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Értekezleten vitatták meg feladataikat
f szegedi pedagógusok
VIII. ÉVF. 8. SZAM.

Erősítsük a felszabadult nép ió fegyverét,
a „Szabad Hép"-et
Pártunk Központi Vezetőségének napilapja, a Szabad Nép,
félmilliós példányszámban jelenik meg. A Szabad Nép nem egy
lap a sok közül, hanem a Párt
Központi Vezetőségének szócsöve, harci fegyver a Párt. a dolgozó nép kezében. De nemcsak
fegyver, hanem irányító, nevelő
szerv is. A Központi Vezetőség
harcos lapja az egyik leghatalmasabb, legfontosabb kapocs, amely a Pártot a dolgozó
nép széles tömegeivel összeköti,
neveli és harcra mozgosítja a
mindenkor előttünk AH5 feladatok elvégzésében.
Ma a kiélesedett nemzetközi
helyzetben, amikor őrült háborús
uszítók a vér és láng tengerébe
borították Koreát, amikor az
amerikai imperialisták ügynöke,
a hóhér Tito, határainkon csörteti kardját, nemcsak a vezetőknek, de az egész népnek és különösen a kommunistáknak tájékozottnak, ismerősnek kell lenni a külpolitikai kérdésekben. Ismernünk kell a világot fenyegető szörnyű háború előkeszitöit,
. hogy gyűlölni tudjuk őket és
harcolni tudjunk ellenük. A nemzetközi helyzet sokrétű, bonyolult kérdésében ki tájékoztatná
pontosabban és alaposabban népünket, mint a Párt, és a Párt
központi lapja, a Szabad Nép.
Külső ellenségeink belső ügynökei itt élnek és rombolnak közöttünk. Hogy tervünket, az ötéves tervet, népünk felemelkedésének tervét gyors ütemben végrehajtsuk, kíméletlenül le kell
leplezni ezeket az aljas árulókat.
Ki tanítaná népünket, osztályunkat. Pártunkat könyörtelenségre,
kíméletlenségre az ellenséggel
szemben, ha nem a nép izzó és
rajongó szeretetétől áthatott újság. a kommunista lap.
Evek alatt évszázadokat haladunk előre gazdasági, kulturális és politikai téren egyaránt.
Természetes, hogy ilyen gyors,
erőltetett menetben nehézségei is
vannak. Es ezeket a nehézségeket, akadályokat csak áldozatos,
kommunista helytállással lehet
leküzdeni.
Erre a helytállásra, az áldozatos kommunista munkára tanít
bennünket Pártunk és szinte napról-napra ad nekünk ebben a
harcban irányítást, ehhez a harchoz szempontokat a Szabad Népen keresztül. Ezért is mondjuk, hogy a Szabad Nép, a pártsajtó olyan fontos, mint a mindennani kenyér.
Pártunk központi napilapjának
első főszerkesztője Horthy kinzókamráiban áldozta népéért hősi
életét. Mártírok írták, mártírok
és hősök terjesztették központi
lapunk e'ső példányait. Rendőrkopóktól üldözve, a bitófa árnyé •
kában, a fasizmus lialáltáborai
és gázkamrái meilett, a háborús
gépezet minden lendőri terrorjával szembeszállva is eljutott a
Szabad Nép a rab magyar néphez, hogy harcra szMltsa, hogy
harcra nevelje a szabadságért.
A magyar
munkásmozgalom
nagyszerű harcos hagyományait
folytatjuk most, amikor az uralomra
jutott
munkásosztály
pártjának V.
Kongresszusára
150.000 új olvasóval akarjuk bővíteni a szabadság, béke és jólét
harcosainak magyarországi táborát. A Párt cs-mgrádmegyei
bizottsága elhatározta, hogy megyénk területén a kor.resszug
tiszteletére megdup'ázza a Szabad Néo olvasóirak táborát.
Népnevelőink előtt, pártbizalmiaink előtt nagy és megtisztelő
feladat áll, az, bog/ követve a
régi pártagitátorok harcos hagyományait, akiknél a pártagltáció egyben sajtóagitáciőt is je-

CSÜTÖRTÖK, I M I . JANUÁR 11.

ARA 50 FILLÉR.

lentett a párttagok és pártonkí
vüliek széles tömegei között, í
Szabad Nép nagyobb arányú elterjesztésével növeljék Pártunk
tömegbefolyását, elsősorban a
dolgozó parasztság között.
Ne becsüljük la a feladatokat; megyénkben ezen a területen még komoly hiányosságok és
nagy aránytalanságok vannak
A csongrádi járásban pl csak
73 Szabad Nép •előfizető
van
míg a szomszédos szentesi járásban 766. A szegedi járásban 835
előfizető van, d9 Felsőküzpont.
Alsóközponton,
Osrentivánon
Kisteanplomtanyún,
Ruzsajáráson, Ujszentivánon és Várostanyán egyetlen egyéni előfizető
sincs. Hasonló eseteket megyénk
több községéből felsorolhatnánk
A makói járásban, pl. Oföldeákon a gépállomás 17 üzemi e'őfizetőjén kívül a faluban egyet
len dolgozó paraszt sem fizet elő
a Párt lapjára. Bakson az állami
gazdaság mellett egyetlen egy
előfizetője van a Párt lapjának
Becsületbeli kötelességünk, de
egyben további előrehaladásunk
biztosítéka is, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet a Párt V. Kongresszusáig
megváltoztassuk.
Különösen fontos, hogy a dolgozó parasztság minél nagyobb tömegeihez juttassuk el a Párt szavát. Hiszen ideológiai színvonalunk emelése mindaddjg
üres
szóbeszéd marad, amíg ez a helyzet fennáll. Nem is szóivá arrói
hogy „Pártunk élcsapat jellegének biztosítása mindaddig frázis
marad, amíg a Párt központi lapját, Központi Vezetőségünk irányító szervét tagságunk túlnyomó többsége, pártmunkásaink fele nem olvassa" — mint Réva"
elvtárs mondotta.
Megyénk néonevelői a Pártkongresszus előkészítésében fontos feladatuknak tekintik a Szabad Nép-agitációt. A szegedi járásban pl. Papp Lászlóné elvtársnő a dorozsmai gépállomás
nevében versenyre hívta ki a
pusztamérges!, a sándorfalvi gépállomást a Szabad Nép-előfizetés gyűjtésére. A
dorozsmai
pártszervezet versenyre hívta az
algyői, szatymazi, zsombói és balástyai pártszervezetet. A gyálai
Komszomol-tszcs-ben, a röszkei
és szentmihályteleiki tszcsk-ben
és sok más helyen nagy lendülettel már 11-e előtt megindult a
Szabad Nép előfizetési kampány
megszervezése.
Mi most a népnevelők, a kommunisták legfontosabb feladata?
Mint minden téren, úgy itt is elsősorban a példaadás. A falusi
pártvezetőségi tagok, népnevelők
és pártbizalmiak csak akkor tudnak eredményes é a jó agitációt
folytatni, ha érveik között az is
szerepel, hogy ..én már előfizettem a Szabad Nép-re". Nem lehet jó pártmunkás az, aki nem
olvassa a Párt lapját.
Természetesen az ellenség, a
kulákok és ügynökeik is látják
azt, hogy a Szabad Nép példány
számának emelkedése a Párt tömegbefolyásának
emelkedését
jelenti. Támadni fognak ellenünk
Harcot kell hát vívnunk azért
hogy sok tízezer dolgozó középparaszt naponként
olvashassa
Pártunk útmutatásait. Pártunk
népnevelői legyenek tudatába*
annak, hogy minden egyes új
Szabad Nép-előfizető a parasztság között, egy-egy újabb győztes lépés a szocializmus felé
újabb erősödése a béketábornak
annak a béketábornak, nielynek
élén Sztálin áll, akinek szellemében neveli a Szabad Nép a szabad magyar népet,

A szegedi Textilkombinát
a Pártkongresszus

munkafelajánlásoí
tiszteletére

Felajánlást tett a szegedi „Táncsics" és az újszegedi „Haladás" termelőszövetkezeti csoport is a Pártkongresszusra
Pártunk Országos Kongresszusa a magyar nép felemelkedésének, továbbfejlődésének, szocializmust építésének újabb diadalmas állomása lesz és komoly előrehaladást jelent Pártunk által vezetett bé.
kebarcbau. Szerte az országban a dolgozók a kongresszus tiszteletére
niunkafelajánlásnkut tesznek. A budapesti Hofherr-gyír Indította meg
ezeket a munkafelajánlásokat és so r ban csatlakoznak ebhez Üzemeink,
Szegeden is készQlnek üzemeink, hogy a Pártkongresszus tiszte,
letére méltó munkafelajánlásokat tegyenek. Az ötéves terv második
évére előirányzott terveket alaposan áttanulmányozták, munkások, technikusok, mérnökök felbontották a tervet. Ennek a munkának eredményeképpen Itt, Szegeden üzemeink közül elsőnek a Textilkombinát
jelentette be körültekintően kidolgozott kongresszusi felajánlását.

„Drága Rákosi elvtárs!
— írják a Kombinátból. — Mi,
a Szegedi Textilművek dolgozói,
térezve Pártunk V. Kongresszusának jelentőségét, elhatároztuk,
hogy mi is csatlakozunk a Hof'.err-gyár dolgozóinak kezdeményezéséhez.
Üzemünk az 1930. évi tervét
december 5-én teljesítette. Önköltségünket
6.5
százalékkal
csökkentettük és most újból háánkat és szeretetünket akarjuk
kifejezésre juttatni és ezért az
eddigi eredményeket továbbfejesztve, hibáinkat kijavítva, Pártunk Kongresszusán kővetkező
vállalásokat tesszük:
f"J7j Első negyedévi termelési
—12 tervünket két százalékkal
últeljesítjük, ami azt jelenti,
hogy tervünket a határidő előtt
másfél nappal fejeziük be és
500,000 forint értékkel többet
uttatunk népgazdaságunk szánéra.
fin A másfél nap túlteljesitéL J séhez szükséges anyagi t
megtakarításból fedezzük, aminek
értéke 410.000 forint és ebből
13.000 női ruha kés/lthetö.

1. A megkezdett
öntözőcsatornahdUzct
építését február 20-ra befejezzük.
2. Az építkezés
alatt lévő
istálló
belső tatarozást
munkáit
<iz előirányzatnál
egy hónappal
előbb, január 20-ra fejezzük
be.
3. ,Február
l-re a
konyhakerté
szethez szükséges
800
négyzetméter
terjedelmű
melcgdgyi
keretet
felállítjuk és
beüvegezzük.
4. Teheneink
gondos
takarmányozásával
ét ápolásával
elérjük
azt,
hogy a tejhozamukat
tehenenként
1
literrel
növeljük.
5. A 148 darab szopósmalac
elválasztását
súlygyarapodással
végezzük el február
10-re.
6 Mezőgazdasági
gépeinket
és
szerszámainkat
február
10-ig kijavítjuk és a hiányokat
pótoljuk.
7. A csoport vezetőségének
újjáválosztdsakor,
január
20-án
azokat
választjuk
meg az új
vezetőségbe,
akik munkájukkal
becsületesen
hozzájárultak
a csoport
fejlesztéséhez,
mind a régi. mind az új tagok közül.
8, A brigádok
és
munkacsapatok
február
10-ig terveiket
elkészítik és
felbontják.
Február
20-ra
csoportunk taglétszámát
20
százalékkal
emeljük.

vítják a munkafegyelmet
és a munkához való
viszonyt.
A versenyfelhívást
a csoport
nevében
aláírták:
KATONA
ANTAL
párttitkár.
CSÚCSA
MIHÁLY

elnök.

KOVÁCS
LAJOS
elnökhelyettes.
A Táncscs termelőcsoport tagjai
egyébként egyéni felajánlásokat ia
tettek a Pártkongresszus tiszteletére. Ezek közül kiemelkedik Dudás
Mihály felajánlása, aki a faültetésnél a naponta előirt 11 gödör helyett — amelynek értéke 12 munkaegység — 22 gödör ásását vállalta.
Ezt már az első napon el is érte.

Sz újszeged! „Haladét" lermeIScsopori

id munkafelajánlást tett a kongreszszus tiszteletére. A felajánlásnak »
következő pontjai vannak:
1. Mi, a csoport tagjai vállaljuk,
hogy a gyümölcsfákon a rovarirtást,
valamint a fák t' s z , ogatását az előirányzott február 15 helyett január
31-re befejezzük.
2 A csoportnál tartandó szakmai
előadásokra
csoportunk
minden
egyes tagja szorgalmasan el fog járni, mulasztás nem lesz.
3. Vállaljuk, hogy a melegágyak
talaját február 20-ig morzíalékosr.n
megműveljük, az ágyakat
elkészítjük és az apró magvakat elvefjük.
4. A Csoport tagjai a természettudományos előadásokra teljes létszámban eljárnak
5. Vállaljuk, hogy a tszcs, udvarán és környékén január 31- g teljes mértékű rendet és tisztaságot!
teremtünk.
Tudjuk, hogy
munkafelajánlásunkkpl hozzájárulunk nemcsak csomegjavításáVállalták
továbbá
a
.,Táncsics u- portunk munkájának
tszcs tagjai,
hogy a „Kiss
jmre''- hoz. hanem az egész béketábor megélén a
tszcs.
versenyfelhívását
nemcsak, erősödéséhez is. amelynek
hogy elfogadják,
de igyekeznek
is mi szeretett Sztálin elvtársunk és hü
ezt a versenyt
megnyerni.
Vállal- fegyvertársa, legjobb magyar tanítták,
hogy
munkdiukat
jobban
meg. ványa. Rákosi Mátyás elvtárs áll.
SIRIAN GÁBOR
fsTl A
nyersanyagunk
jobb szervezik, kiküszöbölik
a
munkápárttitkár.
' — J előkészítésévet a negyed- ban mutatkozó
lazaságokat,
jó poFODOR ISTVÁN
litikai
neveléssel,
rddiószemlnárium
év folyamán további 250.000 foelnök.
és egyéb alkalmakkor
(csoportos újrintot takarítunk meg,
MARTONOS1 JŐZSEFNÉ
ságolvasás,
szakelőadások,
stb.) jaintézőbizottsági tag.

I , I A fenti két anvagtakaréL - L kossági Intézkedéssel első
negyedévi előirányzott önkölUé.
günkot négy százalékkal csökkentjük.
~ Vállaljuk, hogy a szovjet
Kovaljov-rendszerü raunkamódszerátadási mozgalom segítségével február ho
végéig
gjűrűsfonódánk dolgozóinak 3f>
százaléka két gépen fog dolgozni.
ígérjük, hogy vállalásunkat
Pártunk Kongresszusára maradéktalanul végrehajtjuk, ezzel Is
meggyorsítjuk hazánkban a szocializmus építését és a béketábor
megerősítését.
KLEIN SÁNDOR
párttitkár,
DUDÁS ILONA
h. üb titkár,
RÓNA IMRE
igazgató,
DEÁK ARANKA.
DISZ-titkár.
*

Növekvő tiltakozás az Egyesült ÁHamokbaa
az újabb négerüldözések miatt
Az Egyesült Államikban a fokoiődó négerellenes rendőrterrcrral szemben a tömegek ellenállása és tiltakozása növekszik.
A Daily Worker i::» amol a
Harlemben (New-York
nmedében) tartott tömeggyűlésről,
amelyen többezer nóger és fehér
ember tiltakozott John Perrika,
volt néger katona meggyilkolása
miatt, aki a rendőrt.** "or áldozata lett, A Daily Worke- beszámol egy másik gyilkos .gró| is
Lcnverben egy rendci: megölte
az állítólag részegség miatt őrizetbe vett Charles Wjlson 15 éves

néger ifjút. A rendőr a gyilkosságot azzal magyar'vjta, hogy
.fegyvere véletlenül sült el",
A hatóságok a tö/rtegfk nyomása alatt arra ké .yszerültek,
hogy gyilkosságért bíróság elé
állítsák a rendőrt.
A Peoples Word című lap közli, Los Angelesban a rendőrök
meggyilkolták Agrepia Urtado
fiatal mexikói munkijt. A rendőrök azzal védekeznek hogy állítólag „önvédelemből" használták fegyverüket. A gj .tkosokat
nem vonták felelősségre.

A SzövOSz új vezetdsÚQp
mpQiariolta
A Párt iránti szazet"! adta
termelőszövetkezeti parasztjaink
plső
ülését
kezébe is a tollat, hogy megírják,
a Pártkongresszus
tiszteletére
A SzövOSz n . Országos Kül- Námási Lászlót főtitkárrá, Démilyen felajánlásokat
tesznek. döttgyűlésén megválasztott új gen Imrét választotta.
Szegeden elsőnek a Táncsics-,
A végreha.jtóbizottságba bemajd pedig az újszegedi Haladás vezetőség megtartotta első veze- választották Dögei Imrét, Dégen
készítette el kongresszusi ver- tőségi ülését.
Imrét,
Nánási Lászlói, Nagy
senyfelajánlását.
A vezetőség a SzövOSz elnö- Dánielt, Rágó Antalt és Kiscsikévé Dögei Imrét, alelnökévé I tárj Istvánnét.
„Ml a „Táncsics" terme'flszüvefkezetl
csoport tagjai

tudjuk azt, hogy minden eddigi eredményeinket
és
gyönyörű
jövőbeni
kilátásainkat
a mi nagy
Pártánknak és szeretett
vezérünknek,
Rákosi elvtársnak
köszönhetjük,
tpnen ezért
Pártunk
V.
Kongresszusának tiszteletére•
hogy
mégjobban
kivegyük
részünket
nemzetgazdaságunk-fejlesztéséből,
a béketábor
erősítéséből,
a következő
munkafelajánlást
tesszük:

Náci pilófaiisztek okialják
Tito pilótáit
Tito náci német pilótákat alkalmaz újonnan szervezett légierejének kiképzésére — írja az
Avanti. Osztrák utazik, ' akik
most tértek vissza Jugoszláviából, kijelentették, hogy Zágrábbao sok náci j>ilóta van.

A Tito-banda máris beállított
50 náci repülőtisztet oktatónak,
igen magas fizetéssel. A náci pjlótatisztek kijelentették,
kotty
Nyugat-Németországból
származnak és a berlini jugoszláv
katonai misszió fogadta fel őket.
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Előadás

Nem végezhet jó munkát a népnevelő,
ha nem olvassa a „ S z a b a d Nép"-et
A szegedi népnevelők

megtárgyalták a „Szabad Nép" terjesztésével kapcsolatos
feladatokat

A szegedi kerületi
pártszervezetekben
kedden
délután
értekezletre gyűltek
össze az üzemi, területi
és hivatali
népnevelők.
Az értekezleten
mindenült
arról beszéltek
a népnevelők,
hogyan
is
milyen
módszerekkel
tudatosít jak a dolgozók
széles tömegei
között
Pártunk
központi
lapja, a Szabad Nép olvasásának
és terjesztésének
fontos-

ságát-

A népnevelök
valamennyien
örömmel jöttek el az
értekezletekre,
mert tudják, hogy a Szabad Nép előfizetői
számának
növelésével
is
erősítik „ béketábort,
hiszen az újabb ezer és ezer Szabad
Néo olvasó
Pártunk
központi
lapjának
rendszeres
olvasásával
is egyre ön tudatosabban harcol a béke
ügyéért.

A Fodor-telepi pártszervezetben a népnevelök nagy figyelemmel hallgatták
Szántó Margit
elvtánső,
párttitkár
szavait,
majd hozzászólásaikkal még értékesebbé tették az értekezletet.
Fegyver

és hűséges

segítőtárs

Csikós János elvtárs
hozzászólásában elmondotta, mennyire fontos mindennapi munkánkban a Szabad Nép rendszeres olvasása.
— Munkánkban, mindennapi
életünkben fegyver és hűséges
segítőtárs a Szabad Nép — mondotta. — Éppen ezért kell, hogy
minél többen olvassák Pártunk
központi lapját. Ennek tudatában indulok majd ki a dolgozókhoz és ezeknek a szempontoknak
figyelembevételével világítok rá
arra, mit jelent számunkra
a
Szabad Nép olvasása.
Csikós elvtárs szavait valamennyien helyeselté-k, majd egymásután emelkedtek hozzászólásra a népnevelők. Máskor- sem,
de különösen ezen az értekezleten egy népnevelő számára sem
volt közömbös a Szabad Nép. A
felszólalók
mindegyike ígérte,
hogy jó munkát végez és minden eréjévél és tudásával azon
lesz. hogy az eddiginél
jóval
magasabbra
emelje a Sznbad
Nép olvasóinak táborát. Filep
Ödön, Bán Sándorné és a többi
felszólalók is kifejtették, hogy
Pártunk központi lapjának olvasása segít a munka jobb megszervezésében, gazdag felvilágosítással szolgál kül- és belpolitikai téren s egyben közelebb
hozza az olvasókhoz
példaképünket, a Szovjetuniót, a szovjet népet, amely
önzetlenséget
nyújt szocialista hazánk építésében, Az értekezlet végén a népnevelök nagy lelkesedéssel hívták ki Szabad
Nép-előfizetést
gyűjtő versenyre a Petőfi III.
alapszervezetének népnevelőit.
Én assal megyek ki
a
esaládokhon

Ap értekezlet befejezése után
sem távoztak el a népnevelők.
Arról beszéltek egymás között,
hogyan indulnak majd ki dolgozó
társaik közé s hogyan világítanak rá arra, mennyire szükséges minden békeszerető embernek a Szabad Nép olvasása.
Bán Sándorné pedagógiai tanár elmondotta a körülötte állóknak, hogy rávilágít majd arra: nincs olyan üzemi, hivatali
és kereskedlmi vállalati dolgozó,
akinek
ne tudna
segítséget
nyújtani a Szabad Nép.
Rékasi Nagy István, a Fickszalámigyár dolgozója úgy világít majd rá a lap olvasásának
szükségességére, hogy megmagyarázza.
milyen
segítséget
nyújt mindennapi életünkben a
Szabad Nép. Mrtden meglútogatottnak külön-külön megmagyarázza, hogy a Szabad Nép is
hozzásegít bennünket az imperialisták aljas
cselekedeteinek
leleplezéséhez, fejleszti ideológiai tudásunkat, hazaszeretetünket, tehát hatalmas fegyver a
béke megvédésében.
— En azzal megyek ki majd
a családokhoz — mondja Körösi
Józsefné, a Felszabadulás tszcs
tagja —, hogy összehasonlítást
teszek a nyugati kapitalista sajtó és a Szabad Nép között. Megmagyarázom, hogy addig, míg a
nyugati, sajtó hazugságokkal,, rá-

galmakkal félrevezeti a dolgozó
népet, a mi sajtónk és általában a szocializmust építő országok sajtói
magát a valóságot
írják meg. A mi életünkről, a
mi munkánkról, a valóban elért eredményeinkről írnak és a
Párt . útmutatása alapján nevelnek. tanítanak bennünket. Azt is
megmagyarázom, hogy az a 11
forint, amibe a
havi előfizetés
kerül, sokszorosan megtérül, hiszen a lap olvasásával jobb és
eredményesebb munkát tudunk
végezni.
Nekünk
népnevelőknek
példát kell
mutatnunk

Kedden délután háromnegyed
6 felé igen élénk volt a Rókus
II. pártszervezel környéke
is.
Nem régen hagyták abba a munkát a népnevelő elvtársak az
üzemekben, de utána sietve igyekeztek a pártszervezet felé.
A terem már zsúfolásig megtelt, halkan beszélgettek egymással az elvtársak. Mindnyájan
tudták, miről lesz szó s már
előre megbeszélték, hogyan vég-

zik majd népnevelő munkajukat
a Szabad Nép terjesztése érdekében.
Sárvári Mihály elvtárs, a pártszervezet titkára beszámolójában
arról beszélt, hogy az egyre élesedő nemzetközi helyzetbea fokozottan szükség van arra, hogy
minden dolgozó a sajtón 1 eresztül is megismerje a nemzetközi
kérdéseket, a békeharc feladatait.
Ezért is fontos, hogy minél több
dolgozó kezébe adjuk a Szabad
Népet s megmagyarázzuk, miért
fontos a
pártsajtó olvasása.
Népnevelőink feladata tudatosítani a dolgozókban, hogy munkájukhoz nagy segítséget ad a
pártsajtó rendszeres olvasása.
A beszámoló után Péczeli Miklós elvtárs nyújtotta kezét elsőnek hozzászólásra.
— Igen örülök annak — mondotta —, hogy erre az agitációs
munkára már átszervezett népnevelő csoportokkal indulunk ki.
így sokkalta jobb, eredményesebb
munkát tudunk végezni. Az agitáció során még jobban megismerkedünk majd a családokkal
s népnevelő munkánkon keresztül még közelebb kerülnek
a
Párthoz.
Gót István elvtárs ezekét
mondotta:
— A mi munkánkhoz is elengedhetetlenül szükséges a sajtó
olvasása. Nekünk, népnevelők-

a koreai

nek, mint mindenütt, ezen a téren is példát kell mutatnunk. Jó
népnevelő
tapasztalatokat tu
dunk szerezni a Szabad Nép-böl
és szerintem nem végezihet jó
munkát a népnevelő, ha nem olvassa a Szabad Nép-et.
De nemcsak ebben a két alapszervezetben, hanem valamenynyi
területi
alapszervezetben
ilyen lelkesen beszéltek a népnevelők és az elkövetkezendő napokban még nagyobb lelkesedéssel indulnak harcba a Szabad
Nép előfizetői táborának növeléséért, mert tudják, hogy az
ország valamennyi becsülete.?
dolgozójának érdeke az, hogy minél többen olvassák azt a lapot
amelyről Révai elvtárs ezt irta
két évvel ezelőtt: „A Szabad Név
nem akármilyen lap, nem egy
újság a többi közül, hanem az
ország vezető Pártjának központi
lapja, harci szerv, irányító sfterv,
nevelőszerv, melynek rendszeres
olvasása nélkül a párttag nem
lehet jó kommunista, a pártmunkás nem lehet jó pártmunkás, az élmunkás nem lehet példamutató a termelésben, melynek
rendszeres olvasása nélkül senki sem lehet tudatos résztvevője
a népi demokrácia építésinek, a
szocializmus alapjai lerakásának."

készüljön a Pártkongresszusra
Alsóváros L pártszervezete

I vezetőség nem dolgozta lel
Rákosi elvárj október 27-1 beszédéi
De nézzük meg, hogyan készül és hogyan hasznosította Rákosi elvtárs
útmutatásait például az Alsóváros I. pártszervezet? A terület lakosságának túlnyomó része kis- és középparasztokból áll. Mégis a páltszervezet
tagjai
között egyetlen dolgozó
paraszt sincs. Pedig a terménybegyűjtésnél több dolgozó paraszt kitűnt eredményes munkájával. Az Alsóváros I. pártszervezet tag- és tagjelöltfelvételi
munkáján az pktóber 27-i beszéd sem változtatott,
azóta
sem szerveztek be dolgozó parasztokat a tagság közé.
A vezetőség munkájában a
hiba ott kezdődik, hogy csak
beszélnek a
tagjelöltfelvételről,
de
gyakorlatban semmit sem
tesznek ennek érdekében. Nem
tanulmányozták át alaposan Rákosi elvtárs beszédét sem, hiszen már nem. is emlékeznek, ar-

ra, hogyan dolgozták fel az október 27-i beszédet és a Központi Vezetőség határozatát. Ez a
hiányosság legélesebben a vezetőségi gyűléseken
mutatkozik
meg.
„Ma'dbeküldik, ha lesz!"

II

helyzetről

Vasárnap délelőtt 9 órakor a Szabadság Moziban * Nemzetközi
kérdések előadássorozat keretében ,.A koreai események legújabb fejezete" ciinme.1 igen fontos és érdekes előadást tartanak. Az előadáson
a békebizottsági titkárok és tagok népnevelők is feltétlenül vegyenek
részt, mert igen sok fontos szempontot ad a jó agitációhoz. Az elő.
adást egyébként a központi előadó iroda egyik tagja tartja meg.

fl tan- és tagielöltfclvéttli munka megjavításával

Pártszervezeteink megerősítésének egyik fontos előfeltétele a
tag- és tagjelöltfelvétel munkája. Egyre nő azoknak az üzemi
és paraszti dolgozóknak száma,
akik eredményes termelési, mezőgazdasági munkájukkal bebizonyították szeretetüket Pártunk,
népi demokráciánk iránt. Rákosi
elvtárs október 27-i beszédében
rámutatott a tag- és tagjelöltfelvételi munka hiányosságaira.
Kihangsúlyozta: „A
középparasztok legjobbjainak a Pártba
való felvételére is irányt kell
venni, annál is inkább, mert ők
is irányt vesznek
Pártunkra."
Rákosi elvtárs
beszéde valamennyi pártszervezetnek nagy
segítséget nyújtott a
további
munkához. A tag- és tagjelöltfelvétel állandó feladata a pártépítés munkájának. Ez a feladat
még fontosabbá vált most, amikor Pártunk V. Kongresszusára
készülünk.
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kampányszerűen, hanem tervszerűen kell végezni.
Helyes, de nem elegendő az,
hogy a vezetőség egyes alkalommal maga is kimegy népnevelő
munkára és egyszer-kétszer meglátogatják a termelésben élenjáró dolgozó parasztokat. Ezt a
murakát állandósítani és fokozni
kell. így maga a vezetőség is
meg'smeri azokat a problémákat
amelyek a parasztság életében
felvetődnek. Ezeket a tapasztala
tokát a népnevelöknek átadva arra kell törekedniük, hogy minőségi népnevelő munkát folytassanak, megismertessék és megszerettessék Pártunkat a dolgozó parasztsággal.

t

Párthire

k

Tömegszervezeti titkárok
figyelmébe!
A Szabad Nép-kampány beindítására ünnepélyes
gyűléseket
tartsanak
atapszervezeteinkben,
10-én, vagy 11-én. Előadók a tö.
megszervezetek alapszervi titkárai. Szakmaközi bizottság sz.akcsoportonkint tartsa meg a gyű.
léseket.
Agit. Prop. Osztály.

fllaoszerveze i titkáraink
és iömegszervezeti titkárok
figyelmébe!
A Szabad Nép egyéni, kékszínű,
négyrészes előfizetői
blanketta.
„Nyugta".sze'.vénye az előfizetőhöz kerül. Az „Elismervény" rovaton kell befizetni a pénzösszeget még aznap a postára. A postán visszakapja az „Elismer vényt" az előfizetésgyüjtő és ezt
beadja az alapszervezet titkárának, aki
összegyűjtve, minden
este 9 óráig eljuttatja a Pártbizottság I. emelet 12. számú szobájában Kardos elvtársnak, személyesen. Az Elismervény hátlapjára rá kell irni az előfizető
nevét, címét és foglalkozását. Az
Értesítés-szelvényt a posta azonnal továbbítja a Szabad Népnek.
Az eller.örző-szelvény a postánál
marad.
Az üzemi előfizetések fehérszínű, háromrészes blankettájábói
az elismervény az üzem pártti káránál marad,
ak: ezt beid ja
ugyancsak Kardos elviéi shoz és
a hátlapra ráirja, hogy hány előfizetőnek fizettek be »r. üzemi
előfizetés díját. Az Értesi'ést i,.
posta felküldi azonnil a Szabi d
Néphez, az E'leuörző-szeivény a
postánál marad. Az előfizetők részére a lap megindítása január
16 án. fébruár 1-én és február
16-án történik.
Agit. Prop. Osztáij.
üzemi, hivatali titkároknak!
A megküldött listák alapján az
összes népnevelőket küldjék ki a
megjelölt kerületi pártszervezetbe, ott megkapják végleges beosztásaikat. Akik az. éjjeli műszakban dolgoznak, azokat legkésőbb
január 13-ig ki kell irányítani.
Akik 2—10-ig dolgoznak, azokat
január 17-ig.
Agit, Prop. Osztály.

A pártszervezet munkáját a
tömegszervezetek jó munkáj a is
segíti. De hogyan segíti az Alsóváros I. pártszervezet a tömegszervezetek munkáját?
A Párt utánpótlását, a tagjelölteket, mint valami
ritkán
felbukkanó tüneményt a
DEÉrtesítjük az alapszervezeti titFOSz-tói és a többi tömegszerkár elvtársakat, hogy u Bolsevik
vezettől várják, olyan formán,
Párt útja c. előadássorozaton kívül a népnevelők és Békcblzotthogy „majd beküldik, ha lesz."
sági tagok részére
a nemzetközi
— És, hogy dolgozó parasztot
Javítsuk meg a ttimegsiervezetek
kérdések ciniű
előadássorozatot
még nem vettek fel a tagok sois meg kell szervezni. A látogatámunkáidt
rába, ennek okát abban látják,
si jegyeket erre külön
kiküldhogy a tömegszervezetek roszMeg kell javítani a kapcsola- tük az elvtársaknak. Külön kap.
szul működnek, pedig a párt- tot a
tömegszervezetekkel. A Iák meg a békebizottsági tagok, a
szervezet hivatott arra, hogy pártszervezet rendszeres útmuta- békefeletősükön keresztül és külön küldtük ki a titkár elvtárfelkarolja, irányítsa és vezesse tásokkal lássa el tömegszerve- saknak
az ulapszervezetekhez.
A
a
a tömegszervezeteket.
kiküldőit
zeti vezetőket. Hívják meg őket pártszervezet részére
Ahhoz, hogy a pártszervezet egyes vezetőségi ülésekre és kö- jegyeket áz elvtársak a népnevemegjavítsa
tagjelöltfelvételi zösen beszéljék mg a további fel- lőknek adják kl. Az előadások a
Vörös Csillag-moziban
lesznek
munkáját, elengedhetetlenül fon- adatokat és a felmerülő problé- megtartva. Egyik vasárnap a Boltos. hogy a párttitkár és a vesevik Párt
története címmel, a
zetőségi tagok politikailag ké- mákat. Szervezzék be a dolgozó másik vasárnap a „Nemzetközi
pezzék magukat. Nem ezt bizo- parasztokat a tömegszer^ezetelt- kérdések" címmel.
Felhívjuk
az alap- és közép,
nyítja az Alsóváros I. pártszer- be. Ismertessék meg velük, mit
figyelmét,
vezet
vezetőségének munkája, I köszönhet dolgozó parasztságunk fokú propagandisták
részükre szombaton, 13-án
hiszen a napi munkánkban nagy a Pártnak és hogyan értük el ed- hogy
Világít- délután fél 0 órakor szeminárisegítséget nyújtó Szabad Népet digi eredményeinket.
umot tartunk az alapfnkúaknak a
sem olvassák rendszeresen. Az sanak rá Pártunk célkitűzéseire
Klauzál Gábor-gimnáziumban,
a
mert
dolgozó
parasztjaink
okkor
kilzépfnkúaknak
a Pártoktatás
egyik vezetőségi tag ezt meg is
közelednek
a
Párt
felé.
ha
megHázában.
említi
ilyenformán: „Tudom,
31a délután 6 órakor a Pártokhogy fontos volna az újságolva- ismerik és megszeretik a Pártot.
A február 24-én lezajló Párt- tatás Házában a közép, és felsősás, de olyan
sok a dolgom,
kongresszus történelmi jelentő- fokú egyéni és magántanulók réhogy erre nem jut időm"
szére, akik a káderképző tanfoségű lesz az egész magyar dol- lyamra járnak, nyilvános konzulTervszerű tag- és tagjelSItlelvételi
gozó nép életében. Ennek sikerét tárlót tartunk, a „szocialista ipamunkát
segíti elő az Alsóváros I. párt- rosítás elvi kérdései" című anyagból. Az elvtársak feltétlen jelen,
A hibák kijavításához minde- szervezet is. ha a meglévő hibái- jenek meg.
kat kijavítják olyanformán, hogy
nekelőtt az szükséges, hogy a a Központi Vezetőség határoza•
vezetőség
dolgozza fel a Köz- tát munkájúk középontjába állítPénteken délután 5 órakor műponti Vezetőség
október 27-i ják és a munkájukban élenjáró szaki értekezletet tartunk Kálvinhatározatát. Ennek alapján kon- dolgozó parasztok felvételével tér 6 szám alatt. Pontos megjelenést kérünk. A meghívót mindenki
kréten meg kell határoznia a erősítik Pártunk sorait.
hozza magával.
1
feladatokat. Munkájukat nem
„(Cs. M.)
Ipari Termelési Osztály,

CSÜTÖRTÖK,
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A SzövOSz II. Küldöttgyűlésének határozata

A tömegek javaslataival segítsük elő
* szegedi pártértekezlet sikerét

A SZÖVOSZ II. Országos KüldöttVállalják a továbbiakban, hogy a szövetkezetek gazdasági
munkájágyűlése ihatározatot
hozott, mely- beadási
kötelezettség
teljesítése ban meg kell szilárdítani az egyéMár csak néhány nap választ e' let elé terjesszék. Számba kell venben megjelplte a földművesszövet- ulán megmaradó minden felesleges ni felelős vezetést.
bennünket a szegedi Pártértekez- niök és meg kell vitatniok ezeket a
kezetek előtt álló feladatokat.
termény és termék szervezeti felSzéleskörűen ki kell fejleszteni a lettől, amelyet érdeklődéssel várnak javaslatokat, amelyek bizonyítják
— Szilárd
meggyőződésünk
— vásárlásai, a szövetkezetek széles- földmüvcsszövetkezelek
dolgozói Szeged kommunistái és pártonkí- mennyire erős a kapcsolat Pártunk
mondja a többi között a határozat körű politikai felvilágosító és szer- közöli a szocialista munkaversenyt.
vüli dolgozói is. Vasárnap a P á r t . és a dolgozó tömegek között.
hogy földniűvesszövetkczeti moz- vező munkája
utján biztosit jak. A szövetkezetek
gazdálkodásának értekezlet küldöttei megtárgyalják
Pártunk különös jelentőséget lugalmunk
továbbfejlesztése
elvá- Kiszélesítik a szállítási szerződések- minden területén a legmesszebbmemajd az eddig végzett munkánkat, lajdonit ezeknek a javaslatoknak
laszthatatlan a béke iigvétől: szö- nek rendszerét.
nő takarékosságot kell
érvényesi, annak eredményességeit
és
hiá- hiszen Pártunk figyeli, tanulmá.
vetkezeleink
lovábbi erősítésével
Többet törődnek a különféle mel- leni.
nyozza a tömegek hangját, véle.
nyosságait,
és
megszabják
a
párthozzájárulunk
a béke magyaror- léktermékek. hulladékok
felvásárFelhívja a határozat a SZÖVOSZ
Pártunk,
szági frontjának megerősítéséhez.
lásával. Ezzel is elősegítik
a mi. vezetőinek figyelmét olyan bérezési szervezeteink előtt álló feladatokat, menyét és tannl tőlük.
fel- most a Kongresszus előtt is a töFöldművesszövélkezeteink
to- uiszlertanács takarékosságról hozott rendszer kidolgozására, amely biz- amelyek megoldása fokozott
megekhez fordul, kéri * párttagok
vábbfejlesztése terén cgvik legfőbb határozatának végrehajtását.
tosítja
a szövetkezeti
dolgozók adatokat ró ránk. különösképpen
feladatunknak tartjuk, hogy a falu
Jelentős mértékben növelni kell a anyagi érdekeltségét munkájukban. most.
az Országos
Kongresszus és a pártonkívüli dolgozók támominden becsületes
dolgozóját be. földművesszövetkezetek szerepét
a
gntását is a feladatok megoldásá.-lőkészités'ének munkájában.
A munka eredményessé léidének
vonjuk a szövetkezet mindennapos falu áruellátásában is,
A Pártértekezlet sikeréhez nagy- hoz;
a
munkájába.
Tudatosítanunk kell,
A földművesszövetkezetek legfőbb elengedhetetlen feltétele, hogy
Ezért jelentős és felelősségteljes
bab hozzájárulnak majd azok a j a .
hogy az a jó földművesszövetkezet, feladatuknak tekintik az önkéntes, földművesszövetkezetek tevékenysévasiatok, amelyeket „ pártértekez feladat pártszervezetcink és a külamely kíméletlenül
és szüntelenül ség elvének szigorú betartásával az ge még szervezettebben illeszkedjék
majd | döttek számára, ezeknek a javasla.
ál- letek küldöttei terjesztenek
hurcol a dolgozó nép ellenségei el- ú j termelőcsoportok alakítását
és be az egész népgazdaságunkat
•lő munkánk további megjavítása j toknak felkarolása s előkészítése a
len
I a már meglévők további erősítését. fogó tervgazdálkodásba.
ve. szegedi Pártértekezletre. Ezek a jaA határozat további részében vál- a kiizépparusztnk
bekapcsolódása
Szövetkezeti mozgalmunk
építé- érdekében. Pártszervezeteink
nagyban
hozzájárulnak
»< vaslatok
látják, hogy a szövetkezés előnyei- érdekében a III típusú tcrinelőeso- sében. megerősítésében már
eddtg ffetőségelnck. a küldötteknek
nek széleskörű megmagyarázásával : portok szervezését és támogatását, is felbersiillietellen segíiséget nyuj most a legfőbb feladatuk, hogy elő. majd az Országos Pártkongresszus
a felemelt üzletrészek befizetésével | Fokozottabb áruellátással, előnyös, tollak számunkra
a Szovjetúnió segítsék az alulról jövő kezdemé. sikeréhez s a Kongresszus által
a szövetkezet gazdasági előnyeinek I gyors és pontos kiszolgálással
is szövetkezeti mozgalmának
gazdag nyeséseket, a konkrét javaslatokat, j megszabott feladatok végrehajtási.
n tagság részére való
fokozottabb elősegítjük
ünnepélyesen fogad, •zekét átvitaseák és a Pártértekez • hoz.
a termelőszövetkezeti tapasztalatai,
tudatosításával a szöveikezetek tag. tagok boldogulását
folytatja a juk. — mondja a határozat — bogv
szövetkezeti mozgalmunk továbbfejlétszámát a dolgozó
parasztság határozat.
újabb százezreivel emelik.
A továbbiakban a határozat e'fo. lesztésében a Szovjetúnió tapasztaElhatározták, hogy a legközeleb- gndja
a tolnuinegyci választmány ; tatait ezentúl még jobban felhaszbi taggyűléseken a szövetkezeti (ag- javaslatára a SZÖVOSZ megyei köz- 1 náljuk.
ság legjobbjaiból ténylegesen
dol. pontjainak önálló megyei szövetsé- j Küldöttgyűlésünk
munkájában
gozó tughizottságokat választanak. gekké való átalakítását. A földmű- j nagy segítségünkre volt az. hogy l a .
A
Egyre szélesedik az ország dol- alul teljesítő dolgozók számát
A határozat ezután
hangoztatja, vesszövetkezetek a megyei szövetsé- náeskotásainkon a Szovjetunió képkülföldről
valutáért
beszerezhető
gozóinak
lelkes
munkafelajánlása
a
hogy féltő gouddn! őrködnek
a gek tagjai.
a megyei szövetségek viselői mellett a lengyel, csehszlo- Pártkongresszus tiszteletére. Egyre autóalkatrészeket
hazai anyagokszövetkezelek tisztaságán, valamint pedig a SZÖVOSZ tagjai lesznek. A vák. és román testvéri népi demoújabb üzemek dolgozói csatlakoznak ból a régi anyagok felújításával pómegállapítja azt is, hogy földmű
közvetlen irányítás biztosítása ér- kráciák küldöttei, valamint az olasz a Hofherr-gyár kezdeményezéséhez. tolják és megindítják a j ócjHkavasvesszövetkezelelnk erőit mozgósítu-, dekében létrehozzák n megyei sző- és francia haladó szövetkezeti tűA MAVAG DlSz-szervczetétiek és hulladékanyagok reódszeres gyűjni kell a minisztertanács kétéves I vétségek járási kirendeltségeit
és ! uicgck képviselői is résztveitek,
ifjúmunkása' kongresszusi fogadal- tését.
növénytermesztési és állatlenyészté- ' me'léjük népi
ellenőrzési, tanács. ! 1 adatában vagyunk annak, hogy
A Dunakeszi Járműjavító Miibe".v
sl tervének
népszerűsítésére
és ( adói szervként a füldmíivcsszüvet- eddigi eredményeinket
Pártunknak mukat levélben küldték el Rákosi
dolgozói vállalták, hogy első neelvtársnak.
eredményes megvalósítására.
kezetek küldötteiből járási választ- és munkásosztályunknak köszönbet„Vállaljuk — írják leveliikben —, gyedévi tervüket 11 nappal a kitűMezögazdaságunk
korszerűsítése i Hiányokat szerveznek. Megszüntetik jökA— mondja végezetül a határo.
érdekében a szövetkezetek az eddi- a kettős vezetést oly módon, hogy zat. — De tudjuk azt, hogy meg. hogy a száz százalékon alul termelő zött határidő előtt befejezik és terifjúmunkások
számát
február 2-1-ig ven felül újjáépítenek öt négytengieknél lelkiismeretesebben
foglal- minden szövetkezeiben egyesítik az növekedett feladaainkat csak akkori
' if".
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u
sztaOjiM.visiaK
es eamunKakóznak
a„ szerződéses termeléssel
elnök é,s ügyvezetői
elvégezni, ha mim
mélykocsit február 28-i határidőre.
sok
niunkamódszeráiadásával
három
fokozottabb gondot fordítanak
arA szövetkezelek
helyes
irányú kálikban még
hívebben követjük
A Pártkongresszus
napjáig
3500
százalékra
csökkentjük.''
ra. hogy minél löbb dolgozó, kis. fejlesztése érdekében alapvető fel- Pártunk és egész dolgozó
népiink
A
MÁVAG fiataljai
vállalták, kiló vcsanyagot és harminc köbmées középparaszl Igéiiyheveliesse
a adatnak tartják u munkafegyelem. szeretett vezérének, Rákosi Mátvás
hogy 105 százalékos teljesítményü- ter faanyagot takarítanak meg.
korszerű gépi munkát.
a tervfegvelem megszilárdítását.
A elvtársnak útmutatását.
ket a kongresszusig 130 százalékSzélesedik a gépállomások és terra emelik, ieleulegi 5 százalékos se- melőcsoportok
dolgozóinak
konlejtjüket két és félszázalékra csök- gresszusi versenymozgalma i«.
Az
kentik. Válla ták, hogy a jövőben érsekvadkerti gépállomás
dolgozói
még fokozottabban takarékoskodnak fokozottan takarékoskodnak a géa villannyal, a, sűrített levegővel és pek
karbantartásához
szükséges
grafittal, valamint azt, hogy a kon- petróleummal. A pécsvárádi gépálgresszus napiáig minden ifjúmunkás lomás dolgozói február 24-ig női
A Kínai Demokratikus Liga központi végrehajtó bizottságának jelentése
verseny- traktorosbrigádot
szerveznek.
A
m
ii
„ ü l . . ' 1 " ! ' szgbolcs-sza tanár m egyei gépállomáeme- szerződés: . . ..
A'Kínai
Demokratikus -Liga gyasztási
cikkek á r á t . Fokoz- rekednünk kell a muv<
A roozdonygyári fiatalok telku- sok emelik a talajmunkára köt,end,ö
Központi V é g r e h a j t ó Bizottsága n u n k kell az építkezések ütemét. lésére, F o l y t a t p p n k kell az értntfSft" a' felesleges- ráktárkészlete- szerződések számát
hatodik teljés ülésezésén elfoga- A nemrégiben felszabadított te- telmiségiek
- nagy" tömegeinek
ket'. A szerszámgyár! fiatalok a műA nagyszénási ,,Dózsa" termelődott egy
politikai
jelentést, rületeken is ki kell t é p n ü n k
a ideológiai
átnevelését és széles szaki értelmiségi fiatalokkal karölt- c«oport párosversenyre hívta a kisamely többi között a következő- feudális befolyások minden gyö- körben fejlesztenünk, kell a
ha- ve a poligzton szerszámacélból 500 királysági >,Ifjú gárda"
termelőket m o n d j a :
kerét és meg kell j a v í t a n u n k
a zafias és nemzetközi szellemben kilót takarítanak meg a kongresz- szövetkezetet. 12.000 forint megtaszuő napjáig és a kongresszus nap- karítást crnek el azáltal, hogy gaznép életszínvonalát. V é g ü l tö- történő nevelést.
A z a m e r i k a i imperialisták —
ján a megtakarított anyagokból új daságuk központiába vezető bekötőminden szándékuk és céljuk erszerszámokat gyártanak
út földmunkálatait maguk végzik él
re m u t a t — be a k a r n a k törni
„ígérjük Rákosi élvtársnak, a nú társadalmi munkában. Kijavítjuk a
minden
szeretett édesapánknak — fejeződik kazalozást. a gazdálkodás
Kínába.
Tények
bizonyítják,
területén bevezetik a takarékoskobe
a
levél
—.
hogy
fiatalságunk
hogy az amerikai
imperialisták
minden lendületével harcolni fogunk dást. Vállalják, hogy új tagok felösszefüggő
tervet dolgoztak k i
vételével erősítik termelőszövetkezea termelés és a tanulás voualán."
Több
szegedkörnyéki
termelőcso
alkalmas
hizlaldát
és
a
20
anyaK í n a elleni agressziójuk meginA vasút és autójavító vállalatok tüket.
A dolgozói is lelkes munkafelaiánl/sodítására. A koreai fegyveres in- portban építettek új istállót, silót kocát befogadó fiadztatót i».
Szilágyi
Sándorné.
a turkcvgi
vázió volt az első lépés tervük- és egyéb gazdasági épületet, ame- rault év folyamán épült 100 köb- kat tettek. Az V. számú autójavító „Vörös csillag" agron.jmusa a Pártlyik
elősegítik
a
termelőcsoportok
méteres
betonsilóban
elraktározott
vállalat dolgozói vállalták, hogy feb- kongresszus tiszteletére tanfolyamot
ben. A m á s o d i k lépés lénne fegyállatállományának fejlesztését.
takarmány fedezi a termetőcsoport ruár 24-ig befejezik e'.sö kéthavi szervez, melyen 3 tszcs-tagokon kíveres betörésük
Északkelet-KíA Táncsics termelőcsapoitban rö- állatállományának takarmányszük- tervüket, fokozottan takarékoskod- vül 40 egvéni gazdálkodó ismerkenába. A z imperialisták sohasem
nak a fűtési cs világítási anyagok- dik meg a nagyüzemi mrzúgaz-iálkovidesen teljesen elkészül az a 38 ségletét.
enged k meg,, hogy a nép béké-. állat befogadására alkalmas istálUgyancsak maguk építették feí kal, csökkentik a száz százalékon dás időszerű kérdéseivel.
ben és biztonságban szentelhes- ló, melyét a' csoport tuigjai egy istállójukat és 150 sertés befogadáse m u n k á j á t a gazdasági építés- szakember irányításával maguk épí- sára alkalmas 2 kifűtés hizlaldájuLevői
a sándorMvi
gépállomásról.
nek. A z
agresszióval szemben tettek fel.A termelőc&oport tagjai

Üzemekbea, gépállomásokon, termelőcsoportokbai
egyre szélesedik a kongresszusi verseny

„Hz Imperialisták sohasem engedik meg, hogy a nép békében
és biztonságban szentelhesse munkálát a gazdasági építésnek

Több szegedkörnyéki termelőcsoport tagjai
maguk

építették

fel új

kat az

istállóikat

újszegedi Ha'.adús terme,

tanúsított ellenállás és- a . hábo- felépítették a 100 sertés hizlalására lőcsoport tagjai is.
r ú megelőzése egyben a gazdasági építés akadályainak elhárítás á t jelenti.
*
• A kínai nép a béke védelmében és az agresszió'elleni küzdelmében ném áll
elszigetelve.
A béké és demokrácia'' világtáborának nagy az ereje.
F e l h í v j u k az ország egész népéi — hangzik a továbbiakban a
jelentés

— , ' hogy

következő

teljesítse

a

feladatokat:

M ndeiiekelőtt minden erőjiket
és minden anyagi erőforrásunkat a r r a
kell
felhasználnunk,
hogy
támogassuk
a
koreai
néphadsereget
és
a
Koreának
segítséget
nyújtó
kínai
• népi
• önkénteseket,
továbbá megszilárdítsuk országunk szárazföldi és tengeri
védelmét és tevékenyen
felkészüljünk
Tajvan
felszabadítására.
A r r a kell • törekednünk,
hogy
megszilárdítsuk a népi demokratikus d i k t a t ú r á t . Meg kell erősítenünk és ki' kell terjesztenünk a
népi demokratikus egységesarcvonalat. T á m o g a t n u n k
kell
a
népi
kormányt,
támogatnunk
kell M a o Ge Tung elnököt és a
K í n a i K o m m u n i s t a Pártot. A r r a
kell törekednünk, hogy megszilárdítsuk az ország
pénzügyeit
és közgazdaságát. R ö g z í t e n ü n k
l e l i a pénz á r f o l y a m á t és a fo-

így készülünk a tavaszi munkára

Az elmúlt évben több mint ezer család lépett
a közös gazdálkodás útjára a szegedi járásban

g é p á l l o m á s u n k a tavalyi tavaszi szerződéskötési tervét 119
százalékra teljesítette. Ez az ered
mény elbizakodottá tett bennünket.
A szegedi járás dolgozó paraszt- porttagok a legnagyobb egyetértés- Ennek tudható be jórészt, hogy t a .
ságának széles tömegei felismerték ben dolgoznak. Könnyebb lesz a veszi tervünket csak 89 százaléka közös gazdálkodás óriási előnyeit munkám, mert "a gép áz ember se- ban teljesítettük. A nyári cséplés-

az egyéni gazdálkodással szemben. gítségére van. Nem kell most már
Ezt bizonyítja, hogy 1950-ben a látástól-vakulásig dolgoznom, ta
járás területén 11 új termelőcsoport nulásra, szórakozásra is lesz időm.
alakult. így a termelőcsoportok
száma 35-re szaporodott. A mu't
évben a szegedi járásban 1057 dol
gozó paraszt lépett családjával
együtt a szocialista gazdálkodás
útjára. Az új belépőkkel több mint
10.000 kat hold föld került közös
művelés alá.
A csorvai Kiss Imre önálló termelőszövetkezetben egy év alatt
41-ről 80-i'a növekedett a családok
száma és ma már 112 tagja van.
A Párt útmutatását követve
a
többi termelőcsoportok is sokat fejlődtek. A szatymazi Szabadság, a
pusztamérgesi Rákóczi, a deszki
Kossuth, a kübekházi Sarló és kálapács termelőcsoportok és a szöregi Petőfi termelőszövetkezet föld
területben és taglétszámban
100
százalékos emelkedést ért el
az
ötéves terv első évében,
A kisparasztokon kívül egyre
több középparászt kéri felvételét a
"tszcs-kbe. "Szabó János 17 holdas
középparaszt amikor belépett
a
szatymazi Szabadság termelöcsoportba, ezeket mondotta: „Azért
lépek bej. mert látom, hogy a

cso.

| nél és talajmunkálatoknál azonban
már túlhaladtuk a s z á z százalékot.
Az őszi munkálatok megkezdésekor
azit hittük, hogy csak éppen
meg
kell kezdeni • a szerződéskötéseket,
nincs nagyobb erőfeszítésre szükség, hisz tavasszal túlteljesítettük
szerződéskötési
előirányzatunkat.
Ugy gondoltuk, liogy most már
megy minden magától.
Nem
jól
számítottunk. Ismét túlságosan elbizakodtunk. Ez volt az oka annak,
hogy az őszi taiajmüvetési szerző
déskötésben csak 92 százalékot értünk el.
Mindezeken
a
tapasztalatokon
okulva az elkövetkező tavaszi munkaiatokra jó előre, alaposan
felkészülünk. Megszervezzük a gépek
javítási munkálatait. A Pártkongresszus tiszteletére mi is határidő
előtt fejezzük be ezt a
munkát.
Minden erőt mozgósítunk már rnoftt
a talajművelési Szerződéskötésekre.
A szerződéskötést úgy szervezzük
meg, hogy először azokhoz a dolgozó parasztokhoz
megyünk
el
akik már tavaly is velünk dolgoztattak, Minden brigád a ír iga .te.
rületén kisgyülést tart, ahol a gazdász, a brigádvezeto, a traktoris-

lyi munkáját, s igyekeznek
meggyőzni a dolgozó parasztságot
a
talajművelési szerződéskötés
előnyéről. A kisgyűlések után egyen,
ként keressük fel u dolgozó
parasztokat. A tavaszi munkálatok
megindulása előtt minden két brigád területén összevonva kulturelóadást tartunk. Kulturetöadást tartunk a körzetünkbe eső négy köz
ségben
és a termelőszövetkezeti
csoportokban is. Tovább folytatjuk
és mindjobban kiszélesítjük a piaci
agitációt.
Tervszerű munkánk alapjának a
sikereseit végzett
szerződéskötést
tekintjük. Gépállomásaink
dolgozói
a legnagyobb
gondossággal
végzik a téli gépjavitási munkálatokat. Tudják, liogy a szerződéskötések — amelynek sikeréért
a
brigádok párosversenyben
állnak
egymással — biztosítják a
gépek
teljés kihasználását, amely keresetük emelkedését is jelenti.
A tavaszi munkálatokra történő
előkészületeket
gépállomásunk
pártszervezete vezetésével
végezzük. A szerződéskötési munkába bé
vonjuk a községi tömegszervezeteket a községi pártszervezet irányításával. Mindent elkövetünk, hogy
a tavaszi munkálatokban
minél
jobb eredményeket érjünik el a dolgozó parasztság munkája'raegkörynyitáséért, terméseredménye neveléséért.

ták kiértékelik a gépállomás tava- •

NÉMETH

JÓZSEF,

sándorfalvi .gépállomás vezetője.

eabTOKTOK, ISöl. JANUÁR

A pedagógusok feladatai a szocializmus építésében,
béke megvédésében
^

szegedi pártbizottság. Szeged pedagógust <t fontos
kérdéseket megvitató értekezletre hívta össze. Az értekezlet célja az volt, hogy a pártbizottság
észrevételei .alapján a szegedi
pedagógusok nurrtteájukban .mutatkozó /töányo'SsS.go!tat kiküszöböljék. A szegedi .partfcizotópig
részérő): ÖiktÓá János .«&' Lengyel
Mária elvtársnő tartottak beszámolókat.
.X ..*.

sonlítjuk a Horthy-rendszer idejével a mai időket
de ezek
az eredmények még mindig távolról sem kielégítő-**. Meg kell
szerveznünk az iskolán belül és
az iskolán kívül is a harco* &
lemorzsolódás ellen.. A pártszer-vezét segítsége pMflfr.t be kell
vonni ebbe a munkába a temegsZervezeteket is. Egyis területekre felelősöket keli
áMani
a
munka jó végzése érdekében.
PiklÖs elvtárs részletesen beszélt
Siklós János elvtárs beszá- az egyes tömegszervezeteknek a
molójában rámutatott arra, hogy feladatairól ebben a kérdésben.
mint minden vonalon, úgy a peA továbbiakban felhívta a pedagógusok előtt álló követelmények is megnövekedtek. Továbbá dagógusok figyelmét arra, hogy
kihangsúlyozta, hogy ha
meg- fokozott mértékben tanulmányozvizsgáljuk szocialista fejlődésünk zák a szovjet pedagógia nagyigyre gyorsuló ütemét, eiért ered- szerű tapasztalatait és ez.-ket
ményeinket, azt.látjuk, hogy bár alkalmazzák gyakorlati — és elméleti — munkájukban egyaránt.
pedagógusaink munkájában kétA szovjet pedagógia m tanít
ségtelen, van fejlődés, népi debennünket arra, hogyan ke'l ifmokráciánk fejlődésétől mégis
júságunkat hazafiságra, ÖnfeU'lemaradtak. Be kell hozr.i ezt a
dozásra, helytállásra nevelrj. Ea
lemaradást őzért is, mert
az a szovjet pedagógia megtanít
egyre élesedő nemzetközi helyzet bennünket arra, hogyan kell a
megkö ve teli
val amennyi ünk t'ől, Párthoz való hűségre és ragaszhogy köznevelésünkben mutatko- kodásra nevelni ifjúságunkat,
zó hiányosságokat, lemaradásunnagy tetszéssel fogadott
kat kiküszöböljük. A pedagóguelőadás után Lengyel Mások munkájajs hozzájárul ahhoz, ria elvtársnő beszélt a szocialishogy- minél Több müveit elvhü, ta nevelés elvi és gya'co-.ati kérbátdr harcos ós haziszerető fia- déseiről. Magasszínvonalú
előtalt ítaveljUnk — a szocializmus adásában a szocialista pedagógia
építésének minél több és jobb klasszikusainak
megállapításai
harcosát.
alapján igen értékes következteSiklós elvtárs elsősorban ,-az téseket vont le. Ismertette a legiskolákban folyó politikai nevelési nagyobb pedagógusok, Sztálin és
hiányosságáról beszélt rész'ete- Lenin elvtársak mellűt, Kalirin,
pebben. Igen gyakran még csak Mekarenko egyes tételeit a szojelspó ós nem szerves része a cialista nevelésről és azoknak alpolitikai nevelés az oktató mun- kalmazását a mi viszonyaink kökának. Ennek .egyik oka az, zött.hogy maguk a pedagógusok sinKihangsúlyozta különösen a
csenek még politikailag azon a
fegyelem kérdését,
fokon, amit a követelmények tő- szocialista
rámutatva
arra,
hogy miiden új
lük megkívánnak. Ezenkívül pedig a pedagógusok közül számos társadalmi rend az embere? köjó, becsületes, a, népi demokrá- zött ú j kapcsolatot, új fegyelmet
ciához hü Tanító, tanár rhles a követel. ,,A tudatos fegyelem'* —
Pártban. Rámutatott Siklós elv- mondotta — „a szocializmusért
tár^ jtjrra,. hógy a pedagógusok folyó harcban és a munkában
között Végzendő politikai munka résztvevő emberek öeozo'orrotthiányosságáért az elsők között ságából, egységéből ered, a tufelelős a pedagógus szakszerve- datos fegyelem elválaszthatatlan
része a közösség egyyé<űs akazet,
ratának. Fegyelem nélkül nem
J gon komoly hiányosság pe- lehet szocializmust építeni,
mi
dagógusaink munkájában:
a tanulmányi fegyelem megszilárdításában nem érik el a kívánt
eredményeket. Vonatkozat ez az
általános iskoláktól a legfelsőbb
iskotálfjg, egyaránt.

Még

mpvlig

itdig szocializmust akarunk építeni."
Becsületes és félkészült munkával mélyítsük el ifjúságunkban
a haza, a Szovjetunió, Sztálin és
Rákosi elvtársak iráni} szere/etet, neveljük bátorságra, határozottságra, önzetlenségre, beciuletességro fiataljaink »t,
hogy
szilárdan megálljuk helyünket a
békefront
szegedi
szakaszán,
hogy minél hamarabb felépítsük
a szocializmust — fej vte be
nagy tapssal fogad"U beszédét
Lengyel elvtársnő.
jSjzámos tanító, tanár szólott
hozzá az előadásokhoz
(Ebeket a hozzászólás >\at lapunk
következő számaiban; ,,Pedagógusok tapasztalatai" cím
aiatt
közöljük.)
Az értekezlet végén
Ko.ek
Józeefné elvtársnö; a
szegedi
Városi Tanács oktatási és népművelési osztályának vezetője
szólalt fel. A Város! Táuics nevében üdvözölte a megjelentekét
és hangsúlyozta, hogy az értekezlet legnagyobb íanu'sága az
voit, hogy rámutatott a Párt szerepére a pedagógusok
munkájában. „Pártunk célkitűzési " —
mondotta — ,,a
szocializmus
megvalósítása." — A mi feladatunk, hogy Pártunk célkitűzését
minél több szocialista ember nevelésével segítsük el5. E z e n * a
téren, az ú j ember vuto/écsulásárak terén, nem vagyunk magunkra hagyatva, Előttünk áll a
szovjet pedagógia harminchárom
éve.* tapasztalatának gazdag kinccsháza. A szovjet pedagógia a
kommunista nevelés tudománya.
Jgazi tudománnyá azáltal fejlődött, hogy magáéivá tette a BrtSfvik Párt, Sztálin etatárs tapzsstalatait.
Nekü:uí, ffzegedi
pedagógusoknak Is ez most elsc sorban a feladatunk.
ígéretet tett Köbéit elvtársnö
Pártunknak, minden megjelent
pedagógus nevében, hügy Pártunk politikáját, Pártunk határozatait magukévá téve igyekeznek a jövőben az eddiginél jobb
ég eredményesebb Műikül végezni.

Több mint 140 holdon létesítenek
kertészetet a szegedkörnyéki tszcs-k

A "szegedi „Táncsics1' termelőcsoport a mu'.t évben 6 holdon öntözéses konyhakertészetet létesített. A
6 hold terméséből több mint negyvenezer forint bevétele volt a csoportnak A mult év tapasztalatait
figyelembe véve, az idén már
28
holdon létesítenek konyhakertészetet. Az öntözőcsatornak megépítését
Siklós elvtárs itt rámutatott a csoport tagjai nagy lelkesedéssel
arra, hogy jóllehet ezei a téren végzik és nagy részét már elkészíis igen .komoly eredményeket ér- tették.
tünk el, különösen ha összehaA konyha kertészet előnyeit látia

igen nagy á lemorzsolódás az iskolákban, ami szintén armak a következménye, hogy non tudtunk
kellő politikai és felvilágosító
munkát végezni a tanulás megszerettetésé érdekében, a tanulás
fontosságának
tudatosítása érdekében.

a többi teTmelőcsoport is. Ennek
tulajdonitható, hogy az idén 143
holdon létesítenek a szegedkörnyékl
termelőcsoportok konyhakertészetet,
melyből 113 holdat öntöznek.
A
termelőcsoportoknak ez az elhatározása elősegít! Szeged zöldségfélékkel való ellátását.
Nagy gondot fordítanak a «egedkömyé-ki termelőcsoportok gyümölcsöseik gondozására.
A
..Dózsa"
termelőcsoport 10 holdon új gyümölcsöst létesített, ame'-yet tervük
szerint 40 holdra bövitenek.

APRÓHIRDETÉSEK
SERTÉS fiatal kb. 170 kg-os eladó.
I
ADAS.VftTEI.
I
Sztálin-körút 53.
15649
CSEMEGEPAPRIKA korlátlan meny- 125-ös Csepel motorkerékpár majdnyiséghen kapható. Meinl fiókban, nem új, eladó. Ddni-utca 6. DélLcni'n-u 6
előtt.
L I B A A P R ö L é K , hús. l i b a h á j , m á j , 7 plusz 2-es Orion nyomógombos
kacsa, csirke napon:3 -legolcsóbban csúcsszuper és 4 plusz 2-es Orion
Fodornénál, Kigyó-utca. 1. ,
jutányosán eladó. Érdeklődni: KölKESZTYŰ harisnya, divatos kar- es e y - u t c a l a f s r t ö ^ ^ ^ ^ 15664
digánok sálak nagy választékban.
| KÜLÖNFÉLÉK
|
Pauluszné, Kölcsci-utca 3.
' KOMBINÁUTSZEKRÉNY,
konyha, IGAZOLVÁNYKÉPEKET
olcsó árberendezés, 6 darab borszék megve- ban készít Szabndl-fotó, Tclekl-utca
hető Spitzcr asztalosnál. Attita-utca 5 szám.
lő. szám.
15656
BŐRKABÁT javítás vízhatlan
fes130 kg-os fiatal zslrsertés fele rétéssel szakszerűen készül. Csordás
sze eladó Teleki-utca 10
15654
bőrruhakészítőnél, Szt. Miklós-utca
ALIG használt Orion szuper alkal7 szám.
mi vélet Dugonics-tér 1, rádiós.
KERÉKPÁR varrógép, Írógép |avlUAZ eladó Kismartoni-utca 24.
125-ös Cscnel kerékpár kifogástalan tása szakszerűen Rádió OKA utaleladó Szöreg, Pacsirta-utca 14.
ványra. kerékpárgumik,
alkatészek
JÓ állupothan lévő hálószobabútort kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
veszek Pulcz-utca 16. Csókási Jó- tt szám.
zsi-fné,
15641
KÉT ló,
olajtengelyes gyümölcs- VARGA szőnyegház Károlyi-u. 4.
szállító. kocsi, erős parasztkocsi el- szám alá (a volt Nemesányl-üzle'.
adó Szögi, Teréz-utca 45.
15653 helyére) költözött.
HASZNÁLT bútorokat veszek és el- SZEKSZARDY bőröndösüzletét Kíadok Singemé, Török-utca 6. Kapu- gyó-utca 2 szám alá helyezte.
val szemben,
15638 11AZ5VSSAG céljából 28 éves tisztEGY mély gyermekkocsi eladó Haj- viselő megismerkedne hozzáillő innal-lítCn 1.
15639 telligens nővel. „Fiatal" jeligére.
KÉT darab márványlap 65 cm hosz- ELVESZETT sárga magyar vizsla
szú, 50 cm széles eladó. Cím a szuka. Polgár-utca 28. Kalmár, Telefon 41-47,
kiadóban,

ELVESZETT vasárnap zöld nylontáska.
MDP tagkönyvvel, menza,
jeggyel, pénzzel, A megtaláló a kiadóba adja lé.
25605
MÜLHOKFER V, műórásnál svájci
órák vétele, eladása, javítása és átalakítása, felelősséggel.
Széchenyi,
tér 9.
•
15657
ELVESZETT egy kulcscsomó Partizán, Szentháromság-utcai útvonalon. A megtaláló adja
Szentirmai
fűszcriizletbe Szentháromság-utca.
|

i

taAs

|

SZERÉNY bútorozott szoba kiadó
dolgozó férfi részére. Lenin-utca 16
III. 14.
15652
DOROZSMAI szoba-konyhás
lakásom elcserélném szegedi ugyanilyenért, Érdeklődni: Dorozsma, Kassaiutc'a 2.
EMELETI öröklakások eladók, egy.
szobásak, 2 szobásak. Érdeklődni: i
Va.'-asszentpéter-utcn 3 szám, házfelügyelőnél. Bővebb érdeklődések:
Újszeged, Főfasor 20.
15633

| _F()GLALKOZAS_ |
PERFEKT gépírónő
elhelyezkedne
azonnal Cím a kiadóban
15637
TÁRSBÉRLETI
lakás közös mellékhelyiséggel. elcserélném egy kis
szobásért, fáskamrással,
lehetőleg
udvariért. Dugonics-tér I I . II. ém.
19 ajtó Megtekinthető délután 4-161
5-ig,
15665

lí.

„Ismerd meg a Szovjetuniót"
előadássorozatot rendez az MSzT
A Magyar-Szovjet Társaság
szegedi területi titkársága január 15—30 között rendezi meg
az „Ismerd
meg a
Szovjetuniót"
című
előadássorozatot,
melyet Szöged és a megye üzemedben, hivatalaiban,
MSzT-

Közel600mázsa
évente

körzeteiben és alapszervezeteiben tartanak meg. Az előadások
címei: „Szovjet hősök — szovjet emberek", „A breszti erőd
hős védői", „Harc a többtermelésért", „Példaképünk a szovjet ember".

szenet

az U/szegedi

December 21-én, Sztálin elvtárs születésnapján
állították
üzembe az újszeged! Kendergyár
harmadik, korszerűsített kazánját. A kazánt a gyár fizikai és
műrzaki dolgozói az eredeti 16
hét helyett 11 hét alatt készítették el.
Jelentős megtakarítást értek
el azáltal, hogy a kazánokat kézi tüzelésről automatikus láncrostélyrendszerre alakították át.
A kézi
tüzelésnél kazánonként
2 fűtőre volt szükség. Most
a
nehéz fizikai munka helyett villanyerővel egy munkás két ka-

takarítanak
Kender

megj
gyárban

zánt kezel. Gombnyomással visz
fel tíz mázsa szenet a csilléből
a széntároló garatba. A kézi tüzelésnél beáramló hideg levegő
rontotta a kazán hatásfokát. A
láncrostélynál ez megszűnik, így
30 százalékos 9Zénmegtakarítást
érnek el, ami éventö közel 600
vagon szenet jelent.
- Edd'gi eredményeiket tovább
fokozzák az üzem dolgozói. Füstgázelőmelegítő beállításával,
á
kazánok, szakszerű, gondos kezelésével elérik, hogy 1 tonna
szénből az eddigi 2180 kilowatt
helyett, már január
hónapban
2400 kilowatt áramot termelnek.

Ha jól tanulsz — többet

termeln%l

IliandAsn emelkedik feljesitminye azoknak a fiataloknak,
akik lAsztvesznek a DISz politikai körak munkájában
A DISz megalakulásakor a dolgozó fiatalok megfogadták, hogy munkájukat a hős lenini
Komszomol
példája nyomán végzik, igyekeznek
hasonlóvá válni ehhez a rvagy példaképhez. Ennek a célkitűzésnek végrehajtásához azonban múlhatatlanul
szükséges, hogy a fiatalok szakadatlanul fejlesszék politikai tudásukat, igyekezzenek minél képzettebb
harcosaivá válni a szoclal zmua építésének, Ezért indultak meg a szegedi DISz-alapszcrvezetéknél Is a
politikai körök, amelyek keretében az
üzcffll, kerületi, tanuló-fiataloknak
alkalmuk nyílik a szükséges politikai ismeretek elsajátítására. Megismerik a Bolsevik Párt történeiét, a
mí nagy Pártunk harcát, célkitűzéseit, valamint azt. hogy milyenné
kell válni egy fiatalnak, ha a hős
lenini Komszomol kővetőjének akarja magát vftllani. Az elméleti képzés természetesen kihat a fiatalok
termelésére, a tanulásban, mozgalmi
munkában elért eredményekre. Segít ft hibák kiküszöbölésében, szélesíti a liatrtok
látókörét,
odnhat,
hogy a fiatalok közül Pártunk számára m'nél előbb sok jó káder nevelődjék ki.

A politikai

hurok

látogatásának fontossága igen
jól
megmutatkozik például a Szegedi
Kenderfonógyárban A fiatalok termelési eredményeiből meg lehet tudni, ki jár el rendszeresen a politikai
kör előadásaira, ki végzi lelkiismeretesen saiát
politikai
nevelését.
Balogh Matild például rendszeresen
eljár a D|Sz politikai körr e . végighallgatja az előadásokat, szivemen
tanul. Ez tette lehetővé, hogy felismerje, milyen fontos a termelésben
a takarékosság. Megszervezte az
üzemben az anyagtakarékossági brigádokat, melyek máris szép eredményeket vallhatnak magukénak Fekete Mária, aki szintén egyik lelkiismeretes és szorgalmas haltaatója
a
tanulóköröknek.
szedŐbrlgádot
szervezett a szírnzfonóban A brigád az eddigi háromocrees leszedni
időt 2.5 percre szorította le.
Ifi.
Takáce István rá se gondolt, hogv
népnevelő munkát végezzen, mielőtt
a politikai kör munkájába be nem
kaoesolódott. Most megértette, hogy
a felvilágosító munkának milyen jelentősége van a szocializmus építésében,

0 békehare

fellendítésében.

Bekapcsolódott a népnevelők kö-.-a,
felvilágosító munkát végez, példát
mutat termelésben, tanulásban egyaránt,
— Nagy segítséget nyúlt számomra a politikai kör — mondja Dobó
Ann.a, a Szogedi Ruhagyár
egyik
fiatál dolgozója
Boldogan beszél
róla, hogyan változott meg a munkához való vlszonva mióta rendszeres hallgatója a DlSz politikai körnek. Dobó Anna a tanultakat igyekszik átadni azoknak, ak k még nem
kapcsolódtak bele a tanulásba, arra
törekszik, hogy megszerettesse velük a tanulásit, beszervezze őket a
oolhlkai körbe
Ez a törekvésük a Textilkombinát fiataljainak is. Minél löbb fiatalt n politikai körökrcl — ez a
jelszó. Miért? Mert saját tapasztalatukból tudják a .politikai kör hall.

gatói, hogy a tanulás lendületet a í
a termelésben s úgyszólván minden
lelkiismeretes hallgatónak

emelkedett

a

teljesítményé,

amióta megindult a rendszeres elméleti képzés. Tapodi Gyulánénak
például 5 százalékkal emelkedett a
teljesítménye, mióta a politikai körön megtanulta, hogy miért dolgozik. Amióta tudatosodott
bcftfle,
hogy saját magának
dolgozik
s
minden deka többtermeléssel szocializmusunk építéséi gyorsítja meg,
erősfti a béke hatalmas táborát.
Kazsa Etelka előfonós sem tartozott az élenjáró dolgozók közé a
DISZ politikai kör
megindulása
előtt. B-ekapesölóftott a tanulásba s
igyekszik munkájában jól felhasználni azt, amit
tanuL
Amellett,
hogy munkaszünctekben tanítja a
politikai körön kívülálló Ifjúmunkás társait, felzárkózott az élenjáró dolgozók sorába. Az elmélet és
gyakorlat összekapcsolásával elérte
azt, hogy már

február

6-1 tervét

teljesíti

s igyekszik minél előbb befejezni az
első negyedévi tervet.
Általában mindenütt az
mutatkozik meg, hogy azok a fiatalok,
ukik eljárnak
a
politikai körre,
résztvesznek annak
munkájában,
jót megállják a helyüket
termelőmunkában, tanulásban,
mozgalmi
munkában egyaránt. 'Ahogy ezi lehet általánosítani, ugyanúgy lehet
általánosítani ennek fordítottját is.
Azok a fiatalok,- akik nem fektetnek súlyt elméleti képzésük fokozására, a feladatok mögött kullognak. nem tudják felismerni az ellenséget, nem tudnak
n szociallz.
musnak eredményes építőivé, a béke aktiv harcosaivá válni. A DISZsz.:% özeteknek kell odahalni, hogy
jó félvilágosító munkával elősegítsék a fiatalok bevonását a politikai
körök munkájába,
Meg kell magyarázni minden fiatalnak,
hogy
aki nem tanul, az elmarad, aki elmarad, aZ pedig aknrva-nknratlanul
kolonccá válik, fékezi a jövő építését.
Ezt pedig
nyilvánvalóan
egyetlen becsületes magyar
fiatal
sem akarja.

Falu járófelelősök
ügyelem 1
Csütörtökön délután S órakor
Sztálin-aétány 10 szám alatt a
falujárófelelősök részére értekezletet tartunk. Megjelenés kötele,
ző,

Agit. Prop. Osztály.

A Koreai Munkapárt
Központi Bizottságának
III. tel es ülése
A Koreai Munkapárt Küzbonti Bizottsága m . teljes ülésén
Kjj; Ir-Szen elvtárs előadást
U-itott a jelenlegi helyzetről és
feladatokról.
Ezután Pak Hea En tartott
beszámolót az észak- és délkcreai
szakszervezetek egyeaité-tartí!
Az ülésről táviratot küldtek
Sztálin generalifisziinuszhoií
ts
Mao Ce-Tung elvtárahoó.

Szabotáló jobboldali szociáldemokratákat
11 Rákosi-Müvek csőgyárának társadalmi
Szombaton délután a RákosiMüvek csőgyáránakkui túr termeljen két szabotáló jobboldali szociáldemokrata — Tóth Ernő osztályvezető és Politsánji István
művezető — állt a társadalmi bíróság előtt.
Bán Károly lakatos, a bíróság
glnöke ismertette a vádat.
Elmondotta, hogy PoÜtsányi
és Tóth már hosszabb idő óta
szervezett
szabotázsakcióval
igyekezett a dolgozók munkáját
akadályozni. Ennek
tulajdonitható, hogy a redukáló üzem termelése már három hónap
óta
alig éri el a hatvan százalékot.
A ©elejt állandóan növekszik és
a tengelytörések száma az elmúlt három hónap alatt 150 százalékkal emelkedett. Pcütsányi
Jstván
szándékosan visszafojtotta
a Tersenymozgalmat

I s erkölcstelen
magatartásával
lazította
a
munkafegyelmet.
Tóth Ernő szándékosan helytelenméretű alkatrészeket adott a
gépek szereléséhez. Mindketten
tevékenyen résztvettek az imperialista propaganda terjesztésében.
A dolgozók köréből sorra jelentkeztek a két népáruió bűncselekményeinek tanúi.
A tanúvallomásokból kiderült,
hogy Tóth Ernő valóban résztvett a gépek rongálásának, a
termelés csökkentésének szabotázsakcióiban.
Fény denrült Politsányi korrupt voltára is. Azok, akik Politsányi számára küióubözö élelmiszereket ajándékoztak, úgyszólván munka nélkül vehették
fel munkabérüket. Akik
felfigyeltek
megzcszlcgclézi ügyeire,

Szoknak igen
nehéz
munkát
adott.
A vádlottak más
jobbo'dali
Szociáldemokratákkal együtt beszélték meg „Amerika hangja"
rágalmazó propagandája
legeredményesebb
továbbításának
módszereit.
A tanuk arról a gyűlöletről is
beszéltek, amellyel mindkét vádlott a Szovjetunióról és a Pártról nyilatkozott.
Politsányi István és Tóth Ernő védekező beszédükben beismerték ugyan
aknamunkájuk
eredményeit, ezt azonoan
csak
„véletlennek" igyekezte* beállítani.
A tanúvallomások után Stenger Győző, az esz'ergamühely
dolgozója, társadalmi vadió, vád-

itélt el I ÖTÖDIK ÉVES AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG
bírósága

beszédében hangsúlyozta, hogy István és Tóth Ernő ellen, emeli
a vádlottak aknamunkájában,
vádakat — mondotta Bán Karoly
elnök. — A vádlottak bűncselekminden lúnykedéitében
ményét súlyosbbítja, hogy olyan
fellelhetők az imperialisták
emberekről van szó. aki* tobbévbomlasztó törekvései.
'izedes tapasztalatokkal rendelkeznek
és felismerhették a dolgo— A vádlottakat a Szovjetunió, Pártunk és népgaziasagur.k zókat elnyomó és a mostani felelleni támadással vádolom és ké- szabadító rendszer közó'ti kü>-em, hogy példás és igazságos lönbséget. A bíróság mindkét
ítélettel késztesse meggondolásra vádlottra vonatkozólag javaslatot
a bíróság a még meglévő társai- tett a vállalatvezetőscguek, hogy
kat is — mondotta többek köaz üzemből 18 órán belül
zött.
bocsássa el őket
Néhányperces szünet urán a
jelenlévők
helyükről
felállva és eltávolításuk okát vezesse be
munkakönyvükbe. Ügyüket pedig
hallgatták végig a társadalmi bí- rendes bíróság elé utalják.
róság ítéletét: a bíróság bizoAz ítéletet viharos tapssal fo(
nyítottnak találta a Politsány: gadták a dolgozók.

Háromnegyedülillió dolgozó vett részt
1950-ben a Magyar Vöröskereszt
egészségügyi előadásain
A Vöröskereszt 1950 augusztusában
történt átszervezése
óta jelentősen fejlődött. Komoly
tevékenységet fejtett ki a véradás megszervezése
terén. A
véradómunka
eredményességét
bizonyítja, hogy ma már
valamennyi budapesti kórház állandóan el van látva a szükséges
konzervált vérmennyiséggel. Jelentős feladata a Vöröskeresztnek, hogy megismertesse a dolgozókkal az egészségügy alapfogalmait.

Tavaly Budapesten 150 ezer,
vidéken pedig 600 ezer hallgatója volt az egészségügyi előadásoknak. 1950-ben
tizenkétezer
népegészségőrrel
gyarapodott
egészségügyi
hálózatunk. Hét
bentlakásos, önkéntes ápolónőképző kollégiuma működött
a
Vöröskeresztnek az elmúlt
év
folyamán. Az önkéntes ápolónők
munkahelyükre térve,
komoly
segítséget nyújtanak az üzemi,
falusi orvosok munkájához.

Mezőgazdasági gépesítési kiképzés
az agráregyeíemen
A hazánkban eddig ismeretlen tipusú mezőgazdasági gépek
kezelése igen sok
szakembert
igényel, Magyarországon eddig
a mezőgazdasági
gépesítésben
jártas szakembereket nem képezték ki. Ebben a tanévben az Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági karán külön
gépesítési
tanszakot létesítettek. Itt képezik ki a szocialista mezőgazda-

sági nagyüzemek gépesítésének
legfőbb irányítóit. A gyakorlati
oktatás mind a négy
tanévben
párhuzamosan halad az elmélettel-és így minden
hallgatónak
el kell végeznie az Állami Autóműszaki Intézet autó- és motorvezetési tanfolyamát.
A hallgatók a géptani szakoktatás mellett mind a
négy év
alatt növénytermesztéstant
is
tanulnak.

A kohó* és gépipari, valamint a bányaés energiaügyi minisztérium kiértékelte
a „ s z a k m a legjobb dolgozója" címért
foiyó verseny jelenlegi állását

,

i *

m

Ma van ötödik évfordulója, hogy kikiáltották az Albán Népközlár.
Baságot. Az albán nép azóta is éberen őrködik békéje és függettensége felett. Képünkön az albán Néphadsereg páncélosainak egy alaku.
latát látjuk, egy felvonulás alkalmával.

Rónai Sándor távirata az A bán Népköztársaság
Elnöki Tanácsa elnökéhez
..Omer Mslianl dr. az Albán Népköztársaság Elnöki Tanácsa cl.
nőkének.
Az Albán Népköztársaság kikiáltásának ötödik évfordulója
alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a magam né,»ben őszinte jókívánságaimat küldöm E'nük í rnak és az egész albán
népnek. A magyar dolgozók nagyra értékelik azokat az eredményeket,
amelyeket a baráti albán nép lelsz abadulása óta a nagy Szov jetunió
állandó támogatásával elért. Kiván om, hogy az albán nép ú jabb sikereket vívjon ki a szocializmus építésében és továbbra is eredményesen
vegye ki részéi a béke megvédéséért folyó harcból.
Hónai Sándor, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke."

Albán lapok az Albán Népköztársaság
fennállásának ötéves évfordulójáról
A szerda reggeli albán lapok
vezércikkekben emlékeznek meg
az
1946 január 11-én megalakult Albán Népköztársaságról.
A Zeri i Popullit cikke hangoztatja, hogy a Népköztársaság
kikiáltása
minden tisztességes
hazafit, aiki egyaránt híve hazájának, a
demokráciának és a
békének, nagy lelkesedéssel töltött el. Az angol-amerikai
imperialistáknak minden arra irányuló törekvésük, hogy Albániát
katonai támaszpontjukká változtassák, felborult. Az Albán Nép-

köztársaság hű marad a béke ée
a demokrácia elveihez.
A Népköztársaság
gazdasági
terv alapján épül újjá és elindul
a szocializmus építésének
útján. A Népköztársaság részese a
béke világtáborának, amelyet a
Szovjetunió
és a
lángelméjű
Sztálin vezet.
A
Baskimi cikke
kijelenti,
hogy a népi demokratikus rendszer hatalmas sikereket mutathat fel, amelyek a munkásosztály és a dolgozó tömegek életszínvonalát nagymértékben emelték.

néphadsereg
főparancsnokságának
a szakma élenjáró dolgozói a 4 koreai
csúcsesztergályosok, elórajzolók.
legújabb
hadijelentése
fúrósok, gépészek, viilanyhegeszA néphadsereg csapata: és a
tők, könnyűhengerészek, nehézA Koreai Népi Demokratikus
a
h e n gerészek,
k aruszel esz t e r gá- Köztársaság
néphadseregének kinai önkéntesek f j í / . u ' j á k
lyosok, kazánfűtők,
kovácsok, főparancsnoksága jan tár ' 9-én támadást az egész arcvonalon.
lakatosok, olvasztárok között.
A néphadsereg csapatai cs a
közölte:
kiuai önkéntesek elörenyomújádJk során felszabadították:
az arcvonal nyugati szakaszán
szág egységnek helyreállítására.
heves összetűzésre került
sor
Nyugat-Németország
lakossága S uvont (Suigen);
a párisi dolgozók és a rendőr,
egyre
határozattabban
követeli
ség között.
az arcvonal központi szakaMiközben
Koreában
sorozatos listák koreai tevékenysége azonban A tüntetők közül sokat letartóztat- Adenauertől,
hogy
fogadja
el szán Höngsaont
(O'lz.o),
győzelmeket aratnak a koreai nép- ma már* az egész világ dolgozói tak. A francia dolgozókat azonban Grotewohl javaslatát. Adenauer naa keleti partvidéken Kangnunhadsereg csapatai és a kinai önkén- előtt ismeretes. A Koreai Népi De- nem törte meg a rendőrség tárna, ponta a levelek és táviratok tömegcl (Koryo).
A kohó- és gépipari minisztérium, valamint a bánya- és energiaügyi minisztérium a november
havi eredmények alapján kiértékelte a „szakma legjobb dolgozója" címért folyó verseny jelenlegi állását. Megállapította, kik

E G Y N A P országokon

tesek, az
Egyesült
Ál.amokban
újabb erőfeszítéseket ceszne.t
a
fegyverkezés fokozása
érdekében.
Truman a kongresszushoz intézett
üzenetében felszólította a kotigreszszust, hogy fogadja öí az U S A 1o
vábbi militarizálására irányuló törekvéseket. Követeli a repü.ögépipar és a harckocsiépitö ipar kibővítését. Az amerikai
ttnperialisták
nemcsak a fegyver'* 5zés fokozásával. hanem

újabb háborús támadó tömbök
létrehozásával
is
igyekeznek
megvalósítani világuralmi törekvéseiket.
A legújabb tervek szerint az Egyesűit Államok égisze alatt katonai
szövetséget terveznek Törökország,
Görögország, Izrael és az arab államok között. Az amerikai tervek
szerint ú j repülőtereket és
egyéb
támaszpontokat
akarnak
építeni
ezekben az országokban.
Az amerikai imperialisták
gondosan igyekeznek eltitkolni Koreában elszenvedett vereségeiket. Az
amerikai
hadvezetőség
Koreában
példátlanul szigorú sajtóellenőrzést
vezetett be. A cenzorok felhatalmazást kaptak, hogy a haditudósítók
távirataiból tetszésük szerint bármit törölhessenek. Ezt az intézkedést élesen bírálják a nyugati haditudósítók. Az amerikai imperia.

át

mokratikus Köztársaság külügyminisztériumának most közzétett okmánygyüjteményének anyaga
leleplezi,
hogyan készítették elő és szervezték meg az imperialisták a
koreai agressziót.
Az okmányok leleplezik az amerikai imperialisták széleskörű
és
messzemenő agresszív terveit. Ezek
a tervek nemcsak a Koreai
Népi
Demokratikus Köztársaság, hanem
a Kinai Népköztársaság ellen
is
irányulnak.

Az imperialisták nemcsak
Tá
volkeleten, hanem Európában
is
meg akarják kísérelni a h a r m a d é
világháború kirobbantását. Nyugatnémetországot háborús terveik kiindulópontjának épitik ki. A világ
dolgozói azonban felemelik szavukat Nyugat-Németország felfegyverzése ellen. Hollandiában például
a béke hivei hatalmas tüntetést tartottak Rotterdamban, amelyen til
takoztak Eisenhower tábornok Európába érkezése ellen. A párisi és
páriskörnyéki dolgozók sokezernyi
küldöttsége jelent meg a napokban
a párási Astoria-szállónál, ahol Eisenhower szállt meg. A párisi dolgozók küldöttei tiltakozó petíciókat
akartak átadni a tábornoknak.
A
rendőrség megkísérelte a környék
megtisztítását, B ekkor

dása és „Eisenhower menjen visz- gét kapja a lakosság különböző ré,
sza Amerikába! Békét akarunk!" tegeitől.
kiáltásokkal
vonultak végig
Pá
A levelekben
és táviratokban
ris utcáin.
követelik,
hogy kezdjen tár.
Az Eisenhower tábornok
párisi
gyalusokat a Német Demokratartózkodása ellen tiltakozó
népi
tikus Köztársaság képviselőivel.
mozgalom akció bizottságának köz- Ezzel a követeléssel fordult
Adeleménye szerint kedden délelőtt óta j nauerhez többek között 70
nyutöbb. mint ezer gyárban, üzemben gatnémetországi politikai, gazdasáés hivatalban tartottak gyűlést a gi és kulturális személyiség. Hatádolgozók a legszélesebb egység je- rozatok sokaságát kü'dik
Bonnba.
gyében. Az építőipar, a vas- és a nyugatnémet üzemek és gyárak
fémipar, a közszolgáltatási szervek munkásai, szakszervezeti gyűlések
a posta és vasút dolgozói, a diá- résztvevői.
kok, családanyák
kinyilvánították
Miközben az imperialisták egyre
akaratukat, hogy a béke megvé hatalmasabb összegeket fordítanak
désével megvédik
saját
gyerme- a háborús költségek
fedezésére,
keik életét. A közlemény szerint a napról-napra csökken a
dolgozó
letartóztatások száma 300-ra
be- nép életszínvonala.
csülhető. A közlemény hangsúlyozAngliában például az új
év
za. hogy
első hetében
több
mint
20
a rendőrség magatartása
ha.
közszükségleti
cikk
drágult
sonlít a náci megszállók
pa.
meg.
rancsának
engedelmeskedő,
Jjgyetlen hét alatt felem ették
a
rosszemlékű
vichy-rendőrség
tüzelő, a daraszén. a kávé. a szappan. a dohány, a ruházati cikkek,
módszereihez.
Az Imperialisták mindenképpen a vasáru, stb. árat.
A koreai nép győzelmes harcai,
igyekeznek megakadályozni a német kérdés békés rendezését. Ezért a világ dolgozóinak egyre határokéslekedik Adenauer, a bonni báb- zottabb kiállása az amerikai impekancellár Grotewohl elvtársnak, a rialisták háborús terveivel szemben,
Német Demokratikus Köztársaság keresztülhúzza az amerikai impe.
és
miniszterelnökének levelére adandó rialisták aljas mesterkedéseit
válasszal, amelyben Grotewohl elv- újabb győzelmekkel növeli a Szovtárs tárgyalásokat javasolt az or- jetunió-yezette béketábor erejét.

f'onetu
elfoglalásával
bekerítet
fenyeget
négy amerikai
hadoeatályt

A Komszomolszxája
Pravda
beszámol a koreai néphadsereg
csapatainak és a kinai önkénteseknek az egész Croat-va folyó
további sikeres előnyomulásáról.
Január 7-én a beavatkozókat kiűzték Szuvonból és a front középső szakaszán négynapos rendkívül kemény harc után felszabadult Vcr.zsu.
Ezzel elvágták a területrablók
utánpótlásának fő közlekedési
vonalát. MacArthur is beismerte,
űfgy Vonzsu elveszté -ével bekerítés veszélye
fenyegeti négy
hadosztályát.
A néphadsereg é3 a kinai önkéntesek
csapatai nyolcnapos
harc után 80—100 kilométeres
visszavonulásra
kényszerítették
: nyolcadik amerikai hadsereget
a front egész hoss'-áo és ezzel
újból bebizonyították stratégiájuk és taktikájuk fölényét.
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CSÜTÖRTÖK,

A népgazdaságot
és a csoportot
a „Dózsa" tszes-hen

erősítik

csoportértekezletet tartottak
és közösen beszélték meg a takarékosságról szóló határozat
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A csoportértekezleten a felszólalásokban megvitatták az elkövetett hibákat. Szóbajött a cékla
szakszerűbb vermelése, a kukoricaszár helytelen tárolása és a
kazlak rossz összerakása. Azt is
felvetették, hogy ezzel jelentós
kárt okoztak a csoportnak, lényegesen csökkentették a munkaegységet és megfogadták, hogy a
jövőben

észszerűbben gazdálkodnak.
A csoportértekezletet követő napon széjjelnéztek a csoport területén és haladéktalanul hozzákezdtek a minisztertanács határozata rájuk vonatkozó részének
végrehajtásához.
Az udvar végében hatalmas,
használhatatlan állapotban lévő
gép- és kocsiszín áll. A csoport
tagjai lebontották a színt és helyében, közvetlenül a tanya bejáratánál a réginél kisebb, de
elegendő befogadóképességű kocsiszín építését kezdték meg. A
számítások szerint, ha ehhez a
színhez vették volna az anyagot,
körülbelül 4500 forint értékű faanyagra lett volna szükség. A
csoport tagjai — mert
régi
anyagból építették a 3zínt. —

megtakarították ezt az összeget,
és egyben fedél alá helyezik az
udvaron lévő szekereiket, gépeiket. Rövidesen hozzákezdenek a
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Ma ós mindennap.
Hatalmas történelmi

Vihar

filmi

Grúziában

II. rósz Rendez/l Csiaureli a Ber.
lin eleste c. film rendezője,

VÖRÖS CSILLBG (Korzói MOZI
•

TEl.EFONi 53 44

=

J a n u á r I2-ig, péntekig

Találkozás
Széchenyi
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Elbán

két régi, roskadozó kukoricagóré
lebontásához is. A két góré faanyagából egy górét építenek fel
az ezévi kukoricatermés tárolására. Ezzel az államnak 20 köbméter
faanyagot
takarítanak
meg, a csoport részére pedig 18
ezer forint értékű vagyoni gyarapodást jelent.
Az építkezések mcileft nagy
gondot fordítanak arra is, hogy
a munka és a brigádok jobb
megszervezésével
kiküszöböljék
az eddigi hibákat. A brigádok
összeállításánál gondosan ügyeltek arra is, hogy a mezőgazdasági-, a szőlő- és gyümülcskertészeti brigádokba olyan embereket szervezzenek be, akik ezeket a munkákat szakszerűen tudják elvégezni, mert ezzel is jelentős megtakarítást,

magasabb terméshozamot

•==

J a n u á r 14-lg, vasárnap

A BÉKÉÉRT
Előadások kezdete hétköznap 6
és 8 kor, vasár, és
flnnepnap
4, (I és 8 órakor
Pénztárnyitás délelőtt 11—12lg, délután egy órára)
az elö
adás kezdete elő'iL
DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő és kiadó:
Z O M R O R I JÁNOS.
Szerkesztő:
BÓDAY PAL
Szerkesztőség: Szeged, Lenin.tr. U .
Telefon: 35-35 és 30-03
Éjjelt szerkesztőségi telefon:
este S-'tól 34.38
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16 és 35-00.
Az z-szel jelzett közlemények
díjazottak
Délmagvarország Nyomda, Szeged.
Felelős vezető; Prisklo Sándor.

Albánia
KÜZDELEM
ÁZ
ÍRÁSTUDATLANSÁG
ELLEN.
Albánia
1912-ben
lelt független
ország.
Függetlensége
azor.bcn
1945-lg
csak
látszólagos
volt.
Az
albán
uralkodóosztály
ugyanis
nemcsak
elnyomta
az ország dolgozó
népét, hanem az országot kiszolgáltatta
a német
és olasz
imperializmus
és fasizmus
érdekeinek. Természetes,
hogy a*
elnyomó
és kizsákmányoló
rendszer
alatt az
albán
nép kulturális
felemelkedéséről sem történi
gondoskodás.
Amint
a Szovjetunió
felszabadította
az albán népet
óz elnyomás
alól, a Walakult
népi demokratikus
rendszer
a dolgozó
nép kulturális
felemelkedése érdekében
megindította
a küzdelmet.

órán.
A diákok
nagy
figyelemmel
|
hallgatták
az előadásokat.
Ezt
a
kezdeményezést
a jövőben
újabb
munkáselöadások
követik
a
szófiai
egyetemen
és más kiváló
észsserüsítők. mérnökök,
technikusok
és egyszerű munkások,
a munka
hősei tartanak
majd
előadásokat.

Csehszlovákia
A
CSEHSZLOVÁK-SZOVJET
BARÁTSÁG
KERTJE
A
Slavonov
melletti
herotini
és bclotini
példás
szövetkezetek
a Nagy
Októberi
Szocialista
Forradalom
emlékére
hatalmas
kertet
létesítettek,
összesen 142 hektár
területen.
Ezt a kertet a Csehszlovák-Szovjet
Barátság
kertjének
nevezték
el.
Almafákkal,
szilvafákkal,
dió- és
cseresznyefákkal ültették
be a kertet.
Rövidesen
gyümölcstermesztő
tanfolyam
nyílik meg a csehszlovák
fiatal
micsurinisták
számára,

Az albán nép túlnyomó
többsége
a
múltban
írástudatlan
volt. A felszabadulás
óta egész Albániában
megidultak
az írástudatlanság
leküzdését szolgáló
tanfolyamok,
Az
elmuit
Lengyelország
esztendőben
a legtöbb
körzet
túlteljesítette
a tanfolyamok
megszerveHATVAN
SZÁZALÉKKAL
EMELzésével kapcsolatos
feladatokat
így KEDETT
A LENGYEL
PEDAGÓpéldául
Kukes-körzet
előirányzata GIAI
FŐISKOLÁSOK
SZAMA.
az 1950—5l-es
évre 406
tanfolyam Varsóban,
Katowicében
és
Vrocmegindítása
volt, 3258
résztvevővel. lavban
új pedagógiai
főiskolák
nyílEzzel szemben
a körzetben
430 tan- tak meg abbén a tanévben.
A hallfolyam
indult
meg 3536
résztvevő- gatóság
száma így a multévihez
kével.
pest
60 százalékkal
emelkedett.
Az új, egyetemi
színvonalú
főiskoBulgária
lák tanulmányi
időtartama
3 év. A
varsói
főiskolán
lengyel
és
oross
A MUNKA
HŐSE!
AZ
EGYETE- nyelvtanárokat,
törteneszettet,
bioMI KATEDRÁN.
A szófiai
egyetem lógusokat.
matematikusokat
és fizigazdasági
fakultásának
negyedéves kusokat
képeznek
ki. A
kattowicei
hallgatói
előtt az egyik órán az el- főiskola
természettudományos
jellenyelvészettel
és mamúlt napokban
nem professzor,
ha- gű, a uroclavi
foglalkozik,
A
lengyelnem munkások
beszéltek
a
diákok- tematikával
pedagógiai
főiskolák
számit
hoz. Ez volt az első eset
Bulgáriá- országi
lodzi. krakkói
és
gdanski
ban,
hogy a Szovjetunió
példája az eddigi
együtt
hatra
emelnyomán
munkás
ült a
professzori intézményekkel
kedett.
katedrán.

mas kulturális
érdeklődését
bizonyitja az a több mint egy
esztendeje folyó kultúrverseny,
amely a városi és falusi
ku,ltúTotthonoh,
valamint a kollektív
gazdaságok
vörös
sarktti
és a falusi
olvasókörök
között
folyik.
A kul'.úrversenyen
megmutatkozik; a dolgozók
tudják,
hogy minden
elolvasott
könyv,
minden
előadás tanulságának
alkalmazása
a
mindennapi
életben
és minden
lendületesen
előadott
költemény,
vagy
dal — nemcsak
az illető
kultúrotthon számára
jelent
nyertes
pontot.
hanem
hasznos
tapasztalatokat
nyújt
minden
dolgozónak,
amely
kihat
a termelékenység
emelkedésére is

A Német Demokratikus
Köztársaság
MEGNYITOTTAK
A
BERLINI
MARXISTA-LENINISTA
AKADÉMIÁT.
A berlini
Humboldt-egyetemen
ünnepélyes
keretek
közölt
nyitották
meg az első
németországi
marxista-leninista
akadémiát.
Az
ünnepélyes
megnyitón
megjelentek
a
Szocialista
Egységpárt
vezetői,
Wilhelm Pieck elnökkel
az élen.
Az
akadémia
célja, hogy a felelős
pártfunkcionáriusok
a legmagasabb
fokon
sajátíthassák
el a
marxizmusleninizmus
tudományát.

érnek majd el.. A brigádok jó
megszervezésével a niunkát időben tudják majd elvégezni
és
nem követik el azokat a hibákat,
amelyeket az elmuit évben. Tavaly például az aratással néhány
napot késtek és így holdanként
Kína
körülbelül 40—50 kilogram búza
A
SZOVJET-KlNAl
BARÁTI
pergett ki. —
így
ötven
TÁRSASÁG
EGYÉVES
ÉVFORmétermázsa búzát pazaroltaik el.
DULÓJA.
Pekingben
hatalmas
töA csoport valamennyi
tagja
meggyülésen
ünnepelték
meg a
örömmel fogadta a minisztertaSzovjet-Kinai
Baráti
Társaság
elsőnács takarékosságról szóló renéves fordulóját.
A társaságnak
több
minf 3 millió tagja és több mint 600
deletét és minden igyekezetükkel
szervezett
van egész Kinába".
Harazon vannak, hogy a csoportra
mincnyolc
időszaki
lapot
adnak
ki.
vonatkozó részeket maradéktalaamelyekben
megismertetik
Kina nénul végre is hajtsuk, hogy ezzel
pével a Szovjetuniót.
A
Társaság
Az ország
legkiválóbb
élmunkáRománia
is gyaraoítsák a csoport vagyo- sainak,
szovjet
filmjeit
4 millió,
a
fényképészszerüsitőinek,
a
>,Dimitnát. emeljék a munkaegységet és rov-rend"
VKSIAUUS
KULTUKVtHStNY. kiállításokat
pedig 6 millió
dolgozó
tulajdonosainak
három
erősítsék népgazdaságunkat.
meg
dolgozó
tömegek
hatal- tekintette
képviselője
tartott
előadást
ezen az A romániai

1951

A z albán sportolók
s z á z ö t ú| c s ú c s e r e d m é n y t átlftoltak fel 1 9 5 0 - b e n

NAPIRÉND
január
11.,
csütörtök.
MOZI

Szabadság 6,8: Vihar Grúziában. I I
rész.
Vörös Csillag 6, 8; Találkozás az
Elbán.
Fáklya 6, 8: A világ Ifjúsága
A Fáklya Moziban vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel filmmatiné. Bemutatásra kerül a •,Gyilkos
p á r b a j " című film.
SZÍNHÁZ
Csütörtök:
tőfi"-b.

Amerika

hangja

,.Pe-

Az albán sportolók az elmuit
évben 11 sportágban százöt ú j
országos csúcseredményt állítottak fel.
A szovjet
győzelme

kosárlabdáméit
Kínában

A Kínában tartózkodó szovjet kosárlabdázók j a n u á r 8-án
Sanghaj
Az előadások kezdete délután 4 válogatott kosárlabdázóival
mérés este fél 8 órakor.
kőztek. A
Szovjetunió
csapata
A páholyjegyekkel
rendelkezők nagyszerű játékkal 95:38
arányú
kivételével a későn jövők csak az I. győzelmet araott Sanghaj csapató
felvonás után léphetnek be a néző- ellen.
térre
H á i o m ciapattal i n d u l az É D O S z
•
Állandó
éjjel-nappali
szolgálatot
az alapfokú tornászbajnokságon
tartanok
a következő
etég,-szer
tárak:
A Z É D O S Z erősen készülődik az
13/72 sz., Klauzál-tér 9.
országos alapfokú tornász csapat13/71 sz.. Po'őft S.-sugárút 4!/b.
bajnokságokra. A bajnokságok se13'67 sz., Kossuth L. sugárút 31.
lejtező mérkőzéseit j a n u á r
20-án
Este 8 óráié tart
nyílva;
13/70 ez.. Újszeged.
kezdik meg Békéscsabán és Oros13/68 sz., Kálvária-tér 7
házán. A küzdelmeken az É D O S Z
13/63. számú S z e n t ^ György téri két férfi és egy női csapattal ingyógyszertár reggel 9 órától este 7 dul.
óráig nyitva
A Szegedi L o k o m o t í v
13/57. Kígyó gyógyszertár, Klauzál-tér 3, reggel 8 órától
este 6
egyesületi s p o r t n a p j a
óráig nyitva.
A Szegedi Lokomotív szombaton
A Földműves-utca! gyógyszertár
minden nap este 7 óráig tart szol- délután 6 órai kezdettel egyesületi
napot tart összes sportolói részérc
gálatot
a volt Sárkány-vendéglőben
lévő
E G Y E T E M I könyvtár hétköznap klubhelyiségében.
reggel 8-tól este 7-ig nyitva.
—
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 ó r á i g .
»

p A K LYII filmszínház

TELEFON: 84-77
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A NÉPI DEMOKRATIKUS O R S Z Á G O K KULTURÁLIS ÉLETÉBŐL

a takarékossági rendelet végrehajtásával
A minisztertanács takarékosságról szóló rendeletének megjelenése óta a szegedi üzemek dolgozói megkezdték a hibák kijavítását és fokozottabb gonddal
ügyelnek arra, hogy a takarékosság terén minél szebb eredményeket érjenek el. Az üzemi dolgozók példáját követve a szegedkörnyéki termelőcsoportok tagjai
is nagy lendülettel kezdtek hozzá
a hibák kijavításához és a pártszervezet segítségével úgy végzik munkájukat, hogy a csoport
vagyonával minél észszerűbben
gazdálkodjanak.
A minisztertanács határozatának megjelenése óta a szegedi
Dórga-termelőcsoport tagjai
is
világosabban felismerték azokat
a hibákat, amelyeket az elmúlt
gazdasági évben követtek el. Néhány nappal a határozat megjelenése után

1951. JANUÁR

A METEOROLÓGIAI INTÉZET
jelenti 1951 j a n u á r 10-én, szerdán
12 órakor. V á r h a t ó időjárás
csütörtök estig: sokfelé köd. Változó
felhőzet, csapadék csupáo köJsz ; tálás alakjában valószínű.
Mérsékelt szél. Gyenge,
az északkeleti
megyékben erősebb éjszakai fagy.
Nappal az évszakhoz képest enyheség.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A
mai
tiszai vízállások: Szolnok 104
cm
(31 százalék), Csongrád 78 (34),
Szeged 134 (33). A Maros Makónál 20 cm (13 százalék.)

x HETENYI
professzor
a
Szegedi
Egyetemi Belklinikán
január 11-én, csütörtökön kezdi
meg nyilvános
vizitjeit. Ettől
kezdve a nyilvános vizit
ideje
minden csütörtökön este fél 7
órakor lesz.
A D É M A C i p ő g y á r dolgozói
90
százalékban megkötötték a hosszúlejáratú versenyszerződést. — J ó
népnevelő munkával tovább folynak a szerződéskötések.

Különösen az atléták szerepeltek jól, akik 27 csúcseredményt
értek el. Az úsaók
12 új úszócsúccsal
járultak hozzá az albán sport fejlődéséhez.

Rendőri

hírek

A rendőrség őrizetbe vette Pus.
kás Tamás
49 holdas
dorozsmai
kulákot, aki többszöri
felszólítás
ellenére sem telt eleget beszolgáltatás! kötelezettségének. Bűnvád.
eljárás indult idős Kordás Géza 76
holdas gajgonyai kulák ellen,
aki
alkalmazottjával, Mengyei Istvánnal nem kötőit szerződést és így
dolgoztatta. Ugyancsak bűnvádi eljárás indult Deli László kistelek)
csendőr ellen, aki állataival 60 k g
rozsot etetett meg.

OMRE-HIREK
Értesítjük a Szegedi Textilüzemi
Repülő Klub növendékeit, hogy január i l - é n 18 órai kezdettel klub
napot tartunk. A klubnap napirendi
pontja: a I I . Országos Magyar Repülő Kongresszusra való felkészülés a kongresszus síkeréért.

MsZl-MRLK
Az M S Z T Belváros I I . szervezete, Kölcsey-utca 6. számú helyiségében jan. 13-én este fél 8 órai kezdettel, saját kulturcsoportja nagyszabású kulturestet rendez, melyre
a tagságot éa a vendégeket
meghivja a Vezetőség. Műsoron: énekszámok, szavalatok, orosz és
magyar népi táncok, villámtréfák. —
Műsor után tánc, büffé.

Szakszervezeti

hírek

A
Vendéglátóipari
Dolgozók
Szakszervezete
értesiti
tagjait,
hogy pénteken, j a n u á r 12-én délután 4 órakor taggyűlést tart
a
szakszervezeti székházban.
Kálvária utca 10 szám alatt. Tömeges
megjelenést kér a Vezetőség.
Textil-Ruházatl Dolgozók Szakszervezete helyi csoportja értesíti
a tagokat, hogy az elmaradt tagdi.
j a k a t j a n u á r hóban m é g ki lehet
egyenlíteni, valamint a j a n u á r havi
tagdijat is be lehet fizetni.

A Tanács
Bizottságának

Vécrehnitó
közleménye

Felhívjuk a lakosokat arra, hogy
Szeged város határában vasoszlopokra
épített
Szolnok—Szegedi
120.000
woltos
magasfeszültségű
távvezetéket j a n u á r 14-én, vasárnap éjjel 0 órakor végleges
feszültség a|á helyezik.
Figyelmeztetünk mindenkit, hogy
a vezeték megérintése, illetve m e g .
közelítése bármely
tárggyal, vagy
közvetlenül kézzel, azonnali halált
okoz.
Szigorúan tilos a vasoszlopokra
felmenni, vagy az oszlopokhoz kapcsolt földelő vasszalagot megrongálni, mert
az
életveszélyes
és
büntetendő cselekmény.
*

Felhívom mindazokat, akik cu.
kor- és
finomliszt
alapjegyeiicet
m é g nem kapták meg, Marx-tér
CSÜTÖRTÖKÖN délután fél
20 szám a'att (Közellátási hivatal)
6-kor valamennyi üzemi, terülereggel 9 órától délután 4 óráig jeti, egyetemi, középiskolai kultúrlentkezzenek az alábbi sorrend sze.
felelős részére érteikezletet tarrint: 11-én, csütörtökön K, L, M ,
tunk a Városi Bizottság KultúrN, Ny, 12-én; pénteken: O, ö , P,
osztályán (Sztálin-sétány 7).
R , S , Sz; 13-án. szombaton: T, Ty,
U, U, V , Z , Zs, betűvei kezdődő
* G Y A K O R L O T T evolut-könyvenevűek. Állandó
be jelen Hő-lapját
ISíIMUSZ- HIRLK
lőt, anyagkönyvelőt,
statisztikust,
mindenki hozza m a g á v a l ! A
jeüzemgazdászt, bérelszámolót, gyorsPostás-csoport csütörtökön
dél- gyek jogosulatlan átvétele bünteés gépírót keresünk. ÖDéletrajzokat után 5 órakor nőnapot tart a Pos tést von maga után.
a Megyei
Tanács
Téglagyára nak tás-otthonban.
*
egyesülése. Békéscsaba Szent IstBelváros I I . csütörtökön délután
A Szegedi Szennyvizátemelő Te.
5 órakor politikai előadást tart.
ván-tér 3., kélünk.
lep létesítésére vonatkozó terv, m ű Szendrei Júlia-szervezet csütörMELY FAJDALOMMAL tu- tökön délután 5 órakor nőnapot tart szaki leírás, valamint az engedélyezési feltételek 1951 évi j a n u á r
datjuk, hogy szeretett férj, apa pártelőadóval.
11-től j a n u á r
26 n a p j á i g
a
III.
és nagyapa, Pusztaszeri Miklós,
A S Z E G E D I Texrflnagykereske- Igazgatási Osztálynál (Városi bérny. MAV-altiszt januar 9-én 63
éves korában elhunyt. Temetése delmi Vállalat dolgozói december- ház földszint) közszemlére vannak
január 11-én délután fél 4 óra- ben a novemberi villanyfogyasztás- kitéve, meüy idő alatt az iratok
kor a Dugonics-temető halottas- Bal szemben 30 százalékos, a tüze- megtekinthetők. A felmerült észrelőanyag terén pedig 20 százalékos
házából.
vételeket írásban, vagy szóban jamegtakarítást értek el.
n u á r 27-én délelőtt 8 órakor
tartandó helyszíni tárgyaláson
lehet
MA ESTE a Hungáriában
előadni, A később benyújtott
ész.
Hollóg Ilona rádióénekesnő és Gerard
Laboeh
revételeket a hatóság figyelembe
lép fel. B e l é p ő d í j 2'— f o r i n t
nem veazi.

