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A Textilkombinátbán a Koreai Hét tapasztalatai
alapján készítik elő a műszaki értelmiségiek
A KONGRESSZUSI
'A szegedi üzemekben egyre nagyobb lendülettel termelnek többet
és többet a dolgozók, hogy győzelemre vigyék a kongresszusi versenyt. Mindig szem előtt tartják felajánlásukat és egyre többen és többen teiejsítik, sőt túlteljesítik kongresszusi vállalásukat, 'A' dolgozók
munkáját nagyban elősegíti a műszaki értelmiség támogatása. A műszaki előfeltételek biztosításával az
üzemek dolgozói
minden percnyi
időt kihasználhatnak, még fokozottabb mértékben csökkenthetik a selejtet, javíthatják a minőséget. Hogy
egyre csökken a száz százalékon
alul teljesítők száma, az annak is
köszönhető, hogy a műszaki értei
miségi dolgozók helyes útmutatásával és irányításával fokozzák teljesítményüket azok. akik eddig száz
százalékon alul termellek.
A mi élüzeniünkben, a Textilkombinátbán, most a műszaki értelmiség nagy gonddal készül fel a Kongresszusi Hétre.
A Koreai Hct volt az első nagyobb lendületű munkaverseny a
Textilkombinátban. Már akkor Is
]ó szervezéssel

HETET

ket az üzem minden dolgozójának. teremtik a szükséges műszaki előA Kongresszuri Hétre ezt a
feltételeket. Ezzel segítik az üzem
minden dolgozóját, hogy kongreszmunkamódszer átadást
szusi vállalását teljesíteni tudja.
még fokozottabban kifejlesztik, hogy'A' Textilkombinát műszaki dolgone legyen az üzemben egyetlen dol- zói már eddig is telejsitették felgozó sem, aki száz százalékon alul ajánlásukat. Ezt bizonyítják azok az
egyre emelkedő százalékok és kiváteljesíti a normáját.
ló jó eredmények, amelyeket az üzem
A műszaki értelmiség nagy mun- dolgozói a kongresszusi versenyben
kájának már megmutatkoztak a jó eddig elértek. Most, amikor az oreredményei. 57.5 százalékról 48-5 szág egész dolgozó népe készül arszázalékra csökkent már eddig
is ra, hogy a Kongresszusi Héten a
a száz százalékon alul
teljesítők lehető legnagyobb teljesítményért
száma. Az üzem dolgozóinak nagy- harcoljon, a Textilkombinát műszarésze már túlteljesítette kongresszu- ki dolgozói is még nagyobb gonddal
si vállalását és nagyban csökkentet- és fokozottan segítik az üzem dolték a selejtet és a formahibás or- gozóit, hogy az üzemen belül is
a kongresszusi
sók számát is. Az üzem műszaki ér- győzelemre vigyék
telmisége kongresszusi felajánlásá- versenyt és a munkában elért sikeban vállalta, hogy
a kongresszusi rekkel erősítsék Pártunkat, a béke
verseny sikerének biztosítására meg- táborát.

Országos versenyt kezdeményezett
a csongrádmegyei tanács a mojikaerőtoborzási határozat végrehajtására
ötéves tervünk második évének
sikeres végrehajtása
szükségessé
teszi, hogy minél több munkaerőt
biztosítsunk az országunkban folyó
hatalmas építkezések számára,
áj
gyárak, üzemek, vasútvonalak építésére, bányák, kohómíívrk fejlesztésére, áltaini gazdaságaink kibőví.
tésérc.
A munkaerők megfelelő számálluk tervszerű biztosítására a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa 1951 február 11-én rendcleief
bocsátott ki.
Ennek értelmében Csongrád me.
gye tanácsa munkarrőgazdá'kodnsi
osztálya versenyre hívja ki az or-

szú« valamennyi megyei tanácsának
munkaerőgazdálkodúsl osztályát a
következő versenypontok figyelembevételével:
1. A minisztertanács határozatát
maradéktalanul végrehajtjuk.
2. A muiikaerőtoborzást kizárólag
a meggyőzés és az önkéntesség alapján teljesítjük.
3. Az első negyedévi munkaernszükség eiet megyénkben máreius 10
helyett március (i.ig biztosítjuk.
4. A legjobb munkaerőkkel látjuk el a munkaerőt Igénylő vállalatokat. Ezen beliil biztosítjuk a
nők megfelelő százalékát is.

Ma tartja meg a városi tanács
II. rendes nyilvános ülését

Szeged város tanácsa ma reggel 9
órai kezdettel tartja meg a tanácsháza nagytermében
II. rendes,
nyilvános ülését.
A tanácsülések
Rende'et az iskolaigazgatók felelősségéről iránt egyre fokozódik a dolgozók
érdeklődése.
A dolgozók tudják,
hogy a tanács a népé és a nép
és kötelességeiről
ügyeit tárgyalja.
Szeged dolgozói
A közoktatásügyi miniszter ren- iskolában kéthetenként valamelyik már eddig is igen értékes javasladeletet adott ki, amely kimondja nap utolsó tanítása órája után osz- tokat terjesztettek be beadványok
valamint az albizottsá.
hogy az igazgató az iskola egy- tályvezetői megbeszéiéséeket kell formájában,
gok és a tanácstagok fogadóóráin,
személyi felelős vezetője. Felelős tartani a tanulókkal.
mert a tanácsrendszert
közvetlen
azért, hogy a pedagógusok között
részvétdlükkel is erősítik.
Az
igazgató
felelős
a
DISZ
(úta mindenkire kötelező állami fegyeiem megszilárduljon. Félős az- törő) mozgalom iskolai munkájáért, hogy a nevelők és tanulók ha- ért. Az igazgató az iskola-bizottzaszeretete, helytállása megmu- ság feleiős vezetője és a fegyelem
tatkozzék fegyelmezett munkájuk- megszilárdítása érdekében biztosíban, a jó tanulmányi eredmények- tani kell a szülők közreműködését
is az iskolai nevelőmunkában.
ben.

A tanácsülésen húrom napirendi
pont szelepei: 1. Beszámoló a begyűjtésről. 2, Beszámoló a vb. munkájáról a legutóbbi tanácsülés óta3. "Beszámoló az állandó bizottságok
munkájáról.
Természetesen mindezekhez
a
tanácstagok hozzászólása adja meg
a teljes kiértékelést és ezek alapján
hoznak majd határozatokat, amelyeket a doigozók érdekében a vb.
megvalósít,

lés a műszaki előfeltételek biztosításával elérték, hogy 30.5 százalékkal emelkedett az üzem átlagteljesítménye.
Hogy megszüntessék a munkaverfceny kampányszerüségét és a Koreai Héttel elért eredményeket tovább fokozzák, a javítóműhelyben és
a fonodában, mindegyik
hét egy
napján békeműszakot tartottak. Á
dolgozók napról-napra tovább fokozták teljesítményüket,
Az igazgatónak a nevelőkkel
Közli a rendelet, hogy az órákat
Pár nap választ cl bennünket a
Kongresszusi Héttől. Akkor keli be- a minisztérium, illetve a megyei, együtt mindent meg kell tennie,
Csongrád megyéiben jól mű- A megye dolgozó parasztsága
bizonyítani,
hogy megfeszftettebb járási, városi tanács megbízóleve- hogy az iskolai DISZ. (úttörő),
kívül szerveezt betölthesse rendeltetését: ködik a keskenyfilmszolgálat. A nagy érdeklődéssel látogatja a
munkával, a legjobb
munkamód- lével ellátott személyeken
senki sem látogathatja. Az igazga. az új társadalom számára a szo- legjobb
szerrel
szocialista
filmeket keskenyfilmelőadásokat
és az
tó köteles gondoskodni arról is. cializmus eszméitől áthatott és
kiváló eredményeket
viszi
el
azcíciba
a
helységekbe,
egymástól
távolfekvő
tanyahogy az osztályvezető, osztályának sokoldaluúan képzett emberek neérünk el. Ehhez nagyban hozzáse- valóban irányitója legyen. Minden velését.
ahol nincs állandó filmszínház. világ dolgozói sokszor kilomégíti a Textilkombinát dolgozóit az
tereket gyalogolnak, hogy egyiizem műszaki értelmisége. A Koreai Héten még lassan ment az eredegy filmelőadásra eljussanak.
mények kiértékelése, most azt terSzőregi
középparasztok,
Januárban kezdték el vetíteni
vezik, hogy a Kongresszusi Héten
minden dolgozó, amikor a gép mela „Kárhozottak összeesküvésé"-f.
lé áll, megtalálja az előző napi telEddi gr 14 helyen több. mint
jesítményét százalékban
és kilogramhan feltüntetve.
2600 dolgozó paraszt látta a filA szőregi termelőszövetkezeti cso- is lennének a földdel — már mint nem idegenkedett tovább a csoport- met. A baktói „Alkotmány"-ter.
'A' Koreai Héten sikerült
a műszaki értelmiségnek biztosítani
a portok nem árultak zsákba macs- a kilenc holddal —, ha, mondjuk tól. Elhatározta, hogy belép ő is a
melőcsoportban is bemutatták a
Vörös Rózsa-termelöcsoportba,
folyamatos anyagellátást. Most a kát. Láthatta mindenki hibájukat ők is belépnének.
Vincze Illés a következőképpen
Kongresszusi
Hétre a fokozottabb és eredményeiket. Ezek az eredmé..Kárhozottak összeesküvését". A
Makra Béla
szükségletet jó megszervezéssel biz- nyek nem egy kis- és középparaszt válaszolt:
filmet
a tszcs valamenyi
tagja
tosítják.
Eddig sűríin előfordult, részéről elismerést váltottak ki. A
13 és fél holdas kőzépparaszt
„A termelőcsoportban
mindenki
megtekintette.
A
film
olyan
mély
hogy a gyűrűsfonó nem kapott kel- Petőfi-termelőszövetkezet — amely- annyit kap, amennyit dolgozik. De jó gazda hírében áll Szörcgen. Az
lő időben csévéket.
Most a Kon- kezdetben nagy nehézségekkel küz- a közös művelésbe vitt föld után a elsők között teljesítette begyűjtési hatást gyakorolt a terxnelőcsogresszusi Hétre ezt a hibát igyekez- dött—- vagyona ma több mint egy- csoport földjáradékot
ad
minden
kötelezettségét. Mint ahogy mond- portok tagjaira, hegy
közösen
millió forinttal növekedett. A tagok tagnak, kataszteri
nek kiküszöbölni.
aranykoronánj a : „Semmiben
sem akarok
lemajó
ruhában,
jó
cipőben
járnak
—
értékelték
ki
tartalmát
és
a
ként
9
kg.
búzát.
Ha
a
csoport
fiA Kongresszusi Héten nem forradni a többiektől.
össze sem lehet őket hasonlítani zeti a földadót, akkor
aranykorodulhat elő
cs'Ongrádmegyei
tanács
népműDe azt is tudja, hogyha ő valaazokkal, akik ezelőtt voltak. Kasza nánként
5 kg
búzaföldadójáradéegyetlen géphiba sem.
mit elkezd, feltétion követik a töb- velési osztályához intézett leelvtárs, a Petőfi-termelőszövetke- kot kap földje tdán minden tag."
„Énhozzám
a
Micsurin-termelö- bi dolgozó parasztok. Gondolkodott velükben
köszönetet
mondtak
B-lokkrendszert építettek ki. Egy-egy zet elnöke nem egyszer mondotta a
csoport van közelebb" — hozta fel már ő is azon, hogy megfordítja edgépcsoportnak van felelős kezelője. kívülállóknak:
a Pártsak és a megyei tanácsdigi
gazdálkodása
rúdját.
— Aki nem hiszi, hogy úgy megy Sebőik Erzsébet.
A blokkmeslcr feladata az, hogy a
„Több kar erösebb, több fej töb- nak, hogy ezt a filmet elhozták
Vincze Illés biztatta: Akkor csak
Kongresszusi Hét alkalmával min- sorunk, ahogy mondjuk, az jöjjön
bet tud — mondja —, ezt vallottam termelőesoportjukba.
házunk-táját.
lépjen be oda.
den gép tökéletes működését bizto- el és nézze meg a
Kérték,
mennyivel
S még azon az estén Sebők Er- mindig. Láttam, hogy
Kasza elvtárs háza-tája valóban
sítsa. Munka
közben kijavítják
hogy
a
vándorfilmszolgálat
mitöbbre
mennek
a
Petőfi-termelőazokat a gépeket, amelyek szakít- megváltozott az elmúlt évek alatt. zsébet elmondta elhatározását apén,
egyedül. nél többször keresse fel őket.
ják a szálat, Igv lényegesen köny- A mult évben kétszázharmincnégy jának. Most már az öreg is megér- szövetkezetben, mint
nyebb lesz a gépen dolgozó fonónő munkaegysége volt, a feleségének tette, hogy csak jól járhatnak. Bevitt Jobban ki tudják használni a géCsongrád megyében a ,.Szapedig 103. Húsz mázsa kukoricán. földjük után járulékot kapnak és pet is, meg segítséget kapnak az álmunkája és csökken a selejt is.
bóné"-t
egy hónap alatt 23 helamtól
is.
De
megmondom
őszintén,
így
beleegyezett
a
dologba.
És
Se1000
kéve
kukoricaszáron
és
450
kg
A többtermelést úgyis elősegítik,
hogy lecsökkentik a gépek állási árpán kivül még 6500 forint jött bők Erzsébet még ezen az estén hogy még nem értem el oda. hogy lyen vetítették és 5300-an nézlépjek."
ték meg. Röszkén közel négyidejét.
A leszedő csoportok ver- tisztán a házhoz. De ehhez még elhatározását aláírásával pecsétel- hirtelen ilyen nagyot
Elmondja, hogy többen vannak a százan látták a filmet. Csenge,
senyben vannak egymással,
hogy hozzá kell számítani a tojást, a te meg, amely fölé ezt írta: „Kilenc
holdammal
belépek
a
szőregi
községben, akik úgy gondolkoz- lén a „Bő termés mesterei"-t
ki milyen rövid idő alatt cseréli át juhtúrót, a tejet, amit naponként
Micsurin-termelőcsoportba."
nak, mint ő. Sándor Ferenc, Kerea csévéket. Eddig a Petőfi-brigád vittek a szövetkezetből.
kes Ferenc, meg még vagy hatan. 260-an. köztük sok egyénileg gaz jár az élen, mert 1.37 perc alatt
Nem csoda hát, hogy az utóbbi
Balogh
Istvánná
Már arról beszélgetnek, hogy jó dálkodó kis. és kösénnaraszt
átcseréli egy gépen a csévéket. Egy napokban megmozdult Szőreg dol7
lenne csoportot alakítani, első típu- nézte meg. A „Van ha áiuk"-at
halltoldaa
dolgozó
paraszt
csoportnak 20 gépet kell ellátni- A gozó parasztsága. Mind többen te11 előadás keretében eddig 2100
vezető úgy irányítja
a leszedőket, kintenek nagy érdeklődéssel a ter- is mar az elmúlt őszön meglátta, sút.
„Ezért ma elsőnek írtam alá
a falusi dolgozó látta.
hogy a 20 gép közül csak egyetlen- melőszövetkezeti csoportok felé.
hogy hat hold földjén nem tud
egy
alakíegy gép álljon.
olyan jól haladni előre, mint a belépési nyilatkozatot
csoportba
—
A Textilkombinátban igen sokat
Sebők Erzsébet
csoportbeliek. Mostanában csak egy tandó első típusú
do'gozott a műszaki értelmiség a
dolog aggasztotta: már bevetette a mondja — s ezt a csoportot most a T a p o s z t a ' a t c s e r e a Tiszamenti
kilencho das középparaszt
megszerethelyes munkamódszer kialakításán
földjét és nem tudta, hogy belép- legrövidebb időn belül
Állami E r d ő g a z d a s á g
'Az itt dolgozó munkásnők különbö- az elsők közé tartozik, aki meglátta het-e így a már meglévő termelő- nénk alakítani
ző gyárakban más és más módszer- a különbséget az egyéni és a társas csoportok valamelyikébe.
és a S z e g e d i Állami Erdőrel tanultak dolgozni. A műszaki gazdálkodás közölt.
,.A népnevelőktől
azonban
azt
Számos dolgozó paraszt, köztük
g a z d a s á g között
értelmiség egyénenként kielemezte a
„Meg kellene tudni
közelebbről, hallottam
— mondja —, hogy az tehetős középparasztnk már döntőt,
dolgozók munkáját, megnézték, me- hogyan is megy a munka a terme- a dolgozó paraszt, aki elvetett és tek Szörcgen jövőjükről. MegtalálA Tiszamenti Altami Erdőgazdalyik mozdulat a legjobb Most kö- lőcsoportban — mondotta az egyik felszántott területével
lép
bc
a tak boldogulásuk útját és beléptek ság és a Szegedi Ailami Erdőgazvetkezett a munka nagyobb része. A estén apjának, a 82 éves öreg Se- csoportba, a vetőpiag árának egy- a tcrmc'őcsoportokba. Most már a daság dolgozói 17-én és 18-án
a
sokféle módszer közül kiválogatták bőknek.
negyed részét a belépésnél
mind- sor a község többi dolgozó kis. és Tiszamenti
Altami Erdőgazdaság
a legjobb munkaelcmeket és azokA fennmaradó
há- középpurasztjaln van. Kövessék az homoki üzemegység kerületében ta„Talán
csak nem akarsz belép- járt megkapja.
ból összeállítottak
egy
egységes ni?" — csóválta fejét az artja. — romnegyed részt pedig az évvégi el- élenjárók példáját. Ne késlekedje- pasztalatcserét tartanak az új munmunkamódszert. Természetesen így „Hisz., van miből
számoláskor
fizetik neki vissza. A nek, mert minden elmulasztott nap. kaszervezet szerinti
megélnünk."
fakitermelésa leggyorsabb munkamozdulatokkal
és a munkabért
teljes pal saját boldogulásukat késleltetik, i hői.
Sebők Erzsébet ezen az estén szántásdíjat
kiváló eredményeket tudnak elérni. nem szólt többet a csoportról, de egészében, egy összegben a belépés A példa követése teremti meg min.
A tapasztalatcsere befejezése után
Ezt a módszert az üzem
élenjáró másnap Vincze Illéstől, a „Vörös után azonnal megkapja minden dol- den szőregi dolgozó paraszt számá. 18-án a délutáni órákban Szegeden
dolgozói sajátították cl először, és Rózsa"-termelöszövetkezeti csoport gozó paraszt a csoporttól."
ra az é'et eddig még soha nem 1 a Roosewclt-tér 14 szám alatt üti.
most továbbadják munkamódszerü- egyik tagjától megkérdezte, hogyan
Most, hogy ezt mind megtudta, látott mérhetetlen gazdagságát.
nepi nagygyűlést rendeznek.

Csongrád megye dolgozó parasztsága
nagy érdeklődéssel látogatja
a keskenyfilmelőadásokat

a k i k m e g t a l á l t á k b o l d o g u l á s u k útját
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PÁRTÉLET
A pártszervezet munkájának megjavításával
lendítsük előre a kongresszusi vállalások teljesítését
a Szegedi Késárugyárban
Már csak két hét választ el bennünket Pártunk II. Országos Kon.
gresszusától. Valamennyi üzemi,
hivatali és mezőgazdasági dolgozó
a munka jó megszervezésével és a
terv teljesítésével készül erre
a
Hagy ünnepre. A felajánlások túlteljesiteit százalékai mind nrról
beszélnek, hogy dolgozó népünk
még közelebb került Pártunkhoz s
a dolgozók szeretetüket jó munkájukkal bizonyítják be.
A szegedi üzemek
mint pó'tlául a Magyar Kender. Els8 Szegedi Cipőgyár, Szegedi Kender,
Textilkombinát — dolgozói nagyrésze már teljesítette is kongreszszusi felajánlását s most pótlólag
új felajánlásokat Ls tesznek.
Azonban vannak üzemek, ahol
« pollikai fevilágosító munka hiá.
nyában a dolgozók nem látják világosan

társ gyengén végzi népnevelő munkáját. Az ő üzemrészéhez tartozó
dolgozóik .50 százalékát bevonta a
kongresszusi versenybe, de a többi
dolgozók az emléklapok hiányában
lemondtak a felajánlásról. Nagy
eivtárs nem mutatott rá arra, hogy
a felajánlásban nem az emléklapra
irt betűk a fontosak, hanem
eredményesen végzett
munkájuk.

„Időszerű
nemzetközi
kérdések"
címmel K o s s á I s t v á n elvtárs tart előadást SZEGEDEN,
a „Szabadság"-moziban 18-án, vasárnap d. e. 9 árai kezdettel

ELŐRE IFJÚSÁG

csolat a dolgozók és a pártszerve,
zct között. Nem érvényesül

A tagság

az alulról jövő kezdeményezés
így történheteit meg az is, hogy
az anyaghordók f'lajánlása elkerülte a pártszervezet figyelmét.
A pártszervezet vezetőségének a
jól dolgozó párttagokat, mint például Szép Lajos elvtársat, aki 200
százalékra teljesiti normáját, vagy
Minyó József elvtársat, aki 140
százalékot teljesít, fokozottabban
kel] bevonni a pártmunkába. Bizzák meg őket konkrét feladatokkal,
cegitsék őket népnevelő munkájuk
végzésében. így a párttagok nemcsak példamutatással, hanem felvilágosító munkával is élenjárnak
az üzem dolgozói között.

14.

éberen figyeli
.munkáját

Megtelt a Radnóti-gimnázjum
kultúrterme. Az iskola
DISZtagsága gyülekezik, hogy meghallgassa a DISZ.veze tőség beszámolóját az eddigi munkáról.
A vezetőségi'ála®ztás után ez az
első taggyűlés, s így érthető a
nagy érdeklődés. Barfu.s elvtárs,
alapszervezeti titkár beszámolójából kitűnt, hogy az új vezetőség jelentős eredményeket ért
el, de nem hallgatta el a hibákat sem.
A
tanulmányi munka terén
javulás állt be. A tanulmányi vezető, Kiss elvtárs jó munkát
végziett a tanulópárok megszervezése terén. így a II. B-ben 16an tettek tanulmányi felajánlást
és a többi osztályok sem maradnak el tőle messze. Kivételt
képez a III. A, hol a felajánlásokat késve adták át a tanulmányi vezetőnek.
Bartus elvtárs beszámolójából kitűnt, hogy még sok a hiányzás és a késés. Ezen a téren
az ifjú gárdisták fokozottabb
munkájával lehet eredményt elérni. Felhívta a tagság figyelmét a fokozott tanulásra, az iskolai fegyelem megszilárdítására.
A beszámolóhoz Horváth Mátyás szólt hozzá. Felhívta a fi-

a* új

vezetőség

gyelmet a nevelőkkel való szorosabb együttműködésre, a tanulásra és az agitációs munka
ellenőrzésére.
A további hozzászólásokból
kitűnit, hogy a tagság éber figyelemmel kíséri a vezetőség
munkáját. Látogató csoport létesítését javasolták, amely a hiányzó tanulókat felvilágosítaná
a tanulmányi munka előrehaladásáról, indokolatlan hiányzás esetében pedig jó agitációval, meggyőzéssel
megmagyaráznák,
hogy egy DISZ-fiata|hoz nem
méltó az ilyen magatartás. Akik
a munkahelyeken a táppénzcsalók, azok az iskolában az iskolakerülők.
Csorna elvtárs az éberség fokozására hívta fel a figyelmet
(ugyanis a taggyűlésre érkezőktől senki sem kérte a tagkönyvet). Farkas tanár elvtárs javasolta, hogy a vezetőség jobban
szervezze, szélesítse és hangsúlyozza munkájában a békeharc jelentőségét.
A taggyűlés végén Gallé igazgató elvtárs örömmel állapította meg, hogy a hibák elkendőzése helyett azokat a fiatalok
a felszínre hozzák és megbeszélik
a kijavítás módját.
Nagyvári László

A párttitkár elvtárs a felajánlásoknál megmutatkozó lemaradást
a párttagok öntudathiányának tulajdonította.
— Nem látják meg a feladatukat a párttagok — mondotta töb.
bek között. De hogy miért nem
látják meg a fel adtaitokat, annak
okát a párttitkár elvtárs nem keA pártszervezetnek alapos munreste. A kongresszusi felajánlá- kával kel! felkészülnie, hogy a Kéa.
sokkal kapcsolatban felmerülő hi- árugyár dolgozói is méltóképpen
a kongresszusi felajánlások | bák okait elsősorban a pártszerve- foglalják el helyüket a kongreszke- szusi versenyben a löbbi üzemek
tzet gyenge munkájában kell
jelentőségét.
jresni. Hiányzik a közvetlen kap- között.
Vannak olyanok, akik nem teszem vállalásokat de vannak közöttük olyanok is, akik nem látják vi- Kövessük a bolsevik agitátorok példáját
lágosan. hogy a felajánlásoknak
Éresse át mindenki
a termelés
fontosságát
nemcsak az a céljuk, hogy az emléklapra ráírják a felajánlott száMég otthon, bevonulásom előtt
Honvédségünk tagjai igen nagy
zalékot és nevüket. így lörtcnit ez
is pártszervezetünkben arra tö- lelkesedéssel igyekeznek elsajáa Szegedi Késárugyárban.
rekedtünk, hogy állandóan
ké- títani a marxi-lenini elméletet és
Az üzem 300 dolgozója közül pezzük magunkat, fejlesszük el- így felfegyverkezve
indulnak
mindössze 100-an tettek kongresz- méleti tudásunkat, mert
csak
népnevelő
útjukraNépnevelő
szusi felajánlást. Ez nem véletlen,
hiszen maga a párttitkár elvtárs így tudjuk a ránkbízott felada- munkánk során elmondtuk a dolis kijelentette, azért maradtak le a tokat maradéktalanul teljesíteni. gozóknak, hogy a nyugati állaEgy pillanatra sem
sza- mok dolgozói életük, munkájuk
felajánlásokban, mert nincsen elegendő kongresszusi emléklap. Ez bad megfeledkeznünk Pártunk kockáztatásával is szembeszáHazt is bizonyítja, hogy maga ;i sajtójának rendszeres olvasásá- nak az imperialisták aljas terpártszervezet sem foglalkozik kel- ról. A sajtó olvasásával
vilá- veivel. Beszéltünk az imperialőképpen a kongresszusi előkészítő gossá válik előttünk, hogy az listák hozzánk legközelebb élő
Csongrád megyében 1948 óta
munkával. Nem fordítanak kellő amerikai tőkések által vezetett ügynökéről, Titóról és gyilkos
gondot arra, hogy az üzem dolgotöbb mint ezer dolgozó paraszt
zói R termelésben elért jobb ered- imperialista tábor milyen aljas bandájáról, amely a legpiszkopolitikát
folytat.
Nemcsak
uszísabb
rágalmalkat
zúdítja
a
Szov"
ményeikkel köszöntsék és tegyék
tanult meg írni-olvasni
sikeresebbé Pártunk Országos Kon- tó politikát folytatnak, hanem jenun ora és a népi demokramegtámadták a hŐ3 koreai né- tikus országok dolgozóira.
gresszusát.
pet, amely békés építő munkáCsongrád megyében 37 he- gyédik osz.tályának elvégzéséről
Érezze át m'nden elvtárs az
Az üzemben nincs munknmánpéldájára oktatás fontosságát. Csak ma- lyen folynak alapismereti tan- kapnak bizonyítványt.
szerátadás. Nem feklrtnck súlyt a val, a Szovjetunó
gamról veszek példát.
Ami- folyamok, s ezeken 740 dolgo.100 százalékon alüi teljesítők tani. építette országát.
1948 óta Congrád megyében
tására és
Vannak azonban
elvtársak, kor
bevonultam Néphadsere- zó paraszt vesz részt. Közöttük több, mint ezer dolgozó paraszt
akik nem érzik a
marxi-lenini günkbe, nem törődtem a tanutanulta meg a betűvetést. A
po'itikai felvilágosítására.
elmélet gyakorlatbavitelének je- lással, elhanyagoltam a szeminá- 200-an olyanok, akik most taelsősorban
a
képesek riumokon való megjelenést- De nulnak írni-olvasni. Ha a tan- tanfolyamokon
Nem mozgósítanak a selejt csök- lentőségét és így nem
termelőcsoport
dolgozój
veszfolyamot
elvégzik,
az
általános
kentésére és az újító mozgalom ki- megfelelő népnevelő munkát ki- jó irányítással már megtanultam
fejteni- Ez előfordult annál
a jegyzetet készíteni, sőt, már el- iskola első vagy második osz- nek részt. Nincs olyan termelőfejlesztésére.
Ha a pártszervezet behatóbban pártszervezetnél, ahol én voltam, értem azt is, hogy előadást tu- tályos
bizonyítványát szerzik csoport a megyében, amelynek
foglakozna a kongresszusi fel- Felsőmindszenten, Itt felületesen dóik tartani- Megtanultam, hogy meg. 540 dolgozó paraszt az írni-olvasni még nem tudó dolajánlások kiszélesítésével és ennek kezelte a pártszervezet vezetősé- jó időbeosztással van idő a taH. tanfolyamokat gozói távolmaradnának a tanérdekében megjavítaná a felvilágo- ge az oklatás kérdését, nem tö- nulásra, csak akarat kel! hozzá- alapismereti
sító munkát, az üzem dolgozói kö- rődtek a vezetőségi tagok a szelátogatja
és
sikeres
vizsga után folyamtól, vagy lemorzsolódnáDiánovits Sándor
zül s.zámosan érnének el olyan szép mináriumhslleatók aktív'tásával.
az általános iskola 3 vagv ne- nak. Öttömösön, Üllésen, Mórahonvéd
eredményeket, mint például Nagy
halmon, Csórván 30—40-en veszGergely elvtárs, aki átlagos 114
nek részt rendszeresen az alapszázalékos teljesítményére 20 százalékot ajánlott fel a pártikongresz.
smereti tanfolyamokon. Még
szus tiszteletére s a mostani telje az 1951-es oktatási évben télsiménye máris 150 százalók körű
résen felszámolják
Csongrád
Részlet Sztálin elvtárs beszédéből melyet 1931 június 23-án mondott el
jár. Azonban Nagy Gergely e|ynegyében
az
analfabétizmust.
a gazdasági funkcionáriusok értekezletén

A

Meg'elent a Párfépités
legú abb száma,
amely közli Csatár György
elvtár.
cikkét:
Vigyük
sikerre a K^ngreszszusi Hetet (f.j.)
.A cikk
rámuta
arra. Iiogy a verseny
kiszélesítésé
ncl: érdekében meg kell teremteni <
politikai
munka mellett a műszak
cs gazdasági
feltételeket.
Koczina
GyiUa
elvtárs
cikke.
Harcban
a Központi
Vczetösét
kongresszusi
zászlajáért,
rámuta
arra, lioyy a Rákosi Mátyás
Müvek hogyan készül a
Kongresszus
Hctre.
Petrov elvtárs cikke: A
pártéle
alaptörvénye.
Hasznos tanulmány r
Szervezeti
Szabályzat
tanulmányozásához.
A termelőszövetkezetek
gyorsaid
fejlődéséért
javítsuk
meg a politi
kai tömégmunkát
című cikk rámutal, hogy a I I . pártkong re sszusrt
való felkészülés
milyen
hatalma
lendületet
adott a termelőszövetkezeti mozgalom
kifejlődésének
é.
melyek azok a hibák, amelyek akadályozzák
a szövetkezeti
mozgalon
f ejlűdését.
A
gépállomások
propagandcviunkUjának
megjavításáért
cím
cikk rámutat
arra, hogy a gépállo
másoknak
fontos
lámaszpontokna
kell lenniök a kulákok
elleni harc
bnn. Harcos hirdetőivé
kell,
hon
váljanak
a parasztság
fclemelked
f'1 szolgáló szövetkezeti
gazdáik
dósnak.
A cikkek
mellett
számos
má
fontos cikket, könyvismertetést
kö
(.öl a Pártépítés
legújabb
száma.

Mindenekelőtt nrról vau szú, hogy
sz üzemeket el kell látni munkamivel. Azelőtt a munkások rend.
<zcrint maguk mentek a gyárakba,
így bogy ezen a téren, hogy úgy
mindjük a dolog magától ment. Ez
<nnak volt a következménye, bogy
>'olt munkanélküliség, a falun réegeződés ment végbe, nyomor uralkodott, az embereket az éhség vezedehne fenyegtte, az kergette őket
i (atuból a városba. Emlékeznek a
kifejezésre: „A muzsik menekülése
i faluból a városba?" Mi késztette
4 parasztot, hogy a faluból a vá•osba meneküljön? Az éhség vesze.
lelnie, a munkanélküliség, az a kö.
iilmény. hogy a falu mostoha vo'.t
i paraszthoz, úgy hogy a paraszt
zivesen menekült akár a pokolba
s, csakhogy valamilyen
munkát
-pjon.
Ez, vagy majdnem ez volt nálunk
i helyzet a közelmúltban.
Mondhatjuk-e, hogy ma pontosan
igyanez nálunk a helyzet? Nem,
•zt nem lehel mondani. Ellenkezőleg. a helyzet most gyökeresen megváltozott, És éppen ezért, mert a
lelyzet megváltozott, a munkaerő
ci'unk többé nein megy magától az
.zeniekbe. De hát mi változott meg
ulojdonképpen cz alatt nz Idő
lati? Először, megszüntettük
a
uinkanélküliséget, vagyis mégsem.
-Üttettük azt az erőt, amely nyo.
üst gyakorolt a „munkapiacra".
ásndszor. radikálisan megszüntetik a falu réíegekrc tagozódását —
agyls megszüntettük azt a tömegivomort, mely a parasztot a fa'uiól a városba kergette. Végül a
traktorok és mezőgazdasági gépek
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tízezreivel láttuk el a falut, meg.
semmisítettük a kulákot, kolhozokat szerveztünk és megadtuk a parasztnak a lehetőséget arra, bogy
cinberi módon éljen és dolgozzon.
Ma már nem lehet
nzt mondani,
bogy a falu mostohája a parasztnak. És éppen ezért, mert a falu
nem mostoha többé, a paraszt nem
egykönnyen válik meg a faiujától;
s hire-liamva se maradt nálunk sem
,• „muzsik menekülésének a faluból
a városba", sem a munkaerő magától való özönlésének.
Amint látjuk, ma teljesen új hclyzetlel és az ilzemek munkaerő-ellátása szempontjából új viszonyokkal van dolgunk.
Mi következik ebből?
Ebből először az következik, hogy
nem számíthatunk többé arra, hogy
a munkaerő esak úgy magától özönlik hozzánk. Ez azt jelenti, hogy a
dolgoknak szabad folyást engedő
„politikáról" át kell térnünk arra a
politikára, mely az ipar számára a
munkásokat szervezett ülőn toborozza- Ennek viszont csak egy útja van — a gazdasági szervezeteknek szerződést kell kötniük a kolhozokkal
és kolliozparasztnkkal.
Önök tudják, hogy egyes gazdasági
szervezetek és kolhozok már csakugyan rátértek erre az útra s a tapasztalat megmutatta, hogy az ilyen
szerződések kötése komoly eredményeket hoz a kolhozok számára és
az ipari üzemek számára is.
Ebből másodszor az következik,
hogy haladéktalanul át kell térnünk a legnehezebb munkafolyama,
tok mechanlzálására, a leggyorsabb
ütemben és mindenütt (az erdöipar,

az építkezés, a szénipar, a vasút
be. és kirakodás, a szállitásügy. r
vasgyártás stb. terén).
Ez prrsz
nem jelenti azt, bogy a kézi munkát sutba kell dobni. Ellenkezőleg
a kézi munka a termelésben nié
sokáig komoly szerepet fog jálsza
ni. Dc ez azt jelenti, lingy a mun
kafo'yamatok mcclianizá ása az i
számunkra új és döntő erő, mcl
nélkül az előirányzott ii lemet cs :
termelés új méreteit betartanunk Ir
hetetlen.
Szép számmal vannak még olya
gazdasági funkcionáriusaink, akit
„nem hisznek" sem a mcclianizá
lásban, sem a kolhozokkal
kötöt
szerződésekben. Ezek azok a fuuk
eionáriusok, akik nem értik nz ii
helyzetet, nem akarnak új módsze
rckkel dolgozni és visszasóhajtozzó'
a „régi jó időket", amikor a mun
kaerő még „magától jött" nz üzi
inckbe. Mondanunk sem kell, hog
az ilyen funkcionáriusok
olya
messze vannak a gazdasági építő
munkának azoktól az új Feladatúitól, melyeket az új helyzet ró ránk
mint az ég a földtől. Ezek az em
berek uyilvánva'óan
azt hiszik
bogy a munkaerő kiiriill nehézségei
véletlen jelenségek, hogy a inunk.''
erőliiány majd esak úgy magáié
eltűnik, hogy úgy mondjam, a do'
gck szabad folyása során. Ez. c'v
társak, tévedés. A munkaerő körű
nehézségek nem ttlnhelnek e' c
úgy maguktól. E tiinésök csak •
fát erőfeszítésünk eredménye lc!r
Tehát: szervezett úton toborozni
munkaerőt a kolhozokkal kötend
szerződések segítségével és mecha
nizálni a munkát — ez a feladat.

*

Párthirek

A február 12. és 17-e között vamennyi budapesti és vidéki pártzerveztünkben pártnapokat tarmk. A pár-napi vezérfonalat minin egyes pártszervezetünkhöz időin eljuttatjuk.
MDP

Központi
agit. prop.

Vesetősége,
osztály.

Felhívjuk az alapfokú politikai
•kólák hallgató, figyelmét, hogy
t következő anyag „Népköztársaigu.nk Alkotmánya". Az anyag'elelősök gondoskodjanak
arról,
logy idejében megkapják, az anyaot az elvtársak.
Agit. prop. osztály.
Falu járók figyelem!
Február 14.ón dé'után fél 5-re
linden falujáró feltétlen jelenjen
ieg a megaiiott kerületi pártszerezeteknéi agitációra.
A kerületi titkár elvtársak már
'é'után 4 órától tartózkodjanak a
írtszervezete ikben.
Agit. prop. osztály.
Felhívjuk a középfokú politikai
kólák egyéni- és magántanulóit,
izépkáder egyéni- és magántanulóit, a középkáder felsőfokú egyéi- és magántanulóit valamint az
'ap. és középfokú propagandista
kóla hallgatóinak figyelmét, hogy
bruár 14-én dé'után fél 6-kor a
kirí oktatás Házában „Az egyéni
anulás fontos módszere" címen
•lőadást tartunk, amelyen az elvtársak jelenjenek meg.
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A KONGRESSZUSI VERSENYÉRT
A kongresszusi verseny során
úi eredmények születnek
a Szegedi Kendertonógyárban

A Gyufagyár MNDSz-asszonyai élenjárnak
a kongresszusi versenyben

tesülóseket a versenyiroda hírdolgozója" kongresszusi
A Szegedi Gyufagyárban a jobb
szerző-brigádjai biztosítják. A i
zászló.
dolgozók
80
százaléka
kapcsolókongresszusi hét
eredményeit
Az utolsó öt napban már i»*
hangszórón naponta többször is dott be a kongresszusi versenymét
vá'tozott a verseny állása.
beVálla'ásukat
már
69
százatudatosítani fogják és a falitábMóricz Er sébet 128 s ázalékot
I
Szegedi
Kenderfonógyár gresszusi héten az eredményeket Iákon állandóan új felírások hó- lékban teljesítették.
teljesített, Szirovicza Lajosné
dolgozói
lelkesen
készülnek napjában többször is ki fogják detik majd azoknak neveit, akik
A dobozkészítő üzemrész — elérte a 130
Pártunk
H.
kongresszusára. értékelni. A gyors és pontos ér- az élre kerültek.
százalékot, míg
ahol valamennyi dolgozó MNDSz- Bartók Istvánné 135 százaléknál
Nagyarányú verseny folyik a
tasr —. a verseny előtt 107 szá- tart. Czakó Gyuláné és
legjobb kongresszusi
egyéni,
Ábrazalékos
átlagteljesítményét 120 hám Ferencné vállalták, hogy á
brigád és üzemrész rímért.
százalékra emelte, a 4 dekás pa- Kongresszusi Héten két-két géA legutóbbi kiértékelések szepírselejtet 2 dekára csökkentet- pet keze'nek.
rint az üzemrészek közötti verte.
senyben a kézi gerebenezők keA dobozkészítő üzemrész verrültek atz élre, ahol Maikra GyuA Pick Szalámigyárban az el- üzem dolgozóinak. Ebben pontosan A példamutatásban Cz3kó Gyu- senylendülete példát mutatott
la — aki országos viszonylatban maradók segítésében, az üzem
meghatározzák, melyik állatnál láné, MNDSz-ügyvezető jár az üzem valamennyi dolgozójának.
elnyerte a „Szakma legjobb dol- mennyiségi munkájának emehol kell kezdeni a
csontozást, élen. Ö indította el az üzemben A töltőben, ahol váltották, hogy
gozója" címet és a közelmúlt- lésében a kommunisták járnak
milyen fogásokkal lehet a hust azt a mozgalmat, hogy a doboz- teljesítményüket 93 százalékról
ban megkapta a sztahanovista- az élen.
egyszerre leszedni a
csontról. készítőben két-két dolgozó há- 100 százalékra emelik, már 101
jelvényt is — mint
hivatásos
tartanak- Itt Fokezel. Czakó százaléknál
Forró
Antal
10
társának
adta át rom-három gépet
A
kötözőben
Tóth
Antal
a
konmunkamódszerátadó, az üzemrész
Gyuláné átlagteljesítménye 130 gas Józsefné és Temesvári Jámunkamódszerét,
ezek
valagresszusi
verseny
megindulása
valamennyi dolgozójának átadva- nosné munkapadján van a verfölött százalék- Munkamódszerét
ja tapasztalatait. A munkamód- óta átlagteljesítményét 156 szá- mennyien 100 százalék
lamennyi társának átadta
és senyzászló, akik 107 százalékot
zalékról
190
százalékra
emelte.
termelnekVad'Jövö
Imre
ifjúszerátadás eredményeként
a
értek el.
decemberi 110 százalékkal szem- A szalámi végek kötözésénél az munkás, aki a kongresszusi ver- nem egy tanítványa túlhaladta
eddigi
9—10
hurok
helyet
4—5
már
mesterét.
A
január
20—31seny
megindulásakor
80
százaléA címkézőben a Méneri-brigád
ben januárban az üzemrész áthurkot
alkalmaz. kot teljesített, már 3 hete 110 ig szóló verseny-kiért éikejés alap- 110 százalékkal halad az élen,
lagteljesítmény©
120
szá- szorosabb
jan
Móricz Erzsébet padjára de szorosan nyomában van 104
zalék fölé emelkedett. Ugyanak- Ügyesebb kézmozdulatokkal rö- százalék fölött termel.
került
— 133 százalékos teljesí- százalékos teljesítésével a C?ákor a 100 százalékon alul tel- videbb idő alatt tömöríti a húst
Popper József, az üzem legjesítők száma 9 főről egy főre a bélben. Munkamódszerét va- jobb dolgozója,
állandóan 200 téséért — „Az üzemrész leg- nyi-brigád.
csökkent. Az üzemrész másik lamennyi elmaradónak átadta. százalékot teljesít. A brigádjásztaihénovistája. Boros Pál és Jó munkájáért nemrég vették fel ban lévő Katona Ferenc, akinek
Laudisz Lajos között nagy vetél- tagjelöltnek a Pártba és most átadta
munkamódszerét, most
kedés folyik az elsőség címért., kapta meg a sztahanovista ok- elhagyta mesterét és 214 százalevelet.
Januárban Laudisz megelőzte Bolékot ér el.
Popper József az
ros Pált, mert átlagteljesítméA kötözőben valamennyi dol- üzem legjobb pártmunkása. HeFebruár elején bocsájtották ki
A nyeremény-betétkönyvre be.
nye januárban 190 százalék volt. gozó teljesíti normáját. Vállalá- tenként többször megy ki az Ala takarékossági mozgalom to- fizetett összeg nem kamatozik,
Boros Pálé 160 Százalék, de sukat, hogy az üzemátlagot 112- kotmány- és Felszabadulás-tervábbi kiszélesítése érdekében a ezzel szemben félévenként sormellette szól az, hogy míg mun- ről 118 százalékra emelik, már melőszövetkezetekbe, ahol a cso"
nyeremény-betétkönyveket. Ez a solást rendeznek és a belét igy
katársa a minőségre kevesebb 3 százalékkal túlszárnyalták.
por Ragoknak mindenben segít- betétfajta, amely a Szovjetuniónyerés esetén megtöbbszöröződgondot fordít, addig ö 100 száA csontozóban
Forró Antal, ségükre van.
ban igen népszerűvé vált ná- het. Egy-egy sorsolás alkalmá.
zalékos minőségi munkát végez.
Hárs Ferenc és Popper József a
A kongresszusi verseny meg- lunk is megnyerte a dolgozók val minden ezer betétkönyv köAz üzem legjobb brigádja cí- legjobb munkások. Mindhárman indulása óta az üzemben több tetszését és máris nagy számmért folyó versenyben jelenleg párttagok. Forró Antal már ré- mint felére csökkent a 100 szá- ban vásárolják. Nyeremény-be- zül 50 nyer. Az n lapbetét akkor
is megmarad, ha a tulajdonos a
Boros Pál sztahánovista 4 ta- gebben, Hárs
Ferenc
pedig zalékon alul teljesítői; száma, a tétkönyv az Országos Takarékgú kézi gerebenező brigádja ke- most kapta meg a sztahánovis- vállalt napi 4 mázsa több-ter- pénztár összes fiókjaiban és sorsolásnál nem nyert és újabb
szerencsés
esetben
rült az élre. Legutóbbi átlagszá- ta oklevelet. Munkamódszerük- melés helyett 4 mázsa 60 kilót. valamennyi postahivatalban kap- húzáskor
nyerhet.
zalékuk 143 százalék volt.
ható.
ről brossurát készítettek az érnek el.
Nehéz eldönteni az üzemiben,
otlha-i. mintegy 5 s z á z a l é k á t tudják
hogy kj a legjobb egyéni dolgoa fennálló néhány gyermekintézhó. Igen sokan vannak olyanok,
ményben elhelyezni, azokat is ösakik a pártkongresszusra tett
szezsúfolják. A 3. sz. belgrádi napfelajánlásukat jóval túlteljesíközi otthon például egy
rozzant
tették. Szabó Nyíri Mihályné előépületben nyert elhelyezést, ahol
fonós, a szedések alkalmával secsak 40 gyermek számára van hely
gít a szedölányoknak.
és ahová 130-at zsúfoltak be.
Igy elérte, hogy a 12 napra előSok dolgozónak a gyermekét
irányzott 4750 kg helyett 7218
kidobják a napközi otthonból
tárA népi demokráciákban a gép- átadása az úgynevezett „munkásta- előre megrendezett bírósági
csak azért, mert szülei nem
kg-ot teljesít. A gépi kötélverő es traktorállomások fontos tényezők nácsok"
és „munkásvezetőségek" gyalás elé állítottak egy csopori
értenek egyet Tito politikájáüzemben
Molnár
Mártonnak a mezőgazdaság szocialista szekto- igazgatásába — mindezeknek a fiatal hazafit, azzal a váddal, hogy
val.
Zöldi József sztahánovista él- rának fejlesztésében és a szocializ- rendszabályoknak az a céljuk, hogy „kárt akartak okozni az ország szoa titóisták megteremtsék a legmeg. cialista építésében", hogy így meg- Jovanika Brajuskovics munkásnő
munkás átadta a munkamódsze- mus építését szolgálják.
A dolgozó tömegek
nyomására felelőbb lehetőségeket a természeti , félemlítsék és a maguk oldalára ál- férjét kizárták a titoisita pártból,
rét. Igy Molnár Márton — aki
Jugoszláviában is létesítettek gép- kincsek további fokozott elkótyave- lítsák az ifjúságot. A titóisták re- mert nyíltan kijelonteté. hogy nem
vállalta, hogy a pártkan gresz- es traktorállomásokat, amelyeknek tyélésére,
ményei ellenére azonban az úgyne- ért egyet Tito poltikájával. Ezután
szus tiszteletére 127 százalék- szintén a szocializmus építését kela dolgozó tömegek kizsákmá.
vezett tárgyalás
hamarosan le is tartóztatták. Nem
nyúlására a külföldi tőke részéról 130 százalékra emeli telje- lett volna szolgálni. Tito fasiszta
nem rettentette meg a jugosokkal később Jovanka Brajuskoről és hogy gazdaságilag meg.
sítményét — már jóval túltel- bandájának azonban, mint az impeszláv fiatalokat és nem veteft
vics két gyermekét kitették a 10.
erősítsék
az
új
tltóista
burzsoárializmus
ügynökségének,
az
a
feljesítette vállalását, s
jelenleg
véget az Ifjúság egvre jobban
ziát.
s>z. napközi otthonból. Mivel ^ az
158 százalékra termel. Klem-busz adata, hogy szabotálja Jugoszláviáerősödő harcának, sőt újabb
asszonyt is elbocsájtották állásából,
ban a szocialista építést és enA kapitalizmus
visszaállítását
Erzsébet a szárazfonó ifjúmun- nek megfelelően
harcra buzdította őket.
az egyik gyermeke hamarosan
azonban a titóisták mindenféle oskása alig egy hónapja, dolgozik
tobaságokkal, „a tulajdon új for- A biróság előtt álló fiatal hazafiak
éheuhalt és hasonló sors vár a
a gép- és traktorállouásokat
gépnél, de szorgalmas és figyelmáiról", stb. szóló magasröptű frá- csoportjának vezetője, Braniszlav
másikra is.
Is hamarosan a kulákok renKanuries bátran kijelentette, hogy
zisokkal igyekszenek elkendőzni.
me®
munkája eredményeként
delkezésére bocsátottiák, akik.
Erősödik az ellenállás
valóban létrehozták az ifjúság
re a titólsták ellenforradalmár
máris a legjobbak közé küzdötTiióUta „újítások"
illegális szervezetét,
tevékenységükben támaszkodnak.
te fel magát. A pártkongresszus
A fémmunkások szabotálják a
A mult év szeptemberében a titőUgyanígy jártak el a közelmúlt- hogy megakadályozzák a titóisták
tiszteletére vállalta, hogy 88 kg- ista
kormány rendelete feloszlatta a ban is, hogy elfedjék a magántő- nópellenes rendszabályait. A tár- titoista háborús e'őkészületeket.
os teljesítményét 90 kg-ra eme- gép- és traktorállomásokat és azok
Jugoszlávia gazdaságát a titóisták
ke visszaállítását
a belkereskede- gyaláson Bozsidár Marics büszkén az angol-amerikai imperialisták
li. Jelenleg 120 kg-ot termel.
gépállományát szétosztotta az úgy- lemben.
jelontette ki, hogy telefonhálózaAz üzemben naponta kiérté- nevezett „dolgozók közösségei" köEnnek a titoista „újításnak" a lé- tokat rcngált meg. leszakitgatta a érdekeinek vetetlek a'á. A fémmunkások. átérezve népük és
a
kelik a felajánlások teljesítését. zött,
nyege az, hogy a fogyasztási cik- „népfront" plakátjait.
nemzetközi
békemozgalom
iránti
amelyeket
a
titóisták
a
kulákeket,
nyersanyagokat
és
féltcrmcAz üzemrésznek 5 legjobban telA többiek bálran vá'lalfák. hogy
felelősségüket,
kökből alakítottak és melyek a
kekct gyártó ipari
üzemeknél feljesítő és az 5 legrosszabbul terők
gyújtották fel a „Partizánkulákok meggazdagodását segíaz eddiginél még fokozottabb
hagynak
a gyártmányok állami
melő dolgozójának neveit
és
ka".gyárat. amely a hadsereg
tik elő. E kuIákkőzOsségck réés szervezettebb harccal válamegtervezésével
és
azt,
hogy
az
eredményeit mindennap hangszó— az amerikaiak háborús kévén tudják a kulákok kizsák.
szolnak a háborús előkészüleüzem mit gyártson, azt a titoista új
rón keresztül tudatosítják. Vamányolni a szegény- és középszülődéseinek — szükségleteire
tekre.
burzsoázia, az üzem igazgatóságára
parasztokat.
lamennyi üzemrészben falitábládolgozott.
bízzák. Ugyancsak ő fogja megállaA
sztrájkok,
a
temetés bojkottálákon is kiírják azok neveit, akik A Tito-fasiszták e rendelettel a me. pítani, a „kereslet és kinálat elve
Mindezek a lények arról beszé'- sa és szabotálár.a a fémiparban
zögazdasági
gépeket
a
kulákok
keaiapján" a gyártmányok árát.
a legjobb eredményt elérték.
nek, hogy Tito—Rankovics-klikkje- olyan nagy méreteket ölt. hogy a
zébe adták- Ez ismét egy lépés volt
Mint látható
a Tito-fasiszták
A rosszul teljesítők a „Villám"- Titóéktól a kapitalizmus visszaállínek nem sikerült megtévesztenie titoista „Rad" cimű lap beismeré„felfedezték" a kapitalista szaa jugoszláv ifjúságot és nem tudta se szerint például a szmederevol
ra kerülnek. A legjobban telje- tásához és a falusi kizsákmányolók,
bad rablást és a konkurrenciát,
a béke és demokrácia táborának vasműhelyből átlag 400 munkás
sítőkről fényképet készítenek és a kulákok megerősítéséhez.
amit a dolgozók tuioniúi is jól
ellenségeivé tenni.
szökik meg naponta. Emellett még
azokat a szegedi filmszínházakmegismertek már.
lassított munkatempóval és késé.
A dolgozó parasztok
ban az előadások szüneteiben
A Tito-bandának ez a lépése az
Éhe* és beteg g y e r m e k e k
sekkel ez az üzem havonta 12 ezer
egyetlen ellensége a k u l á k
népszerűsítik.
Ugyancsak az
amúgyis sötét nyomorba döntött laA gyerekek nehéz helyzete Ju- munkaórát vészit el.
üzem legjobb dolgozóiról
ké.
A titóisták a jugoszláv népgazda- kosság újabb végzetes kifosztásához
goszláviában. A Bulgáriában meg.
Jugoszlávia egyik legnagvobb
szitett fénvképeket a város leg- ságot romlásba taszították és a dol- vezet.
fémipari üzeme, a nlsi , Jászforgalmasabb utcájában, a kira- gozókra. a dolgozó parasztokra súA jugoszláv
dolgozó
tömegek jelenő jugoszláv forradalmi politrebac" 8 havi tervét mindössze
katokban helyezték el.
lyos terheket róttak ki. A dolgozó- azonban mind a városban, mind a tikai emigránsok lapja, a ,Napfalun, a bős jugoszláv kommunisták red" egyik legutóbbi- számában le33 százalékban teljesitette.
kat
a
legkülönbözőbb
kényszermunA válla'atvezetőség már most kákra hajtják és a dolgozó parasz- vezetésével elszántan harcolnak a írja hogy a jugoszláv munkások és A terv nemfceijesité&ének föokai a
gondoskodik arról, hogy a kon- tok verejtékes munkájának gyümöl- háborúra készülő amerikai bérenc parasztok gyermekeinek 99 száza- munkások és technikusok szabotágresszusi hétre minden lehetősé- cseit a litóista funkcionáriusok, az fasiszták és burzsoá, kulák cinko- léka éhes, nincs ellátva sem ruhá- |ása és a munkától való elmaradáget biztosítson a dolgozóknak, UDB-sek és a kulákok rabolják el. saik ellen.
val; sem cipővel és különböző be- sa. Ugyanez a helyzet más fémhogv mneas termelési eredmé- 'A' titóisták kiveszik a kenyeret Jutegségekben szenved. A gyermekek ipari üzemekben is.
Bírósági
komédiák
nyeket érienek el. A műszaki goszlávia népeinek a szájából és az
nem kapnak tejet, tojást, vajat, de
Titóéknak miután nem sikerült a még kenyeret sem.
vezetők és a
vá/fa'afvezefó'ség imperialista országokba szállítják,
KIEMELKEDŐBB
EREDMÉAz utóbbi két év alatt a gyer.
konvTf,oSizufi,i
felajánlásaikban akkor, amikor a jugoszláviai dolgo- jugoszláv ifjúságot a maguk olda'áNYEKET érnek el a kongresszusi
zók éheznek.
ra állítani, a jugoszláv dolgozókkal
mekek
élelmiszeradagját
háválla'ták. b o w a kongresszusi
versenyben az Ecset rv ár dMe-ovój
A kapitalizmus
restaurációja
együtt a fiatal hazafiak is az egye- j romszor is csökkentették. A
hét a'kolTviéVpi 37. edd''-"inéi is
is. Hétfőn a szőrkikészitők v:;zül
megy végbe a városban, az
düli helyes útra — a Titóék gyű- ,
irr
gyermekhalandóság
napról-nap.
jol-ih m«iő® ű elcenrio anyagiparban és a kereskedelem,
Kocka Kálmánná tanácstag '62,
lölt, ncpelnvomó rendszere
elleni
ra nő.
ben is.
gél lít-'Ak el a dolgozókat. A
harc útjára — léptek, A belgrádi
Simon Margit p'dig 160 s r'zatóElviselhetetlen a helyzete azok- 1" é'-t el. Ez a két do'gozó rrldig
műszaki tsaz^atát naponta e"©"- Az ipar legfontosabb ágainak át- kémbandának egyre nehezebb a
a 25—28 százalékkal teljesítette túl
íírzi a lemaradókat és segítsé- adása a „köztársasági" kormányok helyzete az ifjúság egyre erősödő nak a gyermekeknek, akiknek
get nyújt nekik, hogy lemaradá- illetékességébe, a külkereskedelem harcával szemben. Éppen ezért a ti. szülei dolgoznak. Belgrádban kevés kongresszusi kötelezettségvá lalátiósták új trükkhöz folyamodtak cs az iskola, óvoda, alig van napközi sát.
sukat
behozhassák. A
kon- decentralizációja", az üzemeknek

A Pick Szalámigyárban
az üzem kommunistái járnak élen
a kongresszusi versenyben

A nyereinénybetétek népszerűsége
a takarékos dolgozók között

Titóék a kulákok szemérmetlen dédelgetésével
akarják visszaállítani Jugoszláviában
a kapitalizmust
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Termelőszövetkezeteink
„Semilyen építő munka,
semilyen állami munka,
semilyen tervszerű munka
nem képzelhető el a helyes számvitel nélkül."
(Sztálin).
Termelőszövetkezeti mozgalmunk a Szovjetunió kolhozainak
példája, Pártunk és Rákosi elvtárs útmutatása alapján naprólnapra szélesedik- E
mozgalom
gyors fejlődése olyan kérdéseket
vet fel, amelyek rendezése
é3
megoldása a további fejlődés elengedhetetlen feltétele.
Ilyen
kérdés a könyvelés és az ügyvitel is.
Nincs életünknek olyan területe, ahol n® hasznosítanánk a
Szovjetun ó tapasztalatát és ne
éreznénk a Szovjetunió segítségét. A szojvet kolhozokban
a
fejlődés során már kialakult egy
o'yan könyvelési és
ügyviteli
rendszer, amelynek átvétele é3 a
mi viszonyainkra való alkalmazása termelőszövetkezeti gazdaságaink ezen a téron jelentkező
igényeit, szükségletét megoldja
és további fejlődésüket elősegít i Igy használtuk fel és a mult
év közepén bevezettük termelőc:oportjainknál a
Panyin-féle
könyvelés alapján
kidolgozott
egyszerűsített rovatos könyvelési
rendszert.
Népi demakrotikus államunka
könyvelés terén is nagy segítséget nyújtott termelőszövetkezezeteiník és
termelőszövetkezeti
csoportjaink részére;
különféle
könyvelési
é3
nyilvántartási
könyveket adott, könyvelési tanfolyamokat szervezett, amelyeken
termelőcsoportjaink fiatal
tagjait nevelte és
tanította az
új rendszerű szocialista számvitel elsajátítására. Ezt lehetővé
tette az, hogy a mult év közepén valamennyi könyvelővel ren"
delkezö termelőszövetkezeti gazdaságban felfektethettük az új
rendszerű könyvelést.

termelőszövetkezet tagjai ugyanis végzett munkájuk arányában,
tehát te'jesített munkaegységeiknek megfelelően részesednek a
gazdaság jövedelméből. A könyveléssel nyilvántarthatjuk a tagok által teljesített munkaegységeket és a tagok részére évközben kiadott előlegeket.
A könyvelésnek irányt kell
szabni a termelő munkában. Ellenőrizni kell, hogy a termelő
munka az üzemterv, valamint a
pénzügyi tervben lefektetett elvek alapján folyik-e? A helyes
könyvelés itt is megmutatja az
esetleges hiányosságokat és
a
csoport a hibákon okulva megjavíthatja gazdálkodását. A jó
könyve'és áttekinthetővé teszi a
csoport valamennyi tagja részére a termelőszövetkezeti gazdaság vagyoni helyzetét. Ezen keresztül minden egyes tag tisztában lehet a felvett
hitelekkel,
azok lejáratával.
Ha a tszcs
könyvelője munkáját úgy végzi,
hogy a könyvelés ezeket a funkciókat betöltse, akkor a könyvelés a csoport gazdaságának erősödését, felfejlődését
nagyban
előreviszi. Példának
hozhatjuk
fel a cserebökényi Petőfi tszcst,
ahol a kimagasló eredmény elérésében nem kis része volt a
a csoport
jó
könyvelésénekAzoknál a csoportoknál
pedig,
ahol könyvelő nem volt, vagy a
meglévő
könyvelő
munkáját
rosszul, hanyagul végezte,
ez
meglátsz'k a csoport belső életén és
gazdasági
fejlődésén.
Nem kis mértékben járult hozzá a szentesi Árvái Bálint tszcs
belső é'etének meglazulásához és
gyengébb eredményéhez az, hogy
a szövetkezetnek nem volt
jó
könyvelője. Ez elsősorban
a
tszcs vezetőségének a
hibája.
Vagy vegyük a hódmezővásárhelyi Rácz Ferertcz-tszcst, melynek hanyag
cs tervszerűtlen
gazdálkodásához többek
között
hozzájárult a könyvelő
hiánya
is.

Csak a jó könyvelésen keresztül biztosíthatjuk a tagok között az igazságos jövedelemelKönyve'őink munkájukat azonosztást. A III. típusú és önálló ban csak úgy tudják eredménye-

«s.

könyteleséről

FOGLALKOZÁS

ADÁS-VÉTEL

FEL hálószobabútor ölesén eladó.
Megtekinthető 15—18 óra között
Scheibel, Szentháromság-utca 4b.
EGY 3 hónapos berksirí malac eladó. Hattyú-utca 64.
19459
KET darab teleajtó eladő. Újszeged, Kadnni-utca 26b. (volt Bnltfa.
sor.)
19449
NAGY férfi varrógép, jól varr, női
varrógép, egy 3 plusz l-es Orion
rádió eladó. Érdeklődni: házmester,
nél, Petőfi S-sugárút 20.
ELADÓK: ülekád, fürdőkád, tekrők, ágy, ágy'eritő, asztalterítő
képrámák, borjúbőrtáska. ámpolna,
barna üvegek, kályhák. 2 águ kislétra. Bcke-utca 18. Vigh.
Í9427
ELADÓ: konyha kredenc, konyha,
asztal, speizállvány, vaslábú. kerekes mángorló, női fekete kabát. —
Zárda-utca 7.
19431
FÉRFI acél-karórát vennék. Armerielöiéssel „Svájci" jeligére a
kiadóba.
19436
EGYSZERŰ, erős kelengyét veszek
zálogból is. Gosztonyiné, cukrászda, Dugonics-tér 11.
19406

J ó állapotban lévő, fehér mély
gyermekkocsit keresek megvételre.
„Gyermekkocsi" jel igére.
KESZTYŰ harisnya, divatos kardigánok sálak nagy választékban.
Pauluszné, Kölcsei-utca 3.
MODERN nagy Íróasztal, írógépasz.
tal, férfi- és gyermekkerékpúr, kettes Wertheim-kassza, ebédlőbúlor,
„Resulta" számológép,
ventillátor
220 v. és egy önlötlvaskályha, eladó Szent György-utca 14.
19426
ÓRASZERKÉZETRT, órákat
veszek. Javítások felelősséggel. Csiszár Lajos órásmester, Kölcsey-utra 2. Royal-szállóval szemben.
UJ ablak, tűzhely és bontásból ajtó, ablak eladó, Kossuth Lajos..sugárút 56 szám.
19428
LAKÁS
TRÁGVA' eladó. Bukuicz, Ujszőreg,
Zenln-utcn 1098.
10434 BÚTOROZOTT szoba
3 férőnek
KOVÁCSOLT satu, gyalupad, réz- fürdSszobahaiznátatUl kiadó Szláiist házzal, szivattyúk, kerekek, vas- lin.körút 9. I. em. I.
19423
koriáink eladók PÍí ősi-körűt 36a.
SZÉP szoba, konyhás lakás azonnal
KÜLÖNBÖZŐ méretű gerendák, ab- átadó. Cim a kiadóban.
laktokok, vasiiM. lópokróc eladó. DOLGOZÓ nő Kálvária.út környéSzIlAgyi.ulca 8. Ökrösnél.
19424 kén bútorozott szobát keres. „SzoFIATAL rántani
való esikóhúst bát keresek." je! igére.
19456
kaphat a Központi Lóhuscsarnok. LAKASCSERE. Belvárosi, kétszoban, Valéria-tér 10.
19451 bás, összkomfortos lakást adok belFIGYELEM! Ha olcsó és szép húst városi összkomfortos 1 szobásért.
akar vásárolni,
keresse fel özv- „Azonnal" jeligére a DélmagyarSzabó Zoltánnét az Allila-utcában. ország kiadóba.
GÁZREZSÓKAT.
gáztűzhelyeket
KÜLÖNFÉLÉK
(rossz állapotban is) veszek. —
Fejős, Kossuth Lajos-sugárút 23. SZANTHO eipőüzlet Kigyó-utca 1
földszint 10. ajtó.
19455 szám alá áthelyezve.
ELADÓ egy kis csónakos varró- SZEKSZÁRDY bőrpndösüzletét Ki.
gép és egy metszett tükör, hossza gyó-utca 2 szám alá helyezte.
117 cm, szélessége 52 cm. Damja. KERÉKPÁR varrógép. írógép javínich-utca 29.
19453 tása szakszerűen Rádió OKA utalHEGEDÜHUR, mindenféle hang- ványra. kerékpárgumik, alkatészek
szer művészi javítás. Steincr (Sági) hangszerkészítőnél, Kelemen.u. kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca
11. uám.
7 szám.

Megkezdte működését a szegedi bemutatócsillagvizsgáló

sen végezni, ha munkájukban a
csoport vezetősége és ezen túl4 Szovjetunió példája
nyomán
raenőleg a csoport minden egyes
a természettudományos
felvitagja segít. Általában az a ta- ! igosító munka nálunk
is
nagy
pasztalat, hogy a csoportok nem i előrehaladást tett, különösen
az.
értékelik a könyvelök munkáját. ' éta, amióta a Magyar Természettumegalakult.
A
Nem nyújtanak
semm'nemü dományi Társulat
' társulat szegedi helyi csoportja is
segítséget nekikHegy a könyvelés előrevigye
csoportjaink fejlődését, megerősödését, nem kis feladat hárul a
járási és városi tanácsok mezőgazdasági
osztályain
dolgozó
tszcs könyvelési e'lenőrökre. Az
ő feladatuk, hogy a csoportok
könyvelőit munkájukban
támogassák, felmerülő problémáikat
látogatásaik alkalmával segítsenek mégoldani.
Gor.doskodniok
kell könyvelő-kádereink szakmai
továbbképzéséről.
össze kell
fogni és irányítani a működési
területükön levő könyvelők munkáját. Ennek érdekében
hívják
Ö9sze havonként a
csoportok
könyvelőit és ezeken az értekezleteken részesítsék szakmai
és politikai nevelésben
őket.
m'nt pé'dául a csongrádi járási
könyvelési ellenőr, Szántó Lajos tetteKönyvelési ellenőreink között
jó munkát végzett Gyyri3 Szilveszter, Makó városi könyvelési
ellenőr, akinek működési területén mind a zárszámadást, mind
pedig a pénzügyi tervet jóval
határidő előtt készítették el a
tszcsk, szakmai szempontból teljesen hibátlanul.
Csoportjaink nap, mint nap
úgy tagléeztámban, mint gazdaságiig erősödnek, fejlődnek. Ez
a tény mind nagyobb feladatot
ró a csoportok könyvelőire és
a járási tanácsok mezőgazdasági
osztályai könyvelési ellenőreire
egyaránt. Hogy
ezt a munkát
eredményesen és jól el tudják
végezni, szakmai és politikai tudásukat á'landóan fokozni kell.
Csak így küszöbölhetjük ki a
könyvelésből
adódott hibákat
termelőszövetkezeteikben
éa
tesszük vonzóbbá a szövetkezeti
gazdálkodást a még egyénileg
dolgozó parasztok felé.
Bugyi János

APROHIRDETESEK
JOLFÖZÖ mindenest bentlakással
azonnalra felveszek. Petőfi SándorsuBárút 4.
19429
BEJÁRÓNŐT felveszek március l-re
Schillinget, Nagy Jenő-utca 1.
KIS háztartásba, mindenes főzönőt
keresek. ,,Jó bizonyítvány" jeligére.
19439
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BŐRKABÁT javítás vízhatlan festéssel szakszerűen készül, Csordás
bőrruhakészílőnél, Szt Miklós-utca
7 szám.
Szemüvegiaviiás 1
Műszaki fényképezés
Fotólaboratórium
L1EBMANN, K»l»nwn u. 1% '.lefon 48-53

gyobh krá'ert,
nagykiterjedésű síkságokat apró részleteiben is tisztán
láthatjuk,
agyon érdekes látványt
nyujtanuk a Napés
naprendszerhez tartozó bolygók, Ebben
a
hónapban a bolygók közül
a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz figyelhető meg. Érdekes
megfigyelni
a Vénusznak a mi Holdunkhoz hasonló 'fényváltozását,
A Jupiter és
a Szaturnusz körülbelül
ulmanagyf
eágú gömböknek látszanak.
Megfigyelhető,
a Jupiter
négy
na.
gyobb holdjának
keringése, a hol.
dak időnkénti fogyatkozása,
a Jupiter felületén lévő felhősávok.
A
Szaturnusz a körülötte lévő gyűrik
vél egyik legérdekesebb
látványai
közé tartozik a csillagos épnek.
A
szegedi
bemutató-csillagvizsgáló a tanulni,
művelődni
vágyó
dolgozók és az ifjúság
rendelkezésére áll. Várja az üzemek, hivatalok, iskolák dolgozóinak
és ifjúságának
látogatását.
A derült
idő
beáWával
esténként rendeznek bcimitatásolcat, A csoportos látogatásokat szóban, vagy távbeszélőn előzetesen jelentsék be a
társulatnál.

igen eredményes munkát
fejt
ki
ezen a téren. Előadásokkal,
filmekkel terjeszti azokat a természettudományi ismereteket, amelyek megszabadítják
a dolgozókat
minden
misztikumtól,
babonától,
hogy,mint
öntudatos, tudományos
ismeretekkel
rendelkező emberek vegyenek részt
a mult felszámolásában,
a szocializmus építésében.
Ennek
a
természettudományos
felvilágosító
munkának
egyik eszköze az a csillagvizsgáló is, amelyet
a társulat a közelmúltban
Szegeden felállított
s a dolgozók
széles
rétegeinek most már
rendelkezésére
áll.
A szegedi
bemutató-csillagvizsgáló műszere,
amelyet
az
„Ifjú
Gárda"
szakérettségis
kollégiumra
szereltek fel,
masszív,
öntöttvas,
állványra
épített. Newton-szerelésil
tiUcrös távcső. Tükrének
átmérője
20 centiméter, gyújtótávolsága
150
A Természettudományi
Társucentiméter. Egyelőre még
fennáll
ia ton
belül
megalakult
a
az a hiányossága,
hogy
óraművel
nincs ellátva, de ennek beszerzése csillagászati szakosztály is. A szakés felszerelése is megtörténik a kö- osztály cctkih'izése az. hógy a csil.
lagászat iránt
érdeklődő
dolgozók
zeljövőben.
részére
lehetőséA távcső teljesítménye igen jV- és tanulóifjúság
arra, hogy az érdek"
lentös'. Derüít, nyugodt idő- get nmjtson
ismereteik és
ben 3—500-szoros nagyítás is elér. lődök összefogásával,
kicserélésével,
amáhe tő véle. Ez azt jelenti, hogy pél- tapasztalataik
dául a Holdat,
amely
közepesén törtávcsövek készítésével a csillagá394.000 kilométer
távolságra
van szati ismeretekben alaposabban elA
csillagászati
tőlünk, a távcsövön úgy
láthatjuk, mélyedjenek.
mintha 7—8000 kilométerre
volna szakosztályba való belépésre vonatTárcsupán.
Igy a Hold
viszonylagos kozóan a Természettudományi
Mihály-utéa 3. Teközelsége, folytán a területén
lévő sulat (Horváth
réalakulatokat,
lánchegységeket, gyű- lefon: SC—1V) az érdeklődök
rfthegységeket, a szinte
megszám- szére készséggel nyújt részletes tálálhatatlan
-mennyiségű
kisebb-na. jékoztatót.

Kiszélesítettük
muiikamódszerátadó mozgalmunkát
(Tudósítónktól.)
Üzemünkben
egyre több azoknak a száma, akik
munkamódszerátadással növelik termelési eredményüket. Most. levelemben a sok közül egy pé'.dát mondok el az elvtársaknak, amely üzemünk varrodájában történt meg.
Már négy napja vegezzük szervezetten a munkamódszerátadást.
Dolgozóinik — hazudnék, ha azt
mondanám, hogy —- minden fenntartás nélkül fogadják segítségünket. Többen idegenkednek az új
munkamódszer tanulásától, mert
mind mondották is • többen „nem
tanulunk, mert visszaesik termelénünk". De miért vagyunk mi párttagok, ha a nehézségek elől megfutamodunk? Nem! Nem ezt tesz.
szük. hanem szivós felvilágosító
munkával s gyakorlati példákkal
bebizonyítjuk minden egyes dolgozó e'.őtt, hogy sokkal magasabb
ereáményt ér el a jobb munkamódszerrel, Nem tagadjuk el, nyiltan
megmondjuk: lehetséges az, hogy
egy, vagy esetleg két napig kevesebb lesz a százaléka az új munkamódszerrel, de mikor belejön, akkor iram egy.kettő, de harminc-

HÓCSIZMA és nylon esőkabá'ijavftás, Kemény Gyula, Bajcsy-Zs.-utca 11 szám
RUTKAI fényképésznél 3 drb levelezőlap és 1 drb nagy kép 50 forint
Béhebisotlsági
htrek
Rutkai fényképész, Lenin-utca 13.
SZÉP menyasszonyi ruha és fáSzerdán délután 5 órakor a bétyol kikölcsönzése. Erzsébet ka- keblzottsági titkárok részére értclapszalon. Lenin-u. 16. sz. (Kárász, kez'etet tartunk az MNDSZ.székutca.)
házban. (üugonics.tér 12.)
ZONGORÁT, orgonát, harmoniumo!
Városi Eékebizottsúg,
•ökéletesen hangol, javít vidéken is,
MNDSz-HlREK
Rnkovszky, Jósika-utca 31. Tcicfon
MNDSz-énekkar, figyelem! A
40-06.
19404 1
PÉNZTÁRCÁMAT, (barna
zipp- próba szerdán, 14-én 6 órakor kezzáros) elvesztettem. Kérem a be- dődik.
Üzemi és kerületi szervezőfelelöcsületes megfa'álót az iratokat jutalom ellenében juttassa vissza sökneík, nönevelőknek és oktatási
Sztáli n (Tisza Lajos).körút 15. RZ. felelősöknek szerdán délután 6
alá.
19464 órai kezdettel értekezlet titkársáELVESZETT szombaton délután 4 gunkon.
órakor a Kálvária-utca és a JósikaISKOLAI-HIR
utca között egy gyermek féipár,
A
Dolgozók
Általános Iskolája a
barna, magasszárú cipő. Kérem a
(alsóvárosi) áltabecsületes megtalálót adja le Jó- Földműves-utcai
lános iskolában tovább működik. A
sika-utca 43, szám alá.
19450 felvétel iránt az V„ VI„ illetve
CSURY órás Mikszáth Kálmán-utca VII. osztályba február 20-ig lehet
8 Precíziós órajavftás jótállássa! érdeklődni az iskola irodájában. A
Mindenféle órák vétele és eladása
tanfolyam ingyenes. Az V—VIII.
KOVÁCS Imréné r.évre szóló iga. osztályig lévő négy évfolyamot 15
zolványokat elvesztettem. Kérem a hónap alatt lehet elvégezni. Az előbecsületes megtalálót adja le a ki- adások az esti órákban vannak.
adóban.
19437
MSZT-HIREK
ÖRÁSMŰHELYEM Marxtér 1. sz.
A Belváros II. szervezete (Kölalól ugyauorra az oldalra 4. sz.
alá helyeztem át. Selmacsky órá3. csey-utca 6. szám alatt) szerdán,
14-én este 7 órai kezdettel rövid,
5 HÓNAPOS szőke mangalica elkó- műsorral
egybekötött MSzT-gyúIést
boro'.t. Értesítést Szt László-utca 52 tart.
vagy Csomorkányi-utca 84 alá kéMÁV nyugdíjasok! Az MSzT
rek.
169 február 15-én, csütörtökön délután
ÜVEGEZÉST és képkeretezést ház- 3 órai kezdettel az alsóvárosi kulnál is jutányosán vállal Tobáca túrházban filmbemutatót éa műsorüveges. Bajcsy-Zs.-utca 13.
ral egybekötött MSzT-ülést tart.

negyven, vagy ennél is több százalékkal emelkedik termelése.
Első napon a varrőda egyik szaktársnőjét tanítottuk új munkamódszerre. Mikar odamentünk hozzá,
legyintett s azt mondta „ne is fáradjanak, úgysem tudom
megtanulni." Másnap már mosolygott,
amikor ismét találkoztunk a gépnél s harmadik napon örömmel újságolta dolgozó társainak, hogy
„mai termelési eredményem
10
párnahuzattal több, mint a napokban volt."
Az automata gomblyukkötő-pépm
is új munkam"d?zerre tanította
Pozsgai Lászlóné Berta Józsefnét
s ma már Bertáné 112 százalékra
teljesiti normáját. Jó műikét végeznek az ifi)- is. A termelési eredmények láttán r.ap mint nap egyre
boldogabb az ifi-brigád, amely
versenyben van a Szegedi Kenderfonó ifjúsági brigádjával. De jókedvűen dolgozik az üzem
valamennyi dolgozója, 3 egy tnberként
horeo'mak a kongresszusi felajánlások teljesítéséért.
Yafzil Lászlóné
Szegedi Ruhagyár.
SZABADSÁGHARCOS

HÍREK

A Magyar Szabadságharcos Szövetség szegedi csoportja a Petőfi
Sándor-sugárút 6. ez. atalti székházában 17-én, ozombaton este hat
órakor taggyűlést tart. A vezetőség kéri a tagság pontos meg.iele.
né sót. Egyben felkéri a vezelőség
azokat a tagokat, akik tagsági
könyvvel rendelkeznek, hogy a tag_
sági kömyvet a taggyűlésre megújítás végett hozzák magukkal.

A Menlőá lomás dolgozói
ia kiveszik részüket a kougreszszusi felajánlásokból. Szabó Imre,
Bekér Gábor, Schmidt Lajos, Varjú István és Szabó Béla kocsivezetők egy teljesen használhatatlan
ál'apQtbai) lévő mentőkocsit meg.
javítottak s most már ezen a kocsin szállítják a fertőző betegeket.
Ezzel a munkájukkal 1200 forint
megtakart lést értek el. A mentőszolgálat központja jó munkájukőrt pénzjutalomban
részesítette
ezeket a dolgozókat.
Most, Pártunk kongresszusának
tiszteletére jsmét felajánlották a
moniőállomás dolgozói, hogy egy
rossz mentőkocsit február 24-ig újjáépítenek.

raatDÁ,

1981. F E B R U Á R

14.
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I Békevilágtanács február 21—24-ig tartja
teljes ülését Berlinben
r

X Német Béfcebizottság a Béke Világtanácsának berlini ülésével kapcsolatban a következőket hozza nyilvánosságra:
A Béke Világtanácsánai elnöksége január 10-én és 11-én
Genfben tartott ülésén elhatározta: tekintettel a Nyugat-Németország remilitarizálása miatt
keletkezett nyugtalanságra, a
Béke
Világtanácsának
teljes
ülését a kitűzött időnél
hamarabb, 1951 február 21-től 24-ig
megtartja.
Waliter Fríedr'ch professzor, a
Német Békebizottság elnöke javasolta a Béke Világtanácsának,
hogy első teljes ülését Berlin-

ben tartsa meg. A Béke Világtanácsának elnöksége a meghívást elfogadta.
A berlini tanácskozások középpontjában
két beszámoló
lesz: Pietró Nenni, a Béke Világtanácsának
afelnöke,
az
Olasz Szoc'alista Párt elnöke a
nemzetközi helyzetről, Yves Farge, a Francia Békebizottság elnöke Nyugat-Németország remilitarizálásáról számol be. Yves
Farge előadásában kifejti azt a
követelést, hogy a német kérdést meg az idei év
folyamán
békésen megoldják.
Ezzel kapcsolatban megvitatják Japán problémáját is.

Előadás a szovjet növényvédelmi tudomány
eredményeiről
A növényvédelmi kutatók tanácskozásán Ubrizsy Gábor, a Növényvédelmi Kutató Intézet igazgatója
a szovjet növényvédelmi tudomány
módszereiről és eredményeiről tartott előadást.
— A szovjet növényvédelem —
mondotta az előadó — nemcsak a
már megbetegedett, vagy kárt szenvedett növényeket kívánja gyógyítani (Kurativ növényvédelem), hanem igyekszik megelőzni minden
megbetegedést. A megelőző jellegű
védekezés az olcsóbb, biztosabb és
eredményesebb.
— A szovjet növényvédelem az
élő növény és környezete dialektikus egységét nézi. Kezdődik a tarlóhántással és a vetőmagelőkészítéssel és tart az aratásig, sőt a raktári készletek kezeléséig.

— A szovjet agrobiológiai elveken felépülő új tudományos és gyakorlati növényvédelem legfontosabb
tényezői a növényi kártevők és betegségek ellen alkalmazott vesztegzár, a tömeges állati kártevők és
járványos megbetegedéseket okozó
gombák megjelenésének előrejelzése.
A növényvédelem egyik legkorszerűbb útja a növénynemesítés. E
téren az élenjáró szovjet tudomány
nemcsak közvetlen segítséget tud
nyújtani,
Magyarországon is meg kell valósítani a korszerű szocialista növényvédelmet Ezzel olcsó gyakorlati és hatékony védelmet biztosítunk a mezőgazdaságitermeléslegfőbb akadályozóival a kártevőkkel
és kórokozókkal szemben.

fl szovjet kolhozok és szovhozok 1950-ben
háromszázmillió púddal több gabonát
termeltek, mint a háború eiött
ben alkalmazzák a Liszenkó akadémikus által javasolt magfelmelegítő eljárást
is- A kolhozokban a jarovizált, magvakkal
beültetett terület 1950-hez képest csaknem négyszeresére növekszik.
Jelentős mértékben növekszik
a
keresztezett magvakkal bevetett terület is. Mint
szélesebb körben alkalmazzák azon"
kívül a tengeri, napraforgó és
lóhere fészkes vetési módszerét
is.
Jól bevált a
rozs,
tengeri,
napraforgó és lucerna mesterséges
beporzásának
micsurini
módszere is.
A mesterséges
beporzás a
terméseredményt 5—10 százalékkal növeli.
Ebben az évben ezt az eljárást már 15 millió hektár területen alkalmazzákA gép- és
traktor,'lílomások egyre nözv/vő
állománya lehetővé teszi a tava"
szi boronálási munkálatok nagyméretű elvégzését. A gabonaföldeket a multévinél jóval nagyobb mennyiségű
trágyával
látják el.

'Á Szovjetunió
kolhozai
és
ízovhozai a mult évben hét milliárd 600 millió
pud
(egy
Pud = 16.38 kg) gabonát termeltek, 300 millió púddal többet, mint a háború előtti 1940es évben. Az ötéves terv 1950.
évi előirányzatát n
gabonatermelés terén teljesítették,
sőt
egyes gabonafajtákban túl
is
teljesítettékAz 1951. évi állami terv sok
fontos intézkedést
tartalmaz,
amelyek a terméseredmény további növekedését segítik elő.
A kolhozok 1950. őszén sikeresen végezték e| az őszi növények vetési
munkálatait. A
terméseredmény növelése terén
igen fontos szerepe van a tavaszi mezei
munká'atoknak,
a
trágyázásnak, valamint a boronálásnak. A trágyázást tavaszszal több mint 10.5 millió hektáros területen végzik el.
Többmillió hektáros területen a
vetési munkálatokat új, rendkívül
termékeny
gabonafajták
magvaival hajtják végre.
A kolhozok már széles körök-

Megkezdődött a francia és olasz miniszterelnökök és külügyminiszterek
Hétfőn kezdődtek meg Pleven
és de
Gasperi
tárgyalásai
Schuman és Sforza külügyminiszterek részvételével.
Párisi megfigyelők szerint a
letárgyalandó kérdések között a
következők szerepelnek: Franciaország és Olaszország
hadi
e'ökészületeinok
„összhangba
hozatala", az olasz
hadsereg

A koreai

néphadsereg
hadi

értekezlete

esetleges részvétele a felállítandó nyugateurópai hadseregben,
valamint a francia-olasz unióval kapcsolatos kérdések.
A békeharcosok ellen tervezett
intézkedések — a párisi baloldal1 sajtó véleménye
szerint:
szintéin nagy szerepet játszanak
a tárgyaláson.

főparancsnokságának
jelentése

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének
főparancsnoksága jelenti:
A nyugati arcvonalon a néphadsereg egységei a kinai önkéntesekkel együtt
Szuvontól (Szuigen)
északra folytatták a harcokat és súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek.
Ezeknek a harcoknak folyamán a
néphadsereg egységei lelőtlek egy
ellenséges repülőgépet.

Az utóbbi időben az ellenség hátában megélénkült a partizánosztagok tevékenysége. 'A' Kanvon tartomány déli részében tevékenykedő
partizánosztag az elmúlt két hónap
folyamán súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek és több körzetet felszabadítóit.
A harcokban
megsemmisítették vagy megsebesítették az ellenség több mint 100Í)
katonáját és tisztjét, foglyul ejtettek
több mint 250-et és hadizsákmányra tettek szert

Egy év alall 34 gyár égiilt
Hyugat-Bjeorussziában
A nyugatbjelorussz ipar az
utóbbi időben kimagasló termelési sikereket ért el.
Csupán az elmúlt évben 34 új
gyár és vállalat kezdte meg termelését, sok üzem pedig jelentős mértékben növelte termelési
kapacitását. 1950-ben 150 különböző új gyártmány előállítását
kezdték meg.

Á NAPOKBÁN 3ELENIK MEG
az MDP Központi
Vezetőségének,
Politikai
Bizottságának
és Szervező
Bizottságának

fonlosabb határozatait tartalmazó gyűjtemény

A Szikra könyvkiadó a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusára egybegyűjtve
kiadja az MDP Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának
és Szervező Bizottságának fontosabb határozatait.
A NIVÓKÉMIA JÁTÉKIPART
A kötet a határozatokat tárSZÖVETKEZET az üzemek által
használhatatlan
hulladékanyagokból értékes és szép játékokat ké.
szit. Jelenleg százféle játékminta
elkészítésén dolgoznak, amelyeket
pár hét múlva az OKISZ keretébe
tartozó szövetkezetekkel együtt Bu.
Turkeve dolgozó parasztságádapesten kiállítanak. Az üzemben nak 90 százaléka írta alá eddig
Ladányi István dolgozó javaslatára a hulladékokból készülő játékok a tszcsbe való belépési nyilatkohulladékát is felhasználják külön- zatot.
A csoporttagok napról-napra
böző mozaik gyermektárgyak kénövekvő
száma tette szükségessé
zitésére.
az újabb és újabb csoportok
FEBRUÁR 14 és 16.án este ru- alakulásátMa már tíz termehabemutatót rendez a Ruházati lőcsoport működik Turkevén.
Kereskedelmi Központ a Hungáriá- Ezt a mozgalmat, melynek nyoban. A bemutató alkalmával dolgozóink megismerkednek a ruhá- mán egyre inkább eltűnnek Türhatárában a
mesgyék,
zati ipar termékeivel, a konfekció- kévé
iparunk gyártmányaival, amelyek nagyrészben a régi csoporttagok
ma már minden dolgozó részére el- indították meg. A dolgozó paérhető áron biztosítják a jóminő- rasztok látták a
legrégebben
ségű férfi, női és gyermekruhá. működő Vörös Csillag-termelőkat.
szövetkezet tagjainak gondtalan
A SZEGEDI KISIPARI ter- életét.

gyuk szerint öt fejezetben csoportosítja. Az első rész a pártépítésre vonatkozó, a második
a termelésre, a harmadik a tömegszervezetekre, a negyedik az
ellenség elleni harcra, az ötödik pedig a köznevelésre vonatkozó határozatokat tartalmazza.

Évi 12 ezer forint a turkevei tszcs-tagok jövedelme

melőszövetkezet a termelésnél
eddig felhasználatlanul heverő
hulladékokból
kisebb-nagyobb
használati tárgyakat, eszközöketkészítenek, amelyeket a közeljövőben Budapesten mutatnak be
az országos szövetkezeti kiállításon. A dolgozók a hulladék felhasználásával körülbelül 95 százalékos anyagkihasználást érnek
el.
A MAGYAR KENDERBEN a
kongresszusi őrök, akik a verseny
nyilvánosságáért felelősek, naponta 3—4 méteres plakátokra
és
transparensekre festik ki a kon.
gresszus élenjáró dolgozóinak neveit és teljesítményeit. Ugyanígy
népszerűsitik azokat a dolgozókat
is, akik az eddigi 100 százalékon
aluli teljesítményüket 100 százalék
fölé emelték.
A TEXTILKOMBINÁT DISZszervezet vezetősége tervbevetle,
hogy valamennyi fiatalt beszerveznek hosszúlejáratú veirsenyszerződésköbésbe. Az eddigi 885 hosszúlejáratú versenyszerződést kötött
fiatalokból 875-en tettek felaján.
lást a pártkongresszus tiszteletére.
A BŐR. ÉS IDEGKLINIKA békebizottságának több tagja beszél
oroszul. Ezek a dolgozók elhatározták, hogy a Pravdából és Izvesztijából fordítanak cikkeket és azokat
is felolvassák a békegyüléseken.
A PETŐFI SÁNDOR ÚTTÖRŐCSAPAT és az Árpád-téri isko'a
pajtásai értékes munkafelajánlá.
sokkal készülnek Pártunk II. kongresszusára. A pajtások közül töb.
ben vállalták, hogy elolvasnak egykét szépirodalmi könyvet és azokról a csapatértekezleten beszámolót tartanak. Ezenkívül átírják
a csúnya dolgozatokat s jelentős
mértékben megjavítják tanulmányi
eredményüket.
, A SZEGEDI Köztisztasági Üzem
dolgozói kongresszusi felajánlásuk,
ban
megfogadták,
hogy
felvilágosító munkával harcot indítanak a politikai iskola lemorzso.
lódása ellen. Felajánlásuk óta a
Párt és tömegszervezete brosúrák
kiosztásakor beszélgetnek a dolgozókica' s külön is /elhívják figyelmüket a tanulásra. A pártoktatásban résztvevő dolgozók az utóbbi
időben pontosan résztvesznek
a
szemináriumokon és versenyeznek,
ki készit jobb jegyzetet és ki készül fel alaposabban a szemináriumi foglalkozásra.
A MAGYAR.SZOVJET TÁRSASÁG a közeljövőben előadásokat
tart a szegedi üzemekben a Korá
belnyikov-mozgalomról. A do'gozók máris nagy érdeklődéssel várják az ismertető előadást.
SZÁNTÓ MARGIT, a Szegedi
Járási Pártbizottság politikai munkatársa és Kádár Jenő ószentiváni
VB-elnök házasságot kötöttek.

A mult gazdasági évben a 28
forintos munkaegység
mellett
több család 10—12 ezer forntos
jövedelemhez jutott, ami ugyancsak gondolkodóba ejtette
az
egyénileg gazdálkodó
dolgozó
parasztot.
A kongresszusi versenymozgalom megindulása
óta 960 —*
köztük sok középparaszt — lépett be a Vörös Csillagba, akik
4600 hold földdel gyarapították
a szövetkezet gazdaságát.
Harminc dolgozó paraaztcsalád részére lakást is épít
8
Vörös Csillag ebben az évben.

Emelkedő eredmények
a közlekedési üzemek kongresszusi versenyében
Az elmúlt hét során a kongresszusi verseny még jobban fellendült a
közlekedési dolgozók között. Egy
hét alatt 7 százalékkal emelkedett
a versenyben résztvevők száma.
A miskolci
postaigazgatóságnál
brigád alakult azzal a céllal, hogy
elősegíti a bürokrácia felszámolását.
A brigád megállapította, hogy
a postánál jelenleg lévő 130 kimutatás helyett elegendő 103 is.
A kongresszusi zászlóért megindult vetélkedésben a vasutas üzemek közül jelenleg a pécsi fűtőház
a legesélyesőbb. A fűtőház dolgozói
vállalták a mozdonyok javítási költségeinek 10 százalékkal való csökkentését és
az elmúlt héten 9.9 százalékos
megtakarítást értek cl.
Több mint 57 ezer forint. értékű
szenet takarítottak meg. 'A'z elmúlt

héten minden fűtőházi dolgozó túl,
teljesítette normáját.
A versenyben a Fővárosi Villamosvasút zuglói forgalmi telepe vezet, a gazdasági vasutak üzemei közül
n békéscsabai gazdasági vasú lak
mezőhegyes! üzemfőnöksége vezet,
ahol a dolgozók első negyedévi Szál,
lítási tervüket eddig 49 százalékkal
túlteljesítenék.
A légi közlekedés területén a MA*
SZOVLET dolgozói eddig 18 ezer
forint értékű anyagmegtakarítással
erősítették népgazdaságunkat,
Az útfenntartás legjobb üzeme a
Miskolci Útfenntartó Vállalat, ahol
a dolgozók összesen 248 ezer forint
értékű anyagmegtakarílásra vonat?
kozó vállalásaikat sorra teljesítik.

Sándor falva dolgozó

parasztjai

hét dülöt agyagoznak ki a kongresszus napjáig
Sándorfalván az
egyénileg
dolgozó parasztok is készülnek a
pártkongresszusra. Január 20án a DÉFOSz-gyűíésen elhatározták, hogy a kongresszus napjáig a gyümölcsfák téli munkáit
maradéktalanul elvégzik. Eddig
már több mint 50
százalékban
teljesítették fe'ajánlásukat.
A kúti dűlő lakosainak
sok

bajuk volt eddig a behordásnál,
a nagy homokban elakadt a kocsi. Most elhatározták, hogy a
200 méteres utat
társadalmi
munkával kiagyagozzák. A község hasznavehetetlen szikes legelőjéről ők maguk szállítják
az
anyagot a helyszínre. A homokpusztaiak követték
példájukat,
ők 150 méteres dűlőt javítanak
ki a kongresszus napjáig.

Csongrád megye
gépállomásai
párosversenyben lesjesítik
kongresszusi
vállalásaikat
Csongrád megye 20 gépállomása
párosversenyben áll egymással. A
gépállomások 94 brigádja ugyancsak párosversenyben teljesíti kon.
gresszusi vállalásait.
A MAKÓI gépállomás dolgozó'
21 erőgépből már 13-at kijavítot.
tak és a többin is elvégezték a javítások nagy részét. 7 cséplőgépből
pedig 4-et helyeztek üzemképes állapotba. Különösen a Táncsicsbrigád végzett jó munkát, amelynek
Varga Imre a vezetője. Vállalták,
hogy a pártkongresszus tiszteletére
7 erőgépet javítanak ki és már 5
gép javítását elvégezték. De nem
akar lemaradni Sebők Imre brigádja sem, amely versenyre hivta
a legjobban dolgozó Táncsics-bri.
gádot. Vállalták, hogy 10 nappal
a kitűzött határidő előtt végeznek
a javítással és megelőzik a Tán
csics.bri gádot.
A
SZÉKKUTASI
gépállomás
dolgozói gépjavítási tervük teljesítése közben jelentős megtakarításokat értek el. A javítási munkálatoknál eddig több mint 20.000 forintot takarítottak meg. Ezt úgy

eriék el, hogy üzemi értekezleten
részletesen felbontották a tervet
heti cs napi részletekre. A javító
brigádokban dolgozók saját gépüket javítják, amelyen egész éven
át dolgoztak és dolgoznak a kö.
vetkezixévben is. Möza Bálint traktoros a kongresszus tiszteletére
vállalta, hogy öt erőgépet javít ki.
Ezt a munkát már haláridő előtt
elvégezte. A székkutssi gépállomás
dolgozói a Szabad Nép előfizetők
számát 17.ről 46-ra emelték,
A PUSZTAMÉRGESI gépállomás dolgozói a makói gépállomást
hívták ki versenyre. A javítási
munkálatokat már 75 százalékban
befejezték. Sebők András trakto,
ros teljesítette kongresszusi vállalását. Egy új női traktorost szervezett be és egyedül 46 holdra
körött egyénileg dolgozó parasztok,
kai szerződést. A pusztamérges!
gépállomás népnevelőinek felvilágosító munkája is eredményes
volt: 18 család 47 személlyel, 60
hold földdel lépett a társas gazdái,
kodás útjára.
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MOZI
Szabadság 6, 8: Tarkakockás.
Vörös Csillag 6, 8: Kálin, a sas.
Fáklya G, 8: Támadás 6.25-kor.
A Fáklya-moziban vasárnap délelőtt fél 11 órakor filmmatiné. Bemutatásra kerül a „Fiúk a gáton"
című film,
*

SZÍNHÁZ
üzenet

az élőknek

Szerda: „Katona".bérlet.

Csütörtök:

„Tóhztoj"-bérlet.
Péntek: „József
Attila".bérlet.

Szombat:
Eisenhower

európai

Traviata,

„Voauárt"-

bérlet.

küldetése

E G Y N A P országokon

át

Az előadások kezdete eete fél 8
órakor,
*

Tájszinház

Az imperialisa háborús gyújtogatok között számos olyan ellentét
van. ami az egyes kizsákmányoló
országok külön törekvését, azt a
versenyfutást jellemzi, amelyet a
megszállva tartott, vagy Úgynevezett Marshall-aegéllyel függetlenségüktől
megfosztott
országok
nyersanyagforrásainak megszerzéséért kezdtek.
Különösen élesek az ellentétek az
angolszász tőkeérdekeltségek között. Ezeket a Trumnn-Attlee találkozón történteik élezték ki, amikor
az angol miniszterelnök üres kézzel tért vissza Londonba és arról
számolt be, hogy milyen engedményeket kellett tennie a „barátság"
elményítése érdekében. Ennek következményeképpen
most úrról értesülhetett az an.
gol nép, hogy u Ruhr-vidék négy
szénbányavállalatát és a kőolajtermelés közel nyolcvan százalékát az amerikai lökések azc.
rezlék meg.

A miniszterelnököt Londonban
kemény kritikával várták vissza a
trumnni parancs-kihirdetésről, ami
most kétségtelenül megismétlődik
majd, mert a Wall Streetnek a német természeti kincsek felé kinyújtott kezét komoly megdöbbenéssel
szemlélik.
A másik
parlamenti
vihar,
amellyel számolni kell, Bevint éri
majd, mert oddig
Itárom kellemetlen külpolitikai
birúlut tiltott be az alsóházhoz
u munkáspárt képviselőitől.

Ezekben kivétel nélkül azt követelik a kormánypárt parlamenti tagjai. hogy
a kormány térjen át a nagyhatalmi tárgyalások elvérc.

A határozatot azzal indokolják,
hogy csak ezzel lehet megakadályozni a nyugatnémetországi új totalizmus feléledését.
A három jnvaslatot 29 képviselő
írta alá, akik egyöntetűen követelik,
mondja
kl haladéktulannl a
kormány, hogy letér eddigi külpolitikai vonalúról és keresi a
békés megegyezés lehetőségél.

Az USA nem tudja titkolni sem
a kapzsiságát, sem félelmét, amit a
békemozgalom hatalmas megerősödése ébresztett fel benne. Erre vall
az nz idegesség, amely egész külpolitikáját az utóbbi időben jellemzi. Ez abban a bizalmatlanságban és kapitalista óvatosságban
nyilvánul meg, hogy még a legengedelmesóbten térdelő lakájok felé
is csak üres. semmitmondó ígéreteket tosz. Pozitív szolgálat nélkül,
azt megelőzően újabban még Marshall-.,segélyt" sem nyújt a csatlósoknak.
' Ebben természetesen nz ismert
amerikai

zsaroló

politika

jut

kifejezésre,

amire kézzel fogható bizonyítékot
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•••• -i TELEKON: 40-25 =====
Február 14-ig. szerdáig

Tarhnkoekás

VÖRÖS CSILLOG (Korzó) MOZI
•-

TELEFON: 3.3-44
= =
Február 16-ia. péntekig

KÁLIN, A SAS
Széchenyi pftKLYA filmszínház
= — = TELEFON: 34-77 = = • =
Február 15-ig. csütörtökig

Támadás 6.25-Vor
Vasárnap délelőtt 2 előadást
tartunk 9. 11 óiakor

F úk a gáton

Jegyelővétel péntektől
Előadások kezdete hétköznap 6
és 8-kor, vasár
és ünnepnap
4, 6 és 8 órakor

Pénztárnyitás délelöli 11-Iliig, délután egy órával az előadás kezdete előtt.

szolgál India esete. India tudvalevőleg ijesztő Ínségben szenved,
ahová az USA, korábbi mcgállapo.
dás szerint élelmiszereket tartozik
szállítani. Ezt a kötelezettségét egy
ideig halogatta, most pedig kategorikusan megtagadta. Ennek okát
egyelőre csak az amerikai bérpublicisták jelölték meg abban, hogy
India az ENSZ-ben nem tanúsított szalonképes politikai magatartást,
amikor
cserbenhagyta az USA amúgy is elke.
seredett tőkéseit és a békeba.
rátok álláspontjára helyezkedett.

Február 14. Hódmezővásárhely:
„Traviata" fél 8 órakor,
EGYETEMI-könyvtár hétköznap
reggel 8-tól este 7-ig nyitva, —
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig,
*

A Somogyi-könyvtár
nyitva: minden hétköznap délelőtt
10
órától
délután 5 óráig.
*

A Szovjetunió síelői és korcsolyázói a most lezajlott téli főisko.
lat világbajnokságok
alkalmával
is megmutatták
kiváló
felkészültségüket és tudásukat.
Szívesen segítettek a többi nemzetek
fiataljainak
is átadták tudásukat
és ezzel hozzájárultak
a többi országok sportkultúrájának
fejlesztéséhez.
A képen egy szovjet és magyar sportolókból álló csopovtot látunk a, téli foiskolni
bcvjnoksác/okont a TOftiáj*
nini
Pojnnában.

Sz. Petőfi—Szolnoki Lokomotív mérkőzés
Szegeden

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

A közelgő bajnoki idényre kéÁllandó éjjel-nappali szolgálatot szülődő Szegedi Petőfi SE vasártartanak a következő gyógyszertá- nap délután 3 órai kezdettel a Szol.
r a k : 72. sz. Klauzál-tér
9. 71. sz.
noki Lokomotív ellen játszik baTrumannak ezt a zsarolását In- Petőfi Sándor-sugárút
il/b.,
67.
dia nem
felejti el és Koreában sz. Kossuth Lajos-sugárút 31. Este rátságos mérkőzést az üjszegedi
nemsokára indiai önkéntesek ia fel- 8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Újtűnnek majd, mint a szabadság és szeged. 68. sz. Kálvária.tér
7. RegA Délmagyarorszóg Nyomda
a béke elszánt harcosai.
gel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63, sz.
röplabdátok nagy győzelme
FöldművesTi tó — a szemtelen koldus — Szent György-téri. A
kirimánkodott annyi halkonzervet utcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57.
A közelmúltban létesült DélmaAmerikától, amennyi neki magának sz. Klauzál-tér 3. sz. -Kígyó-gyógy- gyarország Nyomda női röplabdaés közvetlen pribékjeinek tartalékul szertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig csapata a vasárnapi bajnoki mér.
szolgálhat. Feléje még megnyilvá- nyitva.
kőzésen 73:48 arányban, fölényesen
nult valamelyes könyörület az imgyőzött a jóképeeségű Vörös Fonál
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A
mai ellen. A tehetséges fia tatokból álló
perialisták részéről,
tiszai
vízállások:
Szolnok
88
cm,
mert elhiszik neki azt a dajegyüttes, szinte hétről-hétre javul.
29 százalék, Csongrád
15 cm, 29
kamesét, hogy világot rengető
Teremröplabda bajnoki eredmészázalék, Szeged 63 cm, 27 százahadserege van. De vájjon, mednyek: II. o-szt. női: Dózsa I—Tölék.
A
Maros
Makónál
6
cm,
11
dig tudják ezt elhitetni a belmörkény gimn. 87:58, Ped. főisfc—
sfázalék.
grádi bérgyilkosok, akik a maKésárugyár 78:46, Dózsa II—Hon•
guk életét sem érzik bizton-,
véd 69:60. I. oszt. férfi: EDAC—
A
RÁDIÓ
MAI-MÜSORA
ságban?
Textil 55:34,
FEBRUÁR 14, SZERDA.
A nemzetközi kalandorok közül
Kossuth-rádió,
A Honvéd labdarugók
Tito ulán, a német háborús bűnöMezőhegyesen
7.06 Reggeli zene. 7.25 Szovjet zesöket, a fasizmus neveltjeit becsülik
Washingtonban a leginkább, amit ne. 8 Dalok és láncok. 11.30 Maxim
A Szegedi Honvéd NB I-ea lab
Gorkij barangolásai. 12.16 Ének- és rugói vasárnap Mezőhegyesen a
bizonyít az is, hogy
zenekar játszik. 13 Tánczene. 14.10 szovjet emlékmű ünnepélyes lelepKrupp után, ma August Fnhrcn.
Úttörő híradó. 14.25 Zongora. 14-45 lezése alkalmából barátságos mérburg, a tlzcnütévl
fegyházra
A Rádió szórakoztató zenekara ját- kőzést játszik a mezőhegyesi váÍtélt német tömeggyllkost
is
szik. Kövesdy Pál énekel. 15,30 Útszabadon bocsátotta nz ameritörő kórus énekel. 15.55 Női szem- logatott labdarugó csapattal.
kai megszálló erők főparancsmel
. . . 16.20 Iskolások rádiója. 17
noka.
A szegedi atléták
„Fel, honfiak!..." Kitagadott verKruppot — úgy mondják, —azért sek
szabadságharc költészetéből.
jó szereplése Szentesen
engedték szabadon, hogy
folytat- 17.30a Könnyű
18 Drága föld,
hassa régi, „hasznos" foglalkozását. 18.30 Hegedű. zene.
A Szentesen megtartott
fe20-30 Építőipari félEz természetesen Fahrenburg ese- óra. 21 A Rádiózenekar
dettpálya atlétikai versenyen a
játszik.
22
tében Is elképzelhető Amerikától.
óra 25 Tánczene. 23 Szórakoztató szegedi atléták jól megálltaik he*
zene. 23.30 Zongora.
lyüket. Részletes eredmények:
Párisból érkezett jelentések szeFérfi felnőtt helyből távol: 1.
rint a francia jobboldali szociáldePetőfi.rádió.
Gárdony (Sz- Lok.) 2.70, ugyanmokraták szükségét érezték annak,
7 Szórakoztató hanglemezek. 7-15 csak ő nyerte a helyből a hármashogy az Amerikában nemrég
ártatlanul kivégzett négerek ügyében Áüami váll, hírei. 7.35 Operarészle- ugrást is 837 cm-es eredmény.
8 Nagy cseh muzsikusok. 9
nyilatkozatot tegyenek. Erre azért tek.
Hegedű,
zongora. 10.10 Filharmó. nyel. Férfi felnőtt helyből mavolt szüksége Amerikának, mert a niui zenekar.
10.45 Hárfa. 11 Óvo- gasugrásban: 1. Kardos (Szenszabad világ közvéleménye
még dások műsora.
11.20 KÖnnvűzene,
nem tért napirendre a barbár ki- 15 Zongora, hegedű. 15-40 Á föld- tesi Honvéd) 125 cm. Ifjúsági
végzés felett, 'A' nyilatkozat kihang- kerekség cgvhatodán. 15.55 Opera- helyből távol: 1. P. Kovács
(szentesi közgimn.) 268 cm. 2.
súlyozza, hogy a hét néger
fiú áriák. 10.40 Hanglemez.
17 Ének,
kivégzése komoly haladást
jelent, zongorakísérettel. 17.45 'A' rádió esti Chamtoré (Sz, Postás) 268 cm.
mert rendes bírói
ítélet alapján iskolája. 18.15 Tánczene. 18.50 Elő- Csapatban: 1. Szegedi Petőfi SE
történt.
adás. 18.65 Hegedű, zongora. 10.40 239-es átlaggal.
— Tíz évvel ezelőtt — mondja a Egy falu — egy nóta. 20 Elbeszéjobboldali szociáldemokraták nyi- lés. 20.25 A tudomány úttörői. 20
Ifjúsági helyből magas:
1.
latkozató, ezeket n feketéket egy- 45 Hanglemezek, 21.30 Tánczene. 22 Chainbré (Postás) 130 cm, csaszerűen agyonverték volna, a tömeg Tarka zenés óra.
patban 1. Szegedi Petőfi 122-es
meglincselte volna őket.
átlaggal. Ifjúsági helyből hárA MÁV OSZTALYMÉRNÖKSÉG masugrás: 1. Pretkó (Makó) 849,
Magasfeszültségű vezeték és a MAV Fiúnevelő Intézet dol- csapatban: 1. Szegedi Petőfi
726-os átlaggal. Serdülő helyből
AZ ÁLLAMI Villamosenersáa gozói műHorral egybekötött béke. távol: 1. Gába (szentesi gimn.)
gyű.óst tartottak. A gyűlésen résztSzolgáltató Vállalat Szegődi Üz- vevő dolgozók hozzászólásaikban 242 cm, 2. Kerényi
(Szegedi
letigazgatóí;ága közhírré teszi, kihangsúlyozták, hogy takarékos- Honvéd) 240 cm. Csapatban: 1.
hogy a Ilona-utcában a Móra- sággal, a munkafegyelem megszi- Szegedi Honvéd 223-as átlaggal.
városi Téglagyár környékét át- lárdításává', munkamódszerátaűás- Serdülő helyből hármasugrás: 1.
szelő, a Kálvária-utat a Kender- sal, s a Sztahánov-mozgalom ki- Ágoston (szentesi gimn.)
726
gyári kötélverő mellett keresz- szélesítésével harcolnak
a béké. cm. 2. Kerényi (Szegedi Hontező és a Kertész-téglagyár mel- éri.
véd) 726 cm. Csapatban: 1. A
lett a lóverseny teret keresztező
Szegedi Honvéd 679-es átlaggal.
20.000 woltos üzemfeszültségű
KATÖXÁ LAJOS
Nöi számok: Felnőtt
helyből
villanyvezetékkel
ellflésiillt és
az Állami Villamosenergia Szoltávol:
1.
Wittenberg
(Makó)
1951. február 12-én üzembe hegáltató Vállalat Szegedi Üzlet-1 226 cm. Ifjúsági helyből távol:
lyezték. A vezeték érintése életigazgatóságának
főtisztviselő- [
veszélyes és szigorúan tilos.
je február
12-én reggel el— I 1. Vágó (Szentes) 216 cm, 2.
(Sz. Postás) 212
hunyt. Temetése február 14-én] Raunschburg
délután 4 órakor lesz az alsó-1 cm. Csapatban: 1. A Szegedi
varori temptő kápolnájából.
Portás 194 cm-es átlaggal.
MA ESTE
a Hungáriában

Darvas

Ibolya

és

Lóránd

György

az Állami Operahóz művészeinek operett- és opera-estje, Belépő-dlj 2 forint.

Megérkeztek
az IMIIK.jelvények

pályáján. Mivel a szolnoki* vasutas
csapat jó játékerőt képvisel, izgalmas összecsapásra és nagy küzdelemre van kilátási. Előmórkőzés 1
órai kezdettel Petőfi II—Kistelek
barátságos találkozó lesz.
FELHÍVÁS
Felhivják az üzemi aportfelelősok figyelmét, hogy azon üzemek,
amelyek részt akarnak venni
a
városi, járási, szövetségi labdarugó
bajnokságban, nevezésüket február
15-ig a labdarugó alszöveiség hivatalos helyiségében, Hajnóczy-u. 20.
szám alatt este 5 és 7 óra között
minden nap, szombat kivételével,
leadhatják. Egyben azt is határozzák
meg. hogy hány csapattal vesznek
részt az 1951.es bajnoki idényben.
Totó-tájékoztató
Csep. Vasas—Vörös Met. 1
Vasas Ganz-vili.—Honvéd 2
Bp. Épitck—Elektromos
1
Vörös Lob. Kistex—BDSE 1
Vörös Lob Pamuttextil—
Szikra Gázgyár 2
6. Csep. Vas»s—Vörös Met. 2
7. V. Lob. Keltcx—Honvéd 1
8. Textiles—Bp. Lokomotív 1
9. Bp. Lokomotív—1Textiles 1
10. Bp. Gyáréflitő—'Cegléd
2
11. V. Meteor—foú). Dózsa II. 1
12. Textiles—Vörös Meteor
1
1.
2.
3.
4.
5.

13.
14.
15.
16.

Pótmérközisek:
BSE—Bp. Petőfi
Dötsa—Kinizsi Kalász
Műv. DSE-Bp. Építők
BSE—Vasas Ganz

2
1
1
1

2
1
x
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

A rendőrség
Szegeden is bevezeti
a helyszíni bíráskodást
A közlekedés zavarlalan biztosítása érdekében a belügyminiszter elrendelte az egész ország területére
a közlekedési helyszíni bíráskodást,
amelyei Szegeden is bevezetnek.
A helyszíni bíráskodás abban áll,
liogy aki zavart idéz elö a közle.
kedéshen, tehát közlekedési kihágást követ el, azt a rendőrőrszem
azonnal megbírságolja s a bírságot
nyugta ellenében ki kell fizetnie.
'A' helyszíni bíráskodásnak előnye,
hogy az esetleges tárgyalásra való
megidézés miatt a közönségnek indokolatlan munkakiesést nem okoznak. Egyébként a pénzbirságnak a
helyszínen való kifizetésénél a kihágást elkövetőt nem igazoltatják
ic.
A szegedi rendőrkapitányság ez.
a'kálómmal felhívja n város közön,
ségét, hogy a közlekedésben tanúsítson továbbra is fegyelmezett magatartást, hogy minél kevesebb közlekedési kihágás forduljon elő.
DÉLMAGYARORSZÁG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
ZOMBORJ JÁNOS.

Szerkesztő:
RÓDAY FAL

Szerkesztőség: Szeged, Lenin-u, 11.
Telefon: 35-35 és 30-03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
Az MHK népi sportmozgalom
este 6-tól 34-38.
PATAKI (Potje) JÁNOS
irodái a (Széchenyi-tér Bérház, a Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u. 6.
ny. zenész-alhadnagy váratlanul I volt Kalmár üzlet) fehívja az
Telefon: 31-16 és 35-00
elhunyt.
Temetése 15-én dé!-[
Az x-szel jelzetI közlemények
üzemi
sportfelelősfket.
hogy
az
után 4 órakor a Dugonics-tedíjazottak.
igazolványokat
és jelvényeket
mető ravatalozójából.
hétfőn és csütörtökön délután fél i Délinngyarorszúg Nyomda, Szeged,
Gyászoló család.
6 órától fél 8 óráig átvehetik. ' Felelős vezető: Priskin Sándor,
Fájdalomtól mé'yeu
jelentjük, hogy

csu jva]

t

