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Termelőszövetkezeti mozgalmunk
gyorsabb fejlődéséért
' '(N. P.V Dolgozó népünk lelkesen készülődik a Magyar Dolgozóik Pártja H. Kongresszusára.
A készülődés a termelésnek és a
terme] öszövetkeeeti
mozgalom
fejlődésének is lendületet adott.
Csongrád megyében 70 termelőcsoport dolgozik párosversenyben és további 25 tett kongresszusi felajánlást. 22 brigád, 18
munkacsapat és 32 egyéni versenyző igyekszik mielőbb teljesíteni a nagy nap tiszteletére
tett munkafelajánlását. Uj épületek, istállók, ólak emelkednek, a
vetögépek, ekekapák, szerszámok
szárai válnak használhatóvá
a
felajánlások teljesítése nyomán.
A Párt iránti szeretetből fakadó lendületes munka
nyomán
erősödnek, gazdagodnak termeJőosoportjaink, s lépnek a s®övetkeaeti gazdálkodás útjára a
dolgozó kis- és középparasztok.
Az elmuit héten 74 családdal,
368 taggal 267 hold földdel
emelkedett Csongrád megye termelőcsoportjainak létsizáma és
területe. Az újonnan belépettek
között nagy számmal vannak középparasztok is, mint a ferenc•zállási Bárdi Sándor 12 holdas,
a vásárhelyi Ripek József 21
és Saalai István 11 holdas, a
csorvai Szlögi János 17 és Terhe* Ferenc 11 holdas középparasztok.
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és népnevelőkkel karöltve végzik
felvilágosító munkájukat.
Vannak termelőcsoportok, melyeknek tagjai folytatnak ugyan
agitációt, de mégsem mutatkozik
annak eredménye. Ha az eredménytelenséget vizsgálva megkérdezzük ezeket a csoportokat,
akkor a felfejlesztésben még kevesebb eredménnyel dicsekedhető csoportokkal együtt arra hivatkoznak, hogy a kívülállók idegenkednek a csoporttól, sőt egyesek még azt is mondják, hogy
ellenségesen viselkednek a szövetkezeti mozgalommal
szemben. Valóban így áll-e a hielyzet?
Kettőzötten aláhúzva kell hangsúlyoznunk, hogy nem. Számtalan példa igazolja az ilyen állítások ellenkezőjét. Dolgozó parasztjaink, ahogy népi demokráciánkhoz
és
Pártunkhoz
közelebb
kerültek, úgy
közelebb
kerültek
a
termelőszövetkezeti mozgalomhoz is.
Ezt igazolják azx>k a községek,
ahol a jó népnevelő munka nyomán a kis- és középparasztok tömege lépett be az elmúlt év
őszén és lép be napjainkban is a
termelőszövetkezetekbe. Erről beszél nekünk Gyálarét község példája, de erről beszél a közelmúlt napokban szocialista várossá lett Turkeve példája is
Igazolják, hogy a dolgozd paraszt— legyen az szegény-, kis-,
vagy középparaszt — igenis közel áll termelőszövetkezeti mozgalmunkhoz éppen azért, mert
azt Pártunk ajánlja neki. Igazolja, hogy meg van bennük a
közeledési hajlam, a belépési
szándék, csak az utolsó biztató
szóra váinak. Várják, hogy megvilágítsák előttük még világosabban a nem tisztán látott kérdéseket.

Meg szilárdult

a

munkafegyelem

Emelkedett a termelés a Szegedi Kender
előfonó üzemrészében
A termelékenység emelkedésének egyik döentő tényezője
a
munkaidő jobb kihasználása, a
munkára fordított nagyobb figyelem, minden lazaság felszámolása — egyszóval olyan munkafegyelem megteremtése, amely
méltó a szocializmus építésének
nagy feladatáhozEz az új munkafegyelem alapjában különbözik attól a kényszerfegyelemtől, amelyet a kapital'zmus valósított meg. A kapitalizmus fegyelme a kizsákmányoláson alapszik. Arra
szolgált, hogy a dolgozók elnyomását súlyosbbítsa, kezdeményezésüket elfojtsa, kizsákmányolásukat fokozza.
A szocializmust építő társadatóm dolgozóinak fegyelme
a
munkához való viszonyon épül
fel. A dolgozók által megteremtett

Ezt bizonyítja az is, hogy az
előfonó dolgozói is megértették,
csak a munkafegyelem megszilárdításával
teljesíthetik vállalásaikat.

rint nyilvánítják betegnek, vagy
igazolatlanul hiányoznak. Ez a
szigorú ellenőrzés is hozzájárult
ahhoz., hogy lecsökkent a mulasztók száma.
Ha laza a munkafegyelem, kicsi a munkateljesítmény is. Az
előfonó
átlagteljesítménye 82
százalék volt a kongresszusi felajánlások előtt. A munkafegyelem megszilárdításával már 3—4
százalék emelkedés mutatkozik.
Az üzem minden dolgozója vegyen példát a vizesfonóban dolgozó munkásokról, akiknél január
13-a óta egyetlen igazolatlan hiányzás sem adódott elő. Természetesen ennél az üzemrésznél jóval

Január első felében volt olyan
nap amikor öten hiányoztak igazolatlanul. Január 15-től
február 7-ig, tehát 23 nap alatt
csupán 3 igazolatlan mulasztás
volt.
Hogyan sikerült ennyire lecsökkenteni az igazolatlanul hiányzók, a késönkelők
számát'7
Elsősorban a kongresszusi verseny lendülete befolyásolta ezeket a dolgozókat is. Most már
nem volt közömbös Bzámukra,
hogy rossz
teljesítményükért,
nagyobb
vagy igazolatlan hiányzásukért
a
szézalékfeijesiimóny
kikerülnek a faliújságra. Felfigyeltek az élenjáró dolgozó ki- is és könnyebben megy a munváló eredményeire. S amikor kö- ka, mert tisztaság és rend uralrülnéztek, láthatták, hogy egyre kodik. Eziért kaptak már töbhször
tudatos fegyelem
kevesebb és kevesebb a 150 szá- pénzjutalmat és kitüntetést a viez. Célja a dolgozók alkotóere- zalékon alul teljesítők s-záma. ölt zesfonó dolgozói.
jének teljes mozgósítása a szo- sem maradhatnak le.
De dolgozóink egy része még
cializmus építésének meggyorsíErre hívták fel az igazolat- nem ismerte fel a munkafegyetása, a dolgozók jólétének ál- lanul hiányzók figyelmét a
lem megszilárdításának
hatallandó fokozása érdekében.
mas jelentőségét, nem tette még
pártszervezet
és
szakszervezet
Az új fegyelem
kialakítása
magáévá a proletariátus
nagy
népnevelő',
nem megy máról-holnapra.
A
tanítóinak, Leninnek és Sztálinszoc'alista munkafegyelem
az az üzemrész művezetői is. Volt nak azt az útmutatását, hogy az
Termelőszövetkezeti csoportjaépítőmunka erőfeszítése során az aki egész manót hiányzott azért, uj szocialista rend csak a dolgoink kongresszusi felajánlásaiban
új szocialista emberrel együtt mert későn ébredt fel és esetleg zók új, mngasabbrerdű munkaa termelő munka mellett ott olformálódik- A
munkafegyelem egy órát késett volna. A népne- fegyelmével
vashatjuk az agitációs munka
valósitható meg.
magasabb fokra való emelése — velök megmagyarázták a dol- Csak akkor, ha tömegével leszn >k
megjavítását is, amelyet a szöi szocialista építés egész kor- kozókniak, hogy ha hét órát ter- olyan munkásaink és munkásnővetkezeti mozgalom felfejlesztészakának
egyik
legfontosabb melnek is, lényegesen kisebb a ink, akik — amint Sztálin elvse érdekében tettek csoportjaink.
kérdése.
hiba, mintha egy nap munkája társ kifejezte — „munkájukban
A felajánlások
elhangzottak,
A termelékenység emelkedése marad el.
a pontosság és szabatosság oéidapapírra íródtak, egy jelentős réízt
mutatja,
hogy
kétségtelenül
* lükben már meg is valósultak,
Az igazolatlan mulasztások ki- képét adják, akik értékelni tudigen szép eredményeket értünk küszöbölése érdekében a Szegedi ják az idő szerepét a munkában
vagy megvalósulás előtt állanak.
el
De van egy rész, amely még minKenderben megazierve&ték, hogy és megtanulták, hogy az Időt
Még sokan vannak, akik a felminden hiányzó dolgozót leellen- nemcsak percekkel, hanem mádig csak papíron van és a rossz
• munkafegye'em
világosító
munka
hiányában
nem
őriznek és a felvett adatok sze- sodpercekkel is kell mérni."
munkaszervezés következtében, a
megszilárdítása
termelőcsoportok tagjai nem tud- látják tisztán a szövetkezeti gazdálkodás útját. Többeknek pe- terén. Nem hallgathatunk azonják felajánlásaikat időre teljesídig a kulák magyarázta szö- ban arról, hogy vannak területeni.
vetkezeteink
hibáit és az ilyen
A mártélyi „Haladás" ter- magyarázás után bizonytalankcd tek, ahol a munkafegyelem kielégítő javulása még nem követkeme'őcsoportban
kijavították a nak,
ingadoznak
és
újból
felajánlásban vállalt 3 vető- ismételten fontolóra veszik, hogy zett be.
A munkaerővándorláson kívül
gépet, elültették a 700 négyszög- belépjenek-e ? Hogy ez így van,
A szegedi üzemi, középiskolai és jobbá és eredményesebbé tegyék az
öl erdőt, de ugyanakkor gazda- ebben hibásak helyi pártszerve- lazaságra mutat az igazolatlanul egyetemi DlSZ.szervezetek politi- oktatási munkát. A javaslatokat és
ságuk környéke olyan zilált ál- zeteink, de hibásak mezőgazda- mulasztott munkanapok száma. kai köreiben ezen a héten a politi. a különböző kérelmeket a politikai
A Szegedi Kender előfonóosztá- kai kör vezetők beszámoltak a hall- kör rezetők mind feljegyezték s a
lapotban van. hogy önkénytele- sági szerveink is.
lyában például még decemberben
vasárnapi megyei politikai kör ve.
nül is csak a legrosszabbat gonEddig, ha a népnevelőink a is igen sok volt az igazolatlan gatóknak a szegedi DISZ konfe- zetői konferencián
előterjesztik
dolhatja a csoportról bármelyik
rencia
eredményeiről.
Elmondották
termelőcsoportokba való belépés hiányzás. Január első
felében a fiatalok, hogy az egyes üze- majd.
kívülálló. A trágyát gondozatlakérdését vitték ki a dolgozó pa- sem csökkent jelentősen a munul hagyják, de éppen ilyen hamekben és iskolákban milyen módA konferencián résztvesz Cson.
be- asztók száma. Az üzemrész minnyagul kezelik a takarmányt is. rasztság közé, csak arról
szerrel vezetik a szemináriumi grád megye valamennyi üzemi, köNem különb a kongresszusi ver- széltek, hogy menny'vel előnyö- den dolgozója felajánlást tett a megbeszéléseket s hogyan készíte- zépiskolai és egyetemi politikai kör
gazdálkodás. pártkongresszus
senyvállalás teljesítés© a hód- sebb a csoportos
tiszteletére, nek jegyzetet. Megbeszélték a po.
De
nem
beszéltek
arról,
hogy /melyben megfogadták, hogy fo- litikai körön azt is: melyik szer- vezetője. A fiatalok beszámolnak
mezővásárhelyi „Szántó Kovács"
termel őcsoportban.
Felépítették miért vannak egyes termelőcso- kozzák a munka termelékenysé- vezetben hogyan dolgoznak s hol munkájukról g megbeszélik hogyan
portokban hibák és nehézségek. gét és csökkentik a selejtet- A milyen hiányosságok vannak. Több készülhetnek fel méltóképpen
az
a vízigyűjtő medencét, de náluk
magyarázták meg a Pa- kongresszusi vállalások teljesítő- politikai körön a hallgatók értékes oktatási
munka megjavításával
is széjjelség uralkodik. A szer- Nem
azokat az okokat mben formálódnak az emberek. javaslatokat tettek, hogy még Pártunk Országos KonTes^znopra.
számok össze-vissza hevernek az rasztságnak
udvaron és a felajánlásban vál- amelyek mindezeket előidézték.
lalt csinosításhoz még hozzá se Nem világítottak rá arra, hogy
hallgassák
el,
hogy ciómk egy másik nagy hiányos- I Az I. és n . tipus is
nagyobb
kezdtek a csoport dolgozói, pe- ezek a hibák és hiányosságok se
is- Pártszervezeteink, 'jövedelmet és jobb megélhetést
esetekben
a hanyag- ságáról
dig alkalmuk és idejük lett volna csak kezdeti nehézségek és hi- egyes
eddig biztosit dolgozó parasztságunkegyütt mezőgazdasági szerve'nk
rá. Hogy az eredmények mágnes- bák, amelyek menetközben ma- ságból eredtek. Ezzel
eltűnnek és rövi- mondjuk el azt is, hogy ezek a túlnyomórészben nem támogat- nak, mint az egyéni
kért vonzzák a még kívülállókat, radéktalanul
gazdálkotipus szerint dás.
szükséges a példamutatás a tisz- desen — egymás hibáin okulva hiányosságok a téli oktatás, a ták az I. és H.
— virágzó termelőszövetkezeti mezőgazdasági vándor- és szak- dolgozó
taság terén is.
csoportokat,
hanem
Pártunk n . kongresszusa tiszmozgatómmá erősödik dolgozó tanfolyamok nyomán, a vezetők egyenesen több helyen
akadáteletére elindított versenymozgaHasonló képet mutat az agitáparasztságunk két évvel ezelőtti átképzésével, új tagok és külö- lyozták újabb
ilyen csoportok tóm nagy lehetőségeket
nyújt
ciós munka megjavítására vokezdeményeié se.
alakulását.
Erőltették
a dolgo- szövetkezeti mozgalmunk fejlőnösen
a
középparasztok
belépénatkozó felajánlás is. CsoportEzt a helytelen „felvilágosító sével jóréSBben megoldódtak, ki- zókat, hogy a III. tipusú cso- déséhez. Termelőcsoport-tagjajaink egy jó résziben a vállaláshoz
nem ink igyekezzenek ezt a lehetősémunkát"
száműznünk kell a ter- küszöbölődtek. A z iskolák, tan- portokba lépjenek. Ezizel
híven végzik a felvilágosító munveze- előresegítették, hanem fékezték get kihasználni, teljesítsék felkát és ennek eredménye is mu- me'őszövetkezeti mozgalom fel- folyamok tudást adtak a
tatkozik, amit az újonnan belé- fejlesztéséért folytatott harcunk- tőknek, akik többnyire képzet- szövetkezeti mozgalmunk fejlő- ajánlásukat mindenütt haladékpettek számával a legkönnyebben ból- E hiányosságokat kiküszö- lenek voltak a nagyüzemi gaz- dését, százakat, ezreket tartot- talanul, mtod a termelő munka,
gaz- mind a szövetkezeti mozgalom
lemérhetünk. Ilyen kö'sógek Sző- bölve végezzük, illetve teljesít- dálkodás vezetésében, sőt ezen tak vissza a szövetkezeti
voltak dálkodástól. Ezt a nagyfokú hi- felfejlesztése terén. Saját gazvo- túlmenően képzetlenek
rog, U-szentiván,
öszertiváa, sük az agitációs munkára
A daságuk megerősítésével, a hiForráskút. Forráskúton például natkozó kongresszusi válla'ásun- nemcsak a szervezésben, hanem bát is fel kell számolnunk.
a közelmúltban alakult 24 csa- kat. Magyarázzák meg népneve- a mezőgazdasági szakmunkában termelőszövetkezeti csoporttagok bák kiküszöbö'ésével, újabb és
agitációjuk során annak ellené- újabb tagok beszervezésével fejláddal egy I. típusú termelőcso- lőink, a termelőszövetkezeti cso- Í3.
hogy a jó terAm'kor
termelőcsoportjaink re, hogy ők Hl. tipusú csoport- lesszük, erősítsük
szövetkezeti
port, de máris alakul óban van portok tagjai,
ne erőltessék mozgalmunkat, hogy
egy újabb is. Ebben nem kis sze- méseredmények mellett megmu- kongresszusi felajánlásának tel- ban dolgoznak,
Gyálarét
repük van a már második éve tatkozó hibák többnyire a szer- jesítéséről, a termelőszövetke- dolgozó parasztságunkat, hogy után Turkeve példájára a konmeglévő „Petőfi" termelőcsoport vezetlenségből, a szakképzettség zeti mozgalom fejlődéséről, an- csak IH. típusúba lépjenek be, gresszusi
felajánlás
nyomán
tagjainak, akik a pártszervezet és munkaerő, a jó vezetés hiá- nak eredményeiről és
hibáiról hanem hagyják, válasszák ki ők újabb szocialista községek szütipust- lessenek Csongrád megyébenirányításával, a tanácstagokkalnyából
adódnak,
de
azt beszélünk, szólnunk kell agitá- a nekik legmegfelelőbb

Vasárnap megyei politikai kor vezető konferenciát
tartanak Hódmezővásárhelyen
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kérdései

Munkás-paraszt szövetség — Pártunk parasztpofstskáia

!«.

Igaz hazafiság — proletár nemzetköziség
eszméjét

minden magyar dolgozónak magi- a börtön és az elszenvedett kínzáI. rég x
TV agy tanítóink, Lenin és Sztálin ahol az erőt látja. A szocializmus Tjtaért igen gondosan, személy sze. évá kell tennie. Minden magyar sok nem tudták megtörni.
Az igaz hazafiság természetesen
elvtársak számtalanszor rámu. építésének idején a hatalom a mun. J-J rint kell megvizsgálni, ki a dolgozóban élő valósággá kell váltatíak arra, hogy a munkásosztály kásosztály kezében van, ezért a kö- kulák. Rákosi elvlárs mondotta: nia ennek az eszmének. Hogy ez az nemcsak a kommunisták ügye. Minnem győzhetett volna, nem semmi, zépparaszt a munkásosztály támo- „Gyakran hallom vidéki elvtársaim- eszme áthassa a dolgozó nép szé- den magyar dolgozó tulajdonságává
síthetto volna meg a nagybirtokos gatója. Ez lehetőséget ad arra, hogy tól, hogy nem tudják ki a kulák, les rétegeit, ennek megvalósításá- kell, hogy váljék az a hazafiság,
osztályt, a burzsoáziát, ha harcát a munkásosztály a középparasztsá- mert az a meghatározás, amely u ban a kommunistáknak kell elölj ár- amely szoros szerves kapcsolatban
áll
elszigetelten vívta volna meg a dol- got a szocializmus épitéséhez meg- 350 arany korona katasztert tiszta niok.
A kommunisták azok. akik a vigozók más rétegeitől, ha nem tá- nyerje szövetségesnek. A szegénypa. jövedelemnél vagy a 25 hold föld.
a proletár nemzetköziséggel.
mogatták volna harcát a falu dol- rasztság
és
a középparasztság nél húzza meg nz alsóhalári, lefelé lág népeinek szabadságáért és a bégozói. Lenin elvtárs megállapítja: együttvéve alkotják a dolgozó pa- is, felfelé is kivételeket mutat. Ami- kéért, a népe!? legszentebb ügyé- Mert szeretni hazánk dolgozó né,,A proletárdiktatúra legfőbb alapja rasztságot.
kor azonban nem elméletben, ha- ért a legáldozatosabb harcot vívják. pet egyet jelent azzal, hogy szeret*
a proletariátus és a parasztság szönem gyakorlatban vetjük fel a kér- Mindenütt, szerte a világon ők jük minden ország dolgozó népét,
3.
Kulákság:
A
falu
tőkése
a
harvetségének fenntartása, abból a cél.
dést,
kiderül, hogy mindenki pon. azok, akik mérhetetlen szenvedést mert a dolgozó nép ügyo az egész
hói, liogy a proleláriátus megtart, madik réteg. A kulák jövedelme tel- tosau tudja, ki a kulák a falujában. viseltek és viselnek el, óriási áldo- világon ugyanaz.
hpssa vezető szerepét és a hatal- jesen vagy túlnyomórészt kizsák- Nemcsak azt tudja, hogy bérese van, zatokat hoznak népük ügyéért és
Ne feledkezzünk meg arról, hogy
mát." Igy áll a munkás-paraszt szö- mányolásból ered. Állandóan alkal- hogy Vupeckedik. spekulál, uzsorás,
hazánkban a Horthy-fasizmus hamaz
bérmunkást,
spekulál,
hará.
a
béka
ügyének
győzelméért.
vetség jelentősége a munkásosztály
zafias szólamai nem egy becsületes
kizsákmányoló. Pontosan tudja azt
Szempontjából. Hogyan áll ennek a cso!, kupeckedik, Igy szívja a dol- is, hegy ki az, aki leányát
nem Hősies, legnagyobb áldozatra kész magyar dolgozót elvakítottak. Magozó
parasztok
vérét.
Sok
szál
köti
szövetségnek jelentősége a parasztengedi küzépparaszt fiához férjhez
példát szolgáltat- radványaik még ma is mérgezik
ság szemszögéből? A parasztság a össze a dolgozó parasztsággal — menni, vagy fiának nem engedi magatartásukkal
egyesek gondolkozását, meggátolják
nak
a
többi
dolgozóknak.
falusi
szokások,
paraszti
életmód,
munkásosztállyal kötött szövetség,
tisztánlátásukat és ne feledkezzünk
meg, hogy középparaszt leánvátve.
Hazánkban
is
a
Horthy-fasizmus
stb.
és
maga
is
igyekszik
magsát
dolnek, a hatalmas szocialista állam, a
meg arról sem, hogy népünk ellengye el feleségül."
gozónak
feltüntetni.
Hogy
ez.
menyidején
egyedül
a
kommunisták
küszStovjetúnió hadseregének köszönhe.
ködtek következetesen a rendszer ségei. a levitézlett úriosztályok mati, hogy megszabadult a nagybirto- nyire Így van, bizonyítja KübekháA rétegezödésböl következik, hogy legkegyetlenebb terrorja ellenére a radványai, a kulákok, a klerikális
zn
esete,
ahol
a
középparasztoknak,
kos osztály, szolgabfrák, csendőrök,
a munkásosztálynak nem lehet egy.
reakció, a jobboldali szociáldemoévszázados elnyomatása alól. A tör- dolgozó parasztoknak az I. és II. ti. fonna a viszonya a parasztság min- dolgozó nép ügyéért, A harc vezető- kraták ma is félremagyarázzák H
je akkor is, mint ma az építőmunténelem
számtalan bizonyítékot pusú tszcs.t nem engedték meg- den rétegével.
Más a viszonya n kában — Rákosi elvtárs volt. Ti- hazafiasság eszméjét.
ugyanakkor
három
kun t n i i u i t i ,
u g j i ( u ( u \ n v i
i m i u . n
xv u
.
.
,
"
szolgáltat arra, hogy a parasztság oalakítani,
Az ellenség hazafiaskodásának
P«™«toághoz, más a ku zenhat évig tartották börtönben s megnyilatkozása a
önmagában nem képes felszabadul- lákot pedig, mint „középparaszto.
lukokhoz
közben
négyszer
állították
a
fasiszni (pl. Dózsa-fölkelés). A parasztsúg kai" be akartak venni a harmadik
ta bíróság elé, de Rákosi elvtársat nacionalizmus és a sovinizmus.
(Folytatása következik).
csak a munkásosztály segítségével tipusú tszcs-he.
tudta a földet megkapni és csak a
Azt hirdették, „mi vagyunk a vilámunkásosztály
segítségével tudja i
gon a legkülönbek és ezért jogunk
azt megvédeni. Csak a munkásosz. PÁRTÉLET
van uralkodni más nemzeteken." A
tály vezetésével tud a szocializmus
legfékte-lenebb soviniszták a Hitútjára lépni, a munkásosztály anya.
ler-fasiszták voltalc. Maga Hitler
gi támogatásával tud felemelkedni.
többek között a következőket monJó agitációs érvekkel és módszerekkel indultak harcba
'Itt áll előttünk caen a téren is példotta: JBármüyen
eszközökkel
el
daképünk, a Szovjetúnió s annak
kell érni, hogy a németek
meghóa Rókut
It. pórigxervexei
minín-népnevclSértcksxletánek
régxtvevői
műveli, gazdag, boldog, kolhozpadítsák a világot. Ha meg
akarjuk
rasztsága. de itt áll előttünk a mi
Kovács Jóasef,
Tassi Mária, teremteni a mi nagy német biroment
Szerdán este a
Rókus
ü . gét és amikor másodszor
termelőszövetkezeti
mozgalmunk
In
kell
alig kétéves múltjával is. Ez is azt pártszervezetben tapasztalatcse- ugyanerre a helyre, ugy fogad- Szabó Antal, Bcján Lajos, Ka- dalmunkul, mindenekelőtt
a
mind szorítanunk és ki kell irtanunk
bizonyítja, hogy ez. az egyetlen he- rére gyűltek össze a szegedi nép- iák, mint régi, kedves ismerőst. sza Ferenc és a többiek
Semmi okunk, hogy
lyes út, amely dolgozó parasztsá- nevelök legjobbjai. A minta-néphasonló jó módszereket adtak át szláv népet...
Szemléltető a g i t á c i ó
Megszabagunkat véglegesen felszabadltja. A
a jelenlévő népnevelő elvtársak- ezt meg ne tegyük ...
beszámoltak
dítom az embert attól a
megalázó
mimkás.paraszt szövetség tehát kül. nevelőértekezleten
• népnevelő m u n k á b a n
naik.
agyrémtől,
amelynek neve: lelkiiscsönös érdeka a munkásosztálynak, munkájukról, elért eredményeikA hozzászólások
befejezése meret, A lelkiismeret, mint a műFodor András felszólalásában
a dolgozó parasztságnak, de felada- ről és agitációs módszereikről. A
az emtút csak akkor tudja betölteni, ha népnevelők között ott voltak az elmondotta, hogy ő először min- után, valamennyin örömmel tá- veltség is — megnyomorítja
a munkásosztály a szövetség vezc. alapszervezetek titkárai, agitá- dennapi dolgokról tárgyal azok- voztak el az értekezletről, amely bert. Az én fölényem, hogy engem
lője.
jó szemponttal nem gátol semmifele elméleti, erciósfelelősei is, hogy a jó
ta- kal, akiket meglátogat. Ezuíán számos új és
kölcsi
meggondolás,''
De
A munkás-paraszt szövetség je- pasztalatok átvétele
után még tér csak rá a politikai esemé- gazdagította munkájukat.
Ilyen
volt Hitler elvakult, vadállen tőségének ineg néni érté- jobb, még eredményesebb mun- nyekre. Közben a feladott kér- tanultak a minta-népnevelőérte- lati sovinizmusa.
De ugyanezt hirsébőt adódnak azok a hibák, me. kát tudjanak
kezletből az alapszervezeti tit- dettek — csak gyengébb tüdővel—•
végezni a béke déseket is megválaszolja.
lyckre Rákosi elvtárs 1950 október
— A legutóbbi látogatásomkor kár elvtársak is. Világos képet a Horthy- és Szálasi-fasiszták (..a
27-ihi beszédében hívta fel figyel, megvédése, az ötéves terv mimagyar nemzet hivatott arra, hogy
műnket, hogy elhanyagoljuk nz egyé- előbbi sikeres befejezése érdeké- az egyik helyen a békeharc- kaptak arról, hogyan kell meg- uralkodjék
a Kárpátok medencéjétartani
egy
titkári
beszámolót
a
nileg gazdálkodó dolgozó paraszto- ben.
ról beszélgettünk —
mondotta
ben").
Hogy
az álhazafiasság manépneveő értekezleten, röviden,
kat, különösen n középparasztokat.
A hatalmas kultúrterem zsú- Fodor elvtárs. Beszéltünk arról tömören, világosan. Sokat tanul- radványait felszámoljuk dolgozó néÉlénkebb felvilágosító munkát kell
pünk körében, ezt a célt szolgálja
tehát folytatnunk nz egyénileg gaz- folásig megtelt. Minden jelenlé- is, milyen aljas cselekedeteiket tak az agitációsfelelősök
Le, a ,, Nemzetközi kérdések"
előadásdálkodó dolgozó parasztok között. vő kezében ott volt a jegyzet- követnek e-1 az imperialisták Ko- mert bebizonyosodott az
érte- sorozat harmadik előadása is, ameNem szabad leszűkíteni a munkás, füzet és a ceruza. Gondosan ké- reában. A nálam lévő vasárnapi
fontos is- lyet vasárnap délelőtt 9 órakor tarparaszt szövetséget a fszcs.tagokra, szítették el a jegyzetet Sárvári Szabad Nép-mellékletet is meg- kezleten, mennyire
mertetni
és
alkalmazni
a népne- tanak meg a Vörös Csillag-filmmert ez a munkásosztály hatalmámutattam, amelyben a
koreai
stinházban. Az előadás elé nagy
nak alapját gyengíti. Veszély ezen Mihá'y elvtárs, párttitkár beszá- gyermeikek sorbarakott, levágott velők bevált agitációs módsze- érdeklődéssel
tekint Szeged dolgoértékea téren még az, hogy a tszcs tag- molójáról, hogy minél
reit.
zó népe.
sága befele fordul. Igv elszigetelő, sebb hozzászólással gazdagíthas- fejeit láthattuk, a háttérben az
egykedvűen cigarettázó ameridili a kívülálló dolgozó parasztók- sák majd az értekezletet.
kaiakkal. Megmagyaráztam, nától. Olyan hangot is hallani: „HáA Pártf oktatók Háza p r o g r a m j a
Sárvári elvtárs beszámolójá- lunk is és a többi szabad orszáromszor beszéltem középparaSztokban
röviden
ismertette
a
kül-és
kal, de nem tudtam megnyerni
február
13-íót 1 S-ig
gokban is ugyanezt akarják tenőket". Nem elég háromszor beszélni be'polit'bai helyzetet és a "ép- ni az imperialisták.
18-án, kedden délután 5-től 7.ig: kor: Előadás és konzultáció ,.A
velük, hanem állandóan nevelni kell nevelők legközelebbi feladatait.
őket.
Elméleti tanácsadás politikai is- szocialista mezőgazdaság felépítéA teremben csak Sárvári elvtárs
Gergely elvtársnö n szovjet
Ahhoz, hogy megértsük Pártunk szavait lehetett hallani- A cerukolavezetők részére. Elméleti ta- sének elvi kérdései" című anyag,
s z é p i r o d a l o m m a l is n e v e l
ból. Felső- és középfokú kádertan.
parnsztpolitikáját. elengedhetetlenül zák szaporán futottak végig a
nácsot ad Biczó György elvtárs.
fontos, hogv ismerjük a parasztság
14-én, szerdán délután fél 6 óra- folyamok hallgatói és magántanulói
A többiek érdeklődéssel figyeljegyzetfüzetek
lapjain.
rétegezödését. Lenin elvtárs tanított
ték és jegyeztek a
felszólalók kor: Módszertani előadás. „Hogyan részére lesz. Előadó: Zombori Jábennünket arra, hogy a parasztsános elvtárs.
is készítsünk jegyzetet" címen. Az
gon bébi! a tőkés fejlődés követ- ( g j f o g a d t á k , m i n t r f g l tsmerőat módszereit, hogy azokat ők
eiőadást a felső- és középfokú ká. 18-án, vasárnap délelőtt 9 órakor:
felhasználhassák
munkájukbankeztében az alábbi rétegek alakul,
dcrtanfolyam egyéni és magánta. a Szabadság Moziban a Központi
A beszámoló után Benedeknak ki:
Gergely Józsefné elvtársnő a uniói, alap- ós középfokú propa előadói Iroda előadása. „Időszerű
Lajos
elvtárs,
a
Rókus
II.
agi1. Szegény parasztsúg: Ide tarcsoportos agitáció eredményei- gandisták és középfokú politikai nemzetközi kérdések" cimen. Az
toznak az agrár proletárok, vagy táfciős felelőse elmondotta, mi- ről számolt
be. Elmondotta, iskola egyéni tanulói részére tart- előadást üzemi, városi funkcionáriudolgoznak hogy a Szabad Népen kívül fel- juk meg. Előadó: Lédé re r Ferenc sok, propagandisták, népnevelő fenincstelen parasztok, földmunkások. lyen módszerekkel
Ereknek osrtályhelyretük lényegé' azok a népnevelök, akiket a dol- használja munkájában a szovjet elvtárs.
lelősök, békebizoltsági tagok rében azonos nz ipari proletáriálusé- gozók szívesen látnak,
várják
16-án, pénteken délután 6 óra- szére tartjuk.
val, nincs termelő eszközük, kizsák- őket és magukévá teszik taná- szépirodalmat is- Legutóbb Azsejev: „Távol Moszkvától" című
mányolt bérmunkások (ezeknek az
a része, amely ma már állami gaz. csakat. Beszélt Kelemen János- regényéből olvasott fel részledaságokban dolgozik, nem kizsák. né, Katona Júlia, Szikra Arpád- teket a ház egybegyűlt lakóinak.
Hiányolt többé, mivel a dolgozók ál- né és a többi népnevelők jó agi- A felolvasás után közösen belaménak tulajdonában lévő gazda- tációs módszereiről, amelyekből a
Felhívjuk a titkár elvtársak fi- nevelők, békebizottsági tagok, béságokban dolgozik). Ide tartoznak jelenlévők sok újat tanulhattak. szélték át a regény részleteit s
amikor elbúcsúzott a többiektől, gyelmét, hogy a kongresszusi ver. ketitkárok vegyenek részt.
továbbá a törpebirtokosok, akiknek
Ezután egymásután szólaltak ezt kérdezték tőle: „Mikor jön senyről szóló jelentést 13.a helyett
kevés földjük van s igy kényteleTitkár elvtársak figyelem!
nek
megélhetésük
biztosítására fel a népnevelök és elmondották, legközelebb, mert nagyon tanul- lO.én, szombaton délutánra küldMa délután 2 órakor a Kálvinrendszercsen bérmunkát is vállalni. milyen módszereket használnak ságosnak tartjuk a szép'rodalom jék be a termelési osztályra.
tér 6 szám alatt titkári értekezle.
Végül n szegény-parasztsághoz tar- fel arra, hogy a dolgozókkal miIpari termelési osztály. tet tartunk. Kérjük a titkár elvtozik a kisparasztság, amely földje nél jobban megértessék a Párt olvasását-" Gergely elvtársnő
Felhivás a oékefelelös elvtársak- társakat, hogy a jelzett időben és
így még közelebb hozta a jemegmunká'átából családjával együtt
helyen pontosan jelenjenek meg.
megél, anélkül, hogy rendszercsen iránymutatását és célkitűzéseit. lenlévőket a Szovjetunióhoz s ez hoz!
Ma, 10.én. szombaton délután 3
bérmunkát kellene vállalnia.
Körmendi Pálné elvtársnő el- j egyet jelent a bóké erősítésével.
A február 12. és 17-e között vaórakor Sztálin-sétány 10. sz. alatt lamennyi budapesti és vidéki párt2. Középparasztság: Földjüket át. mondotta. hogy az egyik helyen
értekezletet tartunk. Pontos meg. szerveztünkben pártnapekat tarfogadták,
A j ó n é p n e v e l ő f e l c l ő s segít,
;
tálában maguk művelik, időnkint, a elég barátságtalanul
tunk. A pár'.napi vezérfonalat mineler,ést kérünk.
mert
ott
még
nem
járt
népneveellenőriz
nagymuukák idején (például ara.
den egyes pártszervezetünkhöz időAgit.
prop.
osztály.
lás) bérmunkást is alkalmaznak. Fő lő. A csalód újságot nem olvaben eljuttatjuk.
Módlics Lajosné népnevelőfejövedelmük saját és családjuk mun- sott s így meglehetősen tájékoMDP Központi
Vezetősége,
kájából adódik, tehát nem kizsák- zatlanok voltak a kül- és belpo- lelős arról beszélt, hogyan se- Az alapfokú politikai iskola anyaagit. prop.
osztály.
ga,
„Pártunk
parasztpolitikája"
átmányolók. ,ló termés esetén piacra
gíti munkájukban a melléje bei> termelnek. Lenin elvtárs mon- l tikai eseményekkel kapcsolatvehető a Pártoktatás Házában.
Dia alakul meg az íródotta: „Ez az osztály részben bir- ban- Először nehezen mentabe- osztott népnevelőkot.
Felhívjuk a titkár elvtársak és
tokló, részben dolgozó osztály". In. szé'gcté3, de amikor Körmenái- — Együtt járck el a népneszövetség szegedi csoportja
a
nen fakad ingadozása is, mert mint né elvtársnő életkörülményeikről velőkkel a családokhoz — mond- békefelelösök figyelmét, hogy
különböző előadásokra kiadott láAz írószövetség szegedi csoportbirtokló, kapitalista törekvései van. érdeklődött, megélénkült a csaja — s így segítem őket mun- togatási jegyekkel a Pártbizottság ja ma este 6 órakor tartja meg
link. Szeretné birtokát gyarapítani,
de a kulákkal nem tudja felvenni a lád. Majd a Szabad Népből ol- kájukban. A lakásomon rend- gazdasági osztályán sürgősen szá- alakuló ülését a városi tanács
cikket
és szeresen és közösen beszéljük át moljanak el.
versenyt, a kulák
öt kiuzsorázza, vasott fel néhány
! közgyűlési termében, amelyen a
tönkreteszi. Amíg meg nem győző- azokat közösen megvitatták. E: ! ez eseményeket. Ugyanitt cserélAgit. prop. osztály. ' budapesti írók közül László Gyudik a felemelkedés
lehetőségéről, után megmagyarázta, miért kell j jtik ki a munka közben szerzett
:
termelőszövetkezet útján, fél attól,
Vasárnap dé'előtt 9 órakor
a la, Urbán Ernő, Vészi Endre, a
becsületes
embernek tapasztalatokat és minden esethogy elveszti nehezen szerzett va- minden
Vörös Csillag Moziban, a „Nem. I szegediek közül pedig László
gyonát, félti gazdaságút. Ugyanak- részívennie a békéért folyó harc- ben így indulunk el a csa'ádok zetközi kérdések" sorozat előadá- Ibolya, Somfai László, Lödi Fekor mint dolgozó, húz a szocializ- ban. A család tagjai ettől
az látogatására. Ezzel
valameny- sában „Az igaz hazafiság, proletár renc, Szabolcsi Gábor, Kék esdi
mushoz, A proletariátus és a bur. időtő! kezdve már világosabban nyien fejlődünk és megkönnyít- nemzetköziség" cimon előadást tar. Gyula Tolnai Gábor, Diószegi
zsoázia közötti harcban oda húz, Iátiták a békeharc szükségessé- jük egymás munkáját.
tünk. Az előadáson a beosztott nép- Andrási szerepelnek.
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OTTHON IS

Itt állnak a gépek mellett, kczükbene a hatalmas darab bőrökkel,
kalkulálnak, forgatják az anyagot.
A gép mellett egyik oldalon milliméteres apró csíkok, vagy háromszögek, amelyeknek már feltétlen ki
kellett esni, másik oldalon nagyobb
darab hibás vagy vékonyabb bőrdarabok hevernek. A Szegedd Cipő.
gyár csákozó üzemrészében férfiak
dolgoznak. Pusztainé csak az egyetlen, aki asszony létére odaállt a
talpvágó gép mellé.
Legtöbbször Pusztainé neve kerül
az élenjárók táblájára. Munkában
legyőzi férfi munkatársait. De élenjár az anyagtakarékosságban is. Azt
mondja, aki pazarol, az a béke ellen dolgozik. ö pedig továbbra is
békés alkotó munkával akarja gyarapítani a nemzet vagyonát és biz-,
tosítani akarja
gyermekei b o l d o g a b b j ö v ő j é t .

az

TAKARÉKOSKODIK

s így abból a sok millió forint értékből, amit az öntudatos dolgozók
megtakarítanak, kártevő munkájukkal ezreket vonnak 1c.
Ezeknek a pazarlóknak a kezét
megfogja a Pusztainék, és a többi
békéért harcoló munkások keze,
példamutatása,
s jó felvilágosító

munkája. Ha az ő példájuk nyomán sem értik meg, hogy minden
fillér megtakarítással szocializmusunk építését, békénk megvédését
segítjük elő, akkor akarva, akaratlanul az ellenséget szolgálják, támogatják az új háborút kirobbantani
készülő imperialistákat.

Melyik város és járás nyeri el
a Megyei Pártbizottság zászlaját
Holnap

fejeződik be az egyhónapos

Közel egy hónappal
ezelőtt kezdődőit meg országosan
a
Szabad
N é p-előfizetésgyüj t ö
kampány,
amelynek során Csongrád
megyében
is újabb ezrek és ezrek váltak elő-

Szabad

Nép-kampány

arról is, hogy
milyen munkát
vér
géziek a népnevelök
a
pártkongresszus politikai
előkészítésében
A Megyei Pártbizottság
zászlaján
nak elnyerése
tehát
egyben a jó

Öt évvel ezeiőtt jelölte meg I. V. Sztálin
a kommunizmus építésének programját
Február 9-én
mondotta ej
nagyjelentőségű beszédét I. V.
Sztálin elvtárs Moszkva sztálini
választókerülete
választóinak
gyűlésén. I. V. Sztálin elvtárs
beszédében
megrajzolta
a
Szovjetunió történelmi győzelmének fenséges képét a Honvédő Háborúban és kifejtette
a
kommunizmus építésének grandiózus programját. Valamennyi
moszkvai lap pénteki számában
gazdag anyagot közöl a szovjet
nép vezérének történelmi beszédével kapcsolatban.
A Pravda a többi között
ezl
írja:
Sztálin elvtárs beszédében feltárta a szovjet nép győzelmének
forrásait a Honvédő Háborúban
és megfogalmazta a háború utá-

ni ötéves terv alapvető feladatait
Vaíóraváltva a kommunizmus
építésének nagy sztálini programját — írja a Pravda — a
szovjet nép következetesen harcol a tartós békéért, az imperialista háborús gyújtogatok ellen.
A Szovjetunió
világtörténelmi
győzelme a hitleri Németország
és az imperialista Japán felett az
emberek százmillióit szabadította
fel az imperializmus elnyomása
alól.
A demokrácia és a szocializmus
zászlaía alatt több, mint nyolcszázmillió ember halad — a földkerekség lakosságának egyharmada. A Szovjetunió sikerei lelkesítő példaként állnak a világ
valamennyi népe előtt.

Ezért harcol minden eszközzel a
békéért.
Kék szeméből cSak úgy sugárzik
a munka szeretete és a verseny izgalma. „Még álmomban is stancolok, annyira szeretem ezt a munkát". — Mig ezt mondja, újra kiváfizetőivé és olvasóivá
Pártunk köz- pártépítési
munlcának elismerését is
gott egy talpat. Gondolkodva hajol
ponti lapjának.
Az egyhónapos ter- jelenti.
a bőr fölé, de már megvan, hogyan
jesztési kampány
február
11-el feAz egyhónapos
Szabad
Nép-elölehet pár milliméteres selejttel kijeződik be és az utolsó
vasárnapon fizetésgyvjtés
során kialakult
ver.
vágni a másikat,
a népnevelök ismét felkeresik
azo. seny
nagyban
elősegítette
azt,
A pártkongresszus tiszteletére válkat, akik még nem előfizetői a lap- hogy olyan területeken is, ahol edlalta, hogy 147 százalékos teljesítnak, hogy meggyőzzék
őket a Sza- dig csekély példányszámban
járt a
ményét 150 százalékosra fokozza.
bad Nép
rendszeres
olvasásának Szabad Nép —
mint a csongrádi
154—163 százalékot teljesít. „Náfontosságáról.
járásban
—, most
újabb
olvasók
lunk nemcsak a mennyiségre ügyeA Megyei Pártbizottság
a ter- százai értesüljenek
a Szabad
Népen
lünk" — magyarázza Pusztainé. —
jesztési verseny
során
a
legjobb keresztül rártunk
útmutatásáról.
. Minden újabb kivágásnál eszembe
eredményt
elérő Városi és Járási
Megyénk
az országos
terjesztési
jut, hogy nemzetgazdaságilag igen
EMBERI
SORSOK
Pártbizottságnak
gyönyörű
emlék- versenyben
fontos anyagot, a bőrt darabolom
elmaradt.
De az elmazászlót ad. Ennek a zászlónak el- ' radást egyetlen nap alatt — vasárszét és minden milliméter megtakanyerése
nagy
kitüntetést
jelent, nap — jól be lehet hozni, ha a legrításával gyarapítóm a mi vagyomert nemcsak arról ad számot, hogy jobb előfizetésgyiijtő
nunkat". Rőrkihasználása már 80.53
Utat mutatott
a Párt
népnevelők
ta.
egy-egy pártszervezet
hány új Sza- pasztalatainak
százalék. Ez 230 kiló bőr megtakafclhasználsával
inbad
Nép-előfizetőt
gyűjtött,
hanem
rítását jelenti a kongresszusi verdulunk vasárnap
munkára.
Szegény.
napstómos-emberek ben, lenézésben részesültem. Keserű
seny óta. „Nem lehet a rangunkét gyermeke voltam. Piciny koromban volt a katonaéletem. De nem sokáig
pazarolni. Még arra is ügyelek, hogy kint az utca porában nevelődtem, tartott, mert jött) a felszabadulás és
ne égjen lilába a villany, egy percig majd később, úgy hat-hétéves ko- én is szabad, boldog ember lettem.
K Á L I N , A SAS
se járjon üresen a gép."
Ezután a Szegedi Vízművekhez
romban kanásznak adtak szüleim.
Ma
mutatja
he
a
Vörös
Cillag
Évek multán Oroszország a
'Azelőtt ő sem vigyázott nagyon a Az iskolát csak hírből ismertem. kerültem, mint segédmunkás. SzeFilmszínház
a
bolgár
népi
demorettem
volna
azonnal
továbbképezbolgárok segítségére siettek éa
Kanásztársaim
között
voltak
olyabőr jó kihasználására. Megértette
azonban a takarékosság hatalmas nok, akik elvégeztek egy pár osz- ni magam, de még az akkori veze- krácia első filmjét, amelyet Ká- felszabadította őket a török elfontosságát
és szinte önmagával tályt. ök meséltek róla. Sajnos, ne- tők nem tettek ennek érdekében lin, a nagy bolgár szabadsághős nyomás alól. Kálin azonban teversenyezve növeli a börkihasználá- kem iskola helyett a kenyérkeresés semmit. 1946—47-ben indultam el emlékére alkották.
váhbra is fogoly maradt. Nem
si százalékot. „Mindennap számon- keserűségével kellett barátságot fokozatosan a szakképzés útján.
Kálin, egy bolgár kis város is- találták sehol, mindenki
etzt
Hozzálcezdtem a tanuláshoz s most
veszem magamtól, hogy bőrkihasz. kötnöm.
hogy meghalt. Később
már egyre többet olvastam szakma; kolájának tanítója volt, akkor, hite,
Hálásban mennyit haladtam előre.
Még ma is sokszor eszembe jut- és ideológiai könyveket. Pártszerve- amikor a bolgárok még a tö- azonban Kálin visszatért hazájáNagyon bánt, ha nem értem el jobb nak
azok a kínos napok, évek, ami- zetünk vezetői állandóan tanácsot rökök elnyomása alatt
éltek.
eredményt". Pusztainénak ezek a kor hajnalhasadta
kizavart az adtak, mit olvassak s problémáim- 1848-ban Párjsöan kitört a for- ba.
szavai visszatükrözik a Szocialista istállóból a gazdámelőtt
és kiadta a pa- ban mindig segítettek. Igy lettem
A várt szabadság
helyett
emberek gondolkodását. Tudja, a rancsot, mit kell csinálnom.
radalom, amely a lx>lgár nép legHogy 1949-ben élmunkás.
azonban
csak
újabb
rabságra
taa saját országát építi, ha takarékos, elbírj
jobbjait is magával ragadta.
a-e a szervezetem a kapálást,
kodik. „Most nem tudom kiszámí- kukoricatörést,
lált.
A
török
elnyomást
felváls
A Párt segített, utat mutatott s Megszervezték a felkelést a tötani, hány cipőt gyártottak már a egyéb nehéz, férfiállatgondozást
elnyomás.
munkát, azzal az ő segítségével nyerhettem el a rök elnyomóik ellen. Kálin min- totta a kapitalista
megtakarított anyagból, annyi bizo- nem
De még azzal sem, szóp, ötágú élmunkás-jelvényt is, denütt a felkelkők élén járt. A Kálin most sem maradt egy pilnyos, hogy nagy szám jönne ki" — hogy törődött.
adjon egy darab száraz ke- Ezt a jelvényt büszkén viselem b
lanatig sem tétlen. Ebben az
mondja Pusztainé.
nyerét, hogy fel ne forduljak éhen. ma is igyekszem úgy dolgozni, nép bátorságáért „Sas"-nak ne- időben alakult meg Bulgáriában
vezte
el.
A
szabadságharcot
a
Gondoljuk el, hogyha az üzemben
hogy munkámmal bebizonyítsam
Nem egyszer megtörtént, hogy a szeretetemet és hálámat a Magyar törökök leverték. Kalint a tö- a Szoc'áldemokrata Párt- Kálin
ennyire takarékoskodik,
hatalmat most
kutyának adott száraz kenyeret Dolgozók Pártja és szeretett vezé- rökök egy szigetre vitték kény- látja, hogy a
otthon, a háztartásában
loptam el s így csillapítottam éhsé- re, Rákosi elvtárs iránt.
szermunkára, feleségét megöl- ugyanazok tartják a kezükben,
gem. Ez így ment 21 éves koromig.
akik annakidején kiszolgálták a
milyen nagy gondot fordít a takaré- Akkor katona lettem. Mint „buta
Kása. Dénes, ték, hároméves kislányát pedig
kosságra. „Eddig az egyik helyen napszámos-ember" ismét megvetésVízmütelep. a francia konzul vette mavához. török elnyomókat. De látja azt
25-ös villanykörte égett, most ráis, hogy az egyetlen szervezett
jöttünk, hogy a 15-ös is elég. Azerő, amely
eredményesen fel
előtt ilyen eszembe se jutott volna.
tudja venni a harcot az új elMost arra is vigyázunk, ne folyjon
nyomók ellen, az öntudatos munhiába a vízcsap, ne pazaroljuk hiákások szervezete, az akkori Szoba a tüzelőanyagot.
ciáldemokrata Párt. Kaljn belép
Mint az üzem MNDSZ ügyvezetője, munkájában példát mutat asz.
a Pártba, csatlakozik a harcoHasául;
véderejének
fejlesztésére
Leleplezzük a kulákok és spekulánsok
szonytársainak, de felhívja ugyansokhoz. A
hata'om birtokosai
akkor az asszonyok figyelmét arra
beszállítom
6 mázsa
felesleges
üzelmeit, felderítjük az eldugott
félnek a legendás hőstől,
aki
ís, hogy minden darab papir, rongy,
gabonám
a
szövetkezet
raktáraba
újabb
és
újabb
tömegeket
von
gabonákat
csont és a többi összegyűjtött hula Szoc áldemokrata Párt oldaladék értéket jelent nemzetgazdasáTerménybegyüjtési agitációs nap volt Sövényhá- lára és orvul
Kiskirályságon a tanácstagok példáját követve a
gunk számára. „Amikor megtudtam,
meggyilkolják.
hogy ezek összegyűjtésével milyen
zán február 4-én. En több népnevelő társammal a Halálos ágyához érkezik leádolgozó parasztok is igyekeznek mielőbb teljesíteni
nagy hasznot hajtok az országnak, Pártunk II. kongresszusa tiszteletére a terménybeközség határában, a tanyavilágban lakó dolgozókhoz nya, aki őt kiszabadította.
én is
látogattam el. Többek között voltunk Kósa 'Antal ki.
gyűjtés második félévének előirányzatát. A tanácstaAzonban
hiába
gyilkolták
szeri 19 holdas középparaszt tanyáján is. Vendégszegok a Párt és a tömegszervezetek népnevelőinek beszétnéztem háztartásomban.
meg
Kalint.
A
bolgár
munkások
retettel fogadott bennünket és elbeszélgettünk vele.
vonásával igyekeznek mozgósítani minden becsüleíes
Egészen szép mennyiséget szedtünk
mozgalma
tovább
erősödött
Ő
már
100
százalékban
eleget
tett
mindenféle
bedolgozó
parasztot,
hogy
részt
vegyen
a
begyűjtésben
össze". Pusztainé íehál nemcsak az
Ez
a
harc
folyt
mindaddig,
amíg
adási kötelezettségének, de mint maga is mondta,
üzemben, hanem otthon is takaré- és felesleges takarmányát, gabonáját, felajánlja, áta nagy Szovjetunó dicsőséges
koskodásával is kifejezi: erősíteni
még volt felesleges gabonája. Elmondottuk, hogy mi
adja az államnak.
harccal fel nem szabadította a
akarja a mi országunkat és fokojáratban vagyunk, beszélgetésünk alatt kifejtettük bolgár dolgozókat is és lehetőzottabb jó munkával, takarékosságA versenyraozgalom kiszélesítése érdekében páneki, miért fontos, hogy felesleges gabonánkat átad- vé nem tette, hogy a bolgár
gal hozzájárul a béke megvédésé- rosversenybe léptek a dolgozó parasztok. A községi
juk a dolgozó nép államának. Kósa Antal tisztán munkásság é.s parasztság maga
hez.
Ilyen Puszlainékat mar többfelé versenymozgalom előbbrcvitelére atanácstagokkülön
látja jövőnk útját és mint mondja, szívcsen hallgat vegye kezébe életénél* irányítátalálunk az üzemekben, a szövőgé- párosversenyre hívták Cserebökény és Fábiánsebes,
Pártunk, népi államunk szavára, mert tudja, hogy ez- sát.
pek, vagy más termelőeszközök melzel a dolgozók jobblétét segíti.
Kálin egyszerű tanító volt, de
lett és ezek az asszonyok
azzal, tyén községeket. A község dolgozó parasztjai széles
hogy filléreket takarítanak meg, tömegeinek bevonásával harcot indítanak még foko— Ugy a terménybeadás, mint az adófizetés — hősiessége, amellyel a haladásért
növelik népgazdaságunk erejét. Ta- zottabban a kntákok és spekulánsok elten, hogy lemondotta Kósa Antal — becsületbeli kötelessége min- küzdött, példát nnjlat minden pelálunk azonban olyanokat is, akik
den
hazáját szerető dolgozó parasztnak. Szívesen dagógusnak, akiknek együtt kel
leplezzék
Uzelmeiket
és
felderítsék
eldugott
gabonánemcsak termelő munkát nem véharcolniuk a munkásosztállyal és
lettem
eleget terménybeadási
kötelezettségemnek, dolgozó parasztsággal, a többi, a
geznek, hanem a saját háztartásuk- jukat. Megmozdultak az utcák és tanyák dolgozói,
ban a legnagyobb pazarlást viszik
mert tudtam, liogy ezzel a béke védelmét szolgálom. néphez hü értelmiség oldalán Párbogy mielőbb felszínre hozzák a kulákok rejtett gavégbe.
Az adófizetéssel és a terménybegyüjléssel — mind. tunk vezetésével.
bonáit s tudomására hozzák a tanácsnak aljas cseleannyian láthatjuk — népgazdaságunk erősítését orA film növeli bennünk is a hálát
Kenyérdarabokai,
kedetelket. „Csak igy tudunk eredményesen harcolni
szágunk erősödését segítjük elő. A mi községünkben, és szeretetet a nagy Szovjetúnió és
búsdarabokat, lisztet,
villanyára, a béke megvédéséért, dolgozó népűnk felemelkedésé, Sövényházán gépállomást építettek. Tőle alig néhány Pártunk iránt, mert hiszen egyedül
mot, tüzelőanyagot pazarolnak el,
méterre húzódik a Szolnok—szegedi magasfeszült- nekik köszönhetjük, hogy sikeresen
ért, az ötéves tervünk megvalósításáért" — mondják
az imperialisták
ségű villany távvezeték, ennek építését is elősegítetKiskirályság
dolgozót.
A
tcrménybegyüjtés
100
százasorozatos támadásait hazánk fügSZAKSZERVEZETEK Kamarazetük
kötelezettségünk
teljesítésével.
Hogy
mielőbb
felgetlensége ellen. A film további
kar hangversenye a Vörös Csil- lékos teljesítésével Kiskirályság dolgozóinak jó hírépüljön a dunapentelei vasmű és megerősítsük ha- harcra buzdít, különösen -v falun,
lag mozi helyett a Zenekonzer- nevéhez méltóan, becsiilctíel, odaadóan akarják tel.
zánk véderejét, hadseregünket, beszállítom felesleges ahol a tanító munkája a legfonto.
vatór'um
hangversenytermében jesíteni 100 százalékig a begyűjtési előirányzatot
hat mázsa gabonám a földművesszövetkezet raktá. sabbak közé tartozik.
lesz megtartva vasárnap délelőtt Pártunk II. kongresszusa tiszteletére.
rába,
A filmet a „Vörös Csillag" film.
fél 12 órai kezdettel, a megválBódls István.
Katona Zoltán.
színház egy hétig tartja műsorán.
lotf jegyek érvényesekj_
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Az MDP II. kongresszusa tiszteletére
a mezőgazdaságban indított verseny állása
Az ipari üzemek példájára a termelőszövetkezeti csoportokban, állami gazdaságokban, gépállomásokon
is széles és eredményes versenymozgalom bontakozik ki az MDP
II, Kongresszusának tiszteletére. A
mintegy öt hete folyó verseny már
eddig számos jó eredményt hozott.
A
pártkongresszus közeledtével
egyre növekvő lendülettel versenyeznek a mezőgazdaság dolgozói
a kongresszusi verseny legjobbjainak járó zászlókért. A kongreszízus zászlói ezek. amelyek a jó

munka elismerését jelentik. A verseny első öt hete után már kezd ki.
bontakozni a kép: vájjon mely termelőszövetkezeti csoportok, állami
gazdaságok, gépállomások esélyesek
leginkább a nagy elismerésre.
Termelőszövetkezeteink közül az
eddigi eredmények szerint a legjobbak között van a mihályi Táncsics-termelőszövetkezet. A szövetkezet tagsága már elvégezte a tavaszi vetésre kerülő vetőmag tisztítását

A „Vörös Csillag" p é l d á i m u l a t o t t
az egész o r s z á g n a k
A kongresszusi verseny során jó
eredményt elért termelőszövetkezetek közé tartozik a turkevei Vörös
csillag. Vállalását nagyrészt teljesítette.
Különösen jelentós, hogy a Vörös
csillag tagsága, a többi turkevei
termelőcsoporttal együtt — a tagtoborzásért folytatott munkában —
példát mutatott az egész országnak
cs egyodül a Vörös csilláig 950 új
taggal és 4500 holddal gyarapodott
pz elmult hetekben.
Eddig a ceglédi gépállomás dolgozói értek el igen jó eredményt. A
kongresszusi párosverseny során 18
traktort, 20 ekét, 8 tárcsát és 8
vetögépet már kijavítottak. Jó felvilágosító munkával 41 fiatalt toboroztak a gépállomáson tarto't
traktoristaképző tanfolyamra. Emellett nem hanyagolták el a talajművelési szerződések kötését sem. A
körzetükbe tartozó községek dolgozó parasztjaival és a termelőszövetkezetekkel 4139 holdra kötöttek ta-

laj művelési szerződést, így tavaszi
szerződéskötési tervüket már 113
százalékra teljesítették.
A békéscsabai, körmendi, tolmácsi, nagylétai, pocsaji, ujcsalánosi
és moharosi gépállomások dolgozó! kongresszusi vállalásukat

kongresszusi verseny eredményeképpen jóval túlteljesítették a gép.
javítási munkák ütemtervét.
Az állami gazdaságok kongresszusi versenyében az első öt hét
alatt jó eredményt ért el a kenderesszigeti, dánszentmiklúsi és tápiőszelei állami gazdaság.
A dánszentmiklósi állami gazdaság dolgozói, akik elsőnek kezde
ményezték az állami gazdaságot
kongresszusi párosversenyét — a
tavaszi munkákra való gépjavító
sok. vetőmagelőkészités elvégzése
mellett —. eddig használatlan, romos épületek anyagából felépítettek egy gépszint és elkészültek egy
almacsomagoló helyiség építésével
A tápiószelei állami gazdaság
dolgozói ezideig 75 százalékát javították ki a kongresszusi felajánlásban vállalt gépeknek és munkaeszközöknek.

A minisztertanács rendeletet fogadott el
a munkaerotoborzásról
A minisztertanács Dobi István
elnökletével pénteken
déleltőt
ülést tartott.
A minisztertanács az országos
tervhivatal elnökének előterjesztésére rendeletet fogadott el a
mun ka 3 rc tofc orzásró 1.
A külügym niszter elterjesztésére a minisztertanács elhatározta, hopr a létrejött magyarromán műszaki vízügyi
egyezményt megerősítés végett
előterjeszti az Elnöki Tanácshoz.
A közlekedési és postaügyi
miniszter előterjesztésére a minisztertanács
magyar-csehszlovák vasúti
átmenő
forgalmi
egyezményt hagyott jóvá.

A pénzügyminiszter
előterjesztésére a minisztertanács elhatározta, hogy
előterjesztést
tesz az Elnöki
Tanácshoz dr.
Pesta Lászlónak a
pénzügyminisztériumba miniszterhelyettessé kinevezése.
A min'sztertanács Karczag Imrét a
műszaki és
gazdasági
együttműködési bizottság elnökévé kinevezte.
A népművelési miniszter előterjesztésére a
minisztertanács
kinevezte az 1851. évi Kossuthdíj 42
tagú jelö'őbizottságot,
amelynek egyik
tagja Hetényi
Imre,
szegedi
Kossuth-díjas
egyetemi tanár.

A kongresszusi versenyben a leg_
A kongresszusi verseny során —
amelynek eredményeképpen a me. gyengébben teljesítő termelőszövet,
a
tógazdaságban is egymásután szü. kezeli csoportok közé tartozik
20.000 forintos megtakarítást
létnek a jó termelési eredmények móri „Vörös Csillag" és a péceli
h a t á r i d ő előtt teljesítették.
értek el.
— több gépállomás, állami gazda „Uj élet". A móri „Vörös CsillagáEzeken * gépállomásokon február
ság, termelőszövetkezeti csoport ban a kongresszusi felajánlás egyik
5-re befejezték a téli gépjavitási
A kenderesszigeti állami gazdajelentős részét, az istállók építését
munkálatokat. Rontja eredményit, sag a tejtermelés terén ért el jó azonban elmaradt a vállalás telje- igen vontatottan teljesítik. A verket, hogy a talajművelési cszrző. eredményt. Vállalták, hogy 16.6 li. sítésében.
seny értékelésének hiányában a csodések kötésében és a traktorista- teres fejési átlagot február 24.ig
porttagok közül sokan nem vesznek
Lemaradások
képző tanfolyamokra történő tobor- j.9 literre növelik. Vállalásukat a
részt a közös munkában.
zásnál elmaradtak. A szerződéskö- takarmányozás jó megszervezésé
A dusnoki gépállomás koogreszA péceli „Uj élet"_termelöcsoport
tésnél a békéscsabaiak mindössze vei, az egyedi takarmányozás be- szusi felajánlásiként vállalta, hogy
elmaradt
a kongresszusi felajáijlá.
23.4, a körmendiek 35.5 százalékos vezetésévél, gondos ápolással túl- február 24-re az csszes erő- és sónak teljesítésében.
eredményt értek el.
teljesítették. A fejési átlag feb- munkagépeket kijavítják.
'A' kongresszusi verseny időszakáA Szakmán gépállomáson február
A megyeközpontok közül a kon- ruár első hetében elérte a 19.6 ligresszusi verseny sorám eddig leg- tert. Eredményesen készülnek fel 22-ére vállalták a téli gépjavítás! nak a legdöntőbb két lieto még hátjobb eredményt a veszprémmegyei a gazdaság dolgozói a tavaszi mun- munkák befejezését. 'A' gépállomás ra van. Meg van tehát a lehetősége minden eddig elmaradt gépállo.
központhoz tartozó gépállomások kákra is. Ezidáig a gazdaság erő- azonban eddig 20 ekéből hármat, 28 másnak, termelöcsoporlnak és álérték el. A megye valamennyi gép- gépeinek és eszközfelszerelésének 80 vetőgépből pedig csak hatot javított lami gazdaságnak
a kongresszus
ki, 12 cséplőgépből három javítási
állomása párosversenyben áll. A l százalékát megjavították.
munkálatához még hozzá sem kezd- tiszteletére tett vállalás teljesítésére.
tek.
A versenyben
most még hátul
Az állami gazdaságok közt folyó
kongresszusi versenyben erősen el- kullogok munkájuk megjavításával
legjobb eredmaradt a darvas!, somlóvásárhelyi, felzárkózhatnak a
ba!atonedericsi és hansági állami ményt elérők mellé. Azok a gépálFOGLALKOZÁS
HÁZ eladó Répás-utca 15 szám. Ér- BÚTOROZOTT szoba nem különbé- zalék, Balatoncdericsen az eredeti- lomások, tszcsék, állami gazdasádeklődni, Széli-utca 19.
16790
eddig
szorgalmas
JÓLFÖZŐ, gyermekszerető bejáró- TANYÉRICASZÁR eladó Maros-utca járatú, házaspárnak konyhahaszná. leg vállalt kötelezettség 22 százalé- gok, amelyek
lattal kiadó, llunyadi-tér" 23. I. em. kát érték el eddig. A hansági álla- munkájukkal sikeresen teljesítették
nőt felveszek. „Megbízható bejáró- 47 szám,
16767 13 ajtó.
16794 mi gazdaságban
a gépeknek és felajánlásaikat, no bizakodjanak el,
nő'' jeligére.
ELADÓ barna báránybunda, női há- SZOBA-konvhás, fáskamrás laká. munkaeszközöknek még csak 30 további jó eredményekkel ünnepel,
KÖZÉPKORÚ asszonyt délelőtt há- lóingek, hálúkabátok, ingek, férfi
jék Partunk kongresszusát.
zimunkára felveszek. Jósika.utca 1, korcsolya, nagy mosóleknő, már. som elcserélném hasonlóval. Újsze- százalékát javították ki.
kapu alatt.
16787 vánvlapos, tükrös kis kredenc. Le- geden is lehel. Puskás-utca 13. I.
.melet.
16778
ÖNÁLLÓ, gyermekszerető főzőnőt, nin-utca 8. M. c.
MSzT-titkárok, figyelem! A MnA VB. elnöke közli:
16763 •IÓFEKVÉSÜ, cmcleli szoba-konybentlakónak felveszek. Cim a ki. ÍRÓASZTALOKAT és mindenféle
gyar-Szovjet Társaság székházában
hás
olcsóbéríí
lakásomat
elcseréladóban.
19223 bútorokat vesz és elad Singemé, TöA baktói lőtéren 28-áig be- (Horváth Mihály-utaa 3. szám)
ném hasonlóért, vagy kétszobásért.
zárólag
7 órától 16 óráig éles február 13-án este fél 6 órai kezrök-utca
6.
Kapuval
szemben.
Juhász
Gyula-u.
36.
I.
3.
ADÁS-VÉTEL
dettel titkári értekezletet tartühk.
BORT, fehéret, gyenge minőségűt ELCSERÉLNEM rókusi szép szoba- lőgyakorlat lesz.
A pontos megjelenést elvárjuk.
KÉT darab márványlap 65 cm hosz- és égy modern cserépkályhát ven- konyha, éléskamrás lakásom 1 vagy
MNDSz-HlREK
szú, 50 cm széles eladó. Cím a nék. „Készpénz" jelige. "
MÁV nyugdíjasok figyelem! A
19206 kétszobás belvárosiért. „Költségeket
kiadóban.
MAGÁNHÁZAT keresek megvételre. téritek" jeligére.
16783
A Postás MNDSz-csoport szom- február 10-ére hirdetett, kultúrKERÉKPÁR varrógép, írógép favt- ..12—13 ezerig" jeligére.
19205 ELCSERF.LNÉM 2 szoba, előszo- baton fél 5 órakor a főposta kultúr- műsorral egybekö'ött filmbemutató
közbejött akadályok- miatt elmarad.
tása szakszerűen Rádió OKA utal- ELADÓ 120 kilós disznó. Tudako. ba, konyhás lakásom hasonló 1—2 termében nőnapot tart.
Későbbi megtartását újból közölványra, kerékpárgumik, alkatészek zódni Kossuth Lajos-sugárút 61 sz. szobáért. Cim: Polgár .utca 5. 4. a.
jük.
DISZ-HÍREK
16756 KÉTSZOBÁS, összkomfortos lakaphatók Kelemennél, Kelemen-utca alatt.
FIGYELEM! Ha olcsó és szép húst kás!, esetleg teljes bútorral is átHétfőn délután 3 órakor rendkí11. szám.
özv. vennék. „Egy hónap" jeligére.
vüli titkári értekezletet tartunk a
KESZTYŰ harisnya, divatos kar- akar vásárolni, keresse fel
A SZEGED-RÓKUSI ÁLTALÁNOS
digánok. sálak nagy választékban. Szabó Zoltánnét az Attila-utcában, ELCSERÉLNÉM újszegedi szoba, középiskolai és egyetemi DISZ- ISKOL'A' szülői munkaközössége és
ahol naponta elsőrendű hízott ló- konyha, speizos lakásom, nagyobb titkárok részére a városi DISZ- nevelő testülete kongresszusi felPauluszné, Kölcsei-utca 8.
KARÓRAT, zsebórát, ébresztőórát húst, rántani való csikóhúst és sza- városiért, fürdőszobás előnyben. — bizottság székházában.
ajánlásként műsoros délutánt ren16764 Érfdeklődni vasárnap, Újszeged,
(hibás is lehet) magas áron meg- níúrhúst kaphat.
dez vasárnap délután 5 órai kezdetVárosi DISZ-bizottság.
ELADÓ
58
kereszt
búzaszalma
és
Főfasor 38. Szerényinéi.
19228
vételre keresek. Fischer órás, SzePetőfi-telepi
tömegszervezetek tel. Az előadáson n Szegedi Ruhapolyva. Baktói kiskertek 169. Hajged, Klauzál-tér.
10-én,
szombaton
este
7 órai kez- gyár, a Gáz- és Erőmű NV kultúr16795
KÜLÖNFÉLÉK
csoportjai színdarabokkal és szavaRUTKAI fényképésznél 3 drb leve- nal Mihály.
dettel
a
volt
Kéri-féle
vendéglőben
lezőlap és 1 drb nagy kép 50 forint KOVÁCSÖLT satu, gyalupad, réz- SZANTHÓ cipőüzlet Kígyó-utca 1 — a DÉFOSz helyiségében — is- latokkal szerepelnek. Az előadást
üst
házzal,
szivattyúk,
kerekek,
vasa Rókus II. pártszervezet nagyterszám alá áthelyezve.
Rutkai fénvképész, Lenin-utca 13.
merkedési estet rendeznek.
mében rendezik meg.
HARMONIKA jnvitása, vétele, el- korlátok eladók Párisi-körút 30.
SZEKSZÁRDY" böröndösüzletét Kí.
Ma,
szombaton
délután
5
órakor
adása, valamint az összes hangsze- EGY négyhónapos mangalica ma- gyó-utca 2 szám alá helyezte.
üzemi, területi, középiskolai és
A VÁROSI tanác3 értesiti a
rek készítése, javítása Kelemennél, lac eladó. Tápéi-utca 22.
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fes- egyetemi poldtikaikör-vezetők részéSTANDARD
3
plusz
l.es
világve.
Lenin-utca 17
téssel szakszerűen készül. Csordás re értekezlet, ugyanakkor a politikái- lakosságot, hogy az élelmezési
KÉPEIT kereíeztesse Kárpáti kép- vő rádió hatszáz forint. Dugonics- bőrruhakészítőnél, Szt Miklós-ulca kör-vezetők részére szeminárium. miniszter 914624/1951. sz. rende19225 7 szám.
kcretezönél. Mindenféle képek állan- tér 1. Rádiós.
hogy
Az üzemi, középiskolai és egye- letével úgy intézkedett,
EGYEVES, 80 kilós koca eladó. Vödóan raktáron Szálin-krt, 53. sz.
Bzappanfözic'szert
a
temi politikaikör-vezetők részére „Falu"
LACZKŐ órás, Széchenyi-tér 9 röséknél, Újszeged, Szöregi-út 16b.
vasárnap, 11-én 9 órakor megyei förtműves szövetkezetektől szabad
ARANKAMENTES
heremag
és
Szemüvegjaviiás
I
Zsótér-ház, Jó árat fizetek kar,
konferenciát tartunk Hódmezővá- zsír beadása mellett lehet igényelzseb, ébresztő órákért és szerke- melegágy, ablak eladó. Pacsirta-u.
sárhelyen, a Pártoktatás Házában, ni. Ezért ismételten felhívjuk
Műszaki
fényképezés
21. Domonkos.
'
19233
zetekért
amelyen a szegedi üzemi, középFotólaboratórium
mindazokat, akik a zsírgyüjíőTRAGYA eladó. Sándor-utca 24.
CSŰRY órás Mikszáth Kálmán-utca EGY jó állapotban lévő Singer var- LIEBMANN, K.temao-u. Í Z telelőn 48-53 iskolai, egyetemi politikaikör-veze- höz 1.5 kg. szabadzsír megjelötő elvtársaknak részt kell venni.
8 Precíziós órajavílás jótállással
a
Indulás a rókusi állomásról vasár- lésű vételi-jogy ellenében 13.50
Mindenféle órák vétele és eladása. rógép eladó. Érdeklődni lehet
MELLTARTŐT. gyógybaskötőt, fű- nap reggel fel 7 órakor.
Villamosvasút
portásánál.
19204
Ft áron adnak be zsírt, azok a
750x20-as KÜLSŐ, nagy bordákkal
zőt. gumiharisnyát és melltartósés hozzávaló belső és 2 drb 40x85- 100-as Szaksz motor eladó. Szent kombinét mérték után hozott anyagValamennyi DISz-szervezet kul- szövetkezeti boltokban 75 dkg-os
19203
ös golyóscsapágyház, csapágya .-'kai I:tván-tér 10.
túrfelelősei és kultúraktivái 'szom- staopanfőzőszert
vásárolhatnak
együtt eladó. Műszerész, Moszkvai- KOMBINÁLT szekrény, rekamié, ból készít Höfle. Klauzál-tér 3. sz. baton délután 6 órakor a tanácshá- 4 56 Ft-os áron. Ebből a memykörút 2.
19242 konyhaberendezés Spitzer asztalos- SZÉP menyasszonyi ruha és fá- za közgyűlési termében pontosan nyiségből 1.5
kg hulladékzsír
tyol kikölcsönzése. Erzsébet ka- jelenjenek meg, az ankét tartalmát
TOLÓSŰLYOS mérleg eladó. Pa- nál készen kapható. Attila-u. 16.
hozzáadásával
3
kg jóminőségű
BALKAROS
Singer
füzőgóp
eladó.
lapszalon. Lenin-u. 16. sz. (Kárász, szervezeteikben értékeljék ki.
csirta-utca 4/b.
1&241
szappant
lehet
előállítani.
Stefandel,
Jókai-utca
9.
19215
UJ hálószoba, és konyhabútor elutca.)
Városi
kultúrosztúhj.
adó. Érd. Hajnóczy.utca 15. Ház- HAT darab berksirei süldő, 35 RET1KÜLÖK, bőröndök, iskolatáv
felügyelőnél.
16784 kg-osak. eladók. Kálvária-utca 41. kők, mappák, erszényeket készít és
SZAKSZERVEZETI -HIREK
AZ ÁLLAMI Villamosenergia
11EGEDÜHUR, mindenféle hangszer BOBINOS varrógép, vékonyat, vas- átalakít Szekszárdy bőröndös mesSzolgáltató
Vállalat
aziegcdi
A textil-ruházati szakszervezet
művészi javítás Slciner (Sági) hang- tagot varr, eladó, vagy elcserélhe- ter, Lenin-u. 3.
üzemvezetősége közli, hogy vahelyi
csoportja
értesíti
tagjait
tő
rádióért,
vagy
férfi,
vagy
női
szerkészítőnél, Kelemen-u. 7.
HÓCSIZMA és nylon esőkabá'ijavlNAGYON szép női kabát
fekele kerékpárért. Polgár.utca 14. ud. tás, Kemény Gyula, Bajcsy-Zs.-ut- hogy február 11-én délelőtt 9 óra- sárnap reggel Rókusnak, Kossuth
kor taggyűlést tart. Kérjük a ta- Lajos-sugárút, Nagy-körút, Vá19217
szinbrn eladó. Hajnóczy-ulca 15. 3. varban.
gokat, hogy tagkönyveiket hozzák ,sárhelyi-sugárút és körtöltés álkapu. fszt, jobb 2.
16793 TELKET, házat, házrészt, egyne. ca 11 szám.
ELADÓ 7 darabból
álló
festett gyedet, vagy cgynyolcadot is ven- ÖTÉVES kancaló elcserélhető kis- magukkal, mert új tagkönyvet osz- tal határolt részen, Fodor-telep
ki. Feltétlen és pontos meghálószobabútor. Megtekinthető Gu. nék. 8—10 ezerig. „Rögtön pénz" fias tehénnel. Kónya Ferenc, Fel- tunk
és Uj-Petőifi-telepen 7 órától 9
jelenést kér a Vezetőség.
sővárosi
Feketeföldek
176.
16775
tenbcrg-utca 19. Csányi festőnél.
jeligére a kiadóba.
19218
óráig. Alsóváros, Haítyas- és
KÉTSZOBÁS magánház, beköltöz- FIGYELEM!Héthónapos sertés öt- A KEDVEZMÉNYES pálinkafőKecskés-teleuén 7 órától 12 óráMSZT-HIREK
hető s lakatos szerszámok darabon- adó. Mikászth Kálmán utca 18.
zést ismét megkezdtem. A jelent,
Kossuth
Lajcs-sugárút,
Az MSzT Rókus I. alapszervezete ig,
ként is és tölgyfadeszka
eladók. CSŐSATU, csőmenetvágó, forrasz- kezés sorrendjében. Uj cim: Kos
Nagy-körút. Kálvária-utca által
10-én,
szombaton
este
7
órakor
Páva-utca 1.
16717 pálca, fiting és csapok, kiskocsi suth Lajos.sugárút 83.
19235
kongresszusi beszámolót tart. Utá- határolt résama nedig 12 órától
KÖVÉR szamár, friss löhusok, kol- eladó. Ságvári Endre-utca 3. Meg- ELVESZETT
pénteken délelőtt na műsoros estet rendez az MSzT 15 óráig áramszünet less.
hászáruk kaphatók. Lóhuscsornok- tekinthető 1—3-ig.
ban. Valéria.lér 10.
10770 TRAGYA eladó. Bem tábomak-u. Meinl üzletben egy Omega zsebóra központi balalajka zenekara és saA megtaláló adja le
kiadóban, ját kultúrgárdája közreműködéséIRODAI írógép eladó Török-u. 7. 25. (volt Róka-utca.)
FELHÍVOM az OTT nyugdí19227 jutalmat kap tőlem. a
19213 vel. Büffé!
Festék-üzlet.
16768
jasokat,
járadékosokat
stb,,
Az MSzT Felfőváros II. szerve- hogy február 12. és 13-án a febELADÓ jókarban levő fehér mély
OKTATÁS
LAKÁS
zete 10-én. szombaton este fél 8
gyermekkocsi. Csuka-utca 10.
KISEBB házat vennék kerttel be. EGYSZOBÁS, konyhás, speizos la- MAJOR Ákos gyors- és gépíróisko- órai kezdettel műsorral egybekörótt ruári élelmiszerjegyek átvétele
költözés nélkül. „7000" jeligére a kást bútorral is, keresek. „Április" la új tanfolyamaira beiratás napon- táncestet rendez a BrüsszelT-körút végett, Bérház II. em. 210 s®.
alatt jelentkezzenek.
16740 5 .szám alatti helyiségében.
19209 ta. Bocskay-u. 4.
kiadóba.
16761 jeligére,

APRÓHIRDETÉSEK

Kim Ir Szennek, a koreai néphadsereg
főparancsnokának napiparancsa a néphadsereg
megteremtésének harmadik évfordulója alkalmából
A phenjani rádió közvetítette Kim
Ir Szénnek, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadserege
főparancsnokának napiparancsát. A
napiparancs többek között ezeket
jnondja:
Ma, honvédő háború döntő szaka,
gza közepette ünnepeljük * hős nép.
Jiadsereg megteremtésének hárma,
dik évfordulóját. A hős néphadsereg a testvéri kinai önkéntes osztagokkal szorosan együttműködve
felszabadította az ellenség ideiglenes megszállása alól Phenjant. ha,
pánk ősi fővárosát, s a harmincnyolcadik szélességi körtől délre
fizte az ellenséget. Bátor partizán,
jaink és partizánnőink nagy egyesült osztagai messze behatolva az
ellenség mögöttes területére ínég
magasabbra szítják a partlzánháj>orú lángját, támadásokat Intéznek
nz ellenség parancsnoki törzsei éljen, szétrombolják annak közlekedési és hirközvetitő vonalalt. A felszabadító honvédő háborúban több
hónap kemény harcai után nagy
győzelmet arattunk. Ez a győzelem
n« amerikai Imperializmuson belül
kiélezte a zűrzavart és bomlást,
lelkesítette ÁzSia elnyomott népeit
n felszabadulásért, az imperializmus
ellen vivott harcukban. Néphadse.
regünk, amely átesett a visszavonulás nehéz szakaszán, szilárd és
hatalmas fegyveres erővé vált. A
néphadsereg és a kinai önkéntes
egységek három közös hadművcle.
tőnek eredményeképpen hatvanezer
ellenséges katona és tiszt, az ellen-

ség nagymennyiségű technikát felszerelése semmisült meg. Az amerikai agresszorokat, kik nem akarnak kivonulni Korcából, bekerítik
és teljesen megsemmisítik.
Nem feledjük el az amerikai
rablók kegyetlenkedéseit éa boszszút állunk" a hóditókon népünk
szenvedéseiért. Minden eszközünk
megvan arra, hogy diadalt arat.
hassunk. A néphadsereg az egész
nép szeretetét és támogatását élvezi.
Tisztjeink és katonáink tudják,
miért harcolnak, hisznek ügyük
igazságában. Az amerikai agresz.
aziv csapatok viszont igazságtalan
agressziós háborút vívnak népünk
ellen, bűncselekményeket követnek
el, trkölcst ellenállóerejük
Igen
alacsony és napról-napra jobban
felbomlanak.
Harcos, parancsnok és politikai
vezető elvtársak, partizán elvtársak
és elvtársnőit. Közel a diadalunk a
nagy honvédő, felszabadító háborúban. A diadalt azonban nem lehet
kemény harc nélkül klvivni.
Üdvözlöm és köszöntöm önöket,
a hős koreai néphadsereg megteremtésének harmadik évfordulója
alkalmából. A nagy honvédő, felszabadító háború diadalmas befe.
jezése érdekében megparancsolom:
1. A néphadsereg harcosai és alsóbb parancsnokai tökélesen sajá.
titsák el a harc technikáját, tökéletesítsék katona! képzettségüket,
méginkább fokozzák szervezettségüket és harci szellemüket.

2. A parancsnok és politikai vezetők tökéletesen sajátítsák el a
vezetés művészetét, jól szervezzék
meg
különféle
fegyvernemek
együttműködését, minden eszközzel
javítsák és fejlesszék a felderítést,
hírszerzést, emeljék még maga.
sabbra csapataink forradalmi szellemét.
3. A néphadsereg parancsnokai és
harcosai működjenek együtt
még
fokozottabban a testvéri kinai önkéntes osztagokkal, cseréljék kl ér.
tesiiléseiket, legyenek még bátrab.
bak és keményebbek,
4. A hátország dolgozói Idcjeko.
rán biztosítsák a front számára a
fegyverzetet, rendszerezzék a zsákmány számbavételét, gyorsan javítsák kl és állítsák helyre a megsérült haditechnikai felszerelést.
5. A partizánok és partizánnők
nyújtsanak minden módon segítsé.
get az előnyomuló néphadseregnek
és a kinai
önkéntes osztagoknak,
semmisítsék meg
az ellenség parancsnoki törzseit, szakítsák meg az
ellenség közlekedési és híradó vo_
naiait, bomlasszák még fokozottabban az ellenség mögöttes területét.
0. A koreai néphadsereg megteremtésének harmadik
évfordulója
alkalmából Szöulban, hazánk fővárosában és Phenjanban ma este 8
órakor 120 löveg tüzérségi dfsz.össz.
tűzzel üdvözölje a hős népbadsere.
günk nagy dindalalt.
Kim Ir Ssen,
a koreai néphadsereg
főparancsnoka."

A Szovjetunió jegyzéke
világszerte lelkes visszhangot keltett a népek körében
Még a nyugateurópai jobboldali
isjtó sem tudja titkolni, hogy az
Egyesült Államok, Anglia és Franciaország
kormányához
intézett
Szovjet jegyzék
a Szovjetúnió békeakaratának
újabb nagyjelentőségű megnyilvánulása. Mind a francia, mind
az angol lapok jelentős része
elismeri: az ajió nyitva áll a
tárgyalások előtt.
A francia külügyminisztériumhoz
közelálló Le Monde többek között
így ir:

a nagyhatalmak együttműködését
kívánják a világbéke biztosítása érdekében és
elvetik annak a maroknyi háborús uszítónak halogató mesterkedéseit,
akik az együttműködésben háborús
terveik megvalósításának akadályát látják.

Bukarest

fáradhatatlanul folytatja erőfeszítéseit az egész világ tartós békéjének megalapozása érdekében."

Berlin
A Neues Deutsctóand a többi között ijy ir:
Az imperialista nyugat] hatalmak minden igyekezetükkel a
tanácskozás halasztására törekednek.
A Szovjetunió harmadik jegyzékében hozzájárult a nyugati hatalmak különböző javaslataihoz a ta.
nác&kozás előkészítésére és napirendjére vonatkozólag, hogy ne ta.
táljának semmi ürügyet a tanács,
kozás további halogatására.

A szovjet jegyzékkel kapcsolatban a Scanteia megállapítja, hogy
a válasz a korábbi szovjet jegyzé.
A közvetlen tárgyalások
kekhez hasonlóan erőteljesen kijobban előrevinnék az ügyet, mint fejezi a Szovjetunió békeakaratát.
„Világosan megmutatja — irja a
újabb jegyzékváltások.
Kívánatos, hogy ezt az értekezle- lap —, hogy a szovjet diplomácia
tet a leggyorsabban megkezdjék Pártsb&n.
A szovjetellcnes Franc Tireur is
elismeri: a Szovjetúnió válasza le.
Az ENSZ bizottsága nem kielégítő
hetővá teszi, hogy a külügyminiszterhelyettesek összeüljenek.
egyezménytervezetet szerkesztett
A Combat biztatónak minösiti a
•zovjet választ és kiemeli, hogy az
a tájékoztatás
szabadságának
kérdésében
lehetségessé tesz egy nagyszabású
tárgyalást.
Az ENSz-nek a
tájékoztatás kapcsolatos záróvita során ki'A jobboldali szociálista Populáire
szabadságáról
szóló
egyezmény- derült, hogy a küldöttségek túlis kénytelen elismerni, hogy
tervezetét kidolgozó
bizottsága nyomó többsége elégedetlen
a
a Szovjetúnió
válasza pozitív,
befejezte munkáját. U j
egyez- tervezettel. Carapkin elvtárs, a
majd így folytatja: ,,már tenni
ménytervezetet készített a tájé- Szovjetunió képviselője rámutakell valamit a tárgyalások érdekében."
koztatás szabadságáról. A
bitott, hogy az ú j egyezményterAz angol burzsoá lapok elismerik, zottság többsége elutasította
a
hogy a jegyzékváitásról át kellene Szovjetunió javaslatait és módo- vezet egyáltalán nem kielégítő,
térni a tárgyalásokra. A Manchester sító indítványait, melyeknek az mert nem tiltja el a fasiszta és
Guardian így ír: „A nyugati hatal- volt a céljuk, hogy eltiltsák az háborús propaganda terjesztésiét.
maknak végre el kellene fogadniok
amerikai tájékoztató szervek ál- A szovjet küldöttség — mondta
a szovjet kormány ajánlatát.
Carapkin elvtárs — ezért elutaA Times ezt írja „a Szovjetúnió tal űzött háborús propagandát.
úgy látszik, megnyitja az utat az
Az új
egyezménytervezettel sítja az egyezménytervezetetelőkészítő tanácskozások előtt."
Pierre Courtade az Humanité vezércikkében többi között megállapítja:
Komoly ellentétek az angol
kormányban
„a tárgyalásokat késleltetni any.
nyit jelent,
nsint
bevallani,
Ny ugat - Németország
felfegyverzésének
hogy
a
német kérdést nem
akarják békésen megoldani
kérdésében
és hogy
Nyugat-Németországban
nemcsak csapatokat keresnek HitA Daily Telegraph and Mor- többsége ebben a kérdésben táler háborújának folytatásához, hanem alkalmat és ürügyet is a kon- ning Post című lap írja,
hogy mogatja Daltont.
fliktus kirobbantására."
az
angol
kormányban
és
az
anA Daily Work&r szemleirója
Courlade végül hangsúlyozza, hogy
gol
munkáspárt
parlamenti
frakszintén írja, hogy Dalton állása franciák körében lelkes visszhan.
got keltenek a szovjetjegyzék meg- ciójában komoly ellentétek tá- pontját az angol munkáspárt sok
állapításai.
madtak
Nyugat-Németország tagja támogatja.
Prága
felfegyverzésének
kérdésével
A
szem'eíró
hangsúlyozni,
kapcsolatban.
hogy az ellenzéki beállítottságú
A Rudé Právo a külügyminiszterek tanácsának összehívása ügyében a nyugati hatalmaknak
át.
nyújtott szovjet ós csehszlovák
jegyzékkel kapcsolatban a következőket írja:
A lelkes helyeslés, amellyel ez a
szovjet békepolitika valamennyi or
Ezág népei körében találkozott, bi.
eonyitéka annak, hogy a nemretek

A lap szerint a kormányban
Nyugat-Németország
felfegyverzése ellen szállt sikra Dalton
miniszter. Az anigCi
munkáspárt parlamenti
frakciójának
igen nagy része — fűzi hozzá a
lap —, sőt lehetséges, hogy a

munkáspárt; képviselők a választók fokozódó nyomására figyelmeztetik a kormányt, hogy
elvesztik választóik többségének
támogatását, ha szorgalmazzák
Nyugat-Németország felfegyverzését.

Megjelerrt R á k o s i M á t y á s elvtárs új könyve

a „Pártról

és a pártépítésről"

címmel

A
Szikra kiadásában 50.000 példányban gyűjtemény
és kötet jelent meg Rákosi M á t y á s n a k a „Pártról
és pártépítésről szóló beszédeiből és Cilikéből. Most, amikor a Párt
az egész magyar dolgozó nép a Magyar Dolgozók Pártja II.
Kongresszusára készülődik, különösen jelentős esemény Rákosi
Mátyás, a Párt, a dolgozók vezére könyvének megjelenése.
Rákosi Mátyás műveinek megjelenését a magyar
dolgozó nép mindig hatalmas érdeklődéssel várja, mert Rákosi Mátyás tanításai világították meg utunkat, segítették és segítik
fejlődésünket és a kötet Rákosi Mátyásnak a Párttal és a
pártépítéssel kapcsolatos legfontosabb beszédeit és cikkeit tar*
talmazza 1946 elejétől
1951 elejéig. Ezekben a szemelvényekben megmutatja, hogyan kell összekapcsolni az elméletet
a
gyakorlattal, hogyan alkalmazzuk a kritikát és önkritikát. Hogyan védjük meg hazánkat
és békénket.

A Tádzsik Szocialista Szovjet Köztársaság
1950 évi tervjelentése
Tádzsik Szocialista Szovjet Köz.
Az ipari termelés 1949-hez kétársaság statisztikai hivatala köz., pest tiz százalékkal emelkedett.
A köztársaság dolgozói
nagy
zétette a népgazdaság fejlesztésére vonatkozó 1950. évi terejelen- sikereket értek el a tömegfogyasztási cikkek gyártásának növelésé,
tést.
ben. A textiláru mellett jelentős
A köztársaság ipara a termelési mértékben növekedett a termelés
előirányzatot 100.2 százalékra tel- 1949-hez képest húsban, konzer.
jesítette.
vekben és szappanokban is.

Megalakult a Katolikus Papok
Budapesti Békebizottsága
Csütörtökön értekezletre gyűltek össze a budapesti katolikus
papok, hogy megalakítsák a Katolikus Papok Országos Békebizottságának budapesti
tagozatát
Az értekezletet Berosztóezy
Miklós esztergomi kanonok nyitotta meg, majd Széchy Antal eiseki tanácsos, plébános
mondott beszámolót, ismertetve a
katolikus papok békemozgalmának eddigi eredményeit és további teendőit.
— Híven Egyházunk szelleméhez — mondotta — a budapesti
katolikus papság a magyar püspöki karral egyetemben
állást
foglalt a béke mellett.
Bizakodva látjuk azt az erőfeszítést, amit kormányunk
a béke megvédése erdekében
kifejt, s ezért támogatjuk
szívesen
kormányzatunkat,
bogy a békéért folyó b'-tsiiletes
harcát
győzelemre
vigye.
Pesta László, a fővárosi tanács, a budapesti dolgozók nevében üdvözölte az értekezletet.
Horváth Richárd, a Katolikus
Papok Országos Békebizcttságának titkára hangsúlyozta, hogy
a papságnak tudnia kell:
a béke egy és oszthatatlan.
Dezső József a budapesti

A koreai

néphadsereg
hadi

békebizottság nevében üdvözölte
az értekezletet, majd a megjelent
katolikus papok közül számosan
szólaltak fel.
A felszólalásokra Balogh István, a Katolikus Papok Országos
Békebizottságának elnökségi tagja válaszolt.
Az értekezlet ezután kimondotta a Katolikus Papok Országos
Békebizottsága budapesti tagozatának megu'atotlásá1.
Az értekezlet résztvevőt végül
határozatot fogadtak el,
A budapesti római
katolikus
papság — mordja többek között
a határozat — te|je3 erejével
támogatja a kormányt minden törekvésében, amely népünk felemelkedését szolgálja,
tevéikenyen közreműködik az ötéves terv végrehajtása érdekében, s teljes egészében ott áll a
kormánv mellett a békéért folytatott küzdelemben.
A határozat felhívja Budapest
és az,egész ország katolikus papságát, csatlakozzék a Katolikus
Papok Országos Békebizottságához, segítse győzelemre
vinni
azt a mozgalmat, amelynek célja, hogy megmentse az egész
emberiséget a háborútól és biztosítsa számára a béke áldásait.

főparancsnokságának
jelentése

A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága február 8-án kiadott jelentésében közli, hogy a
néphadsereg egységei és a kínai
önkéntesek folytatják az amerikai és a liszjnmani csapatok támadásainak visszaverését, jelen-

tős veszteségeket okozva azoknak. Különösen kemény harc folyik a Szevoutól északra
lévő
térségben, ahol az amerikai egységek a légierő és
harckocsik
jelentős támogatásával
támadnak.

A szovjet fiatalság lelkesen készül
a választásokra
A Szövetséges és Autonóm
Köztársaságok Legfelső Tanácsai képvise'őinek választásaival
kapcsolatos előkészületek a szovjet fiatalok milliód aktivizálja.
A sztálini alkotmány széleskörű
politikai jogokat ad az ifjaknak
és leányoknak. A helyi szovjetekbe több mint 120 ezer komszomolistát választottak küldöttnek.
A Lenii—Sztálin
Pártjánál:
ügye, a
kommunizmus
ügye
iránt önzetlen odaadást tanúsító sok fiatal munkást, kolhoztagot és értelmiségit is jelöltek
a Kortársaiágok Legfelső Tanácsa i nak képvise1 öjévé.
Az Oroszország'
Szövetségi
Szovjet Szocialista Köztársaság
Legfelső Tanácsába jelöltek között van Viktor Gyukov, a kaliningrádi gépgyár munkása, aki

1950-ben már 17 évi normát teljesített. A Karelo-Finn Szovjet
Szocialista Köztársaság Legfelső
Tanácsába képvise'őnek
jelölték Ivan Kotov ifjú traktoristát,
a faipari gépek jobb kihasználására indított szocialista verseny
kezdeményezőjét.
Moszkva, Leningrád,
Grúzia,
Azerbajdzsán, a
kujbisevi és
más területek, valamint köztársaságok
Komszomol-szervezetei
aktív tevékenységet fejtenek tói
az elkövetkező
választásokkal
kapcsolatban.
A fiata'ság a választás tiszteletére nagy munkafelajánlásokat tessz.
A Bolsevik Párt és a szovjetállam atyai gondoskodására
a
fiatalság önfeláldozó munkával, a
társadalmi
életben való aktív
részvétellel válaszol.
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1951 február 10., szombat
MOZI
Szabadság 6, 8: Tarkakockás.
Vörös Csillag 6, 8: Kálin, a sas.
Fáklya 6, 8: Gyorsolvasztár. —
Építjük a vörös hajókat. — Köz
•erdő. — Munka hőse. — Selyemhernyó. — A Szovjetunió szubtropikus
vidékei.
A Fáklya Moziban vasárnap délelőtt 9 és 11 órakor filmmatiné. Bemutatásra kerül a „Táncosnő" című film.
*

A míg az imperialista
államokban
egymásután
állítják
lo az
üzemeket és tesznek munkanélkülivé
ezer és ezer dolgozót, addig nálunk számos új gyár építkezési munkálataihoz
kezdtünk hozzá, hogy
beindításukkal
és békés termeléssel szolgálják az egész magyar dolgozó nép ügyét.
Ötéves tervünk elsS évében kezdték meg a
hódmez8vásdrhel]d
mérleggyár
építését is, amely rövidcsen
elkészül és újabb
többszáz
dolgozónak nyújt majd biztos meg élhetést.

A Demokratikus Ifjúsági
Világszövetség
végrehajtó bizottságának csütörtöki ülésén
Mihajlov, a Komszomol titkára is felszólalt
A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség végrehajtó bizottságának
csütörtöki ülésén Mi'nájlov, a Komszomol titkára is felszólalt. Nevetségesnek mondotta azt az átlátszó,
célzatos propagandát, hogy a Szovjetunió békepolitikája a gyengeség
kifejezője. „Ellenkezőleg, a Szovjetunió erősebb, mint valaha —
mondotta többek között. — De politikáját a béke megmentését célzó
igazi emberiesség szelleme diktálja."

Hejzlár, a Csehszlovák Ifjúsági
Szövetség elnöke kijelentette, hogy
iaz amerikai imperialisták ádáz dühe a DIVSz tevékenysége ellen —
ami a francia kormány legutóbbi
támadásában ia kifejezésre jutott
— meggyőző bizonyítéka a DIVSz
elért sikereinek és annak, hogy a
háborús uszítók a Demokratikus Ifjúsági Világszövetséget egyre erősebb és harcosabb ellenfélnek tekintik.

Athénben

a görög monarcho-fasisz'ák szabadon bocsájtottnk Denestikas, Hadzsimiliáli és Karomonos volt fasisztnbarát háborús minisztereket,
akiket annakidején 15 évi fegyházra ítéltek el. Legújabb jelentések
már arról is beszámolnak, hogy az
akkor kötéláltali halálra ítélt fő
háborúsbűnös Logofetopulosz volt
miniszterelnök is szabadon van. Ezzel egyidőben jelentik, hogy a demokratikus
gondolkodású hazafiakegész sorát, közöttük Iannis Kordatos neves írót is letartóztatták,
ezon a címen, hogy aláírta a békeívet.
Japán

hatóságok betiltották a Béke Hangja című lapot cs letartóztatták
egész személyzetét. A közel 500 letartóztatott között igen sok kommunista funkcionárius is van. A
Washingtonból megrendelt japán
rendőri terror mar nemcsak elérte,

SZ4BADSAG
(BELVÁROSI)
FILMSZÍNHÁZ
= = TELEFON: 4(1-25
Február 14-ip. szerdáig

Tarkakockán
.••:•••'

TELEFON: 33-44
Február 16-is, péntekig

-

KÁLIM, A SAS
Széchenyi F S K I Y 3 filmszínház
= — I IELEFON: 34.77 = = s s
Február 11-lg, vasárnapig

Gyors olvasztár
Vasárnap délelőtt a torlódások
elaeriiléie vésett 2 előadást
tartunk 9, 11 órakor

Táncosna
Előadások kezdete hétköznap 6
é« 8-kor. vasár- és ünnepnap
4. 0 és 8 órakor
Pénztárnyitás délelőtt 11-12ig, délután egy órával az előadás kezdete előtt.

.Rhakespeare"-bérlet.

Tájszinház
Február 11.
Hódmezővásárhely:
,,Házasság hozománnyal"
fél 4 és
fél 8 órakor.
Február 9. Kiskunhalas:
,JZertész kutyája" fél 4 és 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 órá'ól
délután 5 óráig.
*

Múzeum: hétfő kivételével minden
nap délelőtt 9 órától délután 3
óráig.

azzal zárkőzik fel a lakájkormányokhoz, hogy nemcsak mcgbocsájtja a fasiszták véres bűnét, hanem
keblére is öleli őket. Ezt úgy fejezi ki az amerikai koszton élő osztrák kormány, hogy mig a fasiszták áldozataival szemben még a
sajnálkodás érzését sem mutatja, a
szabadonengedett háborús bűnösöket a börtönben töltött minden 20
napjára 20 schillinggel kártalanítja. Bizonyára nem merő véle'len,
hogy a fasiszta terror hirtelen fellángolása egybeesik a
M aj

na-Franhfúriban

ülésező amerikai diplomaták értekezletével. Bár erről hivatalosan
„csak" annyit közöltek, hogy minden lehetőt meg kell tenni a nyuga'némctorsz.ági gazdasági erőiknek
az európai fegyverkezési programba való bekapcsolása érdekében.
A

Tito-banda

is megkezdte fokozottabb külpolitikai fószkelödését. Gyilasz. Tito hírhedt hóhéra váratlanul Párisba érkezett, ahol a jobboldali szociáldemokrata körökkel folytat szorosabb
együttműködési
tárgyalásokat.
Ugylátszik, Gyilaszék nem elégszenek meg ezzel a nyilt kihívással,
mert elhatározták, hogy a
Belgrádban

internált) görög gyermekeket, számBzerint 140-et kiszolgáltatják az
athéni monarcho-fasisztáknak. Ez
az ártatlan gyermekek tömegpusztulását eredményezné. A gyalázatos
tett megakadályozására a svéd Vöröskereszt belgrádi szervezete kétségbeesett erőfeszítéseket tesz.
bergi

eseményei* gyarapítják a tegnapi
napra eső fasiszta gyalázatos bravúrokat: Hundy tábornok, a nyugatnémetországi amerikai erők katonai főparancsnoka
kegyelmet
adott 9 olyan háborús bűnösnek,
akik a háború alatt a f.ossenburgi
gyüjtötábor tagjait halomra gyilkolták.
Mindszol* azonban láthatólag nem
elégítik ki Washingtont. Váratlanul elrendelték 6, egyízben már felmentett négernek n halalbfróaág elé
való állítását. Csak néhány nappal ezelőtt végezték ki. a ezabad világ legnagyobb megdöbbenésére a
hét árta'-lan halálraítélt néger fiút
és máris találtak új leendő áldozatokat olyan négerekben, akiknek ártatlanságát az előző tárgyaláson 63
tanú igazolta. Trutaanéknak ezzel
bizonyára az a céljuk, hogy felfrissítsék a hétfői kivégzések óta
kezükhöz tapadó ártatlanok vérét.

A moszkvai gépipari esti iskola húszéves
fennállását
ünnepli.
Az iskola ezalatt az idő alatt a munkások és munlcásnők ezreit képezte
ki anélkül, hogy hallgatói elszakadtak
volna a termeléstől. Ma is több
mint ezer dolgozó tanul az intézetben. A képen azt látjuk,
amikorP,
tírudov. a technikai tudományok
je löltje, a f émvágási tanszék vezetője
(jobbról),
M. Szicsevvel (balról),
az optikai gyár technológusával
és
7. Oszipovval, az egyik gépgyár te chnikai ellenőrző osztályának
vezetőjével — az intézet VI. évfolyamának
hallgatóival
folytat
konzul,
tációt.

*

át

He Idei

VÖRÖS CSILLAG INorzö) MOZI

Hétfő:

Kedd: „Gorkij"-bérlet.
Az előadások kezdete délután 4
és este fél 8 órakor.
*

Állandó éjjel-nappali szolgálatot
tartanak a következő gyógyszertárak: 72. sz. Klauzál-tér
9. 71. sz.
Petőfi Sándor-sugárút
41jb.,
67.
sz. Kossuth Lajos-sugárút
31. Este
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Újszeged. 68. sz. Kálvária.tér
7. Reggel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz.
Szent György-téri. A
Földművesde túl ls haladta a náciuralom fel- utcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57.
háborító dik'áteri kegyetlenségét, sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógyszertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig
Ausztria
nyitva.

EGY NAP országokon
Az imperializmus erőfeszítései
többirányú provokatív intézkedések
veszélyes pillanatához
érkeztek.
Háboiús provokáció volt Eisenhower európai útja, a potsdami egyezmény durva megsértése, a Kínával
szemben kierőszakolt ENSz-határozat és a német nép egyesülési akaratának elfojtása. Ezeknek az előzményeknek
gondos
mérlegelése
után nem maradhat kétség afelől,
hogy:

SZÍNHÁZ
Szombat: Traviáta,
„Blaha"bérlet.
Üzenet az élőknek
Vasárnap délután:
JDózsa"-bérlet.
Vasárnap ©stc:
Bérletszüntt.

IDÖJARASJELENTÉS:
Többhelyen reggeli köd,
felhőátvonulások, néhány helyen esetleg kisebb
eső. Mérsékelt
délkeleti-déli
szél,
gyenge éjszakai fagy. Nappal enyheség.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
Mai tiszai vízállások:
Szolnok 38 cm. 25
százalék, Csongrád 4 cm, 28 százalék, Szeged 69 cm, 27 százalék. A
Maros Makónál 0 cm, 9 százalék.

•

A RÁDIÓ MAI-MOSORA
FEBRUÁR 10, SZOMBAT.
Knssuth-rádló.
7 Miljutyin műveiből. 7.15 Nagy
Olivér népdalfeldolgozásai. 8 Filmzane. 11.30 Sarjadó erdő. 12.15
Verbunkosok, népi táncok. 13 Dalok 14.10 Antarktisz hősei. 14.30
Az Ígéret földje. 15 Rácz Aladár
cimbalmozik, Rácz Aladárné zongorán kíséri. 15.30 A timföldgyártás legújabb eljárásai. 15,45 Állami vállalatok hírei. 15.55 Kodály:
Maroeezéki táncok. 16.10 Szovjet
napok — szovjet emberek. 16.20
A vörös nyakkendő. 17.10 Szovjet
népek zenéje. 17.50
Falurádió.
18 25 Hanglemezek 20.30 Politikai
kabaré. 22.25 Tánc éjfélig.
PeUffi-rúdlú.
7.05 Hanglemez. 7.35 Szimfonikus könnyűzene. 8 Hanglemezek.
9 Tánczene. 9.45 Görög gyermekek
műsora. 10.10 Dvorzsák: Vonósötös. 10.50 Zongora, Bocskay Imre,
ének Fellner Ferenc. 15 Szórakoztató zene. 15.30 Bolgár
humor.
15.50 Részletek a János vitéz című
daljátékból. 1G Előad03. 16.40 Sziv
küldi szivneik szívesen. 17.10 Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.30
Délszláv dallamok. 18.05 Szórakoztató zene. 18.40 Vasziljenko: Cigányok — balettszvít. 19 Szórakoztató zene. 19.20 Közvetítés a Magyar
Színházból. 22.20 Operetteészlctek
Nagy gyakorlattal rendelkező
gép- és gyorsírót felveszünk.
Jelentkezés reggel 7—8-lg a
Dé'.vnagyarország kiadóhivatalé,
ban. Csak komoly tudással ren.
dclkezők jelentkezzenek.

Dr. Kelemen Béla
[OTI-orvos elhunyt. Temetése
'ebruár 12-én délután 3 órakor
| lesz a Dugonics-temetőből.
Gyászoló család.

Díjtalan rendezik meg
a vasárnapi birkózóversenyt
A Szegedi Lokomotív vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel rendezi
meg a Vasutaa.stadion tornntermé.
ben az országos
szakszervezeti
szabadfogású egyéni birkozóbajnok-

Két

új "iíágcsúcseredmény

Kazahabb óvárosából, Alma
Atából
jelentik, hogy a
szovjet gyorskorcsolyázók
kitűnő eredményeket értek el az
1650 méterrel a tenger színe felett lévő Medeo város jégpá'yáján.
A leningrádi Szof.ia Kondakova az ezerméteres női gyorekorcsolyázásban 1:38.6 perces kitűnő idővel futott. Eredménye 4.4

aágok elődöntőit. A küzdelmekre
belépődíj nincs. A döntök február 18-án kerülnek sorra Budapesten. A döntőkön a vasárnapi
első helyezettel* vesznek részt.

a női

gyorskorcsolyázásban

mp-cel jobb az eddigi összszövetsógi
csúcseredménynél
és
2-4 mp-cel jobb, mint a
Leila
Sou. Nil3en (Norvégia) világrekordja.
Az Összetett versenyben Kondakova 210.413 pontot szerzett s
így 2.5 ponttal jobb eredményt
ért el Zoja Holscsevnyikova
1949-es összszövetségi és világcsúcseredményénéi.

Szegedi Honvéd—Pécsi Zrínyi SE fi döntők kerülnek sorra. 6 órakor
a díjkiosztással fejezik be a vil.
9:0 (3:0)
Lm tornát.
A Szegedi Honvéd csütörtökön
Pécsett játszott edzőmárkőzért; és
A I X . Téti Főiskolai Világbajnokság
iskola játékkal fölényes győzelmet
végeredménye
aratott. Góllövők: Böjtön (3), Korom (2), Fodor (2), Rózsavölgyi
Szerdán befejeződtek Pojáráb n
és Nyári. A Szegedi Honvéti szép a IX. Téli Főiskolai Világbajnok'•yörelmét ellenél Ihatatlan csatár- ság küzdelmei. A győzelmek alap.
játékénak köszönheti.
ján a végeredmény a következő:
A vasárnapi vivóverseny esélyesei 1. S-ovjetunió 16 győzelemmel, 2
Csehszlovákia 6, 3. Lengyelország
Vasárnap délelőtt 9 órai kezdet, 4, 4. Finnország 2, 5. Románia 1.
tel rendezik meg a Postás SE Kon. 6. Magyarország 1 győzelcmme-.
suth L-sugárút 4. sz. alatti vívó- A ' "izdelmek során /Magyarország
termében Szeged várcs férfi egyéni két 2. és két 3. helyezést szerzett.
tőrvivóbajnokságát. A döntőkre a A Nőmet Demokratikus Köztársadélu'áni érákban kerül sor. A vá- ság és Bulgária nem nyert világros-bajnokság győztese valószínű- bajnokságot, csupán helyezésekot
leg Mónus, Birling, Jávorkai
(s értek el.
Zsabka közül kerül ki.
Felhívig
Ma délu'-án 5 órakor Hajnóczi-u.
20. szám alatt a megyei éa városi
versenynaptár ismertetése a szakszövetségi vezetők részére. Előadó:
Varga PáE
MTSB.

Sportfilm

bemutató

Vasárnap délután 3 órai kezdettel a Móra Ferenc-gimnáziumban
két érdekes keskenyfilmbemutatót
tartanak. Az egyik film a tenisz
történetével ós oktatásával foglalkozik, mig a másik egy színes szovjet sportfilm, amelyet Budapesten
A kosárlabda villámtorna
igen nagy érdeklődés mellett muselejtezői
tattak be. Az előadás előtt Koós
Géza kerületi és ifjúsági teniszkaMint ismeretes vasárnap reggel pitáry, kerületi bajnok mond beve9 órai kezdettel kosárlabda villám zetőt,
tornát rendeznek a rékusi tornacsarnokban a II, pártkongresszus
DÉLMAGYARORSZÁG
tiszteletére. A kétszer 10 perces
mérkőzéseket kiesési rendszerben
politikai napilap.
bonyolítják le. A vasárnapi selejFelelős szerkesztő és kiadó:
tezők sorrendje: 9 órakor Cs. DóZOMBORI JÁNOS.
zsa I.—Lok. II. férfi, fél 10 órakor
Szerkesztő:
Lokomotív I.—Csongrád férfi, 10
BÓDAY PÁL.
órakor Dózsa—K. Vasas női, fél 11 Szerkesztő: ég Szeged, Lenin-u 11.
órakor DISZ—K. Vasss férfi, fél
Telefoni 35-35 és 30.03.
12 órakor DISZ—NSZMSE női. 12
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
este 8-tól 34-38,
órakor Cs. Dózsa II BVSK
I.
Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
férfi, fél 1 ómkor NSZMSE—
Telefon: 81-10 és 35-00
BVSK II. férfi, 1 órakor BVSK I.
Ax x-szel jelzett közlemények
—Lokomotív női mérkőzések kerüldíjazottak
nek sorra. 2 órakor Posta—BVSK
II. női, Fél 3-tól a női és férfi Détmagyarország Nyomda, Szeged,
középdöntők, 4 órától a női és fér.
Felelős vezető: Priskin Sándor,

