Budapest d o l g o z ó i

tiltakoznak

a Szakszervezeti Világszövetség
párisi k ö z p o n t j á n a k betiltása ellen

Csak a hibák felszámolása biztosíthatja
a Kongresszusi Hét sikerét üzemeinkben
Gyorsvonat sebességével közeledünk Pártunk és a magyar nép életének nagy eseményéhez; a Magyar
Dolgozók Pártja II. kongresszusához. Néhány nap és a Kongresszusi
Ilét ujabb eredményeivel a dolgozók lelkes felajánlásainak teljesítésével, a termelés emelkedésével, újítások, nagyszerű alkotások véghezvitelével ünnepelhetünk. Igy akarják a dolgozók százai, ezrei a megye üzemeiben, azonban lelkes törekvésüket sokszor megtöri az egyes
üzemek
vezetőségének lélektelen,
bürokratikus
és egyes esetekben
nemtörődöm munkája.
Erről 6zámolt be a napokban az
üzemi párttitkárok, vállalatvezetők
és CB-titkárok értekezlete, amelyen
feltárták nemcsak az eredményeket,
hanem azokat a hibákat is, amelyek eddig erősen hátráltatták és
fékezték a kongresszusi munkaverseny lendületét.
— Döntő célunk, — mondotta a
Tárt Megyebizoltságának kiküldötte —, hogy a Kongresszusi Hét jó
előkészítésével ne legyen a megyében egyetlen üzem sem, amely ne
tudná behozni
lemaradását. A
vállalatok vezetőségei a Kougrcszszusi Héten tegyék magukévá a dol.
gozók alulról jövü kezdeményezését.
Nem törlénhet az meg, mint eddig
néhány üzemben, hogy a vezetőség
magára hagyta a dolgozókat a verseny vilelében.
Az értekezlet beszámolójából és a
hozzászólásokból kiderült, hogy a
dolgozók versenylendülete több helyen elhagyta az üzemek, vállalatok
vezetőségének lendületét. A vezetők
munkája sok esetben nem nevezhető lendületes irányításnak, hanem
bürokratikus cammogásnak, vagy
egyhelyben topogásnak.
Hol vannak jó eredmények? Ott,
ahol
az üzemi pártszervezet, az
üzemi Bizottság és a vállalatvezető
jól együttműködött. 'Ahol a műszaki
dolgozók nem zárkóztak él a dolgozókkal való szoros együttműködéstől. Példa erre a csongrádi Bútorüzem. Ebben az üzemben, amely
most a kongresszusi zászlóért folyó
versenyben a második helyen áll.
Az üzemi háromszög a legteljesebb
megértésben
dolgozik együtt. A
munkaverseny feladatainak megtárgyalásába
bevonják a műszaki
dolgozókat, sztahánovistákat és az
üzem legjobb dolgozóit is. A nyilvános versenykiértékelést
az üzemi
pártszervezet és az ÜB ellenőrzésével végzik. A jól kiépített bizalmihálózat és a népnevelők — a műszakiakkal együtt — egyéni agitáción keresztül politikailag is tudatosítják a dolgozók közt a kongreszszusi munkaverseny jelentőségét. Az
üzem 484 dolgozója közül 420 dolgozó telt felajánlást és 398 dolgozó kötött hosszúlejáratú
versenyEzerződést.

Nem véletlen, hogy a csongrádi
Tvúloriizem a kongresszusi munkaversenyben fel tudóit törni eredményeivel megyénk egyik legnagyobb
és országunk egyik
legmodernebb
nagyüzeme mögé; a szegedi Textilkombinát mögé másodiknak. Ugyanakkor az sem véletlen, hogy a szentesi Magasépítési Vállalat hátul kullog az üzemek versenyében.
A szentesi Magasépítési Vállalat
vezetősége teljesen magárahagyja a
dolgozók
versenykezdeményezését.
Nyirő elvtárs,
a vállalat vezetője
úgy vélekedik, hogy oda csak akkor
állíthatnak párttitkárt, ha ö ezt
akarja. Nem különb a vállalat főmérnökének.
Lchóczki elvtársnak
sem a politikai beállítottsága, aki a
púrtmunkát „lógósnak' minősíti. Ha
megkérdeznénk tőle: hogyan áll a
koftgresszusi verseny az építkezésein, hányszor foglalkozott egyénileg a dolgozókkal, segitelte-e az átképzősöket, részt vett-e a versenyeredmények kiértékelésének munkájában, minden bizonnyal nagyon sira'mas választ tudna adni. Vájjon
mit is mondhatna, mikor a felajánlások teljesítése az építkezéseken
nem éri el a negyven százalékot,
bosszúlejáratú
versenyszerződést
csak 20 százaléka kötött a vállalatnál dolgozóknak. 'A' vállalatnál teljesen el volt eddig hanyagolva a
politikai felvilágosító munka. A terveket csak globálisan bontották fel.
Ugyanakkor az építkezésen a munkautalványokat is csak utólagosan
adják ki a dolgozóknak, úgy, hogy
azok legtöbb esetben csak nagy követelésre kapják kézhez. Ez azért is
előfordulhat, mert hiányzik az építkezéseken
az ellenőrzés, úgy a
pártszervezet, mint az ÜB és a vállalatvezető részéről. A szentesi Ma-

gasépítési Vállalatnál az üzemi há
romszög közötti viszony is rossz. A
vállalatvezető nem tartja kezében az
egész műszaki
vezetés munkáját,
sem műszaki, sem politikai vonalon
Üzemi bizottsági ülés ebben az évben csak egyszer volt, az is az
utóbbi napokban. A munkainódszcr.
áladás megtörtént,
a Sztahánovmozgalom azonban mégsem bontakozhat ki, mert a munkamódszerátadás után nem törődtek az építkezésen azzal, hogy a dolgozók az
új munkamódszerrel dolgoznak-e,
vagy sem.
A fenti két példából, amelyek
úgy hibáikkal, mint eredményeikkel
több üzemre is jellemzőek, okulhatnak a pártlitkárok, ÜB-fitkárok és
a vállalatvezetők. Elsősorban nekik
kell élenjárniok a kongresszusi verseny irányításában, a Kongresszusi
Hét sikerének előkészítésében és a
felajánlások teljesítése előfeltételeinek a megteremtésében. Példaképül
állhat előttük a hódmezővásárhelyi
Magasépítési Vállalat kiváló Sztahánovistája, ifj. Verők János kőműves, aki a munkavezetők passzivitásával szembeszáilva végezte nagyszerű hivatását:
a Makszimenkómunkamódszer átadását és a versenymozgalom kiszélesítését. Vagy
Sziráki Klára, a szegedi Magyar
Kender kopszolója, aki már 134-ről
lt>0 százalékra emelte
teljesítményét. Sorolhatnánk egész oldalon
keresztül a megye kiváló dolgozóinak, kilüntctett, élenjáró munkásainak, szlahánovistáinak a neveit: s
Winternitzeket, Tóth Imréket, Szabó
Lászlókat és Hódi Ferenceket, kik
a szocialista építés nagyszerű harcában élenjárnak,
liogy üzemük
részére, dogozó társaikat magukkal
ragadva,
megkaphassák Pártunk
legnagyobb kitüntetését, a kongresszusi zászlót.
A kongresszusi verseny nem kani.
pány. Célja, hogy a dolgozók lelkesedésével elért nagyszerű eredményeket a kongresszus után megtartsák és továbbfejlesszék. Éppen ezérl
a Kongresszusi Hetet ls úgy készítsék elő, hogy ne csak pár nnpru
biztosítsák a jobb eredmények el.
éréséhez szükséges munkaszervezési
anyagellátási és egyéb műszaki előfeltételeket, hanem
hosszú időre
biztosítva legyenek az előfeltételek
a verseny tovább! kiszélesítéséhez
a termelékenység emeléséhez. Nr
feledkezzenek meg arról az üzemek
és a vállalatok vezetői, hogy feszített tervvel dolgozunk, mert meg.
követeli ezt tőliink népgazdaságunk
fejlesztése, a béke védelmének erősítése.
Menet közben, a Kongresszusi Hé!
eőkészítése közben
kell sürgősen
kijavítaniok hibájukat az üzemi
pártszervezeteknek, üzemi bizottsá.
goknak és vállalatvezetőknek. Meg
kell vizsgálniok, hogy a kongreszszusi munkaverseny feltételeit eddig helycsen biztosították-e, hogy a
verseny beindítása óta hogyan végezték a kiértékelő munkát. 'A' legdöntőbb feladat
műszaki vonalot:
vái az üzemvezetőkre. A műszaki
feltételek biztosítása a kongresszus'
verseny sikerének egyik legdöntőbb
tényezője. Az üzemi párt- és szakszervezetek már most indítsák meg
és szélesítsék ki felvilágosító munkájukat a dolgozók között,
liogv
valamennyien álérezzék
a Kongresszusi Hét nagy jelentőségét. Tu_
dalosítsák azt, liogy a kongresszusi
verseny hozzásegít bennünket a feszített tervek teljesítéséhez. Az üzemi pártszervezetek és szakszerveze.
lek, népnevelők és bizalmiak kapcsolják össze a kongresszusi verseny
jelen tőségének Ismertetését a feszü'
nemzetközi helyzet ismertetésével.
Pártunk határozatainak végrehajtá.
sával.

A lóversenytéri építkezés dolgozói harcbaindultak
a Központi Vezetőség kongresszusi zászlajáért
Igen örvendetes hírrel lepte
meg a lóversenytéri építkezés
dolgozóit szerdán a Tiszántúli
Magasépítkezési Központ
kiküldöttje, Adorján elvtárs. Bejelentette, hogy en építésügyi
minisztériumban megtörtént kiértékelés alapján ez az építkezés országos viszonylatban i s az
első hét közé került, úgyhogy
eddig elért eredményeik alapján
résztvehetnek aibban a versenybn, mely Pártunk Központi Vezetősége kongresszusi zászlajáért
folyik.
Nem lepte meg a hir az építkezés dolgozóit, hiszen tudták,
hogy nem végeztek eddig se rossz
munkát,
mégis
megtisztelve
érezte magát mindenki az építésvezetőségtől a segédmunkásokig. A befejezés előtt ál|ó
építkezésen a
legkülönbözőbb
vállalatok munkásai dolgoznak,
az S r ö m h f r

mégis pillanatokon belül mindenkihez eljutott. Gondosabban
simították végig a falat a vakolok, gyorsabban fordultak a csilék, hamarabb helyére került a
tégla, egy óra alatt akkorát emelkedtek a teljesítményszázalékok,
mint máskor talán bét óraboszsza alatt. Miért? — Az első szava mindenkinek az volt: megtiszteltetés. De a második szó
már ez volt: fokozott
köteles.
3ég!
Igen! A lóverseny téri építkezés
dolgozói tudják, hogy igen jó
eredményeket értek el a kongresszusi verseny során. Nem is
hallgatnak ezekről az eredményekről: büszkék rá. Büszkék
arra,
hogy az építkezés dolgozóinak
91
százalékát be
tudták szervezni a versenybe,
hogy a
brigádok nagyrésze
résztvesz a versenyben, hogy a
felajánlott
megtakarítás
—
21.800 forint — 85 százalékát
már teljesítették. Büszkék az
élenjárókra, a Szabó vasszerelőbrigádra, mely 229 százalékos
eredményt vallhat magáénak. A
Für ácsbrigád 161 százalékos
teljesítményére. Arra, hogy a
Zsemberi
kőművesbrigád 135
százalékra fokozta a teljesítményét. Büszkék a Mózes segédmunkás-brigádra, mely felállította a verseny eddigi legmaga:atbb rekordját: 259 százalékos
teljesítményt. Lehetne sorolni,
vzinte vég nélkül az élenjárókat,
:i műszakiakat, szakmunkásokat,
segédmunkásokat, nőket, fiatalokat, akik
példamutatóan harcolnak

a munba frontján a szocializmus építésének meggyorsításáért, békénk megvédéséért.
Mégis, aimikor a lóversenytéri
építkezés dolgozói az örömhír
tudomásulvétele után termelési
értekezletre jöttek
össze, nem
az eredményekről esett több szó.
hanem a hibákról. Arról, hogy a
Kongresszusi Hát során csak úgy
ehet eredménnyel harcolni azért,
hogy elnyerjék a kongresszusi
zászlót, ha a meglévő hibákat
iküszöbölik.
Nem volt itt szépítgetés, taNagy feladatokat kell elvégezniük
nz üzemi pártszervezeteknek. ÜB- kargatós. Kielemezték a hibánek és vállalatvezetőknek, valamint,
valamennyi párt- és szakszervezeti
aktívának
a Sztahánov-mozgalom ban, hogy meglássák, mi a legcélkiszélesítése, a munkamódszer át- szerűbb felajánlás. A műszaki doladása, a munkaverseny
nyilvános gozók látják legjobban, hogy
hol
kiérlékeléso terén. Biztosítani kell vannak még szűk keresztmetszetek.
a Kongresszusi Héten
a verseny Ezt ki lehet küszöbölni a dolgozók
menetközben való kiértékelését. A újabb munkafelajánlásával. 'A' konmcslerck és műszaki vezetők nyújt, gresszusra a dolgozók közül többen
sanak segítséget a kiértékelésnél, leltek már olyan vállalást hosszúleliogy bármelyik órában meg tudják járatú versenyszerzödésiikben, hogy
mondani a dolgozóknak, hogy cny- az elért eredményeket a kongresznyi. vagy annyi munkadarab elké- szus után is tartani fogják. Az ilyen
szítése ulán hogyan állanak a száza- vállalásokat tovább kell szélesíteni.
lékok teljesítésével. Ugyanakkor se- A Kongresszusi Hét módot és algítsék a dolgozókat abban, hogy kalmat ad arra. hogy az üzemekben
minél többen köthessenek hosszúié, tovább fejlesszék
a kongresszusi
járatú versenyszerződést. A műsza- zászlóért folyó versenyben az egyéki vezetők segítsék a dolgozókat ab- nek, brigádok, üzemek és üzemré.

városokat- Mi
itt
palotákat
építhetünk magunknak, Textilkombinátot, Faragó-utcai bérházakat. Mutassuk meg hát, hogy
az alkotó munka van olyan erős,
hogy lefogja a gyi!ko:ok kezét!"
A harmadik már
arról szól,
hogy miknek nem szabad előfordulni, ha ezt meg akarják
mutatn':
— Nem takarékoskodtunk úgy
az anyaggal, mint saját vagyonúnkkal kell. Példa erre a
habarcs. Tul sokat használtunk el.
Túlságosan tetetettük a csillét s
kellettnél. Igy is sok habarcs
Vastagabb vakolást csiná'tunk a.
kelletnél. Igy is sok
habarcs
elment... Aztán itt van a nádpallók kérdése- Igen sok tönkreA Kongresszusi Ilét
ment, mert nem kezeltük gondosorán nem tűrhetjük meg azo- son,
kat a zavarokat, me'yek a munn e m vigyáztunk rá . . .
kalapok körül voltak- Igaz, hogy
Az építkezés dolgozói tehát isa normások túl voltak terhelve, de az is igaz, hogy a mun- merik a hibákat. Tudják azt,
országosan
hetedik
kások csak úgy
fokozhatják hogy az
eredményeiket, ha a
kezükben helyről csak úgy lehet feljebb
hibákat
van az, hogy milyen munkát kel] emelkedni, ha ezeket a
elvégezniök. A
legsürgősebben k'küszöbölik. A Központi Vezetőség kongresszusi zászlajára csak
segíteni fogunk ezen a bajon!
Mindenkit egy vágy fűt: első úgy lehet sikerrel pályázni, ha
mellett
lenni abban a versenyben, mely a hibák kiküszöbölése
a kongresszusi zászlóért folyik. fokozzák az eddig e'ért eredméElső lenni a békéért
harcoló nyeket. Ha odahatnak, hogy a
építőmunkások között.
Egy k Kongresszusi Hét során a Mórefelszólaló arról beszél, hogy
a zes-brigád 259 százalékos
Párt számit az építömunkásokra, kordja elavuljon, átadja helyét
nagyobb eredméa Párt sokat vár tőlük. A má- újabb, még
siknak gyű'ölet izzik a szavai- nyeknek.
ból: „Koreában vadállati
keA lóversenytéri építkezés dolgyetlenséggel
mészárolják
a gozói egyenkint és összességükdolgozókat, bombák pusztítják a ben erre tettek ígéretetkat a
legapróbb gyökerükig.
Csak így lehet meglátni, hol
szor't a cipő, mi az, amin segíteni kell, amit jobbá kell tenni- Hol kezdődtek a hibák? Már
mondják is. Nem
finomkodva,
hanem sokszor durván, darabosan. Ugy, ahogy érzik, ahogy
tudják:
— Nagy volt a létszám. Ennek következtében csak rövid
időre lehetett kiadni a munkát,
ez adott lehetőséget a
lazaságokra, fegyelmezetlenségekre, lógásokra, ami
aztán
gyakran
anyagzavarokra vezetett.
Az építésvezető gyakorol krtikát a normások munkája felett:

Vorosilov marsall távirata
Rákosi elvtárshoz
„Rákosi Mátyás elvtársnak, a Magyar
Központi Vezetőségének, Budapest.

Dolgozók

Pártja

Szívből köszönöm a Magyar
Dolgozók
Pártja
Központi Vezetőségének és önnek személyesen hetvenedik születésnapom alkalmából küldött baráti üdvözletüket és jókívánságaikat. K. Vorosilov."

Pártunk kongresszusához méltó
eredméu y e k ért
A szegedi üzemek a kongresszusi versenyben már eddig is nem
egy figyelemreméltó eredményt értek el. Nap mint nap jelentések ér.
keznek arról, hogy a dolgozók telnjúniusaikat a vállait határidőnél jóval előbb teljesítik és túlszárnyalják. Mindenhol nagy lendülettel készülnek az utóbb) napokban a Kongresszusi Hétre, amikor még az ed.
digicknél is kitűnőbb teljesítmények születnek majd meg. A Kongreszszusi Hét sikerének első biztositéka a dolgozók eddigi lendületes ver.
senymunkája, — más szóval n dolgozók szeretete és bálája
n Párt
Iránt. A sikereknek ez nz egyik nlnpja. Dc van egy másik igen fontos feltétele Is annak, liogy a Kongresszusi Hét folyamán megszülessenek a várt kiváló eredmények. Ezt pedig a munka jó megszervezése
az üzemekben, a verseny lehetőségeinek és fetételének biztosítása, a
verseny legszélesebbkörű nyilvánosságénak biztosítása. A vál'alalveze.
tőségnek, az Üzemi Bizottságnak, az iizeml alapszervezetek vezetőségének elsőrendű feladata most az, hogy ezeket a feltételeket teljes mér.
tékben biztosítsa.
Ma, minden szegedi üzemben megbeszélést tartanak az üzemi háromszögek erről a kérdésről és holnap az Üzem legjobb kommunistáival tárgyalják meg azt, hogy a Kongresszusi Hét folyamán jó munkamegszervezéssel, jó politikai munkával hogyan érhetnek et olyan
eredményeket, amelyek valóban méllóíi't Pártank II. kongresszusához.
szek közötti versenyt
Ezeknek a
szervezése is rendkívül fontos.
A Kongresszusi Hét előkészítésében ezek a feladatok várnak az üzemek, vállalatok vezetőségére. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésében
élen kell júrniok az üzemi pártszer.
vezeteknek, népnevelőknek,
szak.
szervezeteknek
és bizalmiaknak.
Irányítaniok, vezetniök kell az élenjáró dolgozók
versenylendületéi.
Nem a lemaradók, hanem a kongresszusi verseny folyamán egyre
nagyobb számban
kiemelkedett
élenjáró dolgozók kiváló eredményeihez keM mérni a verseny előfeltételeinek a biztosítását, Á dolgo.

zók százainak és ezreinek tömeges
fogadalma, a kongresszus tiszteletére lett felajánlása megköveteli az
üzemek vezelőitöl a műszaki feltételek biztosítását, az alulról
jövő
kezdeményezések felkarolását, hogy
a Kongresszusi Hét sikerén keresztül valamennyien méltó módon ünnepelhessük meg Póriunk nagy seregszemléjét.
Fogjanak hozzá az üzemek pártszervezetei, üzemi bizottságai és vállalatvezetői az eddigi hibák kiküszöböléséhez, álljanak élére
valamennyien a kongresszusi munkaversenynek, hogy még nagyobb eredményeket érhessünk el.
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A Munka Törvénykönyve biztosítja
a dolgozók egészségvédelmét
A Munka Törvénykönyvében egész
gor olyan
paragrafust találunk,
amely a dolgozók egészségét, munkaképességét védi. A Munka Törvénykönyve n „legfőbb érték az
ember" elvén alapul.
Kimondja,
hogy a „Magyar Népköztársaság a
munkavédelem intézményes megszervezésével, a biztonságos munkakörülmények
megteremtésével és
állandó egészségügyi gondoskodás,
sal védi a dolgozók egészségét és
lesli épségét".
A Munka Törvénykönyvének munkavédelemre vonalkozó nészc megszabja mindazokat az inrfézkedésekel, amelyeket a vállalatok vezetőinek az egészségvédelem érdekében
végre kell hajtaniok. A vállalatok
kötelesek gondoskodni n dolgozók
létszámának megfelelő kellően felszerelj öltöző, mosdó, fürdöbcrcndezésekről, egyéb egészségügyi berendezésekről.
Megszabja a Törvénykönyv azt is, milyen munkánál
jár a dolgozóknak munkaruha, valamint az egészségei óvó védőöltözet és védőélel.
.Szocialista egészségpolitikánk alapvető feladata a dolgozók munkaképességének megőrzése. Ezért kötelezi a Munka Törvénykönyve bizonyos munkák esetén a vállalatokat
arra, lvngy a dolgozót munkába lépése előtt orvos vizsgálja meg.
Kötelezi a Törvénykönyv a vállalatokat
az óvórendszabályok és
egyéb munkavédelmi intézkedések
betartására. Emellett gondoskodni
kell a vállalatoknak a munkavédelem tervszerű javításáról is.
Igen lényegesek s a múlttal szemben forradalmi változást jelentenek
n Munka Törvénykönyvének a dolgozó nőkre és fiatalokra vonatkozó
pontjai. Kimondja a Törvénykönyv,
hogy „a Magyar Népköztársaság a
dolgozó nő munkafeltételeinek meg.
felelő megállapításával és gyermek-

gondozó intézmények széles hálózalának létesítésével védi a dolgozó
nő anyaságát és elősegíti a nők fokozott bekapcsolását
a termelő
munkába. Biztosítja, hogy a dolgozó nő kiemelkedjék évszázados elnyomatásából és egyenrangú tagja
legyen a szocialista
társadalomnak."
A Munka Törvénykönyve alapján
a teherben lévő dolgozó nőt a terhesség hatodik hónapjától kezdve a
szoptatás hatodik hónapjáig nem
szabad nehéz testi munkára, éjjeli
munkára és túlmunkára beosztani.
A dolgozó nőt terhessége hatodik
hónapjától kérelmére, orvosi vélemény alapján, állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munka,
körbe kell áthelyezni. 'Az új munkakörben keresete nem lehet kevesebb, mint amennyi előző hat havi
átlagkeresete volt.
A Munka Törvénykönyve a fiatalok védelmére kimondja, hogy fiatalkorút, 16. életévének betöltéséig
csak olyan munkára szabad alkalmazni, amely testi és szellemi fejlődésére vonatkozó orvosi Télcmény
szerint nem ártalmas.
Intézkedik a Munka Törvénykönyve a dolgozók gyógyüdültetéséröl is
és kimondja, bogy ingyenes üdültetésben kell részesíteni azokat a
foglalkozási betegségben szenvedő,
illetve foglalkozási betegség veszélyének kitett dolgozókat, akiknek
munkaképességük helyreállítása ér.
dekében üdülésre van szükségük.
A munkavédelmi
intézkedések
végrehajtása, az ellenőrzés megszer.
vezése az egészségügyi miniszter és
a SZOT feladata. Azok, akik a mun.
kavédelmi szabályokat nem tartják
be, büntetőjogi felelősséggel
tartoznak, a vállalatot pedig a mulasztással okozott károkért anyagi
felelősség terheli.

Kezdjük meg a tavaszi mezőgazdasági munkákat
jól elmunkált földdel biztosijuk a helyes magágyat és
elérjük vele azt, hogy vetésünk
egyenletesen fog kikelni. "Meg lesz
neki a szükséges nedvesség és biztosítva lesz igy a mag egyenlő
mélységre való kerülése. Feltétlenül szükséges, hogy a barázdákat
behúzzák, amit ezideig általában
nem szoktak csinálni. Láthatják
tapasztalatból dolgozó gazdatérsaim. hogy ahol nem volt a múltban behúzva a barázda, a növény
Sokkal satnyább volt és termést
alig, vagy egyáltalában nem hozott.
Feltétlen szükséges továbbá az is,
hogy haladéktalanul távolítsák el
a szőrösmesgyéket. Ezek a mesgyék legjobb búvóhelyei a kártevő
rovaroknak. Ha ezt most, kellő időben el nem távolítjuk, az ott megbujt rovarok lárvái kikelve súlyos
A február 12. és 17-e között va- károkai okoznak növényeinkben.
lamennyi budapesti és vidéki pártszerveztünkben pártnapokat tarA rendkívüli jó időre való tetunk. A pár'napi vezérfonalat minkintettel meg lehet kezdeni
den egyes pártszervezetünkhöz idő- egyes korai növényeknek az elveben eljuttatjuk.
ténéi is. Igy megkezdhetik már a
MDP Központi
Vezetősége, mák- és borsővetést. ugyanígy el
agit. prop.
osztály.
lehet dugdosni a vörös- és fokFelhívjuk az alapfokú politikai hagymát. Ezenkívül a szántóföldi
iskolák hallgatói figyelmét, hogy termelésben sárgarépát, gyökeret,
a következő anyag „Népköztársa- zc'lert, stb.-t.
sagunk Alkotmánya". Az anyagJ^ zeket azonnal lehet vetni, mifelelősök gondoskodjanak
arrói
vel a talaj a jó idő követliogy idejében megkapják az anya- keztében ezt megengedi már. Ezek
got az elvtársak.
elvetése után hozzá lehet fogni a
Agit. prop. osztály. ta'aszi árpa vetéséhez és a tavaszi
búza vetéséhez. Megyénk legnaFalujárók figyelem!
A falujárók részére pénteken gyobb területén már olyan a talaj,
délután 5 órakor a Kálvin-tér 0. hogy veszély nélkül ezeket !* el
szám alatt összevont falujáró-érte- lehet vetni. Dolgozó parasztságunk
kezletet tartunk. Minden falujáró ne ragaszkodjon ahhoz, hogy apáik
és dédapáik mikor szokták kezdepontosan jelenjen meg.
Agit. prop. osztály. ni a vetést, hisz a gyakorlatból
már láthatták az elmúlt gazdasági
A középkáder felsőfokú és közép- években, hogy akik korán vetettek,
fokú egyéni tanulók, önálló tanulók Sokkal jobb termést arattak. Ezért
részére pénteken délután 6 órakor szükséges, hogy megyénk dolgozó
Pártoktatás Házában fontos elő- parasztsága haladéktalanul
fogadást tartunk a „Mezőgazdaság jon hozzá a talajelőkészítéshez és
szocialista átépítés elvi kérdései" a korai növények magvainak elvecímű anyagból.
téséhez.
Agit. prop. osztály.
Antal János
mezőgazdasági osztályvezető.
Az alapfokú politikai iskolavezetők részére pénteken délután fél
5 órakor a Klauzál-gimnáziunvban
x A ZENEKONZERVATÓRIUM
előadást tartunk a „Magyar Nép- hangversenysorozatának VII. hangköztársaság Alkotmánya" cimmel. versenye február 16-án este 8 óraA középfokú politikai iskolaveze- kor. Bán sándor zongora-estje.
tők részére a Pártoktatás Házában Betthoven, Brahms, Chopen és
4 órakor szemináriumot tartunk a Rachmaninoff müvek. Jegyek a
,,Szocialista iparosítás elvi kérdé- Zervekonzervatóirum portáján váltsei" cimü témakörből, illetve a kö- hatók. Rendezi: „Muzsika,"
vetkező anyagból.
x Köszönetnyilvánítás. KöszöneAz alapfokú propagandisták ré- tet móndunk mindazoknak.
akik
szére rendezendő előadáson az el- szeretett halottunk, id. Zirci Istlenőrök is jelenjenek meg.
ván temetésén resztvettek. GyáAgit. prop, osztály. szoló csatád.

A jó idő következtében szükségessé vált, hogy hozzáfogjunk
a tavaszi mezőgazdasági munkák
megkezdéséhez. Megyénk talaj- és
éghajlatviszonya megengedi,
sőt
megkívánja, hogy azonnal lássunk
hozzá az őszi mélyszántások elmunkálásához. Főleg a szürkéssé
vált területek kívánjak meg ezt
legelsősorban. Minden dolgozó paraszt és szocialista szektoraink dolgozói haladéktalanul kezdjék meg
a boronálásokat, simításokat. Ezzel
megakadályozzák a csapadékpárolgást. és biztosítják a növények
számára a kellő nedvességet
a
földben.

«

Párthirek

^

A magyar dolgozók nagy Pártjának életéből
As I.
A Magyar Dolgozók Párlja II.
Országos Kongresszusára készül. Pártunk büszkén vallja magáénak a magyar kommunista mozgalom több mint 30 esztendős harcos
hagyományait. Pártunk — a Kommunisták Magyarországi Pártja —
az illegalitás nehéz éveiben szembeszállt a Horthy-fasizmus terrorjával, küzdött, harcolt az elnyomott
magyar nép jogaiért. Sem a börtön,
sem bitófa, sem a rendőri üldözletések bármiféle formája nem tudta
megtörni a magyar kommunisták
hősi elszántságát.
IVéhány évvel az 1919-cs dicsőséges proletárforradalom vérbefojtása után a Kommunisták Magyarországi Pártjának illegális szervezetei már újból magasralartották
hazánkban a prolctárforradalom vörös zászlaját. Horthy fasisztái, a
tiszti banditák, a legvadabb terrorral Sem tudták elérni, hogy megfojtsák a Pártot. Amikor már azt
hitték, hogy a Párt, a kommunisták
pártja nem is létezik, hol az cgvik,
íiol a másik gyárnegyedben ismét
felbukkantak a kommunista röpcédulák, ismét házról-házra, üzemrőlüzemre jártak a félelmet nem ismerő kommunista agitátorok.
"p* gyetlen percre sem tudták megtörni a kommunisták hitét az
eljövendő győzelemben.
Egyetlen
percre sem tudták Horthyék eltántorítani a kommunistákat a nép
igaz ügyéért való harctól, a proletár nemzetköziségtől. A kommunis-

pártkongresszus

ták tudták, hogy bár 1919 elbukott,
tle a világ egvhatodán, a Szovjetunióban győzedelmeskedett a proletárforradalom. Ez adott erőt a szörnyű szenvedések elviseléséhez az illegális harcot vívó kommunistáknak.
A z elnyomatás e rettenetes körülményei között
ült össze
1925 augusztusában Bécsben Párlünk első kongresszusa. A képen

A Magyar Dolgozók Pártja IT.
kongresszusára való előkészülődés idején merítsünk erőt Pártunk
hősi múltjából a győzelmes, boldog
jövő kiharcolásáért. Amikor ma az
imperialisták, az
osztályellenség
meg-megújuló támadásával, a szocializmus építésének nehézségeivel
találjuk szemben magunkat, mindig
azoknak a kommunista hősöknek
példája legyen előttünk, akik a fa-

Bákösi, Révai és Vass Zol.án elvtársakat és az azóta
mártírhalált
halt Hámán Kató és Kilián György
elvtársakat láthatjuk. A Párt abban
az időben hozta létre legális szervezetét, a Magyar Szocialista Munkáspártot. Ez a Párt harcolt a köztársaságért, a földreformért, a szocializmusért.

sízmus szörnyű tefrorja
el énére
rendíthetetlenül küzdöttek a dolgozó népért. A Párt minden tagja —,
de minden magyar dolgozó is —
legyen tisztában aszal, hogy azt az
utat, amelyet ma békében é.« biztonságban járunk,
a kommunista
mártírok ezrei nyitották niet szómainkra.

Húsz kis- és kösépparaszt
Szőregen9

szervezkedik

hogy megalakítsák az I. típusú termelőszövetkezetet
Két termelőszövetkezeti csoport
és egy termelőszövetkezet működik
Szőregen: A Micsurin és a Vörös
Rózsa III. típusú termelöcsoportok
és a Petőfi termelőszövetkezet.
Ezek a szövetkezeteik az utóbbi időben nemcsak gazdaságilag erősödtek, növekedtek, hanem a tagok
száma is növekedett.
Első típusú termelőcsoport azonban a községben neon volt. De
amióta Pártunk rámutatott arra a
helytelen magatartásra, hogy sok
helyen csak a III. típusú termelőcsoportoikkal foglalkoznak és nem
engednek I. típusú termelöcsoportot alakítani, a szőregi dolgozó parasztok között is mozgolódás támadt.
Voltak olyanok, igen szép számmal, akik úgy nyilatkoztak: ,Jó a
csoport,
rajtz,"

csak még

gondolkozunk

négyszögöl földjével
az I. tí- hold és 800
A hangos jelentkezett a csoportba.
híradó azt is közölte, hogy példáját
TI tóval szemben
követték már mások is: Már András 12 holdas középparaszt, Kerevédem az országot
kes Ferenc 5 és fél holdas, Kiss
11 kis és középparaszttal növekeIstvánné 6 és fél holdas, Engi János 2 és fél holdas és Újvári István dett egyetlen estén az I. típusú termelőcsoportot alakí'ók tábora. Endolgozó parasztok.
gedi József 8 és fél holdas középP é l d á t m u t a t a tanácstag
paraszt még aludt egyet a dologra,
Lakatos József 7 holdas középpa- de másnap reggel Jovanov Bogdán
rasztot a hír gondolkozóba ejtette 12 holdas délszláv középparaszt tanácstaggal csatlakozott az I. típuIgy gondolkozott;
,,Tanácstag
vagyok. A nép
vá- sú csoportot alakítókhoz.

fél holdjával
feliratkozott
pusú termelőcsoportba,"

lasztott
meg, a dolgozók
bíznak
bennem, hogy minden erőmmel segítem azt, ami
a javunkat
szolgálja. A termelöcsoport
azért
van,
hogy jobban menjen a sora a dolgozó parasztnak.
Én sem
maradhatok hát ki.
Példát kell mutatnom,"

Nehéz volt ezeknek a dolÉs még ezen a délután a követgozó parasztoknak máról-holnapra
elszakadni az egyéni gazdálkodás- kezőképpen szólt Németh Mátyás 5
tól, amely igen sok szállal fűzte és fél holdas dolgozó paraszthoz:
,, Ma este gyűlést tartanak
azok,
őket a régihez, a megszokotthoz.
Ük inkább az I. típust szerették akik meg akarják alakítani a termelőcsoportot.
Én is ott
leszek.
volna.
Mint a villám cikázott át. a köz- Gvere el te is, de másokat is hívségen a hír: „Makra Béla 13 és jál."

Egyetlen este tizenegyen j e l e n t k e z t e k
A Tanácsháza egyik termébe
ezen az estén csoportosan érkeztek
a dolgozó parasztok. A gyűlés 7
órára volt hirdetve, 7 óra előtt 10
perccel már vágni lehetett a cigarettafüstöt a teremben.
Sok mindent megtudtak ezen az
estén a jelenlévők. Beszéltek arról,
hogy az, aki az I. típusú csoportba
lép, 20 százalékos adókedvezményt
kap. ingyen orvost és gyógyszerellátást, A gépállomás 30 százalékkal
olcsóbban végzi el a talajmunkát a
csoporttagoknak.

földet egyénileg müvelik, a
is egyénileg takarítják
be.

— Mennyi földet tarthat meg egy
tag a csoporton kivid saját részére

„Meggondoltam
jól a dolgot.
Ha
bevennének, úgy hát én is feliratkozom az I. típusú csoportba'"
—

termést

helyes választ.
Többen arról érdeklődtek, hogyan történik a „fizetés", az évi elszámolás az I. típusú termelőcsoportban.
A kérdésre a helyes válasz így
hangzott; ..A csoport
gazdálkodásával felmerült
költségeket
a ttigok közösen viselik. Ha a költség
az egész csoportnak
közös gazdálkodásával
kapcsolatos,
akkor annak terhét a
tagok között földkönyvi földjeik
területi
arányában
kell felosztani.
Ha a költség a vetésterv alapján
a
tagoknak
csak
egy részét terheli, akkor úgy azt
a vetéstervben való részesedés arányában
kell felosztani.
A tagok a

mondotta amikor aláírta a belépési
nyilatkozatot.
Az új belépőkkel 20 főre emelkedett azoknak a száma,,akik I. típusú termelőcsoportot akarnak alakítani Szőregen. De még többen is
lesznek, mert még mindig vannak
olyanok, akik szeretnének a csoportba jönni, csak még nem tudták
magukat elha'ározni erre a lépésre. Makra Béla középparaszt az T.

típusú termelöcsoport szervezője
így beszél ezekről a dolgozó paDarázs Ferenc 7 és fél holdas rasztokról :
középparaszton látszott a gyűlés ide„Ha ma még nem léptek be, az
je alatt, igen erősen gondolkozott.
Nem volt neki mindig ilyen módja, még nem jelenti azt, hogy holnap
mint most. A felszabaduláskor 3 és nem lépnek be Mi, akik már felistermelöcsoport
fél holdat örökölt szüleitől, hozzá mertük az /. típusú
kötelességünk,
4-et a felszabadulás után vett A hasznát, most már
a
népi demokrácia segítette hozzá. És nek tartjuk, hogy felvilágosítsuk
ígérem,
most újabb lehetőséget ad neki. többi dolgozó parasztokat.
termelöcsoportot
Nem is töprengett már sokáig, ö hogy az I. típusú
volt az első, aki felállt és mondta: a Párt segítségével most már minél előbb megalakítjuk

— vetette fel Karsai Ferenc 9 és
s már írta is alá a belépési nyifél holdas középparaszt.
latkozatot.
„A csoport tagjai a csoport gazBosnyák Ferenc bíztatta a töbdálkodásában
a művelésük alatt ál.
ló
összes
ingatlannal
vesznek bieket :
részt. De a tag jogosult,
családtagjainak számához képest,
fél-háromnegyed
hold katasztrális
szántót,
vagy más művelési
ághoz
tartozó
földet, háztáji
gazdálkodás
céljaira megtartani"
— kapta meg a

— „Tito Ht a szomszédságban
súlyos
adóval,
bírságokkal
sújtja,
nyomorba dön'i a dolgozó
paraszto.
kaP kedvezményt
csak a kulákoknak ad. Tudom,
hogyha én mint
középparaszt
belépek a
csoportba,
akkor az országot védem,
erősítem
Titóék
gazságaival
szemben"
—

„Lépjetek
be, ha a jobbat
játok. Én már ma beléptem
csurinba."

akar.
a Mi-

Lassan indult meg a sor, mert
hát jól meg akarta mindenki fontolni, hogy mit cselekszik. De nyilvánvaló volt, hogy a szíve már
mindenkit a csoport felé húzott.
Német Mátyás volt a következő 5
és fél holdjával a Szív-utcából, meg
Lakatos József 7 holdas középparaszt. A Szív-utcaiak ki akartak
tenni magukért. Fodor Sándor 11
holdas középparaszt és Gercsok József 5 holdas dolgozó paraszt szintén jelentkeztek az utcából. Az Árpád-utcából Karsai Ferenc 9 és fél
holdas középparaszt írta alá a belépési nyilatkozatot
Lakatos János 10,

Csúcs

Józisef 10,

Banyó

Szőregen."
(c.

m.)

Természettudományos
előadások
Péuleken délután 6 órakor az
élelmezési dolgozók, Faludi-uialom.
Tisza-malom, Kenyérgyár, államosított paprikama'mok, Tejüzem, Vágóhíd, Sörgyár, Barnevál, Szikvizüzem. Jéggyár, Sertéshizlalda és a
kisüzemi cukrász és sütő dolgozók
részére a Szakszervezeti Székházban
(Kálvária-utca 10) természettudományos előadás lesz.
x PÉNTEKEN megismételik a
vidám műsoros ruhabemutatót este fél 8 órakor a Hungáriában, belépődíj nincs. Minden érdeklődőt
szívesen látunk. A péntek délutáni
bemutatón csak meghívóval lehet
résztvenni.

Sándor 8, Kiss Sándor 11. Harsáx ÉDESANYÁNK, özv. Freund
nyi Sándor 6 és fél. Sándor FeSimonná temetése csütörtökön fél
renc 6 és fél, Kerekes Ferenc 5 3 órakor Idsz. Gyászoló család.
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"\f icsoda nagy öröm volt, amikor megtudták,
hogy meg.
kapják
az „élüzemjelvényt"
és a
hatalmas vörös zászlót. Büszkék voltak. Nevetni, dalolni volt
kedvük,
ott a gépek mellett, Jóval gyorsabban haladt a
munka is. tudták,
hogy most még többet kell termelni, még jobban kell vigyázni,
hogy
ne legyen selejt és szép formásak,
legyenek az orsók.
Munka
után,
ha mentek egymással szemben, ha
váltatták
egymást,
szemük vidáman összecsillant és ezek a fiatal
dolgozók azt is egymás fiilébe súgták, hogy ma mennyivel termeitektöbbet, mint eddig.
Kíváncsian
várták
az ünnepséget. Tárgyalták,
vájjon milyen lesz
az élüzemzászlo,
mit
mondanak
majd azok, akik
átadják
és mit

szilárdításával
fokozzák
eredményeiket,
„Éljen a Párti"
—
zúgott az
újabb kiáltás. Mindannyian
tudják,
hogyha szorosan
felzárkóznak
a
Párt mögé, a Párt állandó segítségével eddig még soha nem látott
eredményeket érhetnek el. „A Párt
nevelte azokat a dolgozókat,
akik
élenjárnak
és példát mutatnak.
A
Párt nevelte a
sztahanovistákat
Balogh
Ferencnél,
aki az ország
egyik legjobb fonónője,
Kmetykó
Lajosné, sztahánovista
kártolót. Simon Mihály művezetőt.
Vásárhelyi
Géza esztergályost és Zombori Zoltán
technikust."
—
Míg ezeket
mondotta Kiss
elvtárs, a dolgozók
szeme büszkén csillant meg az üzem
élenjáró
dolgozóin.
Most az ünnepélynek
az: a része

egész gyárat,
szeretnék megsimogatni a zászlót. Balla Mária foglalja szavakba mindnyájuk
gondolatai:
„A termelés további emelésével bizonyítjuk
be forró szeretetünket és hálánkat
a Párt és Rákosi elvtárs iránt."
A falra felakasztották
a hatalmas
élüzemjelvényt is, „Most
már a mi üzemünkön ragyog majd ez az ötágú
csillag."
A kitüntetések és
pénzjutalmak
átvétele után Szilágyi András elvtárs, a Szegedi Pártbizottság nevében köszönti a Textilkombinát dolgozóit. Beszél
arról, hogy itt., a
Textükombinát
helyén két évvel ezelőtt még szántóföld volt.
Arattak,
vagy kukoricát szedtek és áprilisban lesz két éve, hogy
hozzáfogtak
a Kombinát
felépítéséhez. Már az
épités
folyamán
kiváló
eredmények
születtek.

Bélcetünletés Drezdában

A németeknek egymással
és nem a megszállókkal kell tárgyalni
— üzente Grotewohl elvtárs Adenauernak

a némel nép és Drezda renpai alatt noriaűá 35 ezer iialstl nevében

Február 13-án volt hat éve
annak, hogy az angol-amerikai
bombázók
elpusztították Drezdát. Á Kari Marx-téren kedden
a város 250 ezer lakosa adott
kifejezést törhetetlen békeakaratának.
A gyűlést Ernst Lohagen, a
Nemzeti Front tartományi bizottságának
elnöke
nyitotta
meg.
A gyűlésen Ottó Grotewohl
elvtárs tartott beszédet.
Drezda és a világ ezer más
városának sorsa intő példa
arra, hogy az emberiség legA dolgozók közül majdnem minddrágább kincse a béke —
annyian
fiatalok.
Ifjú
lendülettel
jelentette ki.
fogtak munkához.
Talán azért is

A jaltai határozatokat február 12-én hozták nyilvánosságra és a következő napon Drezdát angol-amerikai bombázókötelékek
elpusztították. Eddig a napig
egyetlen bomba sem
esett
erre a kultúrvárosra.
A miniszterelnök kijelentette,
hogy a német népnek tanuinia
kell Dre-ada, Varsó, Sztálingrád,
Hirosima és Korea példájából.
Nem szabad eltűrni, hogy az
amerikai imperialisták újra felfegyverezzék
Nyugat-Németországot.

ériek el különösebb gyakorlat nélA német if'úság szt kiálts s z amerikaiak felé:
kül ilyen szép eredményeket, mert
„Go Home" — men.enek haza
nem a régi úton járnak.
Nemrég
A népi kamara javaslatai —
Grotewohl
elvtárs
ezután
ezek a fiatalok még tanulták
ezt a
hangoztatta Grotewohl
elvtára
szakmát, most pedig tanítókká vál- utalt arra a levélre, melyben
tárgyalásra
hívta
fel
Adenauert.
—
alkalmasak
arra,
hogy
Nétak. Hogy most
elnyerték az élAdenauer visszautasító vála- metországban demokratikus álüzemjelvényt, ez nemcsak a Textilsza bebizonyítja — mondotta — lam és demokratikus ideiglenes
kombinát dolgozóit tölti el büszkehogy ő a revams és a militariz- kormány alakuljon.
séggel. hanem az egész várost, az mus politikáját
folytatja.
Adenauerék azzal szidalmaznak
egész országot. Ennek a versenynek
De Adenauer téved, ha azt
bennünket, hogy szovjet
mega nyertese a dolgozó magyar nép.
hiszi, hogy a német nép

Kiss Árpád elvtárs, könnyűipari miniszter

l

bestédét

jj

mondja el

ünnepi

Szilágyi
elvtárs befejezte beszédét és
most elhatározták,
hogy
Rákosi elvtársnak küldenek táviratot erről a nagy és szép
ünnepről.
Szavakba
foglalják
azt a lelkesedést,
azt
a
nagy
sze.
retetet, amit most >Feznek. Megírják, hogy még t-evább fokozzák az
eddigi eredményeket, hogy ők ott a
gép mellett, ahol szövik a vékony
fonalat, minden kilóval a Pártot, a
békét erősítik,

következik,
amire
nem, is számítottak, Nem is
gondolták,
hogy
majd
sztahánovida-jelvény
eket
Elérkezett a xászlóáfadás
napja.
osztanak ki, hogy az űztem néhány
Ott mentem a Magyar Kender és
élenjáró
dolgozója
sztahánovista
a Szegedi Kender
munkásküldötpárttitkár
áll az emelvényre.
leivel
a betonozott úton.
Egymás- oklevelet kap és lesz, aki pénzjutaKlein Sándor elvtárs,
ismeri
lomban
részesül.
Mekkora
ünnep
ez?
ba karoltunk és szinte összeölelkezúj
sztahánovisták! az ilzem minden problémáját,
ismetünk a boldogságban, a féktelen jó- Élüzemzászló,
kedvben, amikor
beléptünk a kul- Balogh Ferencné, amikor átvette a ri a dolgozókat, világosan
látja
jelvényt,
meghatott
túrterembe. Önkéntelenül is kibugy- sztahánovista
azokat a hibákat, amelyeket
még
szavakkal
köszönte
meg
a
kitüntegyant ajkunkon a dal. Vidám szovki kell küszöbölni, hogy
határ talán szere- feltétlenül
jet népdalokat meg a szép Moszkr tést, Murtkatársai
azt a gyönyörű, vörös
va-keririgöt daloltuk és még akkor tettel és megbecsüléssel néztek rá. megtartsák
sem hagytuk abba, amikor a hon- Eszükbe jutott, hogy hányszor állt zászlót. Felszólalásában
megjelöli
magyarázta,
védség zenekara
játszani
kezdett. ott az ő gépük mellett,
a feladatokat.
Mintha minden ema gyorsabb, hoA zenével együtt daloVuk:
,,A bé- melyik mozdulat
hogy
munkamódszerrel berről beszélne, megmondjn,
ketábor legyőzhetetlen, a béke útja gyan lehet jó
hogyan kell leküzdeni a nehézségebiztos út, ha összetartunk
rendület- többet termelni.
len• legyőzzük végleg a
háborút."
ltet és megmondja azt is: „Ugy fey ombori
Zoltán művezető
is
hálánkat
a
Úgy pattantak le szájunkról ezek
"megkapta
a
sztahánovista jezzük lei legméltóbban
a szavak, mint fonás közben az ap- jelvényt. A dolgozók egymáshoz ha- nagy Szovjetunió
és
annak bölcs
ró pelyhek. Összeforrt a
hangunk
és szinte
lüktetett körülöttünk
a
hatalmas erő, a béketábor ereje.
Mély csend, lett,
amikor
Róna
Imre vállalatvezető
elvtárs az asztalhoz lépett, üdvözölte a megjelenteket és az elnökség elfoglalta helyét az asztalnál.
Nagy
figyelemmel hallgatták a szavakat és büszkén fogadták a. dicséretet.
„Hogy az élüzemjelvényt megszerezhettük, azt köszönhetjük
a Szov.
jetunió és a Párt állandó
támogatásának"
Ök, akik ebben a gyárban dolgoznak, már egy éve tudják, hogy valóban milyen nagy segítséget nyújtott
munkájukhoz
a
Szovjetunió.
Itt
vannak a kitűnő
szovjet gépek, amelyeken
naponta
dolgoznak és maguk is érzik, hogy
mennyivel
könnyebb dolgozni •ezeken a gépeken. Az élenjáró szovjet dolgozóktól
átvették a kitűnő
módszereke',
újításokat.
Vorosin
elvtárstól a tisztasági
mozgalmat,
Kovaijov
elvtárs pedig a munkamódszerátadásra
tanitott-a
meg
őket.
mond majd á párttitkár
0
vállalatvezető.

elvtárs

is

1F iss Árpád elvtárs
könnyűipari
miniszter
mondja
el ünnepi
beszédét. ,.A mai
élüzemavatásnak
talán minden eddigi
élüzemavatásnál nagyobb jelentősége van,
hiszen az élüzem
címet a Szegedi
Textilkombinát
akkor nyerte el,
amikor egész dolgozó népünk
ha.
tártalan
lelkesedéssel készül
Pártunk kongresszusára."
— Kiss elvtársnak felettek gondolatban:
„igen,
a pártkongresszus
tiszteletére felajánlásokat
tettünk, az
élenjáró
dolgozók már túl is
teljesítették
vállalásukat."
Nagy
figyelemmel
hallgatták
Kiss elvtárs beszédét, érezték, hogy
minden szóval őket dicséri, de megértették azt is. hogy a Párt
ezután
•még többet vár tőlük.
Magasabb
teljesítményeket
és még kiemelkedőbb eredményeket. Ezt a gondolatot fejezték ki
azok a
hatalmas
taps vihar ok és lelkes éltető szavak,
amelyekkel a beszédek közben Sztálin, Rákosi elvtársakat
éltették.

Kibontják a hatalmas vörös zászlót
joltak, integettek a fejükkel,
kifejeznék, hogy örömmel veszik Zombori elvtárs
kitüntetését,
hiszen
munkájukban
napról-napra
érezték, hogy a jó műszaki vezetés menynyire elősegíti őket a termelésben,
Meglepödötten,
de büszkén léptek
az emelvény elé az új sztahánovisták: Kmetykó Lajosné,
Vásárhelyi
Géza, Simon Mihály, Kocsis Ernő
és Boross Béla. Kezükben simult a
színes oklevél, rajta kék tintával a
nevük. Majd szépen bekeretezik és
ez lesz az üzem, az iroda legszebb
dísze.

vezére,
Sztálin elvtárs iránt,
ha
tovább fokozzuk a termelést.
És
ugy készülünk . legméltóbban
Pártunk kongresszusára,
ha
felajánlásainkat, vállalásainkat
maradéktalanul teljesítjük
és
túlteljesítjük."
A zenekar az Internacionálét
kezdi
játszani. Felállnak
a hosszú tömött
sorok és együtt daloljuk „ez a harc
lesz a végső, csak összefogni hát és
nemzetközivé
lesz holnapra
a világ."

Nevetve, egymást átölelve tóduA lelkesedés már a
tetőpontján
Körülfogják
a
van. Most minden szem a gyönyörű lunk ki az ajtón.
zászlóra
szegeződik.
Amilcor ki. vendégeket, kérdezik, hogyan megy
bomlik a gyönyörű vörös lobogó és ott
a
másik
gyárban
a munmegcsillan rajta
a napsugár,
fel- ka. Valahogy a nagy zajon átcsencsattan a
végetérni nem
akaró
taps. A dolgozók
hosszú percekig dül a Magyar Kender egyik dolgo„Elvtársak!
Holfelállva
éljenzik, ünneplik
a Pár- zójának hangja:
ünnepség,
,.Megvédnk a békét!" — zúgott tot, amelynek segítségével a Sze- nap nálunk is lesz ilyen
dolgozói kiérfel a békeszerető népek jelszava a gcdi Textilkombinát
mi is megkapjuk
az
élüzemzáfisdolgozók ajkáról.
Ez
ígéret volt, demelték az élüzem címet. Lelkesen lót, jöjjetek el
hozzánk!"
rázzák,
szorongatják
egymás
kezét.
fogadalom,
hogy
még keményebb
leülni, átölelnék ezt az
munkával,
a munkafegyelem
meg- Elfelejtenek
Nógrádi
Margit

megelégszik az ö nyilatkozatával —
Ellenkezőleg, az egész német
politika kulcsproblémája továbbra is a remilitarizálás elleni
harc lesz.
Ezen a napon borzadva emlékezünk arra, ami ebben a városban történt.
De borzalommal gondolunk
arra is, amit az amerikai
imperialisták most az egész
világ szemp előtt Koreában
követnek el. Ezért kiáltjuk
oda az amerikaiaknak ifjúságunk jelszavát: „Go Home"
(Menj haza)
Azt mondjuk az amerikaiaknak:
Hagyjátok
Németországot
a
németeknek, Koreát a koreaiáknak, Amerikát az amerikaiaknak.
Grotewohl elvtárs ezután kijelentette: az egész német nép
nevében beszélek, ha mint német azt mondom:
elsősorban nem a szövetségesekkel, hanem egymással
kell tárgyalniok a németeknek. Ma, Drezda romjai
között, a romok alatt némán fekvő 35 ezer halott nevében követeljük a németek
egymásközötti megbeszélését.
A németek Itezeifoq'ak
az övezetek hatarán át
Adenauerék
visszautasítása
nem döntő jelentőségű, mert a
keleti és nyugati üzemek mun: kásái, tudósok, papok, a különböző pártok és szervezetek tagjai ma már az övezethatárokon
túl kezet nyújtanak egymásnak
és úgy beszélnek
egymással,
mint német a némettel.

bízásából cselekszünk. Mi a né.
met nép megbízásából cselekszünk, de — és ezt határozottan
hangsúlyozzuk,
abban
a reményben, hogy
nyugati testvéreink ugyanúgy gondo:koznak, mint mi —
a Szovjetunió és a szovjetnépek barátai vagyunk.
„Harcolunk a Szovjetunióval
való barátságért. A Szovjetunió
vezette 800 milliós békevilágtáborban állunk, mert nem akarjuk, hogy Németország
újból
halálos tűzfészek legyen.
Nem a hajáldiviziókat, hanem a békés építés brigádját
akarjuk"
— fejezte be beszédét Ottó Grotewohl elvtárs.
A nagygyűlés résxtvevöinek
felhívása Nyutjaí-Némefarszág
labossáqánoz
„Ne engedjétek meg, hogy
Németországot egy új világháborúban még szörnyűbb módon,
lerombolják, mint Drezdát 1945.
február 13-án. — mondja a felhívás.
Nincs olyan hatalom, amely
megakadályozhatná
Németország egységének visszaállítását, ha G5 millió német
keleten és nyugaton egységes.
Ha kezetnyujtunk egymásnak,
kiharcoljuk az egységes. demo.
kratikus,
békeszerető Németországot és hozzájárulunk
a
béke biztosításához Európában."
Drezda
lakossága
üdvözlö
táviratot intézett Sztálingrád lakosságához
és szabadságáért
harcoló hős koreai néphez.

Párosversenyben teljesítik felajánlásaikat
a csongrádmegyei állami gazdaságok
A kiszombori növénytermesztési
technikum a pártkongresszusi felajánlások teljesítése érdekében párosversenyre hívta ki a gencstháti
állami gazdiaságot. Mindkét gazdaság dolgozói főleg a mezőgazdasági gépek kijavításával érnek
el szép eredményeket.
A kiszombori növénytermesztési
technikum gépműhelyében kilőne
vetőgépet javítottak ki hulladiókvasanyagból. Ezáltal 600 forint
megtakarítást értek él.
Ugyancsak kijavították a technikum valamennyi traktorát.
A tárcsákhoz 24 darab csapágyat
készítettek fából. Azáltal,
hogy
maguk végezték el ezeket a munkákat, 2000 forintot takarítottak
meg. A kovácsműhely dolgozói kongresszusi felajánlásként három nap
alatt patkolták meg a lovakat.
A
gyümölcsfakertészetben 42
hold gyümölcsös tisztítását vállalták. Ezzel szemben már 65 kat.
holdon 80 százalékban elvégezték
a fák tisztítását és nyesését. A
konyhakertészetben
8000 forint értékben 5 köbméter deszkát takarítottak meg
azáltal, hogy a melegágyak

készítésénél a hulladékdeszkát
is felhasználták.
Az ökrök hizía'ásánál a helyei
takarmányozás eredményeként
a
vállalt 110 deka napi súlygyarapodás helyett 113 dekás súlygyarapodás! értek el úgy, hogy a pácolt
takarmányt mar három
nappai
előbb elkészítették és ezt a jó takarmány! az állatok teljes egészében elfogyasztották.
Ezzel egy hónap alatt közel
2000 forint jövedelemtöbbletet
értek el.
Az állatoka! tisztántartják, a l á gyát óránként kiszedik az istállóból és a takarmányozási időt pontosan betartják.
Nem marad el a versenyben
a
gencsháü állami gazdaság sem. Kijavítottak eddig már 20 darab fogast, 15 magtakarót, 5 darab fogasboronahúzót és elvégezték
9
fahenger vasalását. Ezeken a gépeken 75 százalékos javítási munákat végeztek. Kijavítottak még
2 láncboronát. 4 fogasboron:!húzót
ts 5 fogashúzót. Ezek javításánál
50 százalékban új és 50 százalékban régi vasat használtak fet,,

CSÜTÖRTÖK,

A KONGRESSZUS SIKERÉÉRT
A szegedi
dolgozói

kot február 24-ig begyűjtik. Felajánlásukat már túltel jesi tették,
mert február 14-ig 1061 mázsa vasat gyűjtöttek össze. Különösen
szép eredményt ért el a d erek egytehenet befogadó istálló épitési házi földmúvesszövetkezet, ahol az
munkálatait. A csoport ezenkívül előirányzott 5 mázsa vas helyett
53.000 forint értékben 8 holdas 70 mázsát gyűjtöttek össze.
Túlteljesítik a fö'dmúvesszövetbolgárkertészet létesítésére alkalkezetek a fémfélék begyűjtését is.
mas öntözőbe rendezést kapott.
A szőregi Vörös rózsa-termelő- Az első negyedévre előirányzott 10
csoport tagjai a 20 férőhelyes szá- mázsa réz, ón, stb. hulladék hemosállat_i<?tá!!ó építését már há- lyett eddig 34 mázsát gyűjtöttek
össze.
romnegyed részben elvégezték.
Igen nagy jelentősége van nz
A rsongrádmegyei
fRldmiives1172 kg serléssörbe begyűjtésének,
ugyanis hazai összegyűjtésével jeaattretkeaetek
teljesítik
lentős mennyiségű külföldi valutát
kongresszusi
felajánlásaikat
takarítunk meg.
A csongrádmegyei földművesszöSikerrel teljesíti a megye 79
vetkezeteik a pártkongresszus tisz- földmúvesszövetkezete azt a felteletére vállalták, hogy a hulladék- ajánlását is, hogy a fűtési, világigyűjtés terén az első negyedévre i tási és kiszállási költségeket hét
előirányzott 950 mázsa vasíhullad'é- I százaléikkai csökkentik

egyelem
Szerveskémiai
teljesítik
a pártkongresszusra
fela
jánlásaikat

A szegedi egyetem dolgozói is
felajánlásaik teljesítésével Irészóilnok a Magyar Doligozók Pártja
II. Kongresszusára. A Szervesicémiai Intézet valamennyi dolgozója
felajánlást teáit a pártikongresszus
tiszteletére. A szellemi dolgozók kísérleteik befejezését, a fizikai dolgozók kísérleti eszközök hulladékanyagból való készítését, az adminisztratív dolgozók a bürokratizmus felszámolását válla'ták.
Fodor Gábor, Kossuth-dijas professzor irányításával Kovács Ödön
adjunktus nagyszabású kísérleteket
folytat egy eddig külföldről behozott gyógyszer előállítására. A
Salvolin nevű gyógyszert Orekov
szovjet tudós a Szovjetunióban tatálható növényeikből állította elő.
A gyógyszer hazai, mesterséges
előállítására most a szegedi Szerveskémiai Intézet dolgozói mindent elkövetnek. A dolgozók vállalták, hogy az előirányzott április hó helyett február 24-ig befejezik a kísérleteket. Jelenleg a zárókisérieteknél tartanak.
Az intézet a közelmúltban 10.000
forint értékű gyorsbepároló készüléket kapott. A készülék beállítását — amely többezer forintot vett
volna igénybe — kongresszusi felajánl áfflcént az intézet két fizikai
dolgozója, Kónya Sándor és Lövész Vilmos végzik el Már elkészítették a berendezéshez szükséges
fűlő, hűtő és fagyasztó berendezéseket, melyet az intézetben található hulladók- és selejtanyagokiból
állítottak elő. EZZÖI közel kétezer
forintot takarítottak meg.
Folyamatban vam egy hatméteres
labóratóriumi
asztal
készitése
is, melyet szintén
Kónya Sándor és Lövész Vilmos készít. Az új asztal készítésével — mely már több mint 50
százalékban elkészült — 5000 forintot takarítanak meg.
T ü b b trrmelőcaoport fejezte be
• pórtknnaresszus tiszteletére
v á l l a l t építkezéseket
a szegedi j á r á s b a n

A csorval Kiss Imre-termelőszövetkezetben ebben az évben 280.000
forintot ruháztak be építkezésekre.
A dolgozók felajánlásukban vállalták, hogy a pártkongresszus tiszteletére, február 24-én befejezik az
építkezéseket. Felajánlásukat már
f)0 százalékban teljesítették. A napokban készült el a 100 tehén befogadására alkalmas istálló, amit
a termelőszövetkezet tagjai állami
hitel igénybevétele nélkül épitettek
fel. Tető alá hozták a 200 férőhelyes birkaakólt is. A hizlalda átalakításával és belső részének kikövezésével még február 24 előtt elkészülnek.
A gyálaréti Komszomol-termelőcsoporhnál beállították a 80.000 forintos öntözőművet, amellyel 20
hold földet látnak el vízzel és folytatnak konyhakertészetet. Elkészült a tszcs 40 férőhelyes fiadztatója is. A 30 állat befogadására
alkalmas modern istálló már 80
rzázalékban készen van.
Az algyői Uj élet-icrmelőceoportban ugyancsak befejezték a 40

Intézetének
tett

„Időszerű nemzetközi kérdések"címmel
tart Kossá István elvtárs előadást
vasárnap Szegeden
Kossá István elvtárs vasárnap dél.
előtt 9 órakor Szegeden, a „Szabadság'-moziban tartja meg előadását
Időszerű
nemzetközi
kérdések"
ctmmel, Részlvesznek ezen az előadáson a városi és járási funkcio-

náriusok, tömegszervezeti funkcionáriusok, alapszervezeti vezetőségi
tagok, pártnapi előadók, népnevelőfelelősök, békebizottsági lagok
és
titkárok.

Február 28-án, szerdán délután
17 órai kezdettel tartja a Textilipari Műszaki és Tudományos
Egyesület szegedi csoportja alakuló ülését. A csoport megalakulása nagy hiányt pótol majd Szeged ipari életében, hiszen ez
a
város, melynek ipara gerincét éppen a textilipar alkotja. A textiliparban felmerülő problémák tudományos megaínpozására szolgál ez
a társadalmi egyesület, amely a
már működő testvércgyesütetekkel
együtt hivatva lesz minden gyakor-

Dorozsmai
Most benn vannak mind a Irak.
torok a dorozsmai gépállomás műhelyében. Ez az Idő, amikor nincs
őszi mélyszántás és a tavaszlak
alá sem szántanak
még.
Azért
mégis IcndUlelcs életet találunk a
gépállomás udvarán. A műhelyből
kalapácsok csattogása bal'atszlk,
amott a kovácslűziin melegítik a
vasat. Hendbehozzák a traktorokat
a tavaszt munkák Idejére.

SZAKSZERVEZETI-HIREK
Ma, csütörtökön délután 5 órakor
a szakszervezeti székházban kibővített szakszervezeti aktivaértekezletct tartunk. Felhívjuk azoknak a
figyelmét, hogy akik meghívót kaptak, feltétlenül és pontosan jelenjenek meg.

Vas- és Fémipari Doigozók Szakszervezete értesíti tagjait, hogy
február hóra a bélyeg megérkezett,
azonkívül a tagság-könyv kicseréErősödnek a csongrádmegyei DISz-szervezetek lését is folytatjuk. Befizetések
kedd, csütörtök, szombat fél 5-től
A csongrádmegyei DISz-szerve- kodás előnyeiről. Jó felvilágosító 6 óráig.
zetek az új vezetőségválasztás óta munkájuk nyomán eddig már 18
3970 új taggal erősödtek. Sokhe- fiatal lépett be a termelöcsoportba.
Gépjárművezetők figyelem! —
lyütt új DISz-szervezet alakult, pél- A fiatalok vállalták, hogy folytat- Mínclen héten csütörtökön délelőtt
dául a szegvári „Puskin"-tszcsben. ják a felvilágosító munkát és a 11—13 óra közölt a rendőrpalotáahol a csoportba újonnan belépő kongreszusi'g még öt ifit szerveznek ban, földszint 8. szám alatt Sze20 fiatal alakította meg a DISz-t. be.
ged és a szegedi járási területekDecember l-e óta csak a tszcskben
Jó munkát végeztek a fiatalok a ről az időszaki orvosi vizsgálatra
417 fiatal lépett a DISz.be. A csonNép-előfizetésgyüjtéöében lehet jelentkezni.
grádmegyci fiatalok közül az új ve- Szabad
is.
A
Párt
azzal bízta meg a esonzetőségek megválasztása ól a 1902-en
Az orvos-egészségügyi szakszergrádmagyei
DISz-szervezeteket, vezet Szegpd városi alapszerve érfizettek elő a Szabad Ifjúságra.
hogy
600
új
előfize'őt
szervezzenek.
Földeák
község DISz-szervezete
cesiti mindazon tagjait, akiknél;
a pártkongresszus tiszteletére pá- A fiatalok nagy lelkesedéssel fog- tagsági dija .1950 december hó 3U
rosversenyre hívta az "apátfalvi tak a felvilágosító munkához. 694 ig rendezve van, hogy — amenyDISz-szervezetet, hogy a kongresz- ifjúmunkás maga is megrendelte a nyiben a bizalmi tőlük tagsági
szusig melyikük szervez be több Szabad Népet. Ugyanakkor a jó könyvüket f. évi február 15-ig be
fiatalt a tszcsbe. Példájukat szá- felvilágosító munka eredményeként nem szedi —úgy február 15—19
még számos előfizetőt gyűjtöttek.
mos DISz-szervezet követi.
között taigkönyvük kicserélése véA szegvári „Gorkij"-termelőcso- Igy arról számolhattak be a Párt- gett saját érdekükbon jelentkezzenak,
hogy
előirányzatukat
jóval
port fiataljai kongresszusi felajánszakszervezetünk hivatalos heíásukban vállalták, hogy 10 fiatalt i túlteljesítették, mert több mint 1500 nek
lyiségében: Kálvária-utca 8—10 sz.
meggyőznek a nagyüzemi gazdái- I előfizetőt gyűjtettek.
alatt.

A DISz-szervezetek felvilágosító munkája nyomán
új tszcsk alakulnak Csongrád megyében

A házfelügyelők szakszervezeté
pénteken, 16-án délután fél 6 órai
kezdettel taggyűlést tart. A rendját még 5 ifjúmunkás követte, akik őrségi kiküldött ismerteti a 18 éveközül hárman a helyi DISZ vezető- sek bejelentésével kapcsolatos feladatokat. Utána természettudoségi tagjai.
mányi előadás.
Klárafalván az első tipusú tszcs
előkészítő bizottságában 9 ifi van,
közülük kettő DISZ vezetőségi tag.
A maroslelei tszcs előkészítő bizottság szervező munkájában különösen
Csűri Pál DISZ vezetőségi tag jár
az élen. Eddig három ifit és két
felnőttet szervezett be a csoportba.
Ülíésen a két (ermelőcsoportba a
közelmúltban 16 ifi lépett
be. A
helyi DISZ-szervczct
a
pártkon
gresszus tiszteletére vállalta,
hogy
február 24-ig a faluban egy ifi tsz.
csét Szervez.

MSZT-HIREK
MAV nyugdijasok! Az MSZT
február 15-ón, csütörtökön délután
3 órai kezdettel az alsóvárosi kultúrházban filmbemutatót és műsorral egybekötött MSZT-ülést tart.
Üzemi, hivatali, kerületi MSZTkuitúrpropagamdisták részére pénteken, 16-án délután fél 6 órakor
értekezletet tartunk az MSZT-székházban.

Belváros II. alapszervezete, Kölcsey-utca 6. szám alatt 15-én, csütörtökön este 6 órakor békegyúlést
tart.
A Móravárosi MSZT és MNDSZ
TI Z E N H ATM ÉTE R ES szín, cserép MAGÁNYOS férfinek tiszaparti szoFOGLALKOZÁS
17-én. szombaton este fél 8 órai
39 EVES nyugalmazott
járásbíró és gcrcudázatu lebontásra, valamint ba március l-re kiadó. Cím a ki- kezdettel
műsorral egybekötött
19465
nagy irodai gyakorlattal elhelyez- öntöttvas udvari kutállvány vízve- adóban.
MSZT*napot
tart.
zetékhez
eladók.
Római-kőrút
28,
kedne. „Járásbiró" jeligére.
19303

APRÓHIRDETÉSEK

•
19462
EGY fiatal, megbízható, rendszerető emelet.
bejárónőt felveszek. Buspáter-utca KhöS, két ló után való lőcsös pa2, I. 1,
19408 rnszlkocsi eladó. Hajnal-utca 34 sz.
alatt,
ADÁS-VÉTEL
FAEKE 4-es eladó. A homoki földre nagyon alkalmas.
Hajnal-utca
J ó állapotban lévő, fehér
mély
34 szám alatt.
gyermekkocsit keresek megvételre.
ELADÓ 2 darab 11 hónapos ár„Gyermekkocsi" jeligére.
tányiüldő, erős vibarkabát és kél
KESZTYŰ harisnya, divatos kar- nadrág. Szivárvány-kitérő, trafik.
digánok. sálak nagy választékban. HÁROMNEGYED "collos 1.40 cin 75
Tauluszné. Kölesei-utca 3.
cm., 50 cm hosszú, 35 cm széles jó
T A S K A G R'.VMO FONT,
kifogástalan állapotban levő
használt deszkák
állapotban vennék, esetleg lemezek- eladók. Cím a kiadóban.
kel. Címet „Túskagramofon" jeligé- HASZNÁLT bútorokat
veszek és
re.
19473 eladok Singemé, Török-utca 6, KaMODERN nagy íróasztal, írógépasz. puval szemben.
tal, férfi- és gyermekkerékpár, ket. GÁZREZSÓKAT,
gáztűzhelyeke!
les Werlhcim-kassza, ebédlőbútor, (rossz állapotban is) veszek. Fejős,
„Resulta" számológép,
ventillátor, Kossuth Lajos-sugárút 23, fszt. 10.
220 v. és egy öntöttvaskályha eladó. ajtó.
19455
Szent György-utca 14.
19420 VILAGVEVÖ Orion szuper 600 föTEJESKANNÁKAT 25 litereset vesz lint Dugonics-tér 1.
19461
a gyógyszertani intézet. Dóm-tér 2f.
SZOB'A'-TANULÓCSÓNAK,
diófaLAKÁS
asztalok, gázfleckensiilő. japán vá- KERESEK szoba, konyhás, speizos
zák, rézfiókos szekrényke eladó De- lakást, költségincgtérltéssel. llctekák Ferenc-ulca 2. Házfelügyelő.
utca 39b.
49430

KÜLÖNFÉLÉK

SZANTHO

cipőüzlet Kigyó-utca 1

szám alá áthelyezve,
KERÉKPÁR
varrógép,

tása szakszerűen

írógép

javí-

Rádió OKA utal*

ványra, kerékpárgumík.
alkatészek
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca

11 szám
BŐRKABÁT javítás vízhatlan fesléssel szakszerűen készül. Csordás
bőrruha készítőnél, Szt Miklós-utca
7 szám.
HÁZ'A'SSÁG céljából válófélben lévő értelmiségi dolgozó 30—40
év
között dolgozó sportoló nő komoly
ismeretségét keresi. „Egyedül ismeretlen városban" jeligére.
19471
Fl.ACH István
névre szóló társádalmi igazolványt találtak. Igazolt
tulajdonosa átveheti a kiadóban.
ÜZLETHELYISÉG átadó, Belvárosban, víz, villany bent. Olcsóbérű.
Érdeklődni Uj Petőfi-telep 56. utca
i5l4 szám.
19467
TALÁLTAK egy kulcsot
karikára
fűzve.. Igazolt tulajdonosa átveheti a
kiadóban.

IS.

Megalakul a Textilipari Műszaki
és Tudományos Egyesület szegedi csoportja

ELŐRE IFJÚSÁG

A csongrádmegyei DISZ-szerveze.
tek jó felvilágosító munkája
nyomán több tszcs alakult és számos
helyen az ifik vezetésével működnek az előkészítő bizottságok.
Makón ifjabb Bárányi Antal egy
másik ifjúmunkás társával — mindketten már a tszcs tagjai — a pártkongresszus tiszteletére
vállalták,
hogy új tszcst szerveznek. Felajánlásukat már teljesitették, mert
az
új csoport 12 taggal „Béke" néven
n-.cgalakult.
Ugyancsak új tszcs alakult Makó
külvárosában, Dálon is. Az első tipusú tszcs szervezésében Szabó Sán.l
dor a dáli DlSZ-tilkár járt élen. A
roportba ő maga is belépett. Példa-1

1051. F E B R U Á R

Az
MSZT
KözponU
énekkara
rendezésében
17-én, szombaton
este
8 órai kezdettel műsoros
daleetélyt
rendez tánccal
egybekötve.
(Horváth. Mihály-utca
3.
sz., a volt '
Ipartestület
márványtermében,)
DISZ-HtREK

Ma, csütörtökön este 6 órakor
üzemi területi, középiskolai és
egyetemi agitációs felelősök részére értekezlet. Pontos megjelenést kérünk.

A szegedi
„Kossuth Zsuzsanna"
Állami Ápolónőképző szakiskola ez
év februárjában ápolónőképző szaktanfolyamot Indít. A tanfolyam időtartama két év, ezidő alatt a bentlakás kötelező. Kérvényeket február hó 15-ig tehet beküldeni az iskolába, Szeged, Kálvária-u. 1.

lati megoldás tudományos megalapozására.
Ez a társadalmi egyesület és a
testvéregyesületek helyi csoportjai
a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségébe tartoznak és célul tűzték ki a tudományos
továbbképzéssel együtt az élenjáró
szovjet tudományok széleskörű ismertetését.
Az. egyesület alakuló ülése nyilvános és arra minden érdek'ödöt
szívesen látnak.

traktoristák
Most nagyobb lendii'etlel és sokkal több gondossággal foiylk itt a
inunku, inint máskor. A gépállomás dolgozói jó munkával készül,
nek a Fúrt kongresszusára. Valamennyien tettek felajánlást és a
kongresszusi versenyben Ismételten be akarják bizonyítani szereteteket Pártunk iránt. Egyesekés
brigádok versenyeznek egymással.
A gépállomás három brigádja a
Béke., a Komszomol- és az Alkotr.iány-brlgád tágjai u javítási munkálatok során jelentős aayagmeg.
takarítási akarnak e'érnl. A javításoknál saját maguk megcsinál,
nuk egyes géprészeket, ezáltal jelentós összeget takarítanak meg.
A brigádokon betel az egyéni
verseny Is kialakult — és az egyéni verseny élenjárót n párttagokItt van például Fodor Béla elvtárs
szerelő, aki vállalta, licgy a pártkongresszusig
üt erőgépet javít
meg. Szerdán befejezte az ütődik
traktor ja vitását. Fodor Béla brigádja anyagnieglakarílás terén is
szép eredményt ért el. Eddig 4243
forintot takarítottak meg. Jó példával jár elől Fodor elvtárs, hiszen, amint mondja: „Egy eltörött
lengő csapszeg helyett újat kér:
licitem volna, de nddig próbálgattam a dolgot, mig rájöttem, hogy
forrasztással még Igen jól és soká
használni lehet,"
Most egy újításon dolgozik. Kerék nélküli ekét tervez, amelyet
az erőgépre szerelve jóval maga.
sabb teljesítményi
és jelentős
ü/eiunuyagmegtukarítást érnek el
a traktoristák.
Csorba .tánös tagjelölt. Az 4 pontos munkája is hozzájárult ahhoz,
hogy brigádja 4000 forintot takn.
rítoít meg. Csorhg János nzl mondja: „Minden lehetőséget fe használunk m'ra, hogy egyes alkatrésze,
ket itt, a műhelyben javítsunk
meg, természetesen úgy, hogy azne zuvarju vng.v akadályozza meg
u gép teljesítményét.
Ahhoz, hogy
a
brigádok és
egyéni versenyzők jó eredményekel
érnek el, nagy segítséget nyujt a
pártszervezet. Biztos kézzel Iráii.vflju a gépállomás dolgozóinak
munkáját. Kiküszöbölíék az eddi.
gi hibákat és az egyéni felvilágosító munka megszervezésével, az
oktatás kiszélesítésével biztosítják
a kongresszusi verseny sikerét. A
pártszervezet érdeme,' hogy minden egyes dolgozó látja a felajánlások jelentőségét és tudja, hogy
n kongresszust verseny
sikerével
erősili n Pártot és n beké táborát.
A dorozsmai gépállomás pártszervezete nemcsak n kongresszusi
verseny
megszervezésében
ésclnrevite'ébcn ér el kiváló
ered.'
ményckel. A Szabad Nép-kampány
níkultnávnl például 60 ó| előfizetőt szereztek. A Szabad Nép cjöflzctésgyüjtésére bevonták n gépállomás valamennyi dolgozóját és
fe'vllágosiió
munkával mutattak
rá a környék dolgozó parasztjainak, hogy n Szabad Nép olvasásával milyen sokat és hasznosat
tanulnak.
A tcrmclőcsoportok fejlődése is
szívügye a pártszervezetnek.
A
kongresszusi verseny óta a gépállomás dolgozói a pártszervezet ve.
7,élésével a forráskút! és a z,.somból termeléiesnportokba 21 új ta.,
got szerveztek be. De a gépállomás fejlesztéséről sem feledkeztek
meg, hiszen mindig több és tülib
dolgozó paraszt ismeri fel n gépszán lás előnyét. Egyre több lesz
a traktorosok munkája. Mosl 10
fiatal lány tanulja meg a traktor,
szántás mesterségét. Ezeket uz új
dolgozókat is a Pártnak kell megtanítani jól és eredményesen dolgozni.
A gépállomás dolgozói a pártszervezet irányításával a kongreszszusl versenyben Igen
jó ered.
ményt ukaruak elérni. Az n céljuk, hogy n pártkongresszus tiszteletére
tett
felajánlásalkat öt
nappal a határidő e'őtt teljesítsék.
Ezzel is be akarják
bizonyítani,
hogy mennyire szeretik n Pártot
1
és jó munkájukká , nnyngtukarékossággal erősitik hazánkat és n
béke táborát,
(Cs. M.)
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n Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság barátsága
örök és törhetetlen
Ma

egy éte írták
alá ünnepélyes
keretek
között
a szovjet-kínai
barátsági
szerződést

Moszkvában

Tavaly február 14-én Moszkvá- rátság elvére épül. Ez a barátság unió ' és a Kinai Népköztársaság
ban ünnepélyesen aláírták a Szov- örök időkre szól, megbonthatatlan államfői és külügyminiszterei üdjetunió és a Kinai Népköztársaság és törhetetlen.
vözlő táviratot váltottak egymásközötti barátsági, szövetségi
és
Az évforduló napján a Szovjet- sal.
kölc3önöa segélynyújtási, történelmi jelentőségű szerződést. Ezzel Sztálin elvtárs távirata Mao Ce Tunghoz
egyidejűleg egyezményt kötöttek a
kínai Csang Sung vasútvonalról,
Mao Cse Tűiig elvtársnak, a Kinai Népköztársaság központi népi
Port Arthurról és Dalnyijról, to- kormánya
elnökének, Peking.
vábbá egyezményt kötöttek a Kínai
Kérem önt, elnök elvtárs, fogadja szívélyes üdvözleteimet a szovNépköztársaságnak nyújtandó hi- jet-kinai barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződés alá.
telekről.
írásának első évfordulója alkalmából.
A szerződés új korszakot n y l .
lott meg a Szovjetunió és Kina
népei közötti baráti kapcsolatok
fejlesztésében.

Ez a szerződés a szovjet-kinai
barátságot a világ békéje megszilárdításának
olyan nagy és hatalmas erejévé változtatta, amelyhez
hasonló nincsen és nem ls volt
az emberiség történetében.

A szovjet-kinai barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződés azt jelenti, hogy
a békevédelml küzdelem zászlaja alatt olyan országok népei
egyesültek, amelyeknek lakossága eléri a 700 milliót.

A szovjet-kinai szerződés hatarmas
tényező a béke fenntartására az
egész világon, elsősorban a távolkeleten. A szerződés
fő célja, hogy megakadályozza
az agresszió
megismétlődését
Japán részéről, vagy bármely
vele kapcsolatban álló más állam részéről.

Az elmuit évek történelme világosan megmutatja, hogy a Japán
agresszió feltámasztása milyen veszélyt jelent a béke és különösen
a távolkeleti békés Ázsia népei számára. A szovjet-kinai fczerződés.
amely a Japán agresszió megismétlődése ellen irányul, azt jelenti,
hogy a Szovjetunió és a Kinai
Népköztársaság őrt áll a béke felett, őrködik Ázsia népeinek érdekei felett, amely népek békét akarhak és nem háborút.
Az elmuit év bizonysága szerint
a szovjet-kinai szerződés valóban a béke szerződése.

A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság együtt küzd a békéért a
háborús gyujtogatók ellen.
Az amerikai intervenciósok véres háborút robbantottak ki a koreai nép ellen. Az amerikai imperialisták a Koreában folyó háborút
csupán első lépésnek tekintik ahhoz, hogy háborút robbantsanak
ki Ázsia összes népei ellen, hogy
vérbefojtsák a népi felszabadító mozgalmakat és gyarmati
! rabszolgákká változtassák Ázsia
népeit.

A Szovjetunió és a Kinai Népköztársaság következetesen fellép
a koreai kérdés bqk'és rendezéséért.
A világ összes békeszerető népei
cs elsősorban Ázsia népei a szovjet-kinai együttműködésben a távolkeleti béke zálogát látják.
A szerződés előmozdította a
Szovjetunió és Kina nagy népei közötti gazdasági
és
kulturális
együttműködés felvirágzását.
Az eredményes együttműködés
titka abban rejlik, hogy ez a
teljesen egyenjogúságon és a
kölcsönös
tlszteletbentartáson
alapul.

Nincs kétségem afelől, bogy szerződésünk ezulán Is
a Klnal
Népköztársaság és a Szovjetúnió k özölt a barátság ügyét és világ,
szerte a béke megszilárdítását szolgálja,
I. V. SZTÁLIN.

A Kínai Népköztársaság elnöke üdvözlő táviratban
fejezte ki Sztálin elvtárs és a nagy szovjet nép iránti
háláját
Mao

Ce Tung

elvtárs

távirata

A Kína és a Szovjetunió között barátsági, szövetségi és kölcsönös
segélynyújtási szerződés aláírásának
első évfordulója alkalmából kérem Önt, és az Ön személyében a szovjet kormányt és a szovjet népet, fogadja szívből jövő köszönetemet és üdvözletemet,
A Kína és a Szovjetunió közötti barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződés aláírása
nemcsak óriási
segítséget
nyújt az Uj-Kína felépítésében, hanem hatalmas biztosítékot is jeleni
az agresszió ellen és a béke, valamint a biztonság megőrzéséért vívott harcban a távolkeleten és az egész világon.
Felhasználva az alkalmat, kérem fogadja a Kína és a Szovjetunió
népei közötti barátság és együttműködés
továbbfejlődésére és megszilárdulására
vonatkozó
jókívánságaimat.
Mao-Ce-Tung, a Kínai Népköztársaság központi népi
kormányának
elnöke.

Nagy feladat vár az agitátorokra a szövetségi és autonom köztársaságok közelgő választásakor. Képünk Moszkva egyik kerületének
agitációs helyiségét ábrázolja, ahová egymásután érkeznek az agitátor
rok, hogy útmutatást és tanácsot kérjenek
munkájukhoz

Budapest dolgozóínak tiltakozása
a Szakszervezeti Világszövetség
párisi központjának betiltása elten
Az amerikai imperialistákat
kiszolgáló Pleven.kormány nemrégiben, másik két nagy nemzetközi szervezet irodájának betiltásával egyidőben betiltotta
a csaknem 80 millió
dolgozót
egyesítő Szakszervezeti
Világ,
szövetség párisi központjának
működését is.
A fasiszta intézkedés
elleni
felháborodásuknak szerdán dél-

A Párt zászlajáért f o l y ó kongresszusi
verseny állása a m e z ő g a z d a s á g b a n
Egyre fokozódó lendülettel folyik a termelőszövetkezetkben és
termelöcsoportokban, az állami
gazdaságokban, gépállomásokon
és erdőgazdaságokban a kon.
gresszusi verseny.

Termelőszövetkezeteink
és termelőcsoportjaink közül az
elmuit héten többen zárkóztak
fel a mihályi „Táncsics"-termelősaövetkezet és a turkevei „Vörös
Csillag"-tennelöszövetkezet
mellé.
A legjobbak között van a nádudvari „Sztál in"-termelőszövetkezet is. A 4200 holdon gazdálkodó termelőszövetkezet földterületét öt üzemegységre és
ezen belül tíz növénytermelési
brigádterületre osztotta fel. Öt
állattenyésztési, egy öntözéses
konyhakertészeti és egy
rizs.
termelő brigád működik még.
Vállalásuk teljesítése során 70
holdas rizstelepük beépítését a
hét végére befejezték.
A turkevei „Vörös Csillagtermelőszövetkezet hosszailejáratú versenyre hívta ki a nádud.
vari „Sztál ^''-termelőszövetkezetet. A kihívást nagy lelkesedéssel vették tudomásul a tagok és
elfogadták. Ugyanakkor újabb
felajánlásokat tettek a kongreszsz.us tiszteletére. A legjobbak
között van a borsodivánkai „József Attila"-termelőcsoport is.
Jól felkészültek a tavaszi munkákra. Kitisztítottak már
150
máasa tavaszi vetőmagot.
Igen eredményesen teljesítette felajánlását a simasági „Május 1". termelőcsoport
állattenyésztő brigádja is. Három literrel emelték a fejési átlagot. Bevezették az egyedi takarmányozást és a kongresszusig körülbelül 60 mázsa szénát takarítanak meg.

A kinai nép nem felejti el, hogy
az amerikai és angol imperialisták hogyan erőszakolták rá a nem
egyenjogú
szerződéseket, hogy
fosztogatták és zsákmányolták ki
a kinai néoet. Ezek az idők örökre
elmultak. Ezek nem ismétlődhetnek
meg, bárhogy dühöngenek is az
imperialista háborús gyujtogatók
A gépállomások
A Szovjetunió és Kina közötti barátság új alapra, a testvéri ba- közötti versenyben is igen komoly eredmények vannak. Ujabb
A januári T O T O gépállomások sorakoztak fel a
-vigaszdíjra
traktoristák
jó
munkájának
eredményeképpen az élenjárók
felosztásra került
közé. Az elmuit heti eredmé136.976 forint
nyek alapján, jelenleg a jászAzonos jeligével, vagy névvel
szentandrási gépállomás jár az
benyújtott 10 és annál kevesebb
élen. 14 nappal a vállalt határsorozatra sorozatonként
idő előtt kijavítottak 15 trak499 forint,
tort, egy cséplőgépet, 16 ekét.
tíznél több sorozatra soroza4
tárcsát, 9 vetőgépet és 27
tonként
egyéb mezőgazdasági gépet. 100
340 forint
százalékig megkötötték a tavigaszdíj nyeremény esett.
vaszi tervük szerint előirány-

zott területre a talajművelési
szerződéseket a körzetükbe tartozó községek dolgozó parasztjaival és a termelőszövetkezetekkel.

Az állami gazdaságok
kongresszusi versenyében
az
első hat hét alaltt igen jó eredményt ért el a kenderesszigeti
és tápiószelei állami gazdaság.
Ezek az állami gazdaságok már
az előző héten is az elsők voltak. Most felzárkózott melléjük
a mezőhegyesi állami gazdaság
is. A tápiószelei állami gazdaságban már befejezték a traktorok javítását és rövidesen, határidő előtt befejezik a munkagépek kijavítását is. Befejezték
a vetőmag-tisztítási munkát és a
vállalt négy szekér helyett már
hatot javítottak ki. A tehenenkénti fejési átlagot 17 literről
19 literre emelték a tehenészek.
Vállalásukon felül üzembe
helyeztek egy motoros
kukoricamorzsoló gépet is- Kenderesszigeten az állami gazdaság dolgozói közül a tehenészek
tovább növelték a fejési átlagot.
Eredetileg azt vállalták,
hogy
február 24-ig 19 literre növelik.
Az előző héten elért 19.6 literes
fejési átlagot az egyedi takarmányozás maradéktalan
alkalmazásával 22 literre növelték. A
baromfitelep dolgozói 786 tyúknál 250 darabos
tojáhozamot
értek el az újonnan bevezetett
csírázott árpa és főttburgonyatakarmányozással-

Az állami erdőgazdaságok
kongresszusi versenyében a legjobb eredményt az őrségi erdőgazdaság, a Debrecen I. állami
gazdaság 2-es számú üzemegysége és a váci állami erdőgazdaság 7-es számú üzemegysége érte el.
Az őrségi állami erdőgazdaság
dolgozói felajánlásukat a szerfakihozatalnál 50 százalékkal teljesítették túl, ami azt
jelenti,
hogy 856 köbméterrel több ipari fe'használásra alkalmas fát
termeltek
ki. Lemaradt kongreszusi vállalása teljesítésében a zalaegerszegi erdőgazdaság l-es üzemegysége, amely e
heti tervét is csak 73 százalékban teljesítette. Hasonló a helyzet a béiyi állam1 erdőgazdaság
sik'ósi
üzemegységében
is,
amely heti tervét csak 76 százalékban teljesítette.

A gyömöri gépállomás is alaposan elmaradt kongresszusi felajánlásának teljesítésében- Február 24-ig vállalták ugyanis a
gépjavítások maradéktalan teljesítését. Eddig a
legutóbbi jelentések szerint 14 cséplőgépből
csupán hatot, 96 talajművelő gépükből hatvanat javítottak meg.
Komoly hiányosság a munkájukban, hogy 23 traktoruk közül
még egynek a kijavítását sem
fejezték be. Lemaradt a teljesítésben a bonyhádi
gépállomás
traktor, 40 talajművelő gép és
cséplőgépeik kijavítását- Eddig
a 12 traktor közül csak kettőt, a
40 talajművelő gépből harnrincat javítottak ki, a cséplőgépek
közül viszont egyet sem.

A pusztamérgesi gépállomás
dolgozói a
munkagépek felét
sem javították még ki.
Elmaradtak a traktorok javításában
is, a cséplőgépek közül
egyet
javítottak ki, pedig felajánlásukban az összes javítási munkák elvégzését vállalták február
15-re.
Igen gyenge teljesítést értek el
a kongresszusi versenyben
a
termelőszövetkezeti csoportok közül a kertacsomori Haladás-ternielőcsoport és
a Debrecennagyszepesi Ságvári-termelőcsoport.
A kertacsomori Haladás-termelőcsoport vállalta egy tehénistálló felépítését. Az anyagot időben megkapták, de halogatták
a munkák megkezdését.
Csak
négy nappal ezelőtt kezdtek hozzá s így igen elmaradtak a felajánlás teljesítésében- Hasonló a
helyzet a Debrecen-nagyszepesi
Ságvári-termelőcsoportnál
is,
ahol új istálló építését vállalták.
Az anyagot szintén megkapták
ehhez a munkához, de igen vontatottan folyik a munka.
így
a'aposan megkéstek az építkezéssel.
Hátra van még a kongresszusi verseny legdöntőbb időszaka.
Még m'ndig van idő a felajánlások teljesítésére- Megvan a lehetőség arra, hogy jó munkával
kiküszöböljék a lemaradást
és
teljesítsék vá'Ialásukat. Kövessék
az élenjárók példáját,
azokat,
akik már nemcsak felajánlásaikat teljesítették jórészben, hanem eredeti felajánlásukon túlmenve, újabb felajánlások teljesítésével készülnek az MDP II.
kongresszusára.

után tiltakozó nagyaktíva ülésen
adtak hangot Budapest szervezett dolgozóinak képviselői.
A DÉFOSZ-székkázban
ren.
dezett gyűlésen Budapest üzemeinek kiváló dolgozói, élmunkások, szteJhánovistik, szakszervezeteink funkcionáriusai vettek
részt.
A nagyaktíva ülést Harustyák
József elvtárs, a SZOT elnöke
nyitotta meg. Majd Horn Dezső
el,-társ, a SZOT titkára tartott
•beszéde*. A hozzászólások után,
a nagygyűlés határozati javaslatot fogadott el, amelyben elítéli a francia kormány önkényes
intézkedését. A határozatot öttagú küldöttség nyújtja át a
budapeisi francia követségnek.

Visinszkij elvtárs fogadta
a burmai nagykövetet
Visinszkij elvtárs, a Szovjetunió külügyminisztere fogadta
M. Ohnt, a burmai uniónak a
Szovjetunióban akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. A nagyköyet rövidesen
átnyújtja a megbízólevelét
a
Szovjetunió Legfelső
Tanácsa
Elnökéneik.

Sztoljetov, a Szovjetunió
felsőoktatási minisztere
A Szovjetunió Legfelső Tanácsának
elnöksége
kinevezte
Vszjevolod Nyikolajevics Sztoljetovot a Szovjetunió felsőoktatási miniszterévé.
A Szovjetunió Legfelső TamsL
csának elnöksége felmentelte Sz.
V. Kaftanov elvtársat a Szovjetunió
felsőoktatási miniszterének tisztsége elól és egyben
más beosztásba helyezte.

A Szovjetunióban
repülőgépről trágyázzák
a földeket
A Szovjeturió déli kerületeiben a repülőgépek már
megkezdték az őszi vetések és évelőnövények területének trágyázását.
Az idén a repülőgépek már
több mint százezer hektár vetésterület trágyázásáról gondoskodnakAz északi kaukázusi vidéken
az őszi vetés trágyázási munkálataiban sok repülőgép vesz
részt.
Ukrajnában és más
fontos
cukorrépatermelő vidékeken a
repü'őgépek már teljesen felkészültek a tavaszi mezei munkálatokra és a növényi kártevők
elleni harcra.
Jelentős támogatásban részesítik a repülőgépek az erdészeket is.
A mult évhez hasonlóan,
a
repülőgépek résztvesznek a gyümö'csösökben, szőlőkben,
gyapotültetvényeken és lucernákban
lévő kártevők megsemmisítésében js.
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1100 emSier, 200 gépkocsi és 20 löveg
A koreai

néphadsereg
hadiielentése

főparancsnokságának

NAPIREND
1951 február 15, csütörtök
MOZI
Szabadság 6, 8: Mindennapi kenyerünk.
Vörös Csillag 6, 8: Kálin, a sas
Fáklya C, 8: Támadás 6.25-koi
A Fáklya-moziban vasárnap délJött 9 és 11-kor filmmatiné. Bemutatásra kerül a „Fiúk a gáton"
című film.

A Koreai Népi Demokratikus során foglyul ejtették az ameKöztársaság
néphadseregének rikai 2. hadosztály több mint
főparancsnoksága közli, hogy 100 katonáját és tisztjét, valafebruár 12-én a
néphadsereg mint Li Szin Man 8. hadosztáegységei a kínai öiiKéntesekkel lyának több mint ezer katoná*
együft
Vonzsutól
(Gensziu) ját és tisztjét- Zsákmányul ejSZÍNHÁZ
nyugatra fekvő körzetben ellen- tettek 200 gépkocsit, több mint
Üzenet az élőknek
támadásokat intéztek az ame- 20 tábori löveget és sok egyéb
Csütörtök:
„Tolsztoj"-bérlet.
rikai éa liszinmamista csapatok felszerelé&t, valam'nt lőszert.
Péntek: „József
Attila".bérlet.
ellen.
Szombat: Traviata, „Vasvári"Henszon
(Odzio)
irányában
a
Az ellenség nagy veszteségebérlet.
február
ket szenvedett. Az amerikai 7- néphadsereg egységei
Vasárnap délután: „Blaha"-bérhadosztály
500 katonáját és 2-től 6-ig ellentámadások során let.
Vasárnap este: Bcrietszünet.
tsztjét bekerítették. A
harcok I jelentékeny sikereiket értek el.
Hétfő: „Ady"-bérlet.
Az előadások kezdete este fél 8
órakor.

EGY NAP országokon

át

*

A vásárhelyi Kötöttárúgyár Polyák brigádja jár élen a kongresszusi versenyben. Képünkön a Polyák-brigád tagjai: (balról
jobbraj Széli Mihály, Zsoldos Mihály és Polyák István brigádvezető

Táj színház
niszterelnök, akik zárt ajtók möFebruár 15. Deszk: „Házasság
gött mérlegelik, hogyan lehetne mi- hozománnyal" 7 órakor.
nél több dollárt kapni cserébe n
feláldozandó olasz és francia ifjúEGYETEMI-könyvtár hétköznap
ság ezreinek életéért.
reggel 8-tól este 7-ig nyitva. —
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig,
Jugoszlávia

A Finnországban

Kétmillió
forintos
beruházás
a Pick
Szalámigyárban

megtartott szakszervezeti válaSztősokoit a jobboldali szociáldemokraták súlyos vereséget
szenvedtek.
Kilenc szervezeti poziciót • vesztetA Piok Szalámigyár évente
tek, ami r kétszínű, áruló politikai
csak 4—5 hóna.pig volt, üzemiben.
*
magatartásuknak egyenes következménye. A választásokat kővetően a ifjúsága — mint erről „A szociaA Somogyi-könyvtár nyitva: min- Nyáron a füstölők felmelegedészervezett munkások és a demokra. lista Jugoszláviáért" irja, Tito den hitköznap délelőtt
10 órától se akadályozta a téli szalámi kétikus szervezetek hosszan tüntettek minden terrorja ellenére töretlenül délután 5 óráig.
szítését. Az 1949-ben megkezdett
*
• béke mellett.
kompresszor-ház
építésiével, a

Oslóban
és egész Norvégia területén
lázas
készülődések folynak az áprilisban
megtartandó,
n varsói Békekongresszuson résztvett küldöttek beszámolójára.

Berlinben
a német és francia nők képviselői
tartottak közös tanácskozást. A tanácskozáson hozott határozat értelmében felhívással fordultak az össznémet, a francia és az Északatlantiegyerménybe tartozó országok aszszonyaihoz: fokozz&k tiltakozásukat a német nácizmus felfegyverzése és a háború ellen, nehogy Európa is Koron sorsára
jusson —
mondja a felhívás,

megőrizte forradalmi hagyományait Az egyetemi hallgatók illegális szervezetét Rankovicsék nem
tudták felszámolni. A szervezet
minden erejével harcol az imperialisták ügynökei ellen és ezt a harcot viszi a végső győzelemig.
•
A szabad országokból érkező hirek a szocialista munkateljesítmények és az új alkotások sikeréiről
számolnak be.
Pekingből

közölték, hogy 1950-ben 700 ezer
tonna gyapotot termeltek, ami jóval több a tervelőirányzatnál. Ez
a termésmennyiség felülmúlja a
japánok elleni háborút megelőző
mennyiséget, jóllehet kisebb a bePórlaban
vetett terület, de a szovjet munkaolyan nagyarányú tüntetésre
ké- módszerek elsajátítása máris jelenszül a Deportállak, Internáltak és tős eredményekre vezetett.

Ellenállók Szövetsége, hogy a rendőrfőnökség közleményt tócsátólt ki,
amelyben megtiltja, liogy bárki is
tüntetni merjen a csütörtökön Párisbn érkező volt náci tábornokok
ellen. A francia parlamentben kétszer is leszavazták Guy Mollet álInmminiszlernek egy-egy javaslatát.
A javaslatok olyan választási „reformot" tartalmazlak, amelyek a
népjogok további megszorítását célozták, A két javaslat elleni parlamenti harcot a kommunista képvlselök vezették.

Tankénti

jelentések arról számolnak be,
hogy Uzbekisztánban 5 év alatt
50 nagy vizíerőmüvet építettek és
helyetlek üzembe. Sok kolhozban
vezették be máris a viziművekkel
termeit villanyáramot, amely újabb
nagyszerű
terméseredményeket
igér.
Lezigy clországba n

januárban összesen 132 új termelőszövetkezet
alakult.
Ezekkel
tizenegyezer munkás sztrájkol. 'A'ki- együtt most már közel két és félkötőmunkások nagygyűlést
tartot- ezer termelőszövetkezet működik
tak, amelyen n szervezet háromezer Lengyelország terüeltén,
Iaradonban

tagja jelent meg. Követelték, hogy
bocsássák szabadon a korábban vád
alá helyezett és letartóztatott
hét
munkásvezetöt. A nagygyűlésen kimondták, hogy február 80-án, a hét
vád alá helyezett tárgyalása napján
újból sztrájkot rendeznek.

A Prágában

megtartott Világifjusági találkozó
után a Végrehajtó Bizottság határozatot hozott, amelyben kimondja,
hogy a legközelebbi berlini találkozó alkalmával hatalmas bcketünieOlaszországban
tést rendez. A találkozóra az öt
világrészből' és Európa több fontos
összeült a két háborúimádó: Ple- központjából békestafétáknt indítaven francia és de Gasperi olasz mi- nak. A VIT ideje alatt több mint
száz moziban mutatnak be háborúellenes filmeket a résztvevő orszáSZ4BADSÁG
gokból.
(BELVÁROSI)
FILMSZÍNHÁZ
TELEFON!

Tiranából

40-25

Február 2 l-ig, szerdáig

Mindennapi
kenyerünk
VÖRÖS CSILLAG (Korzó) MOZI
ír

T E L E F O N : 33-44

=====

Február 16-ig, péntekig

Kálin, a sas
Széchenyi

-

FflKLYQ

filmszínház

TELEFON: 34-77

Február

15-ig,

u

•

csütörtökig

Támadás 6.25-!;or
V a s á r n a p délelőtt 2 előadást
t a r t u n k 9, 11 ó i a k o r

Fiúk a gáton

Jegyelővétel péntektől

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

azt a hírt lcözli a Pravda, hogy
felépült az évi húsz millió métert gyártó albániai textilkombinát
és befejezés előtt áll a selitai nagy
víxierőmü felépítése. A textilkombinátot szovjet gépekkel szerelik
fel. A hatalmas teljesítményű textilkombinAtot a nép kívánságához
képest ,.Sztálin"-komhínátnak nevezték el. Ehhez hasonló üzem még
nem épült a balkáni félszigeten.
A vízierőmű is olyan alkotás,
amelynek megvalósítását a kapitalizmusban elképzelni sem leheteti
volna. Építéséhez hét kilométer
hosszú csöalagutat kellett fúrni a
tiránától keletre húzódó hegyekben.

raktárhelyiségek hűtése. A munkálatok
nagyrészt
1950-ben
befejeződtek, ebben az évben
már
valamennyi kompresszor
működni fog. A 2 millió forintos
Múzeum: hétfő kivételével minden kompresszorok üzembehelyezésé- beruházással az üzem idényjelnap délelőtt 9 órától délután S vel lehetővé válik a füstölők és legét teljesen megszüntetik.
óráig.
*
Állandó éjjel-nappali szolgálatot
tartanak a következő gyógyszertárak: 72. sz. Klauzál-tér 9. 71. sz.
Petőfi Sándor-sugárút
41/6., 67.
sz. Kossuth Lajos-sugárút 31. Este
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Uj'
A Győri Vagon- és Gépgyár- lebonyolítása érdekében, így az
szeged. 68. sz. Kálvária.tér 7. Reg- ban 1952-ben készítik el a bu- ál'omáson mindössze 20 másodgel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. dapesti földalatti gyorsvasút el- percet kell tartózkodni a vonatSzent György-téri. A
Földművesa nak. A kocsi falai
mellett 54
utcai gyógyszertár este 7-ig. 57. ső próbakocsiját. A kocsi
sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógy- moszkvai Metró kocsijainak min- rúgozoít bőrbevonatú ülést heszertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig tájára, a modern szerkesztési él- lyeznek el s a középső szabad
nyitva.
veknek
megfelelően,
könnyű terület az állóhely. Egy kocracélvázas, hegesztett kivtelben ba összesen 240 utas fér
beIDÖJARASJELENTÉS.
Változó készül- A kocsi
négytengelyű, A jármüvet villamos-, lég- és
keleti, helyenként élénk délnyugati
nyugati szél .A hőmérséklet kissé minden tengelyt egy-egy 110 ló- kézifékkel látják el.
erős villamosmotor hajtja. EleA kocsi hossza 19 3
méter,
csökken.
vezetőfülke,
ebből szélessége 2,7 méter, magassága
VÍZÁLLÁSJELENTÉS.
A
mai jén van
tiszai vízállások: Szolnok 94 cm 30 nyúlik a nagy utasfülke, amely- 3.5 méter lesz- Az első minta%, Csongrád 28 cm 36 %, Szeged nek mindkét oldalán 4—4 kettős kocsit a HÉV vonalain próbál75 cm 28 %. A Maros Maikónál 4 tolóajtó lesz a forgalom gyors ják ki.
cm 10 %.

A jövő évben elkészül
a budapesti földalalti gyorsvasút első próbakocsija

*

Kossuth-rádló

7. Vidám hangszerszólók. 7.20 A
rádió népi zenekara. 8 Dalok. 11.30
Elbeszélés.
11.50 Hanglemezek.
12.15 Régi és új farsangi énekek.
12.45 A rádió szórakoztató zenekara. 14.10 A rádió gyermekújság
műsora. 14.45 Szomszédaink — ba.
rátáink. 15.30 Vonó rnekar. 15.40
Dalok. 16.25 Alapfokú politikai iskola. 17.10 A Néphadsereg híradó
ja. 17.30 Hanglemez.
17.50 Üzemi
levelezőink jelentik. 18.05 Fel, ifjúmunkás! 21.20 Népdalok és bal.
íadák 22.25 Magyar művészek muzsikálnak. 23 Tánczene. 23.30 Szórakoztató zene.
Petőfi-rádió

7 Verbunkosok.
7.35 Erő —
egészség. 7.45 Hanglemezek, 8.30
Szovjetunió a szocializmus országa. 8.40 Szórakoztató zene. 10.10
Zongora, hegedű. 10.50 Tánczene.
15 Zenekari muzsika. 15.40 Fiatalok
zenei újságja. 16.10 Vonósnégyes.
16.60 Elbeszélés. 17.10 Fúvósötös.
17.20 A Kongresszusi Képes Al.
bum ismertetése. 17.35 Melódiaegyüttes. 18.40 Sziv küldi szívnek.
19 Előadás. 19.15 Népzene. 19.45
Tánczene. 20.15 Szöktetés a n e
rályból. 21.30 Az Opera II. és III.
felvonása,

Cseh P á l

temetésén megjelenlek, és

| daliminkut részvétükkel, koszo- J
megemlékezésükkel |

enyhítették,

Ibolya

es

Lóránd György
az Állami Operaház művészeinek operett- és opera-estje. Bclépő-díj 2 forint.

az 1951. évre, az alábbi vezetőséget
választotta meg: E'nök: Bálé János ftörm,, alelnökök Anta'i József hdgy. Bité Vi.ice elvtárs, a
Szegedi Pártbizottság tavja, Szlavek János örgy. Pintér Péter fhdgv,
Schernell Győző hdgy, í eregi Bálint fhdgy, főtitkár: Perényi Oszkár őrgy. Szakosztályvezetők: labdarugó- Lftkös Elek törm., birkózó:
Papp Gyu'a ftőrm., ökölvívó: Tá lai András törm., röplabda: Endreffi Lóránt fhdgy. atlétika: Varga
József alhadgy., lövész:
László
Béla ftörm., kerékpár: Szabó Irtván törm., teke: Fekete István
törm., sakk: dr. Csikós Mik'ós
szdis, asztalitenisz: Szentirmai Ernő szds.
Az új vezetőség nevében Báló János ftörm. mint az egyesület új
elnöke mondott köszönetet a kapott bizalomért és beszédében kihangsúlyozta, hogy az új vezetőség
Pártunk irányvonalát, a jövőben is
szem előtt tartja,
A közgyűlés végül hálájának és
könzönetének kifejezésképpen üdvözlő táviratot küldött Rákosi elvtársnak. Farkas, Nógrádi és Ilku
elvtársaknak.

DELMAGYARORSZAG

fáj-

a Hungáriában

Darvas

A Szegedi Honvéd SE megtartotta évi rendes tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen a honvédelmi
minisztérium képvi se'etében megjelent Furinda Mihály főhadnagy.
A Lzépcn feldíszített közgyűlési teremben a gyűlést Lőkös Elek törm.
alelnök nyitotta meg és üdvözölte
a megjelenteket, majd Perényi
György főtitkár tarlotta meg az
elmúlt évi beszámolóját. A beszámo'ójában kiemelte
az eredményeket, de rámutatott a hiányosságokra is és a jövő évre feladatként elsősorban a hiányosságok
kiküszöbölését jelölte meg.
Befejezésként
a következőket
mondotta: Vezetőinknek és versenyzőinknek a jövőben is törekedni kell, hogy a honvéd színeken
keresztül emeljék Szeged
város
sportját és honvédségünk a sporton keresztül is összeforrjon dolgozó népünkkel.
Ezután a számvizsgáló bizottság
je öntése hangzott el, melyből kitűnt, hegy az egyesület vezetése
az elmúlt évben 21 százalék meglakari'ást eszközölt.
Az elmúlt évi vezetőség leköszönése után került sor az új tisztikar megválasztáséra. A közgyűlés

Gyuris visszatért Szegedre
Ma Petőfi SE—Sz. Lokomotív
Köszönetünket nyilvánítjuk ]
edzőmérkőzés
Gyuris JánoR, a volt SZSZMTF,
jóképességű balhátvédje, az őszi
mindazon rokonoknak, munkaA Szegedi Petőfi SE ma délután
idényben a Dióagyőri Vasas csa- 3 órai kezdettel az újszegedi pátársaknak, júharátoknak, isme.
patában játszott, visszatért végle- lyáján edzőmérkőzést játszik a Szerösöknek, akik
gesen Szegedre és a tavaszi idény- gedi Lokomotivval.
ben valószínűleg a Petőfi SE védelmét fogja erősíteni.

r(likkal,

MA ESTE

A Szegedi Honvéd S E közgyű'ése

A RÁDIÓ MAI-MÜSORA
FEBRUÁR 15, CSÜTÖRTÖK

Gyászoló család.

Békési BéSáné

Ma

Honvéd—Dózsa

edzőmérkőzés

Ma délután 3 órai kezdettel a
Szegedi Honvéd a Szegedi Dózsával játszik edzőmérkőzést az Adytéri pályán.
A Szegedi Petőfi SE
játékosértekezlete

A Szegedi Petófl SE értesiti
tagjait, hogy péntek este 6 órai
rövid szenvedés után elhunyt.
kezdettel a Klauzál-téri klubhelyi| Temetése február hó 15-én dél. | ségében játékosértekezletet tart,
után fél 4 órakor a Belvárosiamelyen
úgy a volt SZSZMTE,
temető kupolacsarnokából,
mint a volt KASE játékosok megGyászoló család.
jelenése kötelező.
szül. Pletlkaszlch

Janka

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

Nyomda,

Szeged,

Felelős vezető: Priskin Sándor,

