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Termelőszövetkezeti mozgalmunkról
Rákosi elvtárs október 27-i beszédében rámutatott azokra az eredményekre, amelyeket gazdasági és
politikai téren értünk el. Kifejtette,
liogy ipari dolgozóink megnövekedett öntudata
milyen
lendületet
adott a Sztahánov-mozgalom kifejlesztésének s a munkaverseny és az
újítások ezrei és tízezrei révén ipari
téren hatalmas eredmények születtek meg. De az ipari munkásság öntudatának
emelkedésével dolgozó
parasztságunk öntudata is egyre növekszik. Bizonyilják ezt a tanácsválasztás, a terménybegyüjtés, az
ószi mezőgazdasági szántás-vetés és
az őszi mélyszántás, valamint a
szerződéses
termelés kötés terén
elért eredmények, de nem utolsósorban a termelőszövetkezeti csoportok őszi fejlesztésének eredményei is.
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nak? Nem, ezt nem mondhatjuk el.
A szocializmus építésének alap- sodott be, hogy ott, ahol a politikai adta, hogy melyik üzemrészben miVannak az eredmények mellett hieredmények
vető feltétele a munka terme- munka erős, ott a gazdasági ered- lyen termelékenységi
bák is, amelyeikkel foglalkoznunk
kell, hogy azokat ki tudjuk ja- lékenységének állandó emelése. Ie- ményeknek is meg kell mutatkozni. mutatkoznak és ezáltal lehelövé
vítani, a hibák kiküszöbölésével nin .mondja: „A munka termelé- ' Ezek a segítségek, valamint a fi- vált a műszaki vezetőkké*, és élenvaló átvészelés
még nagyobb lendülettel haladjunk kenysége végeredményben az új zikai ós szellemi munkavállalók járó dolgozókkal
-ársadalmi rendszer szempontjából összefogása tette lehetővé, hogy az után az operatív beavatkozás, így
a megkezdett úton.
A fentemlített élő, konkrét agitá- a legfontosabb, a legfőbb dolog." A 1950. év IV. negyedévében nyers- sikerült a IV. negyedévben a termintegy 300
ciót népnevelőink nem mindenüt szocializmus minél előbbi felépíté- anyagkihasználásunkat a III. ne- melékenység vonalán
alkalmazzák, a meglévő eredmé- sének vágya hajtotta előre nap, gyedévi 87.4 százalékról 92.6 szá- ezer forint megtakarítást elérni.
nyeket nem tudatosítják egyénileg mint nap üzemünk dolgozóit, a fizi- zalékra emeltük, ami népgazdasá- 'T'ermészetes a mennyiségi termelés területét sem hanyagoltuk
dolgozó parasztjainkkal, nem mé- kait és szellemit egyaránt, amikor gunknak több mint félmillió forint '
lyül el bennük a közös vagyon meg- egyre jobban fokozták munkájukat, megtakarítást jelent. Ezt azálal érj cl, amelyet mi sem bizonyít jobban,
becsülése. A szőregi Petőfi-tszes- hogy a textilipar legjobb üzemei tük el, hogy a munkaverseny jó mint, hogy átlagos napi termelésünben például az egyik tehenész-bri-közé kerüljünk. Nehéz és szép megszervezésén keresztül az egyé- ket a III. negyedévhez .viszonyítva,
gád tagja, névszerint Szűcs Antal harc volt ez, ha visszagondolunk, nenként napi hulladákképzödés mé- a IV. negyedévben 25 százalékkal
úgy érzi, hogy a tszcs-ben nem gaz- hogy másfél évvel ezelőtt azon a rését megszerveztük és ezt a mun- emeltük azáltal, hogy a hosszúleda, hanem béres. Vagy példáu' helyen, ahol most a Szegedi Textil- kaverseny középpontjába helyeztük. járatú versenyszerződéseket átvizsDeszken a Kossuth-tszcs-ben, aho" kombinát büszkén hirdeti a dolgo- Ezen a területen olyan eredmények gálva, megszerveztük a napi kié*#minden lehetőség meg volt arra zó magyar nép akaraterejét, még születtek, mint Kmetykó Lajosné tékelést, amelyet egyénenként meskiértékelési
hogy az őszi felfejlesztésnél komoly szántóföld volt. 1949 májusában kártolósé, aki napi hulladékát 32 ter-szak Hiányonként
így
eredményeket érjenek el, komoly Pártunk irányításával és a Szov- százalékkal csökkentette egy ne- táblákon naponta vezettünkCsongrád megye szegedi járásá- állami támogatást kaptak s ennek je'unió segítségével kezdték el épí- gyedév alatt, vagy Palócz Klára vált lehetségessé, hogy Szép Róza
nak területén 1950 augusztus hó- ellenére Kiri Ferenc elnök a nép- teni üzemünket. Dolgozóink túlnyo- gyűrüsfonónőé, aki 36 százalékkal gyűrűsfonó 33 százalékkal növelte
napjáig 657 család lépett a termelő- nevelő munkára nem fektetett fő- mó többsége akkor még életében csökkentette napi hulladékmennyi- teljesítményét, a IV. negyedévben.
szövetkezetbe, majd az őszi fejlesz- súlyt. Amikor a tszcs, tagjai nép- gyárat talán nem is látott. Pár- ségét.
Ézek az eredmények tették lehetés eredményeképpen 1808 családra nevelő munkát akartak végezni, ki- tunk segí'sógével vált lehetővé,
A munka
termelékenységének tővé, hogy a IV. negyedévben a
— 2997 tagra — emelkedett ez a jelentette. nem az a fontos most hogy a szocialista munkaerkölcs
emelése területén az egy mun- könnyűipari minisztérium által kiszám. Az emelkedés tehát 290 szá- hogy a tszcs-t fejlesszük, hanem az nagyszerű bizonyítékaképpen fél- kaórára eső termelési értéket a har- adott önköltségi keretszámok szigozalékos. Ugyanakkor a földterület hogy dolgozzunk. Ez a felfogás gá- éves tanfolyamokon, nagy buda- madik negyedévről a negyedik ne- rítását két ízben is kértük és az
is háromszorosára emelkedett.
tolta a tszcs, fejlődését, mert, bál pesti textilgyárakban képezzék ma- gyedévre 49 százalékkal növeltük (gy szigorított önköltségi tervet is
flyer üzemünkben 2 és fél százalékkal túlteljesítettük.
A termelőszövetkezeti csoportok értek el eredményt, de korántsen gúikat fonószakmunkássá. 195Q. év azáltal, hogy
első felében pontosan azért, mert Ézsiás Katalin kezdeményezésére —
őszi fejlesztésének munkáját a kam- volt az megfelelő.
üzemi párszervezetünk irányítádolgozóink szakképzettsége és be- aki eiső sztahánov-jclvénnyel kitün- sával, fizikai és szellemi dolgozóink
pányszerűség jellemezte. BizonyltDe
találkozunk
olyan
jelenségge'
gyakorlottsága
alacsony
volt,
terja ezt az is, hogy, amikor rendszetetett dolgozója üzemünknek és a szoros összefogásával
elért munresen foglalkozunk a
kérdéssel, is, hogy a meglévő tszcs-ink telje- vünket sem tudtuk teljesíteni s eb- Köztársasági Érdemérem ezüst fo- kánk alapján a könnyűipari kiértésen
elhanyagolják
a
meggyőzé
ből következőleg állami támogatós- kozatát is megkapta
szinte ugrásszerűen jöttek az eredáttértek dol- kelő bizottság üzemünket 1950 IV.
mények, amikor pedig munkánk e munkáját, a személyes agitációt. Ez ból tartottuk fenn magunkat, mi- gozóink két gép kiszolgálására, va- negyedévi pamutfonodai élüzemmé
különösen
a
tagosított
tszcs-nél
mutéren lanyhult, az eredmények
is
vel üzemünk veszteséges volt.
lamint a IV. negyedévben a gyűrűs- nyilvánította s részünkre a könnyűAttól
tartana'csökkentek. E felismerés, de külö- tatkozik meg.
fonódánkban Zombori Zoltán szta- ipari miniszter vándorzászlóját adoF kikor — mint annyi 'sokszor hánovista gyártásvezető
nösen Rákosi elvtárs október 27-i ugyanis, hogy az újabb belépőmunkamár — ismét a Szovjetunió módszer betanítása nyomán a bá- mányozta.
beszéde nyomán megértettük, hogy földje kivül esik a tagosításon, ismét
több
parcellában
lesz
a
csoport
->ietett
segítségünkre,
elküldte
hoza tszcs-fejlesztés munkáját, mint a
rom oldalról négy gép-oldal kezelé- rTzemiink minden dolgozója most
való készocializmus építésének döntő kér- földje, amelynek megmunkálási nánk legjobb textilipari szakértőit, sére az üzemrész dolgozóinak közel ^ a Pártkongresszusra
dését nem szabad kampányszerűen számukra kényelmetlen. Ezt a hely ikik konkrét javaslatokat tettek 50 százaléka tért át. Nagy segítsé- szülődés jegyében nagy örömmel és
vinnünk, hanem mint főkérdést. ál- telen nézetet megtaláljuk küiönser üzemünk munkájának megjavításá- get nyújtott az adminisztrálta dol- büszkeséggel folytatja harcát, hogy
landó, szívós és türelmes nevelő- az ásotthalmi Felszabadulás-, va- ra. Segítségünkre sietett a Magyar gozók kezdeményezése is, Ezek úgy az élüzem büszke csillaga minél to.
munkával kell fokoznunk, ugyan- lamint az algyői Új élet-tszcsk-nél Dolgozók Pártja Szegedi Pártbi- szervezték meg a bérelszámolás és vább ragyoghasson a Szegedi Texakkor kíméletlen harcot folytatni A pártszervezetek és az állami szer- zottsága is. Átszervezte és megerő- a kereskedelmi könyvelés munká- tilkombinát homlokzatánaz osztályellenség ellen, amely meg- vek feladata, hogy ezt a fejlődésre sítette
üzemünk pártszervezetét. ját, hogy tíznaponkint eredmény-kiRóna Imre
akadályozni igyekszik a mi építő káros nézetet megváltoztassák és cl Mindezek következtében az ered- mutatást készítettek, amely zárás
a
Szegedi
Tsxtilkombinát
vállalatmunkánkat.
hárítsák a fejlődés útjában állc mény nem maradt el s itt bizonyo- után négy nap múlva pontosan megvezetője.
akadályokat, megnyissák az utat r
Az MDP II. Kongresszusára való termelőszövetkezetek számára.
telkes készülődés
mozgásba hozta
Mint kirívó példát, meg kell eim
pártszervezeteinket
és a tszcs-fejlesztés terén is újabb eredmények líteni a sándorfalvi Rózsa Ferencszülettek. Forráskúton most alakult tszcs. rossz munkáját. Itt. annak
meg egy I. és egy II, típusú ter- ellenére, hogy a legjobb adottságmelőszövetkezeti csoport, összesen gal rendelkezik és két éve műkö96 taggal, 400 kat. holddal. Bordány dik a csoport s a Párt és az állair
— mondotta Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter Túrkevén,
községben egy II. típusú, Röszkén a legkomolyabb segítséget nyújtotegy III. típusú,
Mórahalmon egy ta számukra, az egyhelyben valc
ahol 70 új gépet adott át a gépállomásnak
topogás,
a
begubózás
jellemzi
munIII. típusú, Nagyszéksóson egy I.
tipusú termelőszövetkezeti csoport. kájukat. De nem kismértékben a?
erejével minden akadályt le
Turkevén mintegy ezer dolgoetoő ilyen segítséget a gépDe a meglévő termelőszövetkezeti ellenség is teret nyert éppen azért
tud küzdeni és az élet soha
állomáson keresztül adjuk,
csoportokba az utolsó héten: janu- mert sem a falusi alapszervezet zó paraszt jelenlétében vették át
nem
képzelt gazdagságát
ár 20—29-e közötti időben 16 csa- sem a gépállomás pártszervezete ünnepélyes keretek között azogépekkel, a szocialista mezőlád, 32 taggal lépett be és ezek sem az üzenni pártszervezet nem kat a mezőgazdasági gépeket,
tudja megteremteni.
gazdaság legfőbb eszközeivel
között 2 középparaszt család van. ad a csoportnak kellő politikai tá- amelyeket a kormányzat a tur- Nálunk is már az elmúlt évben
szereljük
fel
Turkevét,
mogatást.
Maga
a
pártszervező'
Termelőszövetkezeti
csoportjaink
rniely
elindult
azon
az uton,
kevei
nagyüzemi
gazdálkodás
jelentős
eredményeket
értünk
el
titkára
ahelyett,
hogy
bátran
felegészséges fejlődését bizonyítja az
hogy termelős övetkezeti váérdekében a termelőszövetkezeti mozgalomis, hogy az 1808 családból 231 kö- tárná a hibákat és hiányosságoka' további fellendítése
rossá fejlődjék.
zépparaszt család. Ez a szám is mu- és azokon sürgősen segítene, sirán- juttatott az ottani dolgozó
pa- ban. Ebben az évben termelőszötatja, hogy középparasztjainak is kozik és ez ráragad a csoport tag- rasztoknak. A
A Párt és a kormány növekvő
gépeket Erdei vetkezeti mozgalmunk újabb lenfelismerték a szövetkezeti gazdálko- jaira is. Itt nem mutattak példa' Ferenc földművelésügyi miniszter dülettel halad előre éa
napról- segítségét ezek a gépek jelképedásban rejlő előnyöket, a könnyebb az egyéni dolgozó parasztok száménapra, hétről-hétre a
dolgozó zik, amelyeket most a turkevei
munkafeltételeket, a nagyobb ter- ra a munkafegyelem terén. Talár adta át a gépállomásnak.
A Himnusz után
Mihály Ti- parasztság újabb százai és ezrei gépállomás kapott.
melékenységet, de azt is. hogy fgy elfelejtették már, hogy gróf Pallaerősítik a békét és építik a szocia- vicininél dolgoztak, akinek több- borné, a Táncsics termelőcsoport lépnek be a termelőszövetkezeA termelőszövetkezetek
jó
százezer hold földje volt és akin6' tagja megnyitotta az ünnepsé- tekbe.
lizmust.
munkája, a helyes felvilágosítás
reggel 3 órától este 9—10 órám
Néhány hét alatt megmozdult és a ku Iákkal szembeni meg nem
Termelőszövetkezeteink erősödé- egyhuzamban éhbérért dolgoztak' get, majd Erdei Ferenc földmüse és fejlődése a tagok jólétének Most, amikor népi demokrácián' velésügyi miniszter mondott be- a föld Turkevén és ma már a alkuvó harc nem független egyemelkedését, életszínvonaluk emel- hatalmas támogatása biztosítotte szédet.
dolgozó parasztság nagy több- mástól.
kedését
biztosítja.
Bizonyítja az életkörülményeink megváltozto
Erdei Ferenc földművelésügyi sége a város
területének naHarcunkat akkor folytatjuk
ezt a szőregi
Petőfi - tszcsé- tását. nem úgy viszonyulnak a fe- miniszter a többi között ezeket gyobb részével termelőszövetkesikeresen, ha a Párt útmuben Kasza Lajos példája, aki fele- gyelemhez, a munkához, mint azzetekbe tartozik, a társas nagytatását követve, nagy taníségével együtt dolgozott és öröm- általában a mi öntadatos paraszt mondta:
— A szocializmus
és a népi üzemi gazdálkodás széles alaptóink tanításait alkalmazva,
mel mondták, nem is merték volna jaink teszik. Elhanyagolták a föF
álmodni, hogy a termelőszövetkeze- megművelését s ez csökkentette r demokrácia országaiban, a nagy jait vetette meg.
éberen szemmel tort hík az
ti csoport ilyen lehetőséget biztosít terméshozamot. De a legsúlyosab' Szovjetunió ragyogó
ellenség mi"den mozdulatát.
példáját
Különleges jelentősége van a
számunkra, mint az elmúlt rövid hiba az, hogv a sándorfalvi Rózsr követve egymásután születnek a turkevei fordulatnak az,
Honti Mihály, az MDP városi
hogy
esztendő. Vásároltak egy szoba bú- Ferenc-tszcs-ben az állam által biztort 4000 forintért, vettek egy rá- tosított. egészséges juh-törzs mell' béke, a növekvő termelés és a megteremti a termelőszövetkeze- pártbizottságának titkára hangsúlyozta, hocry Turkevét a nadiót, vadászpuskát és emellett szé- téli tartásTa átvették a kulákok bir nép boldog életének nagy alko- ti város példájátgyobb eredmények elérésében
pen felruházkodtak. Kaszáék legkö- kaállományát. Ezek betegek volta' ásai- A nagy Szovjetunió csodáA Turkevén e'ért eredmény
zelebb motorkerékpárt vásárolnak. és a saját, egészséges törzset i- latos természetátalakító müvei
Rákosi elvtárs látogatása segíelismerését fejezi ki az a seSulik Anna édesapjával együtt dol- megbetegítették. Ilyenformán terc
tette.
gítség és megbecsülés, amegozik a szőregi Petőfi-fszcsében. 'A engedtek az el'enség munkájánál mutatják a példát és bizonyítják,
hogy
lyet
államunk,
a
nép
á
láAz ümvenélyen ötvpn dolgozó
múltban éppen hogy csak tengették a termelőcsoporton belül. Egyho'v
paraszt jelentette b P , hogy beaz alkotó ember a szociama ad most már terme'őéletüket, most azonban ő is azzal ben tepogó, rossz munkájukat ttik
dicsekedett népnevelő munkája köz- rözi vissza az öszi felfejlesztő?
lén a termptőcsooortba.
lista társadalom szervezett
s-öve'kezeti városnak. Az
ben, hogy megvan az egész család- számszerű eredménye. Mindössze
nak egész évi fejadagja, két szép 25 százalékos emelkedést tudtak elhízót vágtak, de ezenkívül még új érni az átlagos létszámhoz viszo- kell szabni a feladatainkat, meg hárul a járási és helyi tanácsokra hogy SZÍVÓS felvilágosító munká
kerékpárt is vásárolt magának, fel- nyítva.
kell matatni a hibák kijavításá- is. A helyi tanácsok rövid műkö- val rá tudjuk vezetni dolgozó páruházkodtak és jól élnek. Az ilyen
désük ideje alatt több helyen be- ra? ztságunkat a szövetkezeti gaznak a módját.
és ehhez hasonló konkrét agitációs
Elsősorban a Járási Pártbizott- bizonyították, hogy ezen a téren dálkodás útjára, ametyiuk eredMeg
kell
említeni
a
pusztamér
munkának eredménye, hogy Szőremunkás-paraszt
ság feladata, hogy a hiányossá- is komoly munkát végeztek. Ilyen ménye lesz a
gen ma már a dolgozó parasztság gesi „Rákóczi" tszcs-t, ahol a
a röszkei, fo'ráskúti.
szőregi. szövetség további megerősítése. Jó
31 százaléka szocialista szektorba munkafegyelem lazaságát mutat- gokat és hibákat kiértékelve fel.
tömörült. A kisteleki „Felszabadu- ja az. hogy a csatornádét nem világosító és nevelő munkával, az cs.rvai, mórahalmi helyi tanácsok munkánkkal el kell érnünk, hogy
lás"-tszcsében
egy munkaegység takarították be idejében és az őszi ellenségnek kérlelhetetlen lelepte, munkája. Ezzel szemben például tárásunk több községe eratle'o-ztt;
tszcs-ink a kisteleki és a hordónyi he yi fo' Gyátorát mögé. amely már 1950
után 30 forntot fizettek ki s ez esőzés következtében a takarmány zc. ével mutasson utat
igen nagy megelégedést váltott ki. nagyrésze tönkrement. A
még számára, hogy az ott folyó munka tanács munkájában nem látszik év őszén szocialista község lett.
De sorolhatnánk tovább ezeket az meg nem említett tszcs-knél is ki- mé'.tó legyen a szocialista nagy- meg, hogy ezt a kérdést súlypon- Okuljunk a hibákból és az ered.
menyekből. A Pártkongresszus elő.
eredményeket,
amelyek nagyban sebb
mértékben megmutatkozik üzemhez, s ki tudja domborítani ti kérdésnek kezelik.
segítenek abban, hogy do'gozó pa- úyen arányú hiányosság, s az mind a szövetkezeti gazdálkodás összes
A Szovjetunió tapasztalataiból készítésének munkáját használjuk
rasztságunk elindult a szövetkezeti nz ellenségnek kedvez és akadá. előnyeit. így megteremtjük az táthatjuk, hogy csak a szövetke- fel termel őcsopnrtjnink
megerőgazdálkodás felé.
lytzza a fejlődést. Ezeknek a hi- alapot ahhoz, hogy a mezőgazdasági zeti gazdálkodás adhat kultúrát, sítésére. s a hibák maradéktalan
felszámolására.
De elmondhatjuk-e általánosság- báknak bátor, nyilt és éles feltá- termelésnek ezt a formáját ked fényt, felemelkedést dolgozó paTURI JÓZSEF
ban járásunk területén, hogy min- rása legyen tanulság mindannyi véltté tegyük a dolgozó paraszt- rasztságunk számára. Éppen ezért
szegedi járási PB. titkára
den tszcs-nél ilyen eredmények van- ónk számára. A hibák mellett meg ságunk előtt. Ugyanez a feladat a munkánkat úgy kell végezni,

Követni kell a Párt
útmutatásait
és éberen figyelni az ellenség minden
mozdulatát

2

SZOMBAT. 1951* FEBRUÁR 3.

AKIKTŐL TRAKTORISTÁINK TANULNAK

A deszki gépállomás dolgozói táviratukban megfogadták Rákosi elvtársnak:

a módosított normával
túlteljesítik
a reájuk eső tervet
Újabb felajánlásokat tettek a traktoristák a Pártkongresszus tiszteletére
a normamódosítást ismertető értekezletükön
Még az is, aki sohasem járt itt,
messziről sejtheti, merre van a
gépállomás. Az országút melletti
füves térséget össze-vissza szab.
tlalták a 35-ösök, meg az 55-ösök.
A vontatók dübörgése fölkavarja
a délután csendjét. A gépállomás
műhelyeiben szorgos munka
fo.
lyiK. Egymással versengenek a
„Vörös csillag" és „Ságvári"-brigádok. A cél: 10 nappal a határidő
elölt befejezni a gépjavításokat,
a Pá tkoiígresszus tiszteletére. De
nemcsak ez a két brigád, hanem
a gépállomás majdnem mindéin
dclgozó.ia a kongresszusi vállalá.
tok teljesítésén munkálkodik, több
igyekezettel, főbb figyelemmel és
odaadással, mint máakor.
Kátai
József munkájának minden egyes
mozzanatát egy cél hatja át: tizenöt százalékkal csökkenteni az ön.
költséget.
Tfj. Kószó Ferenc, aki már egy
középparasztot rávezetett a helyes,
n biztos útra: beszervezte a helyi
termelőcsoportba — munkaközben
ls bizonyára azon gondolkodik, hogyan köttessen még 10 holdra szán.
táei szerződést hogy idő előtt,
maradéktalanul teljesítse kongreszBrusi felaiánlását. De sorolhat,
náiik a többieket is. Náluqík a Pártkongresszusra való felkészülés ezt
jelenti: jó munkával idő előtt készen állni
a tavaszi munkálatokra,

dezi Maróty elvtárs. S a közel 100
traktorista, segédtraktorvezetö, brigádvezetö, műhelyi dolgozó számol.
Mennyit kereshet a módosított normával. De ők nemcsak ezt számolják ki. Ez az értekezlet számadás
is. Vájjon becsüleltel tettek-e eleget eddigi munkájuknak?
— Mindenki tudja, — mondja Ur-,
bán János, — hogy a múltban bizony voltak olyanok, akik nem végezték lelkiismeretesen a munkát.
Most sokkal jobban
iparkodunk
majd, mert mindenkinek pontosan
lemérhetjük végzett munkáját s ennek megfelelően kapja mindenki a
fizetést
Helyeselnek a traktoristák. Azután kérdeznek. Sok-sok probléma
vetődik fel. Például sokat kell húzatni a nadrágszíj-parcellák miatt.
Maróti elvtárs megmagyarázza, az
a feladata a gépállomás dolgozóinak. hogv minél több dolgozó parasztot rávezessenek
a társas gaxdálkodás útjára.
— Kezdetben húsz kilométert is
kellett húzatni
mondja Maróti
elvtárs. — De a jó munkánk
is
hozzájárult ahhoz, hogy területünkön ina már 11 termciöcsoport van.
Segítenünk kell a dolgozó parasztságot, hogy felismerje, mennyivel
elonyösebb a nagyüzemi gazdálkodás.
Heiyes-c a normamódositás, maradt-e ki belőle valami, amit javasolni lehetne — ezeu töprengenek
most a traktoristák.
Azután egymásután kérdeznek,
helyeselnek.
Kardos elvtárs így beszél:
— Ebben az intézkedésben is látjuk a Párt gondoskodását. Igen körültekintően állapították meg a normákat. Most mór nem
lehet az,
hogy valaki vígan keres minden
megerőltetés nélkül olyan összeget,
amelyet meg sem érdemelne. Szőnvi János arról beszél, hogy most
már mindenki igyekszik majd, hogy
jó traktorista legyen, igyekszik tanulni, továbbképezni magát.
Török Imre elvtárs is hozzászólásra készül. Latszik, hogy először
minden egyes szót jól megrág magában. Azután javasolja: küldjön az
értekezlet táviratot

hogy amikorra itt nz ideje, rendbe
hozott, jól ápolt traktorok szántsanak a tavasziak alá.
Ugy négy éra tájban elcsendesedik a gépállomás. Csend van, a
fehérre meszelt, alacsony teremben
ís, ahol közel százan várakoznak.
Szűk a hely, s akinek már nem
jut ülőhely, a földre kuporodik a
nagy dobkályha mellé. A terem falain körös-körül furcsa ábrák
geprrjzok. Igen. itt a gépállomáson. komoly oktatómunka folyik
esténkért: tanulnak a jövő trakto.
ristái. Most nem szakmai tanfolyamra gyűltek össze, hanem azért,
Rákosi elvtársnak.
hogy megvitassák, helyes-e és
m'.'-í helyes az új norma, s már
— Köszönjük meg a Párt gonmost lássák, hogyan kell dolgoz, doskodását — mondja Török Imre.
niok a jövőben. Mert itt, a deszki Még bo sem fejezi mondanivalóját,
máris Urbán elvtársé a szó.
gépállomáson is voltak
— Elvtársak! A táviratban legyen
k ö n n y e n elérhető
benne az is, hogy igyekszünk túlteljesíteni az új normákat s mél200—300 százalékok és voltak ne- tók akarunk lenni a szovjet trakhezen kiharcolt 70—80 százalékok. toristákhoz.
Feszült figyelemmel hallgatják a
Az eddigi norma itt is kerékkötője
volt a fejlődésnek, a több és jobb megszövegezett táviratot:
termelő munkának.
„Szeretett Rákosi Elvtárs!
Eze.i kell most javítani. S meg
Mi, a deszki gépállomás dolgozói
kel! vitatni, helyesek.e azok a örömmel fogadjuk a iiormaniódosinormák, amelyeket azok a dolgo- lásf és Ígérjük, hogy a ránkeső terzóik állapítottak meg. akik maguk is jól ismerik a traktoristák
munkáját, hiszen közülük nőttek ki.
..Uj normával a békéért!" — ezt
hirdeti a felirat és erről beszél
Schmiedt elvtára is, a gépállomás
vezetője. Mindenki feszülten
figyel, hiszen ez az ügy mindenkit
érdekel. Az idős Frányó elvtár.
s°.t épnúgy, mint Gyurik Mihályt,
vagy Börcsölc Máriát, meg a többieket. Mindannyian
egyetértenek abban, hogy a bekéért harcol
r.i kell, s, hogy a szocializmust
építő társadalomban mindenkinek
a végzett m u n k á j a

szerint

Tavaszias
vasárnap
volt, pedig a naptár
még telet: január
28-át
jelzett.
A
téli
napsugarak
mégis melengetve
ölelték körül a vásárhelyi
éke"szállót. ahol a megye
pártszervezeteinek értekezlete
tanácskozott.
Minden dolgozónak
a figyelme
megye,
szerte efelé az értekezlet
felé fordult.
A dolgozók
tudják,
érzik,
hogy a Párt minden eseménye, minden tevékenysége
mennyire
egybeforr mindennapi
életüJckcl,
A megyéből összefutó
táviratok
százai
mind azt fejezték
ki: a. Párt harcát, munkáját
teljes erővel, jobb és
több munkánkkal
támogatjuk,

,.a Kongresszus
tiszteletire
2 új
termclöcsoportoc
szervezünk"
—
fogadják
meg táviratukban
a szentesi járási
Tanács
dolgozói,
de
ilyen vállalást
küldenek
dísztávira,
tukban
a szentesi DÉFOSs
tagjai
is: „Szentesen
mi egy
termelőcsoportot szervezünk
és a
munkaversenyt kiszélesítjük
a
mezőgazdaságban." Tudják:
ma. a
mezőgazdaság
szocialista
fejlesztése
központi
békevédelmi
feladata
népünknek.
Ahány
távirat,
annyi
lelkesedést,
annyi
forró
üdvözletet
tolmácsol
Pártunk
felé. „ígérjük,
hogy
a
Kongresszus
sikere
érdekében még
jobban
megszervezzük
munkánkat,
keményebben
küzdünk
a
bürokrácia
ellen, következetesebben
tartjuk
bc
az állami
fegyelmet"
—
fogadja
meg a csongrádi
Városi
Tanács.
ösztönzést k a p
„Jobb
munkával
ünnepli
meg a
Párt Kongreszusüi
a
ferencszáüási
a jobb munkához.
tszcs, és a községi pártszervezet"
—
a másik
táviratról.
Viszont nki kevesebbet dolgozik, az ezt olvassuk
De a megye dolgozói
tudják:
a
kevesebbet is egyék— Frányó elvtárs mennyit kere- munka, a több és jobb munlea laz,
győzelemmé
esett ,. , mennyit teljesített? — kér- ami még nagyobb

kell megkapnia
a megérdemelt
munkabért.
Amikor Mnróthy elvtárs a táblához lép', hogy megmagyarázza, hogyan is alakulnak az új normák,
már papírt s ceruzát szorongatnak
az olajos kezek. Maróty elvtárs
szavai nyomón megtudhatjuk, hogyan küszöbölik ki az eddigi bérezés hibáit. 'A' laza normákat megszorítják, a biztosított bért felemelik s (gv majd a téli hónapokban
is többet kereshetnek a traktoristák. Hűségjutalom, a műszakváltási
díj. az üzemanyag és alkntrésztaka.
rékossiggal kiérdemelt prémium —
mind-mind egy célt szolgálnak: aki
becsületcsen. szorgalmasan
dolgozik. többet kereshet,

vet túlteljesítjük, hogv ezzel Is elősegítsük az Országos Pártkongreszszus sikerét, a szocializmus építését
és méltók legyünk a Szovjetúnió
tiaktorís tálhoz,
A deszki gépállomás dolgozói".
S a deszki gépállomás dolgozói
már ezen az értekezleten megteszik
az első lépést Ígéretük megtartásához. Nem pillanatnyi nekibuzdulásról van szó, hanem komolyan átgondolt. nehéz feladatról és kemény
szándékról. Nem egyik percről a
másikra emelkednek magasba akarok. Mindenki alaposan átgondolja
feladatát, számot vet önmagával,
mivel járulhat hozzá az Ígéret betartásához.
Gyurki Mihály is megfontoltan,
felelősségének teljes tudatában beszél, amikor kijelenti:
— A Pártkongresszus tiszteletére vállalom, hogy a rámeső tervet
45 százalékkal túlteljesítem.
Egyéni versenyre hívom ki Frányó
Péter elvtársat, 20 százalékos
anyagmogtakarításra.
Vállalom,
hogy az üresjáratot 30 méterre
csökkentem. És Frányó elvtárs elfogadja a versenyfelhívást. Elfogadja a ,,Komszomol"-brigád is a
„Vörös csillag'-brigád felhívását.
Ők 110 százalékot vállalnak. Csanádi elvtárs 120 százalékra tesz
ígéretet, azonkívül üresjáratát 50
méterre csökkenti. Id. Kószó Pál
50 holdra, Bagi József újabb tíz
holdra, Ugri Jánosné 30, Gyurki
Mihály 15 holdra köttet szántási
szerződést.
— Kevés a nő a traktorállomáson — veti közbe valaki. Már korábban is vállalták a gépállomás
egyes dolgozói, hogy kongresszusi
felajánlásként nőket szerveznek be
a gépállomásra. Bagi András pél-*
dául már be is szervezte Gera
Sándomét. Most újabb vállalásokat tesznek a irakteristák, hiszen
alig vau nő a deszki gépállomáson.
Ugri Jánosné egy. Kovács István
és Gyurki Mihály két-két nő beszervezését vállalja. A „Vörös csillag"brigád felajánlotta, hogy tavaszra
minden erőgéphez beszerveznek női
gyakornoké- vagy segédvezetőt.
De nem feledkeztek meg a deszki
gépállomás dolgozói arról sem, hogy
a Pártkongroszus tiszteletére tovább erősítsék

Iván Saekij, az ismert traktorvezető, a Szovjetunió Legfel*
ső Tanácsának küldötte a Krasznodár-vidéki Mihajlovszki gép és
traktoréilomáson megbeszélést folytat brigádjának egyik legjobb traktorvezetőjével, Georgij Szinjusinnal ((jobbról) az őszi
munkák napi ütemtervéről.

A szaljszki sztyeppe egyik gép- és
kába indul a traktoros/brigád.

*

(f.

j.)

Párthirek

Ma délután 2 órakor összevont
Békefelelős elvtársak!
titkári értekezletet tartunk a KálSzombaton, 3-án délután 5-ko*
vin-tór 6. szám alatt. A titkári ér- Sztálin-sétány 10. szám
alatt
tekezleten a tömegszervezetek titká- értekezletet tartunk.
rai is vegyenek részt.
Agit.

termelőcsoportjainkat is.
Kovács István és Gyurki Mihály
vállalták, hogy két-két dolgozó parasztot győznek meg a nagyüzemi
gazdálkodás előnyeiről s beszervezik őket a termelőcsoportba.
Igy indultak el a deszki traktoristák, hogy teljesítsék azt, amit a
táviratban Rákosi elvtársnak megígértek. A módosított norma új
harci fegyver lesz a kezükben a
Pártkongresszus sikeróért s a terv
túlteljesítéséért folytatott harcban.

prop.

osztály.

Felhívjuk a közép- és alapfokú
propagandista elvtársak figyelmét,
ma délután fél 5.kor részükre a
Pártoktatás Házában módszertani
előadást tartunk. Feltétlen és ponros megjelenést kérünk.
Agit prop. oszt.
Február 4_én, vasárnap d. e.
háromnegyed 8 órára a titkár e|v.
társak irányítsák ki
az összes
népnevelőket a kerületi pártszervtzetekhez. Szabad Nép agitáclóra

A szeretet, hála és fogadalom hangja
szi
a Párt
Kongresszusát.
...4
pártertetcezlet
tiszteletére
iSzto.hánov-vonatot
indítottunk
500
kilométeres géppel, felemelt
sebességgel és terheléssel
irány
vonatként;
a kiteljesítés
126 százalék"
— számolnak
be sürgönyükben
a
vállalt
feladat
teljesítéséről
a MÁV dolgozói. „Első
negyedévi
tervünket
1.2
százalékkal
túlteljesítjük,
amely
559 ezer forintot
jelent
népgazdaságunknak"
— fogadják
meg a szegedi Ruhagyár
munkásai.
A szegedi Gyufagyár
dolgozói már
vállalásuk egyrészének
teljesítéséről
számolnak
bc: .A dolgozók
80 százaléka tett felajánlást.
Az első 10
napban
101.504 forintban
teljesítették vállalásukat."
Egy-egy
távirat,
megannyi,
szinte
kézzelfogható
bizonyítéka
a Párt, a haza iránti forró szeretetnek.
„A
lóversenytéri
építkezést
a határidő
előtt 7 nap.
pal hamarabb
fejezzük
be" — ezt
a szegedi Magasépítési
Vállalat dolgozói fogadják
meg a
Pártkongresszus
liszteletére,
„Kiszélesítjül: a szocialista
mezőgazdaság
táborát és a Kongreszusig
10 dolgozó parasztot
szervezünk
be a szövetkezetbe"
— ez
viszont
a már
szocialista
útra lépett parasztok,
a
makói
,József
Attlia"
termelöszöszövetkezet
tagjainak
fogadalma.
Az ÁVESz
szegedi
üzletigazgatósága 5000 forint
megtakarítást
vállal a Kongresszusig.
A
csongrádi
Bútorgyár
dolgozói a
kongresszusi
felajánlás
túlteljesítését
vállalva
üzenik
a pártértekezletnek:
,(Munkánkkal
fokozottabban
segítjük

traktorállomásán mun-

Pártunk
sát."

politikájának

végrehajtá-

A SSZONYOK,

AZ IFJÚSÁG,

diákok
és értelmiségi
dolgozók üzentek
távirataikban
a megyei
párt értekezletnek.
Minden
üzenet
egy-egy fogadalom:
fogadjuk, kijavítjuk
hibáinkat,
megsokszorozzuk
erőfeszítésünket,
így készülünk
a Pártkongresszusra,
Ezt
fogadják
meg a csanádpalotai
aszszonyok,
ezt a szentesi vajüzem. ifjúmunkásai,
ez' a szentesi
növénytermelési
technikum
diákjai,
vagy
a Hékéd-ONCsA-i
DISz-szervezet
paraszt
fiataljai.
A párttagok
ezreinek
szava mellett a táviratokban
megszólal
a
pártonkivüliek
százezreinek
hangja
is, mintegy
mutatva:
a Párt nemcsak a kommunistáké,
a Párt eseményei
a jtártokivüliek
eseményei
is. „Tudjuk,
hogy a
pártértekezlet
a pártonkívüli
dolgozók
érdekeit is
képviseli,
kérjük,
tolmácsolják
a
mi harcos
békeüdvözletünket"
—
ezt küldik
táviratukban
a szegedi
Bajcsy
Zsilinszky-utca
22. és Sztálin-körút
42—48.
számú
házak hébekizottságai.
Az egész megye békebizottságainak
nevében a megyei hé.
Iceiroda, Szeged 500
békebizottsága
nevében a szegedi
városi
béketanács küldötte
el köszönetét
a Pártnak, amely szervezője,
vezetője
és
irányítója
béke
harcunknak.
MEGYEI
párt
értekezletre
küldött
sokszáz távirat
közül
nehéz válogatni.
Minden
táviratból
árad a Párt iránti forró szeretet, a
Pártkongresszus
iránti
nagy
váraA

Felhívjuk
a felső- és
középfokú
káderképző
tafolyamok
és az önállóan
tanuló
elvtársak
figyelmét
arra,
hogy a Szikra
kiadásában
(MDP
pártftiiskol&jának
előadássorozata
8.)
megjelent
Hegedős
András
elvtárs
,,A magyar
mezőgazdaság
szocialista
átszervezésének kérdései"
című előadása,
valamint az MDP agitációsés propagandaosztályának
kiadásában
a
„Magyarországi
mezőgazdasági
termelőszövetkezetek
működési
szabályzata."
Mindkét
brosúrát
a, fananyaghoz
dolgozzák
fel az elvtársak.

kozás. Ereje,
igaza tudatában
lévő
dolgozók
érzik és nyilvánítják
t-i
érzésüket
ilyen szabadon.
Tudják,
hogy az igazság
mellett az erő is
a békeszerető
embermilliók
oldalán
van és ehhez az erőhöz olyan hadsereg csatlakozik,
amely egy a néppel, hús és vér, mint a mi néphadseregünk.
A táviratokban
a
katonák, tisztek, bajtársak
megfogadták: számukra
parancs
a Párt szava, parancs
a nép érdekeinek
véiTelme. „Addig,
amin ti az
üzemekben,
gyárakban,
földeken,
tszcsk-bcn
több és jobb
munkával
készültök
nagy Pártunk
Kongresszusára,
mi.
a néphadsereg
harcosai,
a
sztálini
haditudomány
elsajátításával,
harcosainknak
a naqy
SzovíMunió,
Sztálin
és Rákosi elvtársak,
népünk
iránti
forró szeretetre,
az
imperialisták
elleni izzó
gyűlöletre
való
neveléssel
készülünk"
— irja
aegyik alakulat
parancsnoksága
és
személyi
állománya
a
pártértekezletre küldött
táviratában,
„Hazánkat és mindazokat
az
eredményeket, amelyeket
dolgozó
népünk elért, ha kell, az
életünk
árán is
megvédjük"
— foaadja
meg egy
másik
alakulat
DlSz-szervezele,
így áradt
a
hála.
a
4
szeretet, a ragaszkodás
hangja megyénk
dolgozói
részéről
Pártunk felé. Csongrád
megye
mindéit
dolaozójának
kongresszusi
készülődését ez az öröm. ez a
foqada'om
hatja
át, ami ezekből a
táviratok,
bál kiárad:
m-g fogadtuk
Pártunknak. megfeszítjük
erőnket,
tudásunkat,
hogy erőssé, gazdaggá., bol1
doggá tegyük né.oünke ,
harcossá
a
munkában,
a. béke védelmében
egyaránt — ez a csongrádmegyei
dolgozók kongresszusi
fogadalma.
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Dolgozók

tevelei

a Munka Törvénykönyvéről

UJ SZTAHANOVISTÁK A MAGYAR KENDERBEN

Már délelölt sokan beszéltek arról a Magyar Kenderben, hogy munka után összevont termelési értekezlet lesz. De a dolgozók azt is
tudták, hogy ez a termelési értekezlet sokban különbözik a többitől.
Sztahánovista okleveleket osztanak
ilt ki, kitüntetést kapnak azok a
dolgozók, akik a termelésben élenjárnak, akik becsülettel megállják
helyüket a munka frontján. Még talán soha olyan nagy érdeklődéssel
nem siettek a kultúrterembe, mint
tegnap délután.
'A' vállalat
vezetője, Bossányi
Gyárgy elvtárs rövid beszámolót
tartott, amelyben ismertette az üzem
eddigi munkáját és élesen kihozta
L e g f ő b b é r t é k az e m b e r !
a felmerülő hibákat. Beszédében ráarra, bogy
A Szegedi Jutafonóból érkezett
Rendelet biztosítja a munkások mutatott
az adminisztrációs
dolgozók
p./ első levél a Munka Törvényköny- egészségének és testi épségének
egy része még mindig nem lát.
véről:
véritelmét, kedvezményes üdülést,
ja be, milyen fontos az admiKedves Elvtársak!
egyenjogú munkát és az ifjúság
nisztráció pontos és rendszeres
Én is. de valamennyi dolgozó- részére még külön pótszabadságot
vezetése
társam örömmel, jó érzéssel fo- is.
és hogy a helyes adminisztrációval
gadta Népköztársaságunk Elnöki
Mi. jutagyári dolgozók nagy elősegítik a fizikai és műszaki érTanácsának' törvényerejű rendele- örömmel fogadtuk az üzemi kol- telmiségi dolgozók jó eredményeit
tét a Munka Törvénykönyvéről. lektív rendszerének bevezetését is. is. „A műszaki értelmiség a fizikai
Amíg Nyugaton a kizsákmányolás Népköztársaságunk Elnöki Taná. dolgozók és az adminisztratív dolkövetkeztében sztrájkok és munka- csának ezzel a törvényével is be- gozók szoros együttműködésével lehet az eddigi jó eredményeket még
beszüntetések vannak nap mint nap,
addig nálunk Pártunk és az El- bizonyosodott, hogy míg Nyuga- tovább fokozni" — hangsúlyozta
nöki Tanács rendszabályozza a ton a dolgozókat semmibe veszik, Bossányi elvtárs. Ismertette, hogy
azok a dolgozók, akik most meglégikéletű munkatörvényekieit és nálunk legfőbb érték az ember.
kapják sztahánovista oklevelüket,
törvényesen is meghatározza a
Tóth Mihály
hogyan érték el kiváló teljesítmémunkával kapcsolatos kérdéséket.
Jutagyári dolgozó nyüket,
Mint az ország minden
részében,
a szegedi üzemekben,
hivatalokban is nagy örömmel fogadták dolgozóink
az Elnöki
Tanácsrendeletét
a Munka
Törvénykönyvéről.
Napjainkban,
amikor
egyre
nagyszerűbb
eredmények
születnek
a kongresszusi
verseny nyomán,
dolgozóink
tettekkel bizonyítják
be, hogy megváltozott
a munkához
való
viszonyuk.
De megváltozott
a dolgozók
anyagi
és kulturális
helyzete is. Ma már
egyformán
mehet nő, férfi:
kőműves,
ács, vagy bármely
más pályára s munkája
után nemcsak a bért kapja
meg, de meg is
becsülik,
Ma már nem 10—16 órát, hanem 8 órát dolgoznak
munkásainlc
s a jól
végzett munka
után tág lehetőségük
nyílik
a szórakozásra,
pihenésre
egyarán\
A Munka
Törvénykönyv
ezeket: a 8 órai munkaidőt,
a pikenést, szórakozást
és más, a munkával
kapcsolatos
kérdéseket
tartalmaz.
Dolgozóink
lelkesedéssel
fogadták
ezt a törvényt,
Erről
szólnak azok a levelek is, amelyekel
pénteken
eljuttattak
a ' szegedi üzemek dolgozói
szerkesztőségünkbe:

V á l j o n h ú s u n k k á , v é r ü n k k é ex a t ö r v é n y
Amikor reggel kezembe vettem
a Szabad Népet és megtaláltam
a címet az első oldalon „Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete
a Munka Törvénykönyvéről" —
nagy érdeklődéssel kezdtem az
olvasáshoz. — írja levelében Bakacsi Józsefné, a szegedi Ruházati
NV minőségi ellenőre. Lassan olvastam, szinte minden szót meg.
rúgtam, s úgy haladtam tovább.
Az utolsó szóig hatalmas jelentőségű az Elnöki Tanács legújabb
törvénye, mind az én részemre,
de valamennyi dolgozó részére.
Ugy érzem, el kell mondanom azo.
kat a gondolatokat, amelyek a Tör.
vény olvasásakor eszembe jutottak.
A Munka Törvénykönyv újabb
eredmény békés építő munkánkban.
Míg a dollármilliomosok
habzó
szájjal agitálnak és uszítanak a
háború mellett, míg Eisenhower
szervezi a háborút — Népköztár.
saságunk, Pártunk, s egész dolgo.
tó népünk erösitl békeharcunkat.
Az új törvény biztosítja, nekünk
dolgozó nőknek azt a jogot, hogy
minél többen vehessünk részt a
termelőmunkában és ami
soha
nem volt, férfinkkai egyenrangú
bérezésben részesülünk. De ugyanakkor biztosítja azt is. hogy a nőt
nem lehet erejének nem megfelelő munkára beosztani. Terhes,
anyák részére előírja, hogy hat
hónap után
ha előző munka.
helye nehéz. — más beosztásba
kerüljön, ugyanazon bérezéssel.

Bezzeg nem igy volt ez a kapi.
fnlista társadalomban.
Emlék,
szent, amikor anyám az utolsó per.
clg bejárt nehéz fizikai munkát
végezni a gyárba, s ki törődött
vele, hogy esetleg az egészségére
megy? Senki! De menjünk tovább.
A Munka Törvénykönyv védi a
fiatokat is. Tizennégy éves korig
csak kivételes esetben — s akkor
is csak nyáron — lehet dolgozni a
fiataloknak. Bizony én már 12
éves koromban dolgozni mentem.
Kifutó voltam egy üzletben, ahol
látástól vakulásig tartó munkám,
ért hetenként két pengőt kaptam.
Télen a „főnök úr" háza előtt ha.
vat sepertem, fát vágtam, meg
takarítottam. Vasárnapi
pihenő
röl még csak álmodni sem mer.
tem. Cseléd, hordár, mindenes voltam, csak Xanuló nem. Most na.
gyon boldog vagyok. üzemben
dolgozom és érzem: az én érdekem,
ben Is hozta az Elnöki Tanács a
munka
törvényéről
szóló
rendeletet. Ez a rendelet magával
hozza a munkafegyelem megszilárdítását. a munkaverseny, Sztahá.
nov-mozgalom további kiszélesíté.
sét is.
Ez a törvény minden becsületes
dolgozó húsává, vérévé kell, hogy
váljon, hogy továbbra is erősen
és egységben helyt tudjunk állani
a növekvő feladatok megoldásában,
hogy a békét győzelemre vihessük.
Bakacsi Józsefné
minőségi ellenőr

Ez a t ö r v é n y f e g y v e r az ellenséges e l e m e k ellen
örömmel és érdeklődéssel olvastam a pénteki Szabad Népből az
Elnöki Tanács munkáról szóló
törvényét. — írja levelében Szabó
Lajos, az Ecsetgyár norma-felelőse — A Munka Törvénykönyvben
kifejezésre jut a szocializmus elve:
mindenki képessége szerint, mindenki munkája szerint. Ez a tör.
vény egyenes következménye annak
a harcnak, amelyet a Magyar Dolgozóik Pártja folytat a dolgozók
felemelkedése, a tartós béke megvalósítása érdekében.
Mikor elolvastam a törvényt,
még tisztábban láttam magam előtt,
hogy milyen hatalmag lehetőségeket biztosít Népköztársaságunk
minden becsületes dolgozónak, aki
a munkát hazafias kötelességének
tekinti.
Az Elnöki Tanács törvénye nem
feledkezett meg arról sem, hogy
meghatározza
milyen esetekben
lehet felmondani. Többek között:

a vállalat igazgatója felmondhat
akkor is, ha a dolgozó figyelmeztetés ellenére nem végzi el becsülettel munkáját, vagy pedig
nem alkalmas annak ellátására.
Kimondja a törvényünk.
hogy
azonnali hatállyal fel lehet mondani.
fegyelmi
úton
lehet
elbocsátani azt a munkavállalót,
aki demokráciaellenes magatartást
tanúsít
A munlkatörvény intézkedik a
szociális és kulturális szolgáltatásokról is. Minden becsületesen dol.
gozó részére biztosítja a fizetett
szabadságot Újonnan Szabályozza, egységesen rendezi a szabadságidőt., mégpedig az igazságos,
szocialista elvek szerint. Pártunknak, népi demokráciánknak a fo.
kozott jó munkával, az ellenség elleni kíméletlen harccal köszönjük
meg az új törvényt.
Szabó Lajos
normás

M é g n a g y o b b teret n y i t n e k ü n k : n ő k n e k
Kedves
elvtársakt
Mi, a Fűtőháznál
dolgozó nők is
örömmel
üdvözöljük
Elnöki
Tanácsunk rendeletét
a Munka
Törvénykönyvéről.
Ez a rendelkezés
még
nagyobb
teret nyit nekünk,
nőknek a
munka
frontján.
Biztosítja
számunkra,
hogy minél nagyobb számban,
munkabérkülönbség
nélkül
résztvehessünk abban
a
termelőmunkában,
amely szocializmusunk
építését segíti elő. Nagyon
jól tudjuk
azt,
hogy népi demokráciánktól
mi, nők
kaptunk
legtöbbet,
bizonyítja
ez a
törvény
is, amely a
legmesszebbmenőkig
gondoskodik
rólunk.
Ezért
pékünk
az az első és
legfontosabb

kötelességünk,
hogy helytálljunk
a
munka
frontján,
hogy ezzel is szilárdabbá
tegyük
béketáborunkat.
Grosszner
Gizella,
MAV
Fűtőház.

A „Bolsevik P á r t ú t j a "
hetedik előadását holnap délelőtt,
a „Vörös Csillag" moziban, tartják
meg. A szegedi dolgozók ezen az
előadáson a Szovjetunió hatalmas
Pártjának, a Bolsevik
Pártnak
életével, harcaival ismerkednek
meg. Az előadás a Párttörténet
VII. fejezetének kérdéseivel foglalkozik*

A könyvek szakkérdésekkel és szép- amikor elénekelték az Intcrnacioirodalommal foglalkoznak. Ezeknek nálét, a kemény tekintetekben ott
a könyveknek tanulmányozásával az ragyogott a büszkeség, mert büszújítók még fokozhatják tudásukat kék a szép eredményekre, a kivá'ó
és még eredményesebb munkát vé- dolgozókra. De azt is megfogadták
gezhetnek az ötéves terv második és a kongresszusi verseny sikeres
évében. A kitüntetett dolgozók hoz- eredményeivel bizonyítják be, hogy
zászólásaikban megfogadták, bogy még nagyobb eredményekkel, fokoezeket az eredményeket még tovább zott jó munkával akarják erősíteni
fokozzák és jobb és több munkával hazánkat és a béke táborát.
•
járulnak a Pártkongresszus sikeréhez, a béke erősítéséhez,
Szeged többi üzemeiben
igy
A pénzjutalmak kiosztása után az
üB-titkár. a Pártbizottság kikül- többek között a Szegedi Gyufagyárdötte. a pesti központ képviselője és ban is az üzemrészek legjobb dolaz iizem DlSZ-tilkára ismertelte a gozóínak szép vándorzászlót, az
legközelebbi feladatokat és felhív- újítóknak pedig értékes pénzjutalták a dolgozók figyelmét orra, hogy mat osztottak a szakszervezeti namost, amikor az imperialisták a leg- pon.
diihödtebben igyekeznek előkészíte'A' Szegedi Gyufagyárban a konni egy újabb háborút, a dolgozók- gresszusi verseny ideje alatt nyolc
nak a termelés fokozásával és a mi- • újítást vezetnek be. Az újítók könőségi munkával kell is harcolniok ' zül Kiss János főgépész 660, Széli
a béke megvédéséért.
József és Csalner Albert 910, DoAz értekezlet végén körülvették bos Sándor, Uerg József 50, Csapó
az új sztahanovistákat, a kitünte- János és Csanádi Antal 30—30 fotetteket, együtt ünnepeltek velük és rintos jutalomban részesüllek.

Szerdán délután
Darvas József miniszter tart előadást Szegeden
a Szovjetunióban

járt

íróküldöttség

Darvas József vallás- és köz.
oktatásügyi miniszter február 7-én,
Érdeks és tanulságos volt a vál- szerdán délután fél 6 ómkor, Sze.
lalatvezető beszámolója, az üzem geden, az Ady-téri egyetem nagydolgozói sokat tanultak belőle. Meg- termében a Szovjetunióban szer.
értették, hogy
zett tapasztalatairól és élményeia Párt és kormányunk is figyeről ta + előadást a szegedi dolgolemmel kiséri minden
egyes
zóknak. Darvas József nemrégen
dolgozó munkáját

és nem feledkezik meg a szép eredményeket elért dolgozók megjulalmazásáról sem.
Először az üzem két sztahánovistája, Czalbert Fercncné és Jassó
István kapták meg a sztahánovista
jelvényt, majd felolvasták a hét új
sztahánovista nevét,
A tömlőszövő üzemrészből Sebők
Vera és Kispéter Kerencné kaptak
sztahánovista oklevelet. A ponyvaszövőből Szécsi Imréné, Nagy Lászlóné, Krasznavölgyí Jánosnc, Vincze
Istvánné kapták meg a legszebb
kitüntetést, a sztahánovista oklevelet, A kopszoló második sztahánovistája Kaliczka Katalin lett. Az új
sztahánovisták, amint felléptek az
emelvényre,
meghatottan, de biiszke'n vélték
ál az oklevelet és nem egynek a
szeméből kicsordult az öröm
könnye,

amikor felzúgott a kultúrteremben
a tapsvihar. Munkatársaikat éltetlék
az üzem dolgozói. Az új sztahánovisták pedig felszólalásaikban
megfogadták, hogy nem állnak meg
az eddigi eredményeknél, hanem
ínég tovább fokozzák teljesítményüket és munkamódszerüket átadják az iizem dolgozói,
nak.

Mint példaképek,
úgy álltak az
üzem dolgozói előtt
és a felzúgó
tapsvihar biztosította, hogy az üzem
minden egyes dolgozója még fokozottabb munkával igyekszik méltó
lenni ezekhez a kiváló dolgozókhoz.
Harmincegy dolgozónak osztottak
ki pénzjutalmat a kiváló és szép
teljesítményekért. Műszaki dolgozók,
adminisztratív dolgozók is többen
kaptak 3—400 forintos jutalmat. 'A'
kazánok átépítésénél szép eredményt elérő 5 dolgozó kapott 400
—400 forintot. A Börcsök-brigád a
mult év folyamán eredményes munkát végzett és a gépek átszerelésénél is kitűntek jó
munkájukkal.
Ezért kaplak pénzjutalmat.
A termelési értekezleten 12 újító kapott könyveket és pénzjutalmat.

Vasárnap ís szolgálatot tart
a 16-os Kiskereskedelmi
Vállalat
(Tudósítónktól) Az üzemek, hivatalok dolgozói egyre fokozzák
lenn elesüket. A Magyar Dolgozók
Pártjának II. Kongresszusának kö.
zeledtével, egyre kimagaslóbb eredményeket érnek el. Ezeknek a
dolgozóknak példáját követjük mi
is, a szocialista kereskedelem dolgozói.
Áradáink dolgozói igen értékes
munkafelajánlásokat tettek feb.
ruár 24-e méltó megünneplésére, s
ezek a kötelezettségvállalások mind
a dolgozók gyorsabb és pontosabb
kiszolgálását célozzák. Kiskereskedelmi
Vállalataink
felajánlásai
közül legkiemelkedőbb a 16-os Kelemen-utcai árudánk dolgozóinak
felajánlása, akik vállalták, hogy
február 4.től, minden vasárnap fél
kilenctől fél tizenkettőig szolgálatot tartanak, hogy ezzel is elősegítsék a dolgozók zavartalan vá.
sárlását,
K. I*

tapasztalatairól

tért "issza a Szovjetunióból. Az.
ívóküidöttffág tagjai Budapestén
már beszámoltak utuk eredményeiről, s most ellátogatnak az ország többi városába is, hogy a
vidév dolgozóit is megismertessék
a Szovjetunió irodalmi és kulturális
életével.

Pénteken reggel kivégeztek
négy ártatlanul
halálra
ítélt
marűnsviltei
néger ifjút
Virginia államiban pénteken
reggel a hét ártatlanul halálra
ítélt martinsvillei néger ifjak
közül négyet viliamosszékbsn
kivégeztek, A többi három el-

ítélt kivégzésére hétfőn, reggel
kerül sor, ha csak a világszerte
megnyilvánuló tiltakozás nem ér
célt utolsó pillanatban.

A görög fasiszta hadbíróság
több g ö r ö g hazafit ítélt halálra
'Á szaloniki hadbíróság golyó
általi halálra ítélt öt görög hazafit Az athéni hadbíróság kimondta az ítéletet Kali és Nea
Szmirna — Athén külvárosa —
32 lakosának
ügyében, akiket

azzal vádolnak, hogy tagjai voltak a Kommunista Pártnak vagy
pedig rokonszenveznek a Kommunista Párttal. A vádlottak közül hármat életfogytiglani börtönre ítéltek.

Kétezer lakás építését kezdik meg
Dunapentelén
Népi
demokráciánk
egyik
nagyszerű alkotása, a
Dunai
Vasmű szomszédságában egy új
szocialista
váro3t is építenek.
Ennek során
ebben az évben
több mint kéítezer lakás építé-

séhez látnak hozzá, amelyek közül ezret augusztus végéig át is
adnak rendeltetésének- Ezekbe a
lakásokba már a Vasmű gyári
munkásai költöznek be.

Á szegedi járás földművesszövetkezeteinek
dolgozói és vezetői munkaversennyel ünneplik

Pártunk

II. Országos

A szegcdi járáshoz tartozó földművesszövetkezetek felügyelőbizottságai, elnökei és könyvelői január
29-én együttes értekezletet tartottak, és megtárgyalták azokat a feladatokat, amelyeket
a SZÖVOSZ
második országos küldöttgyűlésének határozata tűzött a Szövetkezetek elé. Az értekezleten a jelenlévők
— követve az ipari munkások példáját,
elhatározták, hogy több
és jobb munkával ünneplik meg
Pártunk Országos Kongresszusát.
Kispéter Pál, a domaszéki földmű vcsszövet kezet felügyelöbizottságának elnöke versenyre hívta ki a
megye összes szövetkezeli felügyelőbizottságok tagjait. 'A' „naprakész"
szövetkezeti könyvelési mozgalom
kiszélesítése érdekében a szövetkezetek könyvelői felajánlást tettek,
hogy február 24-re naprakész állapotba hozzák a könyvelést. A felügyelőbizottságok elnökei a népi ellenőrzés fokozottabb kifejlesztése
erdekében versenyre hívták ki Csonj grád megye valamennyi felügyelőbizottsági elnökeit. Vállalták, minden hónapban ellenőrzést tartanak,
az általános felülvizsgálat alkalmával a vizsgálatot végző ellenőrnek aktiv segítői lesznek, a jelentéseket időben küldik be az illetékes
hitelszövetkezeteknek. A könyvelők
a megye szövetkezeteinek könyvelőit hívták ki versenyre. Vállalták,

Kongresszusát

bogy február 23-ig elkészítik az
1950. évi nyers zárókimutatást és a
könyvelési hátralék feldolgozását, a
folyószámlakönyvről és a főkönyvről február 8-ig pontos jelentést
küldenek. Vállalták még azt is,
bogy a tervszerű munka érdekében
havonta egy alkalommal beszámolót
tartanak a vezetőségnek, hogy ezzel is megkönnyítsék
munkájukat
és még szebb eredményt tudjanak
elérni a szövetkezeti mozgalomban
az egész dolgozó nép érdekében.

Fegyverrejiegetö kulákot
ítélteti el
A szegedi megyei bíróság rög.
tönítélő különtanácsa
pénteken
vonta felelősségre Zádori
Antal
44 holdas üllési kulákot, akinél
1944 óta elrejtett katonai pisztolyt és hozzávaló töltényeket talaltak. Zádori a fegyvert rend.
szeresen zsírozta, jókarban tartotta, ami külön bizonyíték arra, hogy
tudatosan rejtegette. A
bíróság
Zádorit bűnösnek mondta ki és
14 évi fegyházra ítélte.
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„Vidám,

vásár"

Ezt a gyönyörű
szines
fűmet
vette műsorára
a „Vörös
Csillag"filmszinház
ma, az „Erdei
történet"
című
színes,
természettudományos
szovjet film után. A filmet már jól
ismerik
Szeged dolgozói,
hiszen az
elmuit
nyáron
több
héten át vetítette a
Szabadság.filmszinház.
Csupa derű és vidámság
ez a
film. A szovjet kolhozok
dolgozói•nak életéből meríti
történetét.
A
szovjet
dolgozók
számára
ma már
a munka
gyönyörűség,
életszükséglet. A kolhozokban
ma már csaknem minden
munkát
géppel
végeznek:
traktorok,
kombájnok,
vetőgépek állanak
a dolgozók
rendelkezésére. A
házakban
villany
ég,
•mozi, kultúrház,
színház
biztosítja
a dolgozók
kulturális
fejlődését
és
szórakozását,
A filmben
egy héten át
ködhetnck
Szeged
dolgozói.

gyönyör,

A PEDAGÓGUS Szakszervezet
városi vezetősége közi), hogy
a
pedagógusok
továbbtanulásában
résztvevő nevelők számára február 3-án. szombaton délután 4-től
K-lg előadás lesz a Radnóti Gimnázium dísztermében ,,A nevelés
történeti és nsztályjellege" címen.
Az előadást a szokott szemináriumi keretben és helyen konzul,
tiició követi, amely 5_től 7-ig tart.
AZ ALLAMI Villamosenergia
Szolgáltató Vállalat szegedi üzemvezetősége közli, hogy vasárnap
reggel 7 órái ól Ifi óráig a Szatymaz
és Ilona-utca környékén, Dorozs
ma. Röszke, Szentmihálytelek és
Mórahalom községekben pedig 7—
9-ig áramszünet lesz.

Egy kiló selyemgubó
16 torint
A selyemgubó beváltási árát
az elmúlt évihez viszonyítva jóval
magasabban
állapították
meg.
Azok a selyemhemyótenyésztők, akik a földművesszövetkezeteken keresztül szerződést kötnek
a Selyemgubótenyésztő Vállalattal, elsőosztályú gubóért kilónkint 16 forintot, második osztályúért 10 forintot, harmadik minőségi kategóriába sorolt selyem gubóért pedig 1 forintot
kapnak.
Akik a tenyésztés előtt nem
kötnek szerződést, azoktól a selyeingubót a következő árban veszi át a vállalat: I. osztályú 10
forint, II. osztályú 5 forint, III.
osztályú 1 forint kilónként.

Bemutatták
Milánóban
az Úri muri című
magyar fdmet
Az Uri muri című magyar film
— mint az Avanti jelenti —
programon
kívül
bemutatásra
került a milanói Eden-moziban.
Az előadást Magyarország Barátainak Egyesülete és a
Népi
Filmklub rendezte.
A filmbemutatóval foglalkozva
az Avanti megállapítja, hogy a
felszabadulás
óta
a magyar
filmgyártás hatalmasat fejlődött
és sugalmazást merített az
új
magyarországi Valóságból-

A szovjet sífutók győzelmével kezdődött
a Téli Főiskolai
(A Szabad
Nép kiküldött
munkatársának
beszámolója).
Mintha
riadót
fújtak
volna Pojanában,
csütörtökre
virradó
éjszaka egyszeriben
megelevenedett
a
sporttábor.
Megindult
a
várvavárt havazás,
éppen az utolsó pillanatban,
a reggeli kezdés előtt, A
havas Pojana
színes, szép
házaival
mintha
meséskönyvekböl
megelevenedett kép lenne.
Állandó
havazás
közben
gyülekeztek reggel 9 órakor a
verseny,
zők és a nézők a Főiskolai
Világbajnokság
első versenyének,
a 1x10
kilométeres
férfi síváltónak
a rajtjához. Ott voltak a közönség
soraiban a Moszkvából
megérkezett műkorcslyázók,
köztük
Lerchova
és
Fi kar,
A síváltó
rajtja
és célja
pontosan á Sporiszálló
előtt volt.
Még
az utolsó pillanatokban
is a viaszolással bajlódtak
a versenyzők,
akik
az előző napokon
jeges pályára
lcészültek
fel. A magyaroknál
különösen vagy volt az izgalom.
A verseny során
kiderült,
hogy
ezúttal
sem sikerült
eltalálniok
a
helyes
viaszolást.
Igen nagyszámú
közönség jelent meg a szálló
környékén,
söt a verseny útvonalán
is.
Lelkes ünneplés
fogadta
a felsorakozó
csapatokat.
Tíz váltó indult
ezen
a
versenyen, a következő
sorrendben:
román a), csehszlovák
b), román
b),
lengyel,
magyar,
csehszlovák
a),
szovjet,
bolgár,
német és finn,
Maneseu
ezredes, a Főiskolai
Vi
lágbajnokság
technikai
bizottságának vezetője
üdvözölte
néhány szó-

val a versenyzőket,
a
világbajnokság megkezdőit,
azután
elindult
a
mezőny.
A 10 kilométeres
távon
több ellenőrző
állomás
volt,
ahonnan a híradók
adtak
jelentést
a
verseny állásáról,
A verseny
izgalmas volt még úgy is, hogy csak a
hangszóró
jelentésein
keresztül követhette
a közönség
nagy
része.
Eleinte
a bolgárok,
majd a románok vezettek,
a Szovjetunió
második helyen volt, de a szovjet
Terentyev» erősített,
az első
emelkedőnél
teljesen
frissen
elszaladt
az addig
vezető román Enacbe mellett és ragyogó hajrával
elsőnek váltolt.
A
szovjet
csapat
állandóan
növelte
előnyét.
Oljasev,
a kitűnő
szovjet
versenyző,
mintegy
2000
méterrel
elsőnek ért a célba s ezzel eldőlt az
első főiskolai
világbajnoki
szám
sorsa: győzött a Szovjetunió
síesapata.
Percekig
tartó taps
köszöntötte
a szovjet csapatot és azután
a sorra befutó többieket
is.
A 1x10 kilométeres
sí-váltó futás
főiskolai
világbajnoka:
Szovjetunió (Terentyev,
Orin,
Csernev,
Oljasev)
.1 óra 13 pere 53 másodperc. 2. Románia
3 óra 20.51. 3
Bupária
3:21.15. 1.
Csehszlovákia.
Magyarország
csapata
(Szabó,
Gönczi, Juhász,
Jakab)
tizedik
lett,
1:05.10
idővel.
Még folyt a sífutóverseny
a pojáni fennsíkon,
amikor
a Posztpvarnl-hegységeu.
1910 m
magasban
már rajthoz álltak az
óriás-mülesik-

APRÓHIRDETÉSEK
FOGLALKOZÁS

FŐZNI ludó mindenest bentlakással felveszek, BOcskai-utca 4. II. em.
jobb.
1C357
ADÁS-VÉTEL

KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát
(hibás is lehet) magas áron megvételi© keresek. Fischer órás, Szeged, Klauzál-tér.
KESZTYŰ harisnya, divatos kardigánok sálak nagy választékban.
Pauluszné. Kölcsei-utca 3.
CSEMEGEPAPRIKA korlátlan menynyiségben kapható. Meinl fiókban,
Lenm-ti. 6.
KFT darab márványlap 65 cm hoszszú, 50 cm széles eladó. Cím a
kiadóban.
KFT ló után való lőcsüs parasztkocsi eladó. Érdeklődni Hajnal-utca 34 alatt.
CSURY órás Mikszáth Kálmán-utca
8 Precíziós órajavllás jótállással
Mindenféle órák vétele és eladása
KERÉKPÁR varrógép, írógép iavltása szakszerűen Rádió OKA utalványra, kerékpárgumik, alkatéízek
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
lt szám
LACZKŐ órás, Széchenyi-tér 9
Zsótér-ház, Jó árat fizetek kar,
zseb, ébresztő ' órákért és szerkezetekért
KÉPEIT kereteztesse Kárpáti képkeretezőnél. Mindenféle képek állandóan raktáron. Szálin-krt. 53. sz.
MODERN konyha- és szobabútor
eladó. Polgár-utca 21b. T. em. megtciknthelö vasárnap délelőtt 10-től
2-ig.
16430
EGY szecskavágó és egy rövid női
bőrkabát eladó Timúr-utca 91).
ELADÓ alig használt szép teliháló.
Szent György-tér 2.
16524
FÖLDGÁZ-rezsót, palackot megvételre keresek. Uzsoki-u, 4. 164S7
HÍZOTT ló, csikó és friss virsli
kapható n Táborutcai Lóhúscsarnokban, Tombácznál.
16541
ELADÓ egy 47 collos MAV-cséplő
szekrény. Érdeklődni Faragó-utca
20, Sebőkók.
16542
KONYHABERENDEZÉS jó anyagból kapható asztalosnál, Bajza-utca
8. városi bérház mellett.
16533
TELJESEN új, 46-os barna félcipő
e'adó, angóra fonalat vennék. Kovács, Pacsirla-u. 12.
16539
VENNÉK Nyilasi Sándor-festményt
és 12 személyes ezüstkészlelot. —
„Festmény" jeligéro kérek ajánlatot.
16470
FIGYELEMI Kövér szamár, friss lóhúsok. kolbászok kaphatok Lóhuscsarnokban. Valéria-tér 10.
16479
MÜLFtOFFER V. műórásnál, svájci
órák vétele, eladása, javítása és
átalakítása felelősséggel, Széchenvitér 9.
16260
TRÁGYÁT minden mennyiségben
veszek. Cím a kiadóban,
125-ös NSU motorkerékpár prima
állapotban eladó. Telefon 46-56.

HASZNÁLT bútorokat veszek és
eladok. Singemé, Török-utca 6, kapuval szemben.
ÓR'ASZERKEZETET, órákat veszek.
Javítások felelősséggel. Csiszár Lajos órásmester. Kölcscy-utca 2. Royal-szállóval szemben.
HOSSZÚ fehér tüllruha olcsó áron
eladó Kigyó-utca 1, II'I. 10. 16496
ELADÓ 100-as Csepel motorkerékpár igen jó állapotban. Érdeklődni
lehet a ilajós-garázsban, a Hősökkapuja mellett.
16509
ELADÓ szekrények, ágyak, íróasztal, könyvszekrény, férfiruhák 'és
nöi félkabát. Szombaton 1 órától.
Polgár-utca 18.
16559
HASZNÁLT telepes hálózati rádiók,
négyeres gumikábel eladó. Rádiós,
Dugonics-tér I. Telepes csövek kaphatók.
16543
REKAMIÉ eladó Széchenyi-tér 8
I. emelet. 10 ajló. Nótériné. 16538
EGY úgysodrony, egy disznóól eladó Remény-utca 22,
16520
UJ kobmináltszekrény eladó, érdeklődni csak hétköznap lehet. Kálvárin-utca 43.
165
HATSZEMÉLYES toledós kézimunka abrosz szalvétával eladó Petőfi
Sándor-sugárút 23, I. em. 4. 16549
VENNÉK jó telket, lehetőleg bekerítve „Gyümölcsfa" jeligére a kiadóba.
16548
KÖNYVEKET,
szótárakat veszek
Rosenbergné könyv- és papírkereskedés. Sztálin-sétány 1. Múzeummal szemben.
ZONGORA megbízásból eladó. Rakovszky zongorahangoló Jósika-utca
31 szám, telefon 40-06.
16554
EGY új, fekete asztaltűzhely eladó
Móra-utca 25, Tátraiéknál.
16510
SINGElt bobinos női varrógép kitűnő állapotban eladó „Varrógép"
jeligére.
ELADÓ egy 9 hónapos ártánysüldő,
erős viharkabát, munkára való nadrágok. Szivárvány kitérő, trafik.
VENNÉK konyhabútort,
szőnyeget, tűzhelyet. „Ármegjelöléssel" jeligére.
16530
K1SKUNDOROZSMA, Jókai-utca 2
alatt négyszobás mellékhelyiségekkel, komfortos családiház
eladó.
Érdeklődni
Péter Sz. Dunavecse,
Vasut-u. 1070.
LAKÁS

ELCSERÉLNÉM
szoba-konyha,
speizos lakásom, villany bent, hasonlóval. Makkoserdő-sor 26.
BELVÁROSI emeleti utcai szobakonyha előszobás lakás teljes berendezéssel vagy kevés bútorral átadó. Deák Fcrenc-utca 24, jobbra.
BÚTOROZOTT szoba azonnal kiadó Petőfi Sándor-sugárút 52. II.
10. ajtó.
16519
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szobát keresek lehetőleg Adv-tér közelében. Címeket „2222" jeligére.
NÉGYSZOBÁS megosztható lakás
átadó, költségmegtérítéssel. Cím a
kiadóban.
16529
TANGÓHARMONIKAT veszek, megbízóim részére. Steiner hangszerész
Kelemen-utca 7.

Világbajnokság

ELADÓ egy puhafa háló Pozsonyi
Ignác-utca 3.
16525
VENDÉGLŐI asztalok, hajlított székek és egy kredenc prima állapotban eladó Hattyas-sor 41.
16526
ELADÓ teljesen jó állapotban nöi
hócipő, 38ras cipőre,
női fehér
glaszé-keztvű 6 és feles új. Megtekinthető Kálvária-utca 2, Délután
2-től 5-ig, udvari lakás.
16555
KÜLÖNFÉLÉK
SZEKSZARDY bőröndösüzletét K i .

RUTKAI fényképésznél 3 drb levelezőlap és 1 drb nagy kép 50 forint
Rutkai fényképész, Lenin.utca 13.
HÓCSIZMA és nylon esőkabáijavitás. Kemény Gyula, Bajcsy-Zs.-utca 11 szám.
SÜVEGH-cukrász.da Kelemen-u. 7.
alól Mikszáth Kálmán-utca 8. alá
költözött.
MELLTARTÓT, gyógyhaskötőt, fű
zőt. guraiharisnyát és melltartóskombinét mérték után hozott anyagból készít Hőfle. Klauzál-tér 3. sz.
HARMONIKA
javítása, vétele, cl"
adása> valamint az összes hangszerek készítése, javítása Kelemennél,
Lenin-utca 17
SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol kikölcsönzése. Erzsébet kalapszalon, Lenin-u. 16. sz. (Kárász,
utca.)
HÁZASSÁG céljából dolgozó
nő
megismerkedne hozzáillő dolgozó
férfivel. „40—48"-ig jelige.
16523
•SZERDÁN 12 és 3 órá között elveszett a rókusi szeméttelepről egy
szőke koca süldő. 'A' jobb füle hasított. Aki tud róla, kérem, jelentse
a szeméttelepen.
16544
MÁV gyógyszerrendelési lapot találtak Kovács Ignácné névre szóló. —
Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.
EGY félpár női rózsaszínű koztyüt
talállak a Kőrúton, Tulajdonosa átveheti a rókusi MNDSZ-szervezetben.
FELRAGASZTOTT cukorjegyek elvesztek az OTI-tól a Dugonics -térig A megtaláló 100 forint jutalomban részesül. Szentirmai fűszeresnél az OTI-val szemben, adja le.
ÓCSKA kalapját ne dobja el, Mencz
kalapos újját'esti és formázza. Dugonics-tér 2.
16546
RETIKÜLÖK, bőröndök, iskolatáskák, mappák, erszényeket készít és
átalakít .Szekszárdy bőröndös mester, Kigyó-utca 2.
15995

Az óriás-műlesiklás jobban sikerült a magyaroknak, mint a futás.
Szettdrődi Ildikó kitűnően szerepelt,
sokáig- a második helyen volt. de az
utolsónak induló Buják megelőzte.
Az eredmény: 1. Ozrrove (csehszolvák) 2:14,9. 2. Buják (lengyel)
2:27, 3. Szendrödi (magyar) 2:27.8.
Utánuk három legyei következett.
A magyar Delmán 2:55.7-tel kilencedik lett, Iszer pedig az utolsó.
A férfiak versenye ismét azt
mutatta, hogy igen erős a féfi síelők mezőnye. Szebbnél-szebb műlesikíásokat mutattak be a versenyzők. A magyarok általában megfeleltek a várakozásnak. A férfiak
versenyének eredménye: 1. Dziezic
(lengyel) 2:02.8. 3.
Vartiainen
(finn) 2:02.8, 3. Samek
Ga3iésiea
(lengyel) 2:04.
A magyarok közül Máté (2:09.1)
és Bátori (2:09.9) volt a legjobb.
A pénteki műsoron a 3x5 kilor
méteres, női síkfutóváltó a női műkorcsolyázás kötelező gyakorlatai
és á csehszlovák—román korongmérkőzés szerepel.
(Vető

József.)

Óriási fölénnyel a Szovjetunió nyerte a 3x5 km-es
női váltófutást
Pojanában pénteken reggel 9
órakor hatalmas közönség gyűlt
össze a 3x5 km-es női váltó
rajtjánál és az útvonal
egész
hosszában.
Pontosan 9 órakor a következő sorrendben
indultak el a
versenyzők:
Toschekné (magyar), Jarmolenko (szovjet), Vatina (a versenyen kívül induló szovjet ii.
csapat),
Bulsanka
(szovjet),

Tampa
(román),
Vasikóva
(csehszlovák).
3x5 km-es sífutó váltó főiskolai világbajnoka: Szovjetunió
1 óra 09.48 perc, 2. Csehszlovákia 1 óra
28:21 perc. 3. Lengyelország 1 óra 28:53 perc, 4.
Románia 1 óra 31:08 perc,
5.
Magyarország 1 óra 38:53 perc.
A versenyen
kívül
induló
S-ovietunió ii. csapata 1
óra
13:46 perces idővel a második
helyen végzett.

Vereséget szenvedett a magyar főiskolás jégkorong
a csehszlovákok ellen

gyó-utca 2 szám alá helyezte.
Csehszlovákia—Magyarország
BÖRKABAT javítás vízhatlan fes11:1 (5:0, 3:1, 3:0)
téssel szakszerűen készül. Csordás
hőrruhakészltönél, Szt Miklós-utca
Áz első harmadban azonnal a
7 szám.
SZÁNTHÓ cipőüzlet Kigyó-utca 2 csehszlovákok lépnek fel támadóként. Már á 35. másodpercben
szóm alá áthelyezve.
Vasat megszerzi csapatának a
vezetést (1:0). A 8. és 9. ©arcSzemüveg) avilás 1
ben
Bubnik üt szép gólt (3:0), a
Műszaki fényképezés
Fotólaboratórium
LIEBMRNtt. Kdaman u. 12.ttiajon48-63

lás nöi résztvevői.
A Sulinavul
nez
vü pálya kitűnő állapotban
volt. Ez
a pálya 2100 méter hosszú, 500 méter szintkülönbséggel,
32
kapuval.
Nagy mezőnyök
indultak
üt is, bór
ezekben
a számokban
a
szovjet
versenyzők
nem vettek részt. Férfiaknál
51-en, nőknél
15-en.
*

V.:gasidi|as totószelvények
b e n y ú j t á s é n a k lefele

válogatott
-•••*••

harmad utolsó góljait Vasat és
Bubnik üti.
A második harmadban a magyar együttes jól tartja magát,
a játék egyre keményebbé vélik.
Ebben a játékrészben a gótok
a következő sorrendben esnek:
Bubnik (1:0), Horski (2:0),
Pásztor (2:1), Horski (3:1).

zolt versenyzők száma több,
mint. négyszeresére emelkedett.

A sportfogadási osztály ez- A mai kosárlabda mérkőzések
úton közli a pályázókkal, hogy
Ma este 6 órai kezdettel kerít)
az 1951, január havi vigaszdíjas
szelvényeiket legkésőbb
1951 sor a szegedi atléták kosárlabdafebruár 12-én
déli 12
óráig tornájának 6. fordulójára a kőVetkező párosításban a Radnóti
küldjék be.
gimnázium tornatermében: Sz.
Az atlétika rohamos fejlődése SZMTE—DISZ I, Postás—SZ.
SZMTE n . Lokomotív I—Lokohazánkban
A magyar atlétika rohamos motív II, SZSZMTE I—DISZ II.
fejlődését, a tömegek egyre nagyobb méretű bekapcsolódását
hűen mutatja meg a versenyzők
számának növekedése. 1948-ban
1390 volt az igazolt versenyzők
száma, ez 1949-ben
4078-rá,
1950-ben pedig 5826-fa emelkedett. Két év alatt tehát az iga-

A Szegedi Honvéd labdarugók
Miskolcon
A Szegődi Honvéd NB l-es
labdarugó csapata vasárnap Miskolcon barátságos mérkőzést játszik sz NB Tl-es miskolci Honvéddal.

SZAKSZERVEZETI-HIREK
Felhívjuk a nyugdíjas pedagógusok, OTI-segélyesek és nyugdíjasok figyelmét, hogy. az élehniszercsomag utalványokra vonatkozó tájékoztatást a Dálmagyarország február 2-i. pénteki számában
résziéi esen közöltük.
A Magyar Galamsport értesíti
tagjait, hogy vasárnap délelőtt 10
órakor a szakszervezeti székházban
taggyűlést tart.
Értesítjük
a házfelügyelőket,
hogy az élelmiszercsomag-akcióra
jelentkezzenek összeírás céljából a
szakszervezeti székházban.
A MÁV nyugdíjasok február
5-én délelőtt 10 órakor gyülekezzenek a Szentháromság-utca 45. szám
alatt, az MSzT Horváth Mihályutcai kiállításának megtekintésére.
A csoportos felvonulásra pontos
megjelenést kér a Vezetőség.

A BŐRIPARI MUNKÁSOK Szövetkezetének dolgozói a Szabad Népkampány keretében mindnyájan
előfizettek a Szabad Népre.
BÉKEBIZOTTSÁG HÍREI

A hékobizottsá-.ok február elseje után is foglalkozzanak a
békevéde'mi
MSZT-HIREK
A Belváros II.
alapszervezet
február 3-án és 4-én (szombaton
é;, vasárnap), este fél 8 órai kezdettel Kö'csey utca fi. szám alatti
helyiségében tánccal egybekötött
műsoros, estet rendez.
DÉFOSZ. HÍREK
Az uiszegedi szőlő- és gyümölcstermelői csoportjának intézőbizottsága felhívja az összes tagokat,
hogy 4-én. vasárnap délelőtt 10
órakor permetezési ügyek megbeszélése végett az ujszegedi DÉFOSz-helyiségben jelenjenek meg.

m

A Magyar Dolgozók Pártja
II. Kongresszusának napirendje

Jelentések az ország minden részéről
a kongresszusi versenyek eredményeiről
A bányászatban a kongreszSausi versenyben január hónapban a legjobb eredményt a Petőfibánya dolgozói érték el, tervük
109 százalékra való teljesítésével. A nagymányoki szénbányák
dolgozói januárban 108 százaiákos tervteljesítést értek el.
A salgótarjáni medence dolgozói kongresszusi versenyükben
101.2 százalékra emelték teljesítményüket.
A nagyba tonyi Irén-akna januárban 116 százalékra teljesítette átlagosan napi előirányzatát.
Jelentőfl
anyag-megtakarítást
értek el a zagyvai szénbányák
dolgozói. A Margit-táró üzemnél a kirabolt fa újbóli felhasználásával hat nap alatt 1650 forintot takarítottak meg. A robbanóanyagfelhasználás 7.2' százalékkal csökkent. 5 százalékos
robbanóanyagimegtakarítást értek
el a Karancs-lejtösakna bányászai is.
A vegyiparban a péti Nitrogénmüvek dolgozói
közül
heten

nyerték el a sztahanovista oklevelet és 8 dolgozó kapta meg a
sztahánovista jelvényt.
Ruggyantaárugyár
dolgozói
közül Szalisz Kornél néhézméretü autóköpeny felépítő is sztahanovista oklevelet kapott, amelyet normájának állandó 150
százalékos teljesítésével, selejtmentes munkájával és jó munkamódszerátadáaával érdemelt ki.
Illés Sándor, a Chinoin gyógyszervegyészeti gyár dolgozója, az
ultraseptil-üzem művezetője, ö
is megkapta a sztahánovista óklevelet.
Villamosenergiai ipar, Póczik
László, az ajkai erőmű turbinagépésze a legutóbbi értékelésnél
a szakma legjobb dolgozója címet nyerte el. Munkájának jó
megszervezésével havi 120 tonna
szén megtakarítását érte el.
Az Állami Villamosenergiaszolgáltató Vállalat dolgozói közül 9-en nyerték el a sztahánovista oklevelet.
Farkas József műszerész a
miskolci üzem dolgozója, normáját átlagban 160—180 százalék

között teljesíti.
Sztahánovista
oklevelet kapott.
Ásványolajipar. A Maazolaj
ásványolajfinomitó szőnyi üzemének dolgozója, Csajági András desztillátőr, aki az üz©m legjobb desztillátörje, átlagos teljesítménye 133 százalék. Sztahánovista jelvényt kapott.
Csordás József, a Dunántúli
Ásványolaj távvezetéki
Vállalat
dolgozója, a szakma legjobb motorszerelője sztahánovista oklevelet kapott. December havi átlagteljesítménye 121
százaiák
volt.
Színesfém-ipar. Győré István,
a tatabányai aluminiumkohó dolgozójának átlagos teljesítménye
157 százalók. Többszörös újító.
A Szovjetunióban szerzett tapasztalatait dolgozótársainak átadja és állandóan oktatja őket.
Jó munkájáért sztahánovista jelvényt kapott.
Máté Béla. az ölomárugyár
kokilla-öntő élmunkása, sztahanovista oklevelet kapott, mert a
negyedik negyedévben átlagteljesítménye 127.5 százalék volt.

1. A Központi Vezetőség beszámolója és a Párt feladatai.
Előadó: Rákosi Mátyás elvtárs.
2. Az ötéves terv első évének eredményei és további feladataink a népgazdaság szocialista építése terén.
Előadó: Gerő Ernő elvtársS. A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti
Szabályzatának
módosítása.
Előadó: Hidas István elvtárs.
4. A Központi Vezetőség és a Központi Ellenőrző Bizottság
megválasztása.

A szovjet dolgozók kiemelkedő
munkasikerekkel készülnek
a Legfelső Tanácsok közelgő választására

Pleven elárulta Washingtonban hazáját, a francia népet,
a háborús kötelezettségek egész sorát vállalta
A Francia Kommunista Párt
Politikai Bizottsága foglalkozott
Pleven francia
miniszterelnök
Washingtoni látogatásával és ezzel kapcsolatosan
éles közleményben bélyegezte meg mind
az ENSz-ben folytatott francia
politikát, mind azt a szolgalelkűeéget, amellyel a miniszterelnök
hozzájárult a
koreai háború
folytatásához. E tekintetben Pleven hajlamos nemcsak a távolkeleti, hanem az Európára vonatkozó amerikai tervek megvalósításához is. A francia kormányelnök ugyanis
kötelezettséget vállalt a háborús előkészületek megtételére és beleegyezett Nyugat-Németország gyorsított
felfegyverzésébe.
Hangoztatja a közlemény, hogy
aenkit sem lepett meg Plevennek
a francia kommunistákkal kapcsolatos kijelentése,
amelyhez
kénytelen volt hozzáfűzni, hogy
a nép együttérez velük és így
nem könnyű elszigetelni őket.
A Politikai Bizottság véleménye szerint a tiltakozó aláírások millióit kell összegyűjteni a
német felfegyverzés ellen. Utal
arra, hogy a francia és a többi
népek tömegeivel meg lehet akadályozni a hitlerista Wehrmacht
Újjászületését.
A moszkvai rádió hírmagyarázója foglalkozik Pleven washingtoni látogatásával Pleven itt kötelezettséget vállalt arra, hogy
Franciaországot még szorosabban odaláncolja az amerikai háborús uszító imperialistákhoz.
Pleven térdet hajtott minden militarista követelés előtt,
vállalta, hogy
a francia
fegyveres erők
létszámát
két "éven belül 900 000 főre
emeli.
Az amerikai sajtó szerint a francia miriszterelnök Ígéretet kapott arra, hogy Amerika 9 légirajt indít Indókínába.
Azt
azonban Pleven is megállapította, hogy a
vietnámi
háború
„szennyes" és hogy már eddigi
véráldozaton kívül
kétmilliárd
dollárba került,
jóval többe,

mint amennyit Franciaország az
úgynevezett Marschall-terv keretén belül összesen kapott. Ez
bizonyítéka annak,
hogy az
amerikai „segély" szolgasorsba
juttatta Franciaországot.
A francia
kormányelnök —
mondja a moszkvai
rádió hírmagyarázója — utipodgyászában
magával vitte a reakciós francia kormány
antidemokratikus
szellemét és intézkedéseit
az
Atlanti-tömb
„megszilárdítására". A Humanité is foglalkozik
a washingtoni látogatással
és

megállapítja, hogy tárgyalások
helyett csupán
meghallgatása
történt annak, amit Truman Plevennek diktált. Utal arra, hogy
hamarosan sor kerülhet az amerikaiknak az indokinai háborúba való beavatkozására- A lap
még megjegyzi, hogy
Pleven ágyútölteléknek ajánlotta fel a francia népet,
de ezzel csak közelebb hozta azt
a napot, amikor a jenky bankárok támogatása nem tudja többé biztosítani számára a miniszterelnöki bársonyszéket.

Az amerikai javaslat hazug vád
— állapította

meg Carapkin
közgyűlésén

Az ENSZ közgyűlése február
1-én teljes ülést tartott. A teljes
ülés a politikai bizottság január
31-én elfogadott határozatát tárgyalta, amely a Kinai Népköztársaságot „agresszornak" nyilvánítja.
A közgyűlés többsége, engedve az
amerikai
nyomásnak,
olyan határozatot hozott, hogy
nem folytat vitát ebben a fontos kérdésben.
Carapkin elvtárs, a Szovjetunió képviselője leleplezte az
amerikai határozat agressziv céljait. Kijelentette: a politikai bizottságban lefolyt vita az egész
világnak megmutatta, hogy az
USA kormánya nem kívánja a
koreai kérdés békés rendezését.
Carapkin elvtárs megállapította, hogy
az amerikai határozat alapja
hazug és teljesen indokolatlan agressziós vád. Erre a
vádra az USA kormányának
azért van szüksége, hogy
igazolja agresszióját Korea
és Kína népei ellen.
Jebb, Anglia képviselője felszólalásában igyekezett elterelni
a figyelmet az amerikai határozat igazi lényegéről.
Katz Suchy, lengyel küldött
hangsúlyozta az amerikai határozat agressziv céljait.

A koreai
néphadseres:
511 ellenséges repülőgépet
lőtt le
A Koreai Központi Távirati dászrepülőgép és 12 felderítő reIroda jelentése szerint a koreai pülőgép volt.
Ezek közül 149 gépet két hónéphadsereg a háború kezdetétől
fogva január 4-ig összesen 511 nap alatt lőtt le a néphadsereg
ellenséges repülőgépet
lőtt le. 19-ik légelhárító ezrede. Az ezEbben a számban neon szerepel- redet a Koreai Népi Demokranek a megrongált repülőgépek. tikus Köztársaság őre címmel,
A lelőtt gépek között 53 b) parancsnokát, Ju Vun Csent pe29-es bombázó, 90 kisebb boni- ! dig a Koreai Népi Demokratikus
bázó, 88 rohamrepülögép, 254 Köztársaság Hőse címmel tünyadász-repülőgép, 14 gyors-va- | tették ki.

elvtárs

a*
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Az amerikai határozat jóváhagyása nem fog vereséget
jelenteni Kina számára.
Senki sincs abban a helyzetben, hogy vereséget mórjen egy
nagy országra, mely szüntelenül
támogatja Ázsia népeinek a békéért, a biztonságért és a nemzeti felszabadulásért
folytatott
mozgalmát.

A választások
magasztos
iin népére készül a szovjet nép. A városok és falvak
feldíszített
utcáin
a művészi
plakátok
egész sora festi
alá a választásokat
megelőző
öröm teljes hangulatot.
Képünk
egy gyönyörü
plakátot
ábrázol,
amely
a szocialista
munka
dicsőségét
fejezi
ki. Szövege felül:
A munka
a Szov jetunióban
minden
munkaképes
polgárnak
kötelessége
és becsületbeli
ügye; alul: A Szovjetunióban
minden hatalom
a város és falu dolgozóié,
akilcet a dolgozók
Iciildötteinclt
szovjetjei
képviselnek.

A szövetségi és autonóm köztársaságok Legfelső Tanácsainak választása tiszteletére kibontakozott szocialista munkaverseny során az üzemk, gyárak,
szénbányák, valamint más iparüamek dolgozói nagymértékben
hozzájárulnak az 1951. évi népgazdasági terv sikeres teljesítéséhez.
Az Izvesztija jelenti Sztálinéból, hogy Donyec-medencei bányászok ezrei tartanak „munkaőrséget" az Ukrán Szocialista
Szovjet Köztársaság Legfelső
Tanácsának megválasztása tiszteletére.
A Pravda jelenti Tufából,
hogy a Koszogorszki fómüzem
és a Leninről elnevezett hajójavító üzem sikeresen teljesíti
termelési feladatait.
A Krasznaja Zvjezda
közli
Minszkből, hogy Bjelorusszia fővárosának dolgozói sztahánovista
műszakot tartanak a Legfelső

Tanács választása tiszteletére.
Méltón készülnek a választás
napjára az ország
különböző
szénmedencéinek bányászai.
A
Donyec-medencében
például
mintegy harminc bánya határidő
előtt teljesítette januári tervét
Kiemelkedő
munkasikereket
értek el a szibériai Kuznyecki
szénmedence bányászai.
Határidő előtt teljesítette januári tervét Karaganda és nz
uráli kizelovi szénmedence több
bányája is.
Hasonló hírek érkeznek más
iparágakhoz tartozó üzemekből is.
Szakadatlanul növelik termelésüket a szibériai kohászati ipar
óriása: a Kuznyecki kombinát
martinosai és olvasztárai.
Uj termelési győzelmekről érkeznek hírek Moszkva, Leningrád, Harkov, Taskent és más
városok üzemeiből is. A szovjet
emberek jó munkájukkal erősítik
szeretett hazájuk hatalmát.

Ukrajna küldötte felszólalásában szintén aláhúzta az amerikai határozattervezet agresziv
jellegét. El Huri, Sziria küldötte
kijelentette, hogy Sziria a politikai bizottságban azért tartózkodott a szavazástól, mert
meggyőződése szerint
m
USA határozattervezete a
háború kiterjesztéséhez vezet.
Rau, India küldötte kijelen- A koreai
néphadsereg
főparancsnokságának
tette, hogy az amerikai tervezet
hadijelenlése
ellen fog szavazni, mert
A Koreai Népi Demokratikus kültek a partizánosztagok hada tervezet még világháboKöztársaság
néphadseregének műveletei.
rúra is vezethet.
A Kengi és Kanvon körzetéfőaprancsnoksága jelenti február
Fa.vzi, egyiptomi küldött hang1-én, hogy a néphadsereg egy- ben tevékenykedő partizánosztag
súlyozta. hogy az amerikai hakínai
önkéntesekkel három hónap alatt 6300 ellensétározat fölötti döntést mindaddig ségei a
ges katonát és tisztet pusztított
frontszakaszokon
el kell halasztani, amíg nem tör- együtt egyes
el vagy tett harcképtelenné.
A
ténnek további kísérletek a meg- harcokat vívtak és súlyos vesz- partizánosztag nagy zsákmányt
teségeket okoztak az
ellenség- ejtett, közte ágyúkat, géppuskábékélésre.
nekkat, puskákat és más fegyvereAzután a közgyűlés névszeAz ellenség hátában megélén- ket.
rinti szavazással elfogadta a politikai bizottság által beterjesztett amerikai határozattervezeVÁLTS
tet. A tervezetre 41-en szavaztak — heten szavaztak ellene,
kilenc küldöttség tartózkodott a
az O r s z á g o s Takarékpénztárnál, fiókjainál,
szavazástól. A határozat ellen
postahivataloknál
szavaztak: a Szovjetunió, Bjelorosszia, Csehszlovákia, Lengyelország, Ukrajna, India és Burma.
Tartózkodott a szavazástól AfBetétedet
ganisztán, Egyiptom, Indonézia,
Pakisztán, Szaúdi Arábia, Svédf
ország, Sziria, Jemen és Jugoszlávia küldöttsége.

Három hónap alatt 6300 ellenséges katonát
semmisítettek meg Koreában a partizánok

Nyeremény betétkönyvet

Sorsolás

félévenként

megsokszorozhatod

l

6

SZOMBAT. 1951* FEBRUÁR 3.

fiz Olasz Szocialista Párt Központi Vezetősége
megerősítette Pietro Nennit főtitkári tisztéüen

NAPIREND
1951 február

3.,

szombat

MOZI
6, 8

Szabadság
Párttagsági
Az Olasz Szocialista Párt Köz- i sö üléscin Pietro Nennit megponti Vezetősége,
amelyet a erősítette főtitkári tisztében. Fő- könyv.
Vörös Csillag 6, 8: Vidám vápart legutóbbi
bolognai kon- titkárhelyette3 Morandi é3 Liz- sár.
gresszusán választottak meg, el- zardi lett.
Fáklya 6. 8: Szovjet parasztküldöttség Magyarországon.
A Fáklya Moziban vasárnap
délelőtt fél 11 órakor filmmatiné.
Oktatófilm
készül
Bemutatásra kerül a „Janika" cí-.
mű film.
a Maximenkó gyorsfalazási módszerről
*

A több, mint három hónapig módszeréről filmet készítettek. A
hazánkban tartózkodott
kiváló mintegy kétszáz méter
hosszú
szovjet sztahánovisták:
Maxi- hangosfilmet rövidesen bemutatmenkó, Koba és Zujev munka- ják az építőmunkások előtt.

SZÍNHÁZ
Házasság
hozománnyal
Péntek:
„Ady"-bérlet.

Szombat: T r a v i a t a .

bérlet.

E G Y N A P országokon

Házasság

át

hozománnyal

Truman bejelentéséből azonban arra
kell
következtetni,
hogy az amerikai halálgyárosok
a belföldi munkapiac profitjára
is igényt tartanak, mert az elnök arról beszélt, hogy a pénzügyi bizottság legközelebbi ülésén 16 millió dolláros adóemelést kér.
Miközben a szabadságszerető
népek parlamentjei egymásután
hozták meg a béke védelméről
szóló
törvényeket,
Attlee a
„munkáspárt" nevében kijelentette, hogy
a legszigorúbb
rendszabályokat lesz kénytelen alkalmazni mindazokkal a munkáspárti képviselőkkel szemben, akik zavarni merészelik a kormány liáborús terveit.
Hozzátette, hogy még az egyszerű párttagok ellen is eljárnak
ilyen esetben.
Ezzel egyidőben hozta ki napi
politikai vonalának programját
az Angol
Kommunista
Párt,
amelyben állást foglal a népek
békéje, barátsága és szeretete
mellett. Keresi az útat a szocialista államosításhoz, a boldog
jövőhöz.
A háborúg készülődés meggyorsítását célozza az is, hogy
az imperialisták európai diplomatái Frankfurtban üléseznek.
Az értekezletet a német ügyek
amerikai minisztere vezeti, amiből arra kell következtetni, hogy
a nácik gyors felfegyverzése
képezi az értekezlet súlypontját.
A belga kormány olyan rendeletet hozott, amely megtiltja
a kommunistákrak, hogy a rádióban
beszélhessenek, hogy
Nyugat-Németország felfegyverzése elleni propagandát folytat-
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hassanak. A csendőröket áthelyezéssel fenyegeti a kormány,
ha ezeket a kérdéseket lanyhán
kezelik, vagy ha nem jelentik
fel a béke híveit.
A francia bányák vidékén egynapos tiltakozó sztrájkot rendeztek. A sztrájkra az adott okot,
hogy egyre süllyedő életszínvonaluk már a puszta megélhetés lehetőségét sem biztosítja s azokat, akik ezt szóvá merték tenni
az igazgatóság előtt, egyszerűen
elhelyezték.
A newyorki Herald Tribüné
politikai szemleírója a legnagyobb csalódás hangján számol
be olvasóinak arról, hogy Ázsia
elpártolt az amerikai politikától,
ami
minden siker mellett komoly
vereséget jelent az USA számára az ENSZ-ben.
Az Észak-Koreában lévő egyik
fogolytáborban négyszáz amerikai hadifogoly közös nyilatkozatot írt alá, amelyben figyelmeztetik Amerika politikusait, hogy
értsék meg végre, miért jelentkeztek tömegesen Koreába a kinai önkéntesek. Az amerikaiak
egészen a Jalu folyóig törtek
előre, ami közvetlen veszélyt jelent Kinára.
Békét sürgetnek az aláírók,
hogy visszatérhessenek otthonaikba, ahonnan úgyszólván erőszakkal hurcolták el
őket.
Pekingben durva kihívást látnak abban, hogy Amerika minden erejével támogatja a japán
fasiszták uralomrajutását és felfegyverzését. Ez olyan veszéllyel
járhat Kinára, amellyel idejében
kell szembenézni. Városszerte
tömeggyűléseket
rendeztek s
megbélyegezték Amerika háborús őrületét
és megfogadták,
hogy n e m tűrik a japán militarizmus felélesztését.
Amerika népe is aggodalommal
szemléli a Truman fékevesztett
háborús haragját, amely fantasztikus nyomort és szenvedést
zúdított eddig is azokra, akik
évek óta kereset nélkül tengődnek s számuk egyre nő, helyzetük egyre reménytelenebb. Ezt
a hangulatot tükrözik vissza a
bosztoni és az aberdeeni lapok,
amikor azt írják, hogy
tüntesse el Truman arcáról
a mesterséges, erőltetett mosolyt, mert a népnek régen
elment á kedve a nevetéstől.
Megütközéssel írnak a lapok arról, hogy Amerika nemi talált
más barátokat, mint a nácikat,
' Frankót és a Csang Kai Seket.
A francia kormány ismeretes
fasiszta rendelete ellen, amely
' megbénította a nemzetközi demokratikus szervezetek pári3i
központjainak működését, változatlanul tiltakoznak a népek
szerte a világon. A Páriskörnyéki Szakszervezeteik, a Francia
Nők Uniója, az Ifjúsági Szervezet a Téli-sportcsarnokban február 7-re nagygyűlésre hívták
össze tagjaikat, hogy ezen fejezzék ki megvetésüket a francia
kormány brutalitása, ellen. Varsóban tegnap zajlott |e a város
dolgozóinak
tömeagyű!ése. A
résztvevők szolidaritásukról biztosították a franica dolgozókat,
a béke híveit és elítélték a véreskezű Moch politikáját, amely
elhomályosítja és kedvezőtlen
színben tünteti fel Franciaország
szabadságszeretetét a világ előtt.
Prágából a Nemzetközi Diákszövetség intézett tiltakozó táviratot a francia kormányhoz.

,,Blaha"-bér-

Vasárnap délután:
let.

Ottó Passman amerikai képviselő megállapítottá, hogy hazája óránként 950.000 dollárt
költ fegyverekre, ami naponta
226 millió dollár kiadást jelent.
Hozzátette Passman, hogy ez létmegsemmisülésbe viheti Amerikát. Aggodalmait a trösztök vezérei hamar eloszlatták. Megmagyarázták neki, hogy ezt az
összeget a marshallizáit európai enrágok megtérítik. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy
az imperialista
elnyomás
alatt élő, kizsákmányolt európai dolgozóknak vérük verejtékével kell kiizzadni a
háborús tébolyba esett tengerentúli tőkések hadiprofitját.
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Az előadások kezdete délután 4
és este fél 8 órakor.
*

EGYETEMI-könyvtár hétköznap
reggel 8-tól este 7-ig nyitva. —
Könyvkölcsönzés *8-tól 1 óráig.
A Somogyi-könyvtár
nyitva: minden hétköznap
délelőtt
10
órától
délután
5 áráig.
Múzeum:
hétfő kivételével
minden
nap délelőtt
9 órától
délután
3
óráig.
*

Állandó éjjel-nappali szolgálatot
tartanak a következő gyógyszertá-

A moszkvai
Vladimír
Iljics-gyár
üzemi
Knmszomol-bizottságának titkára,
I. Karabaskin
átnyújtja
a Vörös
Vándorzászlót
az esztergaműhely
legjobb
Komszomol
ifjúsági
brigádjának.

Egyre több üzemi DISz-szervezet
csatlakozik a Szegedi K e n d e r
DISz-fiataljainak felhívásához
A Szegedi Kenderfonó ifjúmun-

rak: 72. sz. Klauzál-tér
9. 71. sz. kásainak Kongresszusi versenyfelnagyüzemi
Petőfi
Sándor-sugárút
411b., Gi- hívását valamennyi
sz. Kossuth
Lajos-sugárv.t
31. Este DISZ fiatalja örömmel és lelkese-

2. A Magyar Szabadságharcos
Szövetség Fűtőházi szervezetét február 24-ig megszervezzük.
3. Pártunk II. Kongresszusáig
a Magyar Repülő Szövetség szege,
di szervezetébe 6 ifjúmunkásunk
belép.
4. Üzemünkben harcolunk a ké.
sőnjövők, valamint az igazolatlanul
távolmaradók e'len. A munkafegyelmet megszilárdítjuk és ennek
érdekében ifjúsági röpgyűlést tartunk.
Éljen győzelmeink szervezője,
felemelkedésünk motorjn. a Magyar
Dolgozók Pártja és anrak II. Kongresszusa !
Éljen Ifjúságunk édesapja, a
magyar nép vezetője és tanítója,
Rákosi elvtárs!
Retek Sándor
DISZ.titkár
A Szegedi Jutafonó ifjúmunkásal a következő levelet küldték:

8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új- déssel fogadta. Amikor a gyűlé08. sz. Kálvária.tér
7. Reg- seken ismertették a® Ifi-vezetők a
gel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. versenyszempontokat, a fiatalok
Szent György-téri.
A
Földműves- egyembenként jelentették ki, hogy
utcai gyógyszertár este 7-ig. 57. a2 eddiginél sokkal jobb ered.
sz. Klauzál-tér
3. s®.
Kígyó-gyógy- ményekkel köszöntjük annak
a
szertár r e g g e l 8-tól este 6-ig Pártnak II. Kongresszusát amelynyitva.
nek eddigi eredményeinket és bol*
dog életünket köszönhetjük.
Csütörtökön délután a Szegedi
IDŐJÁRÁS
JELENTÉS:
A hőmérséklet
tovább
csökken.
Változó MÁV Fűtőház és a Szegedi Juta.
küldfelhőzet,
többfelé
kisebb
havazás, fonó ifjúmunkásai levelet
tek a Szegedi Kenderfonó DISZhavascső,
eső. Mérsékelt
szél.
szervezetének. A Fűtőház
ifjú
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A mai munkásainak levele így szól:
tiszai vízállások:
Szolnok
26 cm,
„Mi, a Szegedi MÁV Fűtőház
24 százalék,
Csongrád
—28 cm, 26
ifjúmunkásai
százalék.
Szegei 41 cm, 25 száza- DISZ-szervezetének
lék, A Maros Makónál
8 cm, 10 magunkévá tesszük mindazokat a
versenyszempontokat, amelyet ver.
százalék
senyfelhívástok tartalmaz.
Mi.
Fűtőházi DISZ ifjúmunkások kö.
„Örömmel
és boldogsággal
fogadA RÁDIÓ MAI-MÜSORA
Mi, a Jutelességünknek érezzük, hogy ta- tuk versenyfelhlvástokat.
valamennyien
nuljunk. hogy maximálisan kive- tafonó ifjúmunkásai,
FEBRUÁR 3, SZOMBAT.
tettük
versenyszemgyük részünket az építőmunkából. magunkévá
Kossuth-rádió.
és kiegészítésül
vállalAmikor a nemzetközi helyzet és pontjaitokat
7 Opercttrészletek 7-15 Raráli né- az osztályharc egyre élesedik, eslő juk:
pek dalai. 8 Filmdalok. 11.30 Gyer- és legfontosabb kötelességünknek
1. A fonódai
üzemrész
ifjúmun.
mekzene. 12,15 Magyar láncdalok.
kásái 100 százalékon
felül
teljesít13 Dalok 14.10 Zongora 14.30 „Csa tartjuk, hogy fokozzuk felvilágosító jük állandóan
tervünket,
vargók" rádiójáték. 15 Dalok. 15.30 munkánkat is és kíméletlenül le.
2. az ok'atási
munka
sikerreviteleplezzük
ellenségeinket.
F.rezziik
Hanglemezek 15.55 Kulturhíradó.
le
érdekében
állandó,
rendszeres
16.10 Szovjet napok — szovjel em- valamennyien, hogy csak jó munvégzünk,
berek 16.20 Iskolások rádiója. 17 kával. hazafiassággal és a Pást agitációt
3. a párlépité8
terén Pártunk
II.
óra 10 Ilangversenv
Moszkvában iránti törhetetlen
hűséggel tudhárom
ifjúmunkást
17.50 Előadás. 18 05 Falurádió 20 juk maradéktalanul megvalósítani Kongresszusáig
tag
jelölt-felvételre.
óra 30 Zenés részlelek a ..Dalok az m'nöazokat a megnövekedett fel. javasolunk
ígérjük
Pártunknak
és
drága
ifjúság" cfmü
operettből. 21.30 adutokat, amelyek előttünk állanak.
édesapánknak,
Rákosi
elvtársnak,
„Szerzői esi". 22.25 Tánc éjfélig
A Szegedi Kenderfonó DISZ- hogy a kongresszusi
kötelezettségPetőfi-rádió.
szervezetének
versenynontjall a vállalásunkat
maradéktalanul
tel7.05 Ralellzene 7.35 Tarka mu- következő pontokkal egészítjük ki: jesítjük.
Éljen a Magyar
Dolgozók
Pártja,
1. Pártépítés terén
vállaljuk,
zsika. 8 Mesterművek 9 Tánczene.
elvtárs!
9 45 Görög gyermekek műsora 10 hogy Pártunk II. Kongresszusáig éljen Rákosi Má'yás
Dalia
Jánosné,
óra 10 Darvas-trió játszik.
1050 4 ifjúmunkást ajánlunk Pártunk,
DlSz-tükár."
Dalok. 15 Magyar szerzők művei- nak, tagjelölt felvételre.
ből. 1530 Irodalmi
szerkeszlöség
üzen. 15.50 Hanglemez. 16 Előadás
16.40 Szív küldi szívnek szívesen.
Az Újszegedi Kendergyár do'gozói
17.10 Tanuljunk énekszóra oroszul.
17.30 Népek dalai. 18.05 Szórakozegyre nagyobb
eredmény ehet érnek el
tató zene. 18.40 Könnyű zene. 19
Hegedű, zongora. 1920 Operetlköza kongresszusi versenyben
velftés: „Aranycsillag". 2220 Szórakoztató zene.
(Tudósi lónktól.) A z Újszegedi túlteljesíti
Pártunk n . KonKendergyár dolgozói is minden gresszusáig. A fölvetők
között
nap egyre nagyobb kedvvel vég- Bobis Ede elvtárs vállalta, hogy
HIRDETMÉNY
zik munkájukat s a Kongresszus negyedévi tervét 5 nappal túlközeledtével
egyre
keményebb teljesíti s január 31-én már ezt
Közhírré teszem, hogy a közlekedés
rendjének
biztosítása harcot indítanak a felajánlások két nappal túl is szárnyalta. A
ügyében kiadott B. M. rendelet teljesítéséért.
vetülékorsózóknál Busa Ferencalapján az állaloknak közutakon
J.'z-efné 140
A cérnázó üzemben két héttel né 135. Lehotai
való legeltetése, tartása tilos. A ezelőtt Guyás Mihályné felaján- %-nái tart, pedig ők is alig-alig
közutakon vezetett állatok a jár- lotta, hogy termelését 100 szá- mertek arra gondolni, hogy siművek zavartalan közlekedése szem. zalékról 102 százalékra emeli s kerül február 24-re elérni a 100,
pontjából komoly akadályt jelentenek és súlyos balesetnek lehet, ma már munkaideje százszázalé- illetve a 102 százalékot.
kos kihasználásával
elérte a
nek okozói.
DEI.MAGYARORSZAG
160-at.
A
keresztorsozóknál
SuA rendelkezés
megszegőivel
politikai napilap.
rányi
Lajosné
szintén
160
százaszemben a törvény szigorával foFelelő* szerkesztő ós kiadó:
léknál tart, pedig a]ig pár napgok eljárni.
ZOMROItl JÁNOS.
pal ezelőtt még azon gondolkoSzeged, 1951. január hó 30.
Szerkesztő
BÓDAY PAL
Vb. elnök dott, hogyan teljesít! 120 százaSzerkesztőség Szeged. Lenin-u. 11.
lékos kötelezettségvállalását.
Telefon 35-35 és 30-03
A copszolók
között Prágai
Fájdalommal tudatom, hogy
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
szeretett feleségem
Piroska 100 százalékos eredméeste 8 lót 34.38
nyét minden dolgozó örömmel Kiadóhivatal: Szeged, l.enin-u. 6.
Vass Istvánná sz.Gózsú Mária
fogadta- Prágai
elvtárső
két
Telefon: 3t-t6 és 35-00.
meghalt. Temetése 3-án d. u
Az x-szel jelzett közieménvek
héttel ezelőtt még 67 százalék3 órakor az alsóvárosi te_
díjazottak
nál tartott s ma már azt mondmető kápolnájából. Gyászoló
ja,
nem
elégszik
meg
a
száz
Délmagyarország Nyomda, Szeged,
család.
százalékkal, hanem még ezt is
Felelős vezető: Priskin Sándor,
szeged.

*

