Kertes Endre,
a Ruházati NV sztahánovisfáia
csütörtökön délben befelezte
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Újítsuk fel a terménybegyűjtés lelkes,
hazafias versenyszellemét
A közelmúlt hónapokban aratott győzelmeink igen nagymértékben elősegítették népgazdaságunk, hazánk megerősödését, a
béke védelmét. Ilye® győzelem
volt a közelmúlt hetekben, hónapokban a vetés határidő előtti
befejezése, a békekölcsönjegyzésben elért diadal, a megyei, járási
és községi tanácsaink megválasztása. Nagymértékben segíti elő
hazánk megerősödését, a béke
védelmét hogy legtöbb községben lendületesen, lelkiismere'epen folyik a mélyszántás munkája. Különösen jelentős, hogy ezt
a munkát minőségi szempontból
is jól végzik állami gazdaságaink, termelőcsoportjaink és az
egyénileg dolgozó parasztok. Hazánk megerősödését, békénk védelmét azonban elő keil segítenünk azzal is, hogy becsülettel
teljesítjük begyűjtési kötelezettségünket, mielőbb behozzuk szégyenteljes lemaradásunkat, hogy
Csongrád megye mielőbb elkerüljön a t érmén ybegyüitési verseny sereghajtói közül és felzárkózhass ék az élenjárókhoz. Csax
úgy leszünk igazán aktiv harcosai a békéért folyó harcnak, ha
teljes győzelemre visszük a begyűjtés csatáját.
Csongrád megye doglozó parasztsága az aratás után. amikor megkezdődött a terményhegyüjtés, a felesleges kenyérgabona beadásával, a begyűjtési
verseny kiszélesítésével bebizonyította: szilárd támasza népi
demokráciánknak, szívesen tesz
eleget begyűjtési kötelezettségének, hogy erősítse, gazdagítsa
népi államunkat.
Felismerték,
hogy minden beadott szem gabona a béketábort erősíti, s ezért
örömmel, készséggel, egymással
versenyezve készek munkájukat,
kötelezettségüket teljesíteni a
béke megvédése érdekében. A lemaradás leküzdése és annak érdekében, hogy győzelemre
vigyük a takarmánygabona be.
gyűjtési csatáját, szükséges a
nyáron elindított termény-begyűjtési verseny felújítása. Uj lendületet kell adnunk ennek a mozgalomnak. fel kell elevenítenünk
azt a lelkes, hazafias versenyszellemet, amely a nyári hónapokban a falvak dolgozó népének nagyrészét áthatotta. Több
községünk, mjnt Kiskirályság,
Fábiánsebestyén, Nagymajlát és
Ambrózfalva felismerték, megértették a versenyfelújítás.
terménybegyüjtés fontosságát. Ezt
bizonyítják ezeknek a községeknek felajánlásai s földművesszövetkezeteink vállalása, hogy a
Béike Hívei II. Világkongresszusának utolsó napjáig teljesítik
begyűjtési előirányzatokat. Ezért teljesítette Kiskirá'yság máris kukoricabegyüjtését 451, szálastakarmánybegyüjtését
pedig
1664 százalékra.
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tudom, hogy ezzel azokat, a mun •
kásokat ie segítem, akik az iparban és a bányászatban élenjárnak a termelésiben és akik újból
harcba indultak a széncsata
megnyerésére." Nemcsak teljesítik azonban igen sokan
100
százalékig, hanem túl is teljesítik tervüket, mint a csanádalhsrti Gyeszet Lajos, . aki hangsúlyozta, hogy azért teljesítette túl
terménybeadási kötelezettségéi,
mert tudja, hogy ezzel a békét
szolgálja.
Ez a néhány felsorolt példa a
nagyszámú hasonló megnyilvánulások elenyésző része. De ugyanakkor nem mondhatjuk ezt általában Csongrád megye minden
járására, községére, dolgozó parasztjára. Már az egyes községek eredménye közti különbség
is ezt mutatja. Ha megnézzük az
elmaradt járások, községek begyűjtési munkáját, megállapíthatjuk: a szervezés, a jó agitációs munka hiánya okozza a dolgozó parasztok között
megmutatkozó tartózkodást. Ez az, oka
mindenekelőtt a terménybegyiijtés lemaradásának.
Az elmaradt községekben mindenütt megtalálhatjuk a szervert vagy a jó felvilágosító munka hiányát. Hogy ilyen képet ad
megyénk falvainak terménybegyüjtése, szervezése és agitációja, ennek cka nem kismértékben
az is, hogy a helyi tanácsok mellett megyei szerveink — - amelyek
szoros kapcsolatban állanak
a
terménybegyüjtési verseny szervezésével. a begyűjtés gyakorlati
végrehajtásával—, a SzövOSz ér
a DEFOéz
megyei
szervei
nem kísérik kellő figyelemmel a
terménybegyüjtést, nem ellenőrzik a feladatok végrehajtását. A
DEFQSz megyei
titkárságán
munkaerő hiányára hivatkoznak,
s a többi között panaszkodnak:
„Nem küldenek jelentést ezzel
kapcsolatosan a falvakból sem."
Itt még most sem láiák, nem ismerték fel, hogy nem az íróasztal mellett dől el a terménybegyüjtés csatája, hanem kint a
•yakorlatban. Még mindig az asztal mellett
ülve
es
csak
ritkán ki-kinézve a megyébe, várják a jelentéseket. Igv adódhatott, hogy például Szóreg községben, mikor a dolgozó parasztok összejöttek
falugyűlésre
hogy megbeszéljék a Következő
feladatot, különösen a terménybegyűjtés munkáját és meghallgassák a Megyei Tanács kiküldöttét, éppen a szervezetlenség
miatt maga az előadó nem jelent
meg a gyűlésen.

Négyezer fényi hallgatóság határtalan lelkesedéssel
ünnepelte a Béke Hívei II. Világkongresszusának
megnyitását a varsói Lengyel Szá Házában
Csütörtökön
este a
Varsói a vendégek között szétosztották
egyes szőnoijoh
beszédét
Lengyel Szó Házának zsúfolás- annak a négy nyelven megjelenő
egyszerre hét nyelven fordítig telt dísztermében megnyílt a lapnak első számát, amelyet a
ják.
Béke Hívei IL Világkongresszu- kongresszus
tiszteletére a taNéhány perccel
7 óra után
sa.
nácskozások kilenc napja alatt Frederich Joliot Curie, a Béke
A kongresszus épületét béke- adnak ki Varsóban. Ezenkívül a Hívei Világkongresszusa Állanőrtüzek
fénye világítja meg. kongresszus ünnepi bélyegzőjé- dó Bizottságának elnöke lép a
Ezek az őrtüzek a kongresszus vel és a kongresszus tiszteletére szószékre, a 100 tagú zenekar
tanácskozásai alatt
Varsóban csütörtökön délután Chopin Polonaise-ét játssza,
mindvégig jelképezni fogják
kibocsátott bélyegekkel ellátott
a 4000 főnyi közönség felaz emberiség szabadság- és
levelezőlapokat is osztogattak a
állva köszönti Joliot Curiet
békevágyának
kiolthatatlan
megjelentek között.
és a felejthetetlen pillanatot,
lángját.
A hatalmas termet a világ
a Békevílágkongresszus megA hatalmas, 250 méter hosszú
nyitását
különböző
népeinek
zászlai
díszteremben, amely 4000 szeEzutám Joliot Curie megkezdtq
mély befogadására alkalmas, rö-. díszítik, a technikai felszereviddel 7 óra előtt a küldöttek és I lés kitűnően működik, az \ megnyitó beszédét.

Hatan QZ „ÚJ, különös emberek" közül
Ma 15 éve annak, hogy a Sztahanovisták Első
Szovjetuniói T a nácskozásán Sztálin elvtárs meghatározta a Szlahánov-mozgalom
lényegét, kijelölte azt az utat,
melyet a
sztahanovistáknak
követni
kell, hogy az előttük álló feladatokat sikerrel meg tudják oldani. A
dolgozók szivébe jól
belevésődtek
a szavak: „Uj emberek, ú j technikai
normák I' A szovjet emberek ezrei,
tízezrei hozzákezdtek a technika elsajátításához, hogy úrrá
tudjanak
lenni a gépek felett s — mint ahogy
Sztálin elvtárs mondotta — „megnyergeljék a technikát",
A Sztahánov-mozgalom
olyan
eredményeket hozott
a
Szovjetunióban,
melyek egyedülállóak a
világon, olyan eredményeket,
melyek csak abban az országban
lehetségesek, ahol a dolgozók maguk
vetlék kezükbe sorsuk
irányfiásál.
Ez az alapja annak, hogy a felszabadulás után nálunk is elkezdhette
bontogatni szárnyait ez a
mozgalom, mely ma már szocializmusunk
építésének egyik
igen erős
fegyverévé vált. Mik segítették elő és
tették lehetővé ennek a mozgalomnak a megizmosodását? Elsősorban
az, hogy
szabadok vagyunk, a dicsőséges Szovjet Hadsereg
leverte
kezünkről a tőke bilincseit s állandóan meríthetünk a Szovjetunió tapasztalatainak gazdag kincsesbányájából. Van erős Pártunk, mely biztosan m u t a t j a az utat minden dolgozó számára. Békében élünk, életünk egyre szebb, vidámabb
lesz,
márpedig — mint
Sztálin elvtárs
mondotta 15 évvel
ezelőtt — „ha
n'z ember vidáman él, akkor szaporán megy a munka".
A Szovjetunió
Sztahánoo-mozgalmánah nyomán nálunk is
kinevelőd'ek ezek az ,úf, különös
emberek",
n sztahánovisták.
Sztálin elvtárs 15
7
vvcl ezelőtt elhangzott
útmutatásai
•ették lehetővé számunkra.
hogy a
szocializmus
építésének
aa élén haladhassanak,
hogv
használhassák
-zt a dicső, kitüntető jelzőt:
sztahanovista.
A
Sztahánovisták
Első
Szovjetuniói
Tanácskozása
15 év.
f
ordnlójdn bemutatunk
pár
szegedi
sztahanovistát,
a 15 éves
mozgalom
neveltjeit. Szeged dolgozói
kövessék
példájukat, harcoljanak
az
ötéves
terv sikeréért úgy. mint ők, járjanak élen a szocializmus
építésében
'igv, mirtt ők s amikor
nap,
mint
nao vívják harcukat a békéért az út
'óborára spekuláló imperialisták
el'en; őket tekintsék
példaképüknek

Semmivel sem különb a SzövOSz munkája. Itt a beosztottak,
az egyes reszortok vezetői is másodrendű
feladatnak,
elévült
munkának tekintik a terménybegyüjtést. A SzövOSz ts a földművesszövetkezetek.
feladatát
Az élenjáró községekben, de csak abban látják, hogy helyet
a többiekben is egyre :öbb az biztosítsanak a dolgozó paraszclyan dolgozó parasjt, mait Amh- tok által begyűjtött gabonának,
rózfalván Czabarka György 19 sőt Havas elvtárs hangsúlyozta,
holdas középparaszt, aki nyilvá- hogy a térménybegyüjtés egyenenos gyűlésen ismerte el dolgozo sen csak a közigazgatás feladaparaszttársai előtt, hogy elma- ta. Valóban ez egyik legfonto- Sebők Magda, Magyar Kender
radt a terménybegvüüéísel. Most sabb feladata most a tanácsokSebők elvtársnő az ország
legazonban, amikor látja minden nak, de ezt a munkát mindenütt
beadott szem gabona jelentősá- ?. helyi pártszervezetek irányít? iobb copso'ónőjc. Most, az Októgét. nem tűri tovább azt a szé- sával kell végezniök é.s nem sza- beri Forrada'om 33. évfordulójának
előestéjén kapta meg a büszke cígyent, hogy elmaradjon az élen- bad kimaradnirk a tömegszervi- met.
Az ú j norma szerint 112 szajáróktól é.s teljesíti beadási kö- zeteknek sem. A tömegszervezetelezettségét
100
százalékig- teknek. főként a DEFOSz-nak és
Mind több az olyan dolgozó pa- SzövOSz-naik, elsőrendű felad a- j
°tő. azt gondolja, iioey elé®,
rasztok száma, akik nemcsak tául kell e-t - munkát teiintenie, j ha me®te3zi a felajántést megmaguk igyekeznek behozni a leA megyei szervek langyos, tartása már nem is szükséges.
maradást, hanem másokkal ver- gyenge munkája és alkalomsze- Az Ígéret pedig még semmit sem
senyre lépve akarják elősegíteni rű fe'Jobbaná.sai. Ígérgetései je 1 - ér önmagában; mert a béketábor,
községük
begyűjtési tervének lemzik többfelé földművesszövet- népgazdaságunk erősítéséhez koteljesítését. A pitvarosi ötholdas 'rr ->*eink vezetőinek munkáját moly tettek kellenek.
Horváth Gyula középpareszt. aki is. Nem egy helyen felelőtlenül
Fokozni kell a kulákok elleni
100 százalékig eleget -'ett ter- | tettek mumleafelajánlá3okat, mintj harcot is. Puhán, több iuelyen
ménybcgvüjté.si
kötelezettségé- | Csar.ádpalolán és a vállalt fel- gyengén, kesztyűs kézzel nyúlnak
nek, kijelentette: „minden feles- ! adatok teljesítéséről hamarosan a kulákhoz, ahelyett, hogy
leleges terményemet beadtam, mer; megfeledkeztek. Sok szövetkezeti lepleznék velük együtt a speku-

zaiékos átlaggal dolgozik, ami Igen
jó eredmény.
Hogy érte el ezl a jó eredményi?
Ugy, hogy állandóan fejlesztette tudását, lefaragott minden leleslegrs
mozdulatot, pontosan
kezelte, teljesen kihasználta gépét. Sokat tanult Sztálin
elvtárs 15 évvel ezelőtt elhangzott beszédéből s Igyekezett minél tökéletesebben
elsajátítani a teehnlkát. Antikor átvette a
sztahanovista oklevelet, fogadalmat
tett, hogy m u n k á j á t a jövőben még
jobban végzi, még nagyobb
eredményekkel akar részt kérni a békéért folyó harcból, még méltóbb kövelője akar lenni
Sztabánovnak,
Busziiginnak és a többieknek.

lett először tanulmányozni, liogy q
Szovjetunióban hogyan végzik munk á j u k a t a hasonló gépeken dolgozó
többgépes fonónők. Segédmesternöjével együtt
hozzáfogtak ennek a
tanulmányozásához és kl is
dolgozták azt a munkamódszert, mely
által lehetővé vált kél gép kezelése
•így, hogy a gépekről
egymásután
fogyjon le n fonal.
Balogh
Ferencné
sztahanovista
példája ragadós volt. Példája nyomán
az előfonóban
jelenleg
24
munkás dolgozik 2 gépen. Persze ő
állandóan
segíti mnnkatársait,
a
gyöngébbeknek átadja
munkamódszerét.
Jelenlegi teljesítménye 156
százalék. 1951 j a n u á r 5-1
tervéit
Sebők Magda már befejezte ezévi dolgozik.
tervét. Jelenleg 1951 március 18-i
Erdélyi Albert, Ruházati NV
tervét teljesíti s minden
igyekezetével azon van, hogy minél előbb
Ez a kiváló
sztahanovista
nem
jelenthesse a P á r t n a k , Rákosi elvEnnek
ellenére
társnak, hogy befejezte 1951. évi tagja Pártunknak.
mindenki Erdélyi elvtársnak
szólíttervét.
ja az iisemben, hiszen jó
munkájú.
sikeBolos István, Szegedi Cipőgyár val, a szocializmus építésének
réért folytatott
harcával a nap minÉletének célja
az, hogy
minél den percében rászolgál erre a kiiün.
több sztahánovistát
neveljen.
Mun- telő megszólításra.
Három
hónapon
kaideje után még órákig
benntartóz- keresztül állandó átlagszázaléka
42*
kodik a gyárban, foglalkozik
a sza- százalék volt. Ezért kapta
meg a
bászat dolgozóival
Nagyon
örült, sztahanovista
oklevelet.
Újítása
se
amikor
megkapta
a
sztahanovista gitségével már 920 százalékos
eredkitüntetést,
de legalább ennyire örül ményt is elért s 'ddjg 25 munkatárannak is. ha emelkedik
azoknak
a sának adta át
munkamódszerét.
teljesítménye>
akikkel
foglalkozik.
Erdélyi Albert is „új, különös emAz utóbbi időben
igen sok
öröm
mát
érte Böfos elvtársat. Az ö jó mun- ber'' Olyan munkán, melyen
munkával
esetkája nyomán az egész szabászat tel- dolgozó megfeszített
ö
szinte
jesítménye átlag 10—15
százalékkal leg elért 120 siázalékot,
könnyedén
teljesített
200
százaléemelkedett
s a minőség vonalán
is
kot. Teljes figyelmével
a
technika
jelentős javulás állott be.
elsajátítása
felé fordult, hiszen jól
Sztálin elvtárs
szavait:
Botos elvtárs a saját
munkamód- megjegyezte
szerét ig állandóan javítja
Igy érte ,,ÜI technika nélkül a technikai norkétszeresük,
el azt, hogy átlagteljesítménye
180 mákat fel lehet emelni
de nem többszázalék. De már a legutóbbi
héten re, háromszorosukra,
Albert
920
is 190 százalékot
teljesített,
úgy, re1" Márpedig Erdélyi
jóval több, mint a techhogy
anyagkihasználásáról
példát százaléka
vehet az üzem valamennyi
dolgozó- nikai norma háromszorosa . ..
ja November 5-én 1951 január 24.1
Vatta Rókusné,
tervét
teljesítette.
Kevésbeszédű
ember, amit ígér, azt mindig
teljeSzegedi Kendertonőgyár
síti is. Jövőbeni célkitűzéseiről
csak
Aki próbálta már a kenderfonást,
ennyit
mond;
— Eddig is igyekeztem
és a jö- az tudja, hogy milyen nehéz ntunka
vőben is arra törekszem,
hogy kom. még egy gépen is. Hál ínég kél
Kőkusné
munistához
méltó
munkát
végez- gépen, mint ahogy Valta
csinálja. Állagszázaléka
megköze.
zek!
líti a 120 százalékot, tehát méltán
kapta meg ezt a büszke kitüntetést.
Balogh Ferencná,
Vatta
elvtársnő
azonban
ügy
Textilkombinát
érzi, nem lenne méltó követője
a
Naponta eljuttatják hozzá a szov- szovjet sztahanovistáknak, ha esak
jet sztahánovisták üzenetét azok a a saját, egyre felfelé ívelő eredmémunka
gyönyörű szovjet gépek, melyeken nyelvei törődne. A 8 órai
az
Uzcmbrn és
dolgozik. Számára
a Szovjetunió után bentmurad
azoknak adja át,
segítsége a nap minden
ó r á j á b a n , munkamódszerét
minden percében kézzelfogható va- akik most kerültek fonógépre. Ugy
hogy abból
válhat
lóság.
Sokat
gondolkodott
ezen, gondolkozik,
nminek az lelt az eredménye, hogy igazi jó munkás, aki már a szakáttért a kétgépes rendszerre. Nem ma alapjait a lehető legjobban sament ez olyan egyszerűen. At kel- játítja el. Tanítványai Igen sokszor

lánsok, feketézők áskálódásait is.
Pártvezet ősegeink
munkájuk
során tartsák szemük előtt Rákosi elvtárs tanítását: a szerverés soha nem helyettesítheti az
agitációt. Legyen a terménybegyüjtés csatájának is kiinduló
pontja Rákosi elvtárs tanítása. A
pártszervezetek irányításával a
tanácsok tagjai, a földművesszövetkezete''
tömegszerv,ezetek
népnevelőinek segítségével szer-

•eazék meg minden községben jól
a munkákat s ugyanam or végezzenek minden rétegre klterjei széleskörű felvilágosító munkát. Mutassanak példát a párttagok, -a tanácstagok, mozgósítsák dolgozó parasztságunkat a
begyűjtési tervek végrehajtására. Tettekkel tegyenek hitet a
béke nagy ügye melleit, vigyék
győzelemre a begyűjtési terv
maradéktalan teljesítését.

2
hallották Májából
Sztálin elvtárs
szavait: „Lehet
elsőrangú
technikánk, lehetnek elsőrangú üzemeink
és gyáraink, de lia nincsenek embereink, ukik ezt a technikát megtudják nyergelni, a technika megmarad puszta technikának." Válla
elvtársnö azt akarja, hogy a Szegedi Kenderfonógyárban is minél
tnbh olyan ember nevelődjön kl, aki
inrg tudja nyergelni az ú j technikái.

Sebők Miklós, Ládagyár
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ebbe a munkamódszerátadásba
rendszert vezetett be. Kétfelé
választotta. Először elméletjlcg, aztán pedig
gyakorlatilag
adta. át
dolgozótársainak tudását Ez eredményezte
azt,
kogy a Ládagyár minden
szélezöje
már Sebők-féle rendszerben
dolgo.
zik.
Ennek a lényege az, ho«v az eddigi egy lapterjlék
helyett négy
lapteritékkel
szegezik le a ládaalkatrészeket.
Sebők Miklós sztahánovistát.
méltán emelték a dolgozók maguk fölé,
méltán jelölték tagnak a tanácsba,
Tudfák, hogy amilyen jól megállja
a helyét a munka frontján,
ugyan,
olyan jól képviselj
érdeküket a tartácsban is

Széltzö
körfűrészen
dolgozik.
Munkatársai
igen sokszor
keresik
fel. Hol mint elsőrangú
szakembert,
hol
pedig, mint
tanácstagot.
160
százalékos teljesítménye
után kapta
meg a sztahánovista
címet s pilla"
*
*
*
natnyilag 1951 február 8-i
tervénél
. . , Szinte a végtelenségig lehetne
tart. Munkamódszerét
az üzem valamennyi dolgozójának
átadta,
sőt ezt a felsorolást folytatni. Minden

üzemben több dolgozóról írhatnánk
hasonlóan, felsorolhatnánk
azokat
a hőstetteket, melyek nap, mint nap
jellemzik munkájukat. 15 évvel ezelőtt jelentette ki Sztálin
Mvtárs:
„Ahhoz, hogy az ú j technika meghozza a maga eredményeit, szükség
van még emberekre is, munkás- és
munkásnő-káderekre,
akik a technika élére tudnak állni és azt előre
tudják vinni" Sz'iálin
elvtárs akkor kijelentette, hogy a Szovjetunióban ezek a káderek megvannak. S
most 15 év multán mi büszkén jelentjük Sztálin elvtársnak: hála
a
Szovjetunió segítségének, nálunk is
megvannak ezek a káderek.
(SS—K.)

Provokációs
támadás
érte
a Thorez elvtársa t szállító szovjet
repülőgépet
Francia iapvélemény a légitámadásról
Csrajkov hadseregtábornok, a madó fordulattal elébe került é: dászgépnek ezt az eljárását nem
németországi, szovjet ellenőrző vele egy magasságban repült. lehet másként értékelni, mint előbizottság elnöke, november l ó - Miután egy kilométerre eltávolo- re megfontolt provokációt, annál
én levelet intézett John McCloy- dott, 180 fokos fordulatot teU is inkább, mivel az amerikai hah:z, az USA németországi fő- és újból irányt vett a szovjet re- tóságokat előre értesítették
és
biztosához, melyben felhívja fi- pülőgépre. Ekkor a szovjet re- az amerikai hatóságok garantálgyelmét arra a tényre, hogy
pülőgép eltűnt a felhők között. ták a repülés biztonságát. A tör,,1950 november 11-én moszk- Az amerikai repülőgép támadása téntekkel kapcsolatban erélyesen
vai időszámítás szerint 17.33- következtében a szovjet repülő tiltakozom és követelem a bűncgépet fenyegető komoly veszély sök szigorú megbüntetését. Kékor, Frankfurt am Maintál 50
csak a szovjet pilóta lélekjelenlé- rek értesítést a foganatosított
kilométerre nyugatra, a Páriából te hárította el. Az amerikai va- rendszabályokról."
Berlinbe repülő Sz.—17. számú
Akik Thorez „lehetséges
haláláról"
beszéltek
szovjet polgári repülőgépet, mely
A lap emlékeztet Maurice Tho
A Humanité „Meg akarták öla beteg Maurice Thorezt. »
ni Thorezt" címmel közli, hogy reznek, a Francia Kommunista
Francia Kommunista Párt
Thorez moszkvai utazását gyű- Párt Központi Bizottsága el'íft
főtitkárát, és francia parlölködő reakciós sajtóhadjárat elmondott ismeretes beszámolólamenti képviselőt
szállíidézve
előzte meg. „Azok a nyomorul- jára, amelyben Sztálint
totta:,
kijelentette,
hogy
a
munkásosztak.
akik
Pártunk
főti'ká.rá-iak
,R_S0"
tipusú
(Shooting
egy (
Star) amerikai lökhajiásos va- ,,lehetséges haláláról" beszéltek tály éberségét és elszántságot fog
dászgép támadta meg. Az ame- egyetlen egy karmesternek enge- tanúsítani ahhoz, hogy megvédje
a pártharcosokat,
a demokrarikai felségjelet viselő lökhajtá- delmeskednek, ugyanannak,
tikus szervezeteket és meghátráaki elrendelte a Thorez ellen
sos vadászgép a szovjet repülő
lásra kényszerítse a fasizmust és
elkövetett bűnös merényletet
gép jobbszárnysíkja magasságáa háborút.
is."
ból tiz méterre felszökkent, tá-

A dolgozók éberségének segítségével leleplezte az A EK
a Papír-, Bútor- és Irodaszerkereskedelmi Központ
kártevő vezérigazgatóját
A dolgozók ébersége komoly sc
gito-get jelent az Állami Ellenőrző
Központnak. Az AEK
Közérdekű
Bejelentések
Hivatalán
keresr'ül
számos olyan hibára vagy helytelen
intézkedésre hívják fel a figyelmet
a dolgozók, amelynek
megszüntetése népgazdoságunknak, a szocializmus építésének érdekeit szolgálja.
Ilyen bejelentések hívták fel az
Állami Ellenőrző Központ
figyelmét arra, hogy a Papír-, Bútor- és
Irodaszerkereskedelmi Központ vo'-t
vezér ga'rgatójának.
Kubitsch
Albertnek rossz a munkatársaihoz való
viszonya, lélektelen,
bürokratikus
munkamódszereket alkalmaz. Ezekben a bejelentésekben a központ
a'á rendelt vállalatai; dolgozói rá
mutáltak, hogy a vezérigazgató
a
rendeletekkel ellentétes
intézkedéseket ad ki. egészséges észrevételeiket. javaslataikat, semmibe veszi,
kritikájukat elnyomja és önkényes,
a népgazdaság érdekeit sértő magatartásával kárt okoz.

A bürokrácia a gazdasági
és politikai kártevés melegágya
Az Állami ' Ellenőrző
Központ
a hoz-áérkezett bejelentések nyomán vizsgálatot indított és megállapitoita hogy a dolgozók bejelentései helytállóak-

a vállalatok ügyeinek elrendezését
irta elő.
Kubllsrli kiforgatta tartalmából
a rendeletet és arra használta
fel, hogy egy ú j vállalat felesleges szervezésével és a már
meglévő vá.lalatok egész sorának ide-oda költöztetésével zavart idézzen elő.
Azáltal, hogy Kubitsch Albert a
Népgazdasági Tanács
határozatát
megszegte és azzal homlokegyenest
ellenkező módon hajtotta végre a
felügyelete alá |artozó
vállalatok
közötti munkamegoszlás
elrendel'
módosítását, a fennálló hibák és hiányosságok
kiküszöbölése
helyett
csak foko'.ta a nehézségeket. Az önkényes átszervezéssel
akadályoz'a
az eredményes munkát és kibogozhatatlan zavarokat idézett elő az elszámolásokban.

Fölösleges kiadások
és költözködések
Kub'tsch tovább fokozta kártevő
tevékenységét. Elrendelte, hogy az
„átszervezett" vállalatok köl őzködjenck el e r e d é i helyükről. Sorozatos költözködés kezdődött meg így,
amelynek eredményeképpen
a .vállalatok szűk, sötét, alkal
mattan helyiségekbe
kerültek.
A vál'alutok vezetői és üzemi
bizottságai
tiltakoztak a költözködés ellen. Kubitsch azonban nem engedett.
A Papirértékesj ő Vállalatnak
be
kellett költöznie a Rózsa-utca 111.
szám alatti házba, amelynek íataro
zását és festésé' a költözködéssel egy
idöbon kezdték el. A Nyomtatványellátó Vállalat összeszorult a Csáky-u'cai
néhány kis helyiségben,
ahol edd g egyetlen fiókja működöt'. Kubitsch a költöztetésekkel
félmillió forintos felesleges kiadás mellett újabb
nehézségeket, akadályokat
gördített a
vállalat munkájú elé,
mert lehtuövé tette- hogy a költözködés alatt fórt'os iratok eltűnjenek,
a szobákban pedig, ahol festettek és
takarítottak,
hetekig nem
lehetett
dolgozni.

Az AEK megállapította, hogy
kubitsch Albert népi demokráciánknak.
népgazdaságunknak
esküdt ellensége, kártevő, aki
minden cselekedelével
Igyekezett szocialista építésünket akadályozni.
Hogy Kubitsch kár'evéseit
még s
hoaszú időn keresztül folytathatta,
az tep.c lehetővé, hogy cselekedeteit
a : általa meghonosított
bürokráciával leptezte cs a dolgozók kritikájú'' minden eszközzel elnyom,a.
Ez"az eset is bizonyítja, hogy a
bürokrácia a gazdasági és politikai
kártevés melegágya. „A
trockis'a
kártevők és kémek
— mondo'ta
Molotov elvtárs — bűnös céljaik érdekében használták ki az
egyéni
vezetés elvének gazdasági
szervezeteiben előforduló bürokratikus
elA dolgozók ébersége leleplezte
ferdítéseit.''
a kártevőt
Az AEK vizsgálata során k (ürn',
hogy Kubitsch vezérigazgató, a NépA kéli vállalat jószándékú,
begazdasági Tanács egy olyan határozatát játszotta ki, amely két. — a csületes dolgozói igyekeztek Kubjtközpont alá tartozó — vállalat kő- schot figyelmeztetni a hibákra. E
zötí'i munkamegosztás tisztázását és dolgotok ellen a vezérigazgató ak-

namunkába kezdett és ..megtorlást' 1
alkalmazott ellenük.
Az Állami Ellenőrző
Központ
vizsgálata kiterjedt a Kubitsch által
vezetett kereskedelmi központ gazdasági
ügyintézésére j s . A vizsgálatnak cz a része szintén megdöbbentő tényeket tárt fel. Igy többek
között megállapították az
Állami
Ellenőrző
Központ
munkatársai,
hogy Kubi'sch kártevő munkája következtében a kereskedelem én az
ipar között olyan szállítási
szerződés jött létre, melynek alapján a
bútoriparnak 2000 garnitúra,
8500
forintos eladási árú. luxuskivitelü
hálószobabútort kellett volna gyártania, Ezek a bútorok nem a dolgozók szükfiééleteinok
kiegészítését
szolgáltak. Maga a gyártási költség
11 millió forint lett volna, ha az
ipar az egész mennyiséget elkészíti.
Áz, hogy a kár kevesebb lett, nem
Krbitschon, hanem azon mult- hogy
az AEK még a teljes mennyiség gyártása előtt felfedezte a
kártevést
és étszrevé'elei alapján az addig elkészített 550 garnitúra után a további gyártást le lehetett
áll jani.
Azt azonban már nem lehetett megakadályozni. hogy addigra 3 millió
forint értékű, elfekvő árukészlet ne
keletkezzék és hogy a hatalmas értékű, nehezen megszerethető devizákért vásárolt kii'fö!di nyersanyagból olyan bú or készüljön.
amely
nem alkalmas a dolgozók
szükségletének
kielégítésére.
Ezek után felvetődik, ki ez
a
Kubitsh Albert, aki népgazdaságunk
ellen, építömunkánk ellen a gyalázatos merényletek ilyen
soro:atá'követte el.
Volt tőkés, aki azelőtt „könyvek" kiadásárai
foglalkozott,
ha ugyan könyvnek lehetett nevezni azokat a füzetes
kalundor-regényeket, amelyekkel Kubisch és a hozzá hasonlók a
dolgozók
tízezreit
mérgezték,
amíg arra lehetőségük volt.
Most más vonalon szervezte meg
kártevő munkáját és hogy ezt végrehaji hassa, körülvette magát
olyan
személyekkel — jobboldali szociáldemokratákkal,
vo'.t
tökésekkel,
horthysta katonatisztekkel —, akikre terveit épi hetié.
A dolgozók ébersége
segítette
hozzá a : Állami Ellenőrző Központot, hogy ezt a veszedelmes ellenséget leleplezze és a terv'örvény
megsértéséért az ügyészségnek adja
át.

A koreai

néphadsereg
hadijelentése

Demokratikus
A Koreai Népi
Köztársaság néphadserege
főpa.
rancsnokságának
november
15-i
jelentése közli, hogy az elmúlt 24

főparancsnokságának

órában a fronton jelentős v á l t o d
nem történt A néphadsereg egységei
tevékeny
hadműveleteket
folytattak a Szefezenko folyó vonalán és Tokuszen „közelében.

A z ENSz k ö d ö s í t ő t a k t i k á j a
Az E N S z valahányszor olyan
kédésekkel t a l á l j a szemben m a g á t ,
amikor be kellene tölteni a ht_
vatását, taktikai cselt
alkalmaz
— Cs olyan problémákat ráncigál
elő, amelyek kevésbbé
fontosak,
de elintézésükkel régi adósa
a
világnak.
Ezúttal is az
történt,
hogy amikor
előtte
fekszik
a
Szovjetuniónak a koreai kérdésre
vonatkozó javaslala, amely egyedül alkalmas a háborús feszültség
megszüntetésére,
akkor
az
úgynevezett görög kérdést
tűzi
napirendre, de nem azzal a szándékkal, hogy eltiltsa a görög m o .
narchófasisztákat az
albán
határok és légitér
elleni provokációtól, ellenkezőleg: görög „panaszt"
kíván megszüntetni és a
sértett
szomszédos országokat
szeretné
megbélyegezni.
Ennek a magatartásnak a hátterében Amerika háborús kalandorai húzódnak meg, akiknek k ö z .
vetlen c é l j a : ú j háborút előkészíteni a Balkán-félszigeten. A háborús
balkáni
viszály
megszüntetésével
a
szovjet
küldöttség konkrét javaslatot n y ú j t o t t be az E N S z politikai bizottságának ülésén.

Fasiszta bOnlajstrom
A javaslat b e n y ú j t á s a előtt
a
szovjet küldöttség
f e l t á r t a Görögország fasisztáinak egész bűnl a j s t r o m á t , r á m u t a t o t t a r r a , hogy
a
Görögországban
tartózkodó
amerikai
megbízottak az ország
ügyeinek tényleges irányítói.

Görögországban
nemzeti

folytatják

felszabadítás

ée

a

a

szakszervezeti mozgalom résztvevőinek
tömeges
legyilko„
lását. '
A börtönökben, és gyűjtő táborokban több, m i n t
huszonkilencezer politikai fogoly sínylődik.
A jelenlegi
helyzet
okainak
megszüntetésére a szovjet küldöttség a következő határozattervezetet n y ú j t o t t a be:
1. Általános közkegyelem
Görögországban és a gyüjlőtáborok
feloszlatása.
2. Szabad parlamenti választások, arányos képviselet
alapján.
3. Az
Egyesült
Államok
és
N a g y b r i t a n n i a szüntesse
meg
a
katonai
és politikai
beavatkozásait.
4. Teremtsenek diplomáciai k a p csolatot
Görögország,
valamint
Albánia és Bulgária között.

Elrejtette
bizottság

5. Oszlassák fel a z E N S z
Különleges Balkáni Bizottságát.
Csupán, ezekkel
az
intézkedésekkel rendezhet ik a görög helyzetet.
A
monarchófasdszta
Görögország
képviselője
felszólalásában
nem tudta megcáfolni a Szovjetunió
képviselőjének
beszédében
felsorolt tényeket. Több felszólalás u t á n a többség úgy határozott,
hogy szavaz a Szovjetunió h a t á r o zattervezetének ügyében. A h a t á rozattervezetre hat igenlő szavazat esett. Harmincnégyen
ellene
szavaztak és tizenkét küldött t a r tózkodott a szavazástól.

A monarchófasfszták
megbélyegzése
A szavazás u t á n Baranovszkij, s z
ukrán küldöttség vezetője,
majd
Csehszlovákia
képviselője
bélyegezte m e g a görög m o n a r c h é f a 3iszta kormány t e r r o r j á t és
indokolta meg, hogy m i é r t szavaz a
szovjet határozattervezet mellett.
A vitát, m i n t ködösítő eszközt
használja az E N S z és előrelátha
tólag hosszabb ideig
napirenden
tartja.
A hétfői ülésen Brazíliától dicséretet is kapott a Politikai
Bizottság, de öröine nem lehetett 'teljes,
mert Kiszeler szovjet kiküldött rámutatott azokra a tendenciózus hamisításokra,
amelyek
alkalmasak
lehetnek Albánia és Bulgária megrágalmazására. Arra is rámutatott
Kiszeler, hogy 'Amerika milyen d u r ván avatkozik
bele
Görögország
belügyeibe.
Az imperialistáknak fontos a görög terület, mert kiindulási bázisa
lenne egy esetleges balkáni
konfliktus esetén.
Nem meggyőződés, hanem
csak
ennek hamis látszata az, hogy Amerika
csatlósai
magyarázatot
és
mentséget találnak
a görögországi
fasiszta féktelen mészárlásokra.
Jellemző a
görög
monarchófa.sisztákra, hogy a hírhedt makronizoszi haláltábort „a bűnösök átnevclö központjának" nevezik, holott köztudomású, hogy ebben a táborban a nácikat is felülmúló kegyetlenséggel kínozzák
és gyilkolják a foglyokat.
Ebben a pokolnak is beillő táborban rendeztek
most a monarehófasiszták egv bírósági
bohózatot: lázadás címen 73 clerőtlenedetf,
szerencsétlen foglyot fogtak perbo
és közülük ötöl 15 évi, a többit pedig négy-öt évi fogházra ítéltek el.
Nagy hatást váltott ki a lengyel
küldöttnek a vita végen történt felszólalása, aki leleplezte az ENSznek Albánia függetlensége ellen irányuló törekvését

kukoricáját
elől Kozma

Kozma István makói (Csokonai-u. 10.) 33 holdas kulák az
elmúlt
napokban az apátfalvi
Községi Tanács
kereskedelmi
osztályán szállítási
engedélyt
akart kérni 10 mázsa csöves kuoricáiának )Ápátfalváról Makó
ra való szállítására. A végrehajtó bizottság lagjai kiszálltak a
helyszínre
és megállapították,
hogy Kozma Istvánnak olyan kukoricája van apátfalvi tanyáján,

az
István

elszámoltató
makói
kulák

amelyet nem jelentett be a makói elszámoltató bizottság előtt.
Kozma István — akinek körülbelül 100 mázsa beszolgáltatást
hátraléka vara — elrejtette
a
közellátás elől 10 mázsa csöves
kukoricáját. A tanyáján megtalált kukoricát a hatóság elkobozta. A kukoricarejtegető éá
beszolgál tatáéi kötelezettségének
teljesítését szabotáló kulák ellen
megindult az eljárás.

Kik kapnak újiípmú

munkakönyvet?

Lapunk tegnapi száma cikket
Szolgáltató vállalatnak számit
közölt az újtipusú munkaköny- a vendéglátóipari, üdülő, fürdő,
vek kiállításáról. Közöljük ama szálloda, ma'gánkórház, fodrász,
üzemek felsorolását is, ahol újtipusú munkakönyvet kapnak a kozmetikus, kölcsönző, szórakoztató (színház, mozi, opera, zenedolgozók.
szállítmányozási,
December 31-ig a kereskedel- kar), kikötő,
mi
vállalatok,
biztosító- és ingatlankezelői, bérház (a házpénzintézetek, a közlekedési vál- felügyelők), könyvkiadó és laplalatok (kivéve a MÁV és a Pos- kiadó vállalat.
ta), tervezőintézetek, kutatóintéUj könyvet kapnak a kisipari
zetek, állami gazdaságok és a
termelőszövetkezetek
alkalmaszolgáltató vállalatok dolgozóinak js ki kell adni az
újtipusú I zottai, a földművesszövetkezet
munkakönyvet,
[ és a népboltok dolgozói is.
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Visinszkij elvtárs, a Szovjetunió
külügyminisztere
fogadta az „Amerikai nők a béke védelmében66
szervezet
küldöttségét
Október közepén
az „Amerikai
nők a béke védelmében" nevű haladó
szervezethez
tartozó
ezer
nöböl álló csoport érkezett
NewY o r k b a hogy az E g y e s ü l t N e m z e tek Szervezetének közgyűlését f e l szólítsa, s z i l á r d í t s a m e g az Egyesült Nemzetek Szervezetét.
Hárítsa el az újabb háború veszélyét.
A

nőküldöttséget
ték az E N S z
A szervezet levelet
szkijhez, a szovjet

zetőjéhez és hat, az egész világot
érdeklő kérdésre kért választ.
November l l . é n Visinszkij elvt á r s f o g a d t a a szervezet h a t képviselőjét.

Iw Comme dr., a küldöttség v e zetője elmondotta, h o g y a szervezetnek két alapvető célja van, a
tömegfegyvereknek
megsemmisítése
és
a
jelenleg
mutatkozó
kü.
nem engedlönféle nehézségek, nevezetesen
a
épületébe.
1
békés
intézett Visin- koreai kérdés megoldása,
küldöttség ve- rendezése.

V i s i n s z k i j válasza a b é k é é r t k ü z d ő a m e r i k a i
A. J . Visinszkij
megjegyezte,
h o g y az ü g y nemcsak az amerikai nők ügye, h a n e m egyben
az
orosz asszonyok és az egész szovj e t népé is, amely t u d j a , h o g y mit
jelentenek a háború szenvedései és
borzalmai.
Mi azonban — f o l y t a t t a Visins z k i j elvtárs — m e g t a n u l t u k ,
hogyan védelmezzük m e g tűzhelyeinket. É r t ü n k
a védekezéshez
éa
t u d j u k , hogy nncs a világon olyan
erő, amely m e g á l l í t h a t n á egy népnek az igazságos ü g y é r t folyó har_
cát.
Visinszkij elvtárs felszólította a
küldöttnőket: „Sohase
higyjenek
olyan r á g a l o m n a k , h o g y a szovjet
nóp h á b o r ú t tervez valamely m á s
nép ellen. Azonban kész a r r a , hogy
visszaverje mindazokat, akik
új
háború k i r o b b a n t á s á r a gondolnak."
A r r a a kérdésére, v á j j o n
az
E g y e s ü l t Nemzetek Szervezete ké-

nőknek

p e s - e betölteni h i v a t á s á t , az államok közötti viszályok békés r e n dezése terén,
Visinszkij
megje.
gyezte:
A szervezet csak a k k o r
teljesítheti ezt a f e l a d a t o t ,
ha valóban nemzetközi
vezet lesz és nem válik
mely befolyásos állam,

szervalavagy

csoport eszközévé.

Arra a
kérdésre, „lehetséges-e az önök kormányának véleménye szerint, hogy a fő államok vezetői összegyűljenek és
ismét megtárgyalják a békét fenyegető kérdéseket,
Visinszkij
elvtárs ezt válaszolta: „ez helyes és lehetséges."
Visinszkij igenlően válaszolt
arra a kérdésre is: helyesli-e a
szovjet kormány olyan politika
folytatását Ázsia népei irányában, amely lehetővé tenné, hogy
egyenlő joggal vegyenek részt a
távoikeleti
békét
fenyegiető
problémák megoldásában.

A Szovjetunió minden nép egyenjogúságáért küzd
„A Szovjetunió — mondotta
Visinszkij — mindig a világ és
benne Ázsia valamennyi népének teljes egyenjogúsága oldalán állott és áll. A KüldótiA
pég a következő kérdést tette
f e h „Milyen biztosítékot ad az
On kormánya a világ anyáinak
* és gyermekeinek arra vonatkozóan,
hogy elősegíti az atomfegyver eltiltását?
„A szovjet kormány — mondotta Visinszkij elvtárs —
már adott ilyen biztosítékokat azzal a harccal, amelyet állandóan folytat az emberek becsületével és lelkiismeretével
összeegyeztethe-

tetlen atomfegyver feltétlen
eltiltásáért,
bár magának is van atomfegyvere. De továbbra is nem kevésbbé követeljük, hogy létesüljön — mint Sztálin generaliszszimusz mondotta — nemzetközi
ellenőrzés e tilalom ellenőrzése
felett.
Ezenkívül
követeljük,
hogy aat a kormányt, amely elsőnek alkalmazza az atombombát, nyilvánítsák háborús bűnösnek."
Arra a kérdésre: ..Kormányának véleménye szerint melyik ut
a leggyorsabb, az olyan emberélet és vagyoramegsemmisítésnek
megállítására, amilyen most a

koreai konfliktusban történik?"
Visinszkij eivtárs ezt válaszolta: „A legegyszerűbb, leggyorsabb és legcélravezetőbb erre a
háború befejezése,
az amerikai és egyéb külföldi
csapatok haladéktalan kivonása Koreából."
A
küldöttség megkérdezte:
,Helyesli-e Ön, hogy orszáigának
asszonyai főrészt vállaljanak egy
békés világ megteremtésében?"
„A mi asszonyainknak —mondotta Visinszkij elvtárs — ez a
legfőbb törekvése."

Példaképeink:

Szovjet sztahanovisták a békéért
Ma tizenöt esztendeje, hogy Sztálin elvtárs emlékezetes
nugy beszédet elmondotta a Szovjetunió Sztahánovlstáinak Első Kongresszusán.
Utat mutatott beszédében nemcsak a sztahanovisták
számára,
de a
Szovjetunió minden dolgozója számára, hogv miként végezhetik minél
eredményesebben további m u n k á j u k a t a termelés fokozása, a minőségi
munka növelése érdekében. Sztálin élvtárs szavai Irányt mutatnak ma.
nekünk magyar dolgozóknak Is, akik építjük szocialista társadalmunkat. A magyar dolgozók széles réteget Sztálin elvtárs szavainak követésével és a szovjet dolgozók példája nyomán
érnelí
el minél jobb
eredményeket és küzdenek
a Szovjetunió
által vezetett
békeiábor
megerősítéséért.

Az E N S z n i n c s t e k i n t e t t e l
az a l a p o k m á n y r a
Paolone asszony, a küldöttség
vezetője elmondotta, hogy október 24-én ezer amerikai
aszszonyból álló
küldöttség
fel
akarta keresni az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Midőn azonban megérkeztek, az őrség utasítást kapott, hogy ne bocsássa
be a küldöttséget.
„Szeretnénk tudni — mondotta Paolond asszony — nem gondolja-e Visinszkij, hogy a történtekért teljességgel az Egyesült Nemzetek Szervezetére hárul a felelősség? Nem jelenti-e
ez az alapokmány megsértését?"
Erre a kérdésre
válaszolva
Visinszkij elvtárs
kijelentette,
hogy az utóbbi időben, különösen egyes befolyásos küldöttségeknek. a közgyűlésben elfoglalt
álláspontja miatt,
az alapokmány szinte egyáltalán nincg érvényen.
Az ülés nyílt, tehát feltételezhető, hogy mindenki bebocsáíható,
ha van hely. A sérelem azonban,
amelyről
önök beszélnek, nem
lep meg engem. Az ENSz-ben
jelenleg egyes
befolyásos küldöttségek nem akarják tiszteletben tartani azokat a demokratikus elveket, amelyeken az alapokmány épül. Reméljük, hogy ha
a mienk lesz a többség, akkor
nem fog sérelem esmi a demokratikus elveken.
A beszélgetés végén Visinszkij elvtárs sok sikert kívánt
az „Amerikai nők békés védelmében" szervezetnek a békéért
vívott harc nagy és nemes ügyében.

A moszkvai területen lévő „Proletár
Győzelem"
posztógyár
dolgozói, Kovaijev főmérnök vezetésével
megvalósították
a
sztahánovista
munkamódszerek
legszélesebb
körbe" való
terjesztését
cs
segítséget
nyújtanak minden dolgözónak,
hogy a termelés élenjáróinak
tapasztalatait a gyakorla'.ban átvegyék és megvalósíthassák.
Képünkön
Kovaljev
főmérnököt láthatjuk, amint ecv sztahánovista
szövőnőt és egy i f j ú szövőmunliásnöt oktat sztahanovista
munkamódszerére.

Petrovszkij elvtárs, a budapesti III. számú
sebészeti klinika igazgatója megérkezett Szegedre
Ma délelőtt tartja első előadását az Ady-téri

egyetemen

Petrovszkij elvtárs szovjet sejet orvostudomány támogazáférhetővé tegye néhány jevAÜSZ* professzora budapesti III.
lentős eredmény megismerését.
tásátSzámú sebészeti klinika igazgaMeggyőződése, hogy
tója csütörtök
este fsl ívkor A csecsemőhalálozás minimálisaz ilyen kapcsolatok, a szovmegérkezett a sebészeti klinikára ra csökkenése, az üzemi orvosi
jet
és a magyar orvostudoWeil Emi! elvtárssal, az Jrvos-1 rendelők munkája, a betegségmány
együttműködését a nép
egészségügyi Szakszervezet fő- | megelőzés orvosi eljáráso.c be.•.i • '
r« .té
: : U , A r rvezetése
c z o t ű o n a «-.szovjet
t-7mr i/af orvostudonrtr '.wtnrin .
titkárával.
Ai Sebészeti
Kiir.ikan
egészségének megvédésében
a klinika igazgatója, az Egyete- mány tapasztalatainak és segíthathatósan fogják megerőmi
Pártbizottság, a Magyar- ségének felhasználásával valósíteni.
Szovjet Társaság városi titkár- sultak meg. Szeged dolgozói és
orvosai
örömmel
vették
tudomáságának küldöttei és a szegedi
A
meleghangulatú
ünnepség
üzemek dolgozóinak küldöttsége sul Petrovszkij professzor elv- után Petrovszkij professzor a Setárs megérkezését, ezért -ttjöttek bészeti Klinika vendégeként vacsofogadta Petrovszkij elvtársat.
üdvözölni
és átadni ajándékai- rán vett részt. Ma délelőtt fél 9
Szeged dolgozói nevében Salakat, melyekkel a professzor elv- órakor tartja Petrovszkij elvtárs
mon
Ferenc eivtárs,
városi társ személyén keresztül
a Szov- első előadását
az 'A'dy.-téri
épület
MSzT-titkár üdvözölte
Petrov- jetunió iránti hálájukat és sze- l-es számú tantermében a korszerű
ezkij elvtársat.
Hangsúlyozta, retetüket akarják megmutatni. érzéstelenítés egyes kérdéseiről. A
válaszában filmbemutatóval kisért előadás után
hc-gy a magyar orvosok, akik az Petrovszkij elvtárs
elmúlt rendszerben a kizsákmá- megköszönte a szeretet megnyil- | a professzor műtéti bemutatót tart
vánulását, kiemelte, hogy
' a Sebészeti Klinikán, Délután fél ti
nyolás és elnyomás következtéórakor a Délmagyarországi Sebész
ben tehetségüket nem tud ík a
az utóbbi években egyre ercr Szakcsoport ülésének keretében a
nép javára
liásznosítani,
ma
sebb a magyar orvostudoSebészeli Klinikán tart előadást a
iceztvesznek abban a harcban,
szovjet
orvostudomány ú j a b b irámánynak a Szovjetunió ornyairól.
Szombaton reggel 'fél 9
amely a dolgozó nép életszínvovostudománya megismeréséórakor az orvosok és orvostanhallnalának, a béke érdekében kifejre irányuló munkája
gatók részére sebészeti tárgyú szovteit erőfeszítéseinek fokozásáért és a harmadik számú sebészeti jet filmeket mu'cat be a Sebészeti
folyik.
klinikán már számos
eljárást Klinika tantermében. Délelőtt és
bevezettek a szovjet orvostudo- szombaton délután is a szegedi
A magyar orvosok is fc.szaegészségügyi intézményeket látogatbadulásukat a Szovjetunió mány kiemelkedő eredményeiből. ja meg, ezenkivii! megnézi a Múfelszabadító harcának
köAzért jött Szegedre,
hogy a zeum újjárendezett képtárát és megszönhetik és a felszabadulás szegedi orvostudomány munká- látogatja a Textilkombinát
dolgoóta állandóan érzik a .->zoysai számára is könnyebben hoz- zóit.

A mezőgazdaság
minél nagyobbarányú
gépesítéséért
dolgoznak <?
kraszn.ojarszki
kombájngyár
munkásai
A munkapadok lelett egyre több
csillag jelenik meg, amelyek mindegyike
egy-egy év normájának
telje,
sjlését jelenti. Felvételünk
baloldalán Vladimír Pucskot láthatjuk,
oki
az üzem egyik legjobb munkásaként
már 16 év normáját
teljesítette.
Pucskóról felvételürtk
békemüszakjának
teljesítése
közben
készült.
Munkájával
bcbizonyi'otta,
hogy valóban jól harcol a békéért.

A szovjet sztahanovisták
seeiíis°Qe
nat»y lendületet adott a Dunai Vasmű
építfsének
Az országunkban tartózkodó nő és ifi. Maximenko és a töbszovjet sztaháuovist a épitömun- bi szovjet sztahánovista fáradkás-Jcüldöttség az
elmúlt hét hatatlanul oktatta őket.
Mult hét vegéig már 75 maeleje óta a Dunai Vasmű lakógyar sz jahánov ista
sajátítelep építkezésein dolgozik cs
totta e| módszerüket
áladj a módszereit a magyar
és köztük már sokan kiváló misztahanovistáknak.
nőségű munkát végeznek. AI okA Dunai Vasmű lakótelep tatásban segítségükre van PoZoltán
Kossutö-üíjas
építkezésén gyűlt össze az or- zsonyi
szág minden részéből a tnagas- sztahánovista is. A brigádén elépitöipari
vállalatok 102 leg- ső heti átlagos munkateljesítjobb kztahánovistája, köztük sok ménye 176 százalék volt.
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Versenyre hívjuk Szeged minden
általános iskolája és ovodája Szülői
Munkaközösségéi

ír.

10.500 pár cipót gyártanak terven felül
E Z T JELENTI A

D É M A CIPŐQYARBAN A

KORABELNYIKOVA-

MOZQALOM

Augusztusba® egyre többször
beszéltek a DEMA
cipőgyár
munkásai csoportgyűléseken
a
szovjet cipőgyári dolgozók munkamódszeréről és eredményeiről.
A munkásek szovjet szakkönyveket olvastak. Ezek alapján már
sokkal jobban tudták használni
a nyersanyagot. Augusztus végén az anyagkihasználási kimutatás megmutatta a tanulmány
eredményét,
77.30 százalékba®
használták ki a felsőbőrt.
Megismerkedtek a Korabelnyikova-mozgalómmal is. Az üzemi
Móravárosi áll. ált. iskola pártszervezet irányítása mellett
az egész üzemben
Szülői Munkaközössége."

Ez dl'el a meg', tkarításokkal
A szabásztersm falára példának kitették azt a bőrmaradékot, \a'óban tudják teljesíteni állaamelyet a jó anyagkihasználássál lásukat: 10.500 pár cipőt gyártahagyott
Stratenszki
Sándor. nak tti ven felül, am v a? uzertH
Stratenszki
elvtárs
átlaga ben
84.48 százalék. Az anyag jó
786 ezer forint íflvede'met jelent.
kihasználásával október hónapban 1182 forint megtakarítást Nagy jövedelmet biztosit az is,
ért el. Munkamódszerét munka am.t a teljesen lulladékbőrökból
után rövid értekezleteken adja gyártanak: háztartási szatyroát munkatársainak.
kat, tó eket és nyári arukat.
A felsőszabászok- érték el edAz üzemi háromszög már terdig az üzemrészek kőzött a legvezi,
hogy a terven felüli jövejobb eredményt. Minden )ár cipőnél 0.02 kvadrát bort, a csá- delmet is felhasználják a jövő
kozók pedig 12.410 pár cipőnél évben, amikor az üzemet átszer86 kilogram kruppont takaríta- vezik. Futószalagrendszert épínak meg. A kézi felhúz V; újításmegindult a Korabelnvlkova-morgalom. sal 53 kilogram ragasztót taka- tenek ki, hogy még jobb termés-,
eredményekkel álljanak ki a béfl TeherautMuvürozási Vállalat
Kulturestet rendez
A Párt népnevelői tudatosították rítanak meg, ami 11.664 p j r c i _
minden dolgozója résztvesz
a dolgozóik előtt az anyagkihasz- főnél 1659 fori,nt megtakarítást ke ügye, a szocializmus építésq
az MNDSz
mellett.
nálás nemzetgazdasági jelentősé- jelent.
a 100 ezer kilométeres
A szegedi MNDSz titkársága
vál- gét. A szakszervezeti csoportvemozgalomban
tozatos műsorral holnap^ szombaton zetők a szakmai kérdéseket maeste 6 órai kezdettel kulturestet renÉjjel-nappal végzik a mélyszántást
(Tudósítónktól./ Mi, a Szege- dez. Utána tánc lesz. A műsorban gyarázták meg.
Ói Teherautófuvarozási Vállalat szerepelnek az MNDSz legiobb szeSzeptember közepén az egyes
a gépállomások dolgozói
dolgozói a többi üzemek, hivata- gedi kultúrcsoportjai'.
A
csoportok üzemrészek versenyre hívták ki
készülnek, egymást. Hetenként kiértékelték
A Városi Tanács
végrehajtó
bizottsága
felhív Iá
lok dolgozóihoz hasonlóan lelke- tagjai nagy lelkesedéssel
parasstsagot,
hogy hozza be a
mely
sen csatlakoztunk annakidején a hogy minél színesebbé tegyék elő- a "ersenyt. Szeptember
végén a dolgozó
A kultúrestre minden ér.
november 7-i munkafelajánlások- adásukat,
Szegeden
mutatkozó
nagy
lemaradást
már 80.2 százalékra emelkedett szántásban
deklődöl
szívesen
látnak
hoz.
az anyag
kihasználása. Azok,
Szöged Város Tanácsának végre- mélyszántási munklatokat.
Egyben,
akik jobb eredményeket értek eí hajtó
Vállalatunkhál a dolgozók felbizottsága csütörtökön dél- felhívja azoknak a gazdáknak fi-?
munkamódszerét
idéssai
eme'ték
előtti hotj értekezletén a mélyszán- gyeimét, akiknek lovaik
ajánlották a Nagy Októberi Szo- Kábel Smith ass?onyt kizárják
vannak,
az üziem átlagát. Szőllősi
Sán- tást munkálatokkal
foglalkozott. hogy lovaikkal j® kacsolódjanak bele ,
cialista Forradalom évfordulójáaz angol Munkáspártból
dor, az üziem sztahánovistája, Megállapította, hogy Szayeden és a a szántásba. A mélyszántást a mira az 1950-re megállapított 121
munkatársainak átadta munka- szegedi járásban lemaradás mutat- nél jobb terméshozam biztosítására
A
Munkáspárt
yorkshirei
titezer 105 kilométert 115 %-ra
nu'dszerét, így kétszázalékos se- kozik ebben a fontos munkában.
úgy végezze él a dolgozó
parasztkára
kijelentetet,
hogy
Mábel
teljesítik. Ezt 20 százalékkal túlAz esős idő elmultával
dolgozó ság, hogy- a már széthordott trágyát
gédanyagmegtakarítást értök ei.
Smith
asszony
a
„Munkáspárt"
szárnyaltuk. Vállaltuk, hogy az
volt A felsőrés zszah ászok újítással parasztjaink nem használják ki kel- szántsa bele a földbe.
üres ófákat az utiórákhoz viszo- Végrehajtó Bizottságának
lőképpen a kedvező időjárást és
A végrehajtó bizottság felhívja a
hogy tevékenyen belezették, hogy egyes részeket ezért csak 65 százalékban tettek
nyítva a megengedett 15 száza- tagja azzal,
géppel
vágnak
ki.
Itt
szintén
nadolgozó parasztság figyelmét, hogy
résztvett
a
Béke
Hívei
H.
Világeleget
kötelességüknek.
Az
értekezlék helyett 8 százalékra csökszervezésében, gyobb darab bőröket takarítot- leten azt le megállapította a végre- ezeken a szántásra alkalmas napen
kentjük. Ezen a téren is 4 szá- kongresszusának
a
tak meg.
hajtó bizoftiság. hogy
megyei vi- kon végezze olyan lendülettel
1
zalék túlteljesítésünk volt. Fel- „A béke védelmében kifejtett temélyszántási
munkákai
,
hogy
be
szonylatban Maikó előtt az
utolsó
tudjuk hozni a lemaradást. Kerül*
ajánlottuk még azt, hogy a 100 vékenysége következtében" auI! hulladéltbSrük feldolgozása
helyen állunk.
tomatikusa®
elvesztette
jogát,
ezer kilométeres mozgalomban
A mélyszántás időbeni elvégzést) jiink az elsők közé s november 20-ra
lévők számát 64 százalékról 100 hogy a „Munkáspárt" tagja le- terén az első hónapban szerve- érdekében a végrehajtó bizottság teljesen fejezzük be a mélyszántást,.
zetlenség mutatkozotj. A liibát ezen az értekezleten olyan határo- Ez érdeke minden becsületes dolszázalékra emeljük. Vállalatunk hessen.
maguk a munícásos javították ki. zatot hozott, hogy a gépállomások gozó parasztnak, de érdeke az
minden dolgcoója bekapcsoló^
Fc'osztották maguk között, hogy traktorai éjjel-nappal v é g e z e k a egész ország dolgozóinak is.
dott november
7-re a 100 ezer
Budapesti előadókkal
ki dolgozik huiladékanyagokkal
kilométeres mozgalomba.
tartja meg
é3 ki szabja a nagyobb darab
bőrből a felsőrészeket. Októberniai előadó ülését a Magyar Kémi81.74 szizalék
átlagos
NAPIREND
kusok Egyesülete szegedi osztálya a ban
anyagkihasználáii volt az eredszervedén
kémiai
intézet
Dóm-tér
1950 november 17., péntek.
|
2/a számú előadótermében délután mény.
Az egyetemi és főiskolai fia- cai székházának
nagytermében,
MOZI:
5 órai kezdettel. A Szerves Vegytalok mai bék enagygyül ésa a Ezen budapesti előadó be.saél
Az
üzem
falitáblájára
kiírták
a
Belvárosi 6, 8: Semmelweis, az ipari Kutató Intézet tagjai tartanak
DISz rendezésében dé'.után
6 majd az egyetemi, és főiskolai if-.
ezalkalommal előadási, Dr. Marion legjobb eredménvt elérő dolgoanyák megmentője.
József „Folyamatos kísérleti reak- zik neveit is. Ott áll nagy be- órakor kezdődik a Magyar-ozov- jóságra váró feladatokról. Min*
Korzó 6, 8: Két pajtás.
torok méretezése homogén reakci- betűkkel felírva, a falitáblán a jet Társaság Horváth Mihály-ut- den egyetemista és főiskolás fia*
F i k l y a 6, 8: Tanul a lengyel if- ókhoz a dimenzionál analízis segíttalt várnak erre a fontos nagy*
mult hét győzteseinek neve: Papp
júság. — Lóverseny — Sarkcsillag. ségével", dr. Pászthory Imre és
gyűlésre.
Sándor
felső
szabász
81
6
száza-—•„ Szovjet sporthíradó.
Kertész István „Kísérleti reaktorok
Fiák
A Fáklya Moziban vasárnap dél- tervezése heterogén katalitikus re- lékról 84.71 százalékra;.
előtt filmmatiné keretében termé- akcióhoz, Matolcsi
Kálmán „Hő- János 81.4 százalékról 84.32 szá- A házfelügyelők szakszervezete ér_
MNDSZHIREK
szettudományom filmet mu/atnak be, közlési viszonyok félüzemi mére- zalékra;
Mészáros István talptesiti
t
a
g
j
a
i
t
,
hogy
november
17MNDSz Postás-csoport november
tekben", dr.
Zöllner Gyula
és csákózó 80.06 százalékról 81.07
SZÍNHÁZ:
Schnit'ia Anna pedig „Ipari, desztil- százalékra eme.'e anyakihaszná- én, pénteken este 7 órai kezdet- 18-án, szombaton este 8 órai kez,
Liliomfi
lációs problémák laboratóriumi elő- lását. Ebédszünetben mikrofonon tel vezetőségi ülést t a r t . K é r j ü k a dettel műsoros estet rendez a Poskészítése" címmel beszél
kutatá- is bemondják a legjobo eredmé- vezetőségi ülésre a pontos m e g j e - tás-otthonban, melyre
Pélok: „Molicro" bérle't.
mindenki!
lenést. Vezetőség.
azeretettel várnak.
nyeket.
Szombat délután: Ifjúsági előadás. sairól.
Szeged összes iskoláiban és
óvodáiban szerdán délután kezdődtek meg ünnepélyes keretek
között a Szülői Munkaközösség
iskolájának előadásai. A szülők
valamennyi iskolában, ovodában.
nagy érdeklődéssel kapcsolódtak
be a Munkaközösség munkájába,
igy az, oktatásba is. Már az első
előadás alkalmával szorgalmasan
jegyeztek. Az előadás után részletesen megbeszélték az iskolával kapcsolatos kérdéseket s a
móravárosi iskolában például az
előadás után a szülők elfogadták
a következő versenyfelhívást:
„Szocialista építésünk,
békés

életünk, gyermekeink
boldog,
szép jövője, érdekében mi, a
mcravárosi áitalánoa iskola szülei, versenyre hívjuk Szeged öszszes általános iskolája és ovodája
Szülői Munkaközösségét.
Versenypontjainkban
vállaljuk,
hogy jó felvilágosító munkával
megszüntetjük a lemorzsolódást,
az olvasó füzeteket alaposan áttanulmányozzuk mindenkor, s a
,ió felkészülésen keresztül hozzászólása inkkal emeljük az előadások színvonalát.

Békenagygyűlésen vesznek ma részt
a szegedi egyetemi és főiskolai fiatalok

Szahsser vezeti hirek

Szombat este: „Petőfi" bérlet.
Vasárnap délután: „Blaha" béiLt
V a s á r n a p este: Hérletsziine.t.
Hétfő; ,.Shakespeare , '-bérlet
Kedd • Gördülő Opera
Szerda; „Gorkij"-bérlet.
A színház
délutáni
előadásainak
kezdeté;
fél 4, az esti
előadásoké;
léi 8 óra.
•

A MAGYAR
KENDER
zenekaranak tagjai 2500 forint értékben új
egyenruhát kaptak. Két új
hangszerrel is gazdagodolt a zenekar. KiI'OLCDESZKÁK eladók. Mátyás-tér I SZOBA, konyhás lakás köHségmeg.
egészítették
a sportolók
felszereléI _FOGLALKOZASJ
4/b. Megtekinthető vasárnap
dél- 1 térítéssel azonnal átadó.
Hunyadi,
sét is, mintegy hétezer forint költFŐZNI
tudó
bejárónőt
felveszek.
után.
17034 ' t é r 3.
séggel.
17034
Szentháromsága. 17, I. em. 5, 17020 KEMÉNYFA pallókat, 5 cm vasta|
KÜLÖNFÉLÉK
got vennék. Használt is lehet. MórA TEXTILKOMBJNÁTBAN
beI
ADÁS-VÉTEL
I
legkészitő műhely. Április 4-úija 5. LAUZKO órás, Széchenyi-tér
vezetlek az országban először a gé9,
Állandó
éjjel-nappali
szolgálatot penkénti és személyenkénti
hulla- HASZNÁLT SZÉKEKET (lehet ösz- ELADÓ szép szörmebunda, magyar Zsóiér-ház. ö r é k javítását
olcsón,
tartanak a következő
gyógyszertárak; dékmérést. Ezzel elősegítik, hogy szecsúkhatós, kerti is) és asztalo- perzsa összekötő, Szentgyörgy-u 10, 1 évi jótállással készítem
.17038 KESZTYŰ, fűző fehérnemű készen
minden dolgozó egyéni felelőssége kat ve«z a Nyomdász Szakszervezet. Markosné.
13/72 sz , Klauzál-tér 9.
a
Délmagyarország FEKETE, faragott
mintájú
nagy és méret szerint. Kesztyű, fűző ja*
13/71 sz., Pe őfi S.-sugárút 4 1 b . tudatában törekedjék a hulladék- Ajánlatokat
alkalmi áron el- vitását, tisztítását vállalom özv. P a u .
csökkentésre éti egyben minden nap nyomdájába, Bene üb-t'tkárhoz ké- ernyős állólámpa
13/07 sz., Kossuth L.-sugárút 31.
adó. Cím a kiadóban.
meggyőződhetnek az eredményről is. rünk.
Este 8 óráig tart nyitva;
lusz Jenőné, Kölcsei-utca 3. szám.
kisebb ELHASZNÁLT óeska cipőt
Az október
hónapra
előirányzott KETTŐ, vagy háromaknas
13/70 sz.. Újszeged.
állan- ELVESZETT egv női pénztárca 3
kályhát
megvételre
keresek.
Címehulladékmennyiséget
a
kimutatás
13/68 sz., Kálvária-tcr 7.
dóan vpszek. Dobó, Gém-utca 15
kulccsal a bel-, seb. klinika é.s a
A Földművcs-utcat gyógyszertár szerint 14 és félszázalékkal csökken- ket; „Készpénz" jeligére.
EGY jó karórát vennék. Ármegje- Szentháromság-utca között.
Kérem
tették.
minden nap este 7 óráig tart szollöléssel „óra" jeligére a kiadóba a megtalálót, hogy adja le a kiPrima állapotban levő
gálatot
adóban.
17013
A földművesszövetkezet
23 hold
FESTÖÁLLVÁNY eladó. Cím a ki- TALÁLTAK egy Wortheim
*
kulcsot
napraforgó, 4 hold olajlen, 5 és fél
adóban.
—
Idó'járáajetentéa: Mérsékelt, k é a Lenin-utcán. Igazolt tulajdonosa
hold tavaszt biikliitny és 500 hold
sőbb megélenkülö délnyugati, nyuátveheti a kiadóban.
—»
I
PftTATAS
I
V
E
S
Z
BOCSKAI-uteában találtak egy felgati szél,
ma
felhőátvonulások, paprika termelésére kötött szerzőMAJOR
Ákos
gyorsíróiskolában
a „Dálmagvarorszáo" Kiadíhivata'a
átvalószínűleg eső nélkül, holnap f e l . dést.
megnyílt novemberi
tanfolyamára sőfogsort. Igazolt tulajdonosa
SZEGED, Lenin-utca 6.
veheti a kiadóban.
—
hős idő, többfelé, főleg délen
éa
huszadikáig
jelentkezhetnek.
BocsAz MSzT Belváros II. szervezetéElet
és
kay-u. 4.
16977 TÁLALTAK egy csomag
nyugaton eső, a magasabb helye- ben kultúresoport alakult. Célul
Tudomány című
képeslapot.
Igaken , esetleg havaseső. Keleten még tűzték ki, hogy közelebb hozzák a KERÉKPÁR varrógép, írógép javí|
T, A K
|
zolt tulajdonosa átveheti a kiadóerős éjszakai lehűlés, a nappali hcL szovjet kultúrát a szegedi dolgo- tása szakszerűen Rádió OKA utal—,
ványra,
kerékpárgumik,
alkatészek
EGYSZOBÁS komfortos, tiszta fő- ban.
zókhoz. Ezt a célkitűzést szolgálja
mérséklet alig változik.
ELVESZETT egy kis bárány, jobb
kaphatók
Kelemennél
Kelemen-utca
bérleti
lakásom
elcserélném
haa
18-án,
szombaton
este
7
órára
kiVízállásjelentés: A Tisza Márasonlóval. Gáz
van. „Lehet főző szarván friss töréssel. Megtaláló illő
tűzött műsoros est is. Orosz és ma- 11 szám
marossziget és T o k a j kőzött árad, gyar népi táncokat mutatnak
17933 jutalomban részesül. Hegedűs, Tábe. BÖRK'ABAT Javítás vízhatlan festés, fülke' jeligére.
máshol apad.
Alacsony vízállású. ezenkívül szavalatok és a szovjet sel szakszerűen készül Csordás b ő r . EGY szobámat elcserélném hasonló péi-u. 40.
,
17026
8.
Vízállások: Szolnok 114 cm
(31 zeneszerzők számai szerepelnek a ruhakészítőnél Szent Miklós utea 7 szobáért, esetleg
átadom.
Érdek- IFJ. RÓZSA Sándor, Gál-utca
százalék), Csongrád 78, (34), Sze- műsoron. Mindenkit szeretettel vár MÁRVÁNY alapzattal
asztali lám- lődni Vásárhelyi-sugárút 50. 17021 szám alatlí első osztályos tankönypa, ami a kivilágított
földgömböt KÉTSZOBÁS lakást keresek Választ vét megtalálták. Átveheti a Délmaged 113 (32). A Maros Mákénál a Vezetőség.
17014 gyarország kiadóhivatalában, Lenin,
ábrázolja,
jutányos
áron
eladó. Cím •„Költségét térítek" jeligére.
18 cm (11 százalék.)
*
keresek, utca 6. szám alatt,
A GÉPIPARI GIMNÁZIUM hall- a kiadóban
— SZOBA, konyhás lakást
nevű fehér
Loyko-üzlet, ELVESZETT „Csöpi"
áru, 1 költséget megtérítem.
A SZEGEDI DÉFOSz-ejzervezet- gatói szívós tanulásspl készülnek a KÉTSZERSÜLT, minőségi
21496 kis kutyára, füle tövénél szökés folt
bizonyitványkioszlásra. csomag 2.80 forint. Meinl fiókban, Széchenyi-tér 15.
ben tartót)1! dülőfelelösi
értekezle- negyedévi
vagy
nyo—• KÉTSZOBÁS I. em., u'tcai,
nem van. Aki visszahozza,
ten megbeszélték a termelési szer- Az első és második osztályosokat a Lenin-u. 6 sz,
szabadidejükben
segí- VASABL'ÁKOKAT veszek.
Molnár, .modern lakúsom
elcserélném há- mára vezet, magas jutalmat kap.
ződések kötésének l e g f o n t o s a b b e n - negyedikesek
tik a tanulásban.
Szen't István-tér 14.
.17033 Iromszobásra. „Mielőbb' jelige, 17039, Kigyó-u. 4 sz. Bagolyvár,
17046
nivalóit.
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„Kedves R á k o s i Elvtárs!

Befejeztem

1951. évi

tervemetl"

K e r t e s Endre, a Ruházati NV sztaliánovistája is b e l é p e t t
a z o k n a k a sorába, a k i k l e g y ő z i k az i d ő t
Nem I volt fellobogózva az
pzem, ugyanúgy zúgtak a gépek, miit máskor, mégis olyan
ünnep volt az újszegedi Ruházati
NV-ben, ami örökké felejthetetlen marad. Reggel, a munka
megkezdésekor egyetlen munkás
nem mulasztotta el, hogv el n e
látogasson affelé a sarok felé
ahol az az ember dolgozik, aki
ma nagy fogadalommal kezdett
munkához. Azt vállalta el, hogy
a Békekongresszus tiszteletére <
.
a Sztahánovisták Első Szovjet
uniói Ertekezlete 15. évfordulójának megünnepléseképpen ma
befejezi 1951. évi tervét.
Igy
ad választ az imperialistáknak
így mutatja meg, hogy a béke
Szava elé nem lehet országhatárokat, vizumsorompekat emelni.
Kertes Endre ez az ember,
mm üxem
legkiválóbb
amtaliánnriatája.

re fogytak az odakészített munkadarabok s már 12 óra előtt
látta: sikerül, amit vállalt. Mar
csak 10—15 perc, esetleg félóra
van hátra 1951. évi tervéből.
Pontosan negyed 1 órakor átszólt a szomszéd asztalhoz:
— Kész vagyok!...
Egy pillanat alatt húszan is
körülfogták. Legelőször
Virág
Nándorné sztahánovista szaladt
oda hozzá. Nem szólt semmit,
csak nagyon gyanúsan csillogott
a szeme. Nem vállalta el, hogy
sírt volna, de a jelenlévők hajlandók
volnának megesküdni
erre.
Ketten, hároman szorongatták
egyszerre Kertes elvtárs kezét,
sz'int.e egymásba folytak a boldog szerencsekívánatok,.. Ekkor
ért oda Szabó Béla elvtárs, az
üzem pártszervezetének titkára.
Pár ünnepélyes szó:
— Kedves Kertes elvtárs!
Büszke örömmel üdvözöllek a
gyár dolgozói nevében, a Párt
nevében, a békéért harcoló valamennyi...
...De mi történt? Elakadt a
párttitkár szava... int a fejével,
hogy nem tud tovább beszélni,
némán megöleli Kertes elvtársat,
megcsókolják egymást. Nedvessé
válik mindenkinek a szeme, az
ember úgy érzi, mintha kaparná
valami a torkát s Kertes elvtárs
szava is akadozik. Nagyon nP •
hezen tudja elmondani azt a
pár szót, ami kikívánkozik belőle:
fEn egymagam... nagyon
gyönge lettem volna..,

val szeretném meghálálni ezt a
bizalmat...
Jönnek sorban a munkatársak.
Csáki Vera az ifik nevében.
Friesz Jakab. László László... és
a többiek — ki tudná felsorolni
mindannyiukat — köszöntik a
munka hősét s Kertes
Endre
elvtárs a szerencsekívánatok pillanatnyi
szünetében hozzáfog
1952. évi terve teljesítésé-ho*.
Csak pár munkadarabot kés/.'t
el, de nem folytatja a munkát.
Kotorász a zsebében, papír, ceruza kerül elő és ott a munkaasztalon gömbölyödnek a papírra
a levél betűi:
„Kedves Rákosi elvtárs!
Az 1951. évi tervemet a mai
napon 12 óra 15 perekor befejeztem. Tervem, melyet e hónap
18-ára akartam befeje/ni. a Sztahánovisták Első Szovjetuniói Tanácskozása 15. évfordulójának és
a II. Békevilágkongresszusnak a
tiszteletére két nappal előbb fejeztem be a tervezettnél, hogy
ezzel is válaszoljak az imperialisták aljas háborús uszításaira.

Reggel, a munka megkezdése
előtt enyhe izgalmat, érzett Ker
teg elvtárs. Vájjon sikerül-e?
Mert nem kis dolog aa, amiko?
Szeged, 1950 XI. 16.
egy nap alatt közel négy nap
normáját akarja teljesíteni a®
Szabadság
ember! — Ahogy áthaladt
;
Kertes Endre
nagytermen, innen is, onnan is
sztahánovista,
oda léptek hozzá dolgozók. Lega Szegedi Ruhagyár dolgozója"
többjük nem szólt egy ''zót sem
Elküldi a levelet s újra a kezécsak megszorította kezét, így kíbe veszi a munkadarabot. Tudja,
vánt sikert, eredményes munkát.
hogy egy pillanatra megállhaNagyon erősnek érezte magé'
tunk egy-egy jelentős mérföldKertes elvtárs, mire végighalad
a nagytermen, úgy érezte, hogy
kőnél, de nem szabad pihennünk
képes volna még nagyobb felada
sikereinken, mert a béke megtot is végrehajtani. Izmaiban ott
védése lankadatlan, állandó, foA Párt állt
mellettem,
érezte munkatársainak erejét,
kozott munkát, harcot, helytálsegített,
támogatott...
bízott
benlelkesedésében ott volt az tizem
lást kíván.
minden dolgozójának lelkesedése, nem. További, még jobb munkáakaratát megerősítette az a tudat, hogy ma munkájával oda
üzen, abba a városba, mely felé
Osztrák filmesek könyörögnek az amerikaiaknak
embe'-milliók figyelme
fordul
ezekben a napokban, Varsóba.
•— hogy osztrák filmet játszhassanak

sxámalék

Olyan frissnek érezíe magát,
mint reggel, a munka megkezdése előtt, pedig ekkorra már két
nap normáját teljesítette. Egy-

oszfrák filmipart. Amíg a bécsi filmipar kiváló szakemberei munka nélkül tengődnek,
addig az
osztrák
filmipart Hollywood látja el selejted amerikai filmekkel. Az év első
felében
bemutatott 207 film közül

A BÉKE KATONÁI
A földekre m á r tegnap leereszkedtek a fagyok, s a finomszemcsés dér megfehérítette a
bokro.
kat, a nagy gyár épülő falait, meg
a férfiak bajuszát. Reggelre ugyan
enyhe szél kerekedett, de a malteresládákban továbbra is ott
úszkáltak a jégcserepek, hiába borigatták bele félóránkint a melegvizet.
Hideg volt erősen, s az embereknek nem f ű l t a foguk a munkához.
Pedig a tervvel is jócskán l e m a .
radtak. Ott topogtak f e n t az állásokon, a tenyerükbe huhukoltak
és inkább a r r a a fiatal katonára
•—Galiba Miska f i á r a — figyeltek,
aki dühösen magyarázott.
— H i á b a beszéltek! Mielőtt bevonultam, fennt dolgoztam Pesten
egy darabig. H á t olt láttam kőművest télen is munkában.
— Ilyen időben nem lehet dolgozni! — h a j t o g a t t a csökönyösen
az öreg Galiba.
— Persze, könnyű jártatni
a
szád, de gyere oszt csináld.
— Csinálom is, c s a k . . .
De a kőművesek most sem e n .
gedték befejezni, belenevettek
a
beszédjébe.
— Furkáld te csak
a levegőt,
azér vagy tüzér.
— A mi időnkben egy k a t o n a tiszt, úr volt — mi közöd m á r ne.
ked a kőművesmunkához.
Lemaradtunk,
hát lemaradtunk.
Ettől
még nem dő! össze a világ — mon
dotta gúnyosan az öreg Fekete.
Valami f a n y a r hangulat
úszkált
a levegőben. A kőművesek nem is
Galiba Karcsira voltak most d ü h ö .
se.k, hanem a keményre
fordult
időre, vagy inkább magukra.
Az

öreg ott hagyta fiát, ráripakodott
Koszé Pistára, a segítőre.
— E r i g y j , hozz maltert, mit t á tod itt a szád.
A többiek is szétszéledtek, kiki
a maga posztjára, valamit m a t a t ,
tak is a falon, de minden volt ez
csak nem munka.
Galiba
Karcsinak
fojtogatta
valami a torkát. Nem értette az
embereket. Ők harcolnak h á t
a
béke f r o n t j á n ? Tőrödnek ezek
a
gyárral, nz országgal, csak a h a suk legyen tele. Fázik a
kezük.
Legszívesebben azonnal otthagyta
volna őket, hiszen úgy is
csak
búszúzni jött, no meg
kíváncsi
volt, hogyan dolgozik az apja. H á t
most meglátta.
Koszó Pista m e g j ö t t a két vödör
nialterrsl, az öreg Galiba odapislogott, aztán egy kegyetlen nagyot
káromkodott.
— Ezzel a moslékkal akarsz te
falazni ? Elmenj előlem . . .
Azért belemerítette
kanalát
a
malterbe és ravaszul
kacsingatott
fia felé.
Az, úgy látszik nem értett a szóból.
— Mondtam, hogy alá kell melegíteni.
— Elment az eszed, begyullad a
láda.
— Be a fenét — legyintett Karcsi.
Egy
kis ideig mereven nézett
m a g a elé, aztán ledobta köpenyét
és lehuppant az állásról. Odalenn
összehordott néhány téglát és r á borított egy vaslemezt.
— No segítsen valaki feltenni a
ládát.

A Nova Borba levelet közöl
Jugoszláviából, amely leleplezi,
milyen háborús előkészületeket
folytat a Tito-banda a vajdaságban.
Titóék az utóbbi időben a népi demokratikus országok határain fokozták háborús előkészületeiket. A határmenti övezeteket katonasággal tömték meg és
hadászati előkészületeket tettek.
Behívták Titóék a tartalékosok nagyrészét is.
A Fehértemplomban, Ecskán,
Kevevárán épített szükségrepü-

lőterek személyzete állandóan a^
UDB ellenőrzése alatt áll.
A közelmúltban a Szabadka—
Nagybecskerek közötti
határmenti szakaszt magasrangu jugoszláv tisztek kíséretében egy
polgári személyekből álló csoport szemlélte meg.
Araerikai luxnsantón jöttek,
jegyzeteket készitettek, de
senkivel sem beszélgettek.
Miután a jugoszláv tisztek igen
előzékenyek
voltak
véltük
szemben, a katonák között az a
vélemény alakult ki, hogy valamilyen amerikai katonai
küldöttség tagjai lehettek.

Felháborító fasiszta
merénylet
Franciaországban
Henri Denis katolikus egyetemi
tanár, a
demokratikus
Que~t Matin főszerkesztője, aki
lapjában nemrégiben az indokinai háborút megbélyegző cikket
közölt, kedden este Saint-Brieuc
egyik mozijában a „Talpalatnyi
föld" cynü magyar filmet nézte
meg. A kijáratnál 'körülbelül
30 katonaruhás fasiszta pro-

vokátor megtámadta és »ú1
lyosan bántalmazta.
A professzort az odasiető demokraták vérbefagyva találták.
Az elmenekült támadók elrabolták Denis professzor aktatáskáját.
A francia nemzetgyűlés keddi
ülésén Castera kommunista képviselő tiltakozott a katonaruhás
fasiszták merénylete ellen.

Megalakult a Villamosvasútnál
a társadalombiztosítás helyi tanácsa

más külföldi film. A Nowa
Kultúra
a cikk végén megállapítja,
hogy az
osztiák
filmeseknek
valósággal
könyörögniük kell az
amerikaiaknak,
ha sajáf hazájukban osztrák
filméi
akarnak
gyártani.

(Tudósítónktól.) Kultúrműsorral egybekötött ünnepélyen iktattuk be üzemünkben a társadalombiztosítás helyi tanácsát.
Kultúrgárdánk ezalkalommal
az „OTI régen és most" című
darabot mutatta be, amely nagyszerűen tükrözi vissza az OTI
régi, bürokratikus intézkedéseit.
Amint az előadást néztük, szinte egy-két percre összeborzadtunk még a sok
huza-vonának
láttán is, de közben jó érzéssel
töltött el bennünket az a tudat,
hogy ma már mindez a múlté,
hogy ma már legfőbb érték az
ember.
A műsor után Luteránus Istvánné, a Villamosvasút OTI-felelőse tartotta meg beszámolóját
a társadalombiztosítás megváltozott helyzetéről, majd a dolgozók számos hozzászólása következett.
Elsőnek Bálint, elvlársnő párttitkár szólt hozzá. — Üzemünk

társadalombiztosítási
tanácsának igyekszünk majd mindenben
támogatást adni — mondotta —,
hegy minél
következetesebben
megvalósítsa azt, amit Alkotmányunk kimond: Legfőbb érték az
ember.
örömmel köszöntöm ezt az
új intézményt — kezdte hozzászólását Pintér elvtárs. — Tudom. ez is a mi, a dolgozók érdekét képviseli majd s betegségünk esetén biztos,
még jobb
orvosi ellátásban részesülünk a
jövőben.
Ezután az üzem többi dolgozói:
Tiszai. Bánkuti, Tombácz elvtárs, Blaha Erdélyiné elvtársnő
és még
sokan mások szóltak
Luteránus elvtársnő beszámolójához. Valamennyien örömmel
üdvözölték a tátsadalombiztosi*
tás új formáját-

De a kőművesek
elfordították
mind a fejüket, csak Fekete bácsi préselte ki nagysokára
fogai
közt a szót.
— Segítsen a rosseb.
Az állt egy darabig, aztán neki_
rugaszkodott a
ládának.
Dehát
nehéz az egy embernek még üresen is.
— Ne kínlódj fiú.
Mondtam,
hogy abbahagyjuk a munkát, oszt
kész. Veszekedni gyüttél ki ? Mi
közöd neked m á r a mi munkánkhoz.
Az öreg se mert a f i á r a nézni,
csak úgy a háta mögé hajigálta
a szót. Károly hirtelen kiegyenesedett, szeme haragosan villant az
öreg felé.
— Tudja apám, én büszke voltam magára, világéletemben, mert
jó munkás volt. De most!
Hát
nem érti, hogy mi közöm van a
munkájához. Ezt nem é r t i ? Nem
t u d j a mért kell dolgozni magának
is, meg nekem? Hallott valamit a
békekongresszusról?
A béke f a .
Iáról, amibe azt hittem maga is
belerak egy téglát. De úgy látom,
m a g a is m á r csak a kályha mellé
jó, melegedni.
A kőművesek rábámultak, de az
öreg is nagyot nézett. Koszó Pista
mozdult meg elsőnek, egyből
leugrott a földre.
— No f o g j u k — mondta reked 4 ,
kamaszos hangon.
Károly, most mosolyodott
el
először. Felrakták a ládát, aztán
alágyu.itottak. Szép,
egyenletesen
lobogott a tűz, s kis idő múlván
olyan volt a malter, mint a tejbekása.
A nap éppen akkor keveredett
ki a felhőkből, mire kész lett. De
a
kőművesek
tovább
kelletlen.

kedtek. Felfogtak egy téglát, körbetapogatták,
s
mire
rárakták
végre
a habarcsra,
ugyancsak
megfagyott
Az öreg Galiba titokban a f i á t
nézte.
E g y r e biztosabban
tudta,
hogy a gyereknek igazsága van,
becstelenség
lenne
leállítani
a
munkát, éppen most, amikor nincs
kinn a
vállalatvezető. S mikor
messze földön is arról beszélnek,
hogy a magyar munkások . . .
De
Fekete Imre nevetett egy gúnyosat és lekiabált.
— Na öcskös úgy látom, megállt
a tudomány.
Károlynak villant egyet a szeme,
de a h a n g j a is vágott, mint a kés.
— Nem a tudomány áll Fekete
bácsi, hanem maga. Még a lélekzet is megfagy, mire kiér a t ü d e .
jéből.
Az öreg Galiba elmosolyodott,
mások is nevettek, de Fekete levágta
a kezéből a vakolókanalat, akkorát
csattant, mint az ágyúszó.
— Hát, csináld te!
Károly nem szólt többet, de ledobta most m á r a zubbonyát is és
könyökig gyűrte fel az ingét. Azután odafordult Koszó Pistához.
-— No legény, akargi; segí'eni?
Pista még bólintani sem érkezett, a másik m á r fenn j á r t
az
álláson, s egyszerre f e l f o g o t t vagy
húsz métert. A többiek csak nézték. No de az első félórában már
három segítő is kellett,
azok se
győzték hordani a maltert, meg á l .
lítani a kalodát.
A kőművesek — különösen
az
öregebbje
—
egyre
várták,
hogy m a j d csak „kidöglik." De a
hadnagy fütyörészett,
rakta
a
téglát a habarcsba, egyet ü t ö t t rá,
aztáu nyúlt a következű után.

Az öreg Galiba mellette dolgozott, nem szidta m á r a
maltert,
csak összeszorította
jó erősen 3
f o g á t és igyekezett a f i a nyomába érni. De lemaradt, csúnyán lemaradt, m á r az első
félórában
pedig a hátán
csuromadta
víz
volt az ing. Csodálatosképpen nem
dühöngött, figyelmesen
nézte
a
fiát, akit már a többiek is körülállták, Fekete kivételével, aki s é r .
tődötten szortyogtatta a
pipáját.

Égett keze alatt a munka. ÉszA Noioa Kultúra beszámol
arról, csak 10 százalék volt .osztrák erere sem vette az órák múlását. 10 hogy hogyan tették tönkre az ame- detű. 50 százalék amerikai volt, a
órakor arra figyelt fel, hogy a
rikai megszállók az egykor
fejlett többi pedig angol, nyugat-német
és
pormamérö megjegyezte:
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A Tito-banda háborús előkészületei
a Vajdaságban

Földvári Lajos
Villamosvasút

Károly valósággal úgy dolgozott,
mint egy boszorkány, aki
babonázni tud, vagy mint egy sztahánovista. aki ugyan nem ért a babonázáshoz, de a dologhoz annál
jobban.
Az öreg Galiba hangjából akaratlanul is kicsendült az elismerés.
— Ugy látom, ember lettél k ö .
lyok.
Károly mosolygott,
de
nem
h a g y t a abba a munkát.. Délig felhúzott háromköbméter f a l a t .
A
kőművesek csak nézték.
— Azt hittük, te mán csak
lövöldözéshez értesz.
— No értek én ahhoz i9.
máshoz is, ha kell.

a
De

Délben aztán lerakta a szerszá.
mot, felvette a r u h á j á t . Vadonat
ú j volt r a j t a minden, még a derékszíja is. Pontosan olyan
volt
most, mint egy katonatiszt, csak
a h a j a maiteres egy kicsit, d e .
hát az a dologgal
járt.
Sorba
lekezelt
mindenkivel,
az
apja
u t o l j á r a maradt. Az öreg Galiba
sokáig köszörülgette a t o r k á t .
— Hallod e kölyök? Aztán
ne
szégyenkezz miattam. Lerakom én
azt a téglát, le én. Majd meglátod.
Bozó

1
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Az elmúlt két hét alatt 70 család lépett be
a csongrádmegyei termelőcsoportokba

*

Párthirek

Parasztgyülések
Alsóvároson ós Bak tón

Ma délután 5 órakor
összevond
háromszögértekezletet
tartunk
a
Két helyen előkészítő
bizottságot
alakítottak
'
Kálvin-tér 6. szám alatti nagyteremben. A meghívót mindenki hozza
Termelőszövetkezeteink, vala- ka meghozza az eredményt.
A gyesen, Klárafalván,
Szeged- magával. Pontos megjelenést kéIpari Termelési
Oszt,
mint termelőszövetkezeti
cso- megyében az elmúlt két hét alatt Szentmiháiytelken 15 taggal, Do- rünk.

portjaink kétéves müködéee bebizonyította, hogy a többtermelés elérésének, a dolgozó parasztok életszínvonala állandó emelésének egyetlen biztos útja a
termelőszövetkezeti gazdálkodás.
A csongrádmegyei
termelőcsoportok a gépállomás segítségével
ezévben a tavalyinál jóval magasabb
terméseredményt értek
jel. Példa erre a
kiskirálysági
Ifjú Gárda
termelőszövetkezet
18 mázsás minőségi holdankéntj
búzatermése, a makói Úttörő, a
szentesi Arvai Bálint, valamint
a többi termelőcsoportok 10—15
mázsás hoidankénti termésátlagai. Ezek az eredmények közelebb hozták a kívülálló dolgozó
parasztokat a csoportokhoz. A
cséplés befejezése után az őszi
munka megkezdéséig tömegesen
léptek egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok a közös gazdálkodás útjára.
A belépéseik azonban azóta
sem állottak meg. A szövetkezeti parasztok személyes példája, a
jó népnevelő, felvilágosító mun-

70 családdal, 83 taggal emelkedett a szövetkezeti
parasztok
száma. Az új belépők közel 100
katasztrális holdat kapcsoltak be
a közös termelésbe.
A termelőcsoportok felfejlesztésében a legszebb eredményt a
szegedi járásban érték el.
Egy
hét alatt az új belépők
számát
10 családról 27-re, a tagok létszámát 10-ről 37-re emelték. Jó
eredményt mutatott fel az uj belépők szervezésében Szentes is.
gal és 14 hold földdel lépett be
a termelőcsoportokba. Az egyénileg történő felvilágosító munka eredményeként a makói járásban 11, a szentesi járásban 9
taggal emelkedett a szocialista
mezőgazdaság
megteremtéséért
küzdők száma. Szegeden eddig
négy, Hódmezővásárhelyen három, a csongrádi járásban
két
dolgozó paraszt lépett be a termelőcsoportokba.
A megye községeiben ée
tanyaközpontjaiban az elmúlt hetekben előkészítő bizottságok is
alakultak. Kövegyen, Királyhe-

maszéken 14 taggal alakult meg
az előkészítő bizottság. Ezenkívül termelőcsoportot
akarnak
alakítani a répásháti és a csomorkányi dolgozó parasztok is
Meggyőző felvilágosító munkát
az egyénileg gazdálkodó dolgozó
parasztok között legjobban
a
ttrmelőcsopor ttagok
végezhetnek, akik egy-két éves termelőcsoportbeli munkájuk alapján tapasztalták, hogy életük előnyösen megváltozott. Pontos
terv
szerint
végzik
munkájukat,
könyveket és újságokat olvashatnak. Jut idejük pihenésre és szórakozásra is. Munkájuk eredményeképpen megvan a fejadagjuk
és
az ellátásukhoz szükséges
élelmiszerek.
Ezért szükséges,
hogy a termelőcsoporttagok
a
pártszervezetek és a tömegszervezetek népnevelőivel
karöltve
minél jobb és
eredményesebb
felvilágosító munkál végezzenek.
Minél több dolgozó parasztot
juttassanak el a felemelkedést
biztosító szövetkezeti gazdálkodás útjára-

szabadsáct

SzSzMTE—Sz. Textil 5 : 0 ( 3 : 0 )

—Szegedi KASE 13:11, Békéscsabai
SzSE—Szegedi Gázgyár 13:1, Szegedi Textil—Szegedi KASE 13:3, Szegedi Lokomo'tiv—Bajai Textil 13:6,
Szegedi K'ASE—Makói VSK
13:1,
Makói VSK—Szegedi Gázgyér 13:3.
NB Il-es női: Szegedi KASE—Szegedi egészségügyi 5 J .

Trumanéktól

A letartóztatottak közül senkit sem fosztani jogaiktól, úgy többmillió
vádolnak bűntettel. Az Egyesült USA-ban élő külföldi származású
Államok kormánya — m o n d j a
a személy közül senki sem érezheti
felhívás —,
m a g á t biztonságban.
bejelentette azt a szándékát,
A kormány, amikor a k o n c e n t r á .
hogy újabb 3000 külföldi s z á r .
ciós táborok törvényellenes rendmazáflú személyt fog letartózszerét honosítja meg,
egyengeti
az u t a t más amerikaiak, az á l t a l a ,
tatni.
H a d kormánynak sikerül kül- nos béke és biztonság hivei üldöföldi származású személyeket m e g - zésére is — mondja a levél.

Országos versenyt nyert a szegedi
Állami Erdőgazdaság
A S z o v j e t u n ó példáját követő,
egyre fejlődő erdőgazdálkodásunk
előtt mind nagyobb t a . a r a t o k ál
Iának. A meguóvekedett és megsokasodott tennivalók sikeres elvég
zése megkívánta az erdőgazdaság
nagyarányú útvzer.-ezfisét.
Énnek
érdekében a Népgazdasági Tanács
ez év augusztusában elrendelte az
összes Erdőgazdasági Nemzeti Vál.
lalat átszervezését. A rendelet végr e h a j t á s a során a szegedi
Erdőgazdaság
Nemzeti
Vállalatból,
melynek .területe egész
Dél-Magyarországra kiterjedt, hat ú j á l .
lami erdőgazdaság alakult.
Az Erdöközpont
az újjáalakult
szegedi
Állami
Erdőgazdaságot
bízta m e g a volt szegedi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat összes felszámolási munkálatainak elvégzésével. A nagyarányú átszervezések,
kel kapcsolatban, a munka mielőb.
bi
elvégzése érdekében, országo-

csapata mérkőzik Sopron esspatával.
A szegedi Lokomotív NB T-es f é r f i
kosárlabdázói vasárnap Budapestien
a Főiskolai DISz ellen küzdenek a
bajnoki pontokért.

Postás kardivívók az országos
harmadosztályú versenyen
Elsőnek Hamzek Andrásné ecset— Fél az imperialisták aljas táBudapesten
gyári dolgozó szólt hozzá.
bora — emelkedett szólásra Sziha
Ferencné
konzervgyári
munkásnő.
A
budapesti
Dózsa SE által meg— A z} hiszem, minden becsületes
országos
hardolgozó nő nevében beszélek, ami- Nem merték beengedni békeküldött- rendezésre kerülő
kardversenyen
kor kijelentem, hogy elegünk volt 'ceinket. Ezzel ia elárulták önmagu- madosztályú egyéni
Szegedről a Postás négy fialal 'tea háborúból, a nyomorból s szenve- kut, hogy ellenségei a békének,
Magai,
désből. Hat
már megismertük a
— Hiába volt azonban minden til- hetséges kardvívója indul:
boldog, szabad ember életét s
ezt takozásuk, a beutazási engedély Csébfalvi, Diriing és Örlei.
DLASz hirek
akár fegyverrel a kezünkben ls meg- megtagadása — mondja Kiss Ferenc
Papdi (Sz. Postás) ellen az NB
védjük.
villamosvasúti dolgozó —, a béke
Ill-as bizottság az eljárást beszün— Az imperialisták hiába acsar- híveinek küldöttei mégis megtartják tette és játékjogát visszaadta.
kodnak s hazudoznak — szólalt fel nagyjelentőségű kongresszusukat, ha
Liliom II. játékvezető
jelentése
Gyengj Ferenc elvtárs, az Ecselgyár nem is Scheffieldben, de az új, a
dolgozója ls. A Szovjetunió és an- szebbé, gazdaggá fejlődőt} Varsóban. alapján az NB Ill-as bizottság DoA dolgozók
nagy
lelkesedéssel rozsmát arra kötelezte, hogy pának oldalán a népi demokratikus
országok, de az imperialirta orszá- tapsoltak meg minden hozzászólást, lyáját az állóhelyfelőli oldalon elvagok dolgozói is nem félnek.
nem majd az azt követő kultúrműsort, kerítse. Ellenkező esetben a
ijednek ineg Truman ék és társai fe- amely szintén a békemelletti harcos sárnapi mérkőzést már otthonában
nem engedélyezi.
nyegetéseitől, mert tudjuk, a béke- kiállásukat támasztotta alá.
Bata (Sz. Postás) játékost fegyelGyémánt Ferencné,
tábor sokkal erősebb és a Szovjetmezetlensége miatt szigorúan megKonzervgyár.
unió vezetésével győz is.
dorgálták.
Asztalitenisz eredmények
NB Il-es férfi: Orosházi M. Ko*z

meg

Megfosztják emberi jogaiktól és internálják
a külföldi születésű polgárokat
A külföldi származású
személyeket védő amerikai bizottság küldöttsége felhívást intézett az E N S z
közgyűlése szociális, humanitárius
én kulturális kérdésekkel f o g l a l k o .
r.ó bizottságához, hogy vegye védelmébe azokat az amerikai állam,
polgársággal nem rendelkező személyeket, akiket az . USA kormánya ok nélkül tartóztatott le és
akiket négy hete f o g v a t a r t a n a k .

Vasárnap délelőtt két
NB l-es
kosáriabdamérkőzést
bonyolítanak
le Szegeden a rókusi tornacsarnokban. 11 órakor a Postás NB l-es
női csapata játszik Komárom ellen,
12 órakbr a Postás NB l-es férfi

zajlott le. Rei taron és Aprón meglátszott az odzéshiány. Góllövők:
Törköly (2), Ladányi,
Csáki és
Nyári. A széteaően jái'szó Sz. Textil nem tudott veszélyes lenni
az
SzSzMTE kapujára. A látottak alapján a vasárnapi mérkőzésre a következő csapatösszeállítás
várható;
Verscczi, — Szabó, Kerekes, Bénák, — Heteei, Gyurik, — Csáki,
Ladámyl, Bitó, Szöcs, Törköly. A
BDSE elleni csapatot a ma esti
szakosztályi ülésen jelölik ki.

— erről tettek hitet a szegedi Konzervgyár, Ecsetgyár és Villamosvasút dolgozói
közös békekongresszusi beszámológyűlésükön

Amerikai

NB l-es kosárlabdamérkőzések Szegeden

A BDSE elleni vasárnapi
sorsdöntő mérkőzésre készülődő
SzSzMTE cfitt őrtökön délután edzőmérkőzést játszott az Sz. Textil ellen.
Az Sz. Textil késése miatt csak
kétszer harminc percet
játszottak.
A sáros t«lajom nem alakult ki jó
játék. A (szakszervezeti csapat védelme jól játszott, a fedezetek is
jól mozogtak, a csatársor
játéka
azonban sok kívánnivalót
hagyott
maga után. Az edzőmérkőzés különösen középcsatárkereséts
jegyében

Nem ijedünk
(Tudósítónktól.) Csütörtökön délután a munka befejezésekor
alig
lelték le kezükből a szerszámokat
nz Ecsetgyár, a Villamosvasút és a
Konzervgyár dolgozói, máris sietlek
a Konzervgyár kultúrtermébe, hogy
meghallgassák Lőcsei Mihályné békrküldöit beszámolóját. Az üzem
dolgozói erre az
alkalomra még
szebbé varázsolták a kultúrtermei,
hogy méltóan
kifejezzék azzal is
harcos békeakaratukat.
A Köztársasági induló eléneklésévcl kezdődött az ünnepély,
majd
Lőcsei Mihályné számoll be részletesen békékongresszusi élményeiről.
Mindhárom üzem dolgozói nagy figyelemmel hallgatták a beszámolót
s löbb alkalommal félbeszakították
azt kitörő, lelkes tapsukkal. Lőcsei
Mihályné szavHi után
a dolgozók
számos hozzászólása következelt.

Vasárnap délelőtt fél 11 ó r a k o r
az alsóvárosi földművesszövetkezet
helyiségében (Földműves-utca 7 sz.
alatt)
parasztnagygyűlést
tart
a
DÉFOSz. Ezen a dolgozó parasztság
A ma délutánra hirdetett titkári legfontosabb feladatait
tárgyaljál^
értekezlet, mely a Sztálin-sétány 10. meg.
szám alatt let* volna megtartva, elUgyancsak parasztnagygyűlés lesz
marad.
a baktói
főldművesszövetkezet heA középfokú politilcai
Iskolavelyiségében
vasárnap
délelőtt
10
zetők részére szombaton délután fél
4 órakor tartjuk az értekezletet a órakor. A dolgozó parasztság ezePártok'.atás Házában, Ugyanitt este ken a gyűléseken saját érdekében
7 órakor az alapfokú politikai isko- minél nagyobb számban
vegyen
lavezetők részére tartunk értekezlerészt, hiszen az egész dolgozó patet. Kérjük az elvtársak
pontos
rasztságot érintő fontos
kérdések-,
megjelenését.
ről
lesz
szó.
Ágif. Prop. Oszt.

verseny indult m e g az. ilyenrányú
m u n k á t végző állami
erdőgazdaságok között. A szegedi
Állami
Erdőgazdaság dolgozói a P á r t irányítása mellett, a munkaverseny
helyes
megszervezésével
elérték
azt, hogy a felszámolási munkálatokat a kitűzött határidő előtt 23
nappal befejezték, s ezzel országos viszonylatban elsők lettek.
Ez a siker ú j a b b lendületet adott
a szegedi Állami
Erdőgazdaság
dolgozóinak,
akik
megfogadták,
hogy most, az átszervezés után,
mely jobb
és
bürokráciamentes
munkafeltételeket t e r e m t e t t a s z á .
mukra, m é g jobb m u n k á t végeznek, még tevékenyebben
kiveszik
részüket a szocialista
munkaversenyböl, hogy
az előttük álló további fe'.ndatoknt is Sikeresen meg
t u d j á k oldani.

_

MSZT

HÍREK

A Magyar-Szovjet Társaság Felsőváros 1. alapazervezete november
18-án este 7 órakor műsoros estet
tart tánccal egybekötve,
melyre
mindenkit szeretettel várnak.
Az MSzT Belváros II. szerveze'e
november 18-án estic 7 órai kezdettel műsoros estet tart.

DÉFOSZ-HÍREK

Beszámoltunk már arról, hogy
Szeged dolgozói m j y e n érdeklődéssel hallgatták az eddig meg ártott
békekongresszusi beszámoló gyűléseket. A Magyar
Békekongresszus
iküldötitieinek
beszámolói
tovább
folytatódnak s ma ismét 3 helyen
tartnak a küldő tek beszámoló gyűlést Szegeden.
Ma. pénteken délután 5 órai kezdettel a Bőripari Szövetkezet és az
Épületszerelő NV dolgozói előtti beszél Lacsán Mihályné elvtársnö kongresszusi élményeiről s a békeharc
feladatairól. Az alsóvárosi vasutas
kultúrházban fél 5 órakor a Pálya,
fenntartási Almflhely, az
összes
MAV dolgozók éfi a Paprika
NV
dolgozói részére
tart
beszámolót
Szanyi István. Negyed 4 órai kezdettel a „Délmagyarország"
nyomda, szerkesztőség és
kiadóhivatal

BELVÁROSI

MOZI

===== TELEFON: 46-25 =====
November 22-lg:

SEMMELWEIS,
as anyák
megmentője
KORZÓ

MOZ'

MI I

A DÉFOSz felsővárosi szervezete
(Retek-utca ée
Vásárhelyi-sugarút
sarok) vasárnap délelőtt 10 órakor,
a kecskéstelepi szervezet a kultúrházban vasárnap délután 4 órakor
tart gyűlést.

Széchenyi FÁ KLYB fitmsalnhá*
! TELEFON: 34 77 =====
Tanul a lengyel ifjúság. — Lóverseny. — Sarkcsillag. — Szovjet sporthíradó.

a

;fáí!c!

L I G E T .

vendéglőbe

12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
12
12
12
11
12
11

Ma ismét három
helyen
békekongresszusi
beszámológyűlés

Munkástagozari gyűlést tart a
DÉFOSz vasárnap délelőtt 10 órakor a belvárosi szervezőében (Jósika-utca 2. szám) és a rókusi szervezetében (Kossuth
Lajos-sugárút
75. szám).

SZOMBATON ESTE

NB III. déli csoportja:
1. Dózsa
2. KSzTK
3. MVSK
4. HSzMTE
5. Csongrád
6. Sz. ÉDOSz
7. Kistelek
8. Bácsalmás
9. Sz. Postás
10. Baja
11. Dorozsma
12. Szentes
13. Kiskőrös
14. Kalocsa
15. Jánoshalma
16. Szőreg

TELEFON:

33 44

November 17-ie

Két

pajtás

Előadások kezdete hétköznap 6
és 8-lior, vasár
és ünnepnap
4, A és 8 órakor
Pénztárnvitás délelőtt 11—12
ig. délután egy órával az elő
adás kezdete elő'tt.

36:13
35:13
36:10
31:17
20:18
20:20
17:23
35:24
28:24
31:27
23:29
20:31
18:33
15:27
14:50
12:31

21
26
16
15
13
13
13
12
12
10
10
8
8
7
7
4

Szegeden

dolgozói részére tart beszámolót a
..Délmagyarorfizág 4 ' nyomda kultúrtermében Gál i Gyula.
Ezek a békiekryigresszusi beszámoló gyűlések még nagyobb jelentőséget kapnak most, amikor Varsóban megkezdte tanácskozásait a
a Békevilágkongresszus s meghatározza azokat- a tennivalókat, melyeket el kell végeznie a béke megvédése érdekében a világ valamenynyi becsületes dolgozójának.
MEGALAKULT a Szegedi Falemezgyárban a Szabadságharcos Szőve'ség
alapszervezete. A hangulat
igen lelkes volt éfi a felszólalásokban ígéretet lettek a dolgozók, hogy
minden erejükkel kiveszik részüket
a békeharcból.

Elveszett
Makra Mihály névre rtzóló igazolvány. (Születési idő és hely: 1923.,
Táoé). Kérik a megtalálót, hogy a
számára értéktelen igazolványt jutalom ellenében a d j a Ke a Délmagyarország kiadóhivatalába.
DCLMAGYARORSZÁG
po.ilikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI JÁNOS.
Szerkesztő:
BODAY PÁL
Szerkesztőség Szeged. Jókai u 4
Telefon 35 35 és 30 03
Éjjeli szerkesztőségi lelefon
este 8.tól 34 38
Kiadóhivatal: Szeged Ler.ln u 6
Telefon. 81-16 és 35 00
Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak
Délmagvarország Nyomda. Szeged.
Felelős vezető: Priskin Sándoc.

