A szegedi „Táncsics" termeidszövetkezeti csoport versenyre hívta
a járás és Szeged város csoportjait
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A Magyar Dolgozók Pártja Csongrádmegyei Bizottságának
közleménye a kongresszusi zászló odaítéléséről

'Cb—b) A korai tavaszi időjá- nak tiszteletére az ipari üzemek,
rás az idén a/z elmúlt évekénél az állami gazadságok, a termeA kongresszusi versenyben krA Magyar Dolgozók Pártja II. irányoztak elő a gépállomásnak,
lényegesen előbbre hozta a ta- lőszövetkezeti
csoportok
melértek
vaszi mezőgazdasági munkákat. lett, egyénileg dolgozó paraszt- Kongresszusa tiszteletére a ma- 12 nőt szerveztek be. A gépállo- niaga^ló eredményeket
Most, március elején
nemcsak jaink is felajánlásokat tettek. gyar mflnkásoszlály példáját kö- más dolgozóinak 90 százaléka még el: a deszki gépállomás, a
arról beszélhetünk, hogy majd Ezek között volt például Do- veíve a mezőgazdaság dolgozói pedig hosszúlejáratú versenyszer- barattyosj állami gazdaság és
a szőregi „Potőfi"-ternielö8zövetlassacskán hozzáfoghatunk a ta- monkos József újszegedi 6 és is, új szocialista munkaversenyt ződest kötött.
kezet.
kezdeményeztek.
Lelkesen
csatvaszi mezőgazadsági
munkák félholdas paraszt, aki másfél
Az állami gazdaságok megyei
Megyénk mezőgazdasági dolgomegkezdéséhez — hanem az a hold gyümölcsösében a faápoláat lakoztak ehhez a versenyhez versenyében a felgyői
állami
Csongrád
megye
állami
gazdas
zói
a
kongresszusi versennyel
helyzet, hogy ezek a
munkák már teljesen elvégezte és április
gazda ág dolgozói értél; el a
már javában folynak. A szegedi l-re 6 és félmázsa szerződése- ságai. gépállomásai és termelő- legjobb eredményt. Felajánlá- újból bebizonyították „ Szovhatárt egyre sűrűbben
járják sen termelt spenótot szállította szövetkezeti dolgozói is.
suk értéke 40 000 forint. 5000 jetunióhoz. Sztálin elvtárshoz, a
Megyénkben is nagv lelkesedés se-tést neveltek.
ekével, boronáva], fogassal, ve- földművesszövetkezetbe.
Ennek
Az elhullás Párthoz, Rákosi elvtárshoz és
fölötte
mezőgazdasági
dolíögéppel a dolgozó parasztok és a Domonkos Józsefnek azonban
a
százalékát S.ről l-re csökké-(et- Nénköztcrs-srígunkhez va'ó törha az eső időnként hátráltatja nemcsak a gyümölcsösében és a gozókat a kongresszusi verseny ték. A takarmány
kihasználási | hetetlen híí égüket, hazafiságuI gukat.
során.
Kimagasló
eredmények
is a munkát, a langyos tavaszi kertjében van rend, hanem «egyfokát 2 százalékra emelték.
A Magyar Dolgozók Pártja
nap, amely egyre gyakrabban holdas őszi zabja is szépen zöl- születtek az állami gazdaságok,
A termelőszövetkezetek ver- Csongrádmegyei Bizottsága hemutatkozik már — szinte órá- déi már. De felajánlást tett a gépállomások és termelőcsoporsenyében a
legjobb eredményt lyesli a dolgozóknak a kezderól-órára szárítja a földeket. Ezt : többidk között Kocrárdi Ferenc tok versenyében is. A kongresza szegedi
,,Táncsics"-ternuil«- ményezését. hogy a kongresszusi
;zusi
versenyben
megyénkben
a korai és kedvező tavaszt dol- 9 holdas dolgozó paraszt is, aki
szövetkezet érte el. Felajánlását versenyt tovább fejlesztik és felgozó parasztságunknak okvetle- — teljesítve felajánlásét — feb- egjobb eredménvt gépállomása100 százalékig teljesítette, 50(100 ajánlásokat tesznek április 4.re
ink
közül
a
kiskundorozsmai
nül fel kell használni, jól kell r u á r 23-ra elvégzett minden taérte el, amely felajánlását 252 forint értékű munkát végzett cl. ós május l-re.
élni az időjárásadta kedvező le- vaszi talajelőkáozííő munkát.
40 férőheszázalékra teljesítette. A vállalt Felépítettek egy
Váltón a szocialista mnnkahetőségekkel.
Számos dolgozó parasztot so- megtakarítás összege 7500 fo- lyes istállót, 15 méter hosszú
verseny a termelés állandó hajPersze, mikor mi most a ta- rolhatnánk még fel, akik a ta- rint
volt. Ezt túlszárnyalva, gazdasági színt és 25 holdon be- tóerejévé !
vaszi mezőgazdasági munkákról vaszi mezegazdasági munkálato- 18.900 forintot takarítottak rneg. fejezték az öntözőcsatc'na épíÉljenek a kogresszusj verseny
beszélünk,
nemcsak a kedvező kat — és einck között is most a 260 dolgozóval kötöttek
talaj- tését.
során legjobb eredménvt
elért
időjárásra építünk, hanem épí- korai gyors vetést — jól, be- művelési szerződést, 1190 itor.
A Magyar
Dolgozók Pártja állami gazdaság, gépállomás és
tünk arra a felmérhetetlen tar- csületesen végezték és végzik. málholdra. Ezzel a kongresszus Csongrádmegyei Bizotsága
a termelőszövetkezet dolgozói, akik
talékunkra is, amely
dolgozó Itt van például az Oncaa-telep napjáig 80 százalékig biztosítot- kongresszusi
zászlót a dorozs- a Párt és Rákosi elvtárs vezetéparasztságunk szeretetében
és Temesvári Vince, Tóth Imre, tál; a talajművelési szerződési mai gépállomásnak, a felgyői sével
építik boldog, szocialista
ragaszkodásában nyilvánul meg Kőrcsi István vagy itt van Szász előirányzatukat. A tszcsk szer- állami gazdaságnak és a sze- jövőjüket.
Párt iránt, bizalmában a nép János, akik az árpavetésben pél- vezéséből is kivették ' részüket. gedi
a
„Táncsics"-terméiőszövetA Magyar Dolgozók Pártja
5
aőt kezetnek ítéli oda.
állama iránt. „Érdemes volt a dát mutattak. Csurgó Mihálynak Munkaerőtoborzásban
Csongrádmegyei Bizottsága
is
már
a
két
hold
tavaszi
árpáPárt szavára hallgatni, — érdemes volt gabonámat határidőre ja kelésben van.
elvetni- Mositmár aztán eshet az
Nem volna azonban hegyes, ha
eső!" — mondotta az
ősszel a szép tavaszi napsütés, a szép
Stumpf János 9 holdas dolgozó követésre méltó eredmények elparaszt.
kápráztatnának bennünket. Mert
Adva vannak tehát a feltéte- például a Szeged területére előPénteken délben repülőgépen díjas magánénekese, Galina Ba- gi Hónap alkalmából rendezenlek ahhoz, hogy
hozzálássunk irányzott 389 katasztrális ho|d Budapestre érkezett a
szovjet rinova hegedüművésznő, a Mosz- dő hangversenyeken lépnek majd
Pártur.k útmutatásának végre- árpából mégcsak 35 hold van művészküldöttség. A küldöttség kvai Filharmón'a
Sztá'.in-díjas fel.
hajtásához, hogy jó és lendüle- elvetve. Igy most már — a jó tagjai Konstantin Szergejev, háA szovjet művészeket a fwi"
szólistája,
Andrej
Ivanov,
a
mellett eztes tavaszi mezőgazdasági mun- egyéni »' edmények
romszoros Sztálin-díjas, a Szov- Szovjetunió
hegyi
repü'őtéren
Bernát
népművésze,
a
kánkkal is hozzájáruljunk mező- után láthatjuk, hogy mégis- jetunió érdemes művésze, a leGyörgy
elvtárs,
a
Magyar-SzovMoszkvai Nagy Színház magángazdaságunk
elmaradottságá- csak elsősorban nem az ered- ningrádi Kirov
Opera magánjet Társaság országos titkára,
énekese, Veronika Petrovszkája
bár
nak felszámolásához, hogy az ményekről kell írnunk —
táncosa, Natalia
Dud'nszkaja,
Szm'rnov elvtárs,
a
szovjet
időben és gyorsan végzett ve- azoknak örülünk —, hanem ar- háromszoros Sztálin-díjas, a le- zongoraművésznő, a Moszkvai nagykövetség e'ső tanácsosa, vatéssel emeljük a mezőgazdaság ról kell beszélnünk, hogy ko- ningrádi
Kirov Opera magán- Filharmónia szólistája és Alek- lamint a külügyminisztérium é"?
terméshozamát. Kormányzatunk moly lemaradás mutatkozik már táncosnője, Jelena Sumilova, a szandr Dedjuhin zongoraművész, a kultúrkapcso|atok intézetének
határozatot hozott a közelmúlt- a tavaszi árpánál is. De nem Moszkvai Nagy Színház Sztálin- akik a Magyar-Szovjet Barátsá- képviselői fogadták.
ban a növénytermesztés fejlesz- szabad elhallgatnunk azt. hogy
téséről. A földművelésügyi mi- vannak egyes tavaszi növénySzegeden ma kezdődik ünnepélyesen
a
Magyar-Szovjet
nisztérium pedig rendeletet bo- féleségek, ahol szép eredményt
Igy például
csájtott ki a tavaszi
munkák tapasztalhatunk.
B a r á t s á g
H ó n u p i a
e'végzésének módozatairól, üte- épp&ir, mert Szegeden vagyunk,
méről. Ez a határozat, a ren- ahol dolgozó parasztjaink az
Szegeden ma, szombaton este
Most a
Magyar
Dolgozók átfogó szervezet legyen.
delet utmutatás állami gazda- üzemek munkásait, a hivatalok
6 órakor a Magyar-Szovjet Tár- Pártja IIkongresszusa után
A ma Szegeden is ünnepélyes
ságaink dolgoz 3i,
szövetkezeti és különböző intézmények dolsaság székházának
nagytermé- úgy bizonyíthatjuk be leginkább keretek köaött
megnyíló Maparasztjaink és egyénileg dolgo- gozóit látják el élelmiszerrel
Hónap
— meg kell említenünk arat, hogy ben nyitják meg ünnepélyes ke- a Szovjetunió, a Párt iránt, hű- gyar-Szovjet Barátsági
zó parasztságunk számára.
a előmozdítja a népek közötti baegyénil&g dolgozó
parasztja- retek között a Magyar-Szovjet ségünket, szeretetünket, ha
Nemcsak Stumpf Jáncs, hafokozzuk ráti és kulturális kapcsolatot,
ink például étkerési borsó ve- Barátság Hónapját. Dénes Leó Barátsági Hónapban
nem számos szegedi és szegedtésében az
előirányzott vetés- elvtárs, a városi tanács végre- munkánkat és megteremtjük an- ni ág.szilárdítja a világ békében
környéki dolgozó paraszt nyilatterülethez képest nincsenek le- hajtó bizottságának elnöke mond nak előfeltételét, hogy az MSzT élni akaró dolgozónak rendíthekozott az ősszel hasonlóképpen
utána az egész ország
Szovjetunió
területén
a tetlen szeretetét a
maradva. Felvetődik a kérdés, megnyitóbeszédet, majd
és Stumpf János ő~zi gabonája
hegy vájjon hát mi is az oka i szegedi kul hírcsoportok színes legszélesebb dolgozó tömegeket irántruerett még ezámo3 dolgozó paaz árpavetésnél mutatkozó le- műsorszámokkal szórakoztatják
rasztnak erősödik most szépen a
i megjelenteket.
maradásnak?
vetége, a koraőszi
vetés és a
Vájjon az eső? Nem vitás, ez, Vasárnap reggel zenés ébreszkedvező időjárás következtébenegyes helyeken, főleg az agyagos tővel vonul végig a városon a
Ha őrszel hallgattak dolgozó földeken hátráltathatta
rendőrbizo- honvédség, a MÁV, a
parasztjaink
Pártunk
szavára nyos mértékig az árpavetést. De rág, a Magyar Kender és a SzeA minisztertanács
Dobi István lési miniszter előterjesztésére
a
— és most tavasszal látják az ha Csurgó Mihály két holdján gedi Kender zenekara. Délelőtt
alapján
eredményét — nem vitás, hogy már bújik ki a földből a csíra, a gazdag sportműsorokon vehet- elnökletével pénteken délelőtt ülést jelölőbizottság javaslata
határozatot hozott
az 1951.
évi
a tavaszi munkákkal kapcsola- akkor igen sok más dolgozó pa- nek részt a dolgozók, este ped'g tartott.
Az egészségügyi miniszter elő- „Kossuth-díj"-nk
adományozására.
tos felhívások sem találnak sü- raszt földjében még márt nincs 6 crakor könyvkiállítás
nyílik terjesztésére a minisztertanácsrenket fűtekre. Ezeknél a munkák- m'ndig benne a mag? Bizonyá az összes
MSzT-alapszervezet- deletet fogadott el az üzemi egésznál is követik egyén leg dolgozó ra Csurgó Mihály sem vetett nélS z e g e d i kultúrfelelősök
ségvédelem szabályozásáról.
parasztjaink, — állami gazdasá- esernyővel! Vagy talán azért
A minisztertanács a külkereskeSzeged dolgozói örömmel érfontos m e g b e s z é l é s e
gaink é3 jól dolgozó termelőszö- késlekedik az árpavetés, mert
miniszter
előterjesztésére
resültck róla, hogy Szegedre ér- delmi
vetkezieti csoportjaink példáját. túl hírtelen, túl váratlanul kömagyar-kinai
árucsereforgalmi
és
A városi
tanács
népművelési
kezik a ' Magyar-Szovjet BarátDolgozó parasztjaink most ta- szönti" tt be a tavasz és dolgozó
-ági Hónap a'kalmából Balasova fizetési egyezményt hagyott jóvá. osztálya március 13-án délután 5
vasszal e-em „patópáloskodnak", parasztjaink nem voltak kellóA kohó- és gépipari miniszter
Alexandra elvtársnő, a
kiváló előterjesztésére a minisztertanács órakor a Zsótér.házban, a V A O S z
nem mondják
azt, hogy: ,,ej, képpen erre felkészülve? Vagy
tőrténettudós.
Március 14-én „Dunai V a s m ű " emlékérem alan- helyisegében Szeged város ösrzes
kultilrfelelőse részére értekezletet
ráérünk arra még". Még akkor talán a kuláksuttogás miatt kélélután 5 órakor az MSzT-szék- tását határozia el a Vasmű építé- tart. Az értekezleten megbeszélik
sem mondják, hogyha innen is, sik? Bizonyára ez is — az is
házban tartja meg Balasova elv- sében résztvevő, j ó m u n k á t végző a kultúrfele'ösökkel a 25-én és 26onnan s halják a különböző ku- szerepet játszik a késésben, de
társnő nagy érdeklődéssel várt dolgozók kitüntetésére.
án tartandó körzeti döntő kérdé.
egy
tény!
A*
árpa
dolgában
leláksuttogásokat, a különböző el~'őadárát.
A minisztertmács
a népműve- i t t .
lenséges beszédeket. Átveszik az maradtunk. É.3 lemaradni nem
srégyen
egyénileg dolgozó parasztok is jó dolog. Lemaradni
az ideje annak a munkának: való példamutatásra. De falhív- minden tavaszi talajelőkészr ő
állami gazdaságaink dolgozóitól is — meg káros is.
és szövetkezeti parasztjainktól a
dülöfelelcseinket, felhív- munkát és a tavaszi árpája már
A teendő tehát világos és egv- gyorsan végezni. Az árpavetés juk
le'kes munkalendületet, mert sa- szerű: Be kell hoznunk — és ideje eljött. Most a szegedi dol- juk tanácstagjainkat is, hogy a földben van.
ját tapasztalatukból
győződtek hamarosan be kell hoznunk a le- gozó parasztoknak gyorsan kell
a tavaszi vetésben — és elsőSí eged
dolgozó
parasztjai
meg arról,
hogy az idejében maradást. Követnünk kell a hí- vetniök.
sorban
most
az
árpavetásben
—
előtt
tehát
most
világosan
és
való és gyorsan elvégzett mun- res szovjet (udósnak. LiszerkóNem szabad azonban itt megka elsősorban az ő érdeküket nak a tanácsát, aki azt mondta, feledkeznünk arról. hogy párt- járjanak az élen. Ugy, mint Bár- félreértheteíleiijil áll a legközszolgálja.
hc-gy a mezőgazdasági munkák- tagjainkat,
DÉFOSZ-szerveze- kányi Márton 12 holdas közép- vetlenebb feladat. Vetni — és
DÉFOSZ.vezetőségi mindenekelőtt a tavaszi árpát elMindenki emlékszik még arra, nál a két legfontosabb dolog: teink vezetőit különösképpen fel- paraszt,
jrikor Pártunk H- kongresszusá- idejében végezni. - és ha eljött hívjuk a tavaszi munkákban tag, aki földjén már elvégzett vetni!

MEGÉRKEZTEK A SZOVJET MŰVÉSZEK
A MAGYAR-SZOVJET BARÁTSÁG HÓNAPJÁRA

A minisztertanács határozatot hozott
az 1951. évi „Kossuth díj"-ak adományozására
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SZOMBAT, 1951. MÁRCIUS

A DÉMA dolgozni

Indiák:

A hosszúlejáratú
verseny szerződés
az új ötéves terv teljesítéséért folyó
Rákosi elvtárs szavai, Pártunk
kongresszusának útmutatása további tettekre, az eddigi eredmények túlszárnyalására serkenti az üzemek dolgozóit. A dolgozók megfogadták, hogy egy
percre sem hagyják csökkenni
a kongresszusi verseny lendületét. Hazánk felszabadulása 6.
évfordulójának közelgő nagy ünnepére, április 4-ére tett ujabb
vers enyvá 11 elások ka.1, h ccami lejáratú versenyszerzedések
kötésével harcolnak
a
pártkongresszus határozatainak végrehajtásáért.
Most, amikor a megnövekedett feladatok megoldása előtt
állunk, még jobban kiemelkedik
a lioHzAleJárnlú
Torienj»ifriődé»rk
kötésének jelentősége és az üzemek dolgozói felismerték, hogy
még előbbre viszik a termelés
eredményeit, ha hosszúlejáratú
versenyszerződéseket kötnek.
A DÉMA Cipőgyár pártszervezete és
Üzemi Bizottsága szorosan együttműködve, már megkezdte a hosszúlejáratú
versenyszcTződések szervezését. Az
elmúlt szerződéskötés
tapasztalatai alapján, most még eredményesebb munkát akarnak végezni, hogy így is biztosítsák a
felemelt ötéves terv teljesítését. és a fokozott feladatok végrehajtását.
Akik kiértékelhető,
termelő
munkát, végeznek, mind kötöttek januárban is hosszúlejáratú
versenysrerződést.
Az
eddigi
eredmények azt mutatják, hogy
a dolgozók 95 százaléka teljesíti a szerződésben vállalt kötelességét. Szélpál Mária például már eddig is 100 százalékban teljesítette vállalását. Görög Jánosné, a felajánlott 10
százalék helyett 69 százalékkal
fokozta teljesítményét.
A» ilyen és hasonló eredmé.
nyek azt bizonyítják, hogy a i
DÉMA Cipőgyár pártszervezete1

és Üaemi Bizottsága jó munkát
végzett a januári hosszúlejáratú
szerződések megkötésénél. Azonban
hibák h mutatkoztak.
A szerződési űrlapokat nem a
bizalmiak adták a dolgozók kezébe, hanem a mesterek. Igy
természetesen a
bizalmiaknak
csak a felvilágosító munka jutott. Nem kerültek elég közel
munkatársukhoz és nem tudták
megbeszélni dolgozó társaikkal,
hogy mennyiben reálisak a szerződésben
megkötött felajánlások.
Most ennek a hibának kiküszöbölésével fognak újra munkához a pártszervezet irányítása mellett, az Üzemi Bizottság
vezetésével a szakszervezeti bizalmiak. A bizalmiak kötik meg
n szerződéseket, a mesterek pedig ellenőrzik, hegy reálisak-e
a vállalások. Az új felajánlás
alapja a kongresszusi versenyIrén elért átlagszázalék lesz.
Mielőtt a szakszervezeti
bizalmiak munkához fognak, az
Üzemi Bizottsággal é3 a népnevelőkkel együtt megbeszélik a
problémákat és azt, hogy
ho.
gyan szervezzék meg az ú j hoszszúlejáratú
versenyszerződések
kötését.
A bizalmiak
kézihez
kapják a szerződési
űrlapokat
és egyénileg beszélik meg a dolgozókkal a felajánlást,
A bizalmiak munkája mellett
a pártszervezet
népnevelői is felvilágosító munkával hívják fel az üzem dolgozóinak figyelmét a hosszúlejáratú
szerződések
fontosságára. Tudatosítják a dolgozókkal, hogy felemelt ötéves tervünk teljesítésében még eredményesebb
munkát végezhetnek,
ha a hosszúlejáratú versenyszerződé,sakben vállalt kötelezettségüket teljesítik.
A szerződéskötések azért is
könnyen mennek, mert minden

fegyver
harcban

dolgozó
tervkönyvéből
megtudja, hogy mi az átlagteljesítménye. A bizalmiak átadják az
üzemrész" műszaki vezetőjének
a megkötött hosszúlejáratú vtr.
senyszerződéseket. A műszaki
vezető ismételten megbeszéli a
dolgozókkal, hogy a vállalt kö.
telasságüket hogyan tudják teljesíteni és azt is, hogy a teljesítéshez mennyiben szül^ges a
a műszaki vezetőség és az
üzemvezetőség támogatása.
A
DÉMA Cipőgyár Üzemi
Bizottsága tehát a múlt tapasztalatai alapján még, eredményesebb munkát végez a hosszúlejáratú versenyszerződések kötésével. Meg akarják valósítani
tij tttévea tervünk
célkitűzéseit. „Eredményeink...
fontos .összetevője — mondotta
Rákosi elvtárs, az MDP II. kongresszusán —, hogy gyökerében
megváltozott a felszabadult munkásosztály beállítottsága a szocialista munkához." A DÉMA
Cipőgyár dolgozói közül Í3 egyre többen látják be saját munkájuk és közös ügyünk: a béke
védelme
közötti
összefüggést
és egyre többen értették meg,
„ . , . a munka nálunk nem kényszer és robot többé, hanem a fel.
szabadult dolgozók
becsületének és dicsőségének ügye". Ezt
mutatja a szocialista munkaverseny, a S ztah ánov-m o zg alom,
a dolgozók
kezdeményezésére
indított hosszúlejáratú versenyszerződés
kötések egyre
nagyobb
kibontakozása.
Most,
amikor új harcba indulnak a
felemelt ötéves terv teljesítéséért. a hosszúlejáratú versenyszerződésekben leszögezik, hogy
kongressizusi
eredményüket továbbfejlesztik. A párttagok és
szakszervezeti bizalmiak járnak
az élen a szerződéskötésben és
példamutatásukkal
is
előbbre
viszik a béke ügyét.

„Zászlóvivői akarunk lenni
a tavaszi mezőgazdasági munkának is"
— mondják
Háromezernégyszázötven hold.
Ez
mind
termelőszövetkezeti
föld Szőregen. Mcst még „sokféle munka nyomát" árulja el a
föld. Nemrég hozták be a „közös"-be. S ki 25, ki 23 centire
szántott az ősszel, amikor egye.
dül volt.
A föld is éppen úgy alakul,
mint az ember. Voltak olyanok
a községben, nem is olyan régen,
akik azt mondták: majd az őszszel lépnek be. De amikor iátták. hogy már mindenki megy
a tszcs-be, ők sem maradtak kivül. Nem akartak kimaradni a
jóból. Igy van ez a földdel is.
Mcst még tarka össze-vjsszaságot mutat (aszerint, hogy milyen munkát adtak neki), de
nyárra, őszre, megváltozik. Hatalmas zab- és árpatáblák, paprikaföldek. nagy területű kerti
vetemények ölelik körül a falut,
Messziről lehet majd látni: ez
Szőreg.
a termelőszövetkezeti
közsrg.
W

A bő termés gond'a
Hol esik, hol nem. Ezt lehet
mondani Szőregen az időjárásra.
Az eke, a borona, a traktor
azonban készenlétben áll. S mihelyt annyira szikkad a föld,
hogy rá lehet menni, h a j r á . . .
Sző regnek itt is
példát
kell
mutatnia. Különösen a régi termelőcsoportok tudják ezt. Rajtuk
van az I. típusúak szeme. A „Petőfi"-termeiőszövetkezet már 21
hold mákot
vetett el, két hold
borsója földben van. 36 holdat pedig már
simára* boronált.
A
„Micsurin"-tszcs is azt
tartja
F emelőtt, hogy minél előbb jól
iialadjanak be a tavaszi mun-

a szőregi

termelőszövetkezeti

kába. A konyhakertészeti
bri-,
gád a „Vörös Rózsa"-terme|öcsoportból árkokat ás. Tizenhét
holdnyi
területet csatornáz be.
— Az idén öntözéses gazdálkodást folytatunk a konyhakertészetben — mondja
Zolián
József brigádvezető. — Kétszázhuszonkilenc „ablak alatt" már
„kitűzdeltük" a melegágyi palántákat.
— Négy hold borsót is elvetettünk már — ezt meg a növénytermesztők
mondják.
—
Ugy értelmeztük Rákosi elvtárs -beszédét, hogy a termclö.
csoportoknak
legfőbb
feladatuk most a példamutatás.
. . . Szántás, vetés, boronú!ás,
ez most a legfőbb gond a termelőcsoportokba. S ezt a bő termés
gondja.

parasztok

dolkczolt. Most meg egész batár gondja az övé. De emlékszik még arra, hogy az alakuió
gyűlésükön mit mondtak a régi
csoportok: ,.ha valami nehézségetek lesz, csak gyertek bátran hozzám, segítünk r.cktek."
Ketten mennae most hát el
Lakatos
.,Féreghez" (így hívják maguk között a helyi tanács alelnökét, a „Petöfi"termeIcszövetkezet tagját). Lakatos
Ferenc megmagyarázza:
írjak
össze, ki mit akar vetni a csoportból, azt is diktálják be.^ liogy
ki mit vetett már el. Aztán jelöljék meg. hogy melyik növényt a földmüvelésügyi miniszter
rendelete szerint, mikorra vetik el.

A „Béke" I. típusú termelőMondjátok már — kérdezik
csoport is így készítette el
az
az I. típusúak — hogvan kell
üzemtervét.
Most már a végcsinálni . . . ?
rehajtáshoz, a tavaszi munkához
Engedi József az I. típusú ,.Hakezdtek.
ladás"-termelőcsoport elnöke is
Ki lesz az e l s ő ?
készíti a fogast. — Vetni kell a
borsót — mondja —, eljött a.z
Hat termelőcsoport van Szőideje. No meg jól néznénk ki,
regen
(három régi, három pedig
ha pont az elnök maradna le.
Verik a kaput. — Biztosan ta- most, az idén alakult), s mind
nácsért jönnek — gondolja En- a hatnak az a „titkos vágya",
gedi. Mostanában igen sokan hogy a többiek előtt valamilyen
megfordulnak nála, az elnöknél I érdemet szerezzen. Szóval olyan
a tagok, hogy mit hogyan csináljanak.
Bálint Pál jött a versenyféléről van már most is
szomszédból, a „Szabadság'Mer- szó.
melöcsoportból. — Az üzemterv
Engedi József meg is említetdolgában jöttem — mondja. — te már Bálint Pálnak: „Csak
Egészben kell látni, miből menyviduljon neki az idő, meglád'
nyi vetése lesz a csoportnak, s
nekilátunk a munkának,
nézzem hát, ti hogy csináljátok. úgy
Ez egy kicsit szokatlan Enge- hogy a határidő előtt jóval be
dinek. Eddig csak magában gon- tudjuk fejezni,"

Mit tettek pártszervezeteink
a tszcs-tagok neveléséért
I J a nem tudunk gyorsan
változtatnl mezőgazdasági
fejlődésükön, az veszélyezteti népi demokráciánk
fejlődését
és eddigi
eredményeit. Iliúbn építjük a szocializmust a városban, ha a falun
ott van a kapitalizmus, ez visszahúz bennünket és gátolja a város
és a falu fejlődését
egyaránt" —
mondotla Rákosi elviárs
1948 augusztus 20-i beszédében. Ezt a kérdést mi nem magyaráztuk meg eléggé elvtársainknak, pedig a Rákosi
elvtárs vázolta körülmény és a nemzetközi helyzet parancsolólag
Írja
elő, hogy sokkal jobban foglalkozzunk meglévő tszcséinkkcl.
Tszcséinknél az oktatási
évad
folyamán
a középfokú középkáder
tanulók közé négy elvtársat vonlunk
be, a tanulásuk azonban még javítanivalót hogy maga ulán. A tszcsékből bél elvtárs vezet
politikai
iskolát. A középfokú politikai iskolára, az alapfokú politikai iskolára
50 civtárs jár. Ezenkívül a földművelésügyi
minisztérium
kéthetes
vándortanfolyamát 20 elvtárs végez,
tc el.
A Vöröskereszt elsősegélynyújtás! tanfolyamára
10
elvtárs
jár. Ha megnézzük ezeket a számokat, a'bból láthatjuk, liogy maga a
járási pártbizottság sem adott meg,
sem tett meg mindent, hogy a tszcsékbcn folyó politikai iskolákat támogassa. Az iskolák ellenőrzésében
pártbizottságunk oktatási
osztálya
inkább a községben folyó oktatást
ellenőrzi, inint Iszcséinkct.
Példa
erre, hogy Tömörkényen
a „Haladás"-tszcs alapfokú politikai iskoláját a járási pártbizottság még egyszer sem ellenőrizte le. Ezzel szemben a Tömörkény községi középfokú politikai iskolát már
négyszer
ellenőrizte,
A járási pártbizottság döntő fel.
adala, hogy a járásban lévő
tszcsék, állami gazdaságok és gépállomások politikai iskoláit jól irányítsa. Természetesen ez nem azt
jelenti, liogy az egyénileg
do'gozó
parasztok községekben folyó politikai iskoláját elhanyagoljuk.Igy a
pártbizottság eddigi' munkamódsze.
rén változtatva a jövőben jobban figyelembe vesszük a Politikai
Bizottság határozatát, amely ezen
a
téren ránk különösen vonatkozik.
A nehézségek megkerülése mutatkozik a tszcsék fejlesztésénél
az
egyoldalú „eredményagitációban' 1 és
a knmpányszerűségbeii. A népnevelőink nem magyarázzák a tszcsék
alapszabálya jer inti működését, a tag
kötelességét és jogait. Eltitkolják a
meglévő hibákat és a kezdeti nehézségeket. Pedig ezek kijavítása a
tszcs-tagokon múlik. Mivel ezt nem
úgy hajtjuk végre, ahogy Pártunk
megkövetelné,
járásunk
területén
tszcséink nem fejlődnek úgy, mint
nliogv azt megköveteli tőlünk
a
szocializmus építése.
A z utóbbi időben javulás mu(átkozik. Így például az elmúlt hét folyamán egy ú j tszcs ala.
kult 10 családdal és 20 taggal Sövényházán.
Ugyanakkor
mqgtévő
termelőszövetkezeti
csoportjainkba
kél család belépett és két előkészítő bizottság működik. 'A' felfejlesztés érdekében a községekben a járási tanács, gépállomásaink és á l .
lami gazdaságaink segítségével kisgyűlésckel tartottunk. Ezeken a kisgyűléseken nagyon szívesen hallgat.
Iák a dolgozó parasztok a tszcséről
szóló felvilágosításokat.
Baj azon.
ban, liogy pártszervezeteink és alapszervezeteink nem nagyon tekintik
ezt a mozgalmat, szívügyüknek,
A
tszcsékben üzemi
pártszervezeteink
is úgy vélekednek, mint a tömörkényi „Ha!adás"-tszcs pártszervezetének titkára, Tóth K. István elvtárs,
liogy a tszesékbe azok jönnek, akik
már maguktól belátták, liogy ez a
helyesebb. Ebből a felfogásból következik az. liogy a
csoporttagok
nevelésére az alapfokú politikai iskolán kívül semmiféle nevelést nem
alkalmaznak. Nem iparkodnak meggyőzni azokat az elvtársakat, akik
az őszi kampányban j ó munkát végeztek. mint például Medgycsi István elvtársat, aki az őszi kampány
során egymaga 17 ú j tagot Szervezett be. Tnost nem győzik meg arról, liogy helytelen az, liogy
nem
kapcsolódik be a felfejlesztés munkájába, hanem inkább vadászni jár.
De ugyancsak keveset foglalkozik a
tagok nevelésével a „Zója"-lszcs is.
A tszcsében folyó alapfokú politikai
iskolára maga a párttitkár, Dnncsóné elvtársnö sem jár cl. A pártszervezet a tagok neveiéséro
nem
is
gondol. Nem törődnek sem a külső
népnevelő munkával, sem pedig a
bcísö népnevelő munkával,
ami
pedig döntő biztositéka lenne a hibák kijavításának. A tszcs-fcjlesztés
egyik legnagyobb gátlója
a járásunkban, liogy nem egy tszcsében a
tagoknak rossz a munkához való viszonya. A népnevelőknek az lenne
a feladatuk. Iiogv ezl a rossz
viszonyt
megváltoztassák.
Amikor
például a szerszámaikat eldobálják
azzal, hogy vége a mai munkának,
jnint ahogy megtörtént pontosan a

sövényházi „Zója"-tszcsében,
nem
gondolnak arra az elvtársak, hogy
a dolgozó parasztok odahaza rendben tartják úgy a
takarmányokat,
mint a szerszámokat
és
nem jó
szemmel nézik a közös vagyon pazarlását, rongálását. Dolgozó
parasztságunk, bár szereti a tszcséket,
de az ilyen helytelenségek lávoitaiTják őket a belépéstől.
A

csanyteleki tszcsében
viszont
helyes a tagok nevelése. Itt
jól dolgozik az üzemi pártszervezet,
28 tagja van a
termclőcsoportnak,
ezek közül 20-an vesznek részt valamilyen politikai iskolán.
Elsősegélynyújtás! tanfolyamon 10 lag. a
DISZ-iskolán résztvett 5 lag, a két
hetes mezőgazdaság)
tanfolyamon
résztvett 10 lag. Ugyanakkor a tszcsének állandó népnevelői
vannak,
akik hetenként üléseznek és állandóan foglalkoznak a tszcs belső k é r ,
désévcl. Ez a módszer helyes.
«
többieknek is ezt kell követni.
Üzemi pártszervezeteinknek
nagyobb gondol kelt fordítani a tavaszi felfejlesztésre. Itt legelsősor.
ban számítunk a tszcs népnevelőire,
akik a sajátmáguk példáján keresz.
lül megmagyarázzák a dolgozó
parasztságnak
a
termelőszövetkezet
előnyeit, de beszéljenek eredményeik melleit a hiányosságokról is. M a .
gvarázzák meg a hibák okát.
Ne
titkolják el. mint ahogy azt a felgyŐi „Petőfi"-tszcs tette. Fontos kérdés a tszcséknél, hogy a tagok azt
lés6ák, hogy bármely
megtermett
termény a saját tulajdonukat képezi, iiogv a meglévő üzemi, vagy továbbfejlesztési alap a saját jövőjűke' biztosítja.
Y*Tzcmi pártszervezeteinknek sok.
kai nagyobb gondot
kell,
liogy fordítsanak
az eddiginél a
tszcs-tagok nevelésére. 'A'z élenjáró
dolgozók közül állítsanak össze n é p .
nevelő csoportot.
A népnevelőket
pedig állandóan fejlessze, tanítsa *
pártszervezet, a párttitkár.
Használják fel a népnevelöket
elsősorban a tszcsében lévő hibák,
hiányosságok, a tszcsében
mutatkozó
munkához való rossz viszony kijavításához. Természetesen ezeket a
népnevelőket a belső munka mellett
küldjék ki a kis- és küzépparaszlokhoz, hogy őket is meggyőzzék a
nagyüzemi gazdálkodás helyességéről.
Korom Mihály
csongrádi járási titkár.

tt

Párthirek

Szombaton délután 1 órakor
összevont titkári
értekezletet
tartunk a Kálvin-téri székházban.
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 középfokúakét április 1-én tartjuk.
Vasárnap, 11-én d. e. fél 10
óraikor a® ötéves terv c. elő.
adássorozat második előadását
tartjuk a szakszervezeti székház nagytermében. (Ká|vária-u.
10.) Az előadás címe: ,.Az öt.
éves terv el^ő évének eredményei
és a második év feladatai" kiegészítve a kongresszusi beszédekkel. E?«n az előadáson feltétlen jelenjenek meg a pártve.
zetőségi tagok, vállalatvezetők,
műszaki vezetők és népnevelő
felelősök.
Felhívjuk a középfokú politikai
Uko'a egyént tanulóinak figyelmét,
hngv részükre szombaton 6 órakor
tartjuk meg a tanulókört az iparostannló Iskolában * nem 5 órakor,
mint azt a péntek)
párthirekbeu
közöllUk,
Felhívás a

békefeletörökhöz!

10-én, szombaton délután 5 órakor Sztálin-sétány 10. szám aia'.l
értekezletet tartunk.
Pontos megjelenést kérünk.
Felhivjuk az alapfokú propagandisták figyelmét, hogy a „Párt"
cimű anyaghoz az útmutatót átvehetik minden nap délután 4 ó r ától
a Pártoktatáa Házában.
Felhívjuk az alap- és középfokú
propagandisták figyelmét, hogy a
„jegyzetkészítés"
módszereiről
szóló útmutatót átvehetik a Pártoktatás Házában minden nap dé után 4 órától.
A g i t , prop, o s z t á l y
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E G Y R E F E L J E B B a kultúra és jólét színvonalán
A „Sztálini Zász]ó"-koIhoz Krasz- mezőgazdasági növények terméshoaojarszk vidékén az acsinszki kör- zamának fokozására.
zetben működik. A kolhoz villamo.
A kolhozgyaltorlat
sitott és gépesttett társasgazdaság,
mely az államtól örökös használatbebizonyította,
hogy minden évben
ra 1835 hektár földet kapott. Akolhoz dolgozói évről-évre eredménye- és akármilyen időjárás mellett búhektúronsebben folytatják munkájukat, egy- zából, rozsból, árpából
re növekszik a betakarított
termés ként 30 mázsás, sőt ezt is meghalaegész
mennyisége és mÍnsége.
Szapozs- dó termést lehet elérni az
nyikov, a kolhoz j^nöke 2 8 0 beletúr vetésterületen,
területen átlagosan 30.5 múzsa hekA társasgazdaság fejlődésével és
táronkénti búzatermést ért
el és az anyagi jólét növekedésével fokoezért megkapta a Szocialista Munka
Hőse címet, A kolhoznak több mint zódtak a szövetkezet tagjainak kul50 tagja részesült eddig különböző túrigényei is. Az emberek, akik a
kitüntetésekben. A rohamosan
fej- múltban az elhagyott tajga mélyén,
lődő szántóföldi termelés és kony- elhanyagolt viskókban éltek, a sztáhakcrlészet mellett a kolhoznak
lini kolhozrendszerben városi típunagy Állattenyésztő gazdasága
is van, Szarvasmarha, juh, ló, sertés és baromfitenyésztő
farmjuk,
amely az egész körzetben híres nagy
hozamáról.
'A'z ilyen nagy kolhoz csak úgy
vezethető helyesen, lia az irányítás
munkájában a kolhozparasztok nagy
tömege kezdeményezőén vesz részt.
A kolhozban Állandóan szem előtt
tartják a demokrácia elveit.
Havonta tartanak
közgyűlést.
Ezek
mindig igen népesek és é'.énk lefolyásúak. Ez mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy a szövetkezeti tagok valamennyien érdekellek a lúrsasgazdaság ügyeinek
vezetésében,
a mezőgazdasági szövetkezet jövedelmének gyarapításában. A közgyűléseken megvitatják a szövetkezeti éiet fontosabb kérdéseit.
így
1950-ben ,

sú, ú j villanyyilúgítású és rádióval
felszerelt házakba költöztek.
A szocialista f ö l d m ű v e l é s
gépesítésének
korszerű
színvonala
és az élenjáró szovjet agrotechnika
megkövetelte, hogy kivétel
nélkül
minden szövetkezeti
tag fejlessze
szakmai tudásút. 'A' kolliozparasztok
szeretnek tanulni. A szakmai tanulmányok mellett széles körben és elmélyülten foglalkoznak a marxizmus-leninizmus
klasszikusainak
megismerésével.
A „Sztálini Zász?ó"-kolhoz
éppúgy, mint az ország többi kolhoza,
a Bolsevik Párt vezetésével naprólnapra a kultura és a jólét
egyre
magasabb színvonalára emelkedik.

Százezer forintot takarítanak meg
negyed év alatt a városi tanács dolgozói

A szegedi városi tanúcs dolgozói
is kivették részüket Pártunk II. kongresszusa tiszteletére tett szocialista
munkavállalásokból.
Összesen
322-en, vagyis a dolgozók 00 százaléka telt
munkafelajánlást és
amint a kiértékelések mutatják, ezzel mintegy 18 ezer forint megtakarítást értek el. A munkavállalások során tovább szélesedett a hivatali münka megjavítására irányuló mozgalom is; Különösen
előre
törést mutat a munkamódszer- és a
tapasztalatátadási mozgalom. Munkamódszereinek és a közigazgatási
munkában szerzett tapasztalatainak
átadására 15 dolgozó tett vállalást,
54 dolgozó pedig szakmai és ideo« kolhozparaazlok közgyűlésein
lógiai
képzettségének
emelésére.
és helyreállítási
megvitatták a kolhoz-úllattenyészlés Ép'ületfenntártúsi
fejlesztésének eredményeit és kilátásait, a tavaszi 'vetéstervet és a termésbetakarítás tervét, a kolhozparasztok lakásviszonyainak
további
javítását, a szántóföldi m u n k á k és ú j kü'sörel, új. gazdagabb
tartaegyes más munkafolyamatok villa- lommal jelent meg. A színes fedőmosítására és gépesítésére irányuló Inpon belül a mi népünk szeretett
rendszabályokat. A kolhoz közgyű- vezérének, tanítójának, ftákosi elvlésén jóváhagyták négy állandó bri- társnak képét láthatjuk.
gád megalakulását. Arra törekedtek,
Megismerhetjük ebből a füzetből
hogy a brigádvezetőket
a legnaazokat az agitátorokat, akik j ó felgyobb gyakorlattal és
tekintéllyel
világosító munkájukkal mozgósítják
rendelkező kolhozparasztok
kőziil
a dolgozókat az előttünk álló nagyválasszák ki. Mindegyik földművelő
feladatok végrehajtására. A szovjet
brigád 75 főből áll. "
emberek minden
erejükkel
azon
dolgoznak, hogy erősítsék a béketáA brigádokban,
borf. A mi népnevelőink a szovjet
• melyek m u n k á j u k jelentős részét népnevelőket tartják
példaképükgépekkel végzik, a közvetlenül a me- nek. Megérlelték, hogy a béke ügye
zei munkában foglalkoztatott
kol- az egész világ dolgozóinak ügye és
hogy minden beesületes dolgozónak
hozpárasztokon kívül lovászok, ko- a békcláborban van a helye. Ezzel
vácsok, kocsisok és őrök is vannak. n felismeréssel tudnak népnevelőszavakkal,
'A kolhoz gondoskodott arfól, hogy ink meggyőző, lelkesítő
• brigádok számára megfelelő kul- de példamutató munkájukkal is jó
népnevelő munkát végezni.
turális- és életviszonyokat
teremtBenjámin László „Mindennap győsen. 'A' tanyákon jól
berendezett
zelem" című versében Hákosl elvszállásokat, étkezdéket és fürdőket
társat, n magyar nép nagy tanítólétesítettek.
ját küszünfl.
A kolhoz helyes vetésének alapja
Kocsis Jőzsefné
elvtársnőtől a
b tervszerű munka.
Az elkészített budapesti X I I I . kerület egyik népötéves férv alápján állítják
össze nevelőjétől egyszer ezt kérdezték:
„Mi a titka annak, bogy olyan siaz évi termelési tervet,
amelyben
keresen végzi népnevelő
munkákonkrét feladatokat tűznek ki
az
j á t ? " — Kocsisné erre a kérdésre n
egyes növények terméshozamára, az népnevelöfüzelben válaszolt. Ezeket
állattenyésztés fejlesztésére, az épít- írja: „Beszélek az emberekkel a rékezésre vonatkozóan.
Az operatív gi és ú j életemről. Elmondom nekik, hogyan éltem azelőtt és
homunkatervekben a legfőbb a mungyan élek, hogyan dolgozom most.
kaerő, az igásállatok, gépek és esz- Ilyen beszélgetések után feltárul az
közök helyes beoszfása. A napi mun- emberek szíve . . .'•
kát még aznap kiértékelik.
„A Vörös Sarokban" eímii törtéKosaras FeKülönös figyelniet fordítanak
* net arról szól, hogy

munka végzésére 27-en tettek felajánlást.
Igen szépen dolgozott a péhzügyi
osztály 76 adóhivatali
dolgozója.
Jó
munkájuk
eredményeképpen
megnyerték Csongrád inegye 6 városa közötti adóhivatali
munkaversenyt.
A kongresszusi munkateljesítmények után tovább folytatódott a felajánlások lendülete. így például a
közegészségügyi és a népjóléti osztály dolgozói már április 4-re felszabadulásunk nagy ünnepére tettek szocialista munkavállalást.
A
városi tanács dolgozói egyébként az
idei költségvetés
során
kollektív
munkával már az elsö negyedévben
mintegy százezer forintot
akarnak
megtakarítani

A népnevelő füzet kongresszusi száma

HÉTSZÁZ ÉV SZEC/ED TÖRTÉNETÉBŐL
A ..Múzeumi vasárnapok''
előadássorozatban legutóbb Bálint'Alajos „700
év Szeged történetéből"
címmel tartóit előadást, amelyet a
Közalkalmazottak Szakszervezetének
megyei titkársága és a múzeum dolgozói közösen rendezlek.
Szeged város aiapitúsa — amint
elmondotta — egybeesik a magyar
állam alapításúval. Elsö adataink a
söhajósokról' (sóhordókról) szólnak,
akik az Árpádok korában a Maroson Szegedig szállított erdélyi
sónak, mint királyi jövedelemnek voltak kezelői. Előadásában filmszerűen pergette le a város történetének
jelentősebb eseményeit és a város
életén keresztül mutatta be a feudalizmus egyre erősödő nyomását a
dolgozó parasztok,
a
jobbágyok
felé.
A feudális anarchiának belső harcaiból elsősorban a mindjobban terjeszkedő török hatalom húzta liasz.
nát. A török birodalom a XIV. sz.
vegén közvetlen szomszédságba került hazánkkal és mind gyakrabban
liáborgatla határainkat. A török háborúk legnagyobb liöse, a magyar
történelem egyik legkiemelkedőbb,
európai jelentőségű alakja Hunyadi
János volt, aki tudatában a várható elnyomatás minden szenvedéseinek. teljes erejével igyekezett az
ellenséget távoltartani az országtól.
Szeged volt kiinduláshelye, ide vár-

ta össze a különböző csapatokat és
a nándorfehérvári győzelmes harcban igen sok szegedi harcolt.
A város o!sö virágzásának a másfél évszázadig tartó török
bódítás
vetett véget, amely a mohácsi vészszél, illetve a szegedi vár elfoglalásával kezdődött és 1718-ig tartott.
A nagyszámban megjelent hallgatóság különösen nagy érdeklődéssel
szemlélte a város történetére vonatkozó és eredetiben bemutatott dokumentációs anyagot.
Az előadás második részében Péczcly 'Attila a középkor zenetörténetéből mutatott be korabeli szerzeményekel.
Josquin,
Palestriná,
Lassus, Caccini,
Lotti,
Legrenzi,
Caldara szerzeményeit Túsz Etelka
és jarolin Éva akadémiai növendékek énekelték. Dobó László zongornkiséretével.
J. S. Bach
G-moll
prelúdium és fugáját Dobó László
adta elö s Handel Largo-ját
Péczely Attila énekelte. A megjelentek
valamennyi előadót lelkes tapsokkal
köszöntötték.
A VASÁRNAPI ELŐADÁST
délután 6 órakor rendezik meg
a
múzeum nagytermében. Dr. Péczely
'Attila beszel „Daloló, zenélő ifjúság" címmel. Közreműködnek a szegedi általános iskolák tanulói.
A
belépés díjtalan,
mindenkit szere-

tettel vár í rendezőség.

A Bolsevik Párt X. kongresszusának
harmincadik évfordulója
A szovjet sajtó cikkekben
fog.
lalkozik az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt X , KongreszBzusának harmincadik
évfordulójávai.. A kongresszus amelyet 1921

Vasárnap fontos paraszfgyüiések Szegeden
Dolgozó parasztságunk az utóbbi szítettek el.
A dolgozó parasztság
kérésének
időben már nem egy ízben fordult
a DÉFOSZ-szervezetekhez,
hogy e eget téve, vasárnap a D É F O S Z vágyűléseken beszéljék meg a tavaszi rosi titkársága 11 órakor Alsóváromunkákkal, a szántással,
vetéssel son a Vőiieki-féle vendéglőben. Újkapcsolatos problémákat. A tavaszi szegeden 10 órakor a DÉFOSZ heinczögtizdasúgi munkák elvégzése és lyiségben, Feisővúroson 11 órakor,
az időbeni maradéktalan teljesítése Móravároson 10 órakor. Rókuson 10
mezőgazdaságunk
magasabb
ter- órakor, Baktón 10 órakor a DKméshozamát segíti elő. Mezőgazda- FOSZ-lielyiségekben, Székhúton fél
sági szerveink a munkák
mielőbb' 11 órakor az iskolában lart paraszU
elvégzése érdekében ütemtervet ké- gyűlést.

Ma nyílik meg Szegeden
a közlekedési kiállítcis
Ma, szombaton délután 2 órakor nyitják meg a
MagyarSzovjet Társaság székházában a
„Közlekedés és balesetelhárítási kiál]ítás"-t, amelynek megtekintése, tanulmányozása
nagyban hozzásegíti a dolgozókat ahhoz, hogy elejét vegyék, illetve
elkerüljél; az eset'eges közlekedési baleseteket.
Ötéves tervünkben — de már
a sikeresen befejezett
háreméves tervben is — basánkban a
járműforgalom az elmúlt rend-

Akikre

Füzet alaktan megjelentek a
Magyar Dolgozók
Pártja II.
Kongresszusán elhangzott beszédek. Ezek a beszédek az elmúlt idők eredményeit, hiányosságait tárják fel. Mutatják és
irányt szabnak elénk az elkövetkezendő nagy feladatok végrehajtására. A füzetek olvasása,
tanulmányozása minden dolgozónak nélkülözhetetlen olvasmánya
kell, hogy legyen.
m

—

A szegedi Konzervgyár

szerhez képest jelentősen megnövekedett. Ez azt jelent', hogy
a növekvő forgalommal
együtt
m&gnövekedett a
közlekedési
balesetek vészé'ye is.
A ma délután megnyíló kiállítás feladata és célja, hogy
kiszélesítse a harcot a, közlekedési balesetek és a különböző szabálytalanságok ellen.
A kiállítás 8 napig — március 18-ig tart. A szegedi dolgozók naponta 9 órától este 8
óráig díjtalanul tekinthetik meg.

Megkezdik a földalatti gyorsvasút
délivasúti állomásának építését

rene elvtárs,
a Magyar Aeélgyár
egyik népnevelője, akt a termelésben is élenjár, az ifjiígérdisták kérésére örömmel adja át népnevelő
munkája során szerzett
tapasztalaA budapesti földalatti gyorstokat.
vasút
építésének ú j szakasza
A „Népnevelő" címfi versben eze.
kezdődik: megkezdik a déli-vasút
ket olvashafjnk:
munkahely építkezését. Itt indul
„Barátod ő, nézzél szemébe!
majd meg a Széli Kálmán-tér
Van bánatod? Megvatlhatod!
felé vezető alagút építése és a
S ürüm ha ér, szemének fénye
hü csillagként feléd ragyog..."
gyorsvasút végállomásának felS valóban.
Feltárhatjuk bármi- építéselyen problémánkat
a népnevelőkA földalatti gyorsvasút dé!inek. Ha ürüm ér bennünket, együtt
örülnek velünk s bánatunkon Igyekeznek enyhíteni.
Ezeken
kívül számos
érdekes
fényképel, cikket,
agitációs szempontot tartalmaz az új, gazdag tarözv. CSISZÁR VINCE NE
8
talommal
megjelent
„Népnevelő"
holdas, Tisza Lajos-utcában lakó
j legújabb száma.

[Megjelent Rákosi, Farkas,
iGerö és Révai elvtársak
kongresszusi beszéde

március 8-án tartottak. Lenin
és
Sztálin vezetésével folyt le és fordulópontot jelentett a hadikommunizmus politikájától az ú j gazda.
sági politika felé

vasúti végállomását úgy építik
meg, hogy annak közvetlen kapcsolata legyen a MÁV déli-vasút pályaudvarával.
A földalatti
gyorvasút dé!fvasúti állomása a budapesti jó
talajviszonyok miatt nem
légnyomásos rendszerrel,
hanem
aláfalazással,
ducolással épül.

BÜSZKÉK

középparasztacszony
kenyérgabonából 176, takarmánygabonából 100, burgonyából 100 százniékig tett eleget begyűjtési kötelezettségének.
Beadott még
ezenkívül „C"-jegyre 380 kg ke.
nyérgabonát.
B A K A I ISTVÁN Vásárhelyisugárút 90. szám alatt lakó 5
holdon alul gazdálkodó dolgozó
paraszt begyűjtési
kötelezett-

Nyomor és
a monarchofasiszia
A Pr0c>devtik03 F leiefteros című görög burzsoá lap
közlése
szerint
Görögországban
azért
nincs burgonya, mert az amerikaiak nem engedték meg, hogy
Görögország valutát adjon
ki

VAGYUNK

ségének 330 százalékban tett eleget.
EUS J Á N O S N É az Oncsa.teIepen 110 százalékra teljesítette
begyűjtési kötelezettségét. Ezenkívül beadott 546 kg kenyérgabonát.
MÉSZÁROS SÁNDOR a felsővárosi
feketeföldeken
125,
Nagyiván József Petőfi-telepen
135 százalékig
teljesítette begyűjtési
kötelezettségét.

élelmiszerhiány
Görögországban
ennek a fontos tömegfogyasztási
cikknek a behozatalára.
Görögországban kenyérben i-t
r.agy a hiány- A lap
hangsúlyozza, hogy a görög munkások
a magas árak miatt nem tudnak vásárolni éleim szereket.

legjobb egyéni versenyzője
Albert
János, a csütörtöki szabad pártnapon 103 forint pénzjutalmat és vándorzászlót kapott. Tóth Nagy
Jánosné. Bátyi Zoltán 100. Berkes Ferencné, Szánthó Lajos és
Lajosné
50—50 forint jutalomban részesültek.
Könyvjutalmat kapott NagyJózsef. Acél József. Vőnek i Rozál,
Tóth Józsefné. Ábrahám Etel és Sípos József. Sós Iistván, Laczkó István, Kovács Károly, Tóth. Margit.
A
dollártól
való
menekülés, Jourr.át of Commerce által közölt
Lupp Sándorné és a DISZ ifjúsági
az
atlanti
szerződésben világpénzügyi jelentés.
brigád oklevelet kapott a kongresz- amely
A jelentés rámutat, hogy
jaszusi versenyben elért j ó munkájá- résztvevő országok
r.agy
része
nuárban a tőzsdéken sokkal több
ért.
pénznemeinek értékét
csökentette,
dollárt ajánlottak, m i n t amennyit
az elmúlt
hetekben
is
tovább kerestek. A „newyorki kifizetések''
A SZABOLCSMEGYEI polfolytatódott — állapítja meg
tji26 államban csökkentek.

A dollár

értéke 26
államban
rendült meg

gári járás tanácsának végrehajtó bizottsága versenyre hívta ki Csongrád megye minden i horeai
néphadsereg
főparancsnokságának
járási és városi tanácsát. A verhadi
jelentése
senyfelhívás középpontjában a
tavaszi mezőgazdasági munkák
A Koreai Népi Demokratikus
A néphadsereg egységei Szöul
jó irányítása áll. Szeged város Köztársaság
néphadseregének térségében február 24-től mártanácsa a versenyfelhívást el- főparancsnoksága közli:
cius 7-ig 75 ellenséges harckofogadta.
csit
és 233 ellenséges gépkocsit
A néphadsereg
egységei
a
semmisítettek meg.
A SZEGEDI K E N D E R F O N Ó DISZ
kínai
önkéntes
osztagokkal
szervezete szombaton este
8 órai
A Koreában harcoló
kínai
szilárdan
tartják kokezdettel műsoros estet rendez
a együtt
népi
önkéntesek
légvédelmi
rábban
elfoglalt
állásúikat.
gyár Rigó-utcai kultúrtermében. Az
tüzérsége
március
elsejétől
előadáson több egyfelvonásos színA középső arcvonalon a nép- harmadikáig nyolc amerikai és
darabbal, ének- és
táncszámmal
helyi jelen- angol repülőgépet lőtt le, illetszórakoztatja a dolgozókat a DISZ hadsereg egységei
kuUnresoportja,
tőségű harcot vívtak.
ve rongált meg.
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Az MNDSz ünnepsége Budipesten a Nemzetközi Nőnap alkalmából
A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége
Nemzetközi
Nőnap
alkalmából
Budapesten,
a
nagytermében
ünnepséget
rendezel
Szabó Piroska elvtársnö üdvözölte a megjelenteket, majd Vass Istvánné elvtársnő mondott
ünnepi
besyédet.
— A z idén március 8-át
olyan
nemzetközi
helyzetben
tartjuk,
nniikor az egész világon kiéleződött a harc a háborús gyújtogató
imperialisták ellen a békéért. Ezen
A napon
a világ
asszonyai tiltakoznak
Nyiignt.Németors z ág és Japán
felfegyverzése ellen.
'Az ellen, hogy
Spanyolországban
több m i n t húszezer nőt börtönöztek be, Görögországban a nök ezrei és hozzájuk hasonlóan
Jugoszláviában, Indiában és Iránban a
békeharcosok ezrei sínylődnek
a
börtönökben.
Az amerikai, angol és a többi
kapitalista ország nőj is a békeharc jegyében
ünneplik
március
8-át.
„Hozzátok
haza
férjcinket,
fiainkat K o r e á b ó l "
„otthonokat, ne fegyvereket": ezek
A kapitalista országok asszonyai,
r a k március 8-i jelszavai — mondotta többek között.
A szovjet nők izzó hazaszeretete. békeakarata erősíti a Nemzet,
közi Nőszövetség több, m i n t
91
millió t a g j á t .
Innen küldjük mi, magyar aszszonyok soha el ner.i m u l ó hálánkat és szeretetünket
szabadságunkért,
melyet sokezer
szovjet anva
fájdalma
árán
kaptunk.
Ezen a
napon
megfogadjuk
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KÜLÖNFÉLE
FIGYELEM!
A Baromfifeldolgozó
Vállalat szegedi keltetőjében
(Kos.
suth Lajos-sugárút, Ilona-utca sarok) a naposcsibekelletés megkezdődött. Naposcsibe előjegyezhető korlátlan mennyiségben
minden
nap
reggel 8-tól délután 4-ig,
KERÉKPÁR, varrógép, (rógép javítása szakszerűen. RIhlió OKA-utalványra, kerékpárgumik, alkatrészek
kaphatók Kelemennél, Kc!emen-utra 11. szám.
H A R M O N I K A invitása. vétele, eladása, valamint az összes hangszerek készítése, javítása Kelemennél,
I.enin-utca 17
ÍÜZÖ,
melltartó,
gyógyhaskötő,
fehérnemű készen és méret
után,
hozott anyagból is elsőrendű kivitelben Pautusznénál. Kölcsey.u. 3.
RETIKÜLOK, bőröndök,
iskoiatás
kék, mappák, erszényeket készfl és
élalakit
Szekszárdy bőröndös mester, Kigyó-ulca 2.
S Z É P menyasszonyi ruha és fátyol kikölcsönzése.
Erzsébet kalapszalon, Lenin-u. 16. sz. ( K á r á s z ,
utca.)
KÉPEIT kereteztcsse Kárpáti ké{*
kcretezőnél. Mindenféle képek állandóan raktáron Szálin-krt. 53. sz.
RUTKAI fényképésznél 3 drb levelezőlap és I drb nagy kép 50 forinl
ltnlkai fényképész, Lenin-utca 13.
MELLTARTÖT. gyógyhaskötőt,
ffl.
tőt. gumiharisnyál
éo
melltartóskombinét mérték után hozott anyagból készft Hőfle Klauzál-tér 3. %z
CSURY órás Mikszáth Kálmán-u. 8.
rreeiziós őrajavítás jótállással. Mindenféle órák vétele és eladása.
BÖRKABAT javítás vízhatlan
festéssel szakszerűen készül.
Csordás
bőrruhakészilönél, Szt. Miklós-utca
7 szátn.
LACZKö
órás,
Széchcnyi-tér
9
Zsótér-ház. J ó árat
fizetek
kar,
zseb, ébresztő
órákért és szerkezetekért

Szemüvegiavitás!
Műszaki fényképezés
Fotólaboratórium
UEBMANN. K.lsmsn-u. 12. t.l.fon 48-53
FIGYELEMI
Hízóit ló, csacsi és
gyenge csikúhús Tombácznál.
Tábor-ulca 8.
20163
KÖVÉR szamár, friss lóhúsok, kolbászáruk kaphatók,
Lóhúscsarnokban, Valéria-tér 10.
B O L Y H O S S Z Ö R Ü vörös kölyökkutyát talállak, átvehető
Szilágyi-u.
12. szánt alatt.
V I G H Gyula órajavíló
műhelyéi
Mikszáth
Kálmán-utca
1.
szám
alatt, a Füspökbazárban
megnyitotta.
É R T E S Í T E M a lólnrtó
gazdákat,
hogy a herélésl folytalom. C. Juhász Islván, Zákány-ulca 53. sz.
H O Z O T T anyagból bútor, és épületmunkát. javítást
vállal
Simon
asztalos. Bajza-utca 8. szám. Zálogháznál.
<
ÜVEGEZÉST
és
képkeretczésl
h á z n á l is. jutányosán vállal Takács
Üveges, Bajcsy Zsilinszky-utca 13.

csütörtökön
esle a
MÉMOSZ-székház

és a magyar nép szeretett, nagy
tanítóját, szeretett vezérét,
Rá.
kosi Mátyás elvtársat.
Ezután R a t k ö A n n a
egészség
Pártunknak, Rákosi
elvtársügyi miniszter szólalt fel.
nak, hogy minden
erőnkkel
R á m u t a t o t t , hogy a magyar nőí,
azon leszünk, hogv a nők tízsohasem felejtik el:
es százezrei forduljanak a tera diadalmas Szovjet Hadsereg
melő munka felé.
hozta ineg számukra
a szaMegfogadjuk, hogy még éberebbek leszünk a külső és belső rebadságot és a teljes egyenjo.
akció elleni harcban és méginkább
guságot.
elmélyítjük asszonyainkban a szeAlexandra
Balősova
elvtársnö
retetet, hűséget felszabaditónk. a a szovjet nők üdvözletét
tolmánagy Szovjetunió, Pártunk és sze- csolta,
retett édesapánk:
Rákosi elvtárs
A Nemzetközi Nőnap megünnepiránt — fejezte be beszédét Vtes lése ebben az, évben egybeesik
a>
Istvánoé elvtársnö.
egész világ bókéjéért folytatott el-

Ezután az M D P Központ",
Vezetősége nevében Nógrádi Sándor
elvtárs, altábornagy tartott beszédet.
— A magyar dolgozó nők
az
üzemekben,
a mezőgazdaságban. 'a tanácsokban és más állami
szervekben
lépten-nyomon tanúbizonyságot
lesznek
dicső Pártunk és szeretett Rákosi elvtársunk iránti hűségükről és ragaszkodásukról.
A kongresszusi verseny
ragyogó
eredménye biztosíték arra, hogy az
eddiginél is nagyobb öntudattal és
áldozatkészséggel azon fognak dolgozni, hogy győzelemre vigyék
a
felemelt ötéves terv céljait — mondotta.

szánt harc
dotta.

fokozásával

—

mon.

Legőszintébben biztosítom önöket, hogy a azovjet nők sem erőt.
j sem időt nem kiméinek a békéért
|a népek közötti barátság mtegsziI lárditásáért
vivott
harcban
—
mondotta. Az egész v i l á g előtt isnieretes. hogy
a szovjet emberek erőfeszítése
egy célra, az emberiség ragyogó holnapjának, a kommunizmusnak felépítésére irányú 1 .
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R E K A M I É A L A K I T A S , javítás és
mindennemű kárpitosmunkák, Apponyi-ulca 23. szám
B I Z S U T É R L A ó? díszműáru rtizletemet álhelyezlem. Széchenyi-tér 7.
szám, Vörös Csillag (Korzó) Mozival szemben. Szeleiné.

ADÁS-VÉTEL
EGY ló eladó Ilarmat-u, 9.
20172
ö darab 7 hónapos berkshiri süldő eladó. Kálvácia-u. 41.
HASZNÁLT régi gerendák, egyszerű ágy, kredenc, fregalf ruhaszárí-i
ló, ételhordó eladók. Zsótér-u. 3b.
földszint.
,20153
130 kilós süldő eladó Makkoserdősor 36. Rókusi-tgmetővel szemben.
ELADÓ egy 10 méter hosszú 4 méter széles faanyagú szín. Érdeklődni: Sznbadsajtó-utca 56.
HÁLÓSZOBABUTOR,
rekamié
olcsón eladó, Pappnál,
Mikszóh K.utea 19,
20100
EBÉDLÖKREDENC,
ebédlőasztal,
kis boroshordók eladók. Bercsényiutca 4.
2Ö92
ELADÓ főkefe szoknya, világos pongyola, kék santung ruha, női nyúlszőr kalap, szemüveg. 'A'rany Jánosutca 10. II. em. 4.
"
20146
E L A D Ó jóhangú Philips varázsszemes rádió. Sztálin-sétány 6 szám,
trafik.
20148
ELADÓ legjobban bevált búzaláncborona, régit átjavítom, fogasborona, mákdaráló és kukorica vetőgép.
Tóth lakatos, Földmfives-u. 31.
W E G A néprádió 180 forint, Telefunken super 1000 forint. Dugonicstér 1. rádiós.
20164
FAJ Bonta választási malacok
eladók Apáca-u. 12.
20170
EÜSTÖLT sonkát, szalonnát,
kolbászt veszek Horváth, Somogvi-utca
16 szám.
20126
KOMBIN ALTSZEKRÉNY,
fényezett ú j és keveset használt kombinált szoba, színes, eladó.' Mátyástér 23.
20055
ZOMÁNCOZOTT
modern
tűzhely
eladó. Szende, Petőfi Sándor-sugárlít 9 szám.
20070
HASZNÁLT bútorokat veszek és eladok Singemé, Török-ulca
0, kapuval szemben.
20093
ÜZLETBERENDEZÉS, fél
hálószobnbútor, ablakok, kanapé,
mérlegek, mákdaráló stb
eladó.
Érd.
Csongrádi-sugárút 23b.
20086
EGY 750-es terepjáró Ziindapp-inolor eladó Józsika-u. 31.
20110
MAGASNYOMÁSÚ
pcrmclezőgéplüzhely eladó. Újszeged, Tárogatóutca 5.
20112
LAPOSKOCSI,
kétkerekű, három
mázsa leherbirásu, eladó.
Tnrjántelep 3a.
20113
7 darabból álló sodronybetétes diófabáló eladó, Juray, Szalymaz.
SÜLLYESZTOS
Singer " varrógép,
hintaszék, dolgozó szoba
bőrfote.
lekkel, börkoffer, ingaóra, aktatáska eladó. Timór-u. 3b. em. délután
2—4-ig.
20109
EGY méter hosszú
és 60—70 cm
magas ládát vennék. Ugyanott egy
rekamié eladó Széchenyi-tér 8 sz.
I. em 10. Núláriné..
20178
ETERNITCSÖ és idomok, 60—80-as
csőmenetvágó (ráesni), csősalu
eladó. Ságvári E..utca 3.
20175

»

hegy

nem

Többször
hangsúlyoztuk
már,
hogy dolgozó parasztságunk
számára müven nagy jelentőségű
a
gépállomásokkal
kötött
talajniü.
vclési és növényápolási szerződés.
A szegedi és szegedkörnyék)
lefmclőcsoporlok vezetőinek napokban megtartott értekezletén élesen
felvetették a kérdést, hogy a csoportok részéről ezeket a szerződéseket elhanyagolják.
'V szerződéskötések kérdése nem
áll jól itt Szegeden az egyénileg
dolgozó parasztok
részérő! sem.
Bár Szegednek magának
nincsen
gépállomása, de egyénileg dolgozó
parasztjaink is igénybevehetik
a
dcszki, mórahalmi, röszkei és dorozsmai gépállomások
munkáját.
Eddig mindezek ellenére összesen
egypár holdra kötöttek egyénileg
dolgozó szegedi parasztok
talajművelési szerződést.
Természetesen nem vitás,
hogy
nz említett gépállomások munkája
sem kielégítő, nem
foglalkoznak
kellő mérlékbcn a szegcdi dolgozó
parasztokkal.
Nem
fordítanak
megfelelő erőt arra, hogy az itteni dolgozó parasztokat
meggyőzzék a gépi munka, n talajművelés)
sz.erzödéskölések e'önvérő). Lehet

Ezután lelkes taps közben Huan
Cen elvtársnő emelkedett szólásra.
— A kinai nők tevékenyen részt
vesznek a hatalmas béketábor harcában. A világ asszonyainak
ünnepén köszöntjük a világ asszonyaiVasárnap délután 5 órai kezdetnak kiváló példaképeit, a Szovjet- tel az alsóvárosi kultúrházbari
az
unió asszonyait és köszöntjük
a
Egyetem
ku'.tur.
koreai
asszonyokat, akik hősiese.-,
csoportja.
Felsőellenállnak az amerikai támadásokvároson. a Postáskal szemben.
ai otthonban a
Ru-

m e g y . . .

— amint egyes gépállomások részéről fel is vetették —, hogy a
távolság az oka annak, hogy kevés szegedi szerződőjük van. Erre
azonban esak annyit mondhatunk,
hogy ha a hegy nem megy a Mohamedhez, hát menjen a Mohamed
a hegyhez, — jöjjenek a gépállomások dolgozói, látogassák még a
szegrdi parasztokat.
Az említett
gépállomásaink vezetői, Irakloristái, agronomusni ne felejtsék
el,
hogy n dolgozó parasztsággal kötött szerződéseiknek nemcsak nz a
jelentősége, hogy a jobban
megművelt föld többéi és jobbat
ad,
hanem minden egyes szerződés a
munkás-paraszt szövetség kiszélesítését és szilárdítását is jelenti.
Minden egyes traktorral
szőnlott
barázda — de azt is tegyük hozzá, jól és gondosan szántott barázda — azt magyarázza meg kézzelfoghatóan • a dolgozó parasztok,
nak, hogy a munkásosztály segili,
támogatja szövetségesét.
Es ez olyan
fontos
politikai
munka, hogy az a pár kilométer
távolság, ami
Deszket. Mórahal.
mert, RSszKét, vagy Dorozsmái elválasztja Szegedtől — nem jelenthet akadályt.

Vasárnap délután
négy kultúresoporh mutatkozik be Szegeden

Rákosi Mátyásné elvtársnő meleg szavakkal üdvözölte a gyűlés
részvevőit s mikor Befejezte
beszédét. hatalmas, tomboló lelkesedés töltötte be a termet:
hosszú
perceken át éltették örömteli lelkesedéssel az ünnepség részvevői
Az ünnepség Szabó Piroska elvRákosi Mátyás
elvtárs
feleségét társnő zárszavával ért véget.
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portjának
adást.

1

is.

az M N D S Z alsóvárosi csokultúresoportja tart elő-

Ezekkel

a

kultúrelőadások-

kal nyitják meg ezeken a helyeken

hagyár, a móravárosi
kultúrházban a Magyar-Szovjet
az
OKISZ
és napját.

K

UJ hálóbútor eladó
Veresács-ulca
16 szám.
20183
E L A D Ó kettő darab
ágysodrony
matracokkal, ebédlőasztal,
székek,
heremag, bőrkabát, 500-as Nortonmotorkerékpár Apáca-utca 20 szám.
KONYHASZEKRÉNY,
asztalok,
csillár, mázea, mérleg, 38-as boxcsizma, clemizsohok, kályha,
edények eladók, csak vasárnap, Rómaikőrút 21. emelet 8.
20181
E L A D Ó egy 10 hónapos á r t á n sert|s, lugasszöllö-oltványok.
Szivárvány-kitérő, trafik.
20179
K É T S Z Á R N Y A S ajtó, ablak, gyermek állóka, épületgerenda
eladó.
Üstökös-utca 5.
20180
FIGYELEM!
Mester
nagybőgő,
Braun-féle cimbalom eladó. Megtekinthető:
Babos
hangszerüzlet,
Oroszlán-utca 2.
19993
ZONGORASZÉK,
thwiefszákek,
nagy vizeshordó eladói;. Kálváriautca 2 szám. K a p u v a l szemben.
SZÉTSZEDHETŐ
üvegezett
válaszfal, ajtóval eladó. Április 4.ú t j a 20. I . emelel 2. Ugyanolt ajtószárnyak.
20128
B O N T Á S B Ó L kikerült ajtók,
ablakok. ú j ablakok, használt lúzhely
& kályha eladó. Kossuth Lajos-sug á r ú l 56. szám."
20075
F Ü S T Ö L Ő , kemenceajtók,
kukoricadaráló,
vascsövek,
mosdókagylók, kovácsolt salu, üst házzal, szivattyúk, vaskoriatok eladók. Párisikőrút 86,'a.

K I O S Z , Petőfi-telepen a III-as
kólában

Barátság

Hó.

Előadás

ötéves tervünk második évének feladatairól
Vasárnap -délelőtt fél 10 órakor
tartják meg az „Ötéves terv" című
előadássorozat második előadását a
szakszervezeti székház
nagytermében. Az előadás ciuric:
„Az öl éves
terv első évének eredményei és a
második év feladatai". Részivesznek
ezen az előadáson a párlvezetöségi
tagok, vállalatvezetők, műszaki vczetök és népnevelőfelclösök.
Pár-

TÜZ ÉS

tunk II, kongresszusán Rákosi elvtárs és Gerö elvtárs ismertette az
ötéves terv első évének
eredményeit és a módosított ötéves
terv
feladatait. A módosított ötéves terv
végrehajtása nióst fokozott munkát
követel a magyar dolgozóktól. E feladatok sikeres megoldásához n y ú j t
nagy segítséget a vasárnapi előadás.

FERGETEG

1610-ben vagyunk,
a
végleten
orosz síkságon fosztogató hadak j r .
lennek meg. Zsigmond lengyel
király páncélos
lovasai
tűrtek az
orosz földre. Ellenállás úgyszólván
sehol. Szétszórt parasztcsapatok harcolnak csupán itt-ott. Az orosz nemes urak kisujjukat sem mozdílják.
Nem törődnek azzal sem, hogy a
lengyelek, ha elérik Moszkvát, azt
felgyújtják. Elvégre nem az ő vagyonuk ég olt el.

In crcjlik Hírérc a lengyel király az
„urak és királyok" régi,
sokszor
bevált módszeréhez folyamodik.' Orgyilkosokat küld I'nzsarszklj l ú b o .
rába, akik a vezérek bizalmába f é r .
köznek. Aljas árulásuk azonban az
ulnbíó pillanatban kiderül és ekkor
gyáván hilvány
életükért
könyörögnek. A nép azonban, amely verejtékét. vérét és utolsó vagyonát is
frlá'dozta, hogy elüldözze a hóditót,
nem ismer kegyeimet az orgyilkosokkal szemben.

De a népből kiemelkedik
a veA belső ellenség megsemmisllése
zér: Kumin Minyin.
aki összefog
mnst
r o z s a r u k t j herceggel, nz egyetlen nlán Pozsarszítl] és Minyin
főúrral, aki szivén viseli hazája sor- mar egységesen vezethetik seregeisai. Csakhamar a parasztok százait, ket a lengyelek ellen. Hiába a p á n .
ezreit loborozzák zász'őjuk a"á. De cél, a lengyel hadvezér fennhéjázó
a serege! fel is kell fegyverezni. Mi- gőgje: a nép elszántsága előtt ucin
Oroszország, az orosz
nyin lángoló szavakkal fordul a á t h a t meg.
nép kiíízi a rablókat hazája földnéphez: „Adjatok!"
A film legszebb jelenelei közé tar- jéről.
A filméi Pudovkin rendezte.
A
tozik az, amikor a nép áldoz a hazaér!. Bocskorban őrzött, megtaka- nagyszabású tömegjelenetekben harítóit kopejkák, rubelek gyűlnek va- talmas erővel jelentkezik a nép le.
lósággal
heggyé
Nlzsntjnovgorod győzhetetlensége. Az orosz föld népiacán. A példát a legszegényebbek, pe évszázadokon át minden támaa jobbágyok adják, őket követik az d ó i , elűzött hazája fü'djérő) és lecfeje
iparosok és kereskedők.
Kelyhek, győzhetetlen, kimeríthetetlen
aranyuk, gyűrűk, drágaköves
lán- diadalmaskodik a jövőben is m i n .
cok halmozódnak. A nép utolsó kin- den támadón.
cseit is összehordja, mindenről leA filmet ma, szombaton mulatja
mond, hogy segítsen a hazán.
A he a Vörös Csülag-fllmszinház
és
hadsereg egyre erősödik. Fenyege-1 egy bélig tartja műsorán.

Ö T V E N darab ablakráma eladó. 20
d a r a b hossza 150 cm, szélessége 60
cm. 10 darab hossza 120 cm, szélessége 75 em. 20 d a r a b hossza 100
cm, szélessége 50 cm. Esetleg zsagáterral. Bokor-utca 4/c
20127
•
FOGLALKOZÁS
FÖZÖMINDFNEST
felveszek Bocs.
kai-utca 4. II. johb, Major. 20122
C É R N A K E S Z T Y Ű T neccelni tudó
nőket keresek. Szlálin-krt 46. I I I .
emelet 16.
20137
OKTATÁS
EVOLUT könyvviteli, iizemismercli
tanfolyam kezdődik szaktanár vezetésével. Délelőtti, délutáni, esti oktatás. Je'enlkezések: 11-én délelőtt
10—12, 12-én délután 7—9-ig. SzeA VB. einalce közli:
ged. Kossuth Lajos-sugárút
8. II.
Mindazok a dolgozók,
akik
a
emelet 5.
20138
jegyclosztó
helyeken a
megadott
M A J O R gyo"síróiskola
új
kezdő
haláridőig éle'.miszerjegyeiket
vaés Haladó tanfolyamot nyit március lamely oknál fogva átvenni
nem
13-án, Bocskay-utca 4. szám alatt.
tudtál;, azok részére március 10-ig
LAKÁS'
bezárólag a jegykiosztás határideA Csongrádmegyci Ingatlanközvetítő jét meghosszabbítom. Tehát
minVállalat (Szeged, Sztálin-korút 29.) denki megfelelő körzetében élelmi közli:
I szerjegyeit március 10-ig r__gel 8
KIADÓ bútorozott szoba 1—2 dol- órától délután 4 óráig álveheli.
gozónak. Feltámadás-utea 7, udvar.
MSZT-HIREK
HÁZ eladó Sárkány-u, 29 sz. alall
Az M S Z T Rókus I.,- Feltámadás,
laká' átadással,
20094
E L A D Ó egy házhely Paprika-utca utca 20. szánt alatt március 11-én,
kezdettel, a
51 sz. téglával együtt.
Érdeklődni: vasárnap C 3 t e 6 órai
Hónap
Kecskés-telep, Aputini-u. 14. 20159 Magyar-Szovjet Barátsági
FELSÖVAROSON kétszobás
nagy- ünnepélyes megnyitása alkalmával
kertes. beköltözhető magánház
20 műsorral egybekötött ünnepélyt renezer . forint. Ugyanott másik 25.000 dez. Belépődíj nincs.
forint.
Csongrádmegyei IngatlanMNDSz-HIREK
közvetítő Vállalat,
A Szendrei Julia-csoport március
HAZAK, vagy lakások
adás-vétele,
vagv lakáscsere ügyben forduljön a . 10-én. szombaton este 7 ifrai kez.
Csongrádmegvei
"ingatlanközvetítő [dettel a KISOSZ-he!yi:-egében (Vö.
Vállalathoz, amely vállalat egyedül rösmarly-utca 5 szám) alatt tánc.
Büffé!
illetékes
közvetítésekre
miniszteri cal műsoros estet rendez.
I
Tombola!
rendelet értelmében,

Szakszervezeti hírele
A Textil és R u h á z a t i Szakszervezet helyi csoportja március 11-én,
vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést tart. Feltétlen és ponlos megjelenést kér a Vezetőség.
A M a g y a r Galambsporl Egyesület márci us 11-én, vasárnap délelőtt
fél 10
órakor
a
szakszervezeti
székházban rendes havi Jaggyülésl
tart.
A „Nemzetközi kérdések,,
h a r m a d i k
előadását

vasárnap délelőtt 9 órakor tartják meg a „Vörös Csillag"
móriban
„Dicsőséges
sztálini
korsíak eredményei a Szovjetunióban" címmel. Az előadáson
vegyenek részt a
látogatójegygyel
rendelkező
népnevelök,
békebizottsági titkáról; ér. békebizottsági tagok. Az előadáson
minden
érdeklődőt
szívesen
látnak.
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A mi szovjet költségvetésünk
a békés alkotó munka költségvetése
A Szovjetunió
Legfelső
Tanácsa
megkezdte
az 1951.
állami
költségvetési
terv
megvitatását

I X Szor^eíunTó Nemzetiségi Takácsának március 8-i
ülésén
inegkezdték a Szovjetunió 1951.
i^vi állami költségvetési tervének
piegvitatását.
A Nemzetiségi Tanács
költségvetési bizottsága jelentéséinek
meghallgatása után Ivan
HohJov
elvtárs,
a
költségvetési
bizottság
elnöke, rámutatott,
hogy
a
Szovjetunió 1951.
évi állami költségvetése biztosítja a népgazdaEágfejlesztési állami terv
számára a szükséges pénzügyi forrásokat. Különösen hangsúlyozta azt, hogy
a Szovjetunió állami költségvetése összes anyagi eszközeinek kétharmad részét gazdasági és kulturális építésre
irányozzák előHohlov a költségvetési
birottság nevében azt a módosítást
terjesztette elő, hogy a bevételi
tételeket 724
millió rubellel
emeljék fel.
Naizar Gejdar-OgÜ Gejdarov,
az Azerbajdzsáni
Köztársaság
Legfelső Tanácsa elnökségének
elnöke helyeselte az ülésszak elé
terjesztett állami költségvetési
lervet.
A mi szovjet költségvetésünk
a békés alkotómunka költségvetése. A mi költségvetésünk újabb élénk bizonyítéka a szovjetállam
békepolitikájának.
'Az azerbajdzsáni nép a Szovjetunió valamennyi népével együtt
óriási lelkesedéssel egyöntetűen
támogatja Sztálin elvtársatGrigorj
Butenko. az Ukrán
Szovjet Szocialista Köztársaság
küldötte, Ukrajna példáján mutatta meg,
hogyan erölsödnek
és szilárdulnak a
Szovjetunió
köztársaságai a kölcsönös segítség alapján a szovjetnépek közö° családjában.
Zuliha Szabitova. kazah küldött a szovjet szocialista gazdaság rohamos fejlődéséről, " a
Szovjetunió népei anyagi jómódjának emelkedéséről beszélt.
Az élelmisi.'er- és iparcikkek
' kiskereskedelmi árai
úiabb
| — negyedik — leszállításá-

évi

Gromiko elvtárs ismét rámutapeket és amelyek megoldást követelnek, míg a három hata- tott arra. hogy a szovjet javaslat
lom küldöttségei olyan napi- harmadik pontját, amely az eurendi tervezetet indítványoznak, rópai helyzet megjavításáról és
négy
hatalom
fegyveres
amely háttérbe szorítja ezeket a
erői
csökkentésének
azonnali
a fontos problémákat.
A három hatalom képviselői- , megkezdéséről szól, önálló pontként vitassák meg a külügyminek javaslataiban nem szereniszterek tanácsában.
pelnek Németország demi— A fegyverkezési verseny
litarizálásának végrehajtása
riadalmat kelt a népek köés remilitarizálásának megzött. Miért ne kellene a
engedhetetlensége,
négy hatalom fegyveres erői
az európai helyzet megjavítása
csökkentésének a
népeket
és a négy hatalom fegyveres
annyira foglalkoztató kérerői
csökkentésének azonnali
dését a napirendre tűzni?
megkezdése.
A szovjet küldöttség szem- — mondta Gromiko elvtárs.
A szovjet küldöttség rámutapontja az, hogy a német békeszerződés
kérdésének
megol- tott annak az állításnak nyiltarthatatlanságára,
dása egyben Németország egy. vánvaló
sége. az egységes, békeszerető, hogy ezt a kérdést azért nem
demokratikus német állam meg- kell a külügyminiszterek tanáteremtése kérdésének megoldását csának napirendjére tűzni, mert
.jiemzetközi síkon" vitatják meg.
is jelenti.
Gromiko elvtárs emlékeztetett vagyis az Egyesült Nemzetek
Egyearra a korábban tett nyilatkoza- Szervezetében, ahol az
sült Államok és több állam mintára, hogy
dent
megtesz arra, hogy eltenem a Szovjetuniónak van
messen
minden
javaslatot,
félnivalója a német egység
amely a fegyverzet és ?. fegyvehelyreállítása
kérdésének
res erők tényleges csökkentésémegvitatásától, hanem valare irányul.
ki másnak.
Gromiko elvtárs, a Szovjetunió
A szovjet küldöttség lehetséképviselője
Parodi és Davies
Befejezésül
Szovjetunió
a
állításaira
vonatkozólag
ezt gesnek tartja, hogy megváltoz- képviselője megállapította, hogy
tassa napirend-tervezete máso- bár Parodi felhívott arra, hogy
mondotta:
dik pontjának fogalmazását és az értekezlet munkáját konst— A szovjet küldöttség jaa következő ú i megfogalmazást ruktív útra vezessék, a három
vasltai és a három hatalom
javasolja:
„Németorság egy- hatalom
küldöttségei által javasolt
képviselői
részéről
ségének
helyreállítása, a Né- mindezideig
kérdések
között
lényeges
mégsem
látható
metországgal való
békeszerző- semmiféle
különbség van.
észrevehető fordudés mielőbbi megkötése és a lat, amely lehetővé tenné enA szovjet küldöttség
időszerű
megvalósi.
kérdéseket javasol megvitatásra, [megszálló
csapatok kivonása, nek a felhívásnak
1 tárát
fumelyek foglalkoztatják a
n«- ' Németországból."

bátorítás

Minden dolgozó figyelmét megragadták azok a nagyszerű számadatok, amelyeket
Gerő elvtárs
ismereteteti pártkongresszusi beszédében. Ezek a számok
népgazdaságunk óriási fejlődését és
az előttünk álló még
hatalmasabb fejlődés távlatait mutatták
meg tervgazdálkodásunk
következetes folytatásának, ötéves ter.
vünk lelkiismeretes magvalósításának
eredményeként.
Minden
szánt,
minden adat valósággal
ezt kiáltotta:
Békét
akarunk!
Meg akarjuk védeni a békét, harcolni akarunk a békéért azokkal
szemben, akik nagyszerű terveink
megakadályozására, békés alkotómunkánk meghiúsítására törnek.
Most ugyanezt a hangot hallottuk felharsanni, még
sokszorta
nagyobb, fokozottabb erővel abból a beszámolóból,
amely
a
Szovjetunió
Legfelső
Tanácsa
második ülésszakán hangzott el
a Szovjetunió 1951. évi állami
költségvetéséről.

ról kiadott rendeletek újabb I A költségvetési bizottság beszemléltető bizonyítékai anszámolója után
nak, hogy a Párt és a korfelszólaló küldött egyhangúlag támogatták az 1951mány szüntelenül gondoskoes esztendőre javasolt költdik a szovjet emberről.
ségvetést.
Arszienyij
Saafronov,
az
A szovjetállam
költségvetése
Oroszországi Szövetségi Szovjet
Szocialista Köztársaság minisz- — mondotta Mihail Grecsuha —
tertanácsának
elnökhelyettese Ukrán Szovjet Szocialista Közrámutatott, hogy az Oroszorszá- társaság — új, meggyőző bizogi Szövetségi Szovjet Szocialista nyítéka a szovjetkormány követKöztársaság állami költségveté- kezetes békepolitikájának.
sét teljes egészében a népgazdaKijelentette, hogy Szovjet-Ukság és a szociális, kulturális rajna dolgozói minden erejüket
a
intézkedések
finanszírozására latbavetik, hogy biztosítsák
költségvetés teljesítését és túlirányozzák elő.
Vaszilij Kuznyecov, a Szov- teljesítését.
Ivan Rumjancev, Moszkva doljetunió Szakszervezeti Szövetségi Központi Tanácsának elnöke gozóinalt képviselője közölte az
szemléltető számokban mutatott ülésszakkal, hogy
A szocialista gazdasági rend.
Moszkva üzemei határidő
rá a dolgozók anyagi jóléte álszer óriási fölényére mutattak rá
előtt teljesítették az 1950landó emelkedésére. Elmondotelsősorban a költségvetésben felévi tervét és 30 százalékkal
tüntetett számadatok, összemér,
ta, hogy
többet
termeltek,
mint
hetetlen ez a fölény az önmagát
már 1949-ben a
munkások
amennyit az ötéves terv utoltúlélt kapitalista gazdasági rendés alkalmazottak jövedelme
só esztendejére előirányozszerrel szemben.
Ezen a fölé24 százalékkal, a parasztok
tak.
nyen túl azonban különösképpen
jövedelme több mint 30 száazért jelentős nemcsak a szovjet
Alekszej Klescsev küldött Bjezalékkal emelkedett a hábonép, hanem a világ valamennyi
lorusszia
népgazdaságának
nagyrúeiőtti színvonalhoz viszodolgozója számára,
mert viláütemű fejlődéséről beszélt.
nyítvagos visszatükrözője ez a költség,
— A Szovjetunió
1951. évi
A Nemzetiségi Tanács csü- költségvetése — mondotta — vivetés is a nagy Szovjetunió tántoríthatatlan
békepolijikájónak,
törtöki ülésén a következő kül- lágosan mutatja a szovjetnép és
amely minden téren megnyilvádöttek szólaltak még fel: Vilis kormánya
békepolitikájának
nul. A Szovjetunió,
az
egész
Lázis, a Litván Szovjet Szocia- megvalósítását és
valamennyi
szovjet nép építeni, alkotni akar,
lista
Köztársaság,
Berszabe nép barátságának megszilárdítáa kommunizmust,
vagyis
még
Grigorján (Örményország), Vol- sát szolgáló szilárd és törhetetboldogabb jövőjét akarja építeni.
demar Oia (Észtország), Saraf len akaratát.
Nem mások szenvedéseiből,
felRasidov
(Üzbekisztán), vala— Mi, szovjetemberek, bizaperzselt városok, falvak romjain
mint Kuzminih, a
Szovjetunió
lommal tekintünk a jövőbe,
hús- és tejipari minisztere,
vizierőíelepeket építünk, siA Szövetségi Tanács szintén
vatagokat öntözünk, erdőket
megkezdte
a Szovjetunió
és kerteket ültetünk és sen1951. évi állami költségvetéki sem állíthatja meg diasének vitáját.
dalmas haladásunkat a komA Német Demokratikus KözLeonid Kornyijec, a Szövetsémunizmus felé
társaság tájékoztató irodájának
gi Tanács költségvetési bizottsá- — mondotta Marija Popova külközlése szerint a népi rendőrgának elnöke
megállapította, dött, altájvidék! agronómus.
rág egyik ha tár járőre a Német
hogy a Szovjetunió 1951évi
A tárgyalás alatt álló költség- Demokratikus
Köztársasághoz
költségvetése
a
szovjetállam vetési javaslatban — mondotta tartozó Untersuhl és az amerikai
gazdasági erejének további nö- Ivan Grisin
küldött (Sztálin | övezethez tartozó
Richelsdorf
velését, a szovjetnép anyagi jó- grád) — hatalmas
előirányza-, közötti úton a demarkációs volétének fokozását szolgálja. Be- tok szolgálják a történelem legnaltól 250 méternyire március
jelentette, hogy a
Szövetségi nagyobb műszaki létesítményi7-én délelőtt 11 óra 17 perckor
Tanács költségvetési bizottsága nek építését. Ezek az építkezések
két lövést hallott. Kis idő múljavasolja, hogy hagyják
jóvá alkotórészei a természetátlakítás
va ismét két lövé3 hallatszott.
egyes módosításokkal a Szovjet- nagy tervének, a
kommunista A lövés
richelsdorfi sorompó
a
unió minisztertanácsa által elfo- társadalom anyagi és műszaki
irányából hangzott, ahol a járőr
gadott költségvetést.
alapja megteremtésének.
egy amerikai jeepet fedezett fel.
A kocs'n négy amerikai ült. Fél
óra múlva a jeep távozott a
nyugati övezet irányába-

A nyugati hatalmak csupa zavaros javaslatokat
terjesztenek elő a párisi értekezleten
Március 8-án a négy hatalom
külügyminiszterhelyetteseinek
értekezlete folytatta
munkáját.
Az ülésen Jessup, az Egyesült
Államok képviselője elnökölt.
Parodi, Franciaország képviselője felszólalásában kijelentette. hogy a nyugati hatalmak
küldöttségei által javasolt napi.
rendtervezet és a szovjet tervezet között „igen lényeges ha.
6onlóság" van. Parodi szándékosan nem vett tudomást arról,
hogy a szovjet küldöttség konkrét, időszerű és rendkívül fontos kérdéseket javasol megvitatásra. E kérdések megoldásától függ a nemzetközi helyzet
feszültségéinek
megszüntetése,
ugyanakkor
a nyugati hatalmak
küldöttségei teljesen
ködös
javaslatokat nyújtottak be.
Davies, Nagybritánnia
képviselője
ugyanolyan
szellemben nyilatkozott, mint Parodi.
többek között- azt állította, hogy
a brit küldöttség híve a „német védelem" kérdése megvitatásának a külügyminiszterek tanácsában.

Biztatás,

siró anyák, gyermekek keservéből, dolgozó tömegek kizsákmányolásából akar magának hasznot kovácsolni, mint az imperialisták, hanem békés, épitő munkával akarja biztosítani a dolgozó nép soha nem látott, ragyogó jövőjét Nem bombák robbanását akarja hallani
a szovjet
nép, hanem a békés, alkotó munka zaját, a természetet átalakító
munka dörgő ütemét, amely h e .
gyeket mozgat és sivatagokat varázsol virágzó termőföldekké.
E z t a célt Szolgálja, ezt a békés fejlődést aknrja biztosítani a
Szovjetunió idei költségvetése is.
Minden
tételével a szovjet állam szocialista gazdaságának t « .
vábbi
fejlődését,
a
dolgozók
anyagi és kulturális színvonalának további emelkedését
tartja
szent előtt. E z t a fejlődést, ezt
a szinvonalemelkedést a szovjet
nép minden
erejével, elszántan
meg is akarja
védeni.
Minden
szovjet polgár éberen őrködik hazája határainak védelme
felett,
hogy ne legyen kedve
Imperialista betolakodóknak megzavarni
a békés építést. Ezért fordít gondot a költségvetés n szovjet állam védeimi képességének erősítésére is.
Figyelmeztető tehát ez a k ö l t .
ségvetés az imperialisták
felé:
ne merészeljetek
fegyvereiteket
fenni a békés szovjet nép és az
általa vezetett béketábor
ellen.
Ugyanakkor
azonban
biztatás,
bátorítás is ez a költségvetés a
népek felé, a magyar
dolgozó
nép felé is: dolgozzatok
nyugodtan, építsetek bátran, de éberen, mert erős segítségre t á m a s z ,
kodhattok, a nagy Szovjetunió
növekvő erejére, a világbéke biztositékára

a Német Demokratikus
Köztársaság területe ellen
„Ez az ú j provokáció ugyanazon a területen történt,
ahol
két héttel ezelőtt ara
amerikai
csapatok véres
gyilkosságokig
fajult határncidenst
provokáltak — mondja a közlemény. Ez
a tény világosan
megmutatja,
hogy rendszeres amerikai provokációkról van szó. Truman,
Eisenhower és Adenauer nemzeti és nemzetközi
feszültséget
akarnak felidézni.
Kelet- és
Nyugat-Németország
lakossága
azonban csak annál egységesebben követeli a német békeszerződés megkötését és a megszálló
csapatok kivonását."

A szegedi „Táncsicsa-termelőszövetkezeti csoport
ilyen

feltételekkel
indította
el a
és városi
versenyt

Közöltük, hogy a szegedi és szegedkörnyéki termelőcsoportoK érte.
kezletén a szegedi Táncsics-termelöcsoport versenyre hívta Szeged táros és a j á r á s minden
csoportját.
A versenyfelhívásban
részletesen
közlik a csoport dolgozói a város
és j á r á s minden szövetkezeti
parasztjával a feltételeket vállalásaikat.
Ezekeben a feltételekben és vállalásokban többek között
elmondj á k . hogy a gyomtalanítást
munkálatokat április 20-iig befejezik. Számításuk szerint ezzel a gondos és
idejében
végzett
növényvédelmi
munkával elárik azt, hogy a tavalyi 15 mázsás átlaggal szemben az
idén 19 mázsa lesz az átlagos gabonatermésük.
Részletesen kitér a versenyfelhívás a különböző olajosmagvak
vetésére, m ű t r á g y á z á s á r a , ntajd megállapítja, hogy a tervbevett
március 15-i időpont helyett 10 hold lucernájukat március 10-re
elvetik.
Foglalkozik a
versenyfelhívás
a
zab, a takarmányrépg,
a napraforgó és a fiiszerpaprika
vetésének,
ápolásának kérdésével. . V á l l a l j á k ,
liogy a takarmányrépát, napraforgót és fűszerpaprikát négyszer megkapálják. A z idejében való vetéssel
és a helyes növényápolással
zabból katasztrális
holdanként 15 mázsás, takarmányrépából
150 mázsás,
napraforgóból
9 mázsás,
fűszer,
paprikából
30 mázsás
lioldankénli
átlagtermést
érnek cl.
A burgonya, a kukorica
és a
gyapot
talajelőkészítését,
műtrágyázását április 10-c helyett március 30-ra vállalják. A vetését pedig április 20-a helyett április lő-

re, Ilyen előkészítéssel és jó nö-

fúrási

vényápolással — a*burgonyát háromszor, a kukoricát négyszer,
a
gyapotot. ötször k a p á l j á k meg
—
burgonyából
80 mázsás, kukorica'
hói 35 mázsás és gyapotból 5 má.
zsás átlagtermésre
számítanak.
A
bab talajelőkészítését, műtrágyázását április 20-a helyeit április 5-ig
végzik el, vetését
pedig
április
30-a helyett április 15-ig.
Négyszeri kapálással
9 mázsás holdankénli üllaglcrmést
érnek el,
A
versenykihívás ezeken kívül
foglalkozik a politikai munkával
is,
A csoport tagjai népnevelő munkájukat a sajtó rendszeres olvasásával fokozzák és j a v í t j á k .
Minden
ebédszünetben
rendszeres sajtóvitát rendeznek. Az üzemi pártszervezet vállalta, hogy a
párttagokkal,
de a csoport prátonkivüli dolgozóival is rendszeresen foglalkozik,
a
kommunista szövetkezeti parasztokat fokozott példamutatásra
neveli
és a csoport minden t a g j á n a k felvilágosítással, meggyőzéssel
ma.
gyarázza meg a fegyelmezett munka
fontosságát,
A versenyfelhívást a szegedi Táncsics-termelőszövetkezeti csoport dolgozói nevében Katona Antal elvtárs,
párttitkár és Csiícs Mihály elvtárs,
csoporlelnök írták alá. A fel hívást
— mint m á r tegnapi szamunkban
közöltük — a szegedi járás és Sze.
ged város termelőszövetkezeti csoportjai egyhangúlag
elfogadták.
A VAROSBAN
KÉT H E L Y E N
szeíektoroznak. Az egyik szelektor
a földművesszövetkezet
Szent István-téri
raktáránál
működik,
a
másik pedig
a Délmagyarországi
Közraktárak Tisza-pályaudvari
telepén.
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NAPIREND

Tavaszi munkák Romániában

A román dolgozó parasztok i s nagy szorgalommal végzik a
tavaszi mezőgazdasági munkákat és igyekeznek altokat
minél
gyorsabban, minél jobban elvégezni. Rendszeresen megvizsgálják a vetőgépeket, ekéket és más mezőgazdasági gépeket, hogy
a legk'srbb hibát is azonnal kijavítsák rajta. Ezzel is elő akarják segíteni a tavaszi munkák fennakadás nélküli, eredményes
elvégzését.

EGY NAP országokon
Franciaország
A francia
belpolitika
egyhetes
válsága után, u most érkezeit jelenlések szerint ú j a b b
nehézségekkel
talál la szemibe magát, A nemzetgyűlés külügyi bizottságához élesh a n g ú javaslat érkezett, amely hazaárulásnak minősíti a K r u p p szabadonfcocsáj tárára
és vagyonának
visszaadására vonatkozé)
intézkedést. A javaslattal kapcsolatos vita során a kommunista képviselők
rendkívül kemény kritikát
gyakorollak a bizottságban, amely
úgy
határozott, hogy pénteken foglalkozik érdemben a kérdéssel.
M é g el sem csendesedlek a külügyi bizottságban keletkezett
feszültség h u l l á m a i , amikor . újabb,
minden eddiginél izgalmasabb események híre érkezett Marokkóból a
francia fővárosba. Ezek arról számoltak be, hogy az elnyomott gyarmaton állomásozó J u i n
tábornok,
r.ki semmivel sem különb
MacA r t h u r a á l , sortüzet vezényelt a kizsákmányolt, békés lakosságra, hogy
így akadályozza meg- a szabadságáért harcoló marokkói nép mozgalmát. A sortüzet követően gépesített osztagokat és páncélkocsikat
vont össze Rabatban,
m a j d megkezdődtek n tömeges letartóztatások.
A főkormányzó tábornok intézkedései határtalan izgalmat okoztak
nemcsak Marokkóban, hanem
az
anyaországban is, de főleg Párisban, ahol a helyzet igen feszült.

Olaszország
Az olasz munkanélküliek naponta növekvő tömege olyan feszült-régre vezetett, amely könynyen véres eseményekké fajulhat, mert a kormány, bár tisztában van a tömegek miniden
képzeletét felülmúló nyomorával, semmit sem tesz, hogy legalább részben enyhítsen a helyzeten. Ellenkezőleg, inkább ar-

át

nek lesznek katonai szolgálatra
jelentkezni. Ezt maguk az áldozatul kiszemeltek is tudják,
de nyíltan hangoz tatjaik, hogy
azokra a fegyverekre, amelyeket nekik szántak, merészség
lerane számítani az
imperialistáknak,

Jugoszlávia
Tito Jugoszláviája
feltartóztathatatlanul rohan a gazdasági
csőd felé- A legújabb jelentések
arról számolnak be, hogy a legutóbbi időben egyedül az építőiparban 120
ezer értelmiségi
dolgozót és 50 ezer munkást bocsátottak el. A munka nélkül maradt dolgozók hónapok óta abból tartják fenn magukat, hogy
minden ingóságukat elprédálják.
Tito fullajtárjai sorra járják a
falvakat 03 a
városok utcáit,
hogy összevásárolják a nyomorgó nép még meglévő értékeit.

Anglia
Londonból érkezeit jelenlés szerint Shinwell brit hadügyminiszter
f i á t háromhavi börtönre
átváltoztatható 2000 font
pénzbüntetésre
ítélték szabálytalanságok miatt. E g y
másik jelentés arról számol
be,
ho-gy Anglia egyik legnagyobb üze.
mének, a Bromborough erőmű hétszáz dolgozója sztrájkba lépett.
A
jobboldali szakszervezet mindent elkövetett, hogy megakadályozza
a
sztrájk kitörését, de amikor azt látták a munkások, hogy napokig, sőt
hetekiig tartó türelmes
várakozás
után is csak igéret m a r a d a bérek
rendezése — abbahagyták a munkát a tilalom ellenére. A sztrájkoló
munkások felismerlek a jobboldali
szakszervezet munkásellenos politik á j á t és függetlenítették bérharcukat a lökések álcázott szervétől.

ra törekszik, liogy Üjahh és újabb üze_

mrket állítson le. Érnek hátterében a® a kudarc áll. hogy az
Eiserhowernck ígért húsz toborzott hadosztályból egy ezredet sem volt kéoes eddig összetoborozni. De Gasperi nem is
titkolja azt a számítását, hogy
a nyomorgók végül is kénytele-

x A MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT vasárnap d.
e. 10 órakor filmvetítéssel egybekötött előadást rendez a
Szabadságmoziban. 'A'z előadás címe: „A Föld
kialakulása és fejlődése".
Előadó:
dr. Wagner Richárd egyetemi intézeti és magántanár. Belépés díjtalan. Minden dolgozót szeretettelvárunk.

SZ4BADSÁG
FILMSZÍNHÁZ
===== TEl.EKÖNl

40-25

—.

emberek

VÖRÖS CSII.LBt; (Korró) MOZI
===== T E L E F O N : 33-44.
M á r c i u s 16-ig, péntekig

l í í s és

fergeteg

Széchenyi F Á K L Y A

x = =

Március 1 t-cn d.e.9és 11 órakor

Szárnyn&IHiNt emberek
Március 11-ia. vasárnapig

Ú; éle?, új Kenyér
Előadások kezdete hétköznap C
és 8-kor. vasár- és
ünnepnap
4, 0 és 8 órukor
Pénztárnyilás délelőtt I I — U ig, délután cgv órával az elő
adás kezdelo elötl.

egy.

tejfnéf'á

eljut

odáig....

MOZI
meg illetékesnek.
A bürokrácia
útjai
világosítás is, hogy az
Szabadság 6, 8: Bátor
emberek.
kiismerhetetlenek.
Általános
Gépipari
Az eredmény azonVörös Csillag 6: Tűz és fergeteg. Olyan,
mini
valami
Központhoz kell forban meglepő volt. Itt
F á k l y a 6,
Új élet, új ke- sokfejű
sárkány,
dulni, A
mezőgazdaugyanis azt a felvilányér.
amelynek
naponta
sági osztály
fordult,
gosítást adták hogy az
A Fáklya-moziban vasárnap dél- vagdaljuk
ugyan egyde onnan meg az a
egész ügy az Alumielőtt 9 és 11 órakor
filmmaiiné. egy fejét,
de mégis
válasz érkezeti, hogy
niumgyárhoz
tartozik.
Bemutatásra kerül a
,,Sz<írnynél- akad még mindig bőközvetlenül a TömegDicséretükre
szóljon
küli emberek" című film.
ven, amelyek ellen hacikk Ipari
Központ
mégis, hogy
legalább
dakoznunk kell.
Ezt
foglalkozik
ezzel a
kongrelizálták
a kérSZÍNHÁZ
mutatja
az
Alkot,
kérdéssel.
Valóban,
dést, amennyiben szeAranycsillag
mány-tszcs esete is az
foglalkozott
is,
de
mély szerint
megneSzombat:
„Fagyejev".bérlet.
tejmérővel.
csak annyiban,
hogy
vezték azl a
valakit,
V a s á r n a p d é l u t á n : „József
A."- úszós
megírta Szegedre:
a
aki majd adni fog —
Az történt
ugyanis,
bérlet.
tejmérö
forgalombaha nem is
tejmér öt,
hogy a baktói AlkotV a s á r n a p esle: „ E r W ' - b é r l e t .
hozatala kizárólag
a
de mindenesetre
bő.
Az előadások kezdete délután 4 és mány- t erme löesopo ríVaskereskedclmi
Válvebb
felvilágosítást.
nak úszós
tejméröre
este fél 8 órakor.
lalat
feladatkörébe
így tehát
komoly
lett volna
szüksége.
tartozik. Igy
tehát
fordulat
következeti
ide,
fordult
IDŐJ ÁRASJELENTÉS:
Erősen Fordult
újabb felirat, nyomábc a tejmérö
ügyében
aztán
felhős, párás,
reggel
ködös
idő. oda s amikor
ban
újabb
leirat,
s ez örömmel tölti el
Sokfelé eső, mérsékelt,
helyenként seholsrm jutott hozzá,
amelyben
a Vastöa városi tanács mezőélénkebb szél. Az enyheség tovább végül is a szegedi vámegcikk
Értékesítő
gazdasági osztályát és
rosi tanács mezőgazmérséklődik
NV közölte, hogy
a
az
Alkotmány-tsze.st.
osztályához
VÍZÁLLÁSJELENTÉS.
A mai dasági
hozzáérkezett
igényörülnek
annak
is,
ja.
tiszai vízállások:
Szolnok 38fí cm, fordult. A naptár
lést a VASÉRT
Piahogy
megismerhették
9-él
mutatott
55 százalék, Csongrád 356 cm, 56 nuár
rista-utcai
telepéhez
a felsorolt helyek adszázalék. Szeged 372 cm,, 54 száza- ezen a, nevezetes natovábbította,
elintézés
minisztrátorainak
mikor a mezőlék. A Maros Makónál 35 em, 15 pon,
végett. Meg kell mongyors munkáját,
ami
gazdasági
osztály
százalék.
danunk. hogy a telep
mindenesetre
dicséegyik tagja
könnyevem volt rest a. váretreméltó,
hiszen
dén kijelentette:
,.ez
lasszal s közölte, hogy
A RADIó MAI.MÜSORA
ezen a
tekervényes
igazán egyszeml doaz igényelt
tejmérö
M Á R C I U S 10, S Z O M B A T
úton
mindössze
46
log, hát azon már ne
kiutalása egyedül
és
Kossulh-rádió.
nap alatt futott
vémúljon" — s megrakizárólag az
Élelme,
gig az igénylés.
A
hogy
7.00 A Vasutas
Szakszervezet gadta a tollat,
zésiigyi
Minisztérium
városi
tanácsnál
és
a Tejipari
és
énekkara énekel. 7.15 A R á d i ó Né- írjon
XVI. főosztálya
útján
az
Alkotmány-tszcs.
Gépek
pizenekara játszik, a Rendesi-telepi Konyhaipari
lehetséges.
Ez
már
ben is
tanulnivágyó
úttörőkórus énekel. 8.00 Tarka mu- Gyárvállalatnak.
biztos
iránynak
mudolgozók
élnek,
igy
zsika. 11.30 Bölcsődalok.
12.80 A
Honnan is gondolta
tatkozott, mert közben
kétségtelenül
hasznos,
R á d i ó Népizenskara. 13.15 Köny- volna, hogy a tejméaz
Aluminiumgyártól
hogy
megismerkedtek
nyű dallamok. 14.10 A klérus az rői
bárhol is keresis — ahova csak úgy
ezeknek a vállalatokamerikai imperializmus szolgálatá- het, csak éppen ezen
biztosítékképpen
fornak és a
minisztériban. 14.30 Ü Z e m i színjátszók elő- a helyen nem,
amely
dult a
mezőgazdasági
umnak gyors
leveleadása. 15.00 Vonósnégyes.
15.30 pedig nevében is viseosztály — érkezett vázésével,
de
mégis
Előadás 15.45 Állami
vállalatok li a „lejipari"
jelzőt.
lasz és itt ugyancsak
mindezek ulán az n
hírei. 15.55 fömegdalok. 16.10 Szov.
No, de nem
baj!
az Élelmezésügyi
Mi.
szerény
kérdésük
jet napok, szovjet emberek.
16.20 Amikor
megérkezett
uisztériumnak
ezt a
lenne: hol lehet úszós
Az úttörők
irodalmi
folyóirata. az
elutasító
válasz,
főosztályát
jelölték
tejméröt
vásárolni?
1710 Szovjet müvek 17.50 Falurá- egyben megjött a feldió. 18.25 H a z a f i a s ' dalok.
20.30
POL-KA. Politikai kabaré. 21.30 A
Koncert Kamarazenekar játszik, a
Pro Musicá-együttes énekel. 22.25
Tánc éjfélig.
a Magyar-Szovjet Barátsági H ó n a p első n a p j á n
Petőfi-rádió
7.05 Keringők. 8.00
MesterműA Magyar-Szovjet Barátsági Hó- délután 3 órakor Sztálin-körút 21.
vek. 9.00 Bor K á l m á n zenekara ját- nap első
napjainak
sportműsora szám alatt, férfiak részére szombat
szik. 9,45 Görög gyermekek műsora.
Csongrád megye egyéni súlyemelő délután 3 órakor I I . és I I I . osz10.10
Hidi
Péter vonósnégyese
bajnokságai küzdelmeivel
gazda- tályú versenyek és vasárnap reggel
játszik. 10.50 Berci Mária és Sikobajnokságok
vasárnap 8 órakor I . osztályú versenyek
a
lya Is'ván énekel zongorakísérettel. godik.. A
Ház15.00 Szovjet müve'?. 15.40 Elő- délelőtt 10 órakor kezdődnek a Sze- rendőrpalota tornatermében.
tömbkörüli kerékpárverseny
vaadás. 16.00 Előadás.
16.40 Szív gedi Lokomotív székházában.
küldi
szívnek.
17.10 T a n u l j u n k
A
színvonalas
sportesemények sárnap délelőtt 10 órai kezdettel a
Szeged
város
énekszóra oroszul. 17.30 Régi tán- közül Szeged sportkedvelő dolgozói Széchenyi-téren.
cok. régi dalok. 18.05 Tánczene. megtalálják kedvenc
vasárnap
sportágukat. egyéni tekebajnokságai
18.40 Az Oszipov-együttes műsorá- Az üjszegedi Petőfi-pályán
dél- délelőtt 9 órai kezdettel a Vasutasból. 19.00 Gordonka és
zongora. után 3 órai kezdettel Sz. Petőfi-- tekepályán, az Sz. Petőfi S E t ű z .
19.20 Házasság hozománnyal, köz- Sz Honvéd
N B I.es
labdarúgó- oltólaktanyai pályáján és a Vörös
vet^és a V i d á m Színházból.
mérkőzés. A megyei tör- és kard- Lobogó R u h a g y á r tekepályáján, —
bajnokságok szombat délután
3 Mindezek a nagyszabású sportesex A7. ALL'AMt
Villamosenergia- órai és vasárnap reggel 9 órai kez- mények a Magyar-Szovjet Barátszolgáltató Vállalat szegedi
üzem- dettel a Postás S E vívótermében. sági H ó n a p ünnepi megnyitását tevezetősége közli,
hogy
vasárnap Szeged város egyéni asztalitenisz-1 szik felejthetetlenné a szegedi dol.
reggel Rókusnak,
Kossuth Lajos- bajnokságai nők részére szombat i gozók számára.
sugárűt, Nagykörút. Vásárhelyl-sugárút és körlöltés által határolt réA második szovjet—lengyel jégkorongtalálkozót
szén, Fodor-telep és Uj Petőfi-tele8 : 1 arányban nyerte a moszkvai csapat
pen 7 órától 9 óráig. — Alsóváros,
Haltyas- és Kecskés-lelepen 9 óráMárcius 8-án
a Dinamó
Sta- P a t a a lengyel válogatott jégkoron.
tól 12 óráig. Kossuth Lajos-sugárút. Nagykörút, Kálvária-utca által dionban
mérkőzött
másodszor S M ó k k « ' - A m é r k ő z é s a moszkvai
'crapat biztos 8:1 aranyu gyozelhatárolt részen pedig 12 órától 14
Moszkva válogatott jégkorongéra- m á v e l végződött.
óráig áramszünet lesz.

Változatos sportműsor Szegeden

A G Y A L A I termelöcsoport
tagjai kihasználva a kedvező idöjá.
rást. a tervbevett területen százezázalékig elvégezték a borsó és a
mák elvetését. A munka jobb megszervezésével lehetővé vált.
hogy
teljesen befejezzék a hagyma dugd sását is.
A S Z E G E D I E C 3 E T G Y Á R kulturgárdája és tánccsoportja
nagyigyekezettel készül április 4.re. hazánk felszabadításának 6. évfordulójára.
A Kenyérgyár
kulturcsoportjával együtt a napi munka
elvégzése után minden nap próbákat tartanak.

Vasárnap Ibnsz-

mert volt
nyereméíiyiietétköiiyvemí

Atníp

10.

A SZALLOD'.V- ÉS VENDÉGLATÓIPARI VÁLLALAT dolgozói
a
kongresszusi versenyben 15.634 forintos önköltségcsökkentést
értek
el.
A versenyben első
a Szeged
Szálló, második az Alföldi Étterem,
harmadik a Tisza Étterem, negyedik az l-es számú Italbolt, és 5-i\
a 4-es Italbo'I. 'A' legjobb eredményt
elért dolgozók vándorzászlót, pénzjutalmat és oklevelei kaptak.

filmszínház

!ük . . . TELEFON: 34.77

március

A KÖZGAZDASÁGI
LEANYKÖZÉPISKOLA április 15-én l(Mt, 120,
150, 200 cs 250 szólagos gyorsíróversenyt rendez, A versenyre páros
versennyel is indulhatnak mind
a
tanulók, mind a dolgozók. 1(8) és
120-as szótaggnl csak a tanulók nevezhetnek he. A benevezési határidő
március 15. Nevezési dij fokonként
1 forint.

Március 1 l-ig, szerdáig

Itátor

Szombat,

k ülőn vonat
indul

Budapestre.

utazással 31 forint.

Oda-vissza,

A vasárnapi

he>yi rangadó

Szeged
sportkedvelő
dolgozói
nagy érdeklődéssel tekintenek a v a .
sárnapi
Szegedi
Petőfi—Szegedi
honvéd N B I -es helyi rangadó eté.
A csütörtöki edzőmérkőzéseken látottak alapján az összecsapás győztesének a Szegedi Honvéd
lát.
szik. A
két
csapat
védelmében
nincs nagy erőkülönbség. A fedezetek között sincs döntő különbség.
A csatársorok között azonban tétiyeges előny mutatkozik a
Sze-

Az Sz. Kinizsi
férfi

tornászcsapata

Budapesten

A

esélyese

a Szegedi

jgedi Honvéd javára. Az Sz. Honivéd támadósora ötletes, helycseréi
'támadásokkal, gyorsaságával,
ke.
' ménységével nagy előnyben
van
a lassú,
körülményes,
pepecselő,
tervszerűtlenül,
szétesően
játszó
Szegedi Petőfi csatársora előtt. A
Szegedi Petőfi győzelme
mellett
csak a játékosok nagyobb részének
az N B l-es rutinja szól. Az összecsapáson nagy küzdelem után, szoros eredmény várható.
x BARNA BÉLA
dohánvkisárus
életének 59. évében elhunyt. Temetése március 12.én, hétfőn 2 órakor a Dugonics-lcmciöben.
özv'.
Barna Béláné.

Szegedi Kinizsi
férfic'sapnta
az alapfokú
tornászcsapatbajnokságok küzdelmei során a döntőbe T E G N A P
este
jutott
és vasárnap
Budapesten
r
á
s
z
d
a
melletti
küzd az országos alapfokú tarnász.
son t a l á l t a k egy
csapatbajnokságért.
táskát.

Felhívás
a;; Sz.

Lokomotív

teniszezőkhöz

A Szegedi Lokomotív valamenynyi teniszjátékosa részére játékosértekezletet tart vasárnap reggel
fél 9 órai kezdettel
a
Vasutasstadionban. A megjelenés
minden
haladó, kezdő és ifjúsági
játékos
részére kötelező.

Honvéd

Igazolt

a

Virágh-cuk-

autóbaszállomáfekete

utazó-

tulajdonosa

át-

veheti a k i a d ú h ' v a t a l b a n .
OKI,MAGYARORSZÁG
politikai napilap
Feletti* szerkesztő és kiadó:
ZOMBORI JÁNOS.
Szerkesztő:
BODAY l'AL.
Szerkesztőség Szeged. Lenin-u. 11.
Telefon: 35 35 és 30.03.
Éjjeli szerkesztőségi telefon:
este 8-tól 34-38.
Kiadóhivatal: Szeged. I.entn-u. 6.
Telefon: 31-16 és 35.(8)
Az x-szel jelze^l közlemények
díjazottak

A VILLAMOSVASÚT
MNDSZcsoportja és a Belváros I. M N D S Z szervezete m a este 7 órakor a Villamosvasút kultúrtermében műsoros estet rendez. Az esten szava,
latokat, . népi táncokat,
énekszá.
mokat és egyfelvonásos színdara- Délmagyarország Nyomda, Szeged.
bokat adnak elő.
Felelős vezető: Priskin Sándor,

