÁROS UTVONALAIN történő közlekedésre vonatkozó
rendelet megtekinrhető a halósági
hirdetőtáblán, Bérház kapu alalf.
Polgármester.
x FELEJTHETETLEN
ió férj,
édesapa és rokon. Rába Károlv temetése 1950 június 22-én délután
4 órnkor lesz a Belvárosi-temetőben

UftSrőünnep Zabosfalván
Vat-árn&p délután
tartották
meg Zabosfalván az
általános
iekola uitörő csapatának évzáró
és kongresszusi ünnepségét. Az
ünnepélyt az úttörő énekkar a
Köztársasági Indulóval és az Úttörő Indulóval kezdte meg, majd
az úttörő kulturcsoport szavalatokat, énekszámokat, népi táncokat adott elő.
Barna Eona elv ársnő. a DISz
kiküldötte ünnepélyes keretek
között adta át a jó tanulóknak
járó jutilma', majd hangos taps
ós éljenzés közben vette át a
VIII.
osztályos ut.örőket a
DISz-be.
Az ünnepség az Internacionálé
és a DIVSz induló eléneklésével
ért véget.

kapcsolódnak egyéb versenyszámok
is. A IV. osztály idős fa- és ifi fakerekes versenyzők Kecskeméten, a
vaskerekes é'versenyzők pedig Kiskunfélegyházán rajtolnak- Minden
versenyszám befutási célja a Széchenyi-téren fesz délután 6 óra és
fél 8 között.
25-én délelőtt ugyanezzel a jelleggel a Széchenyi-téren a szokásos
útvonalon
háztömbkörüli verseny
lesz reggel 7 órai kezdettel.

Rókus. Belváros I. csütörtök d.
u. 6 órai kezdettel nőnapot tartanak.
S/.endrei Júlia, és Kossuth Zsuzsanna csoport csütörtök délután 6
órai
kezdettel
egészségügyi előadást tart.
Petőfi II. csoport csütörtök délu'tán 7 órai kezdettel műsoros nőnapot tart.
Fodortelep'i csoport csütörtök d.
u. fél 8 órai kezdettel taggyűlést
tart.
Eelsöváros csütörtök délután 6
órai kezdettel olvasókört, 7 órakor
orvosi rlöadást tart.

OLYASD

TERJESZD

Női számok: 1. o. i. Pördi (T), 2.
Hovorkáné (T), 3. Bencéné (K), II.
o. 1. Sági (K), Bencéné (K), 3. Erdélvi (Sz.). Férfi páros 1. Vikor—
Klein (T), 2. Bodó—Zsigmond (T),
vegyespáros: 1.
Pördi—Zsigmond
(T). 2. Bencéné—Nagy (K). 3. Hovorkáné—Vikor (T).

Az NB I 1949—50.
végeredménye
Honvéd
30
ÉDOSz
30
Textiles
30
Csepeli Vasas
30
Dózsa
30
Vasas
30

évi
84:29
86:38
81:33
66:45
71:52
67:44

Az összevont kezelés a háztartási alkalmazottat és házfelügyelőt
foglalkoztató
munkavállalókra
is
vonatkozik.
Az összevont kezeléssel kapcsolatos kérdésekben az OTI kerületi
pénztára ad részletes felvilágosítást.

'A'z összevont kezelés következtében július 1-től külön
illetmény-

Gvöri Vasas

30

63:45 33.

30
30
30
30
30
30
30
30
30

59:51
60:58
51:56
45:59
52:67
51:93
35:85
32:84
39:103
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Filmvieiátek és Lesujabb Híradó

K O R

z 0

Teleton Alit 13 aa

tiftr'9'

|un us 23-ig, penteaig:

Veszélyes v i z e k e n
Széchenyi

FQ KLYfi

filmszínház

m a r i

szünet!

HüYELLM vasár ap juu. 2ó-tn
dé elón 10 orakor r f - w m a t i n c
70 filléres helyárakkal:

A

bűvös

sapka

Gvönvörü szovjet mesetilm.
Előadások kezdete: Belvárosi és
lvorzó Mozikban hétköznap 6 és
8 órakor; vasár- és ünnepnap
4, 6 és 8 órakor

ADAS-V£TEL

I

JÓKARBAN levő fehér mély gyermekkocsi eladó. Reimény-u 22.
GYERMEKKOCSI mély, fehér eladó. Sajka-u. 3. sz. I. em, Simon,
érdeklődni délelőtt.
2100
VESZEK Petrofort, sezlonrugót, cserépkályhát. Hintaszék eladó. Szent
György-tér 1.
2937
ZONGORA eladó. Külsöcsongrádisugárút 31.
2083
EGY mély gyermekkocsi eladó 180
forintért Molnár-u. 1. Molnár. 2090
KEMÉNYFAÁGY,
éjjeli szekrény,
fehér szekrény eladó. Megtekinthető
4—6-ig. Ságvári Endre-u. 11b. 2093
FÉL, vagy egész hálót veszek. —
„Készpénz" jelige.
2097
UJ autótalp gumiszandálok
kaphatók. Nylon esőkabát, gumiszandál javítás, Kemény, Bajcsy-Zs.-u.
11 szám.
ELADÓ egy darab bőtejű
tehén
borjúval és egy Zündapp motorkerékpár. lemezvázas. Kiiment
kárpitos, Vidra-utca 2.
2098
HASZNÁLT tégla eladó. Partjzán-u
1. Házfelügyelőnél.
2099
JÓKARBAN levő mély gyermekkocsi eladó. Remény-u. 22.

VIHARSAROK
a Magyar Dolgozók Pártja
csongrádmegyei napilapja.
0
ttoflg
1
Felelős szerkesztő é« kiadó:
VACZI SÁNDOR
SZOBA, konyha, kamra, köüségSzerkesztőség- Telefon: 305 és 315. megtérítésse! átadó. Érd. lókai-u.
Kiadóhivatal: Te'efon: 271.
9. szám, udvar 3 ajió.
2091
Hódmezővásárhely, Sztálin-u. 22
|_FOGLÁLHOZAS_ )
Délmagyarország Nyomda
Szeged.

NV

Felelős vezető: Prfskin Sándor

31
28:
28:
28
24
17
15
13
13

TOTÓ ÜTMUTATÖ
1 1
x 2
1 x
1 1
1 1
1 1
2 1
1 x
2 x
1 1
1 1
t 1

f í
1 1

rr

A SZERKESZTOSEG

üzeni
Kérjük az alább felsorolt elvtársakat, hogy pénteken, június 23-án
este 6 órakor a szerkesztőségünkben pontosan jelenjenek meg:
Agócsi János
elvtárs
Vágóhíd,
Bosnyákovics Dezső elvtárs Szegedi
Kender, Soós István elvtárs Konzervgyár, Tóth Hugó elvtárs Lemezgyár, Tótb Mihály elvtárs Tiszamenti Fűrészek
NV. Szeged,
Tóth Vera elvtársnő Textilkombinát. Tesléri Jánosné elvtársnő Szegedi Téglagyárak NV., Szabó József elvtárs Vágóhíd, Szöllősi Márta elvtársnő VADSz SzIT, Nagy János elvtárs Gyógyáruértékesítő NV.
Vida Szűcs Eszter elvtársnőnek
Textilkombinát. Kérjük, szerkesztőségünket mielőbb keresse fel fontos megbeszélés végett.

APROHIRDETES

b e l v á r o s i

feiptm

50
46
44
38:
37
35,

Teherfuvar
Dorogi Tárna
Salg. Tárna
Postás
Szomb. Lok".
Előre
Olajmunkás
Soroksár
Debr. Lok.

1. Győri VSK—Pesterzsébet
2. Fások—Kaposvári D S K
3. Pécsi B T C — O l a j m u n k á s
4. Autótaxi—Székesf. Lok.
5. Pécel—Várpalota
6. Nagyk. V S K — M É M O S z
7. Debr. Honv.—Phőbus
8. Diósgyőr—Budafok
9. M . Acél—Miskolci M N V T E
10. Nyír. L o k . — S á t o r a l j a u j h .
11. Sajószentpéteri—Kisvárda
12. Kőbányai D S E — M á t é s z k
PótmérhSzistk:
kimutatást, illetőleg bevallás?
kell benyújtani az adóhivatal- Vörös Meteor—Szabad Nép ,
mert az illetményadól az OTI
(kerékpár csapatb.)
ki a bejelentés alapján a 'tárTeherfuvar—Törekvés

Az illetményadóval együttes kezelés nem érinti a munkáltatóknak
az OTI-nál történő bejelentési kötelezettségét A munkavállalókat —
éppen úgy, mint ezideig — továbbra is be kell az OTI-hoz jelenteni.

Armentáaó vivóok-dámiáű,

A pártépifés munkájának

11.
12.
13.
1. Gazdik (Dózsa). 2. Hunyadi (Lö- 14.
köm.), 3. Hódi (K). Kölyök: 1. Csi- 15.
kós II. (L), 2. Hunyadi (Lok.). — 16.

adó
nem
hoz,
rója
sadalombiztosítási járulékkal és jóléti hozzájárulással együtt az eddigi módon, fizetési meghagyással.
A munkáltatók a társadalombiztosításra nem kötelezett, de illetményadó fizetése alá tartozó munkavállalóit is bejelenteni tartoznak,
azzal a megjegyzéssel, hogy OTI
bitzosttás alá nem tartozik.
Az összevont kezelés előtti időből
származó tartozást az OTI-nál kell
kifizetni.
Az egyszámlarendszerbe tartozó
vállalatokra
az együttes kezelés
nem vonatkozik, azok változatlanul
az eddigiek szerint tesznek eleget
a kötelezettségeiknek.

T E L E F O N : 34-77

nélkülözhetetlen fegyvere

nsszonyok példát mutatnak a nők- 1.
nek, a kötelességteljesítés és áldozatvállalás 'terén. Ok tudják azt. 2
hogy békénk biztosításához, ötéves 3
tervünk sikeres végrehajtásához, a 4.
szocialista társadalom mielőbbi ki- 5.
alakulásához járulnak hozzá, ami- 6.
kor az MHK-mozgalomból kiveszik 7.
8.
részüket
9.
Rókusi MNDSz
10.
sportoló asszonyai.

A pénzügyminiszter és népjóléti
miniszter rendelkezése értelmében a
szegcdi OTI kerületi pénztár illetékességi területén az üzemmel, üzlettel stb. rendelkező munkáltatók
a július. 1-től esedékes társadalombiztosítási járulékokat az illetményadóval összevontan tartoznak fizetni. A júniusra járó és július 1-én
esedékes társadalombiztosítási
járulékot már nem az OTI kerületi
pénztárához, hanem az illetményadóval
együtt, egyösszegben az
adóhivatal adóbeszedési csekkszámlájára, az illetményadó
főkönyvi
számlaszámra hivatkozással tartoznak befizetni. A fizetendő társadalombiztosítási járulék és illelményadó, valamint jóléti járulék az eddigiek szerint esedékes.

KISKERESKEDqI HÍREK

mely ma délután 5 órakor lesz a
belvárosi iskolában, a következő tanítványok vesznek részi; Menőig
Éva, Magay Dániel, Rosztóczy Ferenc, Bertényi Camilló, Pósa Zsolt,
Bába Károly, Szűcs Lajos, Szabó
Mihály, Galambos László, Kiss Zoltán, Csonka Gergely, Gyuszky Gyula és Bertényi Szabolcs.
Vendégek: Jávorkay
1949, dr.
Mónus 1950 kerületi bajnoka.

LABDARÚGÁS

Vasárnap délelőtt 10 órakor
azt
Ujszegedi SzSzMTE-pályán Pécsi
Erdő—Szegedi Erdő barátságos labdarúgó mérkőzés lesz. A pécsi csapat az NB IH-ban szerepel, de a
szegedi Erdő csapatában Is
több
ismert labdarúgó játszik.

Uj rendszert vezettek be
a társadalombiztosítási járulékok fizetésében

C: ütöriöktói szerdáig

A KISOSz ma, csütörtökön este
7 órakor látogatja meg az MSzT
rendezésében megnyílt szovjet sajtókiállítást. Kérjük a KISOSz tagjait, hogy e rendkívül tanulságos
kiátlítés megtekintésében lehetőleg
teljes létszámban vegyenek részt.
Gyülekezés: ma. csütörtökön délután fél 7 órakor a KISOSz székházban.

sikeréért!

Birkózás
A Birkózó Stövetség fo'hfvja
azoknak a sportolóknak a figyelmét, akik birkózó bíróig vizsgát
akarnak tenni, hogy legkésőbb június 23-ig Jelentkezzenek Szűcs Mihály blrkózófelelősnél, a Rendőnpalotában.
\.

SZÉPfRASU alkalmi írónőt keresek,
háztartásban
segédkező előnyben„Mellékfoglalkozás" jeligére.
2089

I

KÜLONFRMÜK

I

A JANIK.vendéglőben minden csütörtök este erdélyi flekken vacsora.
A flekként Barabás süli. Kitűnő borok.
Boldizsár Kálmán muzsikál.
Hűvös kerthelyiség.
KERÉKPÁR, írógép Javítása szakszerűen- Rádió OKÁ utalványra, kerékpárgumik, alkatrészek kaphatók
Kelemennél, Kelcmenu. 11. sz.

1343

FÜRDŐRUHÁK hozott anyagból fasonokha, melltarlók, gyógyfűzőket
méretre készít
Höfle fűzőkészftő,
Klauzál-'tér 3.
RADIOZOK figyelemI Szaniszló rádióműszerész üzeme Kluuzál.tér 7.
szám alatt az udvarban van. Telefon: 44 55.
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak
legolcsóbban. Divatos gyöngyfűzést
vállalok, ólomkrtstályt veszek, —
Szeleiné. Kelemen-utca 7. sz.
ELVESZETT Bagos Sándor névre
szóló horgász-igazolvány.
Megtaláló jutalmat kap tőlem. Adja le a
kiadóban.
20S5
ÜZLETHELYISÉG lakással együtt
kevés köRségmegtérítéssel átadó.
Deák Ferenc-utca 25.
2004
FÉL pár barna fiúszandál vasárnap
elveszett. Becsületes megtaláló jutalmat kap tőlem, adja le a kiadóban.
2096
SZÉCHENYI-tér és a Horváth Mihály-utca sarkán levő Népboltban
felejtettem pénztárcámat. A becsületes megtaláló a pénzt megtarthatja, a® igazolványokat pedig adja 'e
a kiadóban.

