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A CSONGRÁDMEGYEI KONGRESSZUSI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ
KONFERENCIA ELÉ
( Ma ülnek össze Hódmezővá- j szus tiszteletére. Ax egyéni válisárhelyen az egész megyéből . lalások ma már
meghaladják
legybegyült, az alapazervezetek- megyénkben a 14.000-t, ami foben, a járási és városi konferen- rintértékben 11 millió forintot
Iciákon demokratikusan megvá- tesz ki. Alig lehetett kielégíteni
lasztott küldöttek, hogy meg- a kongresszusi emléklapok iránti
hallgatva a megyei párttitkár igényeket, amelyeken a Konbeszámolóját, azt megvitassák és gresszus tiszteletére vállalt vertoaguk ls hozzájáruljanak alap- senyfelajánlást rögzítik a dolgojezervezieteik és választóik meg- zók. Szegeden a T e xtilkombinát,
bízása alapján Pártunk II. Kon- a Lemezgyár, a Szegedi Kender,
gresszusának sikeréhez. A megye Vásárhelyen az Állami KötöttJogjobb kommunistái ma választ- árugyár, a téglagyárak, Csonják meg azokat a küldötteket, grádon a Bútorgyár és téglagyáakik Pártunk II. Kongresszusán, rak, Szentesen & Magasépítési
február 24-én a megye kommu- Vállalat, a Baromfifeldolgozó,
pistáit képviselik, akik az egész ugyanígy a makói üzemek dolÖolgozó magyar nép, a szocializ- gozói — mind-mind nagy lelketous építése, a béke megvédése, sedéssel vesznek részt a koneddigi eredményeink továbbfej- gresszusi v e renyben.
lesztése érdekében tanácskoznak
A Kongresszus tiszteletére tett
és hozzák meg a határozatokat. felajánlások medvénkben már
Megyénk párttagsága lelkeseiléssel készül az Országos Kongresszusra. Ezt bizonyították aalapszervezetek küldötlválasztó
taggyűlései, amikor a pártmunjtában és a termelésben élenjárókat, a legjobbakat választották meg küldöttként. Bizonyították ezt azzal, hogy a vásárhelyi Kötöttárugyárból
Hegyi
jSrnőnét és Szokolai Júliát választották meg küldöttnek, vagy
amikor a vásárhelyi Zakó Lajos
kisparasztot választották,
aki
Pemcsak, hogy maga teljesítette
a begyűjtési tervét, de békegyűléseken világosítja fel társait és
fezervezl meg őket a begyűjtés
teljesítésére. Mutatja a kommunisták lelkesedését az, hogy s
taggyűléseken számos felajánlási
tettek a pártmunka megjavítására. Például a röszkei pál tszervezet tagsága a taggyűlésen vállalta, hogy a Kongresszus idejére, február 24-re kiküszöböli a
®rervezet m u n k á j á b a n mutatkozó
hibákat, átszervezik a tfzeSbizalmiakat és népnevelöket. Vállalták. hogy rendbehozzák a tagnyilvántartást és jó felvilágosító
munkával elérik, hogy & köz3é«
a begyűjtési tervet 100 százalékig teljesítse. A Szabad Népelőfizietők számát pedig 100
százalékkal felemelik. A járás ;
éa városi küldöttkonferenriákotömegével tettek a küldöttelipari é? mezőgazdasági munkára
a termelésre vonatkozó felajánlásokat, továbbá számos javasla
tat tettek az Országos Kongreszszushoz.

CAR4PKÍN

eddig ia komoly eredményeket
hoztak. Kiemelkedik ezek közül
a szegedi
Textilkombinátban
dolgozó Nagy Anna kétgépes
előfonó, aki 451 kg-os teljesítést vállalt és már most 501 kilogramot teljesített. Az állami gazdaságok, gépállomások, termelőszövetkezetek, termelőcsoportok
és az egyénileg dolgozó parasztok sem maradnak ki a felajánlásokból és a versenyből. A megyei küldöttválasztó konferencia
a csongrádmegyei dolgozók szívügye lett. Dolgozóink egyöntetűen sorakoznak fel a Párt mögé.
A Kongresszus tiszteletére folyó versenyben a legjobbak jutalmazására ajánlott fel a megyebizottság a m e gye legjobb
üzeme
részére
kongresszusi
zászlót és ueyancsak a legjobb

megyei gépállomás, állam? -azdaság
és
termelőszövetkezet
pártszervezetének is. Járási és
városi pártbizottságaink a járás, vagy város legjobb termelőszövetkezeti üzemi pártszervezetének ugyancsak kongresszusi
zászlót ajánlott fel.
A megyei pártkonferencián a
küldöttek meghallgatják a megyei titkár beszámolóját, amely
megmutatja azokat az eredményeket, amelyeket a legutóbbi
Kongresszus óta elértünk. A
beszámoló megmutatja,
hogy
mindezeket az eredményeket a
felszabadító Szovjetunió állandó
segítségének, a nagy Sztálin
bölcs útmutatásának és barátságának, Pártunk helyes politikájának és Rákosi elvtársnak köszönhettük. Megmutatja és kiér-

ELVTÁRS,

Végre k e z d i k sokan megérteni, liogy az USA
végzetes ú t r a taszítja
az Egyesült Nemzetek Szövetségét
Rau,

India

képviselője

a nagyhatalmi
konferencia
az ENSz esütörlöki
ülésén

Az ENSz közgyűlése politikai
bizottságának csütörtöki ülésén
elsőnek Rau, India
képviselője
szólalt fel és a 12 arab és ázsiai
ország csoportjának nevében határozati javaslatot nyújtott be.
A javaslat indítványozza:
hívják össze tanácskozásra az
USA, a Szovjetunió, Anglia,
a
Kínai Népköztársaság,
Franciaország,
India
és
Egyiptom képviselőit, hogy
megvitassák a koreai kérdést éa a többi távolkeleti
problémát.
Rau követelte, hogy a politikai
bizottság előbb szavazzon ennek
i határozati javaslatnak kérdésében, mint bármely más javaslat felett, tekintettel arra, hogy
sz a határozati javaslat egy, már
korábban benyújtott határozati
javaslat megváltoztatott szövege.
Rau után Jebb angol küldött
szólalt fel.
Kijelentette, hogy egyetért
FCauval, hogy ezt a javaslatot kell elsősorban megtárgyalni.

I nősíti, de ellenzi, hogy Kínával
I szemben bárminemű kollektív intézkedést szolgáló lépést tegyenek.
Romulo, a Fülöp-szigetek képviselője és Berendsen, Uj ZeeIand képviselője az amerikai javaslat elfogadását követelték.
Ezután Carapkin elvtárs, a
Szovjetunió küldötte szólalt fel— Sokan kezdik már végre
megérteni — mondotta —
hogy az Egyesült Államok
végzetes politikába taszítja
az ENSz-t. Az Egyesült
Nemzetek sok tagja tudatában van már annak, hogy
meg kell keresni a koreai
lés távolkeleti békés rendezés útjait.

javasolta

zet kiélezésére
töreikszik
és
olyan határozati javaslatot nyújtott be, melynek célja az Egyesült
Nemzetek zászlója
alatt
folytatott háború további kiszélesítése. Ami a 12 ország megváltoztatott szövegű határozat!
javaslatát illeti, az szembetűnően hiányos, mert nincs szó benne a Kínai Népköztársaság kormányának javaslataiban foglalt
több fontos pontról- A Szovjetunió küldöttsége e hiányosságok
ellenére sem ellenzi ennek a határozati javaslatnaik elfogadását,
mert remél', hogy azok az intézkedések, melyeket ez a javaslat
előír, a távolkeleti helyzet békés
rendezésére vezethetnek. A Szovjetunió küldöttsége szükségesnek
tartja, hogy módosító indítványt
nyújtson be a 12 ázsiai hprszá?
határozati javaslatához és javasolja, hogy a határozati javaslat címéből hagyják ki a következő szövegű kitételt:

Carapkin elvtárs kijelentette,
hogy a Szovjetunió küldöttsége
támogatja a Kínai Népköztársaság központi népi kormányának javaslatait, mert azok a koreai kérdés,
továbbá a Kínai
„A
Kínai
Népköztársaság
Népköztársasággal és a Távol- központi népi kormányának KoKelettel
kapcsolatos kérdések reában folyó intervenciója". Ez
békés rendezésére irányulnak.
ugyanis nem felel meg a valóságnak.
Ezek a javaslatok megnyitják az útat a koreai és a
Chile képviselője az amerikai
többi távolkeleti probléma
követelést "ismételte meg.
leggyorsabb békés megoldáFavzi, Egyiptom
képviselője
sához
időszerűtlennek nevezte az amebe— ellentétben az Egyesült Álla- rikai határozati javaslat
mok állásfoglalásával — folytat- nyújtását.
ta Carapkin elvtárs.
A bizottság ülése ezzel bezáAz Egyesült Álamok a hely- rult,

A továbbiakban terjedelmes áltaános nyilatkozatban
kifejtette
's magyarázta az angol kornánvnak a koreai kérdésben és
a Kínai Népköztársaság állásfoglalásával kapcsolatosan folyatott politikáját- Jebb megismételte azt az állítást, hogy Kína
.agressziót követett el." Ugyanakkor a Koreában folyó amerikai agresszió dühödt védelmezőA
jeként lépett fel. A továbbiakban
iz angol kormány álláspontját
•lemezte azzal
kapcsolatosan,
hogy mi legyen a rendezés elfogadható alapja.

De nemcsak a párttagok foglalkoznak a megyei konferencia
jes az Országos Kongresszus
lentőségével.
Megyénkben az
egész dolgozó nép, a pártonkívüliek tízezrei is tanújelét adják
a lelkesedésnek és ezen keresz
tül annak, hogy a maguk ügyé
Jebb k'jelentette, hogy a Kínai Népköztársaság kormánek tekintik a Magyar Dolgozó*
nyát be kell bocsátani az
Pártjának megyei konferenciáját
ENSz-be.
és Országos Kongresszusát.
A
. , , , , . ,
*
,
szegedi és hódmezővásárhelyi, p nert kétségte en, hogy ez a korgzentcsi, csongrádi és akói iize nány gyakorolja a Tényleges haalmat Kínában.
Hangoztatta,
mek dolgozói tömegével vállal•ogy Anglia támogatja az ameják, hogy több és jobb munká' ikai határozati javaslat
első
végeznek, konkrét termelési fel
t cikkelyét, közöttük azt is,
ajánlásokat tesznek a Kongr-raz-amely R.nát „agresszornak" mi-

összehívását

frnne'a

békeharcosok

sikerei

A bíróság kénytelen volt szabadon engedni
a letartóztatott békelüntetőüet

Az amerikai csatlós Pleven-kor.
mány terrorintézkedései a
békeharcosok ellen hatalmas felháborodást váltottak ki a francia nép kö.
„
„
, . , .
......
*«*»• Ennek tulajd-omtható hogy
a
P á r l s i büntetőbíróság pénteken
este kénytelen volt szabadt,nbocsátani 19 béketüntetőt, akiket az Ei.
,senhower ellen lefolyt tüntetéseken
| tartóztattak le.

Az ítélet értelmében mindazokat
akik „nyilvános csoportosulása
való felbujtással" vádoltak, azonna
szabadon bocsátották. A Humamtt
megállapitj'a, hogy a bíróság ité
lete vereséget jelent a kormán;
számára.
Hat vádlott perének táreryatásái
akiket hatósági közegek bántalma
zásávai vádolnak, elhalasztották.

tékeli, hogyan harcoltunk a Párt
határozatainak
végrehajtásáért,
hogyan építettük a Pártot, hogyan fejlesztettük és emeltük a
párttagok és pártonkívüliek politikai színvonalát, milyen eredményeket értünk el politikai,
gazdasági és kulturális téren.
Megmutatja, hogy álltunk helyt
és hogyan harcolunk a békéért,
hogyan harcoltunk itt, Titóék
szomszédságában az egyre élesedő nemzetközi helyzet idején.
De szó lesz a hiányosságokról
is. Szó lesz arról, hogy mit nem
oldottunk meg jól, hol követtünk
el hibát, hol és hogyan kell munkánkat megjavítani, hogyan kell
az elért eredményeket továbbfejleszteni. így lesz & megyei konferencia igazán eredményes, ezáltal lesz határkő a további, még
jobb munkában megyénkben.
Az előttünk álló nagy feladatok, a szocializmus felépítése, a
béke megvédése parancsolóan
meghatározza számunkra, hogy
még jobb munkával, még több
áldozattal dolgozzunk és harcoljunk. Ezért legelső követelmény,
hogy a Pártot tovább erősítsük,
fokozottabban vegyük fel a Párt
soraiba a termelésben élenjáró
;
pari dolgozók mellett az egyénileg dolgozó kis- és közép parasztokat, ugyanakkor éberen vj*
gyázzunk, hogy a Párt soraiba
nz ellenség be ne férkőzzék.
Eddigi eredményeink mellett,
••ovább kell szélesíteni a kongresszusi versenyt, fel kell használni a dolgozók lelkesedését,
•egíteni a kezdeményezőket, hogy
•ddig még el nem ért nagy eredmények szülessenek. El kell érni,
hogy megszüntessük a 100 száraiékon aluli normateljesítinényeket, amiben elsősorban a
kommunisták és az élenjárók
kell, hogy segítsék a most még
elmaradt dolgozókat. A mezőgazdaságban tovább kell fejleszteni eddigi eredményeinket. Termelőszövetkezeteinket Is tovább
kell fejlesztenünk, meg kell erősítenünk, további ú j termo! öcsonortok megalakulását kell elősegítenünk. Ezen a téren még nagyon sok a tennivaló.
Még jobban ki kell szélesítenünk és meg kell erősítenünk a
tömegekkel való kapcsolatainkat.
V
tömegs zerveze teknék
még
tóbb segítséget kell adnunk. Erőtenünk kell minden tömegszer'ezetet, de különösen a DTRZ-t,
'.hol most, az ú j vezetőségek
Megválasztása után komoly feldat vár Pártunk alapszerveze°ire. Nem kevésbhé fontos az
MNDSZ, a DEFOSZ, az MSZT
'•s a többi tömegszervezet megerősítése sem.
A megyei konferencia munkáéban központi faladatként állvnk e'ek a kérdések. A Küldöttek
anácskozása naey lénésscl fogja
lőbbre lendíteni további ^munkánkat és hozzájárul nagy Párunk n . Kongresszusának sike•éhez.
Lövő Fe«"ene
megyei szervezőtitkic
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K a p c s o l j u k össze az elméletei
a m i n d e n n a p i élet g y a k o r l a t á v a l
A legutóbbi

középfokú

káder képző

konferenciák

A z olmutt év őszén megindult elvi síkon megvilágítani az egyes
pártokíatási munka párttag- kérdéseket.
ságunk jelentős részének tette lehetővé. . hogy tovább gyarapítsa éa el- Hogy mennyire elszakadtak az
mélyítse marxista-leninista tudását. elvtársaik a gyakorlati élettől, bizoA pártoktatás
átszervezése
a nyítja az, hogy például egyes elvBolsevik Párt gazdag tapasztalatai társak nincsenek tisztában a noralapján az eddiginél szervezettebb mák kérdésével. A normákkal kap•formában alaposabb felkészülési le- csolatos problémák, mint valami
hetőségekkel, az eszmei-politikai új, járatlan terület állt előt'-ük.
színvonal fokozottabb emelésével Igen komoly hiba volt például, hogy
biztosítja a párttagság politikai ön- az egyik konferencián senki sem
tudatának és marxista-leninista kép- tudta megmondani, hogyan kell megzettségének emelését. Rákosi elvtárs állapítani a munka termelékenyséfebruár 27-i beszéde újabb lendüle- gét, hogyan kell kiszámítani példátet adott a propaganda munkának s ul azt, hogy milyen arányban áll a
lehetőié tette, hogy a pártoktatást termelékenység növekedése és a
még szorosabban összekapcsoljuk munkabérek emelkedése. Elvtármindennapi feladataink megoldásá- saink egyrésze elszakadt a gyakorval. Most a Pártkongresszus előké- lati élettől s annál súlyosabb ez a
szítő munkája újabb ösztönző erővel hiba, mert ezen a konferencián két
hat pártszervezeteinkre, párttagja- vállalatvezető elvtárs is rósztvett,
inkra, mert a propagandamunkát akiknek gyakorlati munkájuk is
igyekeznek szervesen összekapcsolni megköveteli, hogy világosan lássák
a kongresszus előkészítésének fel- ezeket a kérdéseket.
adataival s ezzel is biztosítani Pár- A z eddig említett hiányosságok
tunk II, Országos Kongresszusának
ellenére az elmúlt vasárnap
sikerét.
megtartott konferenciák igen eredPropagandamunkánk egyik igen ményesek voltak. Az elvtársaik száfontos formája az egyéni tanulás s mos példát hoztak fel a gyakorlati
ezen belül a káderképző oktatási életből, különösképpen rámutattak
forma. A középfokú káderképzö a takarékosság jelentőségére, de
egyéni tanulói nagyobbrészt felelős konkrét példákkal bizonyították be,
funkciót betöltő elvtársak, de be- milyen nagy hiányosságok vannak
vonták a középfokú káderképzö még a takarékosság területén. Ráefpréni tanulói közé azokat a fejlő- mutattak például arra, milyen hidőképes munkásokat és dolgozó pa- bák tapasztalhatók ezen a téren a
rasztokat is, akik jelenleg még nin- Magyar Kenderben, az AVESZ-nél,
csenek felelős funkcióban. Az egyes a MÁV-nál, stb. Gyólai elvtárs, a
konferenciák szociális összetétele MÉMOSZ vállalatvezetője például
megfelelő. Azonban kevés azoknak a elismerte, hogy eddig ő sem fordídolgozóknak a száma, akik jelenleg tott kellő gondot az anyagtakaréis termelő munkát végeznek. A kosságra. Amint elmondotta, nem
konferencia résztvevőinek döntő egyszer megtörténik, hogy a kőműtöbbsége a gép mellől került felelős vesek, amikor fél téglára van szükfunkcióba s jelenleg már nem végez ségük, ahelyett, hogy felvennék a
termelő munkát. Ezzel magyaráz- tőlük 3 lépésre fekvő féltéglát, egy
ható többek között a legutóbbi kon- egészet törnek ketté. Ezek a példák
ferenciának az a hiányossága is, is azt bizonyítják, hogy a konferenhogy általánosságban nem sikerült cián résztvevő elvtársak a tanuláteljes mértékben konkrét gyakorlati son keresztül is felismerik munkápéldákkal alátámasztani az egyes
elvi kérdéseket. A következő konferencián már újabb 40, a termelő
munkában résztvevő üzemi munkás
és dolgozó paraszt vesz r é s z t ,
A z eddigi konferenciákon a lemorzsolódás körülbelül 8—10
százalékos. Azokkal az elvtársakkal,
akik nem vették részt a konferencián, egyénileg is elbeszélgettek,
hogy ezzel is megakadályozzuk a
lemorzsolódást. Még mindig találkozunk olyan jelenségekkel, amelyek
azt mutatják, hogy párttagságunk
egy része és meg kell mondanunk, a
felelős funkcióban lévő elvtársak
között is akadnak olyanok, akik
nem ismerték fel kellőképpen a
marxizmus-leninizmus elsajátításának jelentőségét. Juhász Sándor
elvtárs, az Ujszegedi Ládagyár
párttitkára például kijelentette, hogy
ő inkább a középfokú politikai iskola anyagát tanulja és nem akar':
résztvenni a középfokú káderképzö
egyéni tanulásban, pedig Juhász
elvtárs képzettsége és funkciója is
megköveteli, hogy magasabb fokon
tanulmányozza a marxizmus-leninizmus elméletét. Juhász elvtárs
azonban belátta, hogy helytelenül
fogta fel a tanulás kérdését, belátta,
hogy pártfunkcionáriusainknak elsősorban kötelességük, hogy feladataiknak megfelelő színvonalon tanulmányozzák a marxizmus-leninizmus kérdéseit.
A középfokú káderképző egyéni
tanulói részére legutóbb ,,A szocialista iparosítás" című témakörből
tprtc.i k konferenciát. A konferenciák színvonala általában kielégítő
vett. Különösképpen fokozott aktivitá al, érdeklődéssel vették ki rész tik t a hallgatók „A nehézipar jelen'(• ?e a szocializmus építésében" és
munkatermelékenységéről" szóló
kérdések megvitatásában. A konferenciák bebizonyították, hogy az
elvtársak világosan látják a szocialista iparosítás elvi kérdéseit.
1T gyanúkkor azonban meg kell
y állapítanunk, hogy azoknál a
kérdéseknél, amelyek a legszorosalr
ban bekapcsolódnak a mindennapi
élet problémáihoz. — mint például
a szocialista bérezés kérdései — az
elvtársaik nagy része tájékozatlanságot árult cl. És ez nem véletlen,
hiszen Bartucz Sándor elvtárs például elmondotta, hogy ő csak a
pr tépftós problémáit, valamint a
kül- és balpolitikai kérdéseket tanulni:', nyozza. A konferenciákon résztvevő t'vtarsak nagyi-ősze nemrég
móg az üzemben végzett termelő
munkát. i> miután az (izemből foní'ts furi.••;:'.' • kerültek, elszakadtak
ar. üz.'-r.i '
"í munkájától, elszakadta'. űr i r. ni problémáktól.
Nyilvánvaló, hogy a "•melömunlca
problémait nem tehet ott. -Vnnl n
gyakorié'i ókétól, nem Iriuú cuupán

tanulságai

juk hiányosságait és célul tűzik ki
azok kijavítását.
A konferenciák munkájának kiértékelésénél meg kell említenünk a
tanulókörök munkáját. Kétségtelen,
hogy a marxizmus-leninizmus elsajátításának legmegfelelőbb formája
az egyéni tanulás. Emellett azonban
nem hanyagolhatjuk el a tanulóköri
munkát, hiszen itt alkalom nyílik
azoknak a részletkérdéseknek a
megvitatására is, amelyekre a félnapos konferencián nem kerülhet sor.
Egyéni tanulóink azonban még nem
ismerték fel kellőképpen a tanulóköri munka jelentőségét, mert a
tanulókörökön az elvtársaknak csupán fele jelenik' meg, Feladatunk,
hogy ezen a téren is megjavítsuk
munkán kát.
D1 ártunk II. Országos Kongresszu-- sára napi feladataink jobb végrehajtásával kell felkészülnünk. Az
eddigi konferenciák tapasztalatai
alapján küszöböljük ki munkánkban
előforduló hibákat és hiányosságokat is. A legközelebbi konferencia
anyaga a szocialista mezőgazdaság
megteremtésének elvi kérdéseivel
foglalkozik. A feszült nemzetközi
helyzet, a falusi osztályharc éleződése szükségessé teszi, hogy megerősítsük és továbbfejlesszük a termelőszövetkezeti mozgalmat. Ezért is
fontos, hogy a konferenciák résztvevői jól felkészüljenek ennek az
anyagnak a megvitatására, szem
előtt tartva, hogy a konferencia
munkája akkor lesz eredményes, ha
a szocialista mezőgazdaság megteremtésének elvi kérdéseit szorosan
összekapcsoljuk a gyakorlati kérdésekkel, az időszerű feladatokkal.
Ha egyéni tanulóink alaposan és elmélyülten tanulmányozzák ezt az
anyagot, ezzel elősegítik a szocialista mezőgazdaság megteremtésében reánk váró feladatok végrehajtását, de hozzájárulnak az Országos Pártkongresszus
előkészítő
munkájának sikerreviteléhez is.

Nemzetközi kérdések" előadás
ma a Vörös Csillag moziban

Ma délelőtt 9 órakor tartják meg kebi zott sági iagok és titkárok, vaa Vörös Csillag Moziban a „Nem- lamint az előadás iránt érdeklődő
zetközi kérdések" előadássorozat dolgozók vesznek részt.
második előadását, amelyen a bé.

A pártépílés munkájának m e g j a v í t á s á r a
tettek k o n g r e s s z u s i fela ánlást
Petőfi-telep lll.pártszei vezetettek tagrai
taggyűlésükön
E héten tarlót Iák meg alapszervezeteinkben a január havi taggyűléseket. Az ehavi taggyűlések jelentősége sokkalta nagyobb, mint az
eddigieké volt, hiszen ezek a taggyűlések mindenütt a Pártkongresszus előkészítésének jegyében
zajlottak le. A titkári beszámolók,
a hozzászólások mind-mind alátámasztották a
Pártkongresszus
jelentőségét, megszabták a Kongresszust előkészítő munka feladatait. Számos taggyűlésen a résztvevők felajánlásokat lettek a Kongresszus méltó megünneplésére. a
termelés és a politikai munka megjavítása terén.
A kongresszust előkészítő munka
jegyében zajlott le a Petőfi-telep
III. pártszervezetének taggyűlése is.
A párttagság a Pártkongresszus
jelentőségének tudatában bírálta a
pártvezetőség munkáját. A számos
eredmény mellett hibája volt a taggyűlésnek, hogy azon a tagságnak
csupán 60 százaléka jelent meg.
Eiler Márton elvtárs titkári beszámolójában bírálta a pártcsoportvezetők gyenge munkáját, de rámutatott arra is, hogy
a taggyűlés gyenge előkészítése
és a pártcsoporlvezetők nem
kielégítő munkája a vezetőség
hibája elsősorban,
mert nem ellenőrizte a taggyűlés
előkészítésének munkáját.
'A' titkári beszámolót élénk vita
követte. Tizenkilenc elvtárs szólt
hozzá a felmerült problémákhoz.
A felszólalók mindegyike felajánlást tetf a Pártkongresszus tisztele-

H pártszervezet segítségével fű'feüesflik
kongresszusi vállalásaikat a szegedi Gázgyár dolgozói

Á szegedi üzemekben a dolgozóik több és jobb munkával ünneplik meg Pártunk n . Kongreszszusát. Selejt csök kentóasel,
a
minőség megjavításával és
a
mennyiség jelentős fokozásával
is kifejezésre juttatják Pártunk
és Rákosi elvtárs iránti hűségüket, szeretetüket és ragaszkodásukat. A kongresszusi vállalások
teljesítésével, sőt túlteljesítésével bizonyítják be,
öntudatos
dolgozókhoz
méltóan akarják
megállni a
helyüket a Sztálin
elvtárs-vezette bókeharcban.
Ebben a lelkes munkában is
a kommunisták járnak az élen
és a pártszervezetek segítségével
példásan teljesítik felajánlásaikat- Ez a személyes példamutatás magával ragadja a pártonkívüli dolgozókat is, ak'k a párttagokkal vállvetve harcolnak a
kongresszusi vállalások sikeréért.
A Szegedi Gázgyárban eddig
a dolgozók 75 százaléka tett értékes felajánlást a Kongresszus
tiszteletére. A felajánlók
közvetlen a vállalások után még
k e m é n y e b b e n l á t t a k hnzzá
a munkához

és még jobban megszervezték a
munkafolyamatokat, mint eddig.
Teljesítményüket szintté perorőlpercre fokozzák s ma már számosan vannak olyanok, akik tul
is teljesítették vállalt kötelezettségüket.
Varga István elvtárs, szerelőmunkás egy kisegítő munkással
— Gémes Sándorral — dolgozik
együtt. Mint jó
kommunista,
vállalta, hogy a
Kongresszus
tiszteletére, vállalásától kezdve
egészen február 24-ig teljesítményét 125 százalékra emeli- Kisebb ésszerűsítést
vezetett be
munkáiéba és minden problémát
átborzclt

káknál dolgozik Veszelka János
és Katz Jenő elvtárs is. Mielőtt
megtették felajánlásukat, közösen megbeszélték a vállalásokat
a dolgozókkal. Kikérték a pártszervezet véleményét s így vállalták, hogy február 24-ig teljesítményüket meghaladva 123
százalékos állandó teljesítménynyel végzk munkájukat.
Ma
már 138 százalék az állandó teljesítményük. Büszkén és boldogan végzik munkájukat. Tudják, nincs
nagyobb dicsőség,
mint kommunista módra teljesíteni vállalt kötelezet'ségüketMisán György elvtárs, a gázórák karbantartási munkálatatt
végzi. Amikor az értekezleten elhangzott az első felajánlás,
ő
sem gondolkozott sokáig. Büszke
örömmel írta be a versenyszerződésbe, hoírv az eddigi százszázalékát a Kongresszus tiszteletére 111 százalékra emeli
fel.
Es ma már ő is 114 százalékot
teljesít és nem akar lemaradni
a többi párttagok mögött.
Ez a lelkesedés kihat a pártonkívüli dolgozókra is és a pártonkívüli ek soraiban is egyre
többen teszik meg felajánlásaikat. Látják, hogy a párttagok
becsülettel teljesítik

vállalt kötelezettségeiket s ők is
azon vannak, hogy teljesítsék
felajánlásaikat.
Tóth Katalin pártonkívüli dolgozó pénztáros az üzemben. Felajánlotta, hogy munkáján felül
teljesen rondbehozza a fogyasztók nyilvántartási kartonjait és
ezrei két és félnapi munkát ta-

karit meg a dolgozó nép államának. Vállalását máris teljesítette. Ugyanígy tett eleget felajánlásának Lakatos Melinda
bérelszámoló is, aki vállalta,
hogy az alkalmazottak nyilvántartási kartotékait január 22-re
teljesen rendbehozza.
A vállalások sikeres teljesítéséhez nagy segítséget nyújt a
dolgozóknak az iizeimi pártszervezet vezetősége, amellyel közösen bessélik át a felmerülő problémákat. A szénkirakodóknál
például rosszul szervezték meg a
munkát és kezdetben nem tudták elérni vállalásaikat. A pártszervezet vezetősége
acgftetf a munlca
megszervezésében
ás ma már minden akadály nélkül elérik a százalékot.
A bádogosoknál megindult a
pártszervezet vezetésével és útmutatásával a tapasztalatcsere ég
a munkamiódsrerátadás. A párt
szervezet felkérte az élmunkásokat, hogy segítsenek a gyengébb
dolgozóknak teljesítményük emelésében. Azok örömmel vállalták
ezt a feladatot és a miunkamódszerátadásnak
máris
vannak
eredményei. Mindegyik dolgozó
több százalékkal emelte teljesítményét és lelkesen végzi munkáját, hogy kongresszusi felajánlását maradéktalanul teljesíthesse.
A pártszervezet irányítása, a
kommunisták példamutatása biztosíték arra, hogy a Gázgyár
dolgozói is győzelemre viszik a
kongresszusi vállalások teljesitését.

Ma reggel 8 órakor kezdődik a járási
kultúrverseny döntője a Nemzeti Színházban

Ma, vasárnap reggel 8 órai kez
dettei tartják a Szegedi Nemzeti
Színházban a járási kulturverseny
n p á r t u r r v r a c t reirtíliifeÍTel.
döntőjét. A kultúresoportok színdarabokkal, énekszámokkal, népi
így elérte, hogy vállalását jóval tánccal szerepeinek a döntőn. A
túlteljesítve, 126 százalékot ért szegedi járás kul hírcsoportjai már
el.
régen készülnek a kulturversenyre
X.Tgy?-(rr?v a szerelési mun- ós a Szegedi járásból 19 kuíturcso.

port vesz részt ezen a versenyen
Az ill legjobb eredményt elérő
kuliurcsoportok bekerülnek a megyei döntőbe Vegyenek részt minél nagyobb számmal ezen a dön
tőn az üzemek kulturc&oportjai,
mert itt igen értékes tapasztalatokat szerezhetnek további mun.
kájukhoz.

januári

lére. Többen megbírálták a vezető?
ség munkájút.
Deák Györgyné elvtársnő például
elmondotta, hogy a vezetőség nem
fog.aikozott eleget a tagsággal és
nem eléggé közvetlen a pártszervezet tagjaihoz. A Pártkongresszusra
tett felajánlásban megígérte, hogy
megjavítja népnevelő munkáját.
Kérte, hogy több családhoz oszszák be népnevelő munkára.
Markos elvtárs, az általános iskola igazgatója a pedagógusok nevében felajánlotta, hogy a telep
iskoláján megakadályozzák a lemorzsolódást. A mulasztó gyermekek szüleit a pedagógusok személyesen is meglátogatják. Ezzel is
hozzá akarnak járulni a tanulmányt
fegyelem megszilárdításához, amelynek fontosságára Révai elvtárs k
napokban elmondott
beszédébea
különösképpen felhívta a figyelmünket. Szolocsek Géza és Vásárhelyi Lajos elvtársak, a DÉFOSZszervezet aktívái vállalták,
azoa
lesznek, hogy
minél több dolgozó paraszttal
erősiidjönek pártszervezeteink.
Szolocsek Géza ezenkívül telajánlotta, hogy a dolgozó parasztság körében öt új Szabad
Nép előfizetőt szerez.
Pataki Gergelyné, Balogh Istvánné, Deák György, Koszorús Istvánná,
Lakatos Etelka, Kasza Zsigmond,
Szommer Pálné, Eperjesi Etelka,
Fogas Jánosné, Berta Gyuláné,
Peics Vilmosné, Bán Béla elvtársak
vállalták, hogy tanulással és jobb
politikai
felvilágosító munkával
segítik elő a Pártkongresszus sikerét. A felajánlók között vannak
olyanok is, akik eddig még nem
végeztek pártmunkát.
Vállalták,
hogy ezentúl kiveszik részüket »
pártszervezet munkájából.
A Pclőfi-telep III. pártszervezet®
szem előtt tartja Rákosi elviára
február 27-i beszédéi és arra törekszik, hogy a dolgozó parasztok legjobbjait bevonja a párttagság soraiba. Ezen a taggyűlésen a párttagság egyhangúan elfogadta Martonosi István dolgozó paraszt tagjelöltfelvételi kérelmét.
Martonosi
István elvtárs felszólalásában igére,
tett tett, hogy dolgozó parasztlúrsal
körében végzett felvilágosító munkájával igyekszik
bebizonyítani,
méltó a tngjelöltségre.

*

Párthirek

Felhívjuk az instruktor elvtársak
figyelmét, hogy hétfőn délben 12
órakor a Sztálin-sé'-ány 10. szám
alatt értekezletet tartunk. Kérjük
az elvtársak pontos megjelenését.
Szervezési

osztály.

Felhívjuk a „Nemzetközi kérdések" előadássorozata hallgatóinak
figyelmét, hogy ma délelőtt 9 órakor a Vörös Csillag moziban filmmel egybekötött előadást tartank.
Felhívjuk a béketitkárok, békebizotteági tagok figyelmét, hogy az
előadáson feltétlen vegyenek részt.
Agit,

prop.

osztály.

Felhívjuk az üzemi és kerületi
titkár elvtársak figyelmét, hogy a
népnevelők a lakóhelyükhöz esó
legközelebbi alapszervnél vasárnap
reggel 8 órakor jelenjenek meg.
A középfokú káderképző tanfolyamra beosztott elvtársak a 8-as
számú útmutatót a Pártoktatás
Házában sürgősen vegyék át.
Magántanulóink figyelmébe!
Felhívjuk a felsőfokú, va'amint
a középfokú magántanulóink fi.
gyeimét, hogy az „Államelmélet,
valamint a szocialista iparosítás"
cimű anyagból a konferenciát február hó 4 én tartjuk.
Pártjelvények megérkeztek. Kaphatók a Pártbizottságnál, Kakuszi
elvtársnál.

Pártoitatá* Háta hírei
Szerdán délután 6 órakor a Pártokta'-is Házában alap- és középfokú po'itikai iskolavezetők, konferenciavezetők, tanulókörvezetök részére igen fontos előadást tartunk.
Felkérjük az elvtársakat, hogy kivétel nékül jelenjenek meg, belépáa
csak meghívóval. A meghívót tehát
mindenki hozza magúval.
Agit.

prop.

osztály,
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Ez a kiállítás elmélyíti
a Szovjetunió

szeretetünket
iránt

T a n u l ó

f i a t a l o k

a

S í o n g r e s s z u s é r t

Pártunk Kongresszusára forró megfelelően aktivizálni EzérI törlelkesedéssel készül az egész tént meg az, hogy Engelhardt elv.
magyar nép. Párttagok, pártonkD társ visszaküldte mirtd a 16 csekvüliek, DISZ-fiatalok, üzemek, hiva- ket azzal, hogy nem tudnak előfiSzombaton délben megnyílt „A Szovjetunió 16 köztársasága" című kiállítás
talok dolgozói és az iskolák tanu- zetőt szerezni a Szabad Népre. Hiaz MSzT-székházban
lói egyformán tudják, hogy a Párt- bák mutatkoznak a diákotthonok
magyar nép felemel- és diákszállók munkájában is. Nem
Az ünnepi alkalomra szépen fel- nép hősies harcát, a 16 köztársa- társak bölcs vezetésével tett meg a kongresszus a
szocializmus építésének folyik a tanhlás állandóan és renddíszített szegedi MSzT-székház elé ság egységét, a sztálini nemzetiségi Szovjetunió a kommunizmus építé- kedésének,
mérföldköve lesz. Az üzemek dol- szeresen, nem használják ki az egyészombaton délben sűrű csoportok- politika diadalát.
sének korszakáig. Kifejtette, hogy gozói több, jobb munkát vállalnak ni tanulás idejét megfelelően, stuban érkeztek az üzemek, hivatalok
Elragadtatással
és csodálattal a szocialista társadalomban minden a Pártkongresszus tiszteletére, a ta- d um ideje alatt sok az üres fecsedolgozói, akik eljöttek, hogy elsőnek szemlélték a szegedi dolgozók első ember
nuló fialalok pedig a tanulás vona- gés, járkálás, azonkívül egyesek zatekintsék meg „A Szovje'unió 16 képviselői a nagyszabású kiállítást,
a többieket.
lán elért még jobb eredményekkel varják a tanulásban
köztársasága" című kiállítást s je- amely az MSzT-székház minden
egyenlő jogokkal élhet
ünneplik Pártunk Kongresszusát. A Tartsák szem előtt a diákotthonok
len lehessenek a megnyitó ünnep- egye® termét betölti.
diákszállók vezetői Párlunk úts a sztálini nemzetiségi politika szegedi tanuló ifjúság, egyetemis- és
ségen. A szegedi MSzT-székházban
ták és középiskolások is pé.dut vet- mutalását és szilárdítsák meg a tadiadala
tette
lehetővé,
hogy
a
Szovnem ez az első kiállítás, de elmondA megnyitó ünnepségen
munkafegyelmet,
jetunió hatalmas alkotásokat hoz- tek az üzemek dolgozóiról, lelke- nulmányi
hatjuk, hogy aligha láttak még gazpárlunk a legmesszebbmenőkig
sen
készülnek
a
Kongresszusra.
résztvett
Zombori
János
elvtárs,
a
zon
létre,
amelyeket
ez
a
kiállítás
dagabb, tartalmasabb, művészibb
támogatja a tanuló ifjúságot
Munkájukban, egész életükben napkiállítást a szegedi dolgozók, mint Magyar Dolgozók Pártja Szegedi is hűen bemutat.
ezért az iskolai DlSZ-szerPártbizottságának titkára, valamint
— A most megnyíló kiállítás — ról-napra érzik a Párt segítségét. éppen
a jelenlegi.
a
Ösztöndíjakat kapnak, diákottho- vezeleknek nem szabad eltűrni
az
üzemek,
hivatalok,
tömegszervemondotta
Dénes
elvtárs
—
közelebb
A nagyterem bejáratánál Sztálin
nokban lakhatnak, ingyen tanköny- legkisebb fegyelmezetlenséget sem,
zetek
képviselői.
Az
ünnepséget
a
hozza
hozzánk
a
Szovjetunió
16
közelvtárs képe. De nemcsak itt, havekből képezhetik magukat - mind- bármilyen téren nyilvánul az meg.
nem a kiállítás több helyén is ta- rendőrzenekar nyitotta meg a ma- társaságát. Megismerhetjük példa- ezt meg akarják hálálni úgy, hogy El kell érnünk minden iskolában,
gyar
és
szovjet
Himnusz
ejátszásáképeinket,
a
szovjet
embereket,
lálkozunk a világ dolgozóinak szeminden
még jobban végzik a rájuk bízott hogy a Pártkongresszust
retett vezére képeivel. S amikor val, majd Rácz József elvtárs, rend- munkájukon keresztül. Ez a kiál- munkát, még jobban tanúinak.
fialat jótanulással, az Iskolai fegyedolgozókvégignézi az ember a szebbnél- őrszakaszvezető Dzsambul: „Sztáli- lítás erőt nyújt a szegődi
Ha megnézzük a tanulmányi mun- lem megszilárdításával, az órákra
felajánlások,
a
szebb képeket, úgy érzi, minden ni alkotmány" című versét szavalta nak a kongresszusi
kafegyelmet
iskoláinkban, igen sok való alapos felkészüléssel ünnepelel
nagy
sikerrel.
terménybegyiljtés
munkájának
telegyes képen ott van Sztálin elvtárs,
hiányosságot,
kijavítanivalót talá- je. Fokozni kell a felvilágosító munjesítésében,
elmélyíti
szeretetüket
a
Ezután
Borbély
András
elvtárs,
Sztálin elvtárs munkája. Sztálin
lunk.
Sok
még
a
hiányzás, felkészü- kát különösen ott, ahol lemaradás
Szovjetunió
és
Sztálin
elvtárs
iránt,
a
Magyar-Szovjet
Társaság
nevéelvtárs, a Bolsevik Párt és a szovletlenség,
sürün
előfordul
a taná- mutatkozik. Ifjúgárdistáink ismerben üdvözölte a megjelenteket. Rá- erősít bennünket, hogy még szilárjet nép
a
rokkal
szembeni
tiszteletlenség.
Eze- tessék. hogyan harcolt a Párt
mutatott arra, hogy a szegedi dol- dabban haladhassunk Rákosi elvakarják az fiatalságért a felszabadulás előtt és
gozóknak ismét alkalmuk nyílik ta- társ vezetésével, a Szovjetunió ta- ket a hiányosságokat
dicsőséges harcait
is. Beszéljenek arról, hogy a
nulmányozni és megismerni azt a pasztalatai nyomán a szocialista iskolák tanulói Pártunk Kongrcsz- azóta
Párt nevelte az ifjúság legjobbjait.
fejezik ki a 16 köztársaság népei- népet, amely ma már a kommunis- társadalom felépítéséért folytatott szusára kiküszöbölni,
A szegedi középiskolákban a fia- A forradalmiságot, a győzniakarást,
nek békés, alkotó munkáját vissza- ta társadalom építésén fáradozik. harcban. — A jelenlévők többször
"
talok 90 százaléka vállalt jobb az áldozatkészséget, az ellenség éí a
tükröző képek. A Bjelorussz köz- Kifejtette, hogy ez a kiállítás szem- lelkes tapsisal szakították félbe a
munkát.
A felajánlásoknak máris nehézségek elleni kérlelhetetlen hartársaság dolgozói éppoly lendülettel léltetően mutatja be a sztálini nem- megnyitó beszédet s melegen ünnea dolgozó néphez való rendítpelték Sztálin elvtársat, a Pártot mutatkoznak eredményei. A Szege- cot,
és építeni akarással, éppoly szaba- zetiségi politika diadalát .
di Építőipari Technikumban példá- hetetlen hűséget állította Pártunk
A kiállítást Dénes Leó elvtárs, a és Rákosi elvtársat.
don és boldogan építik a kommuaz eszményképül az ifjúság elé.
A megnyitó ünnepség után a je- ul összekapcsolják a tanulást
nista társadalmat, mint a Litván, szegedi Városi Tanács végrehajtó
'Á magyar ifjúság nap mint nap
Üzbég köztársaság, vagy Grúzia bizottságának elnöke nyitotta meg. lenlévők megtekintették a kiállítást, iskolai fegyelem megszilárdításával,
dolgozói. Művészi fényképfelvételek, Megnyitó beszédében vázolta azt az amelyet minden nap reggel 8-tól a békeharc kérdéseivel. 'Á fialalok tapasztalhatja a Párt, Rákosi elvsaját életükből mondanak el rész- társ szerető gondoskodását. A népó
<rzines képek mutatják be a szovjet utat, amelyet Lenin és Sztálin elv- este 8-ig tartanak nyitva^
leteket, melyek mind azt bizonyít- lett az iskola, az egyetem és az ifják, hogy ezek az ifik régen még júság előtt minden lehetőség megkeharc sikere érdekében — mon- álmodni sem merlek volna arról, nyílt. hogy képezhesse
magát és
dotta Straszniszky Erzsébet agitá- hogy építészmérnökök lehessenek- bizakodással nézhessen a jövőbe. A
A Kongresszus tiszteielére vállalták, Kongresszus előkészítésével
ciós munkája során.
még
hogy az intőket és róvókat kijavít- jobban mélyítsük el tanuló fiatalA Szabadságharcos Szövetség ják, a jó tanulók segítik a gyen- jainkban a Párt iránti szeretetet,
gébbeket. Sőt maga a tanári tes- hassunk oda, hogy a fiatulok a
Újabb ezrek olvassák Szegeden a S z a b a d Népet
is kellőképpen kiveszi részét az elő- lület is korrepetálja a tanulókat. A kommunista harcosok példájából
Népnevelőink napról-napra heÚjabb és újabb ezrek olvassák fizetésigyüjtés munkájából. Szerve- Szabad Népi-előfizetés terén is jó merítsenek erői, ne legyen egy fialyesebb agitációs módszerekkel és Szegeden is Pártunk központi lap- zeteikben a legjobb agitátorokat eredmény mutatkozik.
tal sem, aki rossz tanulmányi eredérvekkel veszik ki részüket a Sza- ját. Mindez azt mutatja, hogy a bizták meg az előfizetők beszerveNézzük meg a szegedi Tanítókép- ménye miatt lemorzsolódik. Komoly
bad Nép-kampány sikeréért folyta- szegedi dolgozók megfogadják és zésével. Az eredmény: 150 új elő- zőt, ahol a Kongresszus jelentősé- reális vállalásokkal készüljünk Pártott haTcból. Lelke® munkájuk, megértik Pártunk szavát és egysé- fizető.
gének ismertetése után szintén fel- tunk Kongresszusára, Ezt várja tőamelyet Pártunk központi lapjának gesen sorakoznak fel Pártunk céllendült a munka. A fiatalok vállal- lünk a Párt, czí várja
tőAz MSzT kerület!
megismertetéséért és megszeretteté- kitűzéseinek megvalósítására.
ták, hogy megszüntetik a késése lünk az egész dolgozó nép és ezt
séért folytatnak, minden családhoz
ket, hiányzásokat, az órákra alapo- várják tőlünk szüleink, akiket bolalapszervezeteiben
AZ MNDSZ-CSOPORTOK
eljut,
san felkészülnek. Ma már ebben az dogsággal tölt el az, ha jó bizoa vezetőségi tagok és az aktivák iskolában késés nincs, a hiányzás is nyítványt viszünk haza.
jó munkája nyomán 124 előfizető- már valamennyien előfizettek Pár- minimumra csökkent. A tanulás előA Textil kombinát
4 tanulásban járjanak
elől *
vel szaporodott a Szabad Nép ol- tunk központi lapjára. A pártonki- mozdítására 00 tanulópárt szervez
mulassanak Jó
dolgozói nem elégszenek meg az ed- vasóinak száma.
vüliek is nagy lelkesedéssel fogad- tek és ennek az lesz az eredmé példát,DISZ-vezetők.
értsék meg, hogy nem lehet
dig elért eredményekkel. Minden
— Nekünk, nőiknek is világosan ták a kampány beindítását. Ez is nye, hogy az intettek és rovottak
olyan dolgozót, akihez eddig még kell látnunk a nemzetközi helyzet biztosítja, hogy az eddigi 105 új 80 százaléka már kijavította rossz jó DISZ-vezetö az, aki a mozgalmi
nem járt lap, beszervezik a Sza- alakulását, hogy megértsük, milyen Szabad Nép előfizető száma még jegyeit. Ebben az iskolában 30 új munkára való hivatkozással elhanyagolja tanulmányait Segítsük elő
bad Nép előfizetői közé. Ehhez a feladatokat kell megoldanunk a bé- jelentékenyen növekszik.
Szabad Nép-előfizetőt szereztek a a DISZ-vezetők jó lanulmányi eredmunkához nagy segítséget nyújt az
fiatalok,
ményeit azzal, hogy egvellen DISZüzemi DISz-szervezet is. Az Ifjú
Rű emcsak középiskoláinkban, ha- vezelöt sem halmozzunk túl munGárda tagjai egyéni agitációval
nem az egyetemen is felaján- kával, nrtn gyüléseztetünk feleslenaponta újabb és újabb eredményelásokat tettek a fiatalok
a Párt- gesen
A mozgalmi munkát össze
ket érnek el. Tegnap például 16 új
kongresszus tiszteletére. Azt vállal- kell hangolni a tanulással olymóelőfizetőt szereztek. Deák Aranka
ták, hogy minden egyetemista idő. don, hogy egyik se zavarja a máDISz-titkár egymaga öt előfizetőt
ben és jól levizsgázik. Például: a sikat.
szervezett be.
természettudományi karon Németh
Tartsuk szem előtt Pártunk legJó felvilágosító munkát végez
Éva vállalta, hogy ,.a marxizmus- utóbbi iránymutatását s tegyük is
leninizmus"-ból kollokviumát jele- azt magunkévá és akkor bizonyoa
Gyufagyárban
sen teszi le és mint tanulmányi fe- san végre tudjuk hajtani az elénk
lelős többet foglalkozik a munkás- tűzött feladatokat, biztosítani tud.
Jaques
Duclos
elvtára,
a
hogy
a
többi
közt
egy
PétainFenyvesi Tibor ifjúmunkás. A 15
származású hallgatókkal. A bioló- juk iskoláinkban a fegyelmei, a jó
Francia
Kommunista
Párt
titféle
törvényre
is
hivatkozzanak
új előfizetőből ő maga négyet szergusoktól Mühlrúd 'András vállalta, tanulást, a rendszeres fe készülést.
kára interpellációt jegyzett be a a rendelet indokolásában.
vezett be.
hogy a még hátralévő 3 kollokviu- Lebegjen szemünk előtt Sztálin elv— A dolgozók örömmel fogad'ák nemzetgyűlésben a három nagy
Jacques Duclos elvtárs — ír- mot jelesre leleszi és a matemati- társ tanítása: „Ahhoz, hogy építhesa Szabad Nép-kampányt — mond- nemzetközi szervezet franciaorkából segiti a gyengébbeket.
sünk. tanulnunk kell, tudást kell
ja Fenyvesi Tibor. — A legjobban szági
ja
a l'Humanité — kérdéseket
működésének
betiltása
Az eredmények mellett azonban szereznünk és hogy tudjunk, tanulannak örülök, hogy Vigh Antal,
intéz majd a kormányhoz, „ta- akadnak hiányosságok is. Például a nunk kell kitartóan, türelemmel.
aki már régi előfizető volt, a velem ügyében — jelenti a l'Humanitégadhatatlanul
fasiszta jellegű" Vegyipari Technikum DISZ-tiikára
Interpellációjában
Duclos
elvtárs
való beszélgetés után átadta a SzaMisik József
amelyet még a titkári értekezletekre sem jár
bad Nép előfizetését nagybátyjának felvilágosítást kér majd azokról politikája tárgyában,
el
és
így
a
fiatalokat
nem
is
tudja
DISZ
megyei
tanulmányi felelős.
és ő maga külön megrendelte a la- a körülményekről, amelyek ar- több egymá-után
kiadott ren
pot.
ra késztették a
hatóságokat, delkezése ;'s tanúsít.
Hasonló jó eredményeket értekel
A tanácsUgok fossaSóröi
Öntözéses gyapoHerme'éssel
a Szegedi Kenderben Is.
M e g j a v í t j u k békebizottságaink m u n k á j ú t
kt'sár'et&znek az idén
Hattyastel'spi ált. isk. vasárnap,
— 278 új előfizető valóban jó
(Tudósilónktói). Másfél héttel ez- kat családi körükben és ott elbe- (január 28-án) délelőtt 8-! ól 10-!g
Békés megyében
harcostársat választott a Szabad előtt békebizottságunk kiértékelte a szélgetünk kartársaink hozzátarto- Bozólri József. Kecskéstelepi ált.
Népben — mondja Bosnyákovics multévi munkánkat, s megállapí- zóival is, s igy megismerjük egy- isk. vasárnap délelőtt 8-tól 10-ig:
Békés megyében, ahol az
elDezső elvtárs, aki egyedül 43 elő- totta, hogy meglevő két békebizott- más családi problémáit. De beve- Bodor Józsefné. Eákstelepi ált. i-sk.
múlt
évben
kétezerotsziz
holdon
fizetőt szerzett.
ságunk nem oldotta meg maradék zetjük a rendszeres olvasóköröket péntek, (február 2.), délután 5-tőí
Koszorús István elvtárs felvilá- nélkül feladatát. Nem végeztünk is, hogy minél többet tanuljunk, 7-ig: Tóth Etel. Radnóti gimnázium termeltek gyapotot, 1951-ben tízgosító munkájában egyéni tapaszta- elég széleskörű agitációs munkát minél kevesebb tisztázatlan kérdés- péntek délután 5-től 7-ig: Hevesi
ezer holdon vetnek gyapotot. Eblatairól beszél, arról, hogy az ö és a meglévő
lehelőségeket — sel végezzék munkatársaink feladamunkáját hogyan segítette elő a faliújság, pullagitáció, békegyűlések tukat. Célunk ezeket a célkitűzése- Erzsébet, Muhari Piroska, Móra- ben az évben a megye
állami
ált. isk. csütörtök, (február
Szabad Nép. A dolgozók megértet- — nem használtuk ki megfelelően. ket valóban maradéktalanul
tel- városi
ték Koszorús István elvtárs sza- Ezeket a hibákat természetesen a jesíteni, hogy ezzel is kiszélesítsük 1), délután 5-től 7-ig: Komócsin gazdaságaiban kísérletképpen bevait és 28-an fizettek elő Pártunk felismerés után célunk sürgősen ki- a béketábor magyarországi szaka- Antal, Paragi Mihályné. Rókusi ált. vezetik a gyapot öntözéses teri-k. szerda (január 31), délután 5- mesztését.
központi lapjára, Koszorús elvtárs javítani.
szát.
szavai nyomán, KoszorÚ3 elvtárs
től 7-ig: Benedek Károly. CsongráFenyvesi
József
A
Ruházati
Rolt
békebizottsága
azonban nem elégszik meg eddigi
Ruházati Bolt di sugárúti ált. isk vasárnap, délmunkatervet
készített,
eredményeivel, felajánlotta, hogy a részletes
előtt 10-től 12-ig: Koczka KálmánKongresszus tiszteletére újabb 15 amelyben kidolgoztuk, hogyan akarA Ludas
Matyi
ná,
Ördög Sándorné. Földmíves-utjuk felszámolni a ma még megléelőfizetőt szervez be.
cai
ált.
isk.
vasárnap
délelőtt
10-tól
Magyar
tudományos
film
svédországi
es
dániai
hibákat, hiányosságokat.
A Szabad Nép-kampány sikere vőIlogv
12-ig: Bodő József, Hidjapusz'ai
jó
és
széleskörű
munkál
a
francia
televízióban
bemutatója
hozzájárul az Országos Pártkon- végezzünk, elsősorban még egy
Viktória. Újszeged, Alsókikötősori
gresszus sikeréhez is. Tudják ezt a bíkebizotiságot szervezünk és tgy
ált,
isk.
péntek
délután
6-tól
8-ig:
A francia televízió hetven0zer
tömegezervezetek dolgozói is.
A Ludas Matyi cimű magyar
Bossányi György. Temesvári-körúti
három
bizottsággal kéthetenként
előfizetőjének bemutatták ,.A ált. isk. szerda délután 6-tól 8-ig: flmet a Svéd-Magyar Társaság
10—11
kisgyűlést
tartunk
árudáinkis
Fgyetemen
nádrengetege" című ifj. Fodor István, Sziráki Klára. rendezésében több svédor.rági
ban, Puítagitációnkat tovább fokoz- Balaton
De nemcsak az üzemi, hanem az zuk, s az a célunk, hogy minél jmagyar tudományos filmet, ame- Szillóri-sugárúti ált. isk. szerda dél- vidéki várofib-tn bemutatták. A
kartársat meggyőzzünk még
után 6-tól 8-ig Farkas Istvánné. film mindenütt nagy sikert araértelmiségi dolgozók is egyre in- több
felvilágosító munkával a minden- lyet előzőleg már a francia és az
kább felismerik a Szabad Nép ol- napos újságolvasás fontosságáról. olasz tudományos kongresszuson Ó-Petőfi-tslepi ált. isk. vasárnap tót! és a sajtó is bőven foglalkodélután 2-től 4-lg: Dunai József, zott a fllmmol.
vasásának jelentőségét. Ezt bizo- Hiszen, hogyan végezhet valaki jó
Csűri Mihály. Uj-Pe'őfl-telepi ált.
nyítja
az
is,
hogy
a agitációs munkát, ha nincs tisztá- is nagy sikerrel vetítettek.
Koppenhágában szintén bemuA páriskörnyéki Vaucresson isk. vasárnap délelőtt 10-től 12-lg:4
495 régi előfizető mellett 428 új ban a napi politikai eseményekkel,
Pozsár
József,
Makra
János.
Felső
latták
a Ludas Matyit. A hpok
ha
nem
tudja,
mi
történik
vároelőfizetőt gyűjtöttek. Az egyetemi
munkásazervezeteinek közös ülé- városi feketeföldek 151., vasárnap
pártszervezet népnevelőit mindenütt sunkban, hazánkban, s ezen túlme- sén nagy sikerrel mutatták be a délelőtt 10-től 12-ig Szegi István, elismerő bírálataikban kitértek
a magyar filmgyártás eddig elörömmel fogadták az egyetem dol- nően földünk egyes részem.
Simon Györgyné,
ért szép eredményeire is.
Ezután meglátogatjuk dolgozóin- „Janika" című magyar filmet.
gozói.

Jó harcostársat
választanak
az új
előfizetők

Jacquss Duclos elvtárs interpellációt intéz
a francia kormányhoz a három nagy nemzetközi
szervezet központja franciaországi működésének
betiltása ügyében
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követesével

A MŰVÉSZET ÉS IRODALOM ERÖS FEGYVER LESZ
A BÉKEHARCBAN
Hay elvtárs előadása a Pártoktatás Házában a művészet és irodalom
szerepéről a tömegek nevelésében
Pénteken délután a politikai iskolák vezetői, konferenciaveztők,
felső- és középkáder egyéni tanulók, a pártszervezetek oktatásfelelősei, kulturvezetők és tömegszervezeli funkcionáriusok gyűltek össze
a Pártoklatús Házában, hogy meghallgassák Háy Károly elvtárs, a
Központi Előadó Iroda tagjának
előadását „A művészet és irodalom
szerepe a tömegek nevelésében"
címmel.

zókban, azt, hogy a kapitalista társadalmon belül minden dolgozó érvényesülhet. Amikor a dolgozó tömegek a saját életükön át ismerik
fel, hogy ez hazugság, a burzsoázia
ekkor a művészet eszközeivel is a
kétségbeesés, a reménytelenség érzését és tudatát igyekszik elhinteni
a dolgozók között — mondván —
hiába minden küzdelem, a sorsunkat nem kerülhetjük el. De a dolgozókat nem lehet tartósan félrevezetni ezekkel a hamis eszmékkel.
A művészet a világ
A burzsoázia ekkor a tömegek harci lendületét hamis irányba tereli,
átalakításának fegyvere
gyilkolásra és pusztításra
nevel,
Az előadást Simon Béla elvtárs, a amelyre szemléltető példa az ameSzegedi Pártbizottság
kiküldötte rikai imperialisták koreai gaztettei.
Ezzel szemben a szocialista kulnyitotta meg, Háy Károly elvtárs
előadásának bevezető részében is- túra és művészet tudatosan vállalja
mertette népi demokráciánk kultu- a művészet világátalnkító szerepét,
rális téren elért eredményeit, s azt a haladás zászlóvivője és neveli a
a hatalmas fejlődést, amelyet az öt- tömegeket. A szocialista művészet
éves terv biztosit ezen a téren. Ez- az építő munkát, a békéért folytaután a szocialista-realista művészet tott harcot szolgálja.
— A haladó művészet felvirágalapelveiről szólott, rámutatva Lenin elvtárs tanítására, amely sze- zása viszont csak akkor köszöni het
rint ,,a művészet
a
külső világ be, — mondotta Hay elvtárs, ha a
megismerésének különleges formája proletáriátus megdönti a tőkés oszés a világ átalakításának fegyvere". tály hatalmát. Hay elvtárs a toHay elvtárs rámutatott nrra, hogy vábbiakban ismertette, hogyan via művészet és a tudomány között rágzott fel az Októberi Forradalom
lényegében nincs különbség, mert győzelme nyomán a Szovjetunióban
hiszen mindkettő a valóságot tük- a kultúra és a művészet és hogyan
rözi vissza és a valóságot fejleszti I virágzott fel nálunk a felszabadutovább, do amig a tudomány nem lás után.
mindenki számára
hozzáférhető,
addig a művészet közvetlenül, él- A kultúrfront az oszfályharc
ményszerűen gyakorol hatást a mű
fontos szakasza
élvezőjére.
Hav elvtárs rámutatott arra, hogy
nálunk még két kultúra van és ez
Hogyan vezeti félre
a két kultúra kemény küzdelemben
a tömegeket a burzsoá
áll egymással szemben.^
— Fz a harc igen fontos szaka„művészet" ?
sza az osztályharcnak — mondotElőadásának további részében a ta. A továbbiakban ismertette, hoburzsoá ,.kuliura és művészet,, sa- gyan érvényesülnek még ma is a
játosságairól szólott. 'Á burzsoázia művészetben és az irodalomban a
öncélú „művészete és kulturája" a burzsoá világ maradványai s vátömegek megtévesztésére irányul. A zolta, hogyan és milyen eszközöktőkések a dolgozók félrevezetése ér- kel támad az ellenség a művészet és
dekében a burzsoá „művészettel" a kultúra területén.
hamis illuziókat táptálnak n dolgoElőadása további részében ismerfjjf chéz feladat megvalósítására
vállalkozott a Szegedi Nemzeti
Színház, amikor elhatározta, hogy
bemu'atja a „Házasság hozománynyal" című szovjet zenés víg-játékot.
A feladat kettős volt. Odavarászolni a színpadra egy szovjet kolhoz
Jégkörét, a hétköznapokat, ünnepnapokat, a kolhozélet derűjét, problémáit, mindazt, amit értünk akkor,
amikor kimondjuk a szót: kolhoz.
A feladat másik része legalább ilyen
i.ehéz volt: bemutatni a szocialista
embert mun'kaközbon, vagy éppen
amikor szórakozik, sőt megvizsgálni,
hogyan kapott igazi értelmet a szocializmus országában ez a szó: szerelem.
N. M. Gyakonov vígjátéka azt
mondja el, milyen utat tesz meg két
szovjet kolhozparasizt addig, míg elérkeznek a házasságig. E köré van
csoportosítva a darab minden cselekménye és ezen keresztül mutatja
be az író a kolhoz életét. Ez a vígjáték valóban szocialista realista alkotás. Legtöbbször humorosan, de
mégis mélyértelmü mondanivalóval
nyúl bele a kérdések mélyébe, a
megoldást az eredőnél: a munkánál
keresi. A kolhozélet valamennyi pro.
blómája, s így a vígjáték bonyodalmai is a munka körül forog és a
megoldás is a munkához tér vissza.
Amikor az újságokban olvasunk a
szovjet kolhozok csodálatos terméseredményeiről, sokszor felvetődik a
kérdés: hogyan lehetséges ez? Erre
a kérdésre ad feleletet ez a vígjáték. Sztálin elvtárs úgy fejezte ki,
hogy vidámabb lett az élet, tollát
jobban megy a munka. Ennek a darabnak a nyomán elénktárul az a
vidám, boldog, gondtalan élet, ami
a kulcsa annak, hogy a Szovjetunióban a gyárakban éppúgy, mint a
földeken, olyan eredményeket érnek
el, amilyeneket soha eddig még sehol el nem értek. A vidámság, a derű a szovjet kolhozokban a munka
velejárója. Hétköznap a jólvégzett
munka után éppúgy táncraperdülnek a kolhoz fiataljai, mint ahogy
vasárnap abbahagyják a vidám szórakozást arra a hírre, hogy fagyhullám közeledik, fejszét ragadnak,
kiirtják a vetésterület melletti —
amúgy is kivágásra szánt — erdőt,
tüzeket gyújtanak, hogy meleg füstfelhővel megóvják a vetést a fagytól.
A t, hogy a munka a kolhozban
az élet minden megnyilvánulásának velejárója, jól megmutatkozik
a két szerelmes: Olga és Maxim
közötti ellentétben. Szeretik egymást, semmi akadály sem gördül-

tette a magyarországi
szocialista
kultúrforradalom eddig elért eredményeit, a Szovjetúnió művészetének térhódítását és népszerűvé válását, 'A' számadatok egész sorát
említette meg Hay elvtárs, amelyek
mind azt bizonyítják, hogy dolgozóink élnek a népi demokráciánk
által adott kulturális lehetőségekkel.
A magyar dolgozók
művészeti és
kulturális öntevékenysége hatalmas
méreteket öltött. Hay elvtárs a Déri
elvtárs „Fehér pillangó" című novellájával kapcsolatos vitára rámutatva kijelentette: „a számszerű, a
mennyiségi fejlődés ma már minőségi változást is jelent".
A szocialista művészet
feladatai
Hay elvtárs a továbbiakban konkrét példákon keresztül bizonyította be, milyen hatalmas eredménye
van a művészetnek és a kultúrának
a tömegek nevelésében. Kék Zoltán
sztahánovista például régi kultúrmunkás. A Diósgyőri Vasgyár kultúrmunkásainak 90 százaléka elsőrendű munkás stb.
— Népi demokráciánk kulturális
és művészeti eredményei a burzsoázia elleni ideológiai harcban születtek meg — mondotta Hay elvtárs, majd kifejtette, hogy az egyik
legveszedelmesebb burzsoá behatás
van a művészet és a kultúra területén: a kozmopolitizmus. A szocia.
lista művészet ezzel szemben az
igaz hazafiság, a proletár nemzetköziség, a szocialista öntudat szellemében neveli a dolgozókat, Hay
elvtárs előadásában még igen sok
értékes szempontot vetett fel, majd
előadásának befejező részében rámutatott arra, ha az irodalom és a
művészet terén is követjük a Szovjetúnió példáját, akkor a művészet
és az irodalom Pártunk vezetésével
erős fegyver lesz a szocializmusért
és a békéért vívott harcban.
Hay elvtárs előadását számos hozzászólás követte, Erősné elvtársnő
kifejletté, hogy a dolgozók ma már.

HÁZASSÁG
hetne házasságuk elé, egymásnak is
szánta őket a kolhoz, mégis ellentéteket támaszt közöttük az, hogy a
munkában nem egyforma eredményeket érnek el, hogy a munka
szervezéséről vallott nézeteik különböznek. Olga mindent a tudomány,
az agrotechnika szemszögéből ítél
meg, ezt tartja a legfontosabbnak,
míg Maxim véleménye szerint a fegyelem a legdöntőbb. Két szomszédos kolhozban dolgoznak. Mindketten brigádvezetők s ott kezdődik a
bonyodalom, amikor mindkét kolhoz
elhatározza, hogy hozományt ad a
fiataloknak. Szocialista hozományt,
kolhozhozományt, azt, hogy a munkában még nagyobb eredményeket
érnek el, rekordterméssel ünneplik
meg a két fiatal egybekelését. A vőlegény kolhoza elmaradottabb, mint
a menyasszonyé, Olga vőlegényét
okolja az elmaradottságáért, megsérti s csak a közös munka tudja ismét összehozni őket.

Hat szegedi kultúresoport szerepel
ma a város különböző helyein
Vasárnap délután 5 órakor az
alsóvárosi kultúrházban a Villamos,
vasút kulturgárdája, népi tánccso
portja és zenekara, Felsővároson a
Postás.otthonban a Szegedi Kenderfonógyár
kulturcsoportja, a
móravárosi kultúrházban a Ruha-

gyár és a rókusi DISZ. Petőfi-tele^
pan a kecskéstelepi MNDSZ központi kulturcsoportja szerepel.
Az e'őadásokat díjtalanul nézhetik meg a dolgozók. A szegedi
kulturcsoportok minden érdeklődőt
szívesen látnak.

mivel jobban élnek, nélkülözhetetlen
számukra a szocialista kultúra,
a
színház, a sajtó.
A kultúra és a
művészet elterjedése a dolgozó tömegek között szorosan összefügg az
életszínvonal emelkedésével. Körmöczi elvtárs, a Szegedi Nemzeti
Színház rendezője felszólalásában a
Nemzeti Színház művészei, az üzemi és falusi kultúrcsoportok együttműködéséről beszélt. Uámulatott arra, hogyan segítik a Nemzeti Színház művészei ezeknek a kultúrcsoportoknak a munkáját. Ezután elmondotta, milyen nagy segítséget
nyújtanak a dolgozók birálatai, a
színházi együttes munkájában. Elmondotta, hogy élesszemű kritikusok ülnek a nézőtéren, amikor akár
az előadásokon, vagy mint legújabban már próbákon
is elmondják
véleményüket az egyes darabokról.
Móricné elvtársnő arról beszélt,
milyen sors vár az imperializmus
korszakában azokra a művészekre,
akik a haladás szolgálatába szegődnek. Szabó Árpád elvtárs rámutatott arra, mennyire megkedvelték a
szegcdi dolgozók a szovjet filmeket. Ma már többezres tömegek tekintenek meg egy-egy szovjet filmet s a dolgozók számos alkalommal érdeklődnek, vájjon mikor mutatják be ezt vagy azt a szovjet
filmet.
Kárász elvtárs a nemzetiségi kultúrcsoportok munkájával foglalkozott, hangsúlyozta, népi demokráciánk nemzetiségi politikája a nemzetiségi kultúrcsoportok
számára
lehetővé tette, hogy ugyanúgy fejlődjenek, dolgozzanak, mint a többi kultúrcsoportok. Szabolcsi Gábor
elvtárs az egyetemi kultúrcsoportok
munkájának hiányosságaival foglalkozott. Elmondotta, hogy a kullúrmunka kampányszerű. Foglalkozott
az üzemi könyvtárak kérdésével s
kifejtette, vannak
olyan üzemek,
ahol igen mostohán bánnak a
könyvtárral.
Gulyás elvtárs, n Nemzeti Színház

rendezője a tájszinház
kérdésével
foglalkozott s kifejtette, milyen hatalmas jelentősége van a dolgozók
nevelésében, de ugyanakkor a színészek munkájának fejlődése szempontjából is. Faragó Jenő elvtárs
hozzászólásában rámutatott
arra,
hogy még mindig találkozunk olyan
felfogással a hivatásos művészek és
a szakemberek között — mint például a Nemzeti Színházban is a dolgozóknak
a Délmagyarországban
megjelent egyik kritikájával kapcsolatban, hogy a bírálat nem a
dolgozók, hanem
a szakemberek
feladata, mert bírálni csak a szakértők tudnak. Faragó elvtárs kifejtette. a dolgozók igen is tudnak és
hivatottak is a bírálatra, hiszen a
szocialista művészet ró'.tik,
az ő
életük problémairól szól, amelyet
ők ismernek a legjobban. A „Kis
Katalin házassága" cfmű fiimnéL
például nem egy dolgozótól hallottunk ilyeneket: „a Kis Kata pont
úgy csinálja, mint én... úgy éreztem magam, mintha
az üzemben
lennék".

HOZOMÁNNYAL

Hungáriába. Nyilván nem sikerülne, pedig a mi januári telünk enyhe ősznek számit a Szovjetunió északi részének teléhez képest. Sokkal
emberibb, melegebb lenne az első
felvonás, ha arendezésegyszerűbb,
kevésbbé „látványos" eszközökkel
próbálná érzékeltetni a szovjet otthon derűjét az eljegyzés ünnepélyes
perceiben.
A rendezésnek mutatkozik mégegy hiányossága, ami arra vet
fényt, hogy a darabot politikailag
nem elemezték ki eléggé. Nem túlzunk, amikor ezt a hiányosságot politikai hibának minősítjük. S ez az
a hang, az a modor, ahogyan munkaközben érintkeznek beosztottjaikkal a brigádvezetők, sőt maga a kolhozelnök is. Szó van arról, hogy
Maxim brigádjában katonai fegyelmet tart, hiszen ezt megszokta a katonaságnál. Olga szintén temperamentumos teremtés, de mindezek az
előfeltételek sem mentik azt a körülményt, hogy szinte hajcsármódra
parancsolgatnak. A szovjet kolhozokban a brigádok fegyelme öntudatos fegyelem, mely a brigádvezetők jó példamutatásán alapszik. A
feszültséget enyhíti az, hogy a brigádtagok néha humorosan visszafeleselnek, de mégis azt az érzést keltik az emberben, mintha nem is
szovjet kolhozban volna, hanem kuláktanyán hallgatná az öregbéres és
a kanászgyerek között lefolyt purpaidét. Vonatkozik ez az elnöknőre
is, aki egyízben — az erdő kiirtására — úgy adja ki az utasítást, mint
amikor humorosan azt szoktuk
mondani: „fogjuk meg, aztán vigyétek!" Az ideális kolhoz-brigádvezetöt Avdej Szpiridonovics közelíti
meg, aki tanítja munkatársait, a
munka szeretetére neveli őket. Hozzá kell mérsékelni a többi hasonló
helyzet hangját is.

A vígjáték bemutatásának nagy
feladatát általában jól oldotta meg
a Szegedi Nemzeti Színház. Erről
minden szónál ékesebben tanúskodott a közönség ismételten felcsattanó lelkes tapsa. Egyes részleteknél szinte érezni lehetett a kolhoz, a
földek levegőjét, mintha nem is
színpadon játszódott volna le a cselekmény. hanem a színpadon, mint
egy ablakon keresztül betekinthetett az ember a kolhoz életébe.
Azért csak egjres részleteknél, mert
itt-ott akadtak hiányosságok, kiküszöbölésre váró hibák is,
A kolhozok életéről
általában
^
pontos képet tudnak alkotni a
szegedi dolgozók is egyrészt szemtanuk elbeszélése, másrészt pedig filmek, könyvek, újságcikkek nyomán.
Éppen ezért káros, hogy az egyes
részleteket eloperettesítette a rendezés. Itt az operett burzsoá értelmezésére gondolunk. A kolhozban a
Á szereplők közül elsőnek kell
leánykérést például nem az teszi ün- foglalkozni Galgóczy Imre játékánepélyes pillanattá, hogy „látvá- val, Galgóczy Imre Murajovot, a
nyosságot" rendezünk. Nem okvet- párttitkárt alakította, s hozzá kell
lenül szükséges például egy megle- tenni: kitűnően. Pedig igen nehéz,
hetősen kisterjedelmű szobába vörös talán a legnehezebb feladatot kelbugyogós akrobatákat bevonultatni lett megoldania. Alakítania kellett
csak azért, hogy ott különböző toi- elsősorban az egész kommunizmust
nászmutatványokkal
teletűzdelt építő munkát irányító, az emberek
orosz táncot eh-opjanak, Igaz: a jel- legkisebb problémáival is foglalkomez indokolt, mert éppen színdarab- zó párttitkárt. Alakítania kellett a
próbáról jöttek a kultúresoport tag- hivatásáért rajongó tudóst, valajai, de próbálná csak a rendező rá- mint egymással párhuzamosan, a
beszélni a színház művészeit, hogy szerelmes embert és az odaadó baabban a jelmezben átszaladjank a rátot. Művészi élményt nyújtott az

igen sokrétű szerepben. Egyik pillanatban a szerelmeseket összebékíteni akaró barát, másik pillanatban
arészegenbeállító kolhozelnököt bíráló, szigorú, kérlelhetetlen bolsevik,
a harmadik pillanatban kísérlete
eredményében gyönyörködő tudós.
Galgóczy Imre a szereplőgárda
egyik tartóoszlopa s játékáról el
lehet mondani, hogy élmény.
Cajnos nem lehet ezt elmondani
az Olga szerepét alakító Kollár Líviáról, Amellett, hogy egyes
jelenetekben igen jól megállja a
helyét, biztos rutinnal játssza a raktári, élesnyelvű Olgát, megmutatkoznak alakításának fogyatékosságai is. Az az Olga, akihez hasonló
bizonyára száz és ezer él a Szovjetunió kolhozaiban, nem kelt életre a
Szegedi Nemzeti Színház színpadán
Kollár Lívia alakítása nyomán, nem
mutatkozott meg a szegedi dolgozók előtt a maga hús-vér emberi
mivoltában. Olga fiatal, szocialista
amber, akiben a kapitalizmus csökevényei már kismértékben vannak
meg, hiszen szabad országban született. nevelkedett, a szocializmus formálta őt kicsi gyermekkoránál fogva öntudatos, boldog polgárává a
Szovjetuniónak és ami még több:
tagjává a Bolsevik Pártnak. A Kollár Lívia által alakított Olgának
jellemében, cselekedeteiben ennek
ellenére egész sor kapitalista maradvány van. Egészen hibás és hihetetlen például az a jelenet, ami a
párttitkár szobájában zajlik le.
Amikor a kapitalista világrend aszszonyai így viselkednek, azt mondjuk: hisztériáznak. De mit mondjunk akkor, amikor a szocialista ember: Olga így viselkedik? Igen bonyolult. sokrétű lelki folyamat játszódik le a párttitkár szobájában s
ez a jelenet azonnal őszintétlenné
válik, amikor nem hatolunk a dolgok mélyére, amikor az átélést rutinnal próbáljuk helyettesíteni. Kollár Livia bizonyára másképpen alakítaná Olga szerepét, ha előzőleg tanulmányozta volna valamelyik termelőszövetkezeti csoportban egy Olgához hasonló lány életét, problémáit, vagy csetteg szerelmét.
Maxim Orlov szerepében Iglói
György az említett rendezésbeli fogyatékosságtól eltekintve megfelelő
volt. Mértékletesen, jól látta el
feladatát, bár az ő szerepe is alkalmat adott volna arra, hogy — szak-

Vajda László elvtárs hozzászólásában kijelentette, az, hogy a dolgozó magára ismer egy darabban,
ez még nem jelenti azt. hogy bírálni is tud. Ez móg csak az örömöt
jelenti, hogy végre foglalkoznak
vele és meg tudja mondani, mi az,
amit szeretne látni a színpadon, olvasni a könyvből. A dolgozó azáltal,
hogy például magára ismer a darabban, még nem hatolt be a dráma nagyszerűségeibe, szépségeibe
és itt kezdődik a szakember feladata. A szakember feladata megmagyarázni, miért, milyen eszközökkel érte el a művész azt, hogy a
dolgozó például magára ismer egy
darabban. Kijelentette, hogy a dolgozók véleménye és a szakemberek
bírálata nem nélkülözheti egymást.
Az előadáson felvetődött egyes
problémákra és vitás kérdésekre
lapunk későbbi számában még viszszatérünk.
mai nyelven mondva — „túljátssza
magát." Ugyanez vonatkozik Darvas Emöre is, aki Advej Szpiridonovics szerepében ki tudta váltani
a nézőkből azokat az érzéseket, amire az író törekedett.
/>rdekes volt az a kettős, amit
• Vaszilisza Pavlovna szerepében
Kőmíves Erzsi és Szemjon Pirogov
szerepében Barsy Béla alakított.
Kőmíves Erzsi végig igen kedvesen
és melegen játszotta a gyermekei
jövőjéért aggódó anya. a munka
frontján szigorúan rendet tartó kolhozelnöknó s a férjhezmenésen tépelődő asszony szerepét. Még közvetlenebbé válna ez az alakítás, ha megpróbálná hangját is hozzászínezni
az egyes cselekményekhez. Barsy
Béla, az első felvonás leánykérési
jelenetében játszotta kissé túl szerepét, de ennek a jelenetnek a fogyatékosságait ezerszeresen elfeledteti a továbbiak folyamán, különösen akkor, amikor a párttitkár szobájában sírva gyakorol önkritikát.
Lukérja szerepében Vasa Irma
szórakoztató percet szerzett a nézőknek. Játékában különösen élesen
jött ki az a különbség, ami a mult
és a jelen között van. Míg a mult
a babonát, a testi, lelki kizsákmányoltságot, a tunya műveletlenréget
jelentette, addig a jelen a fényt,
műveltséget, biztos jelent, ragyogó
jövőt jelenti. Játékában egyetlen veszélyes jelenség mutatkozik: az író
valószínűleg nem
szánta olyan
szimpatikusnak a mult kifigurázott
maradványait, mint ahogy játéka
feltünteti.
Ogeii érdekes alakítást nyújtóit
Nyikoláj Kurocskin
szerepében Kátay Endre. Néhol kicsit
eltúlozva, de mégis élvezetes formában mutatta be, hogyan válik a
példamutató munka nyomán a felületes, nemtörődöm, sokszor zabolátlan legényből igazi ember.
Horváth Júlia Gálja szerepében,
Várady Árpád Miska szerepében,
Felvinczy Viktor Szilajtin Romanics szerepében, valamint Décsi
Györgyi és Beck György megfelelőek voltak. Kiss Ernő vezetésével
jól látta cl feladatát a Szegedi
Nemzeti Színház zenekarából alakult népi együttes. A Sándor Sándor tervezte díszletek kitűnőek voltak.
A darabot kettős szereposztással
tűzték műsorra. Lapunk egyik későbbi számában visszatérünk a második szerepekkel kapcsolatos kérdésekre,
Szirovicza

Jdno*.
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A K O N G R E S S Z U S ! VERSENY ÉLENJÁRÓI
U j embereket formál a kongresszusi munka verseny.
Akik
még tegnap lélektelenül formálták az anyagot az élet szükségleteihez, ma már azok is lelkesen, a munka hevétől kipirulva
harcolnak a jobb életet jelentő

Szabó László csongrádi
novista kőműves

emelésével lehet
legméltóbban
megünnepelni."
Márta János, a Lemezgyár fűtő-brigád vezetője a
Pártkongresszus
tiszteletére felajánlotta, hogy 100 tonna szenet ta
karit meg
népgazdaságunknak
A gőz helyes kezelésével eddi
már 48,5 tonna szenet és 47-5
tonna egyéb fahulladékot takarított meg, am'nek értéke 936C
forint. Márta János eddig négyezer kilogram gőzzel látta el a
gépeket, most bebizonyosodott,
hogy 2500 kilogram is elég. Uj
munkamódszerrel úgy fűt, hogy
kevesebb szenet használ el.
„Nagyon szeretem a munkámat — mondja Zimonyi Józsefné, a Ruhagyár
dolgozója, —
Pártonkívüli vagyok, de munkámban állandóan éreztem
a
Párt segítségét- Zimonyi Józsefné tehát most, a Pártkongreszszus előtt úgy fejezi ki háláját
a Párt iránt, hogy felajánlotta
138 százalékról
152 százalékra
sztaha- fokozza teljesítményét. Ezt a

magasabb százalékokért A Párt
Merete Le gyújtotta fel ezt a tüzet.
A kongresszusi munkaveraenyról befutó jelentések mind jobb
eredményűi ól számolnak be a
csongrádmegyei üzemekben folyó versenyről. Néhány dolgozót
bemutatunk az élenjárók sorából. Valamennyien a béke harcos katonái ők. A munka frontján küzdenek a békéért, a hazáért. a szocializmusértKiváló munkát végez a kongresszusi
felajánlások
során
Szabó László csongrádi sztahánovista kőműves. Vaikoló-brigádot
alakított, amely vezetésével 150
—1G0 százalékot ért el. A brigádban két szakmunkás és két
segédmunkás
dolgozik. Szabó
László vállalta, hogy 10 százalékkal emeli a termelékenységet,
de már 17 százalékkal túlhaladta vállalását. A csongrádi építkezés munkavezetői
felajánlották, hogy 12 női segédmunkást
tanítanak be vakoló-brigád munkára. A kiváló sztahánovista-kőműves itt is segíti a
betanítás
munkáját- Dunapentelén Maxi-

ket. Felajánlotta, hogy 80 százalékról 82.5 százalékra használ-

Mihaleczki Ferenc, a Ruhagyár
egyik dolgozója
ja ki a bőrt. Már eddig is
Jó
anyagka lkuláci óval 83-2 százalék-

A Szegedi Kender DISz-szervezetének
versenyfelhívása
Mi, a Szegedi Kenderfonó gyár DISZ-szervezetének
ifjúmunkásai a Magyar Dolgozók Pártja n . Kongresszusának tiszteletére versenyre hívjuk ki Csongrád megye üzemi DlSZ-szervezeteit. Hisszük azt, hogy a megye
minden üzemi D1SZv.ervezeténPk fiataljai odaidó lelkesedéssel csatlakoznak az általunk elindított versenyfelhíváshoz.
A verseny
időpontja január 28-tól február 24-ig, a Part
Kongresszusáig tart. A verseny kiértékelésére felkérjük a csongrádmegyei DISZ-bizottságot, a v e rseny ellenőrzésére pedig az
üzemi pártszervezeteket.
A következő versenypontok alapján tesszük meg kihivásunkat •
1. Vállaljuk, hogy az üzemben dolgozó mind e n fiatalt bekapcsolunk a hosszúlejáratú versenyszerződések kötésébe. Határidő február 15.
'
2. Üzemünkben a MDP Kongresszusára mmd c n ifjúmunkás
teáz munkafelajánlást.
.
3. Üzemünk területén selejtcsökkentő mozgalmat, valamint
anyagtakarékossági brigádokat szervezünk, amelyek a Kongresszus után is működnek majd.
'
4. Február 11-re szervezetünk tagságának 20 százaléka a
Szabad Nép, 80 százaléka pedig a Szabad Ifjúság állandó előfizetője lesz.
5. A pártszervezet agitációs és népnevelő ertekezletem az
ifjúsági agitációs gárda tagjai rendszeresen résztvesznek és fokozott mértékben bekapcsol ódnak az agitációs munkába.
6. Pártunk Kongresszusára üzemünkben minden DTSZ-en
kívül álló fiatalt beszervezünk a DISZ-be és részükre külön olvasókört indítunk.
7. Szervezetünkben a politikai, olvasó vagy természettudományi kört rendszeresen hetenként megtartjuk. A foglalkozásokról jelentést küldünk a felsőbb DISZ-szerveknek. A vezetőségi gyűléseket rendszeresen megtartják é3 határozatokat hozunk a feladatok elvégzésére8. A megyei kulturversenyben szánjátszó és népi tánccsoporttal veszünk részt.
•
Éljen a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusa.
Éljen drága Rákosi elvtársunk, a magyar nép nagy vezére,
ifjúságunk nagy tanítója!
Bán fi Ferenc
Hunyadi Klára
DISZ-bizottság titkára
termelési felelős
ÍJ. Ördög Péter
művezető

Márta János, a Lemezgyár fűtő bigádvezetó'je

ban használta
ki az anyagot.
Emellett növelte teljesítményét
is. Hét százalék
helyett már
nyolc százalékkal emelte teljesítményét a Kongresszus tiszteletére. Január 20-án
befejezte
első negyedévi tervét és most
,,áprilisban dolgozik." A Pártkongresszus tiszteletére vállalta,
hogy
munkamódszerét átadja
dolgozó társa'nak is. Ezt a fel. ajánlását is teljesítette, például
Kádár Imre 96 százalékról 104
százalékra, Fejős
János pedig
76
százalékról 102 százalékra
emelte teljesítményét a jó munSzóráth
: kamódszer átvételével.
András megmutatta a jó anyag:
kihasználást is- így Kádár Imre
83.2 százalékos, Fejős János pedig 82 százalékos borkihasználást ért el. „A bőr jó kihasználásával és a termelés fokozásával akarjuk kifejezni hálánkat
és szeretetünket Pártunk iránt"
— írták Rákosi elvtárshoz intézett levelükben a DÉMA Cipőgyár dolgozói. Hogy ezt a váll lalásukat teljesítsék, ahhoz nagyban hozzájárult Szóráth András,
hiszen eredményes munkája nyoZimonyi Józsefné, a Ruhagyár dolgozója
mán a szabászat átlagteljesítmémetvkó elvtárstól megtanulta
a pőgyár szabásza a kongresszusi nye már eddig is 12 százalékkal
Maximenkó-módszert és
most versenyben anyagk'használás te- emelkedett.
inunkamódszerátadásaal ezeket a rén ér el igen szép eredményetapasztalatokat a
kongresszusi
felajánlások teljesítésének sikeréért gazdagon gyümölcsözteti.
Mihaíeczki Ferenc, a Ruhagyár
egyik dolgozója azt ajánlotta fel,
hogy 130 százalékos eredményét
135 százalékra növeli. És már
rncst 140 százalékos átlagot teljesít. Ezt az eredményt kiváló
munkamódszerével, kézmozdulata/Mink ügyességével
és gyors
munkával érte el. Kongresszusi
felajánlásában azt
írta, hogy
munkamódszerét öt dolgozó társának adja át. Ezt a felajánlását is teljesítette, mert például
Bakacsi Katalin, aki átvette Mihaleczki elvtárs munkamódszerét, 123 százalékos
eredményt
ért el- ,,A dolgozóknak legnagyobb ünnepe a Pártkongresszus
lesz — mondja Mihaleczki elvtárs. — Es a Pártkongresszus?
H munka
termelékenységének
Szóráth András, a DEM A Cipőgyár szabásza
vállalását már régen túlteljesítette, hiszen 161 százalék átlageredményt ér el. Gondot fordít a
minőségi munkára is, így egyáltalán nincs selejtje.
Szóráth András, a DEMA CL

Sebestyén Mária
ifi brigádvezető

A munka jó megszervezésével kongresszusi
mun k afe I aj ánlásai k túJ teJ j esitéséért
harcolnak a baktói „Alkotmány" termelőcsoport tagjai
Január első napjaiban az „Alkotmány" termelőcsoport vezetősége
csoporlértekezletet hívott
egybe,
amelyen megtárgyaltak azokat a
tennivalókat, amelyek a csoport
tagjaira várnak az elkövetkező napokban. Az értekezleten foglalkoztak Pártunk II. Kongresszusának
jelentőségével és elhatározták, hogy
ők sem maradnak le az üzemek
dolgozóitól, haneni az ipari munkások példáját követve, felajánlásokat tesznek a Kongresszus tiszteletérc. A felszólalásokból kitűnt,
hogy mind a párttagok, mind pedig a pártonkívüli csoporttagok
magukénak érzik a Pártot és valamennyien azt akarják, hogy a
Kongresszus
sikerét kellőképpen
biztosítsák. Egymásután álltak fel
a csoport tagjai és jobbnál jobb
javaslatot tettek a felajánlás terén.
Vállalt kötelezettségüket még ott
az értekezleten
papírra vetették,
hogy naponta ellenőrizni tudják:
mit is kell végrehajtaniok február
24-ig.
Azóta három hét telt el. A csoport
tagjai az eddiginél Is lelkesebben
fogtak a munkához, hogy vállalt
kötelezettségüknek
százszázalékig
eleget tudjanak tenni és a munka
határidő előtti elkészítésével
kinyilváníthassák a Párt iránti hűségüket és ragaszkodásukat.
Közvetlen a felajánlás után a
legkülönbözőbb szerszámok, segédeszközök kerültek elő a raklárból.
A vezetőség jól szervezte meg a
munkát és a tagság lelkesen kezdte meg a munkálatokat.
Felajánlásukban vállalták. hogy
n negyvenöt hold kertészeti területükön
a csatornázási munkálatokat
február 29 helyett, február 20-ára
befejezik. Eddig ezt a munkát 80
százalékban végezték el. Sok heiyen
a csatorna készítésénél méterenként
több, mint rgy köbméter földet
kell megmozdílaniok, de ez egyáltalában nem kedvetleniti el a brigádot. Egy pillanatra sem tévesztik
szem elöl, hogy ezt a munkát a
határidő előtt kell
végrehajtani,
mert ezzel is a békét erősítik.
Vállalták azt is, hogy a melegágyak talaját február 20-ra teljésen rendbehozzák, hogy minél hamarabb hozzákezdhessenek a városi
dolgozók korai zöldségfélével való

ellátásához. Vállalásukat eddig 50
százalékra teljesítették, de
szorgalmasan dolgoznak
s amint mondják, azon vannak, hogv
ne csak teljesítsék, hanem túl is
teljesítsék, mert ez nekik is, de
az egész dolgozó népnek érdeke.
„A sertéseket pontosan és gondosan etetjük és az ólakat tisztán
tartjuk"
írták felajánlásaikben.
A régi, elhanyagolt sertésólat most
szinte
újjávarázsolták.
Teljesen
kitakarították, kimeszelték az ólat,
a rossz cementpadlót kijavították.
Azelőtt hatalmas lyukak tátongtak
rajta és a sertések ki voltak téve
annak, hogy megbotlanak és kitörik a lábukat. Most
sima, könnyen HsztiJható
akolban gondozzák és az előírás
szerint, rendszeresen etetik a jószágokat,
A mezőgazdasági gépeket
már
teljesen kijavították. Ezt is február
20-ára vállalták, de a munka jó
megszervezésével sikerült jóval a
vállalt határidő előtt befejezniük
a javítási munkálatokat. így a tavaszi nagy mezőgazdasági munkák
idején
teljesen jó, használható
ekékkel, vetőgépekkel kezdik meg a
munkát a magasabb terméshozamért.
A csoport vállalta azt is. hogy
a termelőcsoport udvarát és környékét teljesen rendbehozzák. Azeiölt
a munka helytelen megszervezése
miatt, a csoport tagjainak nem volt
erre idejük és a legkülönbözőbb
használaton kivüli, kopott szerszámok, kocsikerekek, fadarabok éktelenkedtek a tanya udvarán. Most
a legnagyobb
tisztaság á s rend
fogadja azokat, akik meglátogatják
a csoportot 'A szalmakazlakat gondosan összerakták, a szálastakarmánykazlakat szakszerűen betetőzték, hogy az eső minél kevesebb
kárt tehessen benntlk. Az udvar
fáit cgytől-egvig legalvazták és az
egész tanya környéke a gondos gazda szorgalmát tükrözi vissza.
Ebben a munkában nagy segítséget nyújt a csoport tagjainak a
pártszervezet A csoport vezetősége
és a pártszervezet vezetősége közösen beszélik meg a feladatok végrehajtását. Jó' irányítják és szervezik a munkát hogy felajánlásaikat
túlteljesítsék s ezzei is méltóképpen
fejezhessék ki a csoport tagjai
szereteíüket és ragaszkodásukat a
Párt és Rákosi elvtárs iránt.
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Kinevezték a miniszterhelyetteseket
A Népköztársaság Elnöld Tanácsa a külügyminisztériumban a miniszter első helyettesévé Berei An dort,
a belügyminisztériumban a miniszter első helyettesévé Veres Józsefet, miniszterhelyettessé Szabó
Jánost,
a honvédelmi mlnsztérlumban a
miniszter első helyettesévé Nógrád.
Sándort,
miniszterhelyettesekké

KITÜNTETÉSEK

a külkereskedelmi minisztériumba a miniszter első helyettesévé
Húy Lászlót, miniszterhelyettessé
Császár

Jánost,

a belkereskedelmi minisztériumba
a minisz'er első helyettesévé Gondos Istvánt, miniszterhelyettesekké
Tausz

Jánost, Bujtás

Mihályt

és

Szemelka Ernőt,
az élelmezési minisztériumba a
miniszter első helyettesévé Kovács
Szabó Istvánt és Janza Károlyt,
a pénzügyminisztériumba a mi- Imrét, miniszterhelyettesekké ABoniszter első helyettesévé dr. Antos máró Ivánt, Petöházi Sándort, TusIstvánt, miniszterhelyettessé Poló- nádi Sándort és Szász Ferencnét,
nyi Szűcs Lajost,
az építésügyi minisztériumba a
Szíjártó
az igaaságügyminisztériumba a miniszter első helyettesévé
min;szterhelyettesekké
miniszter első helyettesévé dr. Dé- Lajdst,
Bruftyó Jánost. Kökény Mihályt és
esi Gyulát
Rezsőt,
• kohó- és gépipari minisztérium- Trauimann
ba & miniszter első helyettesévé
a közlekedés- és postaügyl miniszCsörgő Jánost, miniszterhelyette- tériumba a miniszter első helyettesekké Komjáthy
Lászlót és Foek sévé Prieszol Józsefet, miniszterJenőt,
helyettesekké Katona Antalt, Földa bánya- és energiaügyi minisz- vári Lászlót,
tériumba a miniszter első helyettea népművelési minisztériumba a
sévé Havrán Istvánt, miniszterhe- miniszter
első helyettesévé dr. Jályettesekké Haraeska Imrét és Ti- nosi Ferencet,
miniszterhelyettesekhanyi Alajost,
Ernőt, Erdei Sándort,
a könnyűipari minisztériumba a kéaMihályfi
vallás- és közoktatásügyi miminiszter első helyettesévé Ajtai nisztériumba
a miniszter első heMiklóst,
miniszterhelyettesekké
lyettesévé dr. Jóboru Magdát, miNagy Józsefnét és Földi Lászlót,
a földművelésügyi minisztérium- niszterhelyettessé Kovács Józsefet,
az egészségügyi minisztériumba
ba a miniszter első helyettesévé
Keresztes Mihályt, miniszterhelyet- a miniszter első helyettesévé Simon
tesekké Erdei
Mihályt éa Márczis Lajost, miniszterhelyettessé dr. Doleschall Frigyest kinevezte.
Antalt,

A belkereskedelmi minisztérium

éleimissercsomag-akciója
A belkereskedelmi minisztérium
egyes fontosabb cikkekben a folyamatos és egyenletes elosztás biztosítására, a karácsonyi élelmiszercsomag-akcióhoz hasonlóan február
hóra újabb élelmiszercsomag-akciót
szervez.
Mivel az időjárás lehetővé teszi,
az akció keretében megkezdik a tárolt burgonya kiosztását is.
Az
élelmiszercsomag-akcióban
Budapest és a cukorellátás tekintetében azzal egyenlő elbírálás alá
tartozó városok területén, valamint
a kiemelt üzemekben dolgozok és
családtagjaik, ezenkívül az említett
helyeken lakó, önálló háztartással
rendelkező nyugdíjasok (kegydijasok, OTI-járadékosok) és családtagjaik részesülnek.
Ezeken a helyeken megkapják az
élelmiszercsomagot a más területről
bejáró üzemi dolgozók és családtagjaik is.
Az akció során a dolgozók I. sz.
megrendelő jegyet kapnak, amelyre 0.80 kg zsiradékot, 5 kg burgonyát, fél kg mosószappant és 1 drb
kézmosószappant vásárolhatnak.
A dolgozók hozzátartozói, az önálló háztartással rendelkező nyugdíjasok és ezek családtagjai, valamint a háztartási alkalmazottak II.
sz. megrendelő jegyet
kapnak,
melyre fél kg zsiradékot, 3 kg burgonyát, 0.2 kg mosószappant fognak kiszolgáltatni.
A megrendelő jegyeket a dolgozók és ezek családtagjai a dolgozó
munkahelyén kapják meg, kivételt
képeznek a nyugdijasok és ezek
családtagjaik, akik megrendelő jegyüket lakóhelyükhöz a házmegbízott útján igényelhetik.
A megrendelő jegyek kiosztása

„Igénylési jegyzék" alapján történik, melyet a helyi tanács végrehajtó bizottságának kereskedelmi
osztályán lehet február 1-én beszerezni. Ugyanekkor vehetik át az
üzemek, vállalatok, hivatalok és
egyéb intézmények a belkereskedelmi minisztérium részletes utasítását is a további tudnivalókról.
Az élelmiszercsomagra Jogosító
megrendelő jegyeket az üzemek és
egyéb munkahelyek február 2-ig
kiadják és így már február 8-tól
kezdve a megrendelő jegyek szelvényeire folyamatosan lehet vásárolni.
A rádió alapfokú politikai
iskoláinak műsora
Alapfokú politikai iskola. —
Üzemi.
Február 1-én Kossuth.rádión
16.25—17.00-ig: Pártunk paraszt,
politikája. I. rész.
Alapfokú politikai iskola. — Területi és falusi.
Február 2.án a Kossuth-rádión
18.01—18.40.ig: Pártunk parasztpolitikája. I. rész.

A
Népköztársaság Elnöki
Tanácsa kitüntette a népi állam
különböző intézményeinek és gazdasági életének funkcionáriusait
és dolgozóit.
Szegedről Szalai József elvtárs, az államügyészség elnöke,
Csongrád megyéből pedig Igaz
Lajos elvtárs, a megyei munikaerőgazdálkodási osztály vezetője
szerepel a
kitüntettek között,
akik a Magyar Népköztársasági
Érdemrend ezüst fokozatát kapták.
D K9zpon!l Stafssztikai Hitatal
közli
A 8/1951. M. T. (I. 6) számú rendeletben adatszolgáltatásra kötelezett kisiparosok és kereskedők — akik a statisztikai
kérdőívet még nem kapták meg
— 1951. február
l-től 3-ig az
illetékes községi, városi (kerületi) tanács terv- és statiszt'kai
osztályán saját érdekükben személyesen állítsák ki a kérdőíveket.
Hegjelent a „Tartás békáért,
népi demokráciáért" legújabb
száma
A „Tartós békéért, népt demo
kráciáért" legújabb számának vezércikke a népeknek a német militarizmus újjáélesztése ellen vívott
harcával foglalkozik.
A lap jelentéseket közöl Franciaországból és Németországból a né.
met militarizmus feltámasztása ellen folyó tiltakoző.mozgalomról.
Közli Jan Mukarjevszki cikkét az
első csehszlovák békekongresszus,
ról.
B. Voda Sztálin „A leninizmus
kérdéséhez" cimű nagyjelentőségű
munkáját méltatja.
Vas Zoltán, a Magyar Dolgozók
Pártja Politikai Bizottságának tagja. a Magyar Népköztársaságnál* a
szocializmus épitésíben elért nagy
sikereiről számol be, az 1950. évi
tervjelentés adatai alapján.
A lap közli a Lengyel Köztársaság haléves terve első évének
eredményeiről szőlő jelentés adatait is.
A Kinai Népköztársaságról szóló
közleményeiben a lap a 1 inai dol.
gozók életkörülményeinek javulásáról, a munkásoktatás megszervezéséről éa arról a lelkra mozgalomról ir, amely a koreai nép megsegítését célozza.
Jan Marék „politikai jegyzeteiben" a Tito-klikk és a jobboldali
szociáldemokrata árulók kapcsola.
tait világítja meg.
A lap végül krónikát közöl különböző országok kommunista, és
munkáspártjainak életéből.

Színes dokumentum-film
Szovjet Üzbekisztánról
A taskenti filmstúdió befejezte első színes dokumentumfilmjének, a „Szovjet-Üzbekisztán" című filmnek elkészítését.
A film bemutatja az üzbég MacÁrthur
panaszkodik
nép kiváló eerdményeit a népTruntannak
gazdaság, a kultúra és a tudomány fejlesztésében.
MacÁrthur tábornok rendkívü"
li jelentést terjesztett Truman
elnök elé, amelyben keserűen panaszkodik a neki alárendelt idegen zsoldos
alakulatok „rossz
moráljára". MacÁrthur megállapítja, hogy a külföldi csapatok
körében gyakran fordul elő öncsonkítás és különböző betegségek szimulálása.
EGYESÜLT ÁLLAMOK.
Az Egyesült Államok belügyminisztériumának igazgatójává Thomas Caliotot nevezte ki Truman. A
belügyminisztérium új Igazgatója
nem kevesebb, mint hét monopolvállalat igazgatósági tagja.
A nikkel és az acél polgári célokra való felhasználását az amerikai kormány megtiltatta. Ezeket
a fémeket több más nyersanyaggal
együtt hadiipari célokra tartalékolják.
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Hét néger fiút akarnak kivégezni
Amerikában február 2_án. Bűniik
egyedül az, liogy Uiltb tüntetésen
vettek részt, követelték „ választási adó eltörlését és a négerek
egyenjogúságát. Az amerikai
„igazságszolgáltatás" nem ezért
ültette őket a vádlottak padjára.
Túl világosan megmutatta volna
ez az amerikai gengszterek arcát.
Hatalmas betűkkel ordították
az újságok, hogy egy Lincoln
Martlns.nevű öreg duhányiiltetvényes néger munkás hal fia, és
egy hetedik fiatal Greyson-uevü
néger munkás állítólag erőszakot követett el — a martinsviüe'.ek
előtt ismeretlen — Moore Híg.
gins.nevű 34 éves fehér arzszonyon. Ezért „ vádért kínozták
másfél évig börtönben a hét néger ifjú békeharcost és ezért a
„bűnért" akarják most február
másodikán kivégezni őket.
Jellemző eset ez a háborúra
készülő amerikai gyilkosokra. Ná_
lünk a haladás és a béke ellenségeit ültetik a vádlottak padjára és a dolgozó nép ítélkezik felettük. Amerikában pedig koholt
vádak mögé bújva, aljasan ki.
eszelt vádakkal támadják a ha.
ladó gondolkodású embereket, a
béke harcosait. Ugyan, mindegy
nekik, hogy néger, vagy fehér,
találnak rá módot, hogy legyilkolják. ha a békéről, szabadságról és jogról beszél.
Az amerikai dolgozóknak már
nem lcötlk be a szemét. Amikor
a koholt vádak és a verések, kínzások által kicsikart rendőrségi
vallomások alapján Amerika „bírái" kimondták január tizenhatodikára a halálos Ítéletet, a haladó amerikai sznvezetek és az
egész világ becsületes dolgozójának egyöntetű felháborodása
megfogta a gyilkosok kezét. Százával érkeztek a táviratok és til-

takozások Batle kormányzóhoz,
követelték a megkegyetme/ést
és a per újrafelvételét. Virginia
államban a doháoyti'tetvényi és
faipari munkások sztrájkba léptek. A sztrájkot szükségállapot
kihirdetésével akarták megakadályozni. A hatalmas nyomás
azonban mégis arra kényszeritette a hét néger fiú gyilkosait,
hogy fpbruár másodikára és ki.
leneedikére halasztották el az ité.
let végrehajtását.
Mindenki tudja Amerikában,
hogy a hét néger fiú az úgynevezett „áidozatot" a tárgyalóteremben látta először és egyetlen bűniik, hogy » békéért kiálltak. Ezt
még csak tetézi, bogy négerek.
Nem ez lenne az első ilyen ható.
ságiing engetíé'yczett négergyiikosság és nem ls az utolsó, de
még élnek ezek a négerek, még
meglehet életüket menteni! A
szabad világ és a halndó erők
tiltakozása megfoghatja a biról
tallárt és kormányzói méltóságot
viselő gyilkosok kezét.
Mi. magyar dolgozók Is tlllako.
zásunkat fejezzük kl ez ellen az
aljas négergyiikosság ellen és a
SZOT táviratot intézett egymillió hétszázezer szervezett dolgo.
zó nevében a virginiai állam
(USA) kormányzójának. „Követeljük a hét halálraítélt azonnali
és feltétel nélküli sznbadoribocsátását."
És ehhez hasonló táviratok e».
révei futnak be most a virginiai
kormányzósághoz, amelyben a
világ haladó erői nemcsak, hogy
leleplezik „ koholt vádakat, ha.
nem követelik, hogy engedlek
Szabadon ezeket a békeharcosokat, mert ez az itélet az emberi
jogok példátlanul arcátlan megsértése.
o o

Kornyilov beszámolója a Pravdában
a délkoreai partizánok hőstetteiről
Az amerikai intervenciósok és
segítőtársaik nem lelnek nyugal.
mat söm a koreai városokban, ssm
a falvakban, sem az ország legtávolabbi részén — írja Kornyilov a
Pravdában.
Ugyanakkor, amikor a néphadsereg egységei a kinai önkéntes
osztagokicai együtt győzelmeket
aratnak az ellenség felett, a partizánok nap-nap után újabb csa
pásokat mérnek a gyűlölt rablókra.
Dél-Korea még fel nem szabadított
részein valamennyi országút éa
vasútvonal mentén partizán-osztagok tevékenykednek, melyek aka-

A HÉT
SZIKRA KÖNYVKIADÓ
Lenin művei, I. kötet. 576 oldal,
ára kötve 18.—. A magyar nemzeti
jövedelem és annak eloszlása egykor és most (MDP közp. előadói ir.
előadásai 2. sz.) 34 oldal; ára fűz
ve l . _ . A tagjelölt- és tagfelvé.
télről (Pártépitós kiskönyvt. 11. sz.
II. kiad.) 60 oldal, ára fűzve 1
Az éberségről (Pártépitós kiskönyvt. 17. sz. II. kiad.) 124 oldal,
ára fűzve 2.—. Kádár János: Lenin—Sztálin tanítása a Pártról
(MDP pártfőisk. előad. 7. sz.) 32
oldal, ára fűzve —.80. Meyer: Ame.
rika a pusztulás útján 248 oldal,
ára fűzve 9.—, kötve 15.—. Törtó-

dályozzák az utánpótlás szállítását
és támadásokat intéznek a frontra
irányított katonai szerelvények ellen.
A koreai partizánok az utóbbi
időben körülzárták és megsemmi
sitették az amerikai-angai inter.
venciósok rendeletlenül visszavonuló szétzilált egységeit.
A partizánok több délkoreai városban támadásokat intéztek a börtönök ellen és szabadon bocsátották
a foglyokat. Ilymódon megakadályozták az amerikai banditákat ab.
ban, hogy meggyilkolják a koreai
hazafiakat.

KÖNYVEI
ne emhamisitók II. kiadás 84 oldal,
ára fűzve 2.50. ZáboZlajova: A fii
löpszigeti nép függetlenségi harca
(Nemzetközi kérdések 48. sz.) 74
oldal, ára fűzve 2. forint.
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ
Mikszáth Kálmán:
Gavallérok
(Szépirodalmi kiskönyvt. 6. BZ.)
56 o'dal ára fűzve 2 .Kowalski:
Falusi étet (regény) 260 oldal, ára
fűzve 17.50, kötve 23
forint.
MŰVELT NÉP KÖNYVKIADÓ
Efendi—Zaade: A villám (Ter.
mészettudományos kiskönyv!. 55.
sz.) 24 oldal, ára fűzve 1.—. Szovjet klubok (cikkgyűjtemény) 72
Oidal, ára fűzve 5.— forint.

Az imperializmus

törvényszék határozata alapján. A
megtorló Intézkedés azért történt,
mert 3 hónappal ezelőtt a zsellérek
rendőrség
és a mozgógárdák
létesí- sztrájkoltak béremelési követelésük
tésére. Ezeket
a
rendőrkülönUmé- teljesítéséért.
nyeket korszerű
fegyverekkel
szereDÁNIA
lik fel.

országaiból

AUSZTRIA
Hatalmas erejű robbanás történt
az ausztriai Sanlct Lambercht városi vegyigyárban, az angol megszállási övezeíben. A robbanás a
jókora távolságban levő Grácban
TÖRÖKORSZÁG
is érezhető volt. Ebben a gyárban
A török kormány 70 millió lírái a mult évben is hatalmas erejű
utalt ki a törökországi fegyvergyá- robbanás történt,
rak kifejlesztésére, a Törökországfranciaország
ban tartózkodó amerikai küldöttséggel való tárgyalásai alapján.
Több, mint ezer francia
a
csatlakozott az elmúlt év október
NYUGAT-NÉMETORSZÁG.
közepétől, december közepéig a
2000 lakást kell építenie,
1600 mil- vietnámi néphadsereghez.
Hadonk
h
lió márka
érték en
a
nyugat-német tartományban az ott
állomásozó
kormánynak,
hogy a megszálló
an- francia csapatok katonái megtagad.
gol és belga tisztek családtagjait
el- Iák azt a parancsot, hogy a fronts- AllásolhassáJe.
rn menjenek,
350 millió márkát
utalt ki a bon200 zscllércsaládot dobtak kl
ni kormány
a* úgynevezett
határ- lakásából a tél közepén a tuniszi

Az árok állandóan
emelkednek
o
,.Marshall-segélyezés"
következtében. A dán korona
leér'-ékelése óta
a belföldi
termékek
ára 25 százalékkal, a behozatali
áruk ára padig 35
százalékkal
emelkedett\ A
költségvetési defizit
a mult év '
novemberéig
elérte az 1,21 i.íOO.OOO dán
koronát
Fzt a katasztrófáns
helyzetet
a dán
kormány
az adók
emelésével
és a
munkabére,c
csökkentésével
akarja
„megoldani",

URUGUAY
Békekláltványt tett közzé a nők
békebarci bizottsága Montevldeo.
ban. A lilá'tvány felszólítja az ország asszonyait, hogy harcoljanak
az atomfegyver betiltásáért és az
uruguayi Ifjsk Koreába küldése
ellen.
,

fMMTAP, MM. JTANÜÁS K.

JELENTÉSEK A BÉKE F R O N T J Á R Ö L
ttf agyaromig 4a a népi 4«mokréciák terrjelentésel
ntán
inast a Szovjetúnió nunisztertanáe u mellett működő Központi Statisztikai Hivatal is közzétette jelentését a Szovjetúnió 1950-es évi tervtalejsltéséröl. összevetve ezeket a
jelentéseket, megállapíthatjuk, hogy
© Szovjetúnió-vezette béketábor az
©lmult esztendőben olyan eredményeket ért el, melyek méltán rettentik vissza a háborúra készölő
Imperialistákat. A számadatok minden szónál beszédesebben elmondák az imperialista tábor sorozatos
tndarcainak okát.
Arról van szó
ezekben a jelenlésekben, hogy a béke tábora erős,
sokkal erősebb,
mint a háborúra gyujtogatók tábora s ez az erő az, amely sorozatosan keresztülhúzza az imperialisták
gyalázatos terveit.
Hatalmas sikerekről, eredményekről számolnak be a népi demokráciák tervjelentései,
de különösen
nagy győzelmet tudat a Szovjetunió
tervjelentése. Azt mondja el, hogy
abban az országban, mely a béke
bástyája, egy esztendő alatt 23 százalékkal növekedett az ipari termelés, az az ország, mely porrázúzta a hitleri hadigépezetet, még erőaebb lett: szilárdabban Ali őrt
a
béke frontján, mint eddig bármikor. Csehszlovákiában több, mint
15 százalékkal emelkedett az ipari
termelés az elmúlt év során, Bulgáriában több, mint 23 százalékos,
Lengyelországban pedig 30.8 százalékos ez az. emelkedés. Romániában
és Albániában
a becslés szerint
azintén meghaladja a 30 százalékot
Cl ipari termelés emelkedése s nálunk Magyarországon 35.1 százalékos ez az emelkedés.

I

talán száraznak
Elsőtűnőpillanatra
számadatok ezek, de ha

C számadatok mögé nézünk, méltán
tölt el bennünket a büszkeség tudata. Azt látjuk meg ezek mögött a
számok mögött, hogv a béketábor
minden harcosa teljesítette kötelességét az elmúlt esztendő során, a
termelés fokozásával, hazája erősítésével adott választ azoknak, akik
újabb vérfürdőt szeretnének a világra zúdítani csak azért, liogy minél bőségesebb profitra
tegyenek
szert. *A' termelés frontján való fokozott helytállás,
áldozatvállalás
nieg is hozta a gyümölcsét: erősebb,
ütőképesebb lett a béketábor ez
alatt az esztendő alatt, még fokozottabban tudja védelmezni a békét, az alkotó munka lehetőségét.
Nézzük meg, mi történt az imperialista táborban az alatt az
idő
alatt, amig a mi erőink állandóan
növekedtek. Náluk egyre mélyül a
kapitalizmus megállíthatatlan rothadásából adódó válság,
áttérnek
egyre gyorsabb tempóban az egyoldalú hadigazdálkodásra, kíméletlenül számolják fel a békeiparágakat,
növekszik a munkanélküliek száma,
a tömegek nyomora, háborút robbantottak ki Koreában, rendkívüli
állapotot hirdetnek s gyengeségük
tudatában a leggyalázatosabb rágalmakat szórják a Szovjetúnióra és
a népi demokráciákra, ök, akik kíméletlen iramban fejlesztik a hadigazdaságot, az atombombagyártást
fokozzák, akik elsorvasztják a békeipart, akik szemérmetlenül uszítanak az új háborúra, azt híresztelik, hogy a Szovjetúnió és a népi
demokráciák akarnak újabb háborút kirobbantani. Az a Szovjetúnió
akar háborút, akinek tervjelentésében többek között a következő mondat szerepel: „A Szovjetúnió könynyűipari minisztériuma nem teljesítette a javított fajtájú harisnyák és
zoknik termelésének tervét." Igen!
A tervjelentés megrója a könnyülpari minisztériumot, mert nem hatott oda, hogy az érdekelt üzemek
megfelelő számú és minőségű harisnyát és zoknit gyártsanak a lakosság szükségletei és növekvő igényei
kielégítésére. Ez csak egy kis példa,
de igen jól rávilágít az imperialisták hazudozásaira.
Míg ök arról
panaszkodnak,
hogy nincs
elég
ágyujuk, tankjuk, repülőgépük és
ezeknek a gyártását kell fokozni,
míg hangoztatják
a „vaj helyett
ágvu" elvét, addig a Szovjetúnióban probléma az, megrovás tárgya
az, hogy az üzemek nem termeltek
például eiég harisnyát.
\ béketábor országai nem ismerik a válságot,
gazdaságuk
válságmentesen ível egyre
magasabbra és ennek megfelelően növekszik erejük is. A béketábor országainak nagy terveit a tömegek alkotó kezdeményezése
telíti meg
élettel. A dolgozó tömegek tudják,
hogy minden, amit ezek a nagy tervek valósítanak meg, az ö számukra épül, az
ő
életszínvonalukat
emeli fel. 'A' Szovjetúnió és a népi
demokráciák országainak jelentésében szereplő számokra a dolgozók
a gazda szemével néznek és tudják:
ha azt akarják, hogy a már elért
eredményeknek biztos gazdái maradhassanak, ha azt akarják, hogy
a sikerek tovább szaporodjanak —,
még nagyobb lendülettel kell dolgoznlok, még nagyobb odaadásul

kell harcolniok ujját jövőjükért.
Tudjuk azt, hogy milliönyl váll feszül egymásnak, milliónyi ököl szorítja ugyanezzel a tudattal a kalapácsot, vésőt, a munka legkülönbözőbb szerszámait, hogy egyre szilárdabbá építse a béke hatalmas bástyáját.
A béketábor katonái ebben a
harcban, építésben nincsenek egyedül, ott menetelnek velük egy sorban a tőkés országok dolgozóinak
milliói. Ezek a dolgozók is harcolnak a békéért azzal, hogy
nap,
mint nap megálljt kiáltanak a háború gyujtogatóinak s minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak a gyilkos tervek keresztülhúzása érdekében.
A Szovjetúnió és a népi demokráciák tervjelentésci győzelmi jelentések a béke frontjáról. Amikor értékeljük ezeket a jelentéseket,
azt
kell döntően szem előtt
tartani,
hogy ezek a jelentések csak
egy
esztendő eredményeit rögzítik. Ezeket a győzelmeket
egy esztendő
alatt értük el és a további évek
során még nagyobb eredményeket
akarunk elérni. A Szovjetúnió
a
kommunizmust, a népi demokráciák pedig a szocializmust akarják
felépíteni.
Ezért hajtanak végre
egyre nagyobb terveket, ezért teljesítik sorra túl a kitűzött célokat
a dolgozók. Építeni csak békében
lehet, ezért számit a békéért folyó
harc sikerének minden egyes százalék, amivel túlteljesítjük terveinket.
A * imperialisták gyűlöletét fokozzák az elért eredményeink.
Érthető is, hiszen
eredményeink
tükrében erőnket és saját gyengeségüket látják meg. Eredményeinket azzal akarják kisebbíteni, hogy
fokozzák a rágalomhadjáratot. Sajtójuk, rádiójuk azt üvöltözi, hogy
ezek az eredmények a munkások
munkaerejének
túlfeszttése árán
jöttek létre. Kedvenc rágalmuk az,
hogv a Szovjetunióban
és a népi
demokráciákban agyonhajszolják a
dolgozókat, arra kényszeritik őket,
hogy a túlfeszített munkával tönkretegyék egészségüket. Ezekre
a
rágalmakra is méltó választ adnak
a tervjelentések. Csak egy mondat
a Szovjetúnió tervjelentéséböl: „A
hazai ipar a népgazdaság legfontosabb ágazatai szükségleteinek a kielégítésére 1950-ben több, mint 400
új típusú és márkájú nagytermelékenységű gépet és berendezést gyártott". — Mit jelent ez? Azt jelenti,
hogy a többtermelésért, a nagyobb
eredmények
eléréséért folytatott
harcban egyre több, egyre modernabb gép segíti a dolgozókat. Ezek
a gépek elvégzik a munkát helyett

a fáradságos, megrőltető munkafolyamatokat, elősegítik a munka fokozott termelékenységét.
Gondoljunk csak arra, hogy egy elavult
gépekkel felszerelt fonodában talán
soha nem lehet a munka termelékenységének olyan magas fokát elérni, mint a modern szovjet gépekkel felszerelt Textilkombinátban. E mellett, ezekkel a gépekkel
való munka sokkal kevésbbé veszi
igénybe a dolgozók fizikai erejét, a
munka elvégzése sokkal kevesebb
fáradságot igényel.
Vagy gondoljunk csak a kombájnra, melyből a
Szovjetúnióban az elmúlt év során
46 ezret gyártottak. Mennyire megkönnyíti ez a gép az aratás nehéz
munkáját.
A s új technikán kívül a munkaverseny, a Sztahánov-mozgalom az, amely elősegíti a többtermelést. 'Ahhoz, hogy munkaversenyben eredményeket érjünk el, nem az
erő fokozott megfeszítésére
van
szükség, hanem a rendelkezésünkre
álló technika kihasználására, Mint
Sztálin elvtárs mondotta, az erő
megfeszítésével el lehet érni esetleg mégegvszer akkora munkateljesítményt, de a teljesítmény öt-hatszorosát, mint sztahánovistáink teszik: soha. Ezt csak úgy lehet elérni, ha a munkás újít, új megoldásokon töri a fejét. Az újítómozgalom a termelés emelésének kimeríthetetlen tartaléka. Ezért adja
büszkén hírül a Szovjetúnió tervjelentése, hogy „1950-ben csupán az
ipari üzemekben bevezetett találmá.
nyok és újítások száma több, mint
hatszázezer".
Allíthatja-e ezután Józan ítélőképességű ember azt, hogy az eredmények kulcsa a dolgozók munkaerejének kizsákmányolása. Ezt csak
az olyan megrögzött rágalmazók és
hazudozók állíthatják, mint a Wall
Street által megfizetett bértollnokok
és mikrofongyalázók.
A tervjelentések amellett, hogy az
egész világ tudtára adják hatalmas
eredményeinket, alkalmazzák a kritika fegyverét is.
Megállapítják,
hogy a termelés területén folyó békeharc során mutatkoznak hiányosságok is, melyeknek kiküszöbölésével még nagyobb csapást
tudunk
mérni az 1951-es terv során ellenségeinkre. Fel kell tehát zárkóznunk a szovjet dolgozók mögé s
hozzájuk hasonlóan, nekünk is a
meglévő hiányosságok kiküszöbölésével kell fokoznunk eredményeinket, még nagyobb csapást mérnünk
a háború lovagjaira, még nagyobb
győzelmi okmánnyá tenni majd az
1951-es esztendőről kibocsátandó
tervjelentést.

Ezrek részvételével temették el
Sz. I. Vavilov világhírű szovjet tudóst
A Szovjetunió minisztertanács*
és a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottsága
mélységes gyásszal jelenti, hogy
1951 január 25 .én Moszkvában 60.
életévében, súlyoa betegség után
elhunyt Szergej Ivanovics Vavilov
akadémikus, a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége Tudományos Akadémiájának elnöke. a
Szovjetunió Legelső Tanácsának
képviselője, a Politikai és Tudatná,
nyos Ismereteket Terjesztő összszövetségi Társaság elnöke, a Nagy

Szovjet Enciklopédia
fő»z«rlt«a.
tője, kétszeres Sztálin-díjas.
A Szovjetunió minisztertanácsa
elhatározta, hogy Vavilov akadémikus temetésének rendezésére kor.
mánybizottságot alakit.
Vavilov elnök ravatalát a Szakszervezetek Háza oszlopcsamoká.
ban helyezték et.
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája
gyásziilégen emlékezik
meg aa elhunyt Vavilov akadémikusról.

Rusznyák István rászvéttávirata a Szovjetunió
Tudományos Akadémiájához
i

^Szovjetunió Tudományos Akadémiája elnökségének. MoSzlcva.
— Amikor kérjük, hogy a világ haladó tudományát ért nagy
veszteség alkalmából fogadják legteljesebb részvétünket, egyben ki
kell jelentenünk, hogy Szergej Ivanovics Vavilov élete és tevékenysége a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának élén, bennünket egyre újabb eredményekre fog sarkalni abban a harcban, amelyet a haladó tudomány diadaláért vívunk. Szergej Ivanovics emléke és barátsága, mely őt hozzánk fűzte, arra kötelez bennünket, hogy még bátrabban haladjunk előre azon az úton. amelyet a Szovjetunió Tudományos Akadémiája jelölt meg a tudomány minden munkása számára:
kérlelhetetlen harc az újért, a haladóért, « forradalmiért a tudomány,
ban, e tudomány eredményeinek a szocialista épités szolgálatába való
állítása és engesztelhetetlen, ingadozás nélküli harc a béke ellenségei
ellen, a nagy Sztálin vezetésével" írja Rusznyák István táviratában.

Moszkva búcsúja az elhunyt nagy tudóstól
Moszkva dolgozói pénteken búcsúztak az elhunyt Szergej Ivano
vics Vavilovtól, a kimagasló szov.
jet tudóstól, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának elnökétől.
Délelőtt 11 órától késő estig keresték fel a fővárosi dolgozók a
Szakszervezetek Házának oszlopcsarnokában a kiváló tudósnak, a
nép hűséges fiának ravatalát.

demokratikus országok nagykövet,
ségének és misszióinak képviselői
ia, hogy kegyelettel adózzanak Sz.
I. Vavilov emlékének és koszorúkat
helyeztek el. A koszorúk elhelyezése után a nagykövetségek
és
diplomáciai missziók felelős mun
katársai diszőrséget álltak a ravatalnál.
Szergej Ivanovics Vavilovot tegizap t t m ették

Valósággal

újjászületik
a%
a
Szovjetunióban
Levél Moszkvából

ember

Sárvári György elvtárs, a szegedi DISZ-bizottság volt titkára,
s akt legutóbb a dunapentelei Vasmű DISZ-szervezetének titkára lett,
jelenleg a Szovjetunióban tartózkodik, hogy tanulmányozza a szovjet
Ifjúság, a Komszomol munkáját.
Moszkvából küldte szerkesztőségünkbe az alábbi levelet.

reggeli például öt fogásból áll, éppen elég megenni így él a szovjet ember, olcsón, szinte fillérekből, A szovjet nép tudja, miért kell
harcolni az amerikai imperialistákkal szemben. Valósággal újjászületik az ember * Szovjetunióban.
Itt a gyakorlatban látjuk a meg.
valósult szocializmust.

Háromnap! utazás után szerencsésen megérkeztünk Moszkvába
ahol nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Már nagyon vártak benaünket. A fogadtatásnál s azóta is
érezzük lépten-nyomon a szovjet
ember segitenlaknrását. Gyönyörű
feladat áll előttünk, hiszen tanulmányozzuk az itteni ifjúsági mozgalmat, Szerencsére jól felöltöztem, mert elég hideg van Itt. Most
is esik a hó. Szemben velem, a
Miniszterek Házának
tizenöteme.
letes palotája, az utcán gyönyörű
autók százai szaladgálnak. Egyszóval es a szocializmus.

Megérkezésünk második napján
megkoszorúztuk Lenin elvtárs sírhelyét. A Mauzóleum előtt hatalmas tömeg. Ott feküdt hatalmas
ércravatalán Lenin elvtárs úgy.
mintha élne. A látvány lenyűgözött
bennünket, hiszen annyiszor hallót,
tunk Lenin elvtársról s most láttuk Is. Amikor kijöttünk, éppen 8
órát ütött a Kreml órája és a sor
megindult. Némán mentünk, nem
tolakodott senki. Férfiak, nőit. gyerekek bosszú sorokban álltak a
kemény hidegben, hogy egy pillanatra ls láthassák Lenint.

A szó teljes értelmében más Itt
az élet, A munka után számos szórakozási lehetőség van: szinház,
mozi, minden este megyünk valahova s ha nem ls értjük az orosz
nyelvet, a játékból megértjük
a
cselekményt. Bőséges az ellátás. A

Itt érti meg sz ember Igazán,
miért tudott diadalmaskodni
a
Szovjet Hadsereg a fasizmus felett és miért tudja győzelemre vinni * világ békeszerető dolgozóit az
amerikai imperialistákkal szemben.
Elvtársi üdvözlettel:
Sárvári György.

A népi demokráciák
Albánia
Értékes felfedezés. Az albán
Természettudományi
Múzeum
földtani csoportja értékes felfedezést tett: Síkodra város köze-:
lében gazdag kaolin lelőhelyet
talált. A
vöröses és
sárga
agyagrétegek között
található
kaolin a laborátóriumft vizsgálatok alkalmával kiváló minőségűnek bizonyult. A lelőhely igen
gazdag kaolinban, ami lehetővé
teszi a hazai
porcellángyártás
kifejlesztésé t.

országaiból

me lett az első bányáéi üzem a*
ércbányák között. Sikerét annak köszönheti, hogy a
Párt
üzemi szervezete minden dolgozót bekapcsolt a munkaversenybe és élmunkásmozgalomba.
Német Demokratikus
Köztársaság

Kifejlesztik a vörösréz bányászatot- A mansfeldi rézpalabánya samgelhauseni ú j aknájának
építése jól halad. Minden remény
megvan arra, hogy az ércszállítást már ez év elején megkezdU j munkásnegyed épül El- hetik. A bányászok részére ISO
baszanban. Eib&szanban ú j mun- lakásból álló lakótelepet építekásnegyed épül azoknak a mun- nek.
kásoknak számára, akik az itt
Lengyelország:
létesülő faiimpregnáló és enyvezeftt lemezgyárban dolgoznak
A lengyel dolgozó paraszt Mimajd. Felépült már a munkás- csurin tanait követi. A lengyel
étkezde, a munkásklub és több falusi dolgozók között nagy érdeklődést
keltenek
a szovkorszerű fürdő.
jet
agrobiológia
eredményei,
különösen
a
Micsurin—LiBulgária
szenkó tanításai. Stefan KrawU j kezedményezés a gyorsí- czik, Lichawo községbeli kistott égetésre a kerámiaipar- paraszt például saját
kezdeban. Bulgáriában az egyre fo- ményezéséből, minden tudomákozódó építkezések szükségessé nyos előképzettség nélkül fogott
teszik az építési anyagok meny- hozzá a kísérleti munkához. Csak
nyigégének tervszerű növelését. a falusi könyvtár nyújtott segítAz építőanyagok
termelésével séget neki. Néhány négyszögfoglalkozó gyárak dolgozói érté- ölön kísérleti rizsültetvényt renkes újításokkal és munkamód- dezett be. Szelekció és kereszteszeregyszerűsítésekkel
járulnak zés útján a szárazságnak és behozzá az építkezési terv minél tegségeknek ellentálló és a helyi
jobb teljesítéséhez. így az Emil klimatikus feltételekhez alkaltermesztett
Markov téglagyári brigád kez- mazkodó tájfajtát
deményezésére ú j módszert al- ki. Eredményeire az Állami Agkalmaznak a tégla
gyorsított rártudományi Intézet felfigyelt
égetésére. Az újítás az eddigi és a kísérletező gazda rizsvelőtapasztalatok szerint igen
jól magját további vizsgálatokra kibeválit és
máris széles körben osztotta a szelekciós állomásoknak.
alkalmazzák.

Csehszlovákia
Száz mázsa cukor hektáronként. A
prosenicei cukorgyár
dolgozói a szovjet agróbiológia
eredményeire támaíxkodva elhatározták, hogy nemcsak a cukorrépa termelékenységének fokozásáért vívott harcba kapcsolódnak be fokozott aktivitással,
hanem maguk is új eredményekkel, észszerűsítésekkel fokozzák
az ország cukorrépa termelését.
Ezért most öt hektárnyi területen kísérleti Cukorrépa-termelést
indítottak. Az ú j módszerekkel
a répa mennyiségét előreláthatólag hektáronkint 100 mázsára
növelik és minőségét is feljavítják. A cukorgyár
dolgozói
szocialista munkaversenyre hívták a környék cukorrépatermelő
parasztságát
A
cukorgyár
szakemberei tanácsokkal
látják
el a termelőket, ellenőrz'k a termelés fejlődését és a répa cukortartalmát.
Az első ércbányáéi üzem. A
gömörr ércbányák Drnav» üze-

Lengyelország területének ú j
közigazgatási beosztása. A lengyel hatéves terv megvalósítása
és a már végrehajtott közigazgatási reform szükségessé tették
az ország eddigi
közigazgatási
beo sztásának megvá 1toz tat ás át.
Az ország 17 vajdaságra oszlik.
A vajdaságok szókhelyei: Szczecin, Koszalin, Gdansk, Olsztyn,
Bialystok, Zielon-Góra, Poznan,
Bydgoszcz, Varsó, Lubiin, Wroclaw, Lodz, Kielce, Opol, Katowice, Krakkó, Rzeszow.

Kevés
sokat

pénzzel
nyerhet

3-30-ért
tippelhet

a TOTON
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Vasárnapi sportműsor:

AZ É P I T Ö K
ÉS FAIPARI
Dolgozók Szakszervezete értesiti a
kisiparban foglalkoztatott tagjait,
hogy 28-án, vasárnap délelőtt
a
szakszervezeti székházban 9
órai
kezdettel jelölő bizottság választó
Meteor. 2 órakor: EDAC—Pedagótaggyűlést tart. Kérjük a szaktárgiai Főiskola.
sak megjelenését.
Szeged,
1951
Radnóti-gimnázium
tornaterme. január 22-én. Vezetőség.
Férfi II. o. Reggel 8 órakor: KésA MÁV nyugdíjasok'31-én délá rugyár—H ódm ező vás ár hel y i
D ósza. 9 órakor: Kert, tech.—Közkór- után 3 órakor a Kálvária-utca 10.
ház. Női II. o. 10 órakor: Közgaz- szám alatt (szakszervezeti székházdasági
gimnázium—Délmagyaror- ban) összevont taggyűlést tartanak.
szág Nyomda. 11 órakor: Dózsa Felkérjük az idegen szolgálati ágII.—Késárugyár. 12 órakor: Peda- hoz tartozó, bármilyen néven nevegógiai Főiskola—Tömörkény gimn. zett nyugdíjasokat is, hogy ezen a
Délután 5 órakor: Textilművek— gyűlésen okvetlen jelenjenek meg,
mert őket is érintő ügyek lesznek
Honvéd.
Rendőrpalota tornaterme: Reggel ismertetve.

Ökölvívás,
röplabdamérközések
és labdarugó edzőmérkőzések
Az újszegedi Textiles-pályán 1
óraikor: Sz. Textil—Lokomotív I I .
edzőmérkőzés. Fél 3-kor: SzSzMTE—Lokomotiv edzőmérkőzés. Az
Ady-téren fél 11 órakor: a Szegedi
Honvéd I. csapata a II, csapatával
játszik edzőmérkőzéet.
A z É D O S z - S z . Lokomotív ökölvívó mérkőzés
A rókusi tornacsarnokban ma
este 6 órakor rendezik meg az Sz.
lokomotiv—Sz. ÉDOSz pontszerző
ökölvívómérkőzést. Mindkét egyesület a legjobb
csapatával áll ki a
küzdelemre.

S órakor: KASE—Dózsa I.

Teremröplabda b a j n o k s á g
Rókusi
tornacsarnok. Női I. o.
8 órakor:
Textil—Vörösfonal.
9
órakor: Meteor—Építők. 10 órakor
Posta—-MVSK. Férfi I. o. 11 órakor: Posta—Építők. 12 órakor:
MVSK—Textil. 1 órakor: D ó z s a -

A

A
SZEGEDI
erdőgazdasághoz
tartozó
pusztamérgesi
üzemegység
a kongresszusi
felajánlását
egy
hónappal
hamarább,
januuár
25-én
befejezte.

A PEDAGÓGUS
SZAKSZERVEZET
kulturcsoportja
szombaton
este 6 órakor
a József
Attila-rakparti
kullúrhelyiségben
műsoros
estett
rendezett.
Az előadás
előtt
Szili Török
Dezső,
az
építőipari
gimnázium
tanára
mondott
beszédet.

A M A DACH- UTCA 1
iskola úttörői
felajánlották
gresszus
tiszteletére,
hogy
osztályban
„Szolgáld
ki
sarkot
rendeznek
be, ahol
bozban tűt, cérnát,
cipőkefét
nak, Ezzel minden
úttörő
rendbentarthatja
holmiját.
kult az úttörözenelcar
is és
kalommal
a Pártkongresszus
ján mutatkoznak
be,

Meteor egyesületi

sportnapja

A Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete Meteor Sportköre értesiti a szakszervezethez tartozó sportolókat, hogy kedden este
fél 7 órai kezdettel sportkörükben
egyesületi napot tartanak.

általános
a Konminden
magad"
A R Ó K U S I P Á L Y A U D V A R dolegy do- gozói szombaton délelőtt termelési
tarta- értekezletet tartottak. A pályaudvar
pajtás dolgozói felajánlották a PártkonMegala- gresszus tiszteletére, hogy első neelső al- gyedévi tervüket március 12-re benap- fejezik. Kiemelkedő teljesítményt
ért el Szekeres Béla 120.5 és Jénai
József 127 százalékos teljesítményé" a MAGYAR KENDER dolgozói a vel,
pártkongresszus! felajánlásukba fog.
Jalták a munkafegyelem megszilárA SORFORGALMI
AV
dolgozói
dítását. Az elkéséscket olyanformán felajánlották
a
Pártkongresszus
próbálják kiküszöbölni, liogy az el- tiszteletére,
hogy
az eddig
elért
késettekről a hangoshíradón
ke. eredményüket
10 százalékkal
növereszliil csasztuskákat énekelnek.
lik, ami pénzben
2500 forint
értéket
jelent.
ELKÉSZÜLT
a Szegedi
Erdőgazdaság
fenyőmagpergetö
üzeme.
A S Z E G E D I V Í Z M Ü V E K dolEnnek
az üzemrésznek
napi
telje- gozói j ó felvilágosító munkával elsítménye
30 métermázsa
fenyötoboz érték szombat délig, hogy üzemük
Icipergetése.
dolgozóinak 60 százaléka előfizetője lett Pártunk központi lapjának,
AZ ECSETGYAR
dolgozói
vála Szabad Népnek.
lalták,
hogy
a
Pártkongreszusig
200 kilogram
rövül sertét
takarítaA GÉPJÁRMŰVEZETŐI
jogonak meg. Ezzel
szemben
január
sítványhoz, vagy jogosítvány újí26-ig már 188 kilót
megtakarítottásokhoz szükséges
rendőrorvosi
tak.
vizsgálat Hódmezővásárhelyen, a
A V Á R O S I TANÁCS végrehajtó megyei kapitányság épületében hebizottsága elhatározta a baktói kis- tenként kétszer, kedden és péntekertek utcaneveinek megváltoztatá- ken délelőtt 11 órától 1 óráig van.
sát. Az utcanévtáblák és házszámA SZEGED
CSONGRÁDI-SUtábláik felszerelését Füsti
Molnár
általános
iskola
szülői
Béla fémáruiizem végzi. Akiknek GÁRÚTI
28-án, vasárnap
4
ingatlantulajdonuk van, kötelesek munkaközössége
órai kezdettel
a felsővárosi
DISz
ezért 10 forintot kifizetni.
kultúrtermében
(Munkácsy-utca
ti.)
délutánt
rendez. A
műsor
A GYUFAGYÁR két sztaliánovls- műsoros
fellépnek
a MÁV, a kelája, Ábrahám Ferencné és Orosz keretében
alkalmazottak
kultúrTeréz elvtársnö jó munkája jutal- reskedelmi
valamint
a szümául két heti üdülésre megy a na- és tánccsoportjai,
lői munkaközösségek
tagjai.
pokban Galyatetőre.

DÉFOSZ.HIREK
A
Bzentmihályteleki
DÉFOSZ.
szervezet helyiségében 28-án
dél.
után 3 órakor
vezetőségválasztó
gyűlést tartunk, A felsővárosi alapszervezet Vásárhelyi-sugárúti
helyiségében 28.án délelőtt 10 órakor
taggyűlést tartunk. A Petőfi.telepi
szervezet VIII. utcai DÉFOSZ-helyiségében 28-án délelőtt 10 órakor vezetőségválasztó gyűlést tart.

DISZ-HIREK
Értesítjük az üzemek, területek,
középiskolák, és egyetemi alapszer.
Vezeteink tagságát, hogy vasárnap,
28-án, reggel 8 órakor a Honvéd,
téren gyülekezzenek. Innét Indulnak
ki szervezeteink, hogy megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékművét.
A politikai körök vezetői részére
vasárnap délelőtt 9 órakor a DISZtitkárságon értekezletet tartunk.
Ma reggel 9 órakor az üzemi és
területi politikai középiskolai körzetvezetők részére szeminárium.
Kedden este 6 órakor üzemi, területi, iskolai és egyetemi DISztitkárok részére titkári értekezletet
tartunk.

BELVÁROSBAN küiönbejáralu bútorozott szobát keres fiatal lány.
Belklinika, Halász. Tel. 32-01.
KŐRÚTNÁL 2 szobás összkomfortos kertes családi házat elcserélnék
belvárosi 1—2 szobás összkomfortos, nem megosztott lakásért „Azonnal" jeligére.
16406
2 darab 7 hónapos süldő eladó. —
Mikszáth Kálmán-utca 18.
16412
EGY darab prima könyvszekrény
eladó. Érdeklődni vasáfnap 11—12.
Sztálin-körút 52. I. emelet 2.
VARRÓGÉP, vaságy és egy tricikli
eladó. Vasárnap 11 -12-ig
Gál-u.
7 szám.
16415
ÜZLETRŐL megmaradt cipőket eladom. Javítást vállalok.
Pozsonyi
Ignéc-utea 21.
164Í1
BEJÁRÓ takarítónőt keresek mindennapra. Jelentkezni reggel 8-ig és
délután 6 után. Tömörkény-utca 2c,
II. emelet 8.
16422
NAGYOBB
fűszerüzletberendezés
eladó. Gltick. Attila-utca 10 szám.
II. emelet.
16421
ÜZLETBERENDEZÉS
prima állapotban eladó Ilegedűsné. Bocskaiutca 13. I. em.
16420
JÓ bizonyítvánnyal rendelkező háztartási
alkalmazottat
felveszek.
Ilid-utca 1. Vendéglő.
16410
EGY „Royál" írógép és egy ebédlőszekrény eladó Kigyó-utca 5, I. 1.
NÖI tavaszi új ruha eladó Polgárutca 14.
16408
JÓMINOSEG0 férfiöltöny mellénynvol eladó Somogyi-utca 14. emelet.
'
16409

Kedden, január 3 0 - á n este a K u n g á r á ö a n
Ltiboch Gvrard
búcsúestje Köles
Zoltán
operaénekes közreműködőiével — műsoron operák, operettek

lelepleslék
kémeit

A kinai közbiztonsági

felszámoltak egy M a c A r t h u r irányításával N a n k i n g b a n

működő

kómazervezetet és a szervezet 19
t a g j á t vezetőjükkel együtt letartóztatták.

A közbiztonsági

vek ezzel döntő csapást
az amerikaiak és

szermértek

a Csang-Kai-

Sek-banda kinai ügynökeire.

Egyévi börtön csalásért
Tutora Mihály makói lakos
a
„Gyümölcsért" volt alkalmazottját,
Deák János kulák rábeszélte, hogy
az általa beszállított terményeket
nagyobb mennyiségűnek jegyzékelje. A jegyzék meghamisítása
ré.
vén szerzett pénzt elosztották. A
csalást, a dolgozók ébersége révén
azonban hamar leleplezték, A bíróság a társadalom tulajdonéban lé.
vő vagyon megkárosításában mondta ki bűnösnek a két vádlottat és
egyenként 1—I évi börtönre Ítélte.
Mellékbüntetésül 3 évre kizárták
őket a közügyekből.

A

rendőrkapitányság

MSZT-HIREK
MSzT-titkárok, figyelem! Január
30-án, kedden délután fél 6 órakor
értekezletet tartunk az MSzT-székházban (Horváth Mihály-utca
3.
szám). Pontos megjelenést elvárunk.
Üzemi, kerületi, hivatali MSzTalapszervezeti szervezők, figyelem!
Január 31-én, szerdán délután fél
f> órakor értekezletet tartunk az
MSzT-szóikházban
(Horváth Mihály-utca 3. szám). Pontos megjelenést kérünk.
x NYILT-TÉR. Feleségem: Molnár Imréné sz. Szekeres Veronka
elhagyott, én érte semmiféle feleliVi- gat nem vállatok. Molnár Imre.

KIFOGÁSTALAN
állapotban lévő
125-ös Csepel eladó Szentháromságutca 12, üzlet.
15417
4 plusz 2-es Orion varázsszemes világvevő rádió eladó Gólya-u. 21.
ELVESZETT a Sztálin-kőrúton egy
férfi pénztárca 140 forinttal, két kcrékpárigazolvánnyal és több fontosabb iratokkal, A megtaláló Felsővárosi ff. 86 alá adja le,
EGY rókaszínű (Csöpi) kutya elveszelt, A megtaláló jutalom ellenében
adja le Cserzy Miháiy-u. 6.
16387
ÚJSZEGEDI lakásomat elcserélném
városiért. Brassóí-u. 10.
16388
UJ diófurnéros kombináltszekrény
eladó. Érdeklődni csak hétköznap
lehet. Kálvária-utca 43.
16390
BÚTOROZOTT szoba 2 vagy 3 személynek ágynemííhasználattal
kiadó. Alföldi-utca 57. 1
EGÉSZ jó állapotban;
lévő fehér
gyermek sportkocsi éladó Jósika-u.
31. Lakatosék.
16391
NAGYON szép és jó versenykcrék<pár és egy strapa gép eladó. Külső
Csongrádi-sugárúí 27a.
16399
42-es alig használt durábel birgeri,
csizmanadrág és egy
lengyelkabát
kisebb termeire eladó. Pacsirta-utca 14, Molnár.
Érdeklődni 8—12
között.
16403
ÓCSK'A kalapját ne dobja el, Mencz
kalapos újjáfesti és formázza Dugnnics-tér 2.
16400
JÓHANGU 3 plusz l-es Philips rádió eladó Nádas-u. 4a.
16402
40 ÉVES komoly dolgozó nő megismerkedne házasság céljából komoly
dolgozó 38—40 éves férfivel. „Lakásom van" jeligére.
10405
FEHÉR mély steppelt gyermekkocsi eladó Szent Háromság-utca 32.
ORION 3 plusz l-es rádió olcsón
eladó Tóth. Mudách-ulca 8. 16382

NAPIREND
1951 január

szervek

vezetője

felhívja a Szeged város és járás
területén állandó lakással rendelkező és a 18. életévüket betöltő férfiakat és nőket (akik 1933-ban születtek), hogy január 31-ig okvetlenül tegyenek eleget bejelentkezési
kötelezettségüknek,
a
402.50ÍF1950. sz. rendelet értelmében.
A bejelentés az állandó
lakásba
történik, az 1. sz. (férfi) és a 2.
sz. (női) bejelentőlapon. 'A'z idegen
állampolgároknak nem kell
bejelentkezniük,
A bejelentést városban a rendőrőrsökön, a járás területén pedig a községi
tanácsoknál
kell megtenni.

MNDSz-HlREK
Üzemi és kerületi szervezófelelősöknek hétfőn délután fél 5 órakor értekezlet lesz a titkárságunkon.
Üzemi és kerületi ügyvezetőknek
kedden délután 5 órakor értekezlet
lesz.

APRÓHIRDETÉSEK
IfAZ eladó 534 négyszögöllel, lakásátadással. Pancsovai-u. 23,
PÁNCÉLSZEKRÉNYT
megvételre
keresünk. Telefon 32-25,
ELADÓ márványlapos
kredencek,
ebédlőasztal, hosszú zöld asztal, kisebb asztalok, sezlonágy, előszobáiul, nagy kocsmai kredenc, duplatalpas 42-cs új bakancs, 'Apáca-utca
2(1 szám.
'
16396
EGY szoba összkomfortos
lakást
adok nagyobb szobáért és költségeim megtérítéséért. „Bárhol" jeligére.
3 plusz 2-es modern, varázsszemes
rádió olcsón eladó Polgár-utca 14,
az udvarban,
16395
BÚTOROZOTT szoba férfi részére,
— 1 vagy 2 személynek — kiadó.
Somogyi-u. 11. í. 2 ajtó.
16101
TÁSKAGRAMOFON „Colombiá 'Angol" gyártmányú eladó. Feltámadásutca 28, földszint 1.
16406
ZÜNDAPP prima állapotban lévő eladó, 100 vagy 125-ös Csepelért elcserélhető, Malkocs, Gutenberg-utca
22a. földszint 3a,
ELADÓ nagy mosófazék,
többféle
zománcos fazék, két pár 41-es női
cipő. Kiss Ernő-u, 3. 1, ajtó 1,
EGY ló és két éves csikó, lapos
és koicsz kocsik eladók. Felsővárosi
ff. 191. Csóka-tanya.
16381
2 darab 6 hónapos süldő
ciadó.
Erd. Üstökős-utca 8b.
16414
3—4 mázsa koksz, négykerekű kézikocsi, nagy mákdaráló, kokszoskályha eladó. Marx-lér 15.
16116

Kínában
MaeArthur

SZAKSZERVEZETI-HIREK

A KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETÉNEK kulturbizottsága
a múzeum dolgozóival együtt vasárnap este 0 órakor taríja második zenei és zenetörténeti előadását a múzeum képcsarnokában. Az
előadáson most Raezck Frigyes dalaiból adnak elő, az előadást
dr.
Uucitska Lajos tartja.
P É N T E K E N D É L U T Á N tartotta meg a TÜZÉP Vállalat MSzT
alapszervezete az . Ismerd meg a
Szovjetuniót" előadás-sorozat második előadását, „Szovjet hősök —
szovjet emberek" címmel. Az előadás után a dolgozók hozzászólásaikkal fejezték ki a Szovjetunió
iránti barátságukat és soha el nem
múló szeretetüket.
A KÉS ÁRU GYÁR
pártszervezete irányt
vett arra,
hogy
azokat,
akiket eddig nem vontak be az oktatásba,
most
rádiószeminárium
hallgatásra
szervezzék
be.

28.,

vasárnap

mozi
Szabadság 4, 6, 8: Titkos meg*
bizatás.
Vörös Csillag 4, 6, 8: E r d e i történet.
Fáklya: 4, 6, 8: Kormány tagja.
A
Fáklya Moziban
vasárnap
délelőtt fél 11 órakor filmmatiné.
Bemutatásra kerül a „Leány a talp á n " című film.
*
színház

Házasság

hozománnyal

Vasárnap este: Bérletszünet.
Hétfő:
„Katona"-bérlet.
Kedd: „Tolsztoj"-béríst.
Szerda:
T r a v i a t a.
,fihaker
peare"-bérlet.
•

EGYETEMI-könyvtár hétköznap
reggel 8-t61 este 7-ig nyitva.
—
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig,
*
A Somogyi-könyvtár
nyitva: minden hétköznap
délelőtt
10
órától
délután
5 óráig.
Múzeum:
hétfő kivételével
minden
nap délelőtt
9 órától
délután
3
óráig.
*
Állandó éjjel-nappali szolgálatot
tartanak a következő gyógyszertárak: 72. sz. Klauzál-tér
9. 71. sz.
Petőfi
S&ndorsugárút
41 /&,, 67.
sz. Kossuth
Lajos-sugárút
31. Este
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Újszeged. 68. sz. Kálvária.tér
7. Reggel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz.
Szent György-téri.
A
Földművesutcai gyógyszertár e s t e 7-ig.
•
IDŐ JÁRÁSJELENTÉS:
Változó
felhőzet,

többfelé

köd,

eső,

egyes

helyeken
havasesö.
Mérsékelt
délkelet i-déli szél, az enyhe idő tovább
tart.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A mai
tiszai vizállások:
Szolnok
—6 cm,
21 százalék,
Csongrád
—37 cm, 25
százalék,
Szeged 29 cm, 24 százalék. A Maros
Makónál
0 cm, 9
százalék.
•

AZ É L E L M E Z É S I MINISZTÉR I U M rendelete szerint a szappanfőzőidért a fökknűveaszövetkezetektől zsír beadása mellett lehet 'gényolíii. Aki a zsírbegyüjtőhöz 1.5
kilográm zsírt bead 13.50 forintos
áron, — az a szövetkezeti boltban
4.50 forintos áron 75 deka szappanfőzőszert vásárolhat.
RÁDIO-MÜSOR
JANUÁR 29, HÉTFŐ
Kossuth-rádió.

7.05 Hanglemezek.
7.20 Mag var
népdalok. 8 Hangiemezek. 11-30 Be.
gényismertetés. 12,15 Magyar indulók," 13 Operettrészletek. 1 t 25 Szórakoztató muasika.
15,30 Szovjet
zene. 15,55 Keringők. 16 20 Iskolások rádiója.
17.10 Ifjúsági rádió
18
AZ AUTÓJAVÍTÓ AV a szociális műsora. 17,40 Dalolj vetünk.
alaphói egy rexasztnlt vásárolt, hogy Néphadsereg híradója, 20,30 Magyar
a dolgozók ntunka után az tizemen rádió üzemi hangversenye a Budapesti Csokoládégyárban. 22.25 Mabelül szórakozhassanak.
gyar kamarazene. 2320 Tánczene.
x
SZOMORÚ szívvel tudatjuk,
Petőfi-rádió.
hogy felejthetetlen jó feleség, anya
és nagyanya, Benedek Imréné
7 Zenés percek. 7.10 Beszélő atFagler Teréz 68. éves korában el- lasz. 7.35 Operettrészletek. 8.15 Hehunyt. Temetése 29-én délután fél ti zenés kalendárium. 9 Hanglemez.
4 órakor lesz a belvárosi temető 9.20 Iskolások rádiója 10.10 Nép1120
kupolacsarnokából. Gyászoló család. zene, 11 Óvodások műsora.
Kedvenc lemezeinkből
15 Háziegyüttes
játszik. 15.30 RegényisVÁSÁRTARTÁSI
HIRDETMÉNY
mertetés. 16.10 Dalok, 16.30 Könnyű
Szeged városban folyó
évi feb- dallamok. 17.10 Bolsevik Párt út17.45 Gitár.
ruár 3-án (szombaton) sertés, juh, ja. 17 30 Falurádió.
kecske, 4-én (vasárnap) állat
és 18.10 E'őadás. 18.40 Filmzene. 19.10
Lengyel népdalok. 19.40 Egy falu
kirakodó vásár lesz.
Vészinentcs helyről, szabályszerű — egy nóta. 20 Rádió tánczenekamarhalevéllel mindenféle állal fel- ra játszik. 21.30 Hanglemezek. 22
22.20
hajtható. Minden
sertésről, juhról Szív küldi szívnek szívesen.
és kecskéről kü'.ön-külön marhale- Lengyel rádió műsora.
velet kell kiállítani.
Iparosok és kereskedők ipariga.
sZ4BADSÁG
zolványaikat
hozzák
magukkal,
mert a vásár alkalmával hatósági
(BELVÁROSI. F I L M S Z Í N H Á Z
közeg felhívására azt fel kell mus r a s s t e l e f o n : 40-25
tatniuk,
A vásárra csakis a
vérvételen
kedvező eredménnyel álesett
és
szabad marhslevélkezelés alá eső
egypatás állatok (ló, szamár, öszvér) hajthatók fel.
Szeged, 1951. január 13.
VB elnök.
DÉI.MAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szeikes7lö és kiadó:
ZOMBGRI JÁNOS.
Szerkesztő
BÓDAY PÁL
Szerkesztőség Szeged. Lenin-u. t i .
Telefon 35-35 és 30-03
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
este 8 ió! 34-38
Kiadóhivatal Szeged. Lenin-u, 6.
Telefon. 31-16 és 35-00.
Az x-szel jelzett közieménvek
díjazottak
Délmagyarorszftg Nyomda, Szeged.
Felelős vezető: Prlskin Sándor.

Január 3 l-ig, szerdáig
Titkos

megbízatás

VÖRÖS CSILLbG IliüiZd) MOZí

m m - TELEFON: 33-44.
Február 2 io, péntekig

m

Erdői történet
Széchenyi f f i K l Y S filmszínház
•
FELEFONl 34-77 ••• •••• "i
január 29-től február l-ig,
hét'őlő'-esiltöi tfikie

Forrstía om költő e
Január 20-án cl. e. fél I l-kor
Pilólaxserelvm
Előadások kezdete hétköznap 6
és 8-kor, vasár- és ünnepnap
4. 6 és 8 órakor
Pénztárnyitás délelölt 11-12ig. délután egv órával az előadás kezdete előtt.

/

Dolgozó parasztságunk felismeri
a szerződéses gyümölcstermelés előnyeit
Nagy érdeklődéssel fogadták a termelő szövetkezetek és az egyénileg dolgozó parasztok a szerződéses gyümölcstermeléssel és értékesítéssel kapcsolatos szerződéskötést. Dolgozó parasztságunk felismerte, hogy
fejlődő szocialista mezőgazdasági termelésünkben előállított minőségi áru
értékesítése többé nem a feketéző, árnfclhajtó kupecek és kofák zsebét
duzzasztja, hanem a hatóságilag megállapított termelői áron felül S—7—10
százalék felárral a termelőét.
A szerződéskötéssel megbízott Mezőkert Állami Vállalat a szerződést kötőknek a gyümölcstcrUleteknek
megfelelő védőszereket, mű. és
szervestrágyát és kamatmentes szerződési előleget ad.
A napokban kiemelkedő eredményt ért el Szatymaz község, ahol
eddig 260 katasztrális hold gyümölcsösre szerződtek a dolgozó parasztok,
.Szőreg község két nap alatt 57, Balástyán 100, Forráskúton 40, Pusztamérgesen 30 katasztrális hold különböző gyümölcs-félére kötöttek szer.
ződést a termelőszövetkezetek és egyénileg dolgozó parasztok,
A Mezőkert dolgozói nem elégszenek meg ezzel az eredménnyel, eélul
tűzték kl, hogy Kongresszusunk tiszteletére Csongrád megye gyümölcs- és
zöldségtermesztésének még hátralévő szerződéses előirányzatát február
10-re száz százalékig teljesítik.
Hetényt István
Mezőkért ÁV.

A Cipész Kisipari

Szövetkezet dolgozói

eddig 14 százalékkal
kongresszusi

teljesítették túl

kötelezettségvállalásukat

ÍT remünk, az Első Szegedi Kis^
ipari Szövetkezet dolgozói ls
két héttel ezelőtt értékes munkafelajánlásokat tettek a Magyar
Dolgozók Pártja II. Kongreszusának
méltó megünneplésére. Ezeket a
kötelezettségvállalásokat
lelkes
munka követte. Dolgozóink nem egy
alkalommal munka közben vidám
mozgalmi dalokat énekeltek, • így
énekelve szinte még a munka is
jobban ment. Repült az idő, szállt
a dal, s egyre jobbak lettek a termelésben elért eredményeink.
XT ongresszusi kötelezettségválla.
x v
lásunkat eddig átlag 14.8
százalékkal teljesítettük tűi, ami
számokban 102 pár cipő többtermelést jelent. Egyéni felajánlóink is
régen látott szép eredményeket értei el már eddig, Jankovics György
szabász 20 százalékot ajánlott fel,
ezt pénteken délig 38 százalékkal
túlteljesítette. A felsőrész készítők
ls a felajánlott 110 százalék helyett
145—150 százalékot érnek el. A
evikkolók 10 százalékos kötelezettségvállalásukat 4.4—8
százalék-

kal szárnyalták túl. Itt Hegyet!
Gergely 127, Korsós Ferenc 121,
Csillán Ferenc, Major Sándor, Vetró János, Schüssler Miklós 130,
Ludwig András 128, Gergely József 123-4, Zombori Lajos 127,
Futó Mihály 128, Gacsó Lajos 126,
Kovács Mihály 150, Gede Géza 145,
Gajdács Miklós 144, Rózsa Károly
137, Tatár Mihály 118, Krajkó András 132, Fehér Károly 148, Konkoly
László 135, Madár László 115, Eperjesi Etelka 113,
Csanádi Lajos,
Csanádi József 112 százalékot ért
el ^eddig,
TT remünkben ezenkívül a munkaidő százszázalékos kihasználásával, s a fegyelem megjavításával elértük, hogy egyetlen százszázalékon alul teljesítő dolgozónk
sincs. Ezekkel az eredményekkel
természetesen nem elégszünk meg,
hanem tovább folytatjuk felvilágositó munkánkat, s Pártunk Kongressznusát még jobb eredményekkel köszöntjük.
Gacsó Lajos
Cipész Kisipari Szövetkezet

Kitüntetés számomra,
hogy együtt tanulhatok a Párt tagjaival
A Szegedi Kenderfonó
DISZ termelés felelőse
vagyok,
nemrégen,
1950 júniusában
kerültem
a Szegedi
Kender
vizesfonójába,
mint
szedőlány. Nagyon
szerettem
ezt a munkát s a munlcaidőm
jó
kihasználásával sikerült
is szép
eredményeket
elérnem.
Nem sokáig dolgoztam
itt, hamarosan a Párt más helyre állított.
A
tervstatisztikai
osztály
egyik munkatársa
lettem, de továbbra
is jó
barátja
maradtam
a
gépeknek.
Szabadidőmben
sokszor
lemegyek
még ma is a gépek
közé,
nézem
munkájukat,
amelyeket
kiváló
élmunkások,
sztaliánovist&k
irányítanak.
Pártszervezetünk
abban
a kitüntetésben
részesített,
hogy
beosztott
engem is népnevelőnek.
Hogy
ennek
a felelősségteljes
feladatomnak
ma-

radéktalanul
eleget
tudjak
tenni,
még szorgalmasabban
fogtam
a tanuláshoz.
Eleinte
csak a DISZ politikai kör munlKíjában
vettem
részt,
de pár hónappal
ezelőtt mint
pártonkívüli
dolgozót,
engem is bevont
üzemi pártszervezetünk
a
pártoktatásba.
Kitüntetés
ez
számomra,
hogy együtt
tanulhatok
a
munkásosztály
legjobbjaival,
a
párttagokkal 8 résztvehetek
az ő
munkájukban, a népnevelő,
felvilágosító
munkában.
Ma még pártonkívüli
vagyok,
de
most a Magyar
Dolgozók
Pártja
Kongresszusának
előkészítése
idején
mint DISZ-tag
is ígéretet
teszek,
ezután még jobban
végzem
munkámat, hogy minél előbb
kiérdemeljem
én is a
párttagságot.
HUNYADI
KLÁRA,
Szegedi-Kender.

Szövetkezetet
alakítottak
a dorozsmai
rongyszfinyeg-szövők
Klskundorozsmán, a volt Fodorkocsma helyiségeiben ma már vidáman csattognak a szövőszékek. A
dorozsmai rougyszfínjegesek is kövelik a szövetkezetbe tömörült többi kisiparosok példáját és pár héttel
ezelőtt elhatározták, hogy nem vergődnek tovább külön-külön, hanem
megalakítják a szövök szövetkezetét.
— Sokkal gazdaságosabb a kollektív terme és — mondja munka
közben Gyuris János Görög elvtársnak. Emlékszem, sokszor hogy mérgelődtem, amikor egy-egy
bála
anyagért be kellett mennem a városba, meg az a sok irka-firkn
ami a k's'pari termelés kimutatásához kellett. Hát nem jobb így
szaktársak? Van megszabott munkaidőnk, s mi is normában dolgosunk, 8 kl, hogy dolgozik, aszerint
kapja fizetését. És itt nem történik

meg velünk az, hogy egyik héten
kapunk annyi munkát, hogy nem
győzzük, utána ineg két hétig Ls
munka nélkül üldögélünk.
örömmel beszélgetnek egymásközött, de otthonaikban Is a szövők, s mind azt hajtogatja: „kár,
hogy hamarább nem szövetkeztünk."
A fiatal szövetkezeiben megindult a munkaverseny is. Elindítója
Gyuris János vol", aki Kongresszusunk
tiszteielére vál nita, hogy
teljesítményéi 100 százalékról 120
százalékra fokozza és egyben versenyre hívja a szövetkezel dolgozó: t. Több dolgozó követte Gyuris
elvtárs példáját és értékes kötelezettség váPalásnkat tettek február
24, méltó megünneplésére.
Nagy Ferene
Doroznna

Történelmi
cserét

tapanxtalattartottunk

örömmel
készülődtünk
és izgalommal
vártuk a vita
napját.
Talán soha sem tanultuk
olyan
szeretettel
és lázas
szorgalommal a történelmet,
mint
versenykihívásunk
óta, de ha már
egyszer
elindítjuk
a
versenyt,
akkor meg is akarjuk
azt nyerni. Mikor a leánypajtások
megérkeztek,
szeretettel
fogadtuk
őket és egyik
pajtásunk,
Balogh Artúr,
még üdvözlő feliratot is készített
tiszteletükre
a
,Jtaj
hangjá"-ra.
Mindkét
félről nagy
izgalommal indult
el a vita,
amelynek
tárgya:
az Árpádkori
Magyarország gazdasági,
társadalmi
és
politikai
fejlődése
volt. A fiúpajtások
beszámolójából
részletesen megtudjuk,
hogy a fejlődés a dolgozó
nép
munkájának eredménye.
Rámutattak
a
pajtások
arra is, hogy
amilyen
a társadalom
termelési
módja,
olyan alapjában
véve maga
a
társadalom,
olyanok
politikai
nézetei, intézményei
is.
A beszámolót
vita
követte,
amelybe
már a
leánypajtások
is bekapcsolódtak.
A
társadalom fejlődésének
törvényszerűségét
Marx-Engels-Lenin
és
Sztálin
pajtás
tanításai
alapján
vitattuk
meg.
A vita befejezésekor
elhatároztuk, hogy máskor
is összejövünk,
hogy a tanultakat
ilyen
vitákluil
még jobban
elmélyítsük, A leánypajtások
megígérték, legközelebb
ők hívnak
meg
bennünket.
Ezzel a
tapasztalatcserével
tudásunk
továbbgazdagodott
s most még
nagyobb
munkakedvvel
folytatjuk
tanulmányainleat,
hogy
idővel
jól
képzett
építő
tagjai
legyünk
hazánknak.
Iskolák
közötti
tapasztalatcsere
újításunk
bevezetésével
javasoljuk
a többi iskolák
pajtásainak
is, kövessék
példánkat, hogy ezzel
is
hozzájáruljunk tanulmányi
színvonatunk
emeléséhez.
DOBÓ
Árpád-téri

ISTVÁN,
ish. VII. o. t,

A szovjet kiképzési módszer fokozásával készülnek
a Magyar Repülőszövetség tagjai
a Pártkongresszusra
Az egész ország hatalmas munkalendülettel készül Pártunk Kongresszusára. Ezért a repülőifjúság
is felajánlásokkal, fokozott politikai
munkával, termelési, tanulmányi és
a szovjet kiképzési módszer eredményeinek javításával és fokozásával
készül a Párlkongresszusra.
'A' Magyar Repülő Szövetség mun.
k&jában az utóbbi év komoly fejlődést hozott. A további fejlődésnek azonban komoly akadálya, hogy
nincs demokratikusan megválasztott
vezetősége. Ezért szükséges a Kongresszus, ahoi az ifjúság képviselői
maguk választják meg a Magyar
Repülő Szövetség elnökségét és
vezetőségét.
A felszabadulás óta eltelt esztendők alatt a Repülőszövetség kemény
küzdelmet vívott a repülés területére beférkőzött ellenség ellen. Az
imperialista ügynökök: Rédel, Gönczi, Szokolai, Nagy Kornél ellenséges szabotáló munkájukkal súlyos
károkat okoztak a repülés ügyének. Elszabotálták a szakmai kiképzést, különválasztották a növen-

Készülnek a tavaszi modellező versenyre
a dorozsmai pajtások
(Tudósítónktól) A repülőmodellezés egyre nagyobb tért hódít
Dorozsmán is. Alig pár hónappal
ezelőtt, még nyolc-tíz gyerek kereste fel rendszeresen Kormos
Ferenc asztalosműhelyét, s ma már
szinte kiszorítják a mestert műhelyéből, annyian vannak.
Tavaszi versenyre készülnek kis
repülőink, s azért ez a lázas munka. De nem hiába töltik el estéiket
a modellezéssel, jobbnál jobb eredményeket érnek el.
A kész modelleket mint féltett
drága kincset őrzik a pajtások, s
ha valaki érdeklődik tőlük valamelyik gép felől, nagy szakérielemmel magyarázzák el annak minden

Kamarazeneest

a

Kedden este Elfér Vera zongoraművésznő és a konzervatórium tanári karából alakult kamaraegyüttes nagysikerií hangversenyt adott.
(Tudósítónktól.)
A Szovjet
A műsor első felében Elfér
Vera, a kitűnő fiatal zongoraműFilmhét idején a Szetex és a
vész és pedagógus mutatkozott
Röviköt dolgozói is kiszélesíb e önálló műsorral. Scarlatti Ctették felvilágosító, agitációs
dur és Mozart F-dur szonátája a
munkájukat. A puítagitációban
lendület, a mosoly derűs hangua héten beszélgettek munkatárlatát tükrözték. Kaíbalevszkij, a
saink a dolgozókkal a szovjet
ma is élő szovjet zeneszerző két
filmekről és felhívták a dolgopreliidj© a modern zongoramuzók figyelmét arra, milyen filzsika érdeke® formáját mutatta.
meket játszanak jelenleg az
A Kossuth-díjas Weiner Leó hat
egyes mozik. A felvilágosító
parasztdala a magyar paraszti
munkát egymás között sem haélet egy-egy képét állítja elénk,
nyagolták el, s megszervezték a
a szerző gazdag harmóniai incsoportos szovjet filmlátogavenciójába öltöztetve. Befejezőtást. A Rövikötnél 71, a Szeszámként Chopin, a nagy forradalmi lengyel zeneszerző és zontexnél 95 darab jegyet jegyezgoraművész B-moIl
scherzója
tek elő dolgozóink. Többen csahangzott el, amelynek szenvedéládtagjaikat is magukkal hozlyes és finom ábrándozó ámvaták a szovjet filmek megtekinIatait biztos technikai felkészülttésére.
séggel szólaltatta meg Elfor
Nóvák
Ferenc
Vera.
Szetex,
A műsor második réeaében a
konzervatórium nyolc
tanára,
Dolgozók továbbtanulása

A Szovjet Filmhéten
tovább szélesítettük
felvilágosító
munkánkat

A Margit-utcai általános leányiskolában
(Gutenberg-utca
25.) február 5-én, bétfőn délután 5 órakor új tanfolyamok
nyílnak meg felnőtt dolgozók
számára. Továbbtanulásra jelentkezhetnek mindazok a dolgozók, akiknek az általános
iskola VIII. osztályánál alacsonyabb iskolai végzettségük van.
KUlün csoportba kerülnek as
írni-olvasni nem tudók, külön
csoportba a népisko'a I, II, III.
osztályával rendelkezők, s külön
csoportba az ennél magasabb
előképzettségű
dolgozók. A
tanítás díjtalan. Tanítási Idő:
hétfő, szerda, péntek déiulí . 5
órától. Jelentkezni lehet egész
napon át az Iskolaigazgató Irodájában, vagy a tanfolyam megnyitásakor a helyszínen.

dékek politikai és szakmai nevelését, ezenkívül anyagi károkat is
okoztak, A Repülüszöveteség mostani kongresszusa döntő csapást mér
majd az ellenségre.
A Magyar Repülőszövetség azt a
célt tűzte* maga elé, hogy a repülést
tömegsporttá fejleszti, hogy az
ifjúság széles rétegei kapcsolódjanak be a repülésbe. Olyan fiatal
repülőket akarunk nevelni, akik
tudatában vaunak, hogy Pártunk
bizalma tette lehetővé számukra a
repülést. Nálunk is sorra alakulnak
a repülőklubok; amelyekben munkás és dolgozó parasztfiatalok tanulják a repülés tudományát. Napról-napra szaporodik azoknak a
fiataloknak a száma, akik magukévá akarják tenni a repülést. És ez
a fiatalság úgy sajátítsa el a repülő
kiképzést, hogy azokat az eredményeket, melyeket Pártunk és Rákosi
elvtárs irányításával elértünk, meg
is tudjuk védeni minden ellenséggel
szemben.
Répást Ferenc

porcikáját. Vidáman énekelnek mindig munka közben, s amikor egyegy gép elkészül, a kis csoport
izgalommal várja, vájjon repül-e, s
vájjon meddig?
A csoportban eddig Hódi László
modelle volt a legjobb. Két és félköbcentis motorral ellátóit kis
repülőgép ez. Erre büszkék valamennyien, mert cz a gép már egyszer elrepült
Dorozsmáról Újszegedig. Hódi László gépe percenként
7 ezer fordulatot lesz. A pajtások
a tavaszi verseny közeledtével egyre
nagyobb izgalommal készítik n
modelleket.
Nagy Ferene
Dorozsnia.

Konzervatóriumban
Szerdahelyi László, Márffy János, Várnagy Lajos.
Báthory
Sándor, Buza János, Bácskai Péter, Ékes Péter és Deák Józs e f
adták elő Schubert: Oktfitt vonósokra cs három fúvóshangszerre írt művét. Ez a kevesett
hallott 6 tételes nagy mű, minden témája a frisseség, erő és az
élet potimisztikus kifejezője. Az
együttes komoly odaadó munkával készült 2.7. előadásra. Ki kell
emelni Szerdahelyi László kiváló művészi és pedagógiai irányítását.
Ez a kollektív
muzsikálás,
amely az elmúlt év fúvós együttesének folytatása, a leStóbb
kezdemény. Ennek a muzsikálásnak átformáló, fegyelme-tó, az ú j
társadalmat, a szocialista művészit jellemző megnyilatkozása
a legjobb nevelőeszköz.
Nagy kár, hogy ezeket a műveket nem Vezette bo röv:d előadás, amely még közelebb vitt©
volna a hallgatésá/mt a művek
teljesebb megértéséhez.
Kovács Mátyás
konzervatóriumi hallgató

A felszabadulás óta ö r ö m a m u n k a
a mi üzemünkben is
Néhány
hét választ cl bennünket
Pártunk
I I . Kongresszusától.
A
mi üzemünk
dolgozói
is termelést
eredményeik
emelésével
készülnek
s
nap megünneplésére.
Azt szeretném
néhány
szóval elmondani,
hogy a
mi üzemünk,
a Szegedi Jutafonógyár
dolgozói
mit köszönhetnek
Pártunknak,
Elsősorban
is a Pártnak
köszönhetjük
a újjáépült
országot,
a
romokból
felépült
és az új, modern
gyárakat,
a 8 órai munkaidőt,
a tanuláshoz,
szórakozáshoz
való jogot. a. Párt nevelte újítóinkat,
sztahánovistáinkat,
A felszabadulás
előtt nem voltak
továbbképző
tanfolyamok,
szociális és kulturális
intézmények,,
nem volt, aki törődött
volna a
munkások fejlődésével.
Nem volt Sztahin
ov-mozgal nunk,
nem
voltak
újítóink,
élmnvkásaink.
felszabadulás
óta öröm a munka
a mi üzemünkben
is
éklszinvonalunk
állandóan
emelkedik,
igazságos
a bérezés,
4 kv' őré i *
és politikai
nevelés minden
dolgozó
számára
biztosítva
Von
Ez
adja
meg az erőt ahhoz a harchoz,
amely egy békeszerető
ország
építéséhez
szükséges.
A Párt atyai gondossággal
ke zeli minden munkás
panaszát,
sérelmét, minden
esetben segít a bajokon.
Tudják
üzemünk
dolgozói
hogy
a Párt
vezetésével
minden
rip közelebb
jutunk
célunkhoz
és
minden
1 elvégzett
munkanap
gyengítí
ellenségeink
erejét
TÓTH
jv'-aavdri

MIHÁLY,
dolgost.
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A p r ó h i r d e t é s e k
EBÉDLŐ, sportkocsi, járóka, jég- THONETT gyermekbútor: . asztal, j RÁDIÓ eladó, világvevő, szuper, EGY szoba-konyhás lakás elcseszekrény eladó. Apponyi-u, 13. sz.székek, hintaszék eladó Béke-utca Kálvária-u, 36. Jakobovitsnál.
rélhető. Pacsirta-u. 29, Pappnák
(emelet.)
16237 6, emelet.
16362
16322
16312 István.
125 köbcentis „DKV" motor eladó. ELADÓ másféléves üsző, közelellő EGY 3+1-es rádió eladó és esőka- NAGYKÖRÚTON belül levő háromÉrdeklődni lehet
hétfőtől. Mik- fiatal tehén Rákóczi-út 54. 16360 bát Rigó-u. 14.
kertrész és
16313 szobás fürdőszobás,
száth K—it. 6. sz (udvarban.) 16253 KERESEK megvételre jókarban lé- KISEBB-NAGYOBB hordók, üzleti disznótartásos egynegyed házrészeMAGÁNHÁZ 2 szoba, konyha, pin- vő kukoricamorzsolót. „Morzsoló" szekrény, kármentő, borkorcsolya met elcserélném, kettő lakásos, fürce, nagy szfn, gyümölcsös, víz, vil- jeligére.
dőszobás magánházért, ráfizetéssel.
eladó. Tömörkényi-utca 7. szám.
lany bent, kövesúton, villamos meg- EGY jókarban lévő gyermek sport16314 „Felsövároson szeretnék" jeligére.
állóhoz 2 perc. „Lakást átadom'' kocsi eladó Avar-utca 9 földszint. з. ajtó.
BÚTOROZOTT SZOBA kiadó. Érjeligére.
16246 JÓ állapotban lévő Super rádióké- EGY alig használt keményfa háló- deklődni lehet vasárnap délelőtt'
HASZNÁLT zongora olcsón eladó. szülék alkalmi áron eladó. Megte- szobabútor sürgősen eladó. Érd.: 10-től. délután 5-ig. Szilágyi-u. 6a.,
Érd-: Kossuth L.-sugárút 71. szám. kinthető Attila-utca 3, földszint 2 Szatymaz, Fehértó 100. sz.
BÚTOROZOTT SZOBA kiadó BérFrancia-u. 30. sz.
16247 ajtó.
16357 BETEGSÉG miatt egy ló eladó. Li- kert-u. 62. Újszeged.
16284
VENNÉK konyhabútort,
közepes, KIFOGÁSTALAN állapotban
lévő liom-u, 5.
16323 SZERÉNY, bútorozott helyiség mavagy kis szőnyegeket, ágyhuzatot, perzsa vagy gyapjú torontáli sző-TIZEDES mérleg, üvegek, 7 dc és gános nőnek kiadó, főzhet is. „Olvagy anyagot „Rendes" jeligére.
nyeget keresek megvételre. 2.5x3, 1 literesek, gázvezeték cső. vizvep- csóbérű" jeligére.
16324
16270 vagy 3.5. „Privát" jelige.
16354 ték cső, príma, nagyobb méretű jég- SZÉP, utcai szoba, konyhás, házfel2 SZÁRNYÚ új ablak és bontásból TELKET veszek belterületen 8000- szekrény. 2 asztal eladók. Berzsenyi- ügyelői lakást elcserélném 2 szobáskikerült ajtók és ablakok eladók. ig. „Telek" jeligére.
16352 и. 1-a., II. 7, délelőtt 9-től fél 11-ig. ért. Cím a kiadóban.
16318
Kossuth L-sugárút 56. sz. 16255 SPORTKOCSI kifogástalan állapot16321 BELVÁROSI nagy szoba, konyha,
EGY' új „Panofix"-bélés, gázrezsó ban eladó Batthyány (Zerge)-utca I. MEGVÉTELRE keresek 1 darab speizos lakásom elcserélném kisebbés egy tűzhely eladó. Bécsi-krt. 42. emelet, 4.
110 voltos. 3 amperes villanyórát. ért, költségmegtérítéssel. Polgár-u,
16258 FÉRFIK AB ÁTHOZ
panofix bélést Róna-u. 10.
16316
16332 16., hátul az udvarban.
KARIKAHAJÓS „Singer" varrógé- veszek Vásárhclyi-sugárút 13. föld- ALIG HASZNÁLT, redőnyös, mély
f
/\OAS- V f i T E t
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pet veszek, Tömörkény-u. 26 szám. szint 1.
16361 kocsi eladó. Ujpetőfi-telep, 43. u.
KÉT darab márványlap 65 cm hosz- I. em. 5.
16264 EGY női fekete „panofix" bunda 1117. szám .
MAJOR
Ákos
gyorsíróiskolában
16330
szú. 50 cm széles eladó. Cim a VÁSÁROLNÉK priváttól: Masszív olcsón eladó Kelemen-utca 5. földEGY 100 kiló körüli sertés eladó to- megnyílt gyorsított és rendes tankiadó nan.
komplett konyhabútort, hajlított, szint 9.
16951
KÉT ló 'után való lócsós paraszt- egy nagyméretű csőágj-at, két ágyba EGY fehér mély gyermekkocsi el- vábbtartásra. Sándor-u. 8. 16326 folyamaira beiratkozhat. BocskaiELADÓ gyalu- és esztergapad, ga- utca 4.
kocsi eladó. Érdeklődni Hajnal-ut- molymcntes toll ágyneműt, tokkal, adó Hajnal-utca 1. Gomboséknáí.
lambházikó. tükör, ágy éjjeliszekca 34 alatt,
| KÜLÖNFÉLÉK ~ |
külsővel, jó bevonatú páros ágy- ELADÓ egy drb előszobaszekrény,
ELADÓ új magánház 2 szobás, für- betétet, vagy két magasított Agysod- 1 sodrony ágybetét, 3 lángú gáz-rény, kamisok, vastag vatelin, férfi
cipő,
cúgos.
Zerge-u.
26.,
alsócsengö.
HARMONIKA javítása, vétele, eldőszobás, szőlős- és gyümölcsös- ronyt,
afriktöltésü matracokkal. tűzhely, 2 darab festett ágy Szent
16325 adása, valamint az összes hangszekerttel,
azonnal átadó
lakással Cim a kiadóban.
László-utca 7. II. em.
16363 2+1 egyes rádió olcsón eladó és egy rek készítése, javítása Kelemennél,
:;2.000 forint. Megbízóit Csongrád- ELADÓK: fekete nagykabát, kötött NAGYMÉRETŰ, antik ruhásszek16268 Lenin-utca 17
megyei Ingatlanközvetítő Vállalat, kabátok, hat éves fiúnak mackó, rény eladó. Madách-u. 6., földszint farkaskutya. Rózsa-u. 21.
MÉLY gyermekkocsi eladó. Róna- MELLTARTÓT, gyógyhaskőtőt, fűSztálin-körűt 20.
ruhák kislányra, 38-as fekete maJ
16379
16305
LACZKÓ órás, Széchenyi-tér 9 gasszárú női cipö. Moszkvai-krt, 8. KIS házat, vagy házrészt, eseireg utca 35.
zőt. gumiharisnyát és melltartósZsótér-ház, Jó ár~t fizetek kar, ELADÓ tizedes mázsa 750 kg-os, öröklakást fenntartással vennék. VARÁZSSZEMES Orion rádió el- kombinét mérték után hozott anyag,
adó.
Honvéd-tér
7b.
16300
zseb, ébresztő órákért éa azerke- kukoricamorzsoló. Árbóc-n. 3. sz.Címeket „Kertes ház" jeligére a kiELADÓK: antik karnis, hócipő, ból készft Höfle. Klauzál-tér 3. sz.
zetekért
Maros-u. sarok.
16320 adóba kérem.
16386 korcsolya, szoknya, blúz, selyem- RUTKAI fényképésznél 3 drb leveKESZTYŰ harisnya, divatot kar- AUTÓKÖPENYt 18X750-est, szórzó- KERESEK gerlét, (nőstényt) meg- ruha. Arany János-u. 10., II. 4.
lezőlap és 1-drb nagy kép 50 forint
digándk. sálak nagy választékban. gépet és összeadógépet megvételre vételre. Somogyi-utca 6., III. emelet
16299 Rulkai fényképész, Lenin-utca 13.
Pau'.űszné, Köicsiei-utca 8.
keres MEOVILL, Sztálin-krt 61. sz. 2. szám.
16383 REKAMIER és tanulózongora el- KÉPEIT kereteztesse Kárpáti kép.
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát
16334 FIATAL, erős igáslő eladó. Közép- adó. Széchenyi-tér 8., I. em. 10. Nó- keretezőnél. Mindenféle képek állan(hibás i3 lehet) magas áron meg- ALIG használt fekete női télikabát utca 27.
16369 táriné.
16308
vételre keresek. Fischer órás, Sze- eladó, középtermetre. Valéria-tér 3+2-es szuper rádió eladó. Sár- KÖZEPES, vékony alakra kifogás- dóan raktáron. Szálin-krt. 53 sz.
ged, Klauzál-tér.
10. sz. 2, kapu. I, em. 6,
kányú. 25.
16377 talan állapotban lévő fekete télika- HÓCSIZMA és nylon esökabá'tjavfC.SEMEGEPAPRIKA korlátlan meny- kfÁORT gázpalackot vennék és KIFOGÁSTALAN, nagy
irodai bát eladó Cím: Rókusi ff. 76., a tás. Kemény Gyula, Bajcsy-Zs.-ut.
nyiségben kapható. Meinl fiókban egy werlheim kassza eladó. Cim: írógép eladó. Szivárvány-u, 50. I. 4. vásártérnél. Törökék.
16307 ca 11 szám.
Lentn-u. 6.
Mikszáth K.-u. 7. sz. (órás üzlet).
16378 MAJDNEM új, barna kabát eladó. SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol
16298 ASZTALOSOK figyelem I Nagy- Árva-utca 11. II. 1.
16304 kikölcsönzése. Erzsébet kalapszaELADÓ új 125-ös Csepel" motor- mennyiségű faanyagból álló üzlet- TÖBB öl búzaszalma eladó. Sándor lon, Lenin-utca 16 (Kárász-utca).
ASZTALI LAMPAKAT
kerékpár, sürgősen. Tanttói kisker- berendezés olcsón eladó. Singer, At- utca 37. szám.
16331 RET1K ÜLÖK, bőröndök, iskolatástek, Csókai-utca 2
16300 tila-u. 1.
16380 JÓ állapotban lévő tűzhely eladó. kák, mappák, erszényeket készít és
jő állapotban lévőt veszünk.
SZALONGARNITURA, klubfotelek- ELADÓK: Függönytartó, ebédlő, Érdeklődni Bánomkert-sor. 16315 átalakít Szekszárdy bőröndös mesDélmagyarország kiadóhivatakel eladó. Ságvári-u. 1b. (felső ka- hintaszék, asztal, új gyapjú férfi- RÁDIÓ. Orion, super, eladó. Megte- ter, Lenin-u. 3.
la, Lenin-utca 6. szám.
pucsengö kétszer megnyomandó.)
öltöny, gerébtok, csillárok. Cson- kinthető délelőtt 8-tól délután 2-ig. SZEKSZÁRDY böröndösüzletét Kí„
16301 grádi-sugarút 8.,földszint.
16366 Petőfi Sándor-sugárút 33., föld- gyó-utca 2 szám alá helyezte.
E\Y 48 basszusos tangóharmonikái:
30 mázsa takarmány- szint 2.
16317 CSURY órás Mikszáth Kálmán-ates
ven tyék. ,.Rókus" jeligére.
16238 3 +l-es rádió, egy iflzhely eladó. ELADÓ
RÉGI divatú, keményfa ebédlő kre- Polgár-u, 16. sz. (udvarban). 16282 cukorrépa. Ujpetőfi-telep 41. u.KÉTSZEMÉLYES, jó állapotban lé- 8 Precíziós órajavltás jótállással.
vő rekamié eladó. Csongrádi-sugár- Mindenféle órák vétele és eladása.
denc, asztal, székek, mosdó, kre-VENNÉK konyhabútort, közepes, 1104. Szövetkezeti bolt mellett.
16353 út 11.
KERÉKPÁR varrógép, írógép lavfdenc tükörrel. konyhakredenc, ász- vagy kis szőnyegeket, ágyhuzatot,
EGY közel ellős, bő tej ű tehén és 60 BOROSHORDÓK minden nagyság- tása szakszerűen Rádió OKA utal*
Hal. székek és egy fonóit kerek vagy anyagot. „Rendes" jeligére.
16270 fm vascső, 1 colos, továbbá egy ban kifogástalan állapotban nagyon ványra. kerékpárgumik, alkatészek
kertiasztal eladó. Füredi-u. 3. sz.
I. em. 1.
16242 ELADÓ középtermetre háromnegye- szobára való új parkett eladó, Bé- olcsón eladók. Cfm a kiadóhivatal- kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
des bőrkabát és teljes új sötétkék ke-u 8.
16365
16376 11 azám.
„NSU" 125-ös kis motor Igényes- sínadrág, (Gyermekklinika kapus.) SHB férfi kerékpár eladó. Alföldi- ban.
EGY diófaháló eladó. Liget-u. 19.
nek eladó. Telefoni: 46-56.
16364 RÁDIÓ Nóra, háromcsöves, egy nép- OLCSÓN zsfrbarakom kerékpárját,
16255 utca 28 . földszint 1.
IDŐSEBB' hajtani yaió paripaló el- VASLEMEZEKET, kisebb-nagyobb
JÓMINŐSÉGÜ aktatáskákat kere- rádió, keltő Maxim-lámpa olcsón varrógépjavftás, zománcozás jótáladó Béketelep, Rcp)gei-u. 25, szám.
1622!) darabokat is magas árban veszek. sek -megvételre. Eperjesi-sor 14.
eladó. Dugonics-tér 1. Rádiós. Ér- lással. Trébifsch műszerész, Bajcsy.
Szécsi.
Szabó Pál felíráskészítő, Békéscsa16374 deklődni: vasárnap is.
16397 Zs.-utca 15 sz (volt Feketesas.utFEHÉR, mély gyerekkocsi eladó. ba.
2630
ELADÓ 2 egyszerű vaságy, zsaluk, JÓKARBAN lévő. szénfűtésre is al- ca)
Zákány-u. 27. sz.
16266 EL'ADÓ villanyrezsók, 100-as égők, verandai farész. Kossuth LajosSÜVEGH-cukrászda Kelemen-u 7.
kalmas
takaréktűzhelyet
vennék.
IRODAI Írógép elafló. Török-u, 7. 220 Voltra, nagy tejgömbök, 2 mé- sugárút 29. Házmester.
alól Mikszáth Kálmán-utca 8. alá
16373
sz. (festéküzlet.)
16206 teres asztalok, összecsukós kertiszé- BERKEI, mérleg eladó. Tud. Petőfi- Ajánlatot a Délmagyarország-nyom- költözött.
da porfásához kérek.
HASZNÁLT bútorokat veszek és kek, demizsonok. Újszeged, Temes- sugárút 33 szám.
16312
BŐRKABÁT javítás vízhatlan feseladok. Singemé, Török-u. 6. sz.vári-krt. 18. sz.
J
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16271 FEJŐSTEHÉN eladó. Kossuth-u.
téssel szakszerűen készül. Csordás
(Kapuval szemben.)
16176 EGY 3 + 1-es rádió eladó. Vasas- I. szám. Tápé.
16343 SZOBA, konyhás lakásom e cserél- bőrruhakészitőnél, Szt. Miklós-utca
TENGERISZAR és rekamié eladó. szcntpéler-u. 8b. sz. (hátul az ud- NAGY ebédlőszőnyeget vennék. „Jó
ném, Rókusi templomkörüliért. Érd.: 7 szám.
Vásárhelyi-sugárút 19. sz.
16226 varban.)
állapotban" jeligére a kiadóhivatal- vasárnap és hétköznap 5 óra után.
HÁZ ekidó. Pilie-u, 16. sz. (Felső- EGY fehér, mély gyermekkocsi el- ba.
16333 Bemtábornok-u. 22. sz.
Szemüvegiaviíás 1
16234
város. Horváth.)
16224 adó. Tápéi-u. 46. sz.
16274 EGY tehén, ló eladó. Cirók Antal, KÉTSZOBA, összkomfortos belváKIFOGÁSTALAN fehér, mély gyer- EGY fejős tehén eladó. Hóbiárt- Algyő t u. 910.
Műszaki fényképezés
16339 rosi lakás átadó. „Azonnal" jeligére.
mekkocsi eladó Békc-«i. 2b. szám. basa-u, 32.
16276 150Ó DARAB új vályog. 2+1-es ráFotólaboratórium
16211
(alsó csengő.)
16238 UJ épületfaanyag eladó. Tápai-rét dió, gvermekjáróka eladó. Rigó-u.
LIEBMANN.
I i i h i m 12. •lefon 28-Í3
KÜLÖNBEJÁRATU
bútorozott
szo.
EL'ADÓ'3 + 1 rádió, varnógép, Mérei- 39. sz. Molnár József.
21. szám.
16309
utca 21. sz. Menyhárt.
16219 ELADÓ 250-es „Triunph" motor- ELADÓ 30 darab 4 méteres, 1 co- ba férfinek kiadó. Nemcstakács-u.
Steiner,
fogalom16214 HANGSZER?
ELADÓ 8 öl takarmányszalma. Sző- kerékpár, príma kályhák, férfi, női los deszka padozásra is alkalmas. 25a.
BÚTOROZOTT szoba kiadó 1, vagy Olcsó húr, alkatrész javítás, Steiner
reg Petőfi-u, 45. sz. Szekeres Im- kerékpár, kar- és zsebóra 15 köves, Fecske-u. 5a.
16310
hangszerkészítő, Kelemen-u, 7. sz.
re
16156 prfma csillárok, gramofonos rádiók. NAGYOBB mennyiségű trágya el- 2 személyre. Nem kü'önbejáratú, ÍRÓGÉPET, jó állapotban
levőt
ELADÓ híz. Kéri György. Szent- Hunvadi-tér 13. sz. I. em. 1.
adó, kövesútnál. Lugos-u. 7. szám. 15-re. Sajka-u 10. sz. (Felsőváros.) bérbevenne a Szegedi Szőrme és
mihálytelek, Rákóczi F.-u. 12. sz.
16217 Bőrruhakészítő
Vállalat Szeged,
16346
16280
16222
OLCSÓBÉRÜ, rókusi kisebb szoba, Mikszáth K.-u. 22. sz.
16204 *
2
drb
rúgos
ágybetét
eladó.
Lendvai2+1-es
Philips
rádió,
egy
férfi
EL'.VDÓ: Ebédlőasztal 6 székkel. 1
konyha,
fáskamrás
lakásom
elese,
163-48
ÁLLAMI vá'lalat keres gépkocsija
méter faliüiikör, lengyel férfikabát utca 5. sz. Honvédkórháznál. 16279 zsebóra eladó. Gal-u. 18.
rélném
nagyobbra.
„Ráfizetek"
jelcsiszolt, keretes,
részére garázst és raktárt, valamint
magas termetre, krémszínű bálim- TRÁGYA eladó. Sándor-u. 24. sz. ÁLLÓTÜKÖR,
16244 dolgozói részére kisebb kultúrhelyi16289 64x140, eladó, Kölcsey-u. 5. I. 2. igére.
ba, 10 q-ás mérő tolórudas mázsa,
lakást séget.. Ajánlatokat „Garázs" jel16349 EGY szobás, komfortos
2 drb. tizedes mérleg, szelelő rosta, EGY jókarban lévő ház eladó. Pe16288 EGY jó állapotban lévő febér, mély átvennék, lehei Újszegeden is. „Új- igére a kiadóba kérjük leadni.
mángorló, női tavaszi használt ka- töfi-telep X.-u. 643. sz.
16254
eladó. gyermekkocsi eladó. Alsónyomás- szeged" jeligérc.
16158
bát, 38-as női cipők. Pásztor-u. 27. 4 + 2-es rádió, gramofonos
SZOBA,
konyha,
speizos
lakást
ke- VILLANYMOTOROK
Textilkombinát
mögött,
korcsmától
sór
4.,
Vám-térnél.
16356
tekercselése
szám.
16212
resek köllségmegléríléssel. „Lehet és javítása, akkumulátorok töltése
jobbra. Rókusi ff. 119. sz.
16287
BAKTÓI házhelyet, gyümölcsöst EGY fejőstehén eladó, Szabadsaitó- EGY darab. 30—40 mázsát bíró, előszobás is." Jeligére.
16213 és javítása szakszerűen. Zavizánál,
széles gumikerekű kocsi eladó. K:sveszek. Greguss, Teréz-u, 15. sz.
UIca 4L SZ.
16286
16340 KÜLÖNBÉ JÁRATÚ bútorozott szo- Bajcsy-Zs-u. 14. sz.
16205 RÁDIÓ világ ve vő eladó. Sttál!h-krt. frhidi-n. 55. Dorozsma.
DÍVÁNY, ágybetét, kredenc, Iám- ba. ágynemű nélkül 1—2 személy- MINDENFÉLE szőnyeget szépen
MÁRKÁS, rövid, kereszthúros pán- 24a. sz. I. em. 10.
16285 nak, bútorok eladók. Római-kőrút.
nek kiadó azonnalra. Petőfi S.-su- javítok. Párdvné, Valéria-tér 6. sz.
céltőkés zongorát veszek. Cím: ELADÓ szalma. polyva és 3 hóna16262
16199
16341 gárút 25 sz. I. em, 2.
Bölcsházv László papfrüzletében. pos malac Újszeged, Jobb-fasor 36.
HÁROMAJTÓS szekrény, különféle MAGÁNHÁZBAN szoba, konyhás JÓ házi ebédkosztot keres egyetemi
Apponvi-'u. 15. sz.
16205 20m. sz.
16295
16273
EGY 350 köbcentis „Jáva" motor- ELADÓ egv zeneszekrény „Siemens" bútorok, rádió eladók. Lenin-utca 6., lakás, kerthasználaltal elcserélhető tanár. Cim a kiadóban.
megtanítom,
16342 belvárosi lakásért,
Cím a k'ndó- SZERÉNY díjazásért
kerékpár eladó. Rákóczi-u. 50. sz- rádióval. Váradi-u 34. *sz. 16192 II. 5.
16225 hogyan köthet egyszerre kettő pul16209 KASS&VPULT és üvegezeit illat- 750 KÖBCENTIS. „Zündapn" mo- ban.
6 személyes Zsolnav étkészlet, kis szerszekrénynek is alkalmas, irat- torkerékpár eladó. Kormányos-u. MAGÁNYOS férfi keres lehetőleg lovert, kardigánt stb-it. „Kézikötés"
16319 kiilönbejáratú, tiszta
bútorozott jeligére. Levelekben válaszbélyeg
asztal fotellel és székekkel, 12 és 6 szekrény eladó. Heim fodrász, Ta- 32a. szám.
16290
NÉGY éves és egy 7 éves igástó el- szobát,
nagyállomás környékén. küldendő.
személyes damaszt abrosz, tollpárna karéktár.
16295 adó.
TALÁLTAK egy motor mentő'ádát
16336 „Minél előbb" jeligére a kiadóba.
tokkal együtt, márkás kerámia szob- ETNA zománcos kályha és vas- Pásztor-u. 54.
MÉLY, steppelt gyermekkocsi el- BÚTOROZOTT szoba nem külön- a Kossuth Lajos-sugárúton, Igazwlt
rok eladók. Kelemen-u. 11. sz. I- kályha eladó. Tő-u 13b. szám.
adó Francia-u. 28., udvarban.
em. 1
16216
bejáratú kiadó nőnek. Cím a kiadó- tulajdonora átveheti a kiadóban.
16294
16337 ban.
REDöNYZÁRAS Íróasztal, kifogás16375 KERESEK bolgárkertészeire alkaltalant. megvételre keresek. „Rc- 1 öl pejva eladó. Tápé, Táncsics KIS házat, félházat, telket veszek, ÚJSZEGED! szoba, konyhás laká- mas fötóet, 2—3 holdik. Cím: FendM.-u 29 sz. Laczi Antal.
16293 10 ezer forintig. Címeket dohányrejek József, ONCSA-telep, 29. sz.
dőnyzáras" jeligére.
som elcserélném városiért. Ráfizetek
16344
HÁLÓSZOBARÜTOR
keményfából VAGÓLOVAT vesz a Csongrádine- bolt, Roosewelt-tér 5., leadni. 16338 Bal-fasor, Radnai-u. 4. sz.
16278
ruganyos ágybetétekkel, féregmen- gyei Aiiatforgalmi Vállalat szerdán, ELADÓ egy tehén 8 hónapos ha; DOROZSMAI állomásnál főbérleti PÉNTEKEN reggel elveszett egy
tes eladó Mérei-u. 10. sz. 1R11 — 13, január 31-én szegedi lóielepcn. sas, második fiával. Tápé, Petőfi-u. szoba-konyhás lakásom bútorral fehér, fekete tarka, kusza kisku15—16 órákban
157 Apáca-u. 11. sz. alatt reggel 8 óra- 12. szám.
16347 együtt átadom. „Dorozsma" jelige. tya, becsületes megtaláló, vagy
kor.
ÓR'A'SZERKE/ETET. órákat veszek. RÖVIDZONGORAT vennék kész- VENNÉK két jóállapotban lévő fo- KÉT szobás, Kossuth Lajos-sugár- nyomravezető illő jutalomban réJavítások
felelősséggel.
Csiszár pénzért. Aiánlatokat „Zongora" je'- telt, sublótot, 60x80 képrámát úton, földszintes, összkomfortos la- szesül Akoltelepi Népboltnál. 16303
INTELLIGENS, falusi nő, berenLaji ó-ásmester. Kölcsey-u. 2, sz.igére a kiadóba kérek.
16327 kásomat költségmegtérítéssel elcse- dezéssel, pár ezer forinttal férjhez16385 „Tiszta" jeligére.
(Ro- úl-s. Mlóval szemben.)
UJ szekrény, konyhaszekrény, há-3 + 1-es „Philips" rádió jutányosán HÍDFŐNÉL lévő magánházat elcse- rélném, környékbeli 3—4 szobás la- menne 50 körüli nyugdíjjogosult álrélném egy szoba, konyhásért, „Híd- kással. Címeket a kiadóba kérem. lami dolgozóhoz. „Komoly informálószoba berendezés eladó. Szilléri- eladó. Osztrovszkv-u. 27. sz.
16370 ció" jeligére.
16328 „Csere" jeligére,
. 16240 fő" jeligére.
eugárút 23a.
16328
| _FOULALKOZAS |
FŐZU mindenest azonnal felveszek.
Bocsi:ai-*i. 4. II. em. jobbra
BEJÁRÓNŐT háromszor egv héten
felveszek. Jelentkezni lehet BajcsyZs.-u. 22. sz. I. cm. 5.
16277
GYEKMEKSZERETÖ mindenest felveszek február l-re. Cim a kiadóban".
10267
GYEKMEKSZERETÖ bejárót keresek, főzni nem kell. Jelentkezni:
vasárnap 5—6 között. Havas. Kölesey-u. 4. sz.
16291
FIATAL, megbízható nő elmenne
mindenes főzőnőnek. Petőfi Sándorsugárúti 26., földszint 3 ajtó. 16335
ÜGYEÍJKEZÜ, finom rajzoláshoz,
esetleg fényképezéshez értő, tudományos munkaerőt felvesz az Egyetem Növénytani Intézet. Jelentkező
egészen rövid életrajzát hozza magával. Táncsics Mihály-u. 2. Adytér.
16371

