A kongresszusi zászlóért folyó
versenyben ma a Textilkombinát
jár az élen
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ÉLÜZEM LETT A MAGYAR K E N D E R
derben kapták meg a szakszervezel
vándorzászlóját és az ötágú csillagot. Ugyanúgy, mint a TextilkombinStban, a Magyar Kender dolgozói is a legjobb eredményt érték el
az ötéves terv első évének negyedik
negyedében" — hangsúlyozta beszédében Szilágyi elvtárs. „Most,
amikor egyre feszültebb a nemzetközi helyzet, a magyar dolgozók,
nak. akik a Szovjelúniónak köszönhetik szabadságukat és békéjüket, a
béke megvédésének érdekében még
nagyobb eredményekkel, fokozotMegtelik ez a hatalmas terem a tabb jó munkával kell hozzájárulni
Kendergyár dolgozóival. Mindany- népi demokráciánk erősítéséhez.
nyian vidámak, és büszkék arra.
A Textilüzemek vezérigazgatója,
hogy megkapják a szakszervezet Gabos Pál elvtárs, hozzászólásában
vándorzászlaját. Tudják, hogy ez elmondta, hogy 45 gyártelep harcolt
a zászló az ő jó munkájuknak az az élüzem címért, Á Magyar Kenelismerése. A zenekar vidám in- der dolgozói kiérdemelték ezt a
dulóidra! fogadja az újonnan ér- címet, mert eredményüket évről-évkezőket. Eljöttele ide a Szegedi re, hónapról.hónapra
fokozták.
Kenderből, a Textil-kombinátból, „Ebben az üzemben n Párt. a szakmegérkeztek az Államvédelmi Ha- szervezet és a vúllalatvezetőség jól
dolgozott és nz üzem dolgozói tátóság küldöttei.
mogatták munkájukban
az üzem
vezetőségét, hiszen
nagv lelkeseEzt a szép e r e d m é n y t a P á r t segítségével
déssel vettek részt n versenyekben.
és á l l a n d ó támogatásával é r t ö k el
Ha a jövőben is ilyen lelkesedéssel
Megkezdődik az ünnepség, A ze-1 gy ar Kender a kongresszusi ver. és kitartással dolgoznak, akkor ezt
nokar és az énekkar vidám dalok, senyben. „M-ég van idő, hogy ered. a vándorzászlót továbbra is megkai, indulókkal szórakoztatja a dol ményeinket fokozzuk és elérjük az tarthatják és kívánom az iizem dolgozókat. A rövid kultúrműsor után első helyezést, hogy a szakszerve, gozóinak, hogy további jó eredményekkel vegyek ki részüket o békeBossányi György elvtárs, a Ma. zeti vándorzászló mellé megkapjuk harcban" — fejezte be hozzászólágyar Kender vállalatvezetője fel- a megye vándorzászlaját is." Bos. sát Gabos Pál elvtárs,
kéli a Szegedi Pártbizottság kép- sányi elvtárs azt javasolta, hogy
viselőit, az Államvédelmi Hatóság az üzem dolgozói tegyenek újabb
M e g r é d j ü k dolgozó n é p ü n k
képviselőit, a DISZ képviselőjét, az felajánlást a pártkongresszus tiszeddigi eredményeit
MNDSZ képviselőjét, az Országos teletére és eddigi felajánlásuknak
Az
Államvédelmi
Hatóság kikülTextil Szakszervezet kiküldöttét, az egyharmadát, mint pótfelajánlést
dötte szólalt ezután fel, „Az üzem
üzemi háromszöget, hogy foglalja vállalják.
dolgozói az eredmények továbbfoel helyét az emelvényen. Amikor
Egyhangúlag emelkedtek
ma- kozásával harcolnak a békéért, mi
az elnökség tagjai helyetfoglalnak.
Bossányi elvtárs ünnepi beszédet gasba a karok: Elfogadjuk ezt a pedig keményen harcolunk, liogv
biztosítsuk a békés épftő munkát,
mond. „Büszkék vagyunk arra, javas' atot!
hogy megvédjük dolgozó népünket
hogy a kender-, leniparon belül
THóék l e a k a r j á k r o m b o l n i
az. imperialisták aljas támadásaitól"
elnyertük az első helyet. Ezt a szép
a m i eredményeinket
— hangsúlyozta
hozzászólásában.
redményt a Párt segítségével és
Szeged összes úttörői nevében üdállandó támogatásával értük el. És
„Ne feledjük el elvtársak — vözölte a Magyar Kender dolgozóit
most, hogy átvesszük a szakszer, mondta Bossányi elvtárs —, hogy egy úttörő pajtáv „Amikor dolgozvezet vándorzászlaját él az élüzeim- közvetlen mellettünk Tito* acsarko- tok, jusSon eszetekbe, bogy a mi
jelvényt, ne feledjük el, az elsőség dik és imperialista . gazdái uszítá- jövőnkért is fokozzátok, teljesítméarra Kötelez, hogy még fokozot- sára le akarja rombolni a mi gyá- nyeiteket és no feledjétek el, hogy
tabb, jó munkával vigyük győze- runkat is, békés életünkre tör. Mi mi az iskolapadban, ti pedig elvtárlemre a kongresszusi versenyt. Jobb a munkánkkal bizonyítjuk be, hogy sak a munkapad mellett harcoltok
eredményeket pedig csak úgy ér- bókét akarunk és nagy csapást a békéért".
hetünk el, ha kifejlesszük üze- mérünk az imperialistákra, ha
Kovács György elvtárs a Magvar
münkben a munkaversenyt, meg- mindig nagyobb és nagyobb ered- Kender párttitkára hozzászólásában
szüntetjük a verseny kampánysze. ményeket érünk el."
megjelölte azokat a feladatukat,
rűségét. És most, itt az alkalom,
amelyek megoldásával sikerre viszi
Befejező
szavaiban
Bossányi
elv.
hogy felszámoljuk a kampánysze.
a kongresszusi versenyt és további
társ
kihangsúlyozta,
hogy
az
edszép eredményeket érnek el. Azután
rűséget, amikor Pártunk kongresa.
;zusára készülünk. Tanuljuk meg, digi szép eredményeket a Párt se. Dovály Erzsébet ifjúmunkás javasgítségével
és
az
üzem
dolgozóinak
latot tett, hogy Rákosi elvtársnak
hogy mindig jobb és jobb eredmények elérésére törekedjünk.
így lelkes odaadó munkájával érték el küldjenek táviratot. Hatalmas lelmutatjuk azt meg, hogy méltók és hogy további sikereket elérje- kesedéssel fogadták az üzem dolgonek, kéri az üzem dolgozóit, még zói ezt a javaslatot, majd Dovály
•'agyunk az „élüzem"-címhez.
fokozottabb, jó munkával és a kon- Erzsébet felolvasta a távirat szöveBossányi elvtárs Szavait nagy gresszusi vállalások teljesítésével gét:
figyelemmel hallgatják az tizeim járuljanak hozzá, hogy minél toTávirat R á k o s i e l v t á r s u n k
dolgozói. Most arról beszél Bo-s- vább tartsák a vándorzászlót és az
sányi elvtárs, hogy az eddigi ki- él iizem címet. Ehhez a munkához
„Drága Rákosi elvtárs!
értékelés szerint a megyében
a kíván az üzem dolgozóinak sok siMost. amikor üzemünk elnyerte a
negyedik helyezést érte el a Ma- kert.
kender-lenipar első helyét, Ígérjük,
hogy továbbra is minden erőnkkel,
18 d o l g o z ó k a p o t t p é n z j u t a l m a t
Pártunk útmutatását hűségcsen kii.
vetve, harcolni fogunk
a további
Most az élenjáró dolgozók meg- társakat. akiknek útmutatásával és eredmények
elérése
érdekében.
Pársegítségével
ilyen
kiváló
eredméjutalmazására került sor. Tizentunk II. kongresszusát
élenjáró
nyolc dolgozó kapott 300—400 fo. nyeket értek el.
üzemhez méltó módon fogjuk megrintos pénzjutalmat.
ünnepelni és azt a zászlót, amelyet
Még nagyobb eredményeket
Akik a jutalmat átvették, felszólado'gozó népüak megbecsüléseként
lásukban Ígéretet tettek, hogy még a b é k e megvédése é r d e k é b e n kaptunk,
bosszú időre megőrizzük
(ovábbi jó munkájukkal igyekeznek
üzemünk
számára. Kíméletlen harSzilágyi
András
elvtárs
a
Szegedi
kiérdemelni ezt a jutalmat és az
hirdetünk a külső és belső el.
eredmények fokozásával járulnak a Pártbizottság nevében üdvözölte a cot
szemben. Minden erőnket
béketábor erősítéséhez. Ujabb fel- Magyar Kender dolgozóit és beszé- lenséggel
és fokozzuk lendüleajánlásokat is tettek. Börcsök And. dében hangsúlyozta, hogy büszkék mozgósítsuk
tünket a termelés emelése, a szo.
rás például bejelentette, hogy a lehetnek Szeged dolgozói, hiszen cializmns
éplíése és a béke harcos
pártkongresszus tiszteletére vállalja rövid kél nap alatt a textiliparban védelme érdekében.
két
őlüzemet
avattunk.
„Tegnap
a
28 darab szövőgép üzembeállítását.
Elvtársi üdvözletlel: az Üjszegedi
Ebből már 14-et üzembeállított és Textilkomhinát kapta meg az éla többi 12-öt egy nappal határidő üzem jelvényt, ma a Magyar Ken. Kender-Lenszövő Vállalat dolgozói".
előtt felállítja. Révész László felajánlotta, hogy brigádjával még to.
vább csökkenti a rakodási időt. DöSzombaton alakul meg
•nösi Mária 3 százalékkal növeli a
kongresszusra fclajánlt teljesítmé_
a Magyar írók Szövetsége szegedi csoportja
nyét.
A pénzjutalmak kiosztása után A Magyar írók Szövetsége valóban rendű feladata, hogy vezessék, sekibontották a gyönyörű vörös zász- betölti hivatását, hiszen minden tá- gítsék a vidéken élő írókat. Az íróót. „A munka becsület, dicsőség, mogatást megad íróinak, akik ma szövetség szegedi csoportja szombaírdera és hősiesség dolga", — ezt
rták a vándorzászlóra és ezek a már nem a bizonytalanság talaján ton este 6 órakor tartja meg alaizavak kifejezik az élenjáró üzem, állanak, mint a kapitalista társa- kuló gyűlését a városi tanács közíz élenjáró dolgozók dicséretét, de dalomban, ahol az irodalom ügye gyűlési termében. Az alakuló gyűi fogadalmát is. A vörös lepel le- is leszűkül a burzsoá „irodalom, lést irodalmi esttel kapcsolják egyhullott az ötágú csillagról is, melybe, amelyen a budapesti irók könek tetején büszkén ragyogott: Él- rajongók" üzleti mocsarába. A Ma- zül László Gyula, Urbán Ernő, Véizem. Hatalmas tapsvihar fogadta a gyar írók Szövetsége mojt újabb szi Endre, a szegediek közül pedig
izakszervezet vándorzászlóját és az nagy lépést tesz a vidéki írók munílüzem jelvényt. A dolgozók feláll- kájának támogatására. Szerte az Somfai László, Lődi Ferenc, Szabolcsi Gábor. Kékesdi Gyula, Tolva ünnepelték eddigi eredményeiket és kitörő lelkesedéssel ünnepel- országban megalakulnak az Írószö- nai Péter, Diószegi András szereték a Pártot, Sztálin és Rákosi elv- vetség helyi csoportjai. Ezek első- pelnek.
Ilyen nagy ünnepség még nem
volt a Magyar Kenderben. Délben
2 óra előtt nevetve siettek a dolgozók a gyár felé. Ma veszik át a
textilipari szakszervezet vándorzászlaját A gyárból messzire elhallatszott a vidám zene, még a
mikrofon
is hatigosabbain szólt,
ahogy bemondták a kongresszusi
versenyben élenjáró dolgozók ne
vét és teljesítményét.
Két órát fújt a gyár szirénája.
Egy pillanatra abbahagyták a mun.
kát, átvették a vetülékoraót a sző.
vőben, amott a vitorlák álltak meg
egy pillanatra és a délelőtti dolgozók gyorsan siettek megmosakodni. átöltözni, mert a kultúrterembe csalogatta őket a vidám zene.
Erre a napra díszbe öltözött a
gyár. A tetőn vörös zászlókat lengetett a tavaszias szél, a kapura
kirakott emblémákon ragyogott a
napsugár. Ezek körül apró, piros

V. Zaharov, a magnltogorszki fémfeldolgozó kombinát sztahanovista olvasztóra a békeharc élén jár üzemében, öt küldték unnakldején
a Béke Hfvci II. össz-szövetségi Konferenciájára, — ahol képünk ls
ábrázolja őt felszólalás közben.
Az egyre élesedő nemzetközi
helyzet fokozott helytállást követel a szegedi dolgozóktól is a
békeharc feladatainak megoldásában. Békebizottságaink, amelyek a nemrég megtartott béketörvény-ismertető
értekezlet
óta megerősödve folytatják munkájukat, újabb és újabb eredményeikről számolhatnak be
a
békeharc területénA Szegedi Cipőgyár
békeb'zottsága jó munkával elérte, hogy az üzem
dolgozói
rendszeresen eljárnak a gyüléEekre. A békebizottság tagjai a
nemzetközi kérdések megvitatása és ismertetése mellett
figyelemmel kísérik a
termelés
munkáját is. A
békebizottság
tagjai élen akarnak járni a kongresszusi vállalások teljesítésében. Demeter Antal és Bihari
Isitván békebizottsági tagok például felajánlották, hogy termelésüket 10 százalékkal növelik.
A

Vágóhíd

békebizottságának legutóbbi értekezletén a jelenlévő dolgozók
igen aktivan kivették részüiket
a békeharc feladatainak megvitatásából. Mészáros István elvtárs például ezeket mondotta:

mozgósítani a dolgozókat a békéért folytatott harcra. Felajánlotta, hogy első negyedévi tervét öt
százalékkal túlteljesít!.
Példáját számosan követték és
értékes felajánlásokat tettek a
pártkongresszus tiszteletére.

Az

Attila-utcai

békebizottság tagjai közül a háziasszonyok takarékossággal veszik ki részüket a békeharcból.
A vil'any- és
gázkapcsolókra
egy kis cédulát kötnek, ezzel a
felírással: „Ha nem kell, oltsd
el, takarékoskodj!" Az
eddigi
eredményeik is mutatják, hogy a
takarékossági mozgalom
eredménnyel jár, mert az elmuit hónapban lényegesen csökkent a
villany- és gázfogyasztásuk.

A Gutenberg-utcai
H- számú békebizottság gyűlését az úttörő pajtások nyitották
meg színes műsorral. A
gyűlésen Borsos László nevelő javasolta, hogy kongresszusi felajánlásként a következő
gyűlésre mindenki hozzon magával
egy-egy ú j tagot. A
jelenlévők
nagy helyesléssel fogadták el a
javaslatot.

A Tündér-utcai

békebizottság legutóbbi ülésén is
úttörő pajtások műsora nyitotta
meg a gyűlést.
— En is békét
akarok! —
szavalta az ötéves Bezdán Zsuzsi A Tündér-utcai békebizottság munkájához újabb lendületet
adott ez az értekezlet.
— Gyű'öljük az imperialistáAz Autójavító ÁV
kat, de annál jobban szeretjük
fcékebizottságának titkára egyé- hazánkat — mondották a dolgo
ni példamutatással is igyekszik zók az értekezlet végén-

— A béke legyőz' a háborút,
ha erőinket egyesítjük. — Mészáros elvtárs javasolta,
hogy
minden csütörtökön tartsanak az
üzemben békeműszakot- Az értekezlet résztvevői egyhangú lelkesedéssel elfogadták a javaslatot.

Akikre

BÜSZKÉK VAGYUNK

Kisk undorozsmón
Tóth Imre kilencholdas középparaszit százszázalékos begyűjtési eredménye mellett 110 kiló
búzát ajánlott fel.
Szegeden

özv. Kövecs Józsefné Tompa-utcai hatholdas egyénileg gazdálkodó dolgozó paraszt kenyérgabonából 106, takarmánygabonából 112, burgonyából száz százalékos begyűjtési eredményt ért
el- „C" vételi jegyre
beadott
266 kiló kenyérgabonát.
özv. Csányi Antalné
Tisza
Lajos-utca' lakos is teljesítette
kötelességét a do'gozók államával szemben. Csányi Antalnénak
6 hold földje van. 0 kenyérga-

PÉNTEK. 1951. FEBRUÁR »•

ÁRA 30 FILLÉR.

bonából 153, takarmánygabonából 101, burgonyából 100 százatokig tett eleget begyűjtési kötelezettségének. De még így is
maradt annyi felesleges kenyérgabonája, hogy 501 kilót
beadott „C" vételi jegyre.
Balog József hatholdas dolgozó paraszt A'sóvároson mutat
példát paraszttársainak. Kenyérgabonából 129, takarmánygabonából 101 százalékra teljesítette
begyűjtési kötelezettségét.
Csányi József a Felsővárosi
feketeföldeken jár élen a begyűjtésben.
Kenyérgabonabe
gyűjtési kötelezettségét 126, takarmánygabona begyűjtési kötelezettségét 100 százalékig teljesítette, de „C" vételi jegyre beadott 287 kiló kenyérgabonát.

zászlók táncoltak a szélben. Az
üzem falán két hatalmas piros, fehér, zöld zászló futott le.
A kultúrtermet is díszbe öltöztették. Itt áll a Béke.szobra, amott
a másik sarokban Lenin. Sztálin
és Rákosi elvtársak szobrát veszi
körül virágerdő. Körül az ablakok,
ban vörös és piros, fehér, zöld
zászlók, a mennyezeten pedig zsinórokra fűzve szintén apró vörös
és piros, fehér, zöld zászlók.
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Lelkes, lendületes m u n k á v a l
folyik már közel egy hónapja az
egész országban a Szabad Népelőfizetés
gyűjtésének munkája.
Szeged pártbeli és pártonkívüli
népnevelői is fáradhatatlanul, odaadással végzik e téren munkájukat, amelynek eredménye meg is
mutatkozik.
A Szeged számára
előirányzott 4000 új Szabad Népelőfizető számát az eddig
elért
eredmények már túlhaladták.
Amikor a kampány eddigi összeredményére rámutatunk, amely
kétségkívül kielégítő, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt
sem, hogy nem minden üzemi, kerületi, vagy hivatali szervezetünk
járult hozzá ennek az eléréséhez.
Egyes üzemeknél, kerületeknél és
hivataloknál komoly lemaradások
mutatkoznak az új
előfizetők
megszerzése tekintetében. Már pedig, ha ezek r szervezetek is megteltek volna mindent a Szabad Nép
előfizető táborának növelése érdekében, akkor az eredmény Szegeden sokkal kedvezőbb lenne.
A kampány eddigi
folyamán
többek között jó munkát végzett a
Szegedi Kenderfonógyár, ahol 309,
a Ruhagyár, ahol 146, a Faludimalom, ahol 32, a Vágóhíd, ahol
28. Keramit-téglagyár, ahol 29 új
előfizetőt szereztek a népnevelők.
Ezekben az üzemekben a párt.
szervezet gondosan szervezte meg
az agitációt, jó agitációs módszerekkel és jó agitációs érvekkel látta el a népnevelőket. Mindenütt az
érvelés és felvilágosító munka egyszerűsége, meggyőző ereje rejlik a
népnevelő
egyéni teljesítménye
mögött.
*.V kerületi pártszervezetből jó
eredményt ért el Belváros V., mely
76, Rókus II.. amely 61, Újszeged,
amely 49, Alsóváros I-, amely 46
új előfizetővel gyarapította a Szabad Nép előfizetőinek táborát. A
tömegszervezetek közül a KISOSZ
végzett jó munkát, amely 172 új
előfizetőt szerzett. 'Az MNDSZ 60,
a DISZ 92 új előfizetőt szerzett.
Erősen lemaradt a kampányban
n Magyar Kender üzeme, amely
most nyerte el az élüzemjclvényt.
Ez az üzem a kampány folyamán
még eddig egyetlen új Szabad Nép

előfizetőt sem jelentett. Az Újszegedi Lúdagyár mindössze 17 új
előfizetőt szerzett. A kerületi pártszervezetek közül lemaradás mutatkozik a Belváros Ili-nál, amely
27, Rókus III-nál, amely 16, Felsőváros I-nél, amely 11, Alsóváros
II-nél, amely 3, Kecskéstelepnél,
amely 9 és Béke-telepnél, amely
2 új előfizetővel növelte csupán a
Szabad Nép olvasótáborát.
A tömegszervezeteknél a földinűvesszövctkezet, a DÉFOSZ, és
a Szabadságharcos Szövetség maradtak le, de mindegyiken túl tesz
a Szakmaközi Titkárság, amely eddig mindössze 7 új Szabad Népelőfizetőt szerzett, jóllehet több,
mint 200 csekket vitt ki a kampányra.
A lemaradt szervezeteknél az
utolsó napokban meg kell tenni
mindent, hogy lemaradásukat behozzák. Jobban kell megszervezniük az agitációs munkát,
meg
kell javitaniok az agitációs módszereket és fel keli frissíteni, elevenné kell tcnniök, a mindennapi
élettel közvetlen kapcsolatba kell
hozni az agitációs érveket.
Mindössze két nap választ el
bennünket
a Szabad Nép-kampány lezárásától.
Ebben a két
napban a vasárnapi agitáció különös jelentőséggel bír. Nagyon
fontos, hogy népnevelőink beszéljenek ezen a napon az MDP II.
kongresszusának
jelentőségéről.
Pártunk országos és helyi eredményeiről, céljáról. Beszéljenek arról
is, hogy milyen segítséget nyújt
a Szabad Nép az üzemek dolgozói
és a dolgozó parasztok munkájához, fejlődéséhez. Ha a most következő vasárnap a Szabad Nép.
kampány lezárására az agitációt
jól szervezik meg és jól irányítják pártszervezeteink, hu jó érveket adnak népnevelőinknek és a
népnevelök is fokozott lelkesedés,
sel indulnak a küzdelemre, akkor
nem kétséges, hogy sikerül behozni
a lemaradásukat, újabb
eredményekkel gazdagttják a kon.
gresszusi eredményeket és újabb
százakkal növelik Szegeden a Szabad Kép előfizetőinek táborát.
(P)

A verseny

élén jelenleg

Ismeretes, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Csongrádmegyei
Pártbizottsága kongresszusi zászlót ajánlott fel annak a csongrádmegyei üzemnek, mely legjobban teljesíti a kongresszusi
verseny során elé tűzött feladatokat. A napokiban történt meg
ennek a versenynek első kiértékelése, mely szerint a kongreszszusi verseny élén pillanatnyilag
élüzemünk, a Szegedi Textilkombinát halad.
A megye üzemei közül a Textilkomibinát
teljesítette eddig
leeriobban azokat a feladatokat,
célkitűzéseket, melyeket a kongresszus tiszteletére indított versenv során m^ca e'é tűzött. A
verseny kiértékelése során döntő
módon f'ayetembevették,
hoey
az üzemek a kongresszusi verseny
célkitűzései mellett hogyan vi-onyn'nak az egyéb feladatokhoz, főkéooen
a hostsú le
Járatú
rernrny*%rr*,~idé»eU

megkötéséhez.
A ' Textilkombinátban a dolgozók 82.8 százaléka tett felajánlást a kongresszus tiszteletére. A kongresszusi versenybe a párttagok igen nagy aktivitással
kapcsolódtak
bele,
aimit mutat az is, hogy a párttagság 94.2 százaléka több, jobb
munkával
akarja
ünnepelni
Pártunk második kongresszusát.
A Textilkombinát dolgozói igen
jól teljesítik a kongresszusi kötelezettségvállalásokat, amennyiben a dolgozók 84.7 arázaléka
már teljesítette kötelezettségvállalását. A Textilkombinát számára azonban pillanatnyi elsőséget döntően az biztosította,
hogy igen jó a hosszúlejáratú

Miért nem emelkedik a Szabad Nép-előfizetők száma

A Szabad
Nép-kampányban
Pártunk ismét
megtisztelő feladattal bízta meg a népnevelőket. Célul tűzte
eléjük, hogy
Pártunk
központi lapjának, a
Szabad Népnek minél <öbb új
előfizetőt szerezzenek a munkások, parasztok és néphez hű értelmiségiek
közül. Az eddig
elért eredmények hü tükörképet
adnak arról, hogy egyes alapszerveztek vezetőségei, népnevelői mennyiben tekintették szívügyüknek a feladat minél sikeresebb végrehajtását. Ahol jó az
eredmény, ott jó a pártszervezet vezetőségének munkája, jó
a vezetőség és a
népnevelök
kapcsolata és hibátlan a
kölcsönös támogatás.
As ellennrsés
hiányosságai

munkájának

De nem mondhatjuk el ezt a
Belváros V. alapszervezetéről.
A vezetőség elszakadt a tagságtól, nem tart állandó és szoros
kapcsolatot a népnevelőkkel- Ennek eredménye, hogy
ezideig
mindössze 14 előfizetőt tudtak
szerezni. Ebben
természetesen
h básak a népnevelők is, de legelsősorban hibás maga a vezetőBég. amely hosszú időn át megelégedett azzal, hogy a népneve'ök csak a
rendszertelenül
megtartott értekezleteken
számoltak be elvégzett munkájukról. Nem kértek a népnevelőktől írásban jelentést s így nem
ismerhették meg kellőképpen a
problémákat s nem is
tudtak
megfelelő támogatást
adni a
népnevelőknek. Ha fel is vetették a jelentés megírásának és
beadásának szükségességét, nem
gondoskodtak arról, hogy azok
be Í3 érkezzenek. A
vezetőség
nem ellenőrizte, hogy az alapszervezethez
beosztott üzemi
népneveok miért nem vesznek
rérzt teljes számban az agitációs munkában.
A népnevelők munkájában ie
Btámos hiba mutatkozik. Sokan
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pártszervezetében

nem ismerik fel munkájuk fontosiságát, nem
érzik, hogy a
Párt népnevelőinek lenni megtisztelő feladat- Ezek a népnevelök nem vesznek részt az ér-'
tekezleteken és a felvilágosító
munkában sem.

problémák vetődtek fel a népnevelő munkája közben. Tudatta
a vezetőséggel, hogy ő,
mint
népnevelőfelelős, állandó
kapcsolatot tart a
népnevelőkkel,
nemcsak ellenőrzi a népnevelők
munkáját, hanem jelentős segítséget is nyújt nekik. Szabad idenépimrelő-felelöslth
jében
egy-egy
népnevelővel
nem állnak
hivatásuk
együtt látogatja meg a családomagaslatán
kat s így meg'smeri a népneveés
A Belváros V. alapszervezeté- lők ideológiai képzettségét
agitációs
módszereiket.
hez a kampány ideje alatt 75
népnevelő tartozott. Ezzel szemA P. B. határomat
árai
ben a legutóbbi népnevelő értea hibák
felsaámolásáért
kezleten
csak 28-an jelentek
meg és az előző
értekezleten
Á pártszervezet
valamennyi
sem jöttek össze többen, mint népnevelő
felelősének követnie
35-en. M'ndez azt mutatja, hogy kell Nacsádi elvtárs példáját.
maguk a népnevelőfelelősök sem
Az eddig elmondott
hibákon
állnak
hivatásuk magaslatán. kívül bizonyosfokú kényelem is
Nem gondoskodnak arról, hogy mutatkozik a vezetőség munkáa melléjük beosztott népnevelök jában- Különösen tapasztalható
rendszeresen résztvegyenek az ez a propangdafelelősnél, aki elelőfjzetésgyüjtésben- A vezető- tűri, hogy az alapszervezet két
séggel nem tartanak szoros kap- faliújságján február hónapban
csolatot, csak
néhány szóban mult év novemberi,
decemberi
számolnak be munkájukról- Igy cikkek díszelegjenek.
a vezetőség sem tud megfelelő
A Belváros V.
alapszervezet
támogatást nyújtani a népneve- vezetőségének
a
legrövidebb
lőknek. Ezután érthető, hogy az időn belül ki kell
javítani az
alapszervezet népnevelői csak 14 ag'tációs munka hibáit. Tanulúj előfizetőt tudnak, felmutatni. mányozza át a vezetőség a PoEz az eredmény annál is inkább litikai Bizottság 1950 november
gyenge, mert a Belváros V. kör- 21-i
határozatát az agitációs
zetéhez közel 2000 család tarto- munka megjavításáról. A hatázikrozatban megjelölt feldatok maa
A népnevelőfeleldsök
közül radéktalan végrehajtásával
mindezideig Nacsádi János elv- Belváros V. pártszervezete is a
társ volt az egyedüli, aki rész- népnevelő munka megerősítéséletes és konkrét jelentést adott vel köszöntheti Pártunk n . kon*
,
a vezetőségnek. Megírta, milyen gresszusát-

Igaz hazafiság — proletár nemzetköziség
címmel tartják
meg vasárnap
délelőtt a ..Nemzetközi
kérdések" előadássorozat
harmadik
előadását.
Ma
különösképpen
fontos,
hogy
minden
dolgozó megismerje,
mit
jelent a szocialista, igazi
hazafiasság s mit jelent a proletárinternacionalizmus
eszméje s milyen ellenséges, burzsoá nézetekkel kell felvennünk
a harcot ezen a téren.
A feszült nemzetközi
helyzet minden
dolgozótól
fokozottabb
helytállást
követel. Ezért is fontos elmélyítenünk
az igazi
hazafiság
eszméjét, hiszen az elmult rendszer minden eszközzel igyekezett félremagyarázni
n. hazafiság
fogalmád.
Az előadást, amely nagy érdeklődést
vált ki a szegedi dolgozók
körében, vasárnap
délelőtt 9 árukor
tartják
meg
a Vörös
Csillagmoziban,
_____

élüzemünk

i a Szegedi

Texlilkombinát

halad

szúlejáratú
verenyszerződések
szervezését, úgy, hogy az üzemekben dolgozóknak 56.95 százaléka kötötte meg eddig hoszszúlejáratú versenysaerződését.
Hogy mennyire fontos a verseny minden szempontjának betartása, azt legjobban két szegedi üzem példájából láthatjuk
meg. A Szegedi Ruhagyár és a
Pick Szalámigyár nem foglal el
• Csongrádi
Bútorüsem
valami előkelő helyet a konés a vásárhelyi kötöttárugyár.
greszusi zászlóért folyó versenyA Megyebizottság
kongreszben. Pedig
szusi zászlajáért folyó versenyben a negyedik helyet másik éla
Ruhagyárban
üzemünk, az Újszegedi Kender- a dolgozók 80 s-zázaléka felajánés Lenszövő Vállalat biztosította lást tett a kongresszus tisztelemagának. Ebben az üzemben a tére. A felajánlások teljesítésédolgozók 77 százaléka tett fel- vel sincs különösebb baj, hiajánlást a kongresszus tisztele- szen 88 százalékban már teljeteletére, viszont a felajánlásokba sítették felajánlásaikat a dolgoeddig a párttagságnak csupán 77.5
zók. A párttagság aktivizálásászázaléka kapcsolódott bele. A
nál és a hosszúlejáratú versenyfelajánlást tett dolgozók általászerződések megkötésénél azonban jól viszonyultak a felajánlában már hiányosságok mutatkozsok teljesítéséhez, ugyanis ezen
a héten úgysróIván valamennyi nak. A Szegedi Ruhagyárban a
dolgozó teljesíti felajánlását, s párttagságnak csupán 50.9 száa dolgozók máris újabb felaján- zaléka tett felajánlást a konlásokat tettek. A negyedik hely- gresszus tiszteletére. A dolgozók
re azért szorult le ez az üzem 62.9 száz a léim kötötte meg hoszmert erős lemaradás mutatkozik szúlejáratú versenyszerződését.
a hosszúlejáratú verseny-szerzőA Picit
Szalámigyárban
dések megkötésében. Az Újszea hosszúlejáratú versenyszerzőgedi Kendergyárban, a- kongreszdések megkötése terén mutatszusi versenv szervezése közben
szinte elfeledkeztek erről a fon- kozó hiányosságok vetették erőtos feladatról és ez azt eredmé- sen vissza az üzemet a kongresznyezte. hogy a dolgozóknak csu- szui zászlóért folyó versenyben.
pán 36.5 százaléka kötötte meg Ebben az üzemben a dolgozók
eddig hosizúlejáratú versenyszer- 93.6 százaléka felajánlást tett a
kongresszusra, s ezekből a felződését.
ajánlásokból
a párttagság is
A megye kongreszusi rász'a- igen aktívan kivette a részét,
iáért folyó verseny első kiértéke- amennyiben
a
párttagoknak
lése igen fontos figyelmeztető több, mint 92 százaléka több,
globálisan is a szegedi üzemek jobb munkával
ünnepli Párszámára. A kiértékelésből meg- tunk
kongreszusát.
Viszont
láthatjuk, hogy igen komoly
igen rossz a hosszúlejáratú verhiányosságok
senyszerződések
megkötésének
vannak meglévő eredményeink üteme. Ebben az üzemben a dolmellett ezen a téren. Mi sem bi- gozóknak csupán 29.8 százaléka
zonyítja ezt jobban, mint a szám- kötött ezideig hosszúlejáratú ver.
szerű statisztika.
A szegedi senyszerződést.
A kongresszusi zászlóért folyó
üzemek dolgozóinak csupán 60
százaléka tett- felajánlást a kon- verseny első kiértékelése útmutaresszius tiszteletére. Alig jobb tást jelent az üzemek számára.
ennél az aránynál az üzemekben Megmutatja azt, hogy milyen
dolgozó párttagok felajánlásának területen mutatkozik lemaradás,
százaléka. A párttagságnak csu- milyen területen kell fokozni a
oán 72.8 százaléka tett felaján- munlkát. A verseny állása naplást. amit nem mondhatunk va- ról napra változik, az elsőkből
lami örvendetes tünetnek
ak- még lehetnek utolsóit, s ez forkor. amikor ebben a versenyben dítva is igaz. Tegyük móv jobbá
különösen példamutató,ssal kell a munkánkat, szervezzük még
élen járni párttagjainknak. A gondosabban a kongresszusi verszegedi üzemek általában elha- senyt, s akkor minden üzem
nyagolták a kon,gresszusi ver- várományosa lehet a kon-greszseny szervezése mellett a hosz- szusi zászlónak.
versenyszerződések megkötésének
százaléka. A dolgozók 75.9 százaléka már megkötötte a hosszúlejáratú versenyszerződést.
Jól ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a kongreszusi zászlóért folyó versenyben az elsőség csak pillanatnyilag a Textilkombináté. Szorosan felzárkózott
a Textilkomibinát mögé

A
SZEGEDI
BÚTORGYÁR
DISZ.szervczeténck tagjai legutóbbi ifjúsági gyűlésükön elfogadták
a Szegedi Kenderfonó DlSZ-szervezetének felhívását és vállalták,
hogy
Pártunk kongresszusának
tiszteletére február 16-ig 20 százalékkal növelik az üzemben a
Szabad Nép-eló'fizetóTi Számát. —
Ezenkívül a DISZ-szervezetének
valamennyi tagja előfizet a Szabad
Ifjúságra.

«

Párthirek

Felhívjuk az alap- és középfokú
politikai iskolák vezetőinek figyelmét. hogy a foglalkozást a megbe.
széiés szerint pénteken tartjuk
meg. A középfokúak részére 4 órakor a Pártoktatás Házában, az
alapfokúak részére a Klauzál-gim
náziumban fél 5 órakor. Pontos
megjelenést kérünk.
Agit. prop. osztály
Falujárók, figyelem! A falujárók
részére február 9-én, pénteken délután 5 órakor a Kálvin-tér 6. szám
alatt összevont falujáróértekezletet
tartunk. Minden falujáró pontosan
jelenjen meg.
Alapszervezeti titkárok és vezetőségi tagok!
Felhívjuk az alapszervezeti tit
károkat és vezetőségi tagokat, hogy
pénteken délután 6 órakor a Pártoktatás Házában a vezetőségi tagok részére előadást tartunk. Az
elvtársak pontosan jelenjenek meg.
Agit prop osztály.

A
KISKERESKEDELMI
AV
1951-ben a város különböző
részén
12 vegyesjellegü
vépbolto'
alakit.
A közeljövőben
a Petőfi-telep 2S-as
utcában, a volt Csonka-féle
kocsma
helyiségében
és a
Szabadság-téren
nyílik
népbolt.

A SOMOGYI KÖNYVTÁR kétezer forint értékű ideológiai, iroda,
lomtudományi, orosz-nyelvű szépirodalmi és nyelvtudományi könyvet vásárolt. A könyveket azonnal
kartotékozzák, hogy a könyvtár
olvasói minél előbb olvashassák
ezeket a műveket is.
A SZEGEDI DOBOZGYÁR dolgozói szerdán délután csoportosan
tekintették meg a Magyar-Szovjet
Társaság székházában rendezeti
.A Szovjetunió 16 köztársasága"
című kiállítást. A dolgozók a kiállítás megtekintésekor jegyzeteket
készítetlek s a napokban tanulókörön beszélik meg a látottakat.
A
SZOVJET
JOGI
TANFOLYAM
második előadásán ,A szovjet kolhozjogról"
tart előadást
dr.
Prrbiró
József egyetemi tanár. Az
előadást pénteken délután 5 órakor
tartják
meg a Szegedi
Tudományegyetem nagytermében
(Dugonicstér 13. 11. emelet).

A
SZEGEDI
BÚTORGYÁR
DISZ-szervezete Pártunk kongresszusának tiszteletére megszervezte
kultúresoportját. A csoport első
alkalommal február 24_én mutatkozik be. A DISZ-szervezet kultúr.
és agitációs csoportja állandó felvilágosító munkát is végez. Ennek
eredményeként 75 százalékkal emel.
kedett az üzemi könyvtár olvasóinak száma.
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AZ [RÓNAK LEGYEN KEZÉBEN
A MARXIZMUS-LENINIZMUS IRÁNYTŰJE!
Darvas

József

vallás•

a magyar
az Egyetem 'A'dy-téri épületének
hatalmas előadótermében
gyűltek
össze szerdán este azok a szegedi
dolgozók, fiatalok, idősebbek, nők,
férfiak, akik még többet akartak
tudni a Szovjetúnió életéről, mint
ami eddig tudomásukra jutott, öszszegyültek,
hogy meghallgassák
Darvas József vallás- és közoktatásügyi
miniszter
beszámolóját.
Darvas József a Szovjetunióban járt
íróküldöftség vezetője volt és gazdag tapasztalatokat szerzett az alatt
az idő alatt, amig a Szovjetunióban jár), tanulmányozta a szovjet
életet, a szovjet irodalmat. A hatalmaz termet zsúfolásig megtöltötték az érdeklődök, sőt voltak olyanok is, akiknek nem jutott hely a
teremben, így a folyosóról voltak
kénytelenek meghallgatni az igen
érdekes előadást.
Darvas József minisztert a Magyar-Szovjet Társaság szegedi szervezete nevében Dénes Leó elvtárs,
a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke üdvözölte s vázolta a
hallgatóság előtt, milyen nagyjelentőségű az, hogy Szeged irodalmi és
kulturális életében ennek az előadásnak a nyomán fokozott mértékben érvényesülhet a szovjet példa.
Darvas József előadásának bevezető részében arról
a hatalmas
fejlődésről
beszelt, ami a Szovjetúnióban végbement három esztendő alatt. Az
alatt az idő alatt, ami eltelt, mióta
nem járt a Szovjetunióban. Beszélt
az építőmunka arról a csodálatos
lendületéről, aminek nap, mint nap
tanúi lehetünk a Szovjetúnióban.
Igen jellemző esetet mondott el a
moszkvai Gorkij-utca
építéséről.
Már három évvel ezelőtt is voltak
ebben az utcában hatalmas, gyönyörű paloták, de ezek mellett még ott
álltak a régi Moszkva maradványai: a faházak is. Ma mát ezeknek nyoma sincs. A Gorkij-utca
gyönyörű, 50 méter széles sugárút
s minden ház áz építészet egy-egy
remeke.„Ugy épült ez az utca, hogy
a régi házakat a sugárút közepén
meghagyták^ mig,mögöttük az új
paloták épültek s csak azután bontották le őket. Volt ebben az utcában egy műemléknek számító
szemkórház,
amit semmiképpen
nem akartak lebontani. Viszont, ha
eredeti helyén hagyták volna, nem
lehetett volna tökéletes összhangba
hozni az utcát. A szemkórházat nem
is bontották le, hanem „egyszerűen" 40 méterrel odébb helyezték,
lís ezt az áthelyezést ugy oldották
meg, hogy közben a betegek nyugodtan feküdhettek ágyaikban s a
műtökben zavartalanul folytathat,
ták az operációkat. Sok példát hozott fel még Darvas József annak az
alátámasztására, hogy mennyit változott Moszkva,
— Csak egy nem változott —
a Vörös.téren most is nap, mint
nap százak és ezrek állanak sorba
a Lenin-mauzóleum előtt, hogy csak
egy percre láthassák az üvegkoporsóban fekvő Lenint, aki, elindította
es megszervezte mindazt, ami most
az épülő kommunizmus hazájában
van.
Igen érdekes volt Darvas József
beszédének az a része, ami ezután
következett. A Lenin.mauzóleum
előtti sorban&liásből fűzte tovább a
gondolatsort, ahhoz kapcsolva, hogy
itthon többen felvetették a kérdést:

A
Szovjetunióban
van-e sorbanállás?
— 'A' Szovjetunióban van sorbanKllás — mondotta. — Százas, ezres
tömegek állanak sorba minden nap
a színházak, mozik
pénztáránál,
ahol esetleg egy hétre előre még
lehet jegyet váltani. Hosszú sorok
állanak a könyvkereskedések előtt
csak azért, hogy elöjegyeztessenek
egy még ezután megjelenő művet.
Nagy a fejlődés a Szovjetúnióban,
de ez a fejlődés még nem tud lé.
pést tartani a szovjet emberek kultiirvágyával, a kultúra iránti szomjjalRészletesen beszélt Darvas József arról a gondoskodásról és szeretetről, amellyel a Szovjetunióban
a gyerekeket körülveszik. Beszélt a
szovjet iskolákról, a gyermekottbo.
nőkről, napközi otthonokról, gyer.
niekmühely ekröl,
laboratóriumokról, ahoi a gyermekek mar egész
kicsi korban, játékszerűen űzhetik
azt a foglalkozást, mely iránt leg.
inkább vonzalmuk van. Beszélt
azokról a tapasztalatokról, melyet a
Pionir. és Komszomol-szérvezetekben tett látogatás során szereztek a
Szovjetúnióban a magyar írók és
részletesen beszámolt azokról a lapasztalatokról, melyek a gyermek^odalojjpM kaRceolAÜttn «negr«w

és közoktatásügyi
írók

miniszter

szovjetunióbeli

beszámolója

Szegeden

tapasztalatairól

gadták. Elmondotta, bogy a gyer- hangjára, A szovjet írókkal való tamek és ifjúsági könyvek írói olva- lálkozás során felvetődött az a legsóikkal
égetőbb probléma,
mely pillanatnyilag a mi irodalmunkban megjendszeres kapcsolatot^
mutatkozik. Ez a probléma: a sémasíifrííség. A szovjet írók igen jót
tartanak s munkájukban igen nagy- derültek azon. hogy például Kucka
segítséget jelent az, hogy a gyer- Péter élesen megbírálta Kónya Lamekek komolyan és keményen meg. jost, mert szerelmes verset „mert"
kritizálják a megjelent vagy meg- írni fejlődésünknek ebben a szakajelenés előtt álló ifjúsági könyve- szában, amikor a békeharc fokozott
ket.
követelményeket állit elénk. FagyeDarvas József ezután rátért a jev elvtárs azt tanácsolta: írjanak
szovjet írókkal való találkozásra.
költőink nyugodtan szerelmes ver— Legjelentősebb találkozásunk seket, de csak akkor, ha igazán
— mondotta — az volt, amely szerelmesek!
Moszkvában a Szovjet Írók Szövetsége székházában folyt le és ameA sablonszerűség
lyen a Moszkvában élő szovjet írók
kiküszöbölésének
útja
közül igen sokan résztvettek. Hadd
említsek néhány nevet: Eagyejev, csakis az, hogy úgy nézzük az emTyihonov, Azsajev, Scsipacsov, Bu- bereket,. mint a szovjet írók. Azok
bennov, Tvardovszkij, Malcev. Osa- ugyanis az embert szemtől-szembe
nyin, Galina Nikolajeva, Novikov, nézik, mig a mi íróink igen sokSzurov, Pjervancev . . . Tréfálkozva
az embereknek csak a tarkóját
mondottuk magunk között, hogy a szor
fél világirodalommal ülünk egy asz- látják.
Darvas József előadásában résztalnál.
letesen kitért a fiatal írók nevelése,
Elmondotta Darvas József azokat re. 'A' Szovjet írók Szövetsége munaz értékes elvi és gyakorlati tapasz, kájának ez a kérdés igen nagy rétalatokat, melyeket a megbeszélés szét teszi ki. E mellett a Gorkij insorán a szovjet íróktól szereztek. tézet a szovjet frók százait neveli.
Eagyejev egyszerűen és tömören vá— Kicsit viszolyogva léptünk be
zolta előttük, mi lőhet az az út, ebbe az intézetbe — vallotta be
melyen a magyar íróknak is járni előadásában — mert úgy gondoltuk,
kell. ha azt akarják, hogy a magyar hogy akiben nincs írói tehetség,
irodalom valóban szocialista realis- azt úgysem lehet íróvá nevelni, aki
ta irodalom legyen. Elmondotta, pedig tehetséges, az úgyis író lesz.
milyen hatalmas segítségei jelent a Ebben az intézetben aztán meglátszovjet írók munkájában a kritika tuk, hogy ez téves álláspont. Az
állandó alkalmazása. Ez a kritika igaz, hogy akinek nincs tehetsége,
nem ledorongoló, hanem elvtársias, azt nem lehet íróvá nevelni, de akisegítő kritika, mely átsegíti az író- nek van tehetsége, azt rendszeres és
kat a nehéz problémákon. Fagycjev módszeres neveléssel sokkal kitűtisztázta a magyar írók előtt a szo. nőbb íróvá lehet nevelni, mint válcialista realizmus problémáit. Az, hatna, ha haladna az úgynevezett
hogy az író valóban ábrázolni tud- „ösztönösség" útján.
ja az életet, nemcsak felszíneiben,
Beszédének befejező részében elhanem összetettségében, bonyolultságában szükséges az, hogy az író mondotta Darvas József, hogy a
tökéletesen ismerje az életet, mely- Szovjetúnióban milyen nagyra értékelik a magyar nép irodalmát és
ről írni akar.
milyen figyelemmel kisérik a maNem elég azonban, hogy az író gyar nép útját. Figyelemmel kiséegyszerűen ábrázolja az életet, ha- rik, hogy jól sáfárkodunk-e azzal a
nem szükséges az, hogy fejlődésé- szabadsággal, melyet a szovjet hőben adja az élet ábrázolását, fejlő- sök vérük hullatásával harcoltak ki
désében mutassa meg azokat a ten- számunkra. Darvas József ott, a
denciákat, melyek ma még nem Szovjetúnióban igététet tett, bogy a
uralkodók,
de holnap már azzá magyar írók minden erejüket meglesznek. Ehhez azonban az szüksé- feszítve küzdenek azért, hogy náges hogy az író ismerje a jövő út- lunk, Magyarországon minél gvor.
jait, hogy kezében legyen
saban, minél eredményesebben épüljön a szocializmus s Pártunk vezetésével minél eredményesebben folya
marxizmus-leninizmus
tathassuk a békeh'arcot, melynek
iránytűje.
élén a nagy. Szovjetúnió, mindanyA szocialista realista irodalom nyiónk példaképe és tanítómestere,
azonban ezen túlmenően át is for- a nagy Sztálin áll. Ennek az ígéretmálja, át is gvurja az embert, az nek a betartására hívta fel a szegeéletet. Ezért hangsúlyozza a szépet di írókat is.
és a jót, ezért bírálja a rosszat és
A beszéd befejeztével a jelenléa mult maradványait.
vők hosszan éltették a Szovjetúniót,
Különösen arra hfvta fel a figyel- Sztálin elvtársat s a mi nagy Pármet Fagyejev elvtárs, hogy az írók tunkat és vezetőjét Rákosi elvtár— ugyanúgy, mint a szovjet frók sat.
— állandóan benne éljenek a valóA „Tiszatáj" frói munkaközösség
ságban, egy pillanatra se veszítsék nevében Szabolcsi Gábor, az Egyeel kapcsolataikat a tömegekkel, él- tem nevében pedig Kalmár László
jenek a tömegek között, figyeljenek rektor szólt hozzá Darvas József
fel a tömegek javaslataira, kritikai előadásához.

ELŐRE IFJÚSÁG
I j a h b kongresszusi felajánlást tettek
a Ruhagyár ifjúmunkásai
Szerdán délután lelkes hangulatú köszünthessék Pártunk kongresszuelméleti ifjúsági napon csatlakozott sát. Gulyás Margit ifjúmunkás Szaa Szegedi Ruhagyár DISZ szerveze- bad Ifjúság terjesztési versenyre
te a Szegedi Kender DISZ fiataljai- hfvta Szabó Máriát s egyben vállalnak versenyfelhívásához.
ta, hogy egy selejtcsökkentö brigáHusztig Dezsőné is
Az ifjúmunkások örömmel fogad, dot szervez.
ták a versenyszempontokat annál is versenyre hívta Bartók Béla sztainkább, mert eredeti kongresszusi hanovistát és felajánlotta, hogy febfelajánlásukban több hasonló válla- ruár 24-ig jó felvilágosító munkálást tettek. Az ifik ezeket a felaján. val 30 Szabad Ifjúság előfizetőt
tásokat 50—70 százalékban már tel- szervez be.
jesítettek is, s az ifjúsági napon
többen még pótfelajánlásokat is tettek.
Megkezdődött
Prágában
Szitkai Ágnes eredetileg vállalta,
hogy termelését
147 százalékról
a DÍVSZ
végrehajtó
155 százalékra emeli, jelenlegi telbizottságának
ülése
jesítménye 177 százalék. Hasonló
Nagy Anna eredménye is, ö 115 száA
DIVSz
végrehajtó
bizottságázalék helyett ma már 143 százalék,
nál tart. Elekfalvi Katalin is mun- nak ülését szerdán nyitották meg
kamódszerének megjavításával 163 Prágában.
százalékos eredményt ért el. De soA prágai ülést az olasz Enrico
rolhatnánk még Simon Józsefnél:
Belingner,
a DlV'Sz elnöke nyitotté
Zádori Ilonát, Zádori Máriát, Klam.
píer Dórát, akik mind példásan meg. Jíangsúlyozta. hogy a DIVSz
megállják helyüket, mind a terme- végrehajtó bizottsága mostani ülélés, mind a társadalmi munka te. sezésén elsősorban az ifjúságnak a
rén.
'A'z ifjúsági gyűlésen Elekfalvi nemzetközi békemozgalomba való
Katalin felajánlotta, hogy február még erőteljesebb bekapcsolódását és
24-e méltó megünnepléséhez mun- a Berlinben megrendezendő idei
kamódszerének átadásával is hozzá- VIT-et készíti elő.
járul s Ígéretet tett, hogy a százszáEzután a DIVSz alelnöke, Nikozalékon alól teljesítő ifjúmunkások,
kai még többel foglalkozik, hogy laj Mihajlov. a Komszomol főtittnog tafefe m jobb ásá fanmádttóvoikára JWtte
wc étoadfet.

Hírek a kongresszusi versenyről
Tudósítóink jelentik
A DOBOZGYÁR
dolgozói egyre.kimagaslóbb eredményeket érnek él a
kongresszusi
versenyben,
Mivel
még egyideiq ök időbérben
d'dgoz7iak, így nehezebb náluk a kiértékelés is. Eddig legszebb eredményt a
gyógyszeres
dobozkészítőknél
Mészáros Anna,
Farkas
Mária,
Juhász Mária, a zacskókészhőknél pedig Bálint Lajosné és Szankai
Istvánná ért el.

A SERTÉSHIZLALÓ ÁV.nál Bó.
dai Mihály cs Barna Kázmér brigádja jár az élen, akik az eddig
felajánlott 1 százalék takarmányhasznosítás csökkentését már jóval túlteljesítették. A malmosok
közül Domonkos Mátyás is jelentós
megtakarítást ért el az áramfogyasztás terén. A vállalat valamennyi dolgozója keményen dolgozik s a munkaidő' száz százalékos
kihasználásával már o munkafelajánlók 50 százaléka teljesítette is
kongresszusi felajánlását.
A KÖZTISZTASÁGI TELEPEN
Csízik Ferenc, Kiss József, Csa
nádi István ég Bán József utca.
seprők és lóapolók vállalták, hogy
napi tiz-tizenkétezer négyzetméter
takarítási
területet 1500—2000
négyzetméterrel felemelik, ezt a
felajánlást már 40 százalékkal tú'szárnyalták.
A
KISKERESKEDELMI
ÁV
dolgozóinak
75 százaléka
tett kongresszusi
kötelezettségvállalást.
A
felajánlások
értéke H.Q50
forint,
amelyet már 50 százalékban
végre
is hajtottak.
A
kötelezettségvállalás teljesítésében
kiemelkedő
eredményt ért el Józsa János, a kiskereskedelmi komplex-brigád
vezetője, aki eddig
több
mint 2 mázsa
ócskavasat
szedett össze és juttatott el a gyüjtötelepre.
Felajánlását eddig 250 százalékra
teljesítette. Decker József, a dekorációs-brigád vezetője újítást
vezetett be a
kongresszus
tiszteletére
s amellyel
több mint hatezer forintot
takarít
meg a vállalatnak.
A
kirakatok

alapdekorálásához
hxdlárnpaph*
használ és az eddig eldobott
apró
papírokat,
kartonokat
is
újforniájú betűk alkalmazásával
100 százalékig
felhasználja,
A
dekorációs
brigádban
igen jó
munkát
véges
még Szögi Zoltán és Juháss
Ferenc,

A SZEGEDI CIPÖNAGYKERES.
KEDELMI ÁV do'gozói az árumnzgatás megkönnyítése szempontjából kongresszusi felajánlásként át.
rendezték helyiségüket. Vállalásukat a határidő előtt 4 nappal előbb
befejezték. Egyéni kötelezettség,
vállalások közül itt kiemelkedő
Bauda István szövetkezeti felelős
felajánlása, aki vállalta, hogy a
földművesszövetkezetek megrende.
léseit 3 órán belül elintézi. A többi
kereskedelmi dolgozók Is csatlakoztak ehhez a vállaláshoz azzal a
módosítással, liogy ők a helyi cipőboltok megrendeléseit teljesítik
ugyanennyi idő alatt. Az adminisztrációt végző dolgozók az 1950 évi
mérleg, az operatív és statisztikai
jelentések határidő előtti elkészítését ajánlották fel,
A SZEGEDI RÖVIKÖTNEL Lévai Tibor és Csu.eási Gyula jár
élen a február 24 c méltó megünneplésére vállalt felajánlások telje,
sítésében.
A SZEGEDI
PEDAGÓGIAI
FŐISKOLA
dolgozói
legutóbbi
szakszervezeti gyűlésükön
valamennyien
értékes
munkafelajánlást
tettek
Pártunk
I I . kongresszusának
tiszteletére. Többek között dr.
Ventilla
Sándor,
a gazdasági
hivatal vezetője 10 ezer forintos
megtakarítást
ajánlott
fel. A történelmi
tanszék
nevében dr. Végh Joachim
főiskolai tanár is vállalta, hogy a második
félév előadásainak
anyagát
beütemezik és azt a félév kezdetén ismertetik a hallgatókkal
és korrepetálásokat,
konzultációs
órákat szerveznek, hogy ezzel is elősegítsék a
jobb tanulmányi
eredmények elérését.

Az USR Kommunista Párlia Országos Bizottságának
nyilatkozata harcra szóütia fel az amerikai népet
Truman „rendkívüli in:ézkcdései" elten
Az Egyesült Államok Kommu- következménye: támadás az Egyenista Pártjának Országos Bizott. sült Államok békét kívánó lakossá,
sága nyilatkozatot tett közzé, ga ellen,".
melyben hangsúlyozza, hogy szé„Országszerte tiltakozást kell'
leskörű harcot kell szervezni Truszervezni
— mondja a nyilatkozat
man „rendkívüli intézkedései" el— Truman intézkedései ellen, amelen.
Az Országos Bizottság a sztráj- lyek az országot egyre jobban bekoló vasutasok széleskörű támoga. lesodorják a koreai háborúba, Trutására szólít fel, akik Truman man törekvését az új világháború
„rendkívüli intézkedéseinek első kirobbantására és arra. hogy a
rendkívüli állapot bevezetésével a
áldozatai."
A nyilatkozat hangsúlyozza an- Wall-Street diktatúráját valósítsa
nak szükségességét is, hogy „hatá meg. meg lehet és meg kell hiúsí.
tvzott harcot folytassanak az egész i tani" — fejeződik be a nyilatkokatonai program ellen, amelynek' zat.

Fogyasztási eljárással süllyesztik
a földalatti gyorsvasút
Batthyány-téri
aknáját
A budapesti földalatti gyors
vasút Batthyány.téri földalatti aknájának
süllyesztési munkájánál
fagyasztási eljárást alkalmaznak.
A fagyasztási eljárás során egy
sorozat csövet fúrnak le a mélybe: a megépítendő akna helye köré. A csövekbe túlhűtött folyadékot bocsájtanak be, amely a csövek környékén megfagyasztja a
talajvizeket. Ezek a fagyott ta.
lajrétegek egy bizonyos idő után
körben összeérnek és talajvíz.men
tes, kemény, víz át nem eresztő

réteggel veszik körül az aknaépítés
helyét és igy sokkal könnyebben
kiáshatják az aknát. Hasonló mód-,
szerrel fogják építeni a mozgólépcsőkhöz szükséges ferde alagutakat js„ •
Az új munkamódszert hosszú kutató munka előzte meg.
A fagyasztó berendezéseket a
szovjet tapasztalatok alkalmazásával a hazai ipar állítja elő. így még
ezév első felében megkezdhetik a
Batthfány-téri aknánál a fagyasz.
tá.si munkálatokat.

Elkészült a nagylaki iskola
Nagylakon az utóbbi időben nagy
probléma volt az iskolahelyiség kérdése. Egyre többen jártak iskolába
és egyre kisebb lett a férőhely. A
megyei tanács oktatási osztályának
javaslatára az ősz elején új iskola

építését kezdték meg. 55.000 forintot irányoztak elö erre a célra. A
munkálatok n napokban befejeződtek és az új épületben rövidesen
megkezdődik a tanítás.

Az MDP II. kongresszusa
tiszteletére február 24-ig
újabb 37 üzemi kultúrotthon
kezdi meg működését

Moszkvában megnyílt
a szerszámgépipari dolgozók
szakszervezetének
V. kongresszusa

Üzemi kultúrotthonhálózatuiik
ebben az esztendőben tovább szélesedik. A pártkongresszus tiszteletére újabb 37 üzemi kultúrotthont avatnak fel. Ezek között lesz a hódmezővásárhelyi
magasépítési vállalat kultúrottMi

A moszkvai „Vörös ploretár"gyár munkásklubjába, február 6.
án megnyílt
a szerszámgépipar,
dolgozók szakszervezetének V. kon
gresszusa. A kongresszuson a Szovjetunió minden, részéből éiteartt
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PENTEK,

Csehszlovák jegyzék az Egyesült Államok,
Nagybritannia és Franciaország kormányához
Nyugat-Németország ú;rafettegyverzése
kérdésében
A csehszlovák kormány szerdán
azonos szövegű jegyzéket intézett
az Egyesült Államok, Nagybritannia
és Franciaország kormányához:
Az amerikai
nagykövetnek átnyújtott jegyzék
a többi közölt
megállapítja:
„A németországi események leg_
utóbbi fejleményei arra kényszerítik a csehszlovák kormányt, liogy
újból ismertesse álláspontjait a német kérdésben".
A jegyzék ismerteti a nyugati megszálló hatalmak politikájának következményeit Nyugat-Németország,
ban, majd rámutatott: „Csehszlovákia biztonsága a német agreszszió minden lehetőségének kiküszöbölésétől függ. 'A' csehszlovák nép
azonkívül tisztában
van azzal,
liogy nemcsak saját biztonsága, do
valamennyi európai nemzet biztonsága is a német kérdés megöl,
dósától függ, mert ez alapvető feltétele a béke biztositúsának.
A csehszlovák nép biztonságának fenyegetését látja azokban a
közvetlen katonai
intézkedések-

ben, amelyek Nyugat-Németország
bekapcsolását célozzák a nyugati
hatalmak támadó terveibe. A nyugati hatalmak terveik érdekében
nyugatnémet hadsereget szerveznek
és újjáépítik a nyugatnémet hadi.
termelést".
A jegyzék ezután
hangsúlyozza,
liogy az imperialisták céljukat csak
úgy tudják elérni, ha az új német
agresszióval kapcsolatban felélesztik a revansvágyat a szomszédok
rovására
„A csehszlovák kormány — folytatja továbbá n jegyzék — teljes
mértékben csatlakozik a Szovjetúnió kormányának ahhoz a javaslatához. amely a külügyminiszterek
értekezletének összehívását kívánja
és felhívja az Egyesült Államok
kormányát, hogy az értekezleten
való részvétellel járuljon hozzá a
német kérdés békés rendezéséhez.
A csehszlovák kormánynak szilárd
meggyőződése, hogy ennek a kérdésnek megoldása a világbéke fenntartásának legfőbb feltétele" — fe.
jezödik be a jegyzék.

A jugoszláv munkások bérének vásárlóereje
mindössze tizedrésze a háború előttinek
„Az internacionalizmus zászlaja
alatt" ctmű. Bukarestben megjele.
nő lap, amelyet a jugoszláv politikai emigránsok adnak ki, a jugoszláv dolgozók ellátására vonat,
kozó legújabb titóista rendeletről ír.
Titóék ezévi költségvetése szerint — hangzik a cikk — 120 milliárd dinárt költenek katonai cé.
lókra. Ezzel az összeggel a jugoszláv dolgozó tömegek életszínvo.
nalát csökkentik újból.
Az elsőrendű közszükségleti
cikkek árát nemrégen emelték
száz százalékkal
Ez az áremelés nem kevesebb, mint
24 milliárd dinárt lopott ki a jugoszláv
dolgozók zsebéből. Az
iparcikkek vásárlására jogosító jegyeket egymás után vonják meg a
dolgozóktól, Horvátországban leg.
utóbb 70 ezer munkást fosztottak
meg az iparcikkek vásárlásának
lehetőségétől.
A ..Vjesnik" című zágrábi lap
jelentése szerint „az egyes árucikkek árát ezután nem határozzák

meg, hanem az árak a kereslet és
kínálat szerint alakulnak majd."
Ez azt jeleinti, hogy
minden kereskedő annyit kérhet árujáért, amennyi neki
tetszik.
A munkások tehát még kevesebbet
tudnak vásárolni, mint eddig. A
kulákoknak ezzel szemben minden
lehetőségük megmarad arra, hogy
felvásárolják az árukat és üzérkedjenek a különféle ellátási jegyek,
kel is.
A Tito-banda a munkások reál.
bérét már annyira lecsökkentette,
hogy az mindössze 10 százalékát
leszi ki a háború előttinek. Ugyanekkor a dolgozó parasztságot szintén kizsákmányolják. Tito politi.
kája azt eredményezte, hogy
Jugoszláviában az elhalálozási
arányszám 28 százalékkal ma.
gasabb. mint Indiában.
A jugoszláv munkások még a
legkisebb munkahelyen ís szervezetten harcolnak a kizsákmányoló
Tito-klikk ellen

Az albán
kormány
tiltakozott
a tiranai
olasz követségen
az
albán
légi felségteriilet
ismételt
megsértése
ellen
A csütörtök reggeli albán lapok közlik annak a szóbeli jegyzéknek szövegét, amelyet az Albán Népköztársaság külügyminisztere intézett a tiranai olasz
követséghez az albán légi felségterület olasz repülőgépek részéről történt isimételt megsértése ügyében. A jegyzék megállapítja, hogy január 4. és január 28. között olasz repülőgépek kilencíziben sértették meg
Albánia légi területét. A január 26-án és 27-én albán terület
felett elszállt olasz repülőgépek

az országba a háborús bűnösök
és hazaárulók szervezetének propagandaanyagát dobták le.
A
Albán
Népköztársaság
külügyminisztériuma
erélyesen
tiltakozik az olasz repülőgépek
durva határsértései ellen.
Ugyanakkor az Albán Népköztársaság
külügyminisztériuma
felhívja az olasz kormány figyelmét arra a súlyos felelősségre
amely az Albán Néplcöiztársiasággal szemben ellenséges magatartása folytán reá hárul.

Egyre nagyobb lendülettel folyik a szovjet dolgozók
szocialista versenye a Legfelső Tanácsok
választásának tiszteletére
A szovjet sajtó beszámol arról, hogy a szovjet nép hogyan
készül a Legfelső Tanácsok megválasztására.
Mint a Pravda közli, a leningrádi Kirov-választókerület dolgozói lelkes munkateljesítménynyel válaszolnak arra az örömhírre, hogy Sztálin elvtárs beleegyezését adta hogy a kerület
őt jelölje képviselőjének a Legfelső Tanácsba,
A leningrádi dolgozók élén
n háromszorosan kitüntetett
Klrov-íizem dolgozói haladnak, akiknek teljesítménye
túlszárnyalta a januári tervet.
Riga üzemeiben és gyáraiban

„Tarkakockás"
A Szovjetunió
dicsőséges felszabadító hadserege szétzúzta a fasizmust Németországban
és annak keleti részében megteremtette a lehetőséget arra, hogy a német
nép
maga irányíthassa
sorsát. A nyugati övezetekben azonban az angolszász imperialisták
újra fel
akar.
ják
használni a német
dolgozókat
aljas céljaik érdekében és új nyugatnémet
agressziói
hadsereget
szerveznek. A német hazafiak mindent megtesznek,
hogy
megakadályozzák
ezt
n
bűncselekményt,
amely újra
egy támadó
háború
eszközévé tenné
Németországot.
E küzdelemből kiveszi részét
a
demokratikus
német filmgyártás
is.
A közelmúltban
mutatták
be Magyarországon Kurt Maetzig
nemse.
ti-dijas rendező filmjét, az „Istenek
tanácsát".
Ez a film
leleplezi
a
második világháború
bűnöseit
és
rámutat arra, hogy ma ugyanezek
szeretnének egy új háborút kirobbantani. A film
közelről
mutatja
meg a nagytőkések
gaztetteit.
A Szabadság-filmszínház
tegnap,
csütörtökön
a neves rendező
új
filmjét, a ,,Tarkakockás"
című filmet mutatta be, amely ugyanezt a
kérdést a másik oldalról, a kizsákmányolt munkások életén át ábrá1
zolja, ;
A film története végigvezet bennünket a Vilmos-császári
Németországon, az első világháborún,
a
wevnári Németországon,
a hitlerizmuson és a második
világháborún.
Megmutatja
a német munkás szenvedéseit és megalázottság át a különböző
időszakokban.
Németországnak
béke kell, mert
egyébként elpusztul, A
legfiatalabb
nemzedék feladata,
hogy megtalálja az új utat, a béke útját" — ezek
a szavak hangzanak el a főszereplő
ajkáról s ezzel a nagy
gondolattal
zárul a film.
Az utóbbi évek eseményei, amelyek a demokratikus
Németországban
lejátszódtak,
megmutatják,
hogy a békébe vetett hitnek
reális
alapjai
vannak, akár az egységes
német ifjúság
nagyberlini
találkozójára, akár a nyolc
ország
külügyminisztereinek
közösen
kiadott
nyilatkozatára
gondolunk.
Ezért
van különösen nagy jelentősége
a
„Tarkakockás"
cimü filmnek, amely
az egész dolgozó, a békéért harcoló
német nép kívánságát
és akaratát
hirdeti.
A
filmet a
Szabadság-filmszínház egy hétig tartja
műsorán.

APROHIRDETESEK
FOGLALKOZÁS

REGGELI órákra bejárónőt felveszek. Kigyó-utca I. III. 9. 16762
ÜGYES bejárónőt azonnalra felveszek. Székely, Somogyi-utca 7.
ADÁS-VÉTEL

KÉT darab márványlap 65 cm hosz
szú, 50 cm széles eladó. Cim a
kiadóban
KERÉKPÁR

varrógép, írógép javí-

tása szakszerűen Rádió O K A utalványra, kerékpár-gumik.
alkatészek
kaphatók Kelemennél. Kelemen-utca
11 szám

KESZTYŰ harisnya, divatos kardigánok 9álak nagy választékban.
Pauluszné, Kölcsei-utca 3.
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát
(hibás is lehet) magas áron megvételre keresek. Fischer órás. Szeged, Klauzál-tér.
EGY 200 kg-os mázsa és egy pár
4l-es férfi birgeri csizma
eladó.
Somogyi-utca 24, Koszorús. 16780
HASZNÁLT szekrényeket és asztalokat keresek megvételre. Kossuth
La jos-sugárút 29.
16777
DIÓFA ASZTALOK, kerekes mángorló, szekrények, vitrin, padlásholmi elndó Deák Ferenc-utca 2,
házfelügyelő,'
.16779

ELADÓ egy 10 hónapos ártány
süldő erős viharkabát, munkanadrágok. Szivárvány-kitérő, trafik.
IRODAI írógép eladó. Török-u. 7.
Festéküzlet.
9
16768
FIGYELEM! Ha olcsó és szép húst
akar vásárolni, keresse fel özv.
Szabó Zoltánnét az Attila.utcában,
ahol naponta elsőrendű hízott lóhúst, rántani való csikóhúst és szamárhúst kaphat.
16764
KÖVÉR szamár, friss lóhúsok, kol.
bászáruk kaphatók Lóhúscsarnokban, Valéria-tér 10.
16770
PUHA háló eladó, hétköznap 10—
1-ig, Szénit György.utca 8. I, em.
LAKÁS
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KÜLÖNFÉLÉK

SZÁNTHÓ cipőüzlet Kigyó-utca 1
szám alá áthelyezve.
SZEKSZARDY bőröndöstizletét Ki.
gyó-utca 2 szám alá helyezte.
BŐRKABÁT javílás vízhatlan festéssel szakszerűen készül, Csordás
börruhakészitőnéL, Szt Miklós-utca
7 szám,
BAKITY MÁRl'Á névre szóló bejelentőlapokat találtak. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban.
KUTYA elveszett fehér, Szürke,
foltos, óriási dándog hím, szájkosárral, nyak- és derékővel. Meg.
találója, vagy nyomravezetője ju
tal ómban részesül. Mikszáth Kál
mán-utca 23. Toll-üztct.
16772
KÉREM azt a kis alacsony, rövid
bekecsbundás nőt, aki egy magas
férfivel szerdán délután fél 4 órakor a Tüdőgondozó előtt egy barna-kockás sálat felvett és a rend.
őrpalota felé elsietett, saját érde
kében adja le a kiadóhivatalban.
Jutalmat kap tőlem.
16760

BÚTOROZOTT szoba három férfi
részére fürdőszobahasználattal kiadó Sztálin-körút 9. I. 1.
16771
EGY fekete öltöny, kosztümnek is
átalakítható, eladó.
Széchenyi-tér
7. I. cm. varroda.
16781
NAGYKÖRÚTON belül, lehetőleg
magánházban, földszintes, vagy elsőemeleti, két, esetleg háromszoOKTATÁS
bás lakást keresek, költségmegté.
ríbéssel, vagy nagyobbért cserébe. MAJOR Akos gyors, és gépíróiskoAjánlatokat „Március" jeligére a la új tanfolyamaira beiratás napon16740
kiadóhivatalba,
16774 ta, Bocskay-u. 4,

a választás tiszteletére szintén
szélesedik a szocialista verseny
a termelési tervek határidő előtti teljesítéséárt. Különösen nagyarányú politikai
lendület és
lelkes munka tapasztalható ezekben a napokban a rigai hármas
számú választókerületben, amelynek dolgozói Sztálin elvtársat
jelölték képviselőjüknek.
Az Izvesztija jelenti, hogy a
Karagandai szénbányavidéken
a legjobb sztahanovisták százai egyéni teljesítményszámlát nyitottak a választások
tiszteletére.
Ennek a mozgalomnak a kezdeményezője Sein komszomolista
bányász, a 31-es számú tárna

IS"20

százalékkal

fcányakombéjn-vezetője, aki kötelezte magát, hogy február 18ig teljesitményszámláján
eöer
tonna szén lesz, amelyet terven
felül teljesít.
Mint a Krasznij flott jelenti, a
Leninszki
bányavidék egyik
legnagyobb szénibányájának,
a Kjrov-bányának dolgozói
naponta többszáz
mázsa
szénnel többet
termelnek,
mint jar.uár megfelelő napjaiban.
Nagy lelkesedéssel dolgoznak a
„komintern"
Exkavátor-üzem
dolgozói is és határidő előtt teljesítik a megrendeléseket
a
kommunizmus nagy építkezései
részére.

túlteljesítették

kongresszusi felajánlásaikat a Ruházati NV dolgozói
(Tudósítónktól). Dolgozóink az
egész országban — köztük a szegcdi
Ruházati NV-ben is — keményen
harcolnak
a kongresszusi kötelezettségvállalások teljesítéséért. Min.
den nap nagy érdeklődéssel figyelik a termelési eredmények kiértékelését. Szabad idejükben, a munkapad mellett is azon gondolkodnak, hogyan tudnának még jobb
eredményi elérni. Ennek a gondolkodásnak megvannak az eredményei is. Üzemünk sok-sok dolgozója már nemcsak a kongresszusi vállalását teljesítette, hnnem azt 15—
20 százalékkal túl is szárnyalta.

A kongresszusi felajánlás túlteljesítésében élenjárnak:
Bácskai Jánosné 145, Rozóki Pál 125, Bálint
Gyuláidé 124. Susula lvárolyné 112,
Révész Mihály 145, Husztlg Dczsö.
né 167, Ricsz I.njos 161, Vajas l-'e.
renené 140, Szitkai Ágnes
166 és
Kardos Sándorné 1.12 százalékkal.
Ezek az eredmények még nem véglegesek, mindennap emelkednek 2—
3 százalékkal. Dolgozóink, megfogadták, hogy nemcsak Pártunk kongresszusáig, hanem
továbbra
ís.
megtartják ezeket az eredményeket.
Nyilasi György
Ruházati NV.

II Kínai munkásság tilíakoziK a népi Kínát
rágalmazd ENSZ-Katározat ellen
lyet Csu En Laj külügyminiszter ebben a kérdésben tett, pontosan kifejezi a kínai munkásság és a kínai nép álláspontját.

Az öaszkínai Szakszervezetek
Állandó Bizottsága nyílt levelet
intézett valamennyi ország munkásságához. A levélben megállapítja: A Kínát jogaértő ENSzhatározat azt mutatja, hogy az
amerikai kormány nem a békét,
hanem a háborút kívánja és halálos ellensége a kínai népnek,
valamint a világ minden békeszerető népének.
A kinai nép nagy és igazságos mozgalmát, az agresszió ellen nem semmisítheti meg az
amerikaiak által gyártott ENSzhatározat. Az a nyjatkozat, me-

A Ferdouszi című lap jelentése szerint amerikai harckocsik é3 ágyúk érkezése BenderSahpurba,
majd
Teheránba,
nagy felháborodást és elégedetlenséget keltett Iránban.

SZAKSZERVEZETI-HIREK

A VB. e'nölce közli:

Nagy felháborodás Iránban
atner kai nartíocsik és ágyúk
érkezése míalt

A Textil Ruházati Szakszervezet
A baktói lőtéren 28-áig behelyi csoporija értesiti tagjait, zárólag '7 órától 16 óráig éles
hogy február 11-én délelőtt 9 óra. lőgyakorlat lesz.
kor taggyűlést tart. Kérjük a tagokat, hogy tagkönyveiket hozzál:
MNDSz-HlREK
magukkal, mert új tagkönyvet oszPénteki nőnapok 6 órakor: Bal.
tunk ki. Feltétlen és pontos megváros I, Móraváros pártelőadóval;
jelenést kér a Vezetőség.
Felsőváros, Fodor telep, Rókus,
DÉFOSZ.HIREK
Petőfi I, Martos Flóra. Belváros II.
Természettudományi előadást tart 5 órakor. Orvosi előadást tart a
9-én este 6 órakor a rókusi szerve- Szendrei Juiia-csoport 6 órakor, a
zet, Kossuth Lajos-sugárút 75. sz.
alatt, a belvárosi szervezet, Jósika- Petőfi-telep II. 7 órakor. A Szen.
utca 2. szám alatt és a baktói szer- drei Ju'.ia-csoportban 5 órakor olvezet. A móravárosi szervezet, Pe- vasó kör. A Béke-telepi csoport 6
tőfi Sándor-sugárút 81, szám alatt
a paprikntermelésről, az alsóvárosi órakor filmvetítést rendez. A Posszervezet, Földműves-utca 7. szám tás MNDSZ-csoport szombaton fél
alatt kertészeti és gyümölcsfaápulásról tart előadást ugyancsak 9-én 5 órakor a főposta kultúrtermében
nőnapot tart.
este 6 órakor.
DÍSZ-HÍREK

Szombaton délután 5 órakor a
politikai
körzetvezetők
részére
szeminárium.
Üzemi, középiskolai és egyetemi
politikai kör-vezetők részére vasárnap, február 11-én 9 órakor megyei konferenciát tartunk Hódmezővásárhelyen, a Pártoktatás Házában.
A péntek délutánra hirdetett gaz.
dasági értekezlet elmarad.
Városi

DlSz-bizottság.

MSZT-ÍIIREK
MSZT kultúrpropagandisták f'•,
gyelem!
Üzemi, kerületi, hivatali propagandistáknak értekezletet tartunk
ma, pénteken este fél 6 órakor.
Felsőváros I. szervezete „Szovjet
hősök _ szovjet emberek" címmel
előadást tart 9.én este 7 órakor,
melyre mindenkit meghív és elvár
a Vezetőség.

VÁLTS
Nyeremény betétkönyvet
az Országos Takarékpénztárnál,
postahivataloknál

Sorsolás

fiókjainál,

félévenként

Betétedet

megsokszorozhatod

!
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Senki sem jogosította fel az Egyesült Államokat
vagy MocArthurt,
hogy Taivan „biztonságát védelmezze"
— mondotta

Carapkin

Az ENSZ politikai bizottsága ked_
tien ismét megkezdte annak a panasznak tárgyalását,
amelyet a
Szovjetúnió emelt
az 'Amerikai
Egyesült Államok ellen
a Kinai
Népköztársaság elleni agTesszió miált.
Urdaneta, a bizottság elnöke ismertette Csu En Lajnak, a Kinai
Népköztársaság
külügyminiszteré,
nek táviratát,
Csu En Laj til.
takozik az Egyesült Államok ama
mesterkedése ellen, melynek eredményeképpen a Kinai Népköztársaság képviselőjének részvétele nélkül tárgyalja a politikai bizottság
pz USA elleni panaszt.
Követeli, hogy táviratát, valamint Vu Sziu Csuannak, Kina
képviselőjének nyilatkozatát —
aki nem szólalhatott fel a bizottságban — olvassák fel a po_
litlkai bizottság ülésén és hogy
ezeket az okmányokat az Egyesült Nemzetek Szervezete okmányainak tekintsék,
A bizottság harminckét szavazat,
tal hat ellenében — tizenhatan tartózkodtak a szavazástól — elutasította, hogy az okmányt felolvassák.
Ezután Carapkin elvtárs, a Szov.
jetúnió küldött© szólalt fel. Foglalkozott Csu En Laj 1950 augusztus
27-i és 30-i táviratával. A távirat
rámutat, hogy az Egyesült Államok
megsértette Kina területi épségét és
kinai állampolgárokat
gyilkoltak
meg és követelte, hogy az Egyesült
Nemzetek szervezete teljesítse kötelességét azáltal, hogy bélyegezze
meg és ítélje el az Egyesült Államokat.
A kinai terület ellen elkövetett
határsértések — mondta a továbbiakban —, valamint Taivan megszállása ugyanannak a láncnak különböző szemei és arról tanúskodnak, hogy az Egyesült Államok az
agresszió Kinára való kiterjesztését
tervezi.
A i Egyesült .Államid? durva ta
arcátlan támadása óriást felhá.
borodást keltett Kina lakossága
körében.

Az Egyesült Nemzetek szervezete
bem tekintheti meg nem történtnek
Sz Egyesült Államok Kina elleni agresszióját. Ezért a szovjet küldöttség határozati javaslatot terjeszt be,
amely tartalmazza a Kinai Népköztársaságtól kapott táviratokat.
'A' határozat rámutat, hogy a közgyűlés elítéli az USA kormány jogtalan cselekedeteit és az Egyesült
Államok kormányára hárft minden
felelősséget. A határozat javasolja,
hogy
a Biztonsági Tanács azonnal tegyen meg bérmilyen tetszés szerinti szükséges lépést az Egye.
sült Államok kormányának Kina szuverénltását megsértő jogtalan tetteinek megakadályozására.
Svecov elvtárs, a Bjelorusz Szovjet Szocialista Köztársaság küldötte
feltárta Austin USA-küldött nyilatkozatának hazug voltát, aki tagadta, hogy az Egyesült Államok agressziót követett el Kina ellen.
Katz-Suchy lengyel küldött felszólalásában rámutatott, hogy a Ki.
nai Népköztársaság ellen irányuló
amerikai agresszió »» első lépés abban az irányban, hogy visszaállítsák az elfajult
Kuomintang-klikk
hatalmát, majd helyreállítsák
az
amerikai imperializmus uralmát a
földkerekség lakosságának egynegyed része felett".
Kalz-Suchy befejezésül felhívta
az Egyesült Nemzetek Szervezetét,
hogy ítélje el az USA agresszióját.
Á szerda délelőtti ülésen elsőnek
Nősek szólalt fel, a csehszlovák küldöttség nevében
határozottan elutasította
az
Egyesült Államoknak válaszát,
minthogy ez megkísérli elvonni
a földkerekség békeszerető népeinek figyelmét arról a lényről, hogy az Egyesült Államok
agressziója közvetlen veszélyt
jelent a kinai nép és a többi
ázsiai nép biztonságára és veszélyezteti az egyetemes békét.
*.V határozati javaslat, amelyet az
Egyesült Államok a közgyűlésben
kereszlülerőszakolt — ékcsszóló
példája az Egyesült Államok Kólával fenntartott ..baráti viszonyának '. Az Egyesült Államok azért
követelte ennek a határozati javaslatnak elfogadását,
hogy háborút
idézzen fel Kina ellen épp úgy,
minthogy ugyanezzel a csellel Bzállla meg Taivant is.
A csehszlovák küldött ezután az
Egyesült Államoknak a kinai piac
elszigetelésére irányuló kísérleteivel
foglalkozott. A második világháború után — mondotta — az Egye-

elvtárs

as ENSZ

politikai

sült Államok próbált Japánnak, Kina fő kizsákmányolójának helyére
lépni. Az Egyesült Államok uralkodó körei „elavultnak" minősítik a
kairói és a potsdami egyezményt,
mert ezek az egyezmények akadályozzák az USA tervcinek megvalósítását, Japán és Nyugat-Németország remilitarizálásának végrehajtását az amerikai imperializmus agresszív tervei érdekében. Nősek befejezésül
felszólította a politikai bizottság tagjait, fogadják el a Szovjetúnió által benyújtott határozati javaslatot,
amely követeli, hogy a Biztonsági
Tanács tegyen intézkedéseket az
Egyesült Államoknak Kina ellen irányuló agressziv cselekményei megszüntetésére.
Ezután Demcsenko ukrán küldött
hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Taivan megszállásával Taivan haditengerészeti
blokádjával
Kina belügyebje történt fegyveres
beavtakozásával és az USA légierőinek kinai terület ellen végrehajtott
bomba és tűzfegyver támadásaival
agressziót követett el. 'A'z Egyesüli
Államok az utolsó öt esztendőben
hat milliárd értékben nyújtott
katonai segítséget a esődbe jutott Csöng Kai Sek-klikknek.
Nem teljes adatok szerint az 1950es év első kilenc hónapjában az
Egyesült Államok és Kanada többszáz repülőgépet és hétszáz páncélost küldött Csang Kai Seknek.
Ezután Carapkin elvtárs, a Szovjetúnió képviselője válaszolt Austin amerikai megbízott február 2-i
kijelentéseire. Hangsúlyozta, hogy
Austin Truroannak és az amerikai
vezérkari főnökök egyesített
tanácsának Taivannal
kapcsolatos
parancsaira hivatkozott, hogy meg-

Adenauer

bizottságának

ülésén

cáfolja az Egyesült Államok ellen
emelt agressziós vádakat. Ezek az
okmányok azonban konkrét utasításokat tartalmaznak az USA hetedik hajóraja számára.
Carapkin elvtárs ezután kipellengérezte Austinnak, az Egyesült Ál_
Iamok képviselőjének azt az állítását, hogy NlacArthur missziót küldött Taivanra, hogy „megteremtse
ennek a körzetnek biztonságát".
Senki sem jogosította fel az
Egyesült Államokat vagy MacArthurt, az USA távolke'.eti pro.
consulát, hogy Taivan „biztonságát védelmezze".
Ez a jog egyesegyedül a kínai népet illeti meg.
— Most — folytatta a szovjet
küldött — különösen fontos megállítani az amerikai agressziót, mert
ellenkező esetben fenyegető, hngy
az USA agressziója egész Ázsiára
kiterjed. MacArthur Koreában most
Csang Kai Sek csapatait akarja fel_
használni és bombáztatni akarja
Mandzsúriát, Befejezésül kijelentette, hogy
az Egyesült Nemzetek Szervezetének teljesítenie kell köte.
lességét és Intézkedéseket kell
tennte a távolkeleti amerikai
agresszió megszüntetésére,
A szavazás során a bizottság
negyvenkilenc szavazattal öt ellené,
ben három tartózkodással elutasította a Szovjetúniónak a Taivanra
történt behatolással és Taivan haditengerészeti blokádjával elkövetett
amerikai agresszióval kapcsolatosan
benyújtott határozati javaslalát.
A bizottság ezután ötven szavazattal öt ellenében elutasította a
Szovjetúniónak Kina légitere ameri,
kai részről történt megsértésével
kapcsolatosan benyújtott határozati
javaslatát.
A bizottság ülése ezzel végetért.

és Schumacher
tanácskozása
a
remilitarizálásról

Adenauer és Schumacher még
a héten megbeszélést
tartanak
Nyugat-Németország remilitarizálásának kérdéseiről.
A Frankfurter Rundschau bonni tudósítója hangoztatja, hogy
a német szociáldemokrata párt
vezetősége a
támadó háború,
fegyverkezési törvény mellett és
a katonai szolgálatot megtagadók ellen, valamint a remilitarizálás-ellenes mozgalommal szemben foglal állást„Azokat az újra és újra felbukkanó híreket, hogy a német
szociáldemokrata párt támogatja az úgynevezett „csak nélkülünk" jelszavú remilitarizálás-ellenes mozgalmat, illetékes szo]A/Fint a többi népi demokratikus
országokban, a Csehszlovák
Köztársaságban is óriási súlyt helyeznek az ifjúság nevelésére, a jövő nemzedék szocialista szellemben
való fejlődésére. Különösen nagy
gonddal készítik elő az ifjúságot az
ideológiai nevelés frontján, mert ez
az alapja minden további fejlödésr.ek. ,
A Csehszlovák Köztársaságban
új lendületet vett az ifjúság nevelése. A csehszlovák nép nagy mártírjának, az ifjúság mintaképének,
a hősies áldozatkészség, a hazafiasság dicső megtestesítőjének, Julius
Fucsiknak emlékére hazafias versenyt indítottak a Fucsik-jelvény
elnyerésére, amelyet bizonyos irodalmi vizsga eredménye dönt el.
Célja azonban nem egyszerűen az,
hogy bizonyos irányba terelje az ifjúság irodalmi érdeklődését, hanem
sokkal tóbb. A Fucsik-jelvény meg-

Kim Ir Szen elvtársat
az Állami Zászlórend első fokozatával
tüntették ki

ciáldemokrata politikusok teljesen alaptalan híreszteléseknek
jelentik ki" — írja a lap tudósítója.
A Freies Volk, a Német Kommunista Párt központi
lapja
Adenauer és Schumacher küszöbönálló háborús megbeszéléseivel kapcsolatban a következőket írja: A titkos megbeszélések fő tárgya Eisenhower tábornoknak arra vonatkozó utasítása lesz, hogy sürgősen meg
kell teremteni a „lélektani alapfeltételeket"
a
nyugatnémet
zsoldosoknak az atlanti hadseregbe való besorolására és hogy
az eddignél erélyesebben kell fellépni az antimilitarista népmozgalommal szemben.

.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legfelső nemzetgyűlése Kim Ir Szen elvtárst, a néphadsereg főparancsnokát különleges
érdemeiért az Állami Zászlórend első fokozatával tüntette ki. Kim
Ir Szen elvtárs különleges érdemeket szerzett a néphadsereg létrehozásában és megerősítésében, az ország erőinek mozgósításában, az
amerikai Imperialista agresszorok és az áruló Ll Szin Man.klikk szélzúzásában. valamint azokban a katonai sikerekben, amelyek hozzájárulnak a végső győzelem kivívásához a honvédő, felszabadító háborúban.

4 koreai

néphadsereg
hadi

főparancsnokságának
jelentése

A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti
Február
7-én, hogy Vonzsu körzelben a néphadsereg egységei visszaverték az
ellentámadást és jelentős veszteségeket okoztak az ellenségnek.

Elkészültek és tavasszal már használják
a Vo'ga-Don-i csatorna egyes részeit
A Volga-Don-i csatorna egész cimljanszki
vízmű építésének
útvonalán gyors ütemben végzik színhelyén is. Az építömunkáa föld és betonozó munkálatokat. soknak ebben az évben a hajózA csatorna egyes részei már el- ható csatornát 13 zsilippel kell
készültek. úgyhogy tavasszal már ellátniok, töltéseket és sizivatyhasználják is ezeket.
tyú-állomásokat kell létesíteniA csatorna é pí tésén e k « ú t von a -ök.
Ián munkástelepek,
valóságos
Rosztov, Sztálingrád és más
kis városok keletkeztek, amelyevárosok
munkásai lelkesedéssel
ket
klubokkal,
iskolákkal,
könyvtárakkal és üzletekkel lát- vesznek részt a nagyszabású
építkezésekkel kapcsolatos megtak el.
Nagyszabású munka folyik a rendelések leszállításában.

Pleven Washingtonból a szolgaság, a hatalom
és a nyomor politikájának súlyosbodását hozta
magával — mondotta Duclos elvtárs
A francia
nemzetgyűlés
a kormány

ban elmondta, hogy a Washingtonban kiadott záróközlemény
Franciaország
lealázására
mutat rá s
arra, hogy a francia
kormány minden
ellentétet
gondosan
kerülni
akar az amerikai
kormánnyal.

Pleven miniszterelnök hosszú beszédében magasztalta az Egyesült
Államokkal folytatott együttműkö
dést. Hangoztatta, azért utazott
Washingtonba, hogy a „félreértéseket" szétoszlassa és küzdjön az in-

nyert könyvét, vagy pedig Fucsik
lebilincselő
útleírásait
a
unióról.
Fucsik 1930-ban

A Fucsik-jelvényért folyó tanulmányok második szakaszában előírt 5 prózai írás közül kettőt választhatnak ki a versenyzők és pedig magának Fucsiknak művei közül választhatják a híres „Riport
az akasztófa
alól" című, béke-dijat

lyosbodását

hozta

magával."

Meg-

bélyegezte a népi Kína ellen irányuló mesterkedéseket az ENSzben, a nyugatnémet hadsereg újrafelállítását, a kormány szociálpolitikáját és a választások meghamisítására irányuló terveket.
A nemzetgyűlés jobboldali többsége 401 szavazattal 182 ellenében
elnapolta a kormány külpolitikájával kapcsolatban benyújtott interpellációsok vitáját.
ért, továbbá két idősebb, de a mai
fiatalsághoz igen közelálló költőt:

Szovjet-

széBébenhosszában bejárta a Szovjetuniót,
hogy megírhassa az igazat a Szovjetunióról, hogy felvilágosíthassa a
cseh népet, mi van a kapitalista világ-szülte „vasfüggöny" mögött,
kell hoznia annak problémáit
a ma, hogy eloszlassa a hazug legendákat
a mindennapos
élet problémáival,
a a szocializmus országáról, amely
akkor az első sztálini ötéves terv
való élettel.
második évének teljesítéséért tett
A Fucsik-jelvény elnyeréséhez hősi erőfeszítéseket.
szükséges tanulmányokat hat
szakaszba osztották, hogy bizonyos
TJárom mai cseh és szlovák író
rendszer alapján megkönnyítsék a
regényét vették fel még a
tanulást és a vizsgákat is. Az első második szakaszba olvasmányként
szakaszban kötelező 4 könyv tanul- éspedig Majerová Marié
„Sziréna"
mányozása. Gottwald elvtárs beszé- című könyvét, amely remek mesébe
dei az ifjúsághoz,
továbbá
Lenin, szőve írja meg az előző bányászSztálin és Kalinyin
ifjúsági
vonat- nemzedék
harcos magatartását;

legkiemelkedőbb részét,

vitát

ternacionalizmus
miazmái ellen,
Azt állította, hogy „erkölcsi kötelezettségből" járult hozzá a népi Kina elítéléséhez a francia kormány.
Felhívta a nemzetgyűlést, napolják el a washingtoni utazásával
kapcsolatos interpellációs kérelmek
tárgyalását.
náci tábornokok
is
résztvesznek.
Jacques Duclos elvtárs éles szaPaul Rivet független baloldali vakkal ítélte el a kormány politikáképviselő éles szavakkal támadta a ját, hangoztatva, hogy „ Pleven
kormány indokínai politikáját. Ple- Washingtonból
a szolgaság,
a háven washingtoni útjával kapcsolat- ború és a nyomor politikájának sú-

szerzésével járó tanulmányok
célja
az ifjúságot
alkotó
tevékenységre
Ezek lvan
Olbrachtnak
Csehszlovákia
buzdítani,
célja a szellemi
munka kozású gyűjteményes kiadása.
prózairőjának
„Anna,
iránti
magatartás
gyökeres
meg- képezik az ifjúság politikai nevelé- legnagyobb
Tanulmányozniok a munkáslány"
című müvét, amelyváltoztatása,
a személyes
felelős, sének alapját.
ségérzet kifejlesztése,
az
állampol- kell továbbá a Csehszlovák Alkot- ben előttünk folyik le Anna, az egygári kötelességteljesítés
egész ma- mányt, mint állampolgári jogaik és szerű, félénk és hiszékeny parasztgas fokának
elérése, egyszóval
— kötelezettségeik kútfőjét. Végül el lány átalakulása öntudatos aszJirásak
„Az szomiyá; végül pedig egy falu reaz új, szocialista nemzedék
kialakí- kell olvasniok Alos
egész világ ellen" című klasszikus génye az 1944-es szlovák
felkelés
tása.
történelmi regényét, amely izgal- alatt, a, német fasizmus elviselhetetEzer és ezer leány és ifjú buzgól- mas, drámai képet ad a husziták len szörnyűségei ellen. Ennek szerkodik ma Csehszlovákiában azon, koráról és ezzel megismerteti az if- zője a nemrég elhunyt Petr Jilem.
hogy méltó legyen e jelvény viselé- júsággal a nemzeti hagyományok niczky.

sére. A középiskolákban és egyetemeken, a gyárakban és műhelyekben, a falvakban, a tanyákon, a
mezőgazdasági termelöcsoportokban
és szövetkezetekben, a néphadsereg
ifjú katonái között máris sokan
büszkén viselik az ifjúság legszebb
jelvényét, a Fucsik-jelvényt. Mindenütt, ahol a Csehszlovák Ifjúsá-

elnapolta
a
külpolitikájáról

A francia nemzetgyűlés szerda
esti ülésén Charles Serre haladó
képviselő megbélyegezte a Nyugat-Németország felfegyverzésére
irányuló intézkedéseket, Krupp szabadonbocsátását, valamint a február 15-re Páiisba összehívott
katonai értekezletet, amelyen volt

Csehszlovák fiatalok
a Julius Fucsik jelvényért
gi Szövetségnek szervezete létezik,
találunk szorgalmasan a könyv fölé hajoló csoporotokat, a vizsgákra
készülő ifjakat, lányokat. E vizsgákra jól kiválogatott könyveket
kell elolvasnia az ifjúásgnak, azonban nem a tartalmát kell elmondania a vizsgán, hanem vonatkozásba

A nyugati és központi frontszakaszon folytatódnak n harcok.
A néphadsereg egységei vissza,
verve az ellenség ellentámadását,
súlyos csapásokat mérnek az ellenségre.

Jiri Wolkert, akinek 26 évvel ezelőtt
bekövetkezett
korai
halála
egyik legnagyobb tehetségétől fosztotta meg a cseh kultúrát,
végül S.
K, Neumannt,
aki alig néhány éveItalt meg, miután
életét az igazság
meg éneklés ének szentelte.

A Fucsik-jelvényekért
folyó
versenyek negyedik szakasza
három szovjet regény tanulmányozása: „Az Ifjú Gárda", ,JEgy igaz
ember története" és
acélt megedzik", a szovjet áldozatkészség, a

szovjet hősiesség e három ragyogó
eposza. Az ötödik szakasz a cseh
filmnek, a népi demokratikus
országok filmjeinek,
valamint
három
szovjet filmnek
a
tanulmányozását
írja elő. Az utolsó szakaszban minden jelöltnek behatóbban kell foglalkoznia két olyan könyvvel,
amely
összefüggésben
van
foglalkozásával, vagy azzal
a
foglalkozással,
amely érdeklődését
leginkább
leköti.

A Fucsik-jelvényért küzdő sokezer lány és ifjú a vizsgákra való
előkészület során olyan nevelő folyamaton megy át, amely képessé
teszi őket, hogy helyesen oldják meg
az életben felmerülő feladatokat,
leküzdjék a feladataikkal járó nehézségeket, növeljék felelősségérzetüket munkájuk iránt és ezzel
együtt növeljék áldozatkészségüket,
haza nagy ügye, a
Az irodalmi tanulmányok harma- odaadásukat aépítése
iránt a Cseh
dik szakasza a cseh költészet. El- szocializmus
sősorban Jan Neruda, a cseh ro- Köztársaságban.
mantikusok legnagyobbika, a nagy
"Ekinek eléréséért méltóbb, kövehazafi verseit tanulmányozzák az
tendőbb példát nem is váifjak. Azután Petr Bezruc „Szilé- laszthattak volna, mint a csehszloziai dalat'-t,
a szénbányászok fá- vák nép nagy hősét — Julius Furadhatatlan harcáról a jobb élet- csikot.
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MOZI
Szabadság 6, 8: Tarkakockás.
Vörös Csillag 6, 8: Vidám vásár.
Fáklya 6, 8: Gyonsolvasztár. —
Építjük a vörös hajókat. — Köz
erdő. — Munka bőse. — Selyemhernyó. — A Szovjetunió szub'ropikus
vidékei.

ki

A Fáklya Moziban vasárnap délelőtt 9 és 11 órakor filmmatiné. Bemutatásra kerül a „Táncosnő" című film.
*

SZÍNHÁZ
Üzenet

Péntek:

Szombat:
„Barátságos fogadtatás

Nyugat-Európában"
(B. Jetfimov rajza)

Tru man titkárnőjének közreműködésével
állami pénzekből építettek főhadiszá'last
két gangsztervezérnek, Costellonak
és Accordorrael
Washingtonban a valuta és bank.
ügyekkel foglalkozó szenátusi albi.
zortsiig jelentést tett közzé, az újjáépítési és pénzügyi testületnél
lefolytatott vizsgálat alapján. A
jelentós megállapítja, hogy a testület kölcsöneinek szétosztása kőiül súlyos visszaéléseket követtek
el, A panamabotrányban jelentős
szerepet játszott Davrson. Truman
elnök adminisztratív munkatársa,
ennek felesége, valamint Loretta
Young és férje, akik Truman személyi titkárságának munkatársai.
George Sachs, chichágói milliár-

vetésű

burgonya

(Tudósítónktól.) Népi demokráciánk egyik célkitűzése a DunaTiszaköze burgonya termesztésének
fokozása. A múltban, de a legutóbbi időkben sem termett Alföldünk
déli részén elegendő étkezési és
vetőburgonya. A Duna.Tisza közé.
nek adottságai nem kedveznek teljes mértékben a tavaszi burgonya
termesztésének, de megfelelő módszerekkel, nyári burgonyatermeléssel — amint azt a Szovjetunió, de
a hazai tapasztalatok is bizonyító
jűk —, sikerül elegendő krumplit
termelnünk.
Kistelek környékén már a húszas
években rájöttek a dolgozó parasztok, hogy a nyári.vetésű burgonya
több és egészségesebb vetögumót
hoz, mint a forró nyárban érő tavaszi vetésű. A Szegedi Mezőgaz.
dasági Kísérleti Intézet igen komolyan foglalkozik ennek a kérdésinek megoldásával. A nyári
tarló-burgonya nagyüzemi termesztésének kidolgozásával. Az intézet
kutatói állandó kapcsolatot tartanak a dolgozó parasztokkal, közös
értekezleteken elmondják egymásnak tapasztalataikat s ezáltal ha
talmas segítséget nyújtanak mind
a kutatásnak, mind a gyakorlati
termelésnek.

élőknek

„Petifi"-bérlet.

Traviata,

„Blaha".

bérle*.
Üzenet

az

élőknek

Vasárnap délután:

.fiózsa"-bér-

let.

Vasárnap este: Bérletszünet.
Hétfő:
.Shakespeare"-bérttt.
Kedd: „Gorkij"-bérlet
Az előadások kezdete délután 4
és este fél 8 órakor.
*

Tájszinház
Február
9. Kiskunhalas:
tész kutyája"
fii 4 és fél 8
*

„Kerdos bankár egy miamii szálloda
órakor.
építésére kapott másfélmilliárd dol.
lár kölcsönt a testülettel. Sachs
ebben a szállodában rendezte be ké- EGYETEMI-könyvtár hétköznap
sőbb Costeliovaord és Accordorrael reggel 8-tól este 7-ig nyitva. —
a két hirhedt gangszterfel, közös Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig.
*
főhadiszállását. A bűnszövetkezet
ellenőrzése alatt tartja a szerenA Somogyi-könyvtár
nyitva:mincsejáték automaták gyártását. Eb den hétköznap délelőtt
10
órá'ól
bői az ,,üzletből" Sachsoak egymil. délután 5 óráig.
liárd dollár az ért jövedelme.
Sachs irodája falán bekeretezve
Múzeum: hétfő kivételével
minden
látható Truman meghívója, me.
nap délelőtt
9 órától délután
3
lyet az elnök küldött neki — írja
óráig.
a „Colliere" című lap.
a

Tapasztalatcserét tartott
a Mezőgazdasági Kísérleti Intézet
a kisteleki dolgozó parasztokkal
a nyári

az

termeléséről

Az intézet kutatói legutóbb Kisteleken tartottak ilyen tapasztalatcserét, ahol megbeszélték a nyári
vetésű burgonya termesztésének
problémáit. Az intézet részéről dr.
Somorjai Ferenc igazgató tájékoz,
tatta a dolgozó parasztokat a kutató-intézet jelentőségéről, majd
ismertette a Liszenkó, szovjet akadémikus által kidolgozott nyári vetésű burgonya termelési kérdéseit.
Beszélt a tapasztalatcsere feladatairól is. Hangsúlyozta, hogy az
a tudós, aki elszigeteli magát a
gyakorlattól, nem tud eredményes
munkát végezni.

Állandó éjjel-nappali szolgálatot
tartanak a következő gyógyszertár a k : 72. sz. Klauzál-tér
9. 71. sz.
Petőfi Sándomsugárút
41Jb.,
67.
sz. Kossuth Lajos-sugárút
31. Este

A Szovjetúnióban nagyarányú téU sportélet folyik. A képen a
Szovjetúnió egyik legkiválóbb női műkorcsolyázóját, a tavalyi bajnok,
aág győztesét, Júlia Nyikolajcvát lá Íjuk,

Szovjet ökölvívók újabb győzelme
Svédországban

A Svédországban
versenyző
szovjet ökölvívó válogatott csagel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. pat hétfőn
este Göteborgban
Szent György-téri.
A
Földművesszerepelt és ismét fölényes győutcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57,
sz. Klauzál-tér
3. sz. Kígyó-gyógy- zelmet aratott a svéd ökölvívóka
szertár r e g g e l 8-től este 6-ig kal szemben. A mérkőzést
szovjet versenyzők 14:2 aránynyitva.
ban nyerték
meg. A
szovjet
*
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Újszeged. 68. sz. Kálvária.tér

7. Reg-

1DŐJ ÁRASJELENTÉS:
Továbbra is felhős idő, többfelé kisebb eső. Mérsékelt
délkeleti-déli
szél. Az enyheség tovább tart. —
Várhat6 hőmérsékleti értékek az ország területére:
pénteken
reggel
3—6, délben 7—10 fok
között.

ökölvívók közül Bulakov, '
rkasvili és Romanov
kiütéssel,
Arsztokiszjan, Jegorev és Socikasz pontozással győzött. Az
egyetlen vereséget Scserbakov
szenvedte el Bloomtól, a
svéd
csapat egyik legjobbjától.

Huszonhatan neveztek Szeged
város tőrvívó bajnokságára

nek a legmesszebbmenő
figyelembevételével készültek el. Az
új szintek teljesítése
nagyobb
A Vívók Szakszövetsége va- feladatot jelent a próbázóknak.
sárnap délelőtt 9 órai kezdettel A szintek általában szigorúbbak
rendezi meg az Sz. Postás Kos- a tavalyaknái. Teljesítésük koVÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A
mai suth 'Lajos-ougárúti vívótermémoly előkészü'etet, lelkiismeretiszai vízállások:
Szolnok
54
cm, ben Szeged
város egyéni férfi
tes felkészülést igényel a
kez27 százalék, Csongrád
18 cm, 29
törvívóbajnoikságát az MDP H.
százalék. Szeged 80 cm, 29 századőktől és nem ígér könnyű sitszteletére.
A
lék, Titel 25.6 cm, 43 százalék.
A kongresszusa
A
színvona'asnak ígérkező küzdel- kert a sportolóknak sem.
Maros Makónál
1 cm, 9 százalék.
mekre 5 egyesület nevezett
be próbaszámok összeállítása meg26
versenyzővel. • Résztvevő fe'el az általános mindenirányu
egyesületek: Sz. Postás, Sz. Lo- 'testi előkészítés követelményeiA RÁDIÓ MAI-MÜSORA
komotív, Sz- DISz és Sz, Kini- nek.
FEBRUÁR 9, PÉNTEK.
zsi és a Bajai AVESz.
Sz. Petőfi—Sz. Kinizsi 7:1
Kossuth-rádiő.
(2:0, 3:1, 2:0}
7.05 Szimfonikus indulók. 7.15 Felsővárosi pályán já'-szák la
Részletek a niai operettekből. 8. a Szegedi Honvéd—Csepeli VaA közelgő bajnoki idényre kéTánczene. 11.30 Maxim
Gorkij
sas-mérkőzést
szülődő Szegedi Petőfi csütörifjúsága. 12.15 Elnyomottak harcos hangja a békéért! 12.45 SzóVasárnap a Szegedi Honvéd— tökön délután háromharmados
rakoztató zene. 14.25 A Harmónia
Csepeli
Vasas labdarugómérkő- edzőmérkőzést játszott a Szegeegyüttes játszik. Konkoly
Gitta
zést
fél
3 órai kezdettel a fel- di Kinizsivel. Az Sz- Petőfi összénekel, Strausz György zongora.
javulás észlelhető.
sővárosi
sportpályán
tartják játékában
15.30 Mauthner Anna brácsázik.
17.10 Dolgozóknak, zenéről. 17.40 meg. Előtte 1 órakor Honvéd II- Kü'önösen Bánáti kitűnő fedeElőadás. 18 Alapfokú
politikai —Szegedi Vörös Lobogó barát- zetjátéka tünt fel Góllövő: Laiskola. (Területi és falusi.) 20.30 ságos mérkőzés kerül sorra.
dányi (3), Törköly (3),
Bitó,
A Magyar Rádió műsora a Vesz.
illetve Rakonczai.
A lelkesen
prémi Külső MAV pályaudvar dol- Szovjet sikerekkel zárult a tél! küzdő Kinizsi jó edzőtársnak bigozóinak.
21
Csajkovszkij.est.
zonyult.
főiskolai világbajnokság
22.25 Szórakoztató zene. 23.20 Operettrészletek.
Szerdán befejeződött Pojaná-

Somorjai elvtárs előadása után
igen sok dolgozó paraszt szólalt
fel. Török János többek között elmondotta, hogy már 1921 óta foglalkozik nyári burgonyavetéssel, s
még minden évben kielégítő termést kapott. Jelenleg 3 fajta burgonyát termel. Felajánlotta, hogy
mintadarabokat juttat kísérletre.
Harmath József dolgozó paraszt a
vetésre használt burgonyafajtákról
tájékoztatta az értekezletet. Szerinte korai burgonyafajták nem
jók vetésre. Tapasztalata szerint
legalkalmasabb az ojtott rózsa, az
„Ella" és a „Kéktarka" burgonya.
Almási Sándor a burgonya elöveteményeiről beszélt, s elmondotta,
a gyakorlat azt bizonyítja, hogy
SZ4BADSAG
búza, árpa, vagy rozs után kap
(MivARos. F I L M S Z Í N H Á Z
legjobb termést. Tisöczki István
= = TELEFON: 40-25 = = elvtárs a burgonya vetésig való eltartásáról számolt be. Mulel József
Február 14~ig, szerdáig
pedig ismertette a burgonya vetésének és termelésének munkamódTarbakoeUás
szereit. Megemlítette, hogy a tarlóPetőfi-rádió.
burgonya terméseredményben minVÖRÖS CSILLOG (Korzó) MOZI
dig felülmúlja a tavaszi vetésű
7 Vidám reggeli zene. 7.15 Álla--. i'„ • TELEFON; 33-44. ===== krumplit.
mi Vállalatok hírei. 7.35 Tíz perc
Február 9-ig, péntekig
tudomány. 7.45 Könnyű dallamok.
Gődc Ferenc.
Vidám vásár
8 Reggeli hangverseny 9 OperettMezőgazd. Kísérleti Intézet részlet. 9.20 Iskolások
rádiója.
Széchenyi F Á K LY Q filmszínház
10.10 Smetana-kórusok. 10.40 Rit.
•
rELEFON: 34-77 »• •
kán hallott opera áriák. 11 Ovódá.
Virágfelvásárlási rendelet sok
műsora. 11.20 Román dalok
Február 11-ig, vasárnapig
A Szegedi Kertészet ÁV érte. 15. Magyar népdalfeldolgozások.
Gyors olvasztár
siti a Szeged és Újszeged kör- 15.40 A Központi Bányász Kulnyéki virágtermelőket, hogy a túrgárda zenekara játszik. 16.40
Vasárnap délelőtt a toi lódujok
virágstá'IíUst 19S1 február 9- Tánczene. 17 Szív küldi szívnek
elkerülése végett 2 előadást
évcl megkezdjük. A virágfelvá- szívesen. 17.30 A Falurádió ne
sárlás lebonyolítása központi te. gyedórája. 17.45 Balettzene.
18
tartunk 9, 11 órakor
lepünkön: Újszeged, Temesvárl- Gárdisták, előre! 18.40
üzemi
Táncosnű
körút 48 és a Bérkert-utcában énekkarok
műsora.
Gordonka.
(volt Vigh.féie fatelepen) törté,
Hacsaturján: Gajane _ II.
Jegyelővétel péntektől
nik. Kérjük a virágtermelő szak- 19,15
társakat, hogy virágaikat a fenti szvit. 19.35 Egy falu — egy nóta.
Előadások kezdete hétköznap 0
naptól a megadott címre szállít- 20 Barta József balladája. 20.30
és 8-kor. vasár- és ünnepnap
sák le. Értesítjük az eddigi vi- Szórakoztató zene. 20.45 Pártunk
4. 6 és 8 órakor
rágkereskedőket, akik eddig vi- és a tömegek kapcsolatai. 21.30
Pénztárnyitás délelölt 11-12rágszállítással foglalkoztak, hogy Hanglemez. 22 Liszt-dalok. 22.15
ig, délután egy órával az előA Magyar Rádió műsora a Lenez a fenti naptól megszűnt.
adás kezdete elölt.
gyel Rádió hallgatóinak.

ban a téli főiskolai világbajnokság, amelyen
a
Szovjetunió
újabb 8, Csehszlovákia 2, Lengyelország pedig 1 fő slco'ai vi-.
lágbajnokságot nyert. Szendrődy
Ildikó az alpesi összetett
verseny rr-űlesiklió számában 2., az
összesítésben 6. lett- A főiskolai viágbajndkság
résztvevői
, csütörtökön reggel különvonaton
Bukarestbe utaztak maid onnan
folytatják útjukat hazafelé.
Az MHK új szintjei
Az MHK testneve'ési rendszer
az 1951-es évben már
sokkal
fejlettebb formában nyújt 'ehetőséget a dolgozók újabb hatalmas tömegenak a sportolásra.
Az OTSB megállapította
az
MHK új szintjeit, amelyek az
eddigi tapasztalatok és a különböző sportágak szakmai igényei-

A KERTÉSZ
ÁV
DlSz-szcrvezcte alig pár héttel ezelöü
alakította meg kultúr- és énekcsoportját
s
máris szorgalmasan
végzi
kultúrmunlcáját,
A csoport
tagjai
több
egyfelvonásos
színdarabot,
ének- és
táncszámot
tanulnak
s a pártkongresszus alkalmából
rendezendő ünnepségen mutatkoznak
be először,

DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMRORI JÁNOS.
Szerkesztő:
BÓDAY PÁL.
Szerkesztőség: Szeged, Lenin-u. 11.
Telefon: 35 35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi lelefon:
este 8-tól 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
Telefon: 31-16 és 35-00,
Az x-szel jelzett közlemények
díjazottak
Délmagyarország Nyomda, Szeged.
Felelős vezető: Priskin Sándor.

