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A Kreml csillagainak fénye megvilágítja
a szabad magyar nép útját
— mondotta

Nyikityin

elvtársa
Magyar-Szovjet
esti
ünnepségén

Szerdán este az Állami Opc rahúzban a népköztársaság minis-.
Icrtanácsa és a Magyar-Szovjet Társaság díszelőadást rendezett n
Magyar-Szovjet Barátság Hónapja ünnepélyes megnyílása alkalmából.
Hél óra ulán néhány perccel foglalt helyei Rákosi elviárs és
felesége a díszpáholyban. A nézőteret zsúfolásig megtöltő közönség
égi/emberként áll fel, midőn megpillantja Rákosi elvtársat és hOSzszúrhosszú perceken át szűnni nem akaró lelkes tapsviharral köszönti
a magyar dolgozók szerelelt vezérét és bölcs tanítóját.
Az elnökségben foglalnak helyet többek között: Farkas Mihály
elvtárs, honvédelmi miniszter, a Magyar Dolgozók Pártja
Központi
Vezetősége titkárságának tagja, Rónai Sándor elviárs, a népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Dobi István, a minisztertanács elnöke, Erdei Ferenc földművelésiig yi miniszter, a Magyar-Szovjet
Társaság elnöke, Kállai Gyula elvtárs, külügyminiszter, Darvas József közoktatásügyi miniszter. Bognár József belkereskedelmi miniszter, Rusznyák István, a Tudományos Akadémia elnöke. Nógrádi
Sándor elvtárs, a honvédelmi miniszter első helyettese, Mihály fi Ernő népművelési miniszterhelyettes, továbbá J. D. Kkeeljov elvtárs, a
Szovjetunió nagykövete, Szmintov elvtárs, a szovjet nagykövetség
első tanácsosa, valamint Vaszilij Nyikityin elvtárs, a seóvjcl küldőitseg vazetője és a küldöttség tagjai.
RŐnai Sándor elviárs, az Elnöki
Tanács elnöke nyitotta meg az ünnepségei, lelkes taps közben üdvö.
zfílve a megjelenteket.
Ezután Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter,
a MagyarSzovjet Társaság elnöke mondott
beszédet.
Felszabadulásunk pillanatától
kezdve a nagy Szovjetunió támogató ereje mellett,
állandó
forrása
lett munkánk eredményeinek, a szovjet nép életének
és mindenekfelett a szovjet szocialista társadalom minden területének a megismerése— A Szovjetunió megismerése
a megvalósult szocializmus gazdag és lenyűgöző világát hozta
közelebb népünkhöz s
feltárultak
előttünk mindazok a távlatok, amelyek, a
példát követve, a mi népünk
számára is elérhetők.
Az első két barátsági
hónap
szinte gátszakadásként szabadi*
totta fel népünk érdeklődését és
lelkesedését a Szovjetunió,
a
szovjet ember iránt.
— Hasonló jelentőségű lépések a szovjet éa magyar
hép
barátságának fejlesztésében
és
számunkra a Szovjetunió megismerésében azok a
küldöttéégek, amelyekben ipari
tnüttká"
sok, dolgozó parasztok és értelmiségi dolgozók tettek kölcsönösen látogatást. Iparunk szocialista átszervezése alapján
akkor
lett ellenállhatatlan erejű
tömegmozgalommá
a szoeialista
munkavorseny, amikor
élenjáró szovjet
sztahánovisták átadták tapasztalatai*
kat a magyar munkások ezreinek.
Mezőgazdaságunk szocialista fej*
lesitesének az adott
MMÖhöS
lendületet, am'kor
egyniásut&n
két ízben
magyar
paresztiküldöttség járt a Szovjetunióban.
El eeín képzelhető, hogy ku|.
túránk fejlődésében olyan for*
dulflfot tehettünk volna,
ami
ma megy végbe, ha n szovjet
kultúra, « szovjet művek egyre
növekvő tömege nem mutat példát és nem ad lföWeflén segítségét.
Másik
nagy
Jelentősége
á
mflgyar-szovjét barátság ú j eseményéinek az, hogy
népünk éppen most ú j nflgy
feladatokra
készült fel, s
ezek
megvalósításában
nyújt d á m u n k r a segítséget
a nagy Szovjetunió.
— A Magyar Dolgozók Paffja
ti. Kongresszusa hatalmas feladatúkat tűzött
népünk élé,
kitűzte ást á féladafót. hogy
ötéves tervünket jelentékenyen felemeljük és különösen
me*figaz4aságnnk elmaradottságát küzdjük le.
méZőgaídaságunk
szocialista
fejlesztése útján. Ezek a feladatok azt követelik népünktői,

Barátsági

Hónap

sák Magyarországon a
irodalom remekeit.

szerda
szovjet

Világszerte készülődnek a nők
a Nemzetközi Nőnap megünneplésére
A Szovjetunióban a Nemzetközi
Nőnap megünneplésére nagy előkészületek folynak. Az üzemekben és
gyárakban, a kolhozokban és intézményekben előadásokat és felolvasásokat tartanak. A könyvtárakban,
klubokban és kullurházakban, kiállításokat szerveznek.
'A szovjet nők lelkesen készülnek
a küszöbönálló ünnepre. A munkásnők közül sokan sztahanovista
műszakban dolgoznak a Nemzetközi
Nőnap tiszteletére.

Nőnapra telt vállaiások teljesítéséről.
A Rielski Textilüzemben például
a munkásnők Só százalékkal túlteljesítették
a Nemzetközi Nőnapra
ietl vállalásaikat.
Huknrent

— A Magyar-Szovjet TársaA Román Demokratikus Nőszöság a2t a nemes célt ezolgálja,
vetség szervezeteiben lázas munka
hogy fejlessze
a
kulturális
folyik a Nemzetközi Nőnap mélló
kapcsolatokat a magyar és
a
megünneplésére.
Az
üzemekben,
szovjet nép között és megismergyárakban és a szántóföldeken
az.
asszonyok
gyűléseket
tartanak,
tesse a magyar népet a világ
Va ra6
amelyeken kifejezik elszántságukat,
leghaladottabb kultúrájának,
a
hogv
megvédik a békét. A Lugoji
A
Lengyel
Egyesült
Munkáspárt
szovjet szocialista
kultúrának
központi lapja közli, liogv napró'.- Selyemszövő üzeni nőszervezete el.
eredmény, ivei.
napra érkeznek llfrek az ország va- határozta, hogy március 8-án
lamennyi részéből — a Nemzetközi üzeni dolgozói műszakot larlannk.
A szocialista kultúra a dolgozók millióinak kultúrája,
ez a
kultúra
formájában
nemzeti, következetesen humanista, tartalmánál fogva
pedig általános emberi.
A békeszerető magyar népnek létérdeke a béke megvédó.
hogy tovább fokozzuk ipari terse. A szovjet népben olyan
,,A magyar asszonyok is az első szuny szabadságharcot ruhában vomelésünk ütemét és teljes erőnikmegbízható barátot lát, aki a sorokban Mtsden.sk a békéért. Kél nult fel.
kel vigyük előre
mezőgazdasávilág valamennyi
népével el- világháború szenvedései árán ta„Március S-át az idén úgy akar.
gunk szocialista építését.
szántan védelmezi a béke ügyét. nulták meg, hogy a békéért har- jnk ünnepelni, hogy még jobban
— A Magyar-Szovjet Barátság
colni kelt. Megérlelték, hogy csa- harcolunk a békéért, min', eddig:
A szovjet nép minden törekládjuk éleiének és boldog jövőjéHónapja
minden
eseménye,
vése alkotó munkára
irátovább fokozzuk
nek védelme, a béke megőrzése ma
minden eredménye,
egyformán
nyul. A szovjet emberek
elsősorban áldozatot követel tőlük.
toljositmányünket".
azt a legfőbb célt szolgálja, hogy
Abban, hogy 3 éves tervünket haminden gondolata a béke
alkotó
munkánk
eredményét,
táridő elölt teljesítettük, hogy öt- Ezt írták a Szegedi Kenderfonómegszilárdítása.
a békét megvédjük.
Ezért a
gyárban az MNDSZ-asszonyok faNyikityin elvtárs a Béke Vi- éves tervünk eredeti célkitűzéseit liújság cikkükben. ígéretüket beMagyar-Szovjet
Barátság
Hó.
menetközben hatalmasan megnövel,
határozataival
kap. keltük és eszel a szocializmus épí- váltották, Gyimóti Istvánná víz.:-)napját eleÖEorbftn és mindenek- lágtanács
tésének Ütemét meggyorsíthattuk fonónö március 6-án 03 kilogra.
felett annak az alkalomnak te. csolatban kijelentette:
mot, 7-én pedig 65 kilogramm terMi, szovjet emberek, szívvel, hazánkban — jelentős réste van a melt. Sári II. Józsefné 5 százalékklntjük, amikor
lélekkel támogatjuk a Béke V i . magyar dolgozó nök lelkes mvnhv. kal fokozta IcljCíttményét egy nap
a nagy Szovjetunió szeretelágtanácsáliak félhívását és nem jdnuk" — ifja a* MDF Központi alatt. Detéri Istvánné szárazfonótének és barátságának jeVezetősége a magyar nőkhöz inté- liő a március 6-i 222 kilogra .nos
kételkedünk abban, hogy
mingyében népünk minden erezett levelében.
teljesítményével sZemben 7-en 235
den szovjet ember aláírja ezt a
jét
mozgósítjuk
a
béke
A március 8-í Nemzetközi
Nő. kilogramot' termelt.
békeszerető
népek
akaratát
kimegvédésére.
nftpot a békeharc jegyében ünnepA dolgosé nők, ennkor teljesítEzután Vaszilij Nyikitin élv- fejező okmányt.
lik meg á haladószellemíi nők viményükéi
fokoz lálí,
gyermekeik
lágszerte.
A
Nemzetközi
Nőnapra
A
sztálini
eszmék
fénye
sutárs, a szovjet delegáció vezetőboldogabb jövőjét, a béke védelmét
1
gározza be a világ egyszerű em- Váló készülődés során a szegedi tartották szem előtt. Békében akaje stóla 1 felasszonyok az Üzemekben még na- rom nevelni fiamat arra a kötelesNapról-napra
növekszik és bereinek életét,
gyobb termelési eredményeket ér- ségtudásm és szeretetre, umtrcl
a Kreml csillagainak fénye
erősödik a sióvjet és a magyar
ték el. Szegeti dolgozó asszonyai hatónknak tartozik" — ezt monda ha]adó emberiség útmutató
r.ép barátsága.
is trtegéftik: Má az a legszebb féi* ja a Késárugyár egyik dolgozója,
világítótómya, mely megviláE7. a barátság a liáború tüadatuk, hogy a termelő munkából Géczi Jússefné slancoló, aki a kongítja a szabad magyar nép ra,
még nagyobb mértékben kivegyék gresszusi verseny, óla larija 156
zében született,
amikör a
gyogó holnapjának ötjét is.
a részükéi és A termelés fokozásá- százalékos átlageredményei.
súOVjet hadsereg szétzúzta
béke,
Á Szilárd és tartós békéért har- val erősítsék a nemzetközi
A Texlilkóffibitiál dolgozó) női
a hitleri Németországot és
front
magyar
szakaszát.
már nem egyszer bebizonyították,
coló
magyar
"ép
barátságban
fe'szahrditolta a magyar néA kongresszusi versenyben igen hogy
akar élni
valamennyi békeszepet a fasizmus igája alól,
sok szégedi üzéftíbért
rető
héppel.
A
magyar
nép
a
A szovjet nép hagy örömmel
a »zov|»t nők példé ét követik
egyik
légjobb
és szeretettel figyeli a magyar Szovjetunióban
nők jártak az éten.
és á ti agy Szovjetunió Útmutatása
hogy
nyőítián, Párltlrtk' vezetééúkel frtt"
ht-p
cfedméhyeit és
Sikeréit. barátját látja- Jól tudja,
Az üjszegedi Kendergyávban pél- colnsk a béke megvédéséért és
Meggyőződésé, högy a magyar az imperialisták ölik meg a kodául Tóth Rózsi szövőnő nyerté el mindennapi munkájukkai erősítik
dolgozók
becsülettel
teljesítik reai g y e m ekeket és asszonyoa köfigrésdzüsl zászlót és ,.A sző* a béke táborát. Március 7-ért d kárelső szocialista ötévéS térvüfcet- kat és neon azok. akik a Turkmén
1§2 toló MND8E Béke-brigádja 110
átala- vő legjobb dolgozója" címet
Országunk népeinek kultúikap- főcsatornát építik, akik
százalékra, teljesítette normáját. Né•százalékos
átlagteljesítményévé'.
meth Vilmosné nyujtós 1.3 százacfcobitai egyre jobban erősödnek kítják a természetet az egész
Az
előfonóban
Gulyás
Mihályné
a
lékkal fokozta teljesítményét. Kaity
boldogsága érdekéés kiszélesednek. A klasszikus emberiség
mai napig tartja 205 százalékos Mái'git előfonón;'), aki két gépért
ben.
magyar irodalom és
átlagteljesítményét,
sőt Vál látta, dolgozik, 114 százalékot teljesített.
a "szabad Magyarország ú j
Szilárdan hisszük, hogy
né- hogy ezentúl négy gépen dolgozik.
„Érős vagyok
a békeharcban,
művészete
egyaránt
igén
peink
IcUltúfRSpCsólátáinak ki- A stuppoióbán Körösi Lajosaié 93
mert tudom, hogy még' Sokan, nanépszerű és megbecsült A
szélesítése, barátságunk
meg- százaiéhről 118 százalékra foköZta
gyon sokan akarják UgyaftaZt, amit
szovjet hép körébén.
szilárdítása még jobban
Sáöl- teljesítményét, Az üzem
dolgozó Sn rtt az országban és azon, túl is."
1
Á barát magyar nép. a Szov- gálja a békéért vívott harcnak asszonyai máféiüs 7-5n még ná. Ezt mondta munkatársának Pa'-ócz
jetunió sokoldalú,
önzetlen é* és a népek biztonságának kö- győbb iél'késédéssel fogtak
mun- Miháíyüé. amikor reggel munkába
testvéri segítségére
támaszkod- zös Ügyét,
fejezte be beszé- kához éá §—4 Százalékkal fokozták kezdett. Tudja, hogy
va és felhasználva a szocialista déi;.
efldigi eredményeiket. A nőnap álkél gyermeke biztos lövőjét
építés tapasztalatai, arra
I®Vaszilij Nyikityin elviárs sza- káírnából 15 űj tágot szerveztek be
segíti
elő azzal, ha egyre fokozza
rekíZÍk. hogy riiiflél álapóSabbfái v a i t hosszantartó viharos taps áz MNpSÍÍ.Bé. Igen sokan
az
mégisrnérjé * Szovjet nép kül- és leikés éljenzés fogadta.
MNt)S2-asszonyok közül résztvesz. téljésiftiiényét. Mint MNDSZ-asz,
turéját és művészétét- Sóhá »é»l
Eíútáfl Urtnepi íflüsor követke- nek a szabadságharcos kiképzés- Sjmny a Nemzéthözi Nönápot fflég
ben is. Március 7-én 2 sZázád ásZ- jobb munkával ünnepélté, tervét
trpasfctált
érdeklődéssel elvas-zétt.
148 százalékra teljesítette.
Nem
sokkal marárít rrtégöfté Hegedűs
Júlia keresztoísóző. aki 135 száza-)
lékóa efédményt ért eí,
Csohgrád megye
mezőgazda* legjobban
végző
gépállomás port 5 Hold borsót vetett már e|.
sági dolgától, ahol at időjárás lett a megyében.
A
Szegődi
Cipőgyárban az
18 hold árpát vetett öl á de.szfki
Megengedte, téljés erővel hozAi állatni gá2d,1ságókban is „koesufhMennelőcsOporf,
a ;MNDSZ-ass*otiyok járnak élen a
zákezdtek a tavaszi föótógazda- megkezdődött, a t&vaSzi munka. A ruésajárási „Kiss Imré"-ter- termelésben. A Nemzetközi Nőnap
S9g| öüifiMlatcflthoz. .
A
génesháti
állami gazdaság ttetősfcöVeflieaet 5 hold bihorbe- kiszléíetére félajaníást tettek és
gyálaréti „Komszomol" vállalásukat már teljesítették. Így
A kiskundo rozs mai
gépállo- 10 hold vöröshagymát, a kutasi- rét. a
más. amely klfünt á megyében úti állami gazdaság 5 hold hagy- 30 höld árpát vetett el.
értek el 115 százalékos üzémállá.
A lérrti példák is azt mutatkongresszusi
felajánlása telje- mát fákettt már el. Az újvárosi
gót.
állatni gazdaság 2á hóidon elve- ják. hogy az idő
megérett a
sítésében is, mintegy 75 száSzeged dolgozó női a termelés
tetté a borsót. A
megye vala- vétéere,
s
mezőgazdaságúnk
zalékra téljesátette Erterwxiéf.kömennyi állami
gazdaságában szocialista szektorainak dölgo. fokbzásávai bebizonyították,
hogy
tési téfvét, a traktorosok a ta- végzik a tálajművelési munkála.
megértették féladatukat a
békezói,
akik
fontos
feladafukhak
lajniűvélési
műnkéi átokban
is tókát, a mutrágyagaórást.
tekintik mezőgazdaságiink
fej. harcban. Éppéii ézórt még fokoszép eredményeket érnék él, A
A
termelőszövetkezeti
cso.
lésztérét, m á f
hozzákezdtek és zottabban ki akarják venni részüműit héten
399
normalhoidáj pöftók jégjöbbjai a
tavaszi
a
tavaszi ket új, módosított 5 éves tervünk
teljesítettek talajmüveléfebéft. A Mezőgazdasági Munkában is ki- siteéreseh végzik
Munkát.
A
példák
hássáúak
éef- téljésitéééből és így hazánkat még
mórahálfr.i
gépállomás á mult váló példával .iámak élen a
minden dolgozó
pa. gazdagabbá, a bóké még érősébb
hététi 698
nofmálholdat téljé- dolgozó parasztság előtt. A m a . kénticen
bástyájává teszik.
„Kossaith"-terme18c»o-fáMttra Csongrád megyében
íHfétt, érzel á frt.VáSíi MUflkát roslelej.

A szegedi üzemek MNDSz-asszonyai

a termelés fokozásával tették még nagyobb ünneppé
a Nemzetközi Nőnapot

Sikeresen folynak a tavaszi munkálatok a megyében
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Lelken felajánlások
a szegedi üzemekben
április 4-e méltó
megünneplésére
Az újszegedi Kenderszövő a kender-len szakma legjobb eredményét érte el
a Központi Vezetőség kongresszusi zászlajáért folyó versenyben
Meg éteriken él minden dolgozónkban a kongresszusi
munkaverseny
nagyszerű lendülete s máris újabb
értékes munkafein júniusokat tesznek a szegedi üzemek dolgozói nagy
nemzeti ünnepünk, április 4-e méltó megünneplésére.

190 százalékra emeli eddig
elért
154, illetve 185 százalékos eredményét*
Ezenkívül üzemünk
valamennyi dolgozója vállalta, hogy
a
kongresszusi versenyben elért színvonalai megtartja és továbbfejleszti.
Éljen a Szovjetunió," annak dicső
Hadserege. ,Éljen győzelmeink szerIr úistaaedl Rendersrövö dolaorél
vezője, a Magyar Dolgozók Pártja, s
fokozzák a konnressztisl tersen? sárin szeretett vezérünk és tanítónk, Rákosi Mátyás elvtárs!
álért eredmanyaket
Szegedi Kenderfonó dolgozói.
Az
Újszegedi Kender-Lenszövő
vállalatpál kedden már. o kora regI Taiilltoaklaátlan rtüi
geli órákban egyre többen keresték
ÍM rialoort tatt falafioláit
fel a szakszervezet, vállalatvezetőáprilis 4-ra
ség funkcionáriusait, hogy szeretnék bejelenteni
munkaielajántásu.
kai. Elsőnek Szűcs (ijrörgvné elvtársnő tett felajánlást.
Vállalta,
hogy a kongresszusi versenyben eléri '50 százalékos termelési ered>ményél 180 százalékra emeli és ver.
senyre hívju szövötárSát,
Lippai
Szilveszternél. Szabó Itafarlné
is
páros versenyre hívta Józó Józsefnét. Ifjúmunkások közül, , Károlyi
Erzsébet 4, B. Kovács Irén 11, Hortobágyi Mária 8, Malinovszki Hona
0
százalékos
tcljesítményemelcst
ajánlott fel. Malinovszki Ilona ezenkívül versenyre hívta Sziics JúliátA dolgozók öntudatos inunkafélajánlása április
4-re még tovább
fokbzódolt, amikor kedden délután
megkapták Budapestről n táviratot,
amelyben értesítették a dolgozókat,
bogv a kongreaazusi versenyben elért eredményével országos viszonylatban a kender-len szakmában elsö helyre került az. Újszegedi Kendergyár. Mikor a dolgozók meghallották a htrt,
még jobb kedvvel
folytatták munkájukat a megfogadták, liogy a kongresszusi' versenyben elért eredményüket továbbra is
megtartják. A szövő- és a keresztorsózok azonnal elhatározták, hogy
április 4-re versenyre hívják a Textilkombinát gvűrüsfonöit és keresztoisózóil. A műszaki dolgozók közül
a
Rószijszkv-brigád
felajánlotta,
liogv április t-re újítás bevezetésével 30 százalékkal meggyorsítják a
ponyva gyártását.

te itt be elsőnek munkafelajánlásqt. A brigád vállalja, hogy a leszedés! időt 0.97 percről 0.85-re csökkenti. A DISZ teszedő-brigád
is
folájánlotta, liogy leszedési
idejét
0.9g percről 0.9Ó percre csökkenti.
Egyéni vállalások közül kiemelkedő
Jójárt Anna felajánlása, aki
108
kilóról " 0 kilóra növeli termelését
és 3.35 kilóról 3 kilór
csökkenti
selejtjét.
Majlát Jtíli
18 kilóról
szintén 110 kilóra emu. termelésétS vállalta, hogy minőség terén
a
formahibás csévék szániát
32-röl
27-re csökkenti. Stég Mária is 1
kilogramos termelésemelést és
9
formahibás cséve csökkentést vállalt. A Szegedi Textilkombináthan
Hasonló lelkesedéssel folyik
az csupán szerda délelőtt 198 dolgozó
április 4-i inunkafriajánlás a szege- lett értékes munkaielajánlást ápridi Textitkombiuálhan is.
Szerdán lis 4-e méltó megünneplésére.
reggel u ,,Verseny"-bri^ád jcicntet-

SZOMBATON

'V Szegedi Kenderfonó munkásai
is nagy örömmel
és lelkesedéssel
tették meg április 4-i felajánlásokat, s már az elsö nap eredménye
Után táviratban értesítették Rákosi
elvtársat a felajánlásokról:

Ünnepélyes keretek között nyitják meg Szegeden
a Magyar-Szovjet Barátsági Hónapot
Mindössze néhány nap választ el
bennünket a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap ünnepélyes szegedi megnyitójától.
Szeged dolgozót nagy
érdeklődéssel várják a barátsági hónap eseményeit, amelyek híven viszszatükrözik majd a szegedi dolgozók háláját és szereletét felszabadítónk. a nagy Szovjetúnió iránt. 'A'
barátsági' hónapra gazdag müyésseti és tudományos programot dolgo.
zott ki a Magyar-Szovjet Társaság
a városi tanáccsal és .a lümegszersezelekkel együtt.
Szegedén szombaton este, 8 órakor
a Magyar-Szovjet Társaság székházában nyitják ineg a barátsági hónapot.
Az iihnt'pélyes megnyitón
Dénes Leó elvtárs, a városi végrehajtó bizottság elnöke mond beszédet. majd a stégédi üzemek, tömegszervezetek dolgozói, ezenkívül
a
honvédség kultürcsoportjai

szórakoztatják az ünnepségen megjelent dolgozókat.
Vasárnap reggel zenés ébresztővel
köszöntik a szegedi
zenekarok a
Magyar-Szovjct Barátság Hónapját.
A zenekarok ezután a Széchenyitérre vonulnak és ott hangversenyt
tartanak. Vasárnap délelőtt és délután
változatos sporteseményeket
rendeznek a város sportpályáin.
Vasárnap este a Magyar-Szovjct
Társaság valamennyi kerületi alapszervezetében 8 óraj kezdettel

.."szeretett Rákosi elvtársunk!
Üzemünk dolgozói a Szovjetúnió,
Fúrtunk iránti szeretetüket és hálájukat juttatják kifejezésre, amikor
április 4.rc, felszabadulásunk napjára újabb felajánlásokat tesznek.
kép• és könyvkiállítás
Rákosi brigádunk 17Ó százalékos
termelési eredményét 100,
Vörös nyílik meg, majd utána mindenütt
Csillag-brigád 180, Petőfi-brigádunk műsoros estet rendeznek.

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap ideje alatt tovább
erősödnek
majd az MSZT-szervezetek, amelyek
aktivan bekapcsolódnak majd
a
tagtoborzási munkába. A barátsági
hónap alatt számos új előfizetővel
gyarapodik majd az „Uj Világ" olvasóinak tábora. 'V DISZ Szeged városi bizottsága máris

versenyre, hívta
a város valamennyi iömegszervezetát a tagtoborzás terén. A barátsági
hónap alatt az MSZT alapszervezetekben „Ismerd meg a Szovjetúniót"
című előadás-sorozatot
rendeznek.
Zenekari és énekkari
hangversenyekkel szórakoztatják majd a sze-

az tizemben, hogy: „Te
I'ista, miért nem veszel
részt az ifjúsági szerre.zet munka iában is?" Én
erre mindig
azt felellem: „Estig
dolgozom,
utána meg tánciskolába
megyek Nem erek . én
úrra rá ,. ,"
így volt ez mindaddig,
ómig be nem vonultam.
De ott aztán, napról-napra változtam és most úgy'
érzem, . iiiár
egészen
más ember vagyok. Nem
a,: a Gulyás Pista, aki
voltam, haltctn:' Gulyás
István.
Most
néphadseregünk
fiatal
tisztje
vagyok.
Hatalmas feladatot kelI tt megoldanom,
amíg
i 'áig eljutottam. Ha. azt
'mondanám, hogy
köny

gedi dolgozókal.
Mindez csak néhány kiragadott példa
a MagyarSzovjet Barátsági Hónap
gazdag
programjából.
Nemcsak Szegeden, hanem a szegedi járás térületén
is mindenütt
nagyszabású megmozdulásokkal ünneplik meg a Magyar-Szovjet Barátsági Hónapot. A jqrás területén vasárnap .mindenütt
kultúrműsorral
egybekötött megnyitókat rendeznek.
A Magyar-Szovjet Barátság
Hónapja alatt méginkáhh megismerik
majd a szegedi dolgozók példaképüket, a nagy Szovjetúniót, Méginkábh eiinélyűl majd a szegedi . dolgozók szeretele a szovjet nép iránt,
amely szilárdan őrködik
a világ
dolgozóinak békéje felett.

A munkafegyelem lazasága
hátráltatja fejlődésünket
Mint sivatagban járónak a friss
forrás úgy ért bennünket, ruhagyári dolgozókat is Rákosi, Gerő, Révai, Kovács és a többi elvtársak
beszámolója, amelyet Pártunk
IL
kongresszusán mondottak el. Üzemünkben soha nem látott érdeklődéssel várták dolgozóink, hogy mikor közvetíti a rádió Pártunk vezetői beszámolóját s a küldöttek hozzászólásait. Csoportos
rádióhallgatásokat szerveztünk s a beszédek elhangzását mindig hosszú vita, megbeszélés követte.
De nemcsak a kongresszus ideje
alatt hallgattuk a beszédeket, Rész.

Belőlem a Párt és a néphadsereg förmedt egészen más embert,
mint aki voltam"
Két esztendő teli el azóta, amióta
honvédségi
egyenruhát hordok. Egyszóval két éve , vagyok
katona. Bár két esztendő nem hosszá időt dettz
az út, amelyet én
n Irt ti a- két év alatt, bejártam,
niígyon
nagy
volt. Amikor a honvéd- ..
sé.ghez bevonultam, vem'
ssk mindenkel törődtem.
Előtte tanonc voltam' és'
égprn bevonulásom elölt •
szabadultam fel. Mun- .
Icámmal ugyan törődtem,,
meri jó munkásnak ismertek, dr mással nem
sokat. Mondogatták
ip

Kedves Elvtársak 1
Pártunk II. Kongresszusán
elhangzott beszá/molólcból, beszédek,
bői sok érdekesség- ragadta meg figyelmemet. Propagandista vagyok,
sokat beszélgetek dolgozókkal, így
szerelném a gyakorlatból vett tapasztalataimmal alátámasztani Révai elvtárs szavait.
,Sokszor valamiféle
különleges,
kiagyalt és elrontott nyelven
beszélünk a néppel. Kialakulóiban van
nálunk, sajnos, valami különleges
.,pártnyelv", helyesebben valamiféle bürokrata tolvajnyelv, ami színtelen és szagtalan, nyakatekert és
élettelen és ami eltaszítja tőlünk a
tömegeket." Révai elvtársnak ez az
idézett két mondata különösen meg.
ragadott. Nagyon sokszor találkoztam én is helytelen kifejezésekkel.
Különösen párttagjaink között az
utóbbi időben nagyon elterjedt az
átbeszélni, kipolitizálni, kitárgyalni, kikáderezni, perspektívát adni.
vagy a termelés vonalán: csökkentem a selejtem, fokozom a termeié-

ESTE

gazdag műsorszámokkal
I Srenedi Kenderíono tfo'aazéfMk
távirata Rákosi ehrtárihaz

Beszéljünk a nép nyelvén!i

tályért,' a
szabadságért
nyű volt — nem mondavetette magát a géppusnék igazat. Mert nagyon
lgifésztk lőrésére Mutis nehéz volt m/M emberré válni, olyanná, aki a '>,roszov.
szovjet embert,. a szopjet
Matrqszov élete volt,
katonát tekinti példakéami több és jobb munkápének. Sokat
tanultahi,
ra serkehielF és attól a
•nem ismeri em a fáradtp'erotöl ícezdve, amikor
ságai.
Megismertetni,
én is a szovjet hősökhöz
•hogy ennél azonban solcr
akartam Imsonlává válkal-iokkal
többet
k 11 ni,. minden
könnyebben
küzdeni, ha helyt akament. Könnyebb lett a
rók állni a béke hataltanulás, könnyebb leit a
mas csatamezőjéu.
gyakorlatok
végrehajtása. Élekor már egyik diMásoknak
könnyebb
cséretet • a( másik után
volt. Hiszen
bajtársaim
kaptam. íiz 'bizonyos önnagyrésze, már kint -az
bizalmat adott, de sohaéletben foglalkozol l posem bizakodtam el.
litikai kérdésekkel, resztvettek a Pár* által vezeMunkámban,
előrehatőit fctarta'ok megoldáladásomban a Párt volt
sában, Ez megkönnyí'el-.
az az erő, amely megtanított
a
konvnuniida
te számukra u honvédéberségre, A Párt taníségen belüli fejlődésüket'.
tott meg arra,
hogyan
Nekik már roft bizonyos
szeressem hazámat, oszalapjuk
—
nekem
tályomat, A Párt tanímajdnem az elején keltott meg arra,
hogyan
lett kezdeni.
kell gyűlölni ellenséyeHogy mi okozott beninliet. A Párt volt az,
nem
döntő v&UokfxsT?
amely bízótt bennem és
Arra haniarjában nem is
tiszti iskolára
küldött.
tudnék felelni,. de talán
Komoly és nehéz feladaegy névvel- mégis: Aletokat oldottam meg, de
xander Matroszov.
szívós, kitartó munkával
leküzdöttem a nehézsége' Ennek a szovjet hősket. Egyik
parancsnonek élete cs hősiessége
kom azt mondta, hogy u
mutatta meg nekem is,
komoly és nehéz feladahogy sokkal keményebb
tokat csak az a harcos
magatartást kell lanusrítudja megoldani, aki tutanom,
sokkal többet
datában van
munkájákel! tanulnom,
hiszen
nál: fontosságával, harériem is és az egész
cának nagyságával.
nemzetközi
munkásosz-

Ez a mondás me gerle. lödöit bennem és most
már
teljesen
átérzem
katonai, szolgálatom fontosságát
és
minden
erőmmel igyekszem, hogy
országomnak,
Pártomnak kiváló harcosa legyek.
.4 legnagyobb boldogság akkor ért,
amikor
magamra, ölthetlem néphadseregünk tiszti egyenruháját. Mint tiszt, elsö
gondolatom az volt, hogyan tudom legjobban a
további feladatokat megoldani.
Ezen
azonban
nem sokat kellett gondolkodnom, mert a Párt és
a DISz azonnal megadta a választ.
Ránk, katonákra, hatalmas feladatok várnak,
de munkáinkat csak akkor tudjuk
megoldani,
ha az üzemek, gyárak,
a szántóföldek
dolgozói
segítenek nekünk. Hadseregünk harcosai minden igyekezetükkel azon
vannak, hogy megvédjék
azt, amit a munkáskezek
építettek. A DISz tagjai
nem készülhetnek méltóbban nagy
Pártunk
Kongresszusára,
mint
úgy, hogy már most képezik magukat, hogy mire néphadseregünk harcosaivá válnak, könnyebben oldják meg feladatukat, mint én.
Gulyás

leiesen, s szinte minden szót megrágva , áttanulmányoztuk
az . újságokban is mindegyiket. Két nappal
ezelőtt mi, a gyúr vállalatvezetői
fegyelmi bizottságának tagjai is közösen megbeszéltük Rákosi elvtárs
beszámolóját s igyekeztünk a Rákosi elvtárs figyelmeztetéseit saját
munkaterületünkre alkalmazni.
„Különösen
a
munkafegyelem
még meglévő lazasága az,
amely
rendkívül
hátráltatja
fejlődésünket", — Rákosi elvtársnak ezeket a
szavait nagyon komolyan kell vennünk. Sajnos, üzemünkben még ma
is igen sok az igazolatlan mulasztás, a fegyelmezetlenség,
a késés.
Napjainkban is, amikor az
egész
magyar dolgozó nép határtalan lelkesedéssel egyre nagyszerűbb termelési eredményeket ért el a munka frontján, még vannak olyan dolgozók. akik nem ébredtek fel. akik
például sorozatosan ittas állapotban állnak a gépek melté.
Február 24-én is Rózsa József ittassága miatt igazolatlanul távol maradt,'majd 26-án 35 perccel később
jött be. Vagy Dávid Pálné, aki a
közelmúltban szintén ittassága miatt kétszer nem jött He • dolgozni
hasonló Kiss Lászlóné. távolmaradása is, sőt Kissnénél ez még súlyosabb, mert alig néhány hete került a Ruhagyárba. Kissnét fegyelmezetlensége miatt a vállalatvezetői
fegyelmi bizottság cl is távolította
az üzemből.
Beszélhetnénk még az éberségről
is, amelynek fokozására Rákosi elvtárs állandóan felhívja figyelmünket. tizen a téren is komoly mulasztásokat követünk el azzal, hogy
minden igazoltatás nélkül a portánál lévő elvtársak nem egyszer beengednek néni az üzemhez tartozó
személyeket is.
Ezeket a hibákat
Rákosi elvtárs figyelmeztetése nyomán felismertük és Ígérjük, sürgősen teljesen fel is számoljuk.
Berzsenyi Lajos,
fegyelmi bizottság cinüke.

kenysegem és még sok hasonló sző.
amelyeket sokszor mi magunk
is
használunk. A g-yakorlat azt bizonyítja, hogy nem egy alkalommal
dolgozóink nem értik meg beszédünket
s csodálkozunk,
amikor
munkánknak nem latjuk eredményét. Révai i elvtárs nagyon helyesen rávilágított erre a hiányosságra is és most rajtunk a,sor. hogy
ezeket a kifejezéseket
gyökeresen
kiirtsuk szótárunkból. Hagyjuk az
idegen szavakat, a tekervényes kifejezéseket s beszéljünk a nép
nyelvén, hogy mindenki megértse,
mit akarunk mondani. Ha megszívleljük Révai elvtársnak a fent idézett szavait, közelebb jutunk a magyar dolgozó társadalom tömegeihez, sokat javítunk párttagságunk
elméleti színvonalán.

Doktor Lajos propagandista,
Ecsetgyár.

*

Párthirek

Felhívjuk az alapfokú politikai
iskolavezetők figyelmét, hogy március 9-én délután fél 5 órakor részükre előadási tartunk a Radnótigimnáziumban (volt Klauzál).
A középfokú politikai iskolavezetők részére 4 órakor tartunk előadást a Párfcktatás Házában. Az
elvtársak feltétlen megjelenését elvárjuk.
Agil. prop.' osztály.
Felhívjuk a közép- és felsőfokú
egyéni, valamint magántanulóink
figyelmét, hogy a „Szocialista gazdaság elvi kérdései" című anyaghoz
dolgozzák fel a kongresszuson elhangzott referátumokat, elsősorban
Rákosi, Gerő és Hegedűs elvtársaknak a mezőgazdaságra vonatkozó megállapításait.
A felsőfokú egyéni tanulók konferenciáját március 24-én. a középfokúnkét április 1-én tartjuk.
Agil. prop, osztály.

üzemi pártszervezeteink
a mai napon szabad pártnapokat
tartanak. Itt osztják ki a kongresszusi munkaversenyben
kitűnt dolgozók jutalmait. "Ezekre
,a pártnapokra nem kis érdeklődéssel készültek a dolgozók
—
mindenki kíváncsi arra. hogy a
kongresszusi versenyben ki vet.
te ki részét áz üzem dolgozói
közül a legjobban, a leglelkesebben. Már a keddi nápnevelöértekezleteken is számos agitátor vetette fel.
hogy- hibáztatja
az
üzem vezetőségét, amiért
nem
állapította meg
a kongresszusi
verseny
folyamán
legkiválóbb
dolgozókat, hogy ezeket,
mint
követendő példát állithatnák nép.
nelő-munkájuk során a többi dolgozó e 'é. Azt is számos helyen
kifejtették, hogy a kongresszusi
verseny lendülete, a kongresszusi verseny eredményei
további
ösztönzést kell. hogy adjanak a
munkához.
A mai szabad
pártnapokon
üzemi alapszervezeteink vezető,
ségeinek, amellett, hogy kihirdetik és átadják a jutalmakat
a
kongresszusi verseny legjobbjainak, számot kell vetniük a Kongresszusi Hét tapasztalatai alap.
ján éa irányt kell nuxtatniok a
verseny
további
lendületének
szervezésére
és
folytatására.
Pártkongresszusunk rengeteg útmutatást adott arravonatkózóau,
hogyan foglalkozzanak
a
mi
pártszervezeteink az üzemekben a
munkaversennyel. Különösen Gerp elvtárs beszámolója ad erre.
vonatkozóan konkrét
iránymutatást.
:
A mai üzemi • szabad
pártnapoknak tehát — amikor a győzelmes kongresszusi verseny bőseinek adják át a jutalmakat —
egyúttal további ösztönzést
is
kell adni az tizem dolgozóinak,
hogy a termelés frontján ismét
új hőstettek és ismét új hősök
szülessenek.

Újabb I. iípusú termelőcsoport
alakult Röszkén

Csongrád megye dolgozó parasztjai egyre világosabban látják, hogy
helyes utat jelölt meg
számukra
Pártunk, amikor a dolgozó parasztság felemelkedésének útját a nagy.
üzemi társasgazdálkodáshun jelölte
meg. Röszkén is egyre több egyénileg dolgozó paraszt
értette meg
Pártunk útmutatását
s győződött
meg a már meglévő termclőcsoport.
István. tok eredményei láttán, mennyivel

elöuyösebb a társasgazdálkodás. Bizonyítja ezt az is. hogy az elmúlt
Héten megalakult Röszkén az. „Uj
barázda" I. tipusú termclőcsoport.
Most szerdán újabb I. tipusú termelőcsoportot alakítottak
„Alsótiszapart" néven a röszkei dolgozó
parasztok.
A csoportba 44 család
lépett lie, több mint 100 hold földterülettel.
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Ilyén nők nem voltak és nem is lehettek régebben
Ma. amikor a Nemzetközi Nőnap
alkalmából a világ minden dolgozó
nője újabb tanújelét adja a béke
megvédése melletti liareos kiállásának, egyben még fokozottabb szeretettel fordulnak nagy példaképeink, a szovjet nők. asszonyok és-lányok félé. A Szovjetunióban a szocialista munka lijtipusú nőket teremtett, akik mindennapig munkájukkal nem egy atkalommal méltónak bizonyultak
a világ minden
dolgozója, de a nagy Bolsevik Párt
és magának Sztálin elvtársnak el.
ismerésére, bizalmára is. A szovjet
nők munkájukkal váltak
igazán
egyenjogúvá a férfiakkal, de sohasem felejtik, hogy Lenin és Sztálin
győzelmes Pártja tette ezt számukra lehetővé.
Ujtipusü nőket formált a szovjet
élet. amilyenek nem voltak és nem
lehettek régebben. Rendkívül élénken mutatott rá erre Sztálin elvtárs
1935 novemberében, a ciikorrépafÓIdek. élmunkás kolhozparasztnőinek
a Párt és a kormány vezetői által
rendezett fogadásán. Beszéde a következőképpen hangzott:

. •t
as'-wálpp"
lunk a i.k'ornkínyhös és megkérj.iik: l:c :áemcnyczöj(>nek. azonkívül,„hogy
tüntesse ki Lenin-rend jellel n mun- Lenin.rendéi adhuk neki', még ki
bőgők transzparensek alatt tüntet,
Szerdán . este- fd), hatjiör' ; a
ka hősnőit, Lénin-retfdje.Vel a mun-kell fejeznünk: a.Szovjetek Köztok .Szeged asszonyai' a béke melkacsopörfvezetöket, a löbbi élmun- ponti Végrehajtó Bizoltságanák kö- gedi üblgoZö hök'; hatalúte'-, leKjére- l e t K , Harcolunk a békéért", „MegciéBsel
tartották
meg,.fáklyás
-felvokásnót, pedig tüntesse ki a Munka szönetéi is. múnkacsopbrtjix .tagjait
nulásukat ' .a ' Némíeihöri , N.&W védjük a-békét!". „Sztálinnal a béZászlaja-rendjellel. TermJsitU n pedig a Munka •' ZUszldjárrendiettel me&nptáááfiálc.
-w*
káért!" húőeltéh, a feliratok, hogy
külön, ki kell tüntetnünk Marija keli Kitüittetttüi*k.. ,
.;',/
ő'dölgózó riök héntewk (óhajtják a
Mái; a
Gyemcsiüko elvtársa öt, fKözbcszóla's:' 'Egy kivételével
békét, hanem harcosan ki-is állnak
mindannyian itt .vannak. Egy. béíeg.) gYŰtek&táí. .áta'üdsteiííes.tóren, / ár.
Vörosilov: Ember a talpán:
annak' megvédése mellett.
Mijlálov: Ö a' fő értelmi sieríőjé
Sztálin: A beiegéf'is ki 'keilrtiin- üzömeik, hivatalok;'dolgozó asszoMa délután a Szegedi Nemzeti
nyai;
A
feívohnlo
csoportokat
a
tetni.
Így
szeretnénk
chtlékéaétessó
a dolognak
Sztálin: Azt hiétem,. hogy Marija tenni a. mai napot. (Viharos, hósz- Itopvwjaéjf, röívfamg. -. a. Szegődi Színházban fél ötkor ünnepi nő.
Kondér és az! Ujszegedi Lienfcravú- gyűlést rendeznek, amelyen HegeGyemcsenkónak. mint az egész ügy szantártó taps, mindenki feláll:)
gyár .zenekara foganta.
dűs. Magda elvtársnö, az MNDSZ
tonli küldötte tart ünnepi . beHátkbr hígngös 'énekszó töllet
tötte meg á Leftín-ytoál.[ VÖros lo-i> '
- ' •»

Előtártak, az, amit ma hittünk
t egy darabja az új életnek, annak az életnek, amelyet nálunk
kolhozélelnek, szocialista életnek
neveznek. Hallottuk az egyszerű,
dolgozó emberek egyszerű Szavát>
hallottuk, hogyan harcoltak és hogyan küzdőitek le a nehézségeket,
hogy sikereket érjenek el a versenyhen Nem mindennapi tljök, hanem
— mondholnám — a munka hősnőinek beszédeit hallottuk, mert csak
a munka hősei érhettek el olyat:
eredmény ekei, aminőket elértek. Régebben nem voltak ilyen nőink. Már
56 esztendős vagyok, sok mindent
láttam, láttam elég sok dolgozó férés nőt. De ilyen nőkkel nem találkoztam. Ezek teljesen új emberek Csak a szabad munka, csak a
kolhozmunka szülhet a falun ilyen
hősnőket.
Ilyen nők nem voltak és nem is
lehettek régebben.
Valóban, gondoljunk csak arra, A fiatal Nyina Pelevina, az ivanovói szövőgyár sztahánovista szövőhogy mi volt a nő azelőtti a régi nője a normában megállapított 6 szövőgép helyett nyolcat kezel és
időben Mig leány volt, mondhatni, így ls kitűnő minőségű árut termel. A komszomol-lánynak az idősebb
u legutolsó dolgozónak ssámitott. mesterek és a szövőnők szívesen adják át tapasztalataikat. A képen J a .
Az apjának dolgozott, fáradhatatla- rigina szövőnő (balra) figyeli Pelevina munkáját,
.
nul dolgozott és apja még szemére
vetette: ,.Az én kenyeremet eszed.''
Mikor asszony lett. a férjének dolgozott. azt csinálta, amit férfe parancsolt és férje megint csak szemére vetette: ,,Az én kenyeremet
eszed." A falun a, nő volt a legutolsó
dolgozó. Érthető, hogy ilyen körülmények között a parasztnak koziil
nem emelkedhettek ki a munka hősei. Akkor a nő átkának tartották
a munkát és a nő. ahol csak tudta,
kerülte azt.
Csak a kolhozélet tehette a munkát becsület dolgává, csak az szülhetett a faluban igazi hősnőket.
Csak a kolhozélet tudta megszüntetni az egyenlőtlenséget, csak az
tudta a nőt tálpraallitonj. Ezt megüli is jól tudják A kolhoz bevezette a munkaegységet. S mi a munkaegység? A munkaegység szempontjából mindenki egyenlő — férfiak és nők egyaránt• Aki több munkaegységet dolgozott, többet is ke- A Szovjetunióban sikeresen folyik a hároméves közösségi állattenyészresett. Itt már sem az apa. Sem a tési terv végrehajtása. A képen Bu ligyina állatorvosnő védőoltást ad a
férj nem vetheti a nő szemére, *Győzelem"-ko!hoz egyik tenyészállatának.
hogy az ő kenyerét eszi. A nő most,
ha dolgozik és vannak munkaegységei, a maga gazdája. Emlékszem,
a második kolhoz-kongresszuson
beszélgettem néhány clvtársnővel.
Egyikük, o.z északi határterületről,
ezt mondotta;
if
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„Két évvel ezelőtt egyetlen tegénynek sem volt kedve benézni az
udvaromba Nincs hozománya! Mosl
ötszáz munkaegységem van. No és?
Nincs nyugtom a kérőktől, azt
mondják, nősülni akarnak, de majd
meglátom, magam nézek ki magamnak vőlegényt"
A kolhoz a munkaegységgel felszabadította, a nőt és önállóvá telte.
Most már nem az apjának dolgozik,
amíg leány, nem a férjének, amikor
asszony, hanem elsősorban magának
dólgozik. Éppen ez jelenti a parasztod felszabadítását, éppen ez jelenti a kothozrendszert. amely a
dolgozó nőt egyenlővé teszi minden
dolgozó férfival. Csak ezen az alapon, csak ilyen viszonyok között
tűnhettek fel ilyen nagyszerű nők.
Ezért a mai találkozást nem tekintem egyszerűen élenjáró emberek és
kormánytagok hétköznapi találkozásának, hanem ünnepnek t ar,- om.
amelyen bemutatják a felszabadult
nő munkájának eredményeit, bemutal iák, hoey mire képes a felszabadult nő. Azt hiszem, a kormánynak
ki kell tüntetni a munka hősnőit,
akik azért jöttek ide. hogy a kormánynak beszámoljanak az eredményeikről.
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Ma délután ünnepi nögyülés
a Nemzeti Színházban

Hogyan tegviik emlékezetessé a
mai napot? Mi — én, Vorosilov,
Csernov, Molotou.
Kaganovics,
Ordzsonikidze, Kálinyin, MikojOn Olga Lepestnszkaja, a világhírű szovjet tudós külörileges, sajáttervezéelvtársak — meghánytuk-veiettük^ asű mikroszkóppal egybeépített tereosztátjával (keltetó'gép) kísérlete,
dolgot és arra az elhatározásra ju- zik. A képen felül a filmvevó'gépeket látjuk, amellyel mikroszkopikus
tunkp hogy beadvánnyal fordu- felvételeket lehet készíteni a kisérletekrőL

1

A d o l g o z ó nők harcos ünnepe
Március 8-a niindah évben a
világ dolgőzó. nőinek harcos serögaíontiéjo- Kzen a napon
világ haladó' asszonyai fogadalm a t tésáfték, hogy m g erőteljesebbén,.Mg. .élsántábban. t p cpj&ejc'a. 'b^ceégtj
Klára
ja
[nőmozgalom megteremtője 42 évvel
eze] ő11Köppeűí> á gábaít azzal." a
javaslati;:: -fordult a Nemzetközi NőkoagresszushoK, hogy
:íegyeó az évnok egy napja, amely
liűtönvifcéppíeí|t - fíg;yélmézt$t.i . a
világ jföllőzói nőit. a békgélrt és
b'íawdsá^érö ifolj^.l haréia a w r
•rrákmányolőkkal sáembmi. Több
m j ö t ' 40 évé •toegfihttepjjk" tehát
k világ.: dolgozó
asfezony'jjii
a
Nemzetközi "Nőnapot, amely a
dolgozó nők nemjKtközi
összetartozásának ünnepeÉppúgy, mint. 40 évvel
ezelőtt, most is világháborúra készülnek az imperialisták, lángtengerbe akarják borítani a világot.,
Sztálin
elvtárs nyilatkozatát
megértették a . világ békét akaró dolgozt) asszonyai. „ A
béke
fennmarad és tartós lesz, ha a
népek
kezükbe veszik a
béke
megőrzésének ügyét és végig kitartanak mellette.". Sztálin elvtárs saavaj ú j lendületet adtak
a békemozgalomnak, a dolgozó
•nők harcának is- Békéért folytatott liarcunkban példaként állatják eíőttünk a
szovjet nők.
„ A Nemzetközi Nőnapot a nők
százmilliói békeakaratának,
a
béke megvédése hatalmas megnyilvánulásának
kell
tekintenünk" — mondotta Nina Popova a Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség berlini
tanácsülésén. A Szovjetunióban a Nemzetközi Nőnapon az asszonyok
beszámolnak Sztálin elvtársnak
a béke megvédése és a kommunizmus
felépítése
érdekében
végzett munkájukról. A szovjet:
nők igaz. e'tasánt, harcosai á béke ügyének.
Résztvesznek
a
nagy
természetátalakító tervek
végrehajtásában,
erdőö vezetek
létesítésében, az iskolák, kórházak létrehozásában, o i y ^ n termést érnek el a kolhOzföldeken,
mint sehol másutt a
világonTudják, minél erősebb a Szovjetu n ó , annál biztosabb a világbéke ügye. A .szovjet nők hősi
Önfel áldozással harcoltak a második világháború .alatt a hitleri
fasizmus elten.
Á szovjet nők harcainak nyomán mindenütt a. világon erősödik a, dolgozó nőik békeharca.
A koreai asszonyok a saovjet
nők példáját követik, amikor hősiesen harcolnak az imperialista
agmszorokkal szemben. Az imperialista országok asszonyai a
Nemzetközi. Nőnapot arra használják fel. hogy
megmutassák
erejüket elnyomóiknak. A francia Nőszövetség' a
Nemzetkőzi
Nőnap alkalmából az asszonyok
nagy nemzeti gyűlésére
felhívást bocsájtött ki- ..A
háború
döngeti kapuinkat Németország
űjrafélfeg\'vérzésével.
Nem
akarjuk, hogy a mártír Korea
9orsár a .jussunk. Rajtünk múlik,
a mi bátorsáaunikoh, hogy ne
legyen háború. A béke megvédése érdekében
fogjunk
össze
és cselekedjünk" _
mondja
a
felhívás.
Nekünk, magyar nőknek különösképpen
nagyjelentőségű
az
idej Nemzetközi Nőnap,
hiszen
most ért véget Pártunk II. Or-

szágos
Kongresszusa,
amely
megszabta számunkra az elkövejkezendö feladatokat. Feladatul tűzte ki, hogy még gyorsabban szárnyaljuk túl eddigi eredményeinket. még -szélesebb körben tudatosítsuk asszonytársaink
közptt, hogy a háború nem elkerülhetetlen, ha mi is a v l á g
dolgozóival ejgyütt mindent elkövetünk a béke megvédése -érdekében. Neküjik, magyar
aszszonyokhak
is a
legszentebb
ügyünk a béke megvédésé. Megértették ezt- a szegedi dolgozó
nőik is, mert derekasan megáll*
i á i héjyüket a termelő és
a
felvilágosító munkában. A szegedi dolgozó nők jelentős
felajánlásokat tettek Pártunk
II.
Országos Kongresszusára s azokat teljesítették is- A Textilművek női dolgozói
például
öt
MNDSz-brigádot alakítottak. A
Magyar Kender, ahol a dolgozók
nagyobb része nő,
versenyre
hívta Csongrádmegye összes üzemeit. A kongresszusi
versenyben az üzem dolgozói elnyerték
a megyei pártbizottság vándorzászlaját. A dolgozó nők ezt a
lelkes lendületet
vitték át
a
Nemzetközi Nőnap megünneplé'
sére tett felajánlások teljesítésére is s újabb
felajánlásokat
tettek. A Paprika N V nődolgo'
zó! például asztali
brigádokat
alakítottak a jobb és több munka érdekében.
A kerületi MNDSZ.csoportok
tagszervezéssel, j ó
felvilágosító
munkával készültek a mai napra,
A Kossuth Zsuzsa-csoport újabb
30
asszonytárs
bs szervezését
ajánlotta
fel.
Wertheimerné
asszonytársunk
tagtoborzást
versenyre hívta a csoport nőnevelőit. Ö maga máris 20 tagot szervezet be, a csoport nőnevelői
pedig egyenként három, négy ú j asszonytársat. Az
ipari munkás asszonytársak példáját egyre nagyobb
számban
követik' a dolgozó parasztaszszonyok is. Egyre többen lépnek a termelőszövetkezetek útjára, mert látják, hogy a nagyüzemi gazdálkodás megkönnyíti az ő ételüket is. A texmelőcsoportok asszonyai
megértették a munkaverseny fontosságát, vállalták a termelőcsoport
tisztántartását, az épületek külső és belső rendbehozását. Vállalták például az aprójószágok
szaporulatának felemelését. Az
„Al'kotmány"-lsacs
megindulásakor például
egyáltalán nem
volt aprójószáguk, ma már 360
baromfija van a termelőcsoportnak. A dolgozó nők megértik,
hogy a termelés emelésétől ötéves tervünk ' teljesítésétől függ
népi . demokráciánk további fejlődése.
Szeged dolgozó női is megfogadják a mai napon, hogy még
fokozottabb mértékben
veszik
ki részüket a békéért folytatott
harcból, még szorosabban felzárkóznak a Magyar Dolgozók
Pártja mögé és minden erejükkel résztvesznek a kongresszusi
határozatok
végrehajtásában.
Minden erejükkel hozzájárulnak
a Szovjetunió-vezette béke tábor
erejének növeléséhez, Szabad hazában, büszke
öntudattal és
harcos épiteniakarással sorakoznak fél a világ dolgozó nőinek
egységes táborába a béke megvédéséért.'
:
Farkas Istvánné
MNDSZ városi titkát'
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CHVTOBTÜK, mi,
ltákoHi elvtárs beszéde óta

Még nagyobb

lendülettel

végzik a tavaszi

munkákat

Ha a pártkongresszus előli pár
hét lel a Tárosics-termelőcsoportban
jártunk, lázas készülődést, építkezést láthattunk. Az udvaron a csoport tagjai hordták a vályogot, cserepeket, deszkákat, mások
meg
gyors ü t e m b e n rakták a falat.
Jázongoa munkájuk szép eredménynyel zárult: kongresszusi felajánlásaikat határidő előtt teljesítették,
túlteljesítették, sőt pótfclajánláso.
kai is tettek.
Vállaltak, hogy a nemrégen felépül hatalmas istálló belső berendezéséi elkészítik. Ext a munkát
jóval a határidő elölt befejezték a
a villanyt is bevezették.
A régi,
azük, korszerűtlen
istálló helyett
Új. tágas, tiszta istállót építettek.
Azelőtt nem fordítottak
gondot
arra, hogy az állatokat az elófr!
idők örökben elessék, A kongre.-z
szus tiszteletére felajánlották. hap\
a lejhozamot egy literrel növelik.
Ma mar azonban nemcsak egy, hanem két literrel több tejet adnak
naponta a tehenek, mini azelőtt. Ez
azt jelenti, hogy vállalásukat 200
százalékra
teljesítenék.
Katona
elvtárs, a termelöcsoport pártlitká.
ra elmondottá, ez semmi különös
munkál, fáradtságot nem igényelt,
csupán annyit, hogy minden nap
p e r c n y i pontossággal
etetik
sz
Allatokat.
Emellett
fokozottan
ügyelnek
a
tisztaságra
és
az
Aliitok
nyug a l m á r a , m e r t ez is n a g y b a n hozz á j á r u l a t e j h o z a m növekedéséhez.
A fiaztató építését is kongresszusi felajánlásként fejezték be a csoport lúgjai. P á r héttel ezelőtt még
a gazdasági felszerelések is kint hevertek az u d v a r o n , kitéve az
idő
viszontagságainak.
Akkor felajánlották a csoport tagjai, hogy a k o n .
gresszusig felépítenek egy gazdasági szint, összeszedtek m i n d e n maradék deszkát, cserepet és a
kongresszus előtti szombaton m á r szép
rendben egymás mellett
a színben
helyezték el a gazdasági felszereléseket. 'A taglétszám emelésére
tett
felajánlásukat is négy
százalékkal
túlteljesítették.
Az udvar
mellett
van a melegágyi kertészel. Ezt
is
kongresszusi felajánlásként
készttették el. A melegágyak alatt
már
saláta, karaláh, paprika és

tése Után nagy lendülettel
fuglak
hozzá a tavaszi m u n k á k elvégzéséhez. Elvetettek két katasztrális hold
borsüt, egy és fél katasztrális hold
m á k o t . Március 10-ig elvetnek
tiz
hold lent és 80 hold mélyszántást
elsimítanak.
Ugyancsak
március
10-ig
30
hold házát meglögasolnak és
műt r á g y á i n a k , A m u n k a még j o h h elvégzése érdekében a keddi csoportértekezleten

versenyre h í v t á k

ki

Szeged összes termelőcsoporljait és
megszervozlék a munkacsapatok és
brigádok közötti versenyh 'A' munkacsapul- és brigádvezetők
közül
most h u t á n iskolán vesznek
részt,
liogy a tavaszi m u n k á k a t szakmaiIng és politikailag j ó l
felkészülve
irányíthassák.
A csoport
népnevelői
állandóan
k i j á r n a k az egyénileg dolgozó
parasztság k ö z i . Népszerűsítik a közös gazdálkodás előnyeit és ismertetik csoportjuk eddig elért
eredménveit. De személyesen
is
meggyőződhetnek az egyénileg dolgozó
parasztok a csoport fejlődéséről. A
kél országút között elterülő tanya
helyén egy évvel ezelőtt csak a l a .
kőépület állt. Azóta ú j istállót, ólakat, gazdasági szint, fiazlalót, önlüzőcsatornát. melegágyi kertészetel
létesítettek.
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A
Horthy-rendszer
idején
Hódmexövá.
sárhely
és
Szeged
kultúrája
különkülön
fejlődőit.
Azaz:
Szeged
művelődése
Klebelsberg agyontámogatása
mellett
növekedett, az ellenzéki Vásárhely
pe.
dig áiiami
segítség
nélkül
önálló
kultúra
kialakítására
kényszerült.
Ma már egészen más a
helyzet.
Népünk
állama
megadta
ahhoz a
lehetőséget,
hogy mindkét
városban egyformán
fejlődjék
a Indiára, a dolgozók javára.
Napjainkban Szeged
és
Hódmezővásárhely
Uullúrmunkásai,
egy célért
harcolnak s ebben a kultúrharcban
szorosan felzárkóznak
egymás
mellé,
A kölcsönös
támogatás
és segítés szép példája volt az a kullú>~
délulán
is,
melyet a
Hódmezővásárhelyi
Tanítóképző
előadótermében rendezlek
meg a vásárhelyi
és
a szegedi
pedagógusok.
A szegedi nevelök színjátszó
csoportja
Kisfaludy:
„Fösvény"-ét
mulatta
be nagy sikerrel.
Somfay
László BajszövSjére
sokáig és szivesen emlékezünk
vissza. Az
egész
együttesnek
természetes
játékfelfo.
gása szocialista-realista
mükedvelétünk
kialakulásának
komoly
se.
gílsége.
Külön szint jelenjeit
_ a gazdag
miisorban
a szegediek
tánccsoporlja. Finom
tánekultúrájuk
különösen az orosz báli táncban
gyakorolt mély hatást a
közönségre,

H

KÜLÖNFÉLE
KERÉKPÁR, varrógép. írógép javítása szakszerűen. Rádió OKÁ-utat.
sányra, kerékpárgumik. alkatrészek
kaphatói Kelemennél, Kelemen-utca 1). szám.
FIGYELEM!
A Baromfifeldolgozó
Vállalat szegedi keltetőjében (Kos.
sutfi Lajos-sugárút, Ilona-utca sarok) a naposcsibekeltetés megkezdődött. Naposcsibe előjegyezhető korlátlan mennyiségben inindrn nap
reggel 8-tól délután 4-ig.
SIMA,
feketeszőrü.
vágollfarkú
kutyái találtam. Mérey-ulca 7. sz.
S Z E R D Á N éjtáxuka a gedói kertéraelból 2 vörös anyanyúl elveszett.
A nyomravezetőt jutalmazom.
F I G Y E L E M ! Vasárnap délulán 4
órakor a sebészeti klinika bejáraiától, a Dóm-téren keresztül, aa Apponyi-utcán át, a Híd-uleán keresz.
tili a központi villamosmegállóig: elveszett egy kiváló munkás-jelvény,
száma: „K. 85", piros dobozban
volt. Kérjük a becsületes megtalálót, hogy adja le a kiadóban. Jutalmat kap tőlem.
20092
R E K A M I É A L A K I T A S . javítás és
mindennemű kárpitos munkák. Apponyi-utca 23. szám.

kosi elvtárs beszédéből — m o n d o t ta.
Módosított ötéves tervünk
40
százalékkal emeii a mezőgazdasági
beruházásokat.
Ez annyit
jelent,
hogy t ö b b mezőgazdasági gépet, nemesítelt vetőmagot,
m ű t r á g y á t kap u n k . K ö n n y e b b lesz
a munkánk.
ezzel szemben többet t u d u n k
termelni. Mióta beléptem
a termelő,
csoportba, á l l a n d ó a n érzem a Párt
támogatását. Ma m á r nem kell látástól vakulásig dolgoznom. M u n k a idő után j u t bőven idő tanulásra és
szórakozásra is.
A „Táncsics"-tcrmelőcsoport tagj a i élen a k a r n a k j á r n i
a
tavaszi
mezőgazdasági m u n k á l a t o k elvégzé.
sében is.
Csoportjuk
erősítésével
még i n k á b b bebizonyítják az egyénileg g a z d á l k o d ó
dolgozó parasztoknak: helyei az üt, amelyet P á r .
t u n k jelölt meg számukra, a nagyü z e m i guzdélkodás,
a gazdagabb,
boldogabb élet ú t j a .

Szeged és Hódmezővásárhely
kultúrestjéről

A kultúrdélután
kellemes
meglepetése volt a vásárhelyi
csoport zenekarának
szereplése.
Gárdonyi
A tanya mellett 26 hold
f ö l d ö n négytételes
szvitjét
és szovjet
foröntözéses gazdálkodást
létesítettek. radalmi
dalokat
hallottunk
tőlük.
Az öntözőcsatormjt
is a pártkon- Nagy
Endre
elsőhegedüs
játéka
gresszus tiszteletére építették meg. lendülettel
vitte előre az
együttest.
mellett nem szabad megA kongresszusi vállalások teljesí- A zenekar

P

megyei állami guzdaság k i k ü l d ö t t é t
és szerződéseket kötöttek
A toborzottak e(ső csoportja tegnap. 7-én indult el
munkahelyére. A Munkaerői art a lékük H i v a t a l é ,
nak vezetője elkísérte őket,
hogy
meggyőződjön a
szerződésben foglalt feltételek betartásáról, a d o l g o .
zök elhelyezéséről és a helyi viszonyokról. Az ú t b a i n d u l á s l ó l
kezdve
D m n n k a e r ö t o b o r z ó bizottság
nagy
gondol fordít a dolgozók egészségére és szociális ellátására. Ha úlbatodűlés
u l á n valamelyik
dolgozó
beteg lesz, a
gyógykezelés és
a
gyógypllglús ingyen j á r neki. MUJIkúhaállús után pedig OTI-kezelés é»
daságba toborzott a
munkaerőtar- láppénz.
Ezek az inlézkedések
a dolgozó
talékok hivatala,
Szeged dolgozói
nép megbecsülését
m u t a t j á k és a
megértetlék a toborzás jelentőségét
munkaerőtobui'zns további
fejlődéés n a p m i n t n a p
az érdeklődök
sével a dolgozók ú j a b b
tömegeit
nagy s z á m b a n kereslek fel a pest- kapcsoljuk a termelő m u n k á b a .

Közlekedés és balesetelhárítási kiállítás
nyílik Szegeden
Szeged dolgozói szombattól kezd- ben lesznek azok a dolgozók, akik
ve igen érdekes és tanulságos kiállí- a HHp különböző óráiban
sietnek
tást tekinthetnek meg
a
Magyar- munkahelyeikre. A növekvő forga.
Szovjet
Társaság
székházában. lommal együtt megnövekszik a közSzombaton délután 2 órakor n y i t j á k lekedési balesetek veszélye is,
ha
meg a ..Közlekedés és balesetelhá- nem teszünk meg mindent azok elrítási kiállítást",
amelynek
tanul- kerülésére. Feladatunk tehát,
hogy
m á n y o z á s a nagyban hozzásegíti
a kiszélesítsük a
közlekedési balesedolgozókat ahhoz, hogy
elkerüljék tek. a különböző szabálytalanságok
az esetleges
közlekedési
balesete- elleni harcot. Ezt h célt szolgátja a
ket.
szombaton megnyitó kiállítás
is,

amelyet
tnáFcius 18-ig
tartanak
nyitva. A kiállítást naponta kilenc
rekkel növekszik a forgalomba ke- órától este nyolc óráig tekiuthetik
r ü l ő ú j j á r m ü v e k száma, egyre töb- meg az érdeklődök.
Ötéves

paradlceompalánták földelnek.

A

Tegnap indultak el az első toborzottak
munkahelyükre

A hároméves terv sikeres befejezésével és az ötéves terv beindításával h a z á n k b a n teljesen felszámoltuk
a munkanélküliséget.
Egyes
A m i n t Csucs M i h á l y , a c s o p o r t o t . i p a r i és m e z ő g a z d a s á g i üzemekben
Iiüke mondotta, Rákosi elvtárs bema m á r komoly
munkaerőhiány
széde
i
mutatkozik.
Uogv a fokozott igéújabb lendületet adott
nyekel kielégítsük.
mozgósítanunk
a távaszi m u n k á k elvégzéséhez. Meg- kell m u n k a erőtartalékainkat.
alakítottuk a kertészeli és n ö v é n y ,
'.V Szovjetúnió tapasztalatai alaptermesztési brigádokat, hogy siker. j á n Népküztúrsságunk
minisztertarcl végezzék el a tavaszi munkála- nácsa rendeletet hozott a szervezett
tokat.
és tervszerű
munktttrőlnborzásra.
Kovács I.ajos 12 hold földdel az Igy Szegeden is megindult a munelmúlt év augusztusában lépett be a kaerők toborzása.
csoportba.
Először a pestmegyei á l l a m i gaz— Nagyon sokat t a n u l t a m
Rá-

a szegedi „Táncsics"-termelőcsoport tagjai
,„., Termelőszövetkezeti
mozgalmunk gyorsabb
fejlesztése
érdekében elsősorban
elő kell segíteni
a
meglévő
termelőszövetkezetek
megerősítését
és bennük jó
terméseredmények elérését..."
—
mondottá
Hegedűs András elvtárs felszólald,
gábgn a Magyar Dolgozók Parija
II. kongresszusán.
Partunk kongresszusa utat mutatott a termelöcsoporlok
továbbfejlesztésére. A dolgozó parasztság
tömeges belépéséhez elsősorban az
szükséges, liogv gyakorlatban meggyőződhessenek a társas gazdálkodás előnyeiről.
A „T4licsics"-terjnelőcsoport tágjai már a kongresszusi felajánlásokkal is arra törekedtek, hogy j ó munkájukkal példaként álljanak aa egyénileg dolgozó panasztok előtt a bebizonyítsák
a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit.
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B Ő R K A B Á T jarftás vízhatlan
festéssel szakszerűen készül.
Csordás
bőrrohakészltőnél, Szt. Miklós-utca
7 szám.

E G Y idős ember gondozását elvállalnám. Újszeged, Pozsonyi-utca 3.
szám.
20077
E L V E S Z E T T kedd este a Békeutcától a Kfgyó-utcáig egy kulcscsomó. a megtaláló adja le a kiadóban, jutáimat kap tőlem. 20095
M Ü L H O F F E R V. műóvásnál svájci
órák vétele és eladása, javítása és
átalakítása
felelősséggel. Széchenyi-tér 9. szám.
20104
TALÁLTAK egy kulcscsomót és
egy igazolvány!. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóban,
LAKÁS
A Csongrádmegyei Innatlenközvetítő
V á l l a l a t (Szeged, Sztálin-körűt 20.)
közli:

BÚTOROZOTT szoba 15-re, vagy
azonnal kiadó férfi részére. Orosz,
lán-utca 6. sz. 6.
20105
HÁZ eladó. Sárkány-utca 29. sz.
alatt, lakáseladással.
20091
ADÁS-VÉTEL
JÓKARBf.VN lévő gyermek sportkocsit veszek. Katona-u, 2b.

m á r c i u s 8.

nevelőinek

tervünk

ideje alatt

tízez-

Vasárnap különvonat indul Szegedről
az „Új Kína"
kiállításra

feledkeznünk
a vásárhelyi
énekkar.
ról sem. A „Sztálini aralás"-t
és a
„Hét kurta nótá"-t tűzzel,
lendülettel adlak elv. Javasoljuk,
hogy
Budapesten ezrek és ezrek tekinlegközelebb
próbálkozzanak
meg
tek meg az „Új K í n a " című kiállíegy kantátával
is.
tást, amely a felszabadult kínai
A közel háromórás
műsort
vég- nép életét es munkáját mutatja be,
ső fokon
értékelve
elmondhatjuk, A MÁV utazási kedvezményt bizhogy a kél város
pedagógusainak tosít a dolgozók részére, hogy n kikulturális
együttműködése
eredmé- állítást megtekinthessék. Szegedről
nyes
volt.
Témaválasztásukban március 11-én, vasárnap különvovisszanyúltak
a klasszikus
magyar nat indul Budapestre. Igy a szegehaladó hagyományokhoz,
de
híven
tolmácsolták
a
szocialista-realista
művészetet
is.
A két város nevelőinek
kultúrcsoporlja
az elkövetkezendő
idők.
Ma, csütörtökön délelőtt 9 óraben közös kirándulást
tervez
Kakor a Talajjavító Vállalat szegedi
posvárra,
hogy ezáltal is
hozzájáruljon
kultúrforradalmunk
további laboratóriumában (Újszeged, Alsó.
kikölősor 1.) öt környékbeli vármesikeréhez.
gye állami gazdaságai, termelőcsoDr. Ahnásy
György.
portjai, a megyei és járási mezőgazdasági osztályok kiküldöttei réA SZEGEDI
K E N D E R F O N Ó - szére talajjavítással kapcsolatos érG Y Á R B A N , a tűjavító üzemrészben Tóth II. Sándor brigádja tart.
ja a Kongresszusi Héten elért 199
A VB. elnöke közli:
százalékos teljesítményt.
Kispéter
Mindazok a dolgozók, akik a
Károlyné szárazfonónő felajánlotta,
jegyelosztó helyeken a
megadott
a kongresszus tiszteletére, hogy
határidőig éle'miszerjegyeiket
va183 százalékos eredményt
ér el.
lamely oknál fogva átvenni nem
Vállalását túlteljesítette 198 szátudták, azok részére március 10-ig
zalékra s ezt az eredményt még ma
bezárólag a jegy kiosztás halárideis tartja.
jét meghosszabbítom. Tehát
minA MÁV szegedi osztálymérnök- denki megfelelő körzetében élelmiség hivatali dolgozói szerdán reg- szer jegyeit március 10-ig reggel 8
órától délután 4 óráig átveheti.
gel békegyűlést tartottak. A gyűlésen részletesen ismertették a Bé.
défosz.hírek
ke
Világtanács
békeegyezmény
Vasárnap, I I - é n
parasztgyülésemegkötésére vonatkozó felhívását, ket tartunk délelőtt 11 ó r a k o r Almajd a dolgozók számosan hozzá- sóvároson a VüiieM-féle
vendéglőszóltak. Valamennyien a háborús ben. Újszegeden 19 órakor a DÉuszítók elleni gyűlöletükről beszél- F O S z helyiségében, Felsővárnson I t
órakor
a
BEFŐSZ
helyiségében
tek.

di dolgozók 31 forintos áron, kedvezményes menetjeggyel
utazhat*
nak fel a kiállításra és vissza. Ezúton is felhívjuk az üzemi bizolt*
ságok figyelmét, hogy a menelje*
gyekre szervezzék meg a csoportos igénylést, Jegyeket az I B U S Z
kirendeltségnél lehet vallani.

TaJajjavítási értekezlet Szegeden
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Az Irodagép'pari Vállalat

dolgozói a Kongresszusi Hét alatt
1:21.3 százalékra emelték az üzem
átlagos teljesítményét. A kongre-szszusí felajánlásokkal 4000
forint
megtakarítást értek el. Élenjárt a
kongresszusi versenyben
Juhász
Mihály 194.5, Nagy János 177.5
százalékos
teljesítményével.
A
Kongresszusi Héten három újítást
adtak be a dolgozók. Ezek kö/.iil
kiemelkedik Horváth Imre újítása,
amely 1864 forint
megtakarítást
eredményezett. Az
újítómozgalom
kiszélesítése érdekében az összes
dolgozók rendszeresen látogatják a
műszaki könyvtárt. Most, a Magyar-Szovjet Barátság
Hónapjában feladatul tűzték ki, hogy min(Vásárhely-sót, Helek-u. sarnk). M ó . den dolgozói beszerveznek MSZTravárnson 10-knr a D É F O S Z helyi- tagnak.

ségében (Petőfi Sándor-sugarút 81),
Székhátnn fél 11 ó r a k o r az Iskolában, Kókusnn 10 ó r a k o r a D É F O S Z
HAT darab zsákvászon roletta, helyiségében (Kossuth Lajos-sugár,
nagyméretű, eladó. Vennék elő- ú l 75.), Ezeken a gyűléseken ismerszobaszekrényl. Deák
Ferenc-utca tetjük dolgozó parasztságunk e l ő l i
22. I. emelet 3.
20083 a tavaszi ütemtervet a tavaszi meKÉT ló, anyakoca, süldő,
malac zőgazdasági m u n k á k r a
vonatkozóeladó Szögi, Teréz-utca 45. 20037 an, valamint megtárgyaljuk az előtKÉTSÜTÖS használt tűzhely eladó. tünk álló feladatokat a mezőgazdaCsongrádi-sugarúi 32. szám. 19996 sági m u n k á k terén.

HASZNÁLT bútorokat voszek és
eladok. Singemé, Török-utca 6.
szám. Kapuval szemben.
20093
H Ó D F A R K Ú cserép és épületfa eladó. Bihari-utca 42. szám. 19987
BONTÁSBÓL kikerült erös gerendák és egy állószin faanyag eladó.
Osztrovszky-utca 26.
20083
N A G Y M É R E T Ű , príma
használt
téglák eladók. Batthyány- (Zerge)
utca 9. szám.
20009
S T E Y E R Waffenrád férfikerékpár
eladó. Érdeklődni: Április 4.-útja
67. szám. Népbolt.
200»0
E L A D Ó 2 drb szőnyeg, egy kétszemélyes és egy egyszemélyes dunna.
Április 4.-útja 20, I. emelet, 1.
ajtó.
20091
MÁRKÁS órát keresek megvételre.
Ajánlatokat ármegjelöléssel, levélben Szeged. Szent György-utca 4-6.
I I , 9, alá, Kakuszi névre,

tekezletet tartanak. A Talajjavító
Vállalat, valamint a földművelésügyi minisztérium szakemberei előadások keretében fogják ismertetni
a talajjavítás terveit, az állami gazdaságok és a termelőcsoportok képviselői pedig elmondják észrevételeiket ós kicserélik tapasztalataikat.
Az értekezlet egésznapos lesz.

disz-hirek
a DISZ üzemi, kerületi, középiskolai és egyetemi agitációs felelő,
sök részére csütörtökön. 8-án este
6 órakor értekezlet a városi DISZbizotlságon.
AZ A L F Ö L D I
Cementárugyár
betoncsöveiéi eddig norma nélkül
dolgoztak s fizetésként 80 százalékos előleget kaptak. Pártunk
II.
kongresszusát követő héten az építésügyi minisztérium
részükre is
eljuttatta a norma-jóváhagyásokat
és elrendelte, hogy minden betoncsöveié 1950 november l-ig visz.
sz ámenül cg megkapja a különbözetet.

NYUGDÍJAS
pedagógusok
a
szappanjegyeiket
március
10-ig
igényelhetik a pedagógusok szakszervezetében (József
Attila-rakpart 6—7. szám alatt), délelőttönként 10—12 óra között.
A B O L Y A I J Á N O S Matematikai
Társulat szegedi csoportja a Tudományegyetem
Bólyai-intézetének
tantermében (Táncsics Mihály-utca
2. II.) március 8-án, csütörtökön
délulán 5 órakor kezdődő ülésén dr,
Ródei László e. ny. r. tanúr O. Ju.
Smidt szovjet matematikusról tarl
előadást. Minden érdeklődőt szívesen lát a Társulat.
Ü N N E P É L Y E S pártnapon osztják ki a 8zegedi Kenderfonógyárban a kongresszusi versenyben legjobb eredményt elért üzemrész, brigád és legjobb egyéni teljesítők között a jutalmakat. Az üzemben 35
pénzjutalmat, 14 könyvjutalmat osztanak ki. Ezenkívül a legjobb üzemrész és legjobb brigád kongresszusi
zászlót is kaji.
,

5

CSÜTÖRTÖK, 1931. MÁRCIUS 8.

Alkotó, béketárgysorozati programmal kezdte meg
II. ülésszakát a Szovjetunió Legfelső Tanácsa
Kedden a Kremlben megnyilt a
Szovjetúnió Legfelső
Tanácsának
második ülésszaka.
A küldöttek és vendégek lelkesen
ünnepelték a kormánypáholyokban
megjelenő Molotov, Malenkov, Berija, Vorosilov, Andrejcv.
Kaganovics, Hruscsov, Svernyik, Szuszlov és
Ponomarenko elvtársakat.
Az ülésszak megnyitásán résztvettek a diplomáciai testület vezetői. a szovjet és külföldi sajtó képviselői.
A Szövetségi Tanács ülésszakát
Mihail Jasznov, a Szövetségi Tanács
elnöke nyitotta meg.
Közölte, hogy a Szovjetúnió Legfelső Tanácsának ülésszaka elé a
következő kérdéseket
terjesztették
megtárgyalás céljából:
1. A Szovjetunió 1951. évi állami költségvetésének jóváhagyása.
2. A hékcvédelmi törvény elfogadása. Ezt a kérdést a 11. Békevilágkongresszusnak valamennyi ország
parlamentjéhez békevédelmi
törvény meghozatalára vonatkozó felhívásával kapcsolatban
terjesztik
t!ő.
3. 'A' Szovjetúnió Legfelső Birófágának megválasztása.

4. A Szovjetúnió Legfelső Tanácsa elnöksége rendeleteinek megerősítése. A Szövetségi Tanács Nyikolajev küldött javaslatára egyhangúan elhatározta, hogy mindezeket a
kérdéseket a Szovjetúnió
Legfelső
Tanácsa második ülésszakának napirendjére tűzi.
Határozatot hoztak arról, hogy az
1951. évi állami költségvetésről szóló jelentést a Nemzetiségek Tanácsa és a Szövetségi Tanács együttes
ülésen hallgatják meg: a költségvetési bizottságok közös jelentéseit, a

vitákat, valamint
a
költségvetés
megerősítését külön tárgyalják.
A Legfelső Bíróság niegválasziását, valamint a Legfelső Tanács elnöksége rendeleteinek nnegerősíVését
szintén külön folytatják le
q két
tanácsban.
Határozatot hoztak arról, hogy a
Szovjetúnió Legfelső Tanácsa mindkét házának együttes ülését, amelyen meghallgatják
a Szovjetúnió
1951. évi áilanli
költségvetéséről
szóló jelentést, március
7-én este
hét órakor tartják.

A Legfelső Tanács Nemzetiségi Tanácsa is összeült
A Szovjetunió Legfelső Tanácsa
Nemzetiségi Tanácsának ülése kedden délután kezdődött
meg
a
Kremlben.
Az ülést Jumabáj Isajahmelov küldött, a Nemzetiségi Tanács elnöke nyitotta meg. A jelenlévő küldöttek és vendégek melegen ünnepelték a kormánypáholyokban megjelent Mikoján, Bulgánvin,
Koszigin, Svernyik és Skirjatóv elvtársakat.
'A' Nemzetiségi Tanács egyhangúlag elhatározta, hogy a Szovjetúnió
Legfelső Tanácsa második ülésszakának napirendjére
a következő

M M m dolgozó paraszt ismerje meg
a tavasz* mezőgazdasági ütemterveket
Vasárnap

fontos paraszlgyűlesek

Dolgozó parasztjaink nap, niint
nap örömmel látják, liogy az időjárás különösen kedvező a tavaszt
munkákra. Az esőzések után most
kisütött a tavaszt nap és szinte szárítja a korai szántás.vetés a iá
a
földeket. Az újságok, folyóiratok, a
DÉFD.SZ és a tanács mezőgazdasági
os/iálya már eddig is Igen sok értékes tájékoztatást adtak a szegedi
dolgozó parasztoknak a szakszerű
és jó tavaszt mezőgazdasági munka
végzésről. Most a DÉFOSZ szegedi
szervezete gyűléseket tart, ahol Szeged dnlgozó parasztságával isnictet.
len megbeszél oebány mezőgazdasági szakkérdést és emellett ismerteti
a tavaszi mezőgazdasági munkákra
vonatkozó ii t e m t e r v e t
Szükséges, hogy minden szegcdi dolgozó paraszt megismerkedjék ezekkel
az ütemtervekkel, mert esak
ezek

Szegeden

ismeretében tudja idejében, — hat á r i d ő r e — elvégezni a tavaszt
mezőgazdasági munkákat,
— és
esak így mondhatja el majd pár
hét múlva: ..Mint a múltban, inost
is becsületesen etrget tettem a dol.
gőzök állama iránti
kötelezettségemnek."
A gyűlések a következő helyeken
lesznek: Vasárnap délelőtt 11 órakor A I s ő v á r o s o n a Yőneki-féle vendéglőben. Vasárnap délelőtt
10 órakor az ú j s z e g e d i DÉFOSi
helyiségében, 11 órakor a f e l s ő város!
DÉFOSZ helyiségében,
(Vásárhelyi-sugarút — Retek-utca
sarok), 10 órakor a ni ó r a v á r o s i
DÉFOSZ helyiségében (Petőfi Sándor-sugárút 81) fél 41 órakor
a
s z é k h á I i iskolában, 10 órakor a
r ó k II s i DÉFOSZ
helyiségében
(Kossuth Lajos.sugárút 75.)

kérdéseket tűzi:
1. A Szovjetúnió 1951, évi állami
költségvetésének jóváhagyása.
2. Békevédelmi törvény elfogadása. Ezt a kérdést a lf. Békevilágkongresszusnak valamennyi ország
parlamentjéhez békevédelmi
törvény meghozatalára vonatkozó felhívásával
kapcsolatban terjesztik
elő.
3. 'A' Szovjetúnió Legfelső BíróA Magyar Népköztársaság: ElAz anyasági érdemérem
első
ságának megválasztása.
nöki Tanácsa a Magyar Nők fokozata a 9. a második fokozata
4. A Szovjetunió Legfelső Taná- Demokratikus
Szövetsége
ja- a 8, a harmadik fokozata a 7,
csa elnöksége rendeleteinek megerő- vaslatára törvényerejű rendelenegyedik fokozata a hatgyermesítése.
bet hozott anyasági érdemrend és kes anyának
adományozható,
érdemérem
alapításáról.
Az akinek gyermekei életben vananyasági érdemrend és érdem- nak és az egyéves kort a legérem rendszeresítésével a dol- fiatalabb gyermek is betöltötte-.
gozó nép állama megtisztelő k i .
A törvényerejű rendelet
intüntetésben kívánja részesíteni tézkedik arról is, hogy azokat a®
azokat a sokgyermekes anyá- anyákat, akiknek hét, vagy enkat, akik gyermekeik világraA nyugati hatalmak esak meghatározatlan indítványokat terjesztettek elő
nél több élő gyermekük van, felhozatalával
és
felnevelésével
a külügyminiszterhelyettesek értekezletén
nagyimértékben
hozzájárulnak téve hogy legfiatalabb gyermenépességének gyara- kük 1951 március 8-a után szüÁ
külügyminiszter-helyettesek tot terjesztett elő, azonban ez a szovjet napirendi javaslat az — államunk
pénzjutalomban
podásához
és
hazánk
megerő- letett, egyszeri
és mondotta — , amely megfelel az
értekezlete
kedden délután
3 javaslat megkerüli a béke
kell
részesíteni.
A pénzjutalom
södéséhez
is.
alapvető
kérdését, európai béke és biztonság megórakor ismét összeült. Mint is- biztonság
összege
a
7
gyermekes
anya réAz
anyasági
érdemrend
első
szilárdítása
feladatainak.
mindenekelőtt
a
német
kérdést.
meretes,
a külügyiminiszterheA következő ülést március 7- fokozata annak az anyának ado- szére 1000, a 8 gyermekes anya
A március 6-i délutáni ülésen
lyettesek
felváltva elnökölnek.
mányozható, akinek
11, vagy részére 1200, a 9
gyermekes
A keddi ülésen az angol Davies- mindhárom nyugati hatalom kép- én tartják.
ennél több, második
fokozata anya részére 1400, a 10 gyermeviselője
felszólalt közös napire került a sor.
Au Angol
Bábebiaattaág
pedig annak az anyának, akiA külügyminiszteri tanács na- rendi javaslatuk mellett és hekes anya részére 1600, a 11. vagy
távirata
Davteahrs
nek 10 élő gyermeke van, amenyvesen
tiltakoztak,
hogy
napipirendjét kidolgozó
külügymiennél több gyermekes anya rényiben a legfiatalabb gyermeke
A z Angol Békebizottság távniszterhelyettesi értekezlet már- rendre tűzzék a potsdami egyezszére 2000 forint.
is
betöltötte
az
elsö
évet.
Davies külügyi
cius 5-i ülésén a szovjet
kül- mény végrehajtásának kérdését. iratot intézett
Grcmiko elvtárs, a
Szovjet- államtitkárhoz, aki az angol küldöttség a Szovjetunió
kormáA koreai néphadsereg
főparancsnokságának
n
nyának nevében napirendi
ja- unió képviselője felszólalásában döttséget vezeti a é g y külügyhadifelenlése
miniszterhelyettes párisi tanácsvaslatot nyújtott be, a Külügy- kijelentette:
három hatalom napirendi
A
Koreai Népi Demokratikus elsüllyesztettek két ellenséges haa
kozásánminiszteri tanács számára.
javaslata nem segíti elő a
Köztársaság néphadseregének fő- jót.
A békebi/»ttság a táviratA javaslat mindenekelőtt a
parancsnoksága március G.i hadibéke
megóvását,
Szöul térségében a Hangén.folyó
ban felkérte Daviest, hogy a
potsdami egyezmény végrejelentésében
a következőket közli: déli partján a néphadsereg egysémert
a
céltudatos
szovjet
javastanácskozásokon az együtthajtását, a
német kérdés
A néphadsereg egységei a kinai gei több mint 280 ellenséges kalatok helyett olyan indítványoműködés szelleméről tegyen
megoldását, valamint Euróönkéntesekkel együtt
az
összes tonát és tiszitet megsemmisített ek,
kat
tartalmaz,
amelyeik
nem
tűzpa békéjének biztosítását kítanúbizonyságot.
frontokon szilárdan tartották ré- illetve megsebesítettek. Megsemminek pontosan meghatározott felvánja elősegíteni
Á békebizottság egyszersmind gebben elfoglalt állásaikat.
sítettek két tankot és az ellenség
a külügyminiszterek felszólította Angi a
A' h á i o m hatalom,
Nagybri- adatokat
valamennyi
sok más haditechnikai felszerelő.
A
keleti
partvidék
térségébena
az békeszervezetét,
tannia. az USA és Franciaor- tanácsa elé, nem szolgálják
küldjenek ha- néphadsereg egységei március 6-án sét,
európai
helyzet
megjavítását.
A
szág szintén napirendi javaslasonló táviratokat Daviesnek.

A Szovjetunió javaslatot
tett
a béke
megóvására

Rendelet anyasági érdemérem
és érdemrend alapításáról

Parisban

A kapitalista országok minden eszközzel gátolják
Ázsia és a távolkeleti országok fejlődését

A francia nemzetgyűlés megtagadta
Guy Mollet kormányától a bizalmat
Ismét

Queuille

Kedden délután mutatkozott be
a francia nemzetgyűlésben Guy
Mollet
miniszterelnökjelölt.
Rendkívül
óvatoshangú
programbeszédével
mindent' elköve.
tett, hogy a jobboldali
pártokkal szemben „megértőnek" mutatkozzék. Ugyanakkor éleshangú kijelentésekkel
támadta
a
Kommunista Pártot.
Mollet programbesíéde után
Raymond Guyot elvtárs
a
Kommunista Párt nevében
hangsúlyozta — : Guy Mollet és társai reakciós választási törvénnyel igyekeznek megsemmisíteni a nép
akaratát, akkor, amikor az
országban nő a bizalom
a
Kommunista Párt iránt. A
szakadék egyre mélyül
a
nép és a jobboldali politikusok között, mert a nép a
békét akarja, az utóbbiak pedig az országot a katasztrófa felé terelik.
A francia nép követeli a Marshall-terv és az atlanti szerződés
felmondását, a
Kelettel
való kapcsolatok kifejlesztését,
a kapcsolat felvételét
a
népi
Kínával, a vietnámi háború be_
fejeiését.
Minden köztársasági
érzelmű francia

kísérletesik

kormtínyalahítással

Ezzel az ú j kormány megtette: biztos abban, hogy eljön
bukott még mielőtt átvehette
az idő, amikor a francia
nép
volna a hatalmat.
diadalra fogja vinni akaratát. A
hatalomra törő Guy Mollet a A köztársaság elnöke ezután ismét
beszéd elhangzása u t á n
QueuiHe volt belügyminisza nemzetgyűléshez fordult és
tert bízta meg a
kormány
felhatalmazást
kért,
hogy
megalakításával.
kormányát megalakítsa. A
Queuille a megbízatást elfogadnemzetgyűlés azonban nem
ta és azonnal elkezdte tárgyaadta meg a felhatalmazást,
lásait. Még egyáltalán nem bimert az ehhez szükséges
311 zonyos azonban, hogy Queuille.
minimális szavazat helyett csak nek sikerül kormányát megalakítania.
286 szavazatot kapott.

A nép demokratikus

egységkormányt

követel

Az E N S Z ázsiai és távolkeleti
gazdasági bizottsága ülésszakának március 5-i ülésén a gazdaságilag elmaradott országoknak nyújtandó
technikai segéllyel
kapcsolatos
kérdéseket
tárgyaltak.
Izmai 1,
Pakisztán
küldötte
kijelentette, hogy a
technikai
segítség magábanvéve nem elegendő, pénzügyi segítséget
is
kell nyújtani, gépeiket és gépi
felszerelést kell szállítani ezekbe az országokba.
Nyemcsina elvtárs, a Szovjetunió
képviselője
rámutatott,
hogy a technikai segélyt, amelyet az E N S Z ázsiai és távolke-

leti gazdasági bizottsága az elmaradott
országoknak
nyújt,
nem szabad politikai meggondolásoknak
megfelelően
megszabni.
Kijelentette, hogy
az
E N S Z ázsiai és távolkeleti gazdasági
bizottsága nem
kielégítő
munkájának
főoka
az
Egyesült Államok és a
többi
imperialista hatalom
politikája.
Hangsúlyozta, hogy az USAnak és a többi kapitalista országoknak nem érdeke az ázsiai
és távolkeleti országok fejlesztése és minden eszközzel akadályozzák ezeknek az országoknak ipari fejlesztését.

Rendkívül fontos feladatok várnak
a fö'dmüvesszövetkezetekre

Közben a francia dolgozók vál-| és demokratikus szervezet haDögei Lm re elvtárs, a Szövettozatlan eréllyel követelik, hogy | sonló értelmű határozatot fogakezetek Országos Szövetségének
dott el.
demokratikus
egységkorelnöke sajtóértekezleten ismerA béke és szabadság harco- tette a földmíive.sszö vetkezel ek
mány alakuljon,
amely egyedül számithat a nép sai országos tanácsa felhívást eddigi munkáját és az előttük áladott ki, amely felszólítja
a ló fontos feladatokat.
bizalmára.
A
f ö ldrnű vesszöve i keze tekn ek
A bresti fegyvergyár dolgozói békeharcosokat, szavaztassák le
teljes szakszervezeti egységben mindenütt a
legszélesebb ösz. a közeli hetekben két rendkíkétórás munkamegszüntetést tar- szetételű népi gyűlések résztve- vül fontos feladatot kell megoldaniok — mondotta. Egyik a
tottak.
vőit az öt nagyhatalom
béke- minisztertanács
február
15-i
A párisi La Chapelle teher, egyezményének megkötését köhatározatának
végreh a j t á sa,
pályaudvar dolgozói
levelet invetelő berlini határozat mellett, mely szerint a földművesssövettéztek
képviselőjükhöz, demokezeteknek
elő kell segíteniük,
kratikus egységkormány
meg- gyűjtsenek milliószámra újabb
hogy egyes különleges termeléaláírásokat
a
nyugatnémet
felalakítását követelve.
si ágakban az egyénileg gazeddig dálkodó dolgozó parasztok csoA Páris-környéki Dugny la- fegyverzés ellen a m á r
követeli ezenkívül arányos
kosai egyhangúlag
egységkor- összeszámlált
többmillió
alá- portot alakítsanak.
képviseleti rendszer létesítémány megalakítását követelték, íráshoz, végül pedig a négy kül— Ezeknek a
csoportoknak
sét és a fegyveres gaulieista
amely
kormány
ellenszegül
szervezésére
szükség
van azért,
ügyminisziterhelyettes
értekezcsoportok feloszlatását.
Nyugat-Németország felfegyverhogy az egyénileg dolgozó palete
alkalmából
hozzák
köztudoGuyot olyan demokratikus egy- zésének és az
öthatalmi
tártervszerűbben,
többet
ségkormány megalakítását kö- gyalások mellett foglal állást. másra Franciaország igazi aka- rasztok
és jobbat termeljenek, másrészt
vetelte, amely minden dolgozó
ratát,
pedig; hogy ezzel ,is .lehetővé
Számos nagy gyár dolgozója.
Lizaimát élvezi, Végül kijelen-

váljék az egyénileg
gazdálkodó
dolgozó panasztok
számára
a
szövetkezeti
gazdálkodás előnyeinek
ismertetése.
Dögei elvtárs ezután ismertette
a földművesszövetkc-zetek
keretéiben
megalakult
csoportok működését és a csoportokba tömörült egyénileg- dolgozó
parasztoknak nyújtott előnyöket.
A másik fontos feladata a
földművesszövetkezeteknek a megyei küldöttgyűlések megszervezése. Ezeken a küldöttgyűléseken március 11-én minden
megyében megtárgyalják az országos küldöttgyűlésnek az illető
megyére vonatkozó
hatá_
rozatait.
A megyei
küldöttgyűléseken
foglalkoznak a különleges csoportok
alakításával és a megalakult
csoportok eddigi munkajával i s .
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A BÉKE ALKOTÁSAI

NAPIREND
1951 március

8.,

csütörtök

1951. M Á R C I U S
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Mit és hogyan vessünk március 15-íg

A földművelésügyi miniszter
a korai vetés a legjobb biztosítéka
növénytermesztés
fejlesztéséről a bő termésnek. A vetéshez ka.
si-óló minisztertanácsi
határozat tasiztrális holdanként 60 kilogram
végrehajtása érdekében a rostlen, vetőmagot használjonk, amit
12
olajlen, mák vetési határidejét centiméteres
gabonasortávolságn
március 15-ben jeleli meg, A r o s t - és 2—3 cm mélységre vessünk velen,
olajlen ér mák termelésénél is tőgéppe..
SZÍNHÁZ
végre kell hajtanunk a miniszterAranycsillag
A méh
tanács
termésállag
növeléséről
Csütörtök: „Ad?/"-bérlet
szóló határozatát. Jobb és bővebb értékes olajos és őpiumtartalmtf
Péntek: „Csokonay"-bérlet.
termést azonban úgy tudunk elér- növényünk. ígéri fontos, hogy
*
Szombat: „Fagyejeti".bérlel.
Az előadások kezdete esle fél 8 ni, ha helyesen alkalmazzuk a rost- mák is minél előbb a főidbe kerülién és az olajlen agrotechnikáját, jön. A mák mélyrétegű, humuszos,
órakor.
ha korán vetünk.
meszet tartalmazó vályog- és ho*
A Somogyi-könyvtár
nyitva: minmokos agyagon
termelhető leg.
A
rosl'en
den hétköznap délelőtt
10 órától
eredményesebben. Sovány homok,
délután 5 óráig.
finomra elmunkált talajt kiván. Ha túlkötött agyag és szikes ta.aj nem
*
alkalmas termesztésére.
Múzeum: hétfő kivételével
minden laza a talaj, akkor vetés előtt is
A vetést géppel kell végezni. Az
nap• délelőtt
9 órától délután
8 hengerrzzünk, de vetés után feltétlenül, hogy az egyöntetű kike- egyenletes vetés érdekében a mákóráig.
maggal azonos nagyságúra szitá't
lést biztosithassuk.
*
kvarchoniokot, vagy finomra tört
Egyetemi
könyvtár
hitkönap
A nagy rostlenkórótermés és a Icőszénsalakot kell a vetőmaghoz
reggel 8-tól Cste 7-ig nyitva.
— j,'.minőségű
rost
kifejlődésének keverni. A vetpgépet úgy kell beKönyvkölcsönzés
8-tól 1 óráig.
egyik legfőbb biztosítéka, hogy a állítani, hogy a keverékből megfe*
lent megfelelő időben, korán ves- lelő
mennyiségi! mákvetőmagot
Állandó éjjel-nappali szolgálatot
tartanak a következő gyógyszertá- sük. A korai vetéssel biztosithat. vessen a gép. mert a hiányos vetés
rak: 72. sz. Kauzál-tér
9..
67. juk. hogy a ke/deti fejlődés nem póttá*? r,em jár eredménnyel. Kasz. Kossuth Lajos-stigárút
31. E/ie esik a száraz időszakba és az álla- tasztrális holdanként a vetőihez 2
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új- ti kártevők megjelenésekor leuve- kilogram ve'őmagot használjunk.
szeged. 68. sz. KAlváriaAér
7. Reg- téstink már annyira erő*, hogy nem A mák apró magja porhanyóra
gel 9 ó r á t ó l pste 7 óráig 63. sz. tud a kártevő nagyobbmérvű kárt megművelt főidet igényel.
Ezért,
Szent György-téri.
A
Földműves- okozni. A jól előkészített ta.ajbs hogy jé vetőágyat biztosítsunk, az
utcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 57. kaf. holdanként 80 kilogram vető- őszi szántást jól el kell simitari
sz. Klauzál-tér
3. sz. Kígyó-gyógy- magot használjunk, amelyet gabo- és a talajt szükség szerint fogaso.
szertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig nasortávofságra kell vetni, A ve. fá*»a' porhanyóvá kel! tenni.
nyitva. A 71. sz. Petőfi Sándor-su- tést feltétlenül géppel kell végezni.
Termeljünk minél több mákot
gár út 41'b. szám alatti gyógyszerA vetőgép csoroszlyáit úgy kell
tár éjjeli ügyelete megszűnt. A
közlésként is.
rögzíteni,
hogy
a
mag
2—3
cm.
gyógyszertár csak reggel 8 órától
mélységre kerüljön. Egyenletes leneste 10-ig van nyitva.
vetést csak akkor érünk el, ha 40— Takarmány- és murokrépáva! küir
40 kg vetőmagot a táblán kereszt- lönösen szép eredménnyel lehet a
1DÖJARÁSJELENTÉS:
Tor.iákot köztesként termelni,. A révábbra is felhős, sokfelé esős idő. ben és hosszában vetünk el. Vétéa
után
feltétlenül
hengerezzünk,
pával köztesként egy sorba vessük,
Reggel helyenként
köd.
Mérsékelt
hogy az egyenletes vetést bizto- igy a fogatos növényápojási munszél. enyhe idő.
VÍZÁLLÁSJELENTÉS:
A mai sítsuk, A vetésre a legalkalmasabb kákat nem akadályozza. Zöldséges,
tiszai vízállások:
Szolnok 450 cm, idö március első fele, mérsékelt ben. konyhakertben szintén h?**61 százalék, Csongrád 410 em, 6> fagy nem árt a lenvetésmek..
A
százalék, Szeged 410 cm, 57 szá- vetést legkésőbb március 15-ig be náljunk ki minden talpalatnyi földet a mák termesztésére. A közzalék. A Maros Makónál
48
cm, kell fejezni.
tesként termeit mákkal a házi
17 százalék.
Az olajfen
I szükségtetet mdjuk biztosítani és
ezen felül a mákgubóért jelentő*
A RÁDIÓ MAl.MÜSORA
vetésére ugyancsak máreiua
e!*ő
fele a legmegfelelőbb időszak. A pénzt kapunk.
MÁRCIUS 8, CSÜTÖRTÖK
MOZI

Szabadság 6, 8: Bátor
cinberek.
Vörös Csillag 6, 8: Zeng
a
völgy.
Fáklya 6, 8: Ludas
Matyi.
*

A szovjet ti ép békés, épitő munkájával világraszóló alkotásokat ho* létre. A* egész világ isimeri azokat a nagyszerű munkateljesítményeket. amelyekkel a fasiszta barbárok pusztításait hozták helyre
a Nagy Honvédő Háború győzelme után. Jelenleg is óriási építkezések folynak a Szovjetunió minden részében. Az építkezések jelentős részét foglalják cl azok a munkálatok, amelyekkel a dolgozó nép
kulturális színvonalának emelését segítik elő. Képünk a moszkvai állami egyelem hatalma* ütemben folyó építkezéseit mutatja be a

E G Y N A P országokon

át

Anglia

Amerika

Az amgoT szigetvilágot
Attlee
Igen óvatosan tájékoztatta
arról,
hogy Anglia hadiflottája amerikai
főparancsnokság alá kerül. A bejelentést azzal vezette be,
hogy
csak kötelességszerűen közli
az
egyébként „szürke" intézkedést.
A ( angolok azonban nem találták annyira
„szürkének",
hogy
hadiflottájuk a jövőben amerikai
gyámság alá kerül, vagyis elsősorban at USA érdekeiért fut majd
ki a tengerre. A brit sajtó terjedelmesen foglalkozott a miniszter.,
elnök bejelentésével és arra
az
egyező megúltapitáara jutott, amit
igy lehet összefoglalni: „Szomorú
ós szégyenteljes eset az, amit Attlee bejelentett az akóháznak. Egy
ideig még reménykedni lehetett
abban, hogy csak félreértés
történt, de a bejelentés után nem marad kétség: a hlr lesújtóan Igaz,
olyan igaz, hogy szigetünk életének
gyökeréig hat."

Az amerikai nők ezrével intéznek
megrázóhangú leveleket a kongresszus tagjaihoz és a lapok szerkesztőségeihez. Hangsúlyozzák
a
trumani politikával szembeni bizalmatlanságukat és mindent elkövetnek. hogy a március 15.re tervezett békefelvonulás méreteit
kiszélesítsék. A mozgalom élén Claudia Jones, az Amerikai Kommunis.
ta Párt női bizottságának titkára
áll. aki kijelentette, hogy a görög
és a spanyol anyák szenvedésein
okulva Amerika asszonyai fonto?
féladatnák tekintik a fasizmus eileni kérlelhetetlen küzdelmet.

Az angol
Nemzetiközi
Nőnap
rendező bizottsága hétfőn ismertetőt bocsátott ki a mozgalom je.
ion tőségéről és céljáról. Ebben a
többi között ezeket mondja: „Ma,
amikor egy új háború zftját halljuk, asszonyok, az ú j élet forrásai fogjunk ösSae. hogy megmentsük gyermekeinket, akiknek életet
adtunk. Fogjunk össze, hogy fel.
szabadítsuk azokat a
kincseket,
amelyeket a fegyverkezés nyel el,
mert trr. a világ szegénységének a
forrása. Az események gyonsam
peregnek, nlrtos vesztegetni
való
ídónk, cselekedni keli."

Portorikó
A portorikói állambiróság perbe
ogta Pedró Albizu Campasi,
az
amert nacionalista vezért azön a
cimen, hogy részt vett egy amerikaellenes tüntetésben. A bíróság
a
perbefogott politikái vádlottat rövid tárgyalás után tízévi és kiletiohóiwpi fogságra itálté,
mert
úgy találta, hogy ceak ilyen bün.
tetéa állhat arányban azzal a nagy
bűnnel, hogy valaki _ hacsak puszta megjelenésével is, de egyetért
azzal a nemzeti ellenállásitól, amely
szembeszáll Amerika imperialista
irányzatává^' '•' '•'

SZ4BAD3ÁG
(beivarosd
FILMSZÍNHÁZ
i

- i TELEFON: 40-25 s=oso
Mércine 14-ig, szerdáig

Bátor

emberek

VŰRŰS CSILLAG (Korzó) MOZI
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TELEFONI 33-44.

'"

Maréin* O-ig. péntekig

Zeng n vfilgj

Széchenyi F Á K L Y A

filmszínház

= e s = TELEFON: 34-77

a s a

Március ll-én d.e,9é* 11 órakor
SzirnynélHüli emberek
Március U-ig. vasárnapig

Új é l e t , úi k e n y é r
Előadások kezdete hétköznap 6
és 8-kor, vasár* és ünnepnap
4, 6 és 8 órakof
Pénzlárilyilás délelölt 11-12ig. dclulán egy órával az előadás kezdete előtt.

Belgium
A háborús pusztulásuk felé roha.
nó imperialistákat zavarja a szervezett dolgozók gyakori megmozdulása a béke mellett. Főleg a bányász.sztrájkok okoznak sok gondot a marshallizált
országoknak,
mert Amerika minden esetben fenyegetőbben lép fel velük szemben
és olyan megtorlást követel, amelynek alkalmazásától még az Atlantipaktum országai is tartózkodtak
eddig. Ugy látíteik azonban, hogy
Franciaország után, mórt Belgium
kormánya kénytelen eléget tenni
Achéáon utasításainak. A francia
kormány — mint ismeretes
-—
megtiltotta a nagy nemzetközi ha.
ladószeilemü szervezetek központjainak Parisban való további működését, Belgium belügyminisztere
pedig a bányászszövetség két vezető funkcionáriusát: a luxemburgi
Antoipie Schrödert. a szövetség fő.
titkárát ém Henri Torrelt a szövetség francia elnökét kiutasította az
ország területéről. Mindketten 'hijvataloMti tartózkodtak Belgiumban,
ahol
a bányászszövetség belsg
ügyeiben folytattak gazdasági Vonatkozású megbeszéléseket. A ki*
Utasítás mély felháborodást kellett a báhyáSzSf.övetfeégben, améiy
úgy találja, hogy nagyon gyenge
lábon állhat az a nagyságával afignyira kérkedő tömb, amely
két
embertől félti a létét.

*

Kossntli-rádió.
7.Ó5 Harmonikaszóiéi?. 7.20 Magyar népzene. 8,00 Dalok. 11,30
Versek. 12.30 Éneklő vidék. 13.00
A Rádió Szórakoztató Zenekara játszik. 14.10 A Rádió Gyermekújság
műsora 14.43 A hazug ajándéklcvélröl. 15.30 Szebenyi János fuvolázik, 16.05 Iskolások rádiója. 16.25
Alapfokú politikai iskola. 17.10 A
Néphadsereg Híradója. 17.30 Magvar tömegitalok. 17.50 Üzemi levelezőink jelentik 18.03 Fel, Ifjúság!
20.30 Legkedvesebb lemezeim. 21,30
..Král'satok,
hát
asszonyok.,."
Gál Zsuzsa összeállítása a Nemzetközi Nőnap alkalmából. 22.25 Magvar művészek —
orosz művek.
23.00 A Rádió Tánczenekara. 23.30
Zenekari muzsika.
Petőfi-rádió
7.00
Verbunkosok, 7.35
Erő.
egészség, 7.45 Színes muzsika. 8.30
A Szovjetunió a szocializmus országa. 8.40 Operettrészletek. 9.20 Iskolások rádiója. 10.10 Hegedű, zongora. 10,50 Hanglemezek. 15.00 Gilels és Zák kétZongorén játszik.
15 40 Fiatalok Zenei Újságja. 16.10
Svéd Sándor és OaVáth Jőlift éhe*
kelnek. 16.50
Elbeszélés.
17.20
Könyvismertetés, 17,35 Balettzenp.
18.Ú0 Tánczene. 18.40 SZÍV küldi
szívnek 19 00 Nemzetköz! kérdést*!;.
19.15
Népdalfeldolgozás.
20.00
Puccinii Pillangókisasszony, hanglemezek,

A bányászok
belgiumi
Szerve
A
Magyar. Sáövjet
Barátsági
minden esetre napirenden tartja At
Hónap e»5ö napjainak ünnepi ráesetet és igyekszik olyan megoldióműsorai a következők:
dást találni, amely figyelmeztető
Csütörtök, március 8.
lesa az ösézee imperialista orszá.
Kossuth: 6.30 Az Alekszandrovgok felé.
együttes énekel. 22.25 Magyar művészek
orosá «iüvék,
Petőfi: 15 Gilelt és Zak két zongorán játszik. 16.50 Á vHégifdda*
lom nagyjai. Piiekln.
A r á d i ó alapfokú
NB l-es mórkfí%ós
politikai Iskoláinak műsora
Alapfokú poliilkai Iskola Üzemi,
ns e heti
Március 8 Kossuth 16,25—17, Népköztársaságunk Alkotmánya.
Ili
rész.
AlflpftilOí politikai iskola. Terii,
TIPPELJEN!
léti és falusi. Március 0 Kossuth
18—18 40. Té rnicl őszövei kezeli ItlO/NYERHET!
gulrtuifik időszerű kértlései 11 rész.

Síegedl PetőfiSzegedi Honvéd

TOTO-szelvényen

MA

ESTE

m Hungáriában

Halljuk
a szerzőket!
Verd Ágneá énekesnő, Brcllnrr
János és Szlerfnvl Dénes zeneszerző. — Belépődíj 2 FI.

Megérhetett
Szegedre
a Mzetek-ior
A szegedi földművcsszövcfkeíethéz a nápókbl»n megérkezett á azé*
téktof. Ennek At wéinényrieh azért
van komoly jelentősége, mert
a
Szegedi dolgozó parasztoknak mos!
tnár módjukban van a küszöbönálló tavaszi vetéshez gammáinkat
megtisztíttatni. Amint a földmű,
vesszövetkexettéj értesültünk.
a
ezélékfrtfózást mázsánként 2 forint
40 fillérért végzik.

A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap
ünnepi sportmegnyitója Szegeden
A
Magyar-Szovjet Barátsági
Hónap
első napjainak
ünnepi
megnyitója keretében
nagyszabású
sporteseményekre kerti!
soi' Szegeden, hogy a Spoffkedve'ő dolgozóknak ezzel is minél
felejthetetlenebbé tegyék a Barátsági HónapotA sportesemények közül kimagaslik a Szegedi Petőfi—Szegedi Honvéd labdarugó mérkőzés vasárnap délután 3 órai kezdettel az újí-zegédi
Petőfi-pá
!yán.
A
megyei
vívdbajnokságok
küzdelmei szombat
délután
3
órai kezdeltel! női
löt egyéni
bajnokság, Utána
férfi
főr
egyéni
bajnokság.
Vasárnap
reggeí 9 órai kezdeltel
egyéni
kardbajfiókság. Az összes küzdelmeket a Pöelás SE
tívótefmebén tartják meg,

Szeged város egyéni
atzfaH
teniszbajnokságai nők részére Ics II- osztályú Versenyek, szombat
délután 3 órai
kezdette!
Szíáfin-kőrút 21. szám alatt, a
férfiak részére szombat délután
3 óra} kezdetfel II, és III. osztályú versenyek, vasárnap
reggel 8 órai kezdetlel férfi I. aszf.ifyú és férfi párosmérkőzések,
s rendőrpalota tornatermében.
V a í i r n a p délelőtt 10 órai kezdettel háztömbkörüli
kerékpárversenyek £ Bzéehenyi-téren
a
megye
legjobb
kerékpárosai
részvételévelÉzsged város egyéni tekebajfiokságal vasárnap délelőtt
9
öfaí kezdettel a Vasútas-stsdion
ttkepá'yáján,
az Sz. Petőfi fílzoltóíaktanyai tekepályáján és a
pályáján.

A Bzégédi Petőfi BE hírei
A Szegedi Petőfi ma délután
fél
4-kor az újszeged! pályáján edzÖttléfkőzést
jáfstlk
a
HódfinmJővásárhelyí Dózsával.
A Szegedi PetŐfl 3E
fZÖton
közli az aktív sportolókkal
és
**nk'+rtá'yvw5ef&kkei,
akikhek
SzSzMTE vagy K A S E
szabadjegyigaz-olványai VaiMák. hogy
péntek estig a fíteüKát-férl klub*
helyiségben Cseréljék át
1981.
évre szóló igazolványra, mert a
régi igazolványok a mérkőzésre
érvénytelenek.
A Szegedi Petőfi 9E felkéri a
rendöSögáfdáját, hógy szombat
délután 5 órakof á Klátízátetéfi
klubhelyiségben beosatásuk Végett jelenjenek meg-

délután 6 órai kradettel egyesület napöf fart i K'ausál+éti
klubhe'j'íségben, melyre az Ssztus
szakosítályvezefőkef
cs
Sportötókaf elvárja-

Ma RzegwH

Honvéd Dofozsma

edzőmérkőzés
A

nagy

érdeklődéssel

váft

vasárnapi
PeWI
Petőfi—
*-S2. Honvéd
N 0 1-ea helyi
rangadóra készülődő Ss. Honvéd
tna délután fél 4-kor edzőmérkőzés játszik DóroZama ellen á
felsővárosi pályán,
delmaqyahokúáag
politikai napilap
Feleld* MéfkcMlfi é* kiadó:
ZÖ.MflÓRl JÁNOS.
Szerkesztő:
BODAY PAL.
Szérfcéíztőság: Szeged, Lertíú-u. 11,
Teiéfon: 35 35 él 30.Ó.1.
fijjéll sZerkésílőségi leléfoH:
este 8-tól 84-38.
Kiadelilvaiab ütegen, Leninm t.
Telefon: 61.16 és 35.60
Ai *-8»e1 jelzett közlemények
díjazöflák.

Az üjszegedi Sz.
Pótőfi-pál.ván délután 3 órakor kezdődő
Sz. Petőfi—S«. Honvéd helyi NB
Lea raftgadómérkőzésre a
jegyeket elővételben délután 8—
8-ig a Klauzál-fért klubhelyiségben és az IBUSz-irodábart nieg*
Válthatják elővételben a dolgozók.
Hélmagvarorízág NyOmdR, Szeged.
A i Bí. Petőfi 9 B
péntekén
Felelői vezető: Priskin Sándor.

