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„II mi gyermekeinkéri is harcolnak a koreai hösök 
— Segítsük a koreai gyermekeket" 

jelszóval indul meg hazánkban a koreai gyermekek részére 
rendezett segélyakció 

Hétfőn délelőtt az MNDSZ orszá-
gos központjában rendezett sajtó-
fogadáson Erdei Lászlóné, az 
MNDSZ főtitkárhelyettese mélJatta 
a koreai gyermekek részére ha. 
zánkban is meginduló segélyakció 
jelentőségét. Elmondotta, hogy ha-
zánkban május 15-e és június 15-e 
között rendezik meg a gyűjtést. 

Vasa Istvánná rádióbeszéde 

Vass Istvánná, az MNDSZ főtit-
kára vasárnap rádióbeszédben for-
dult a magyar nőkhöz a koreai 
gyermekek megsegítésére május ló-
én meginduló gyűjtés alkalmából. 

— A koreai bősök — mondotta 
beszédében a többi közölt — mi-
értünk, a mi gyermekeinkért, bol. 
dog, szép életünkért is harcolnak. 
A koreai nép azok ellen harcol, 
akik a mi országunkat is tönkre 
akarják tenni, akik vérrel akarják 
áztatni szántóföldjeinket, akik le 
akarják rombolni újjáépített hídja-
inkat, házainkat, gyárainkat, akik 
bombát akarnak dobni gyermeke-
inkre, akik azt akarják, hogy a 
munkás- és'dolgozó parasztasszo-
nyok és leányok újra a gyáros, a 
földesúr szolgái legyenek. 

A Szakszervezetek 
Országos Tanácsa Elnökségének 

felhívása 

A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének országos vezetősége 
1951 május 6.án felhívást tett köz-
zé, melyben bejelentélte, hogy 1951 
május 15-től június 15-ig terjedő 
Időben koreai gyűjtést Indít. A ma-

gyar nép által adományozott fo-
riutókból gyógyszert és ruhát vá. 
súrolnak a koreai gyermekek meg-
segítésére. 

A SZOT elnöksége felhívja a 
szakszervezetek vezetőségeit, a 
szakszervezetek megyei tanácsait, 
az iizemi (szakszervezeti) bizottsá-
gokat, hogy e nemes feladat vég-
rehajtásához adjanak meg minden 
segítséget a Magyar Nők Demokra-
tikus Szövetsége területi és üzemi 
szervezeteinek. Megtisztelő köte. 
lességünk, hogy az emberi mivQl-
tukból kivetkőzött gaz amerikaiim-
perialisfák áldozatainak, az el-
pusztult hősök árván maradt gyer-
mekeinek mincl nagyobb segítséget 
nyujtsunk. 

A szakszervezeti funkcionáriusok, 
aktívák mutassanak példát dolgozó 
társainknak mind az anyagi hozzá, 
járatásban, mind a gyiijtés munká-
jában. Világítsák meg dolgozóink , 
elolt, hogy a hős koreai nép a mi I terén. De az üzemrész átlagteljesít 

A Kovaljov-rendszerű munkamódszerátadás eredményei és hiányosságai 
HÁROM SZEGEDI ÜZEMBEN 

A dolgozóknak a termelés foko-
zásáért és a selejt csökkentéséért 
folytatott harcában egyik hatásos 
fegyver a Kovaljov-rendszerű mun-
kamódszerátadás. 

A Textilkombinátban 

a munkamódszerátadúst a kon. 
gresszűsi verseny' ideje alatt szer-
vezték meg először. 'A' munkamód-
szerátadás már előbb is folyt, csak 
nem volt rendszeres és nem volt 
tervszerű. A munkamódszerátadó-
kat nem függetlenítették és mun-
kájukat sein értékelték ki. így nem 
tudtak kiemelkedő eredményeket 
elérni. Most a Kovaljov.rendszerű 
munkamódszerátadás megszervezé-
sével kiküszöbölték ezeket a hibá-
kat, sőt az anyagtakarékosság te-
rén is kiemelkedő eredményeket 
értek el. 

A gyürűsfonóban Hajó K. Etel-
ka fonónő 37 százalékos. Gémes 
Rozália 30 százalékos megtakarí-
tást ént el a hulladékcsökkentés 

szabadságunkért és békénkért is 
harrol. amikor vért és áldozatot 
nem kímélve kiizd a betolakodó 
imperialistákkal szemben. 

Fejezze ki a koreai gyűjtés is 
dolgozó népünk testvéri együttérzé-
sét a szabadságszerető hős koreai 
nép iránt. Tegviik magunkévá az 
MNDSZ felhívását: ,,Gondoljunk 
saját gyermekeinkre és segítsük a 
koreai hősök gyermekeit!" 

Budapest, 1951 május 7-én. 

SZAKSZERVEZETEK-

ORSZÁGOS TANÁCSA 

ELNÖKSÉGE. 

Dolgozó nők levelei 
a koreai gyermekek megsegítéséről 

Hazánkban békés épitő- és ter-
melő munka folyik. Mj több és 
jobb munkával küzdünk a béke 
fennmaradásáért tartósságáért. 
Tőlünk távol, Koreában, azonban 
véres szabadságharcot viv a koreai 
nép az imperialista gyilkosokkal. 
A koreai nép értünk, a mi szabad, 
boldog életünkért is hullatja vérét. 
A koreai harcosok a mi népünkért, 
a koreai anyák pedig a mi gyer-
mekeinkért is áldozzák é'eiüket. 
Nokünk: szabad ország, szabad né-
pének testvéri összefogással -kcil 
segítséget nyújtanunk a békét 
fegyverrel védő koreai népndk, 

„Gondoljunk saját gyermekeink-
re és segítsük a koreai hősök gyer_ 
mekeit " — mondja a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége Országos 
Vezetőségének felhívása, amely 
gyűjtésre hiv fel bennünket a ko_ 
reai gyermekek megsegítésére és 
megmentésére a szebb, boldogabb 
élet számára. 

A do'gozó nő), már egy nappal a 
felhívás után egyemberiíémt állnak 
a gyűjtés mellé, mert nincs az a2 
áldozat, amit meg ne hoznánk á 
koreai népért. 

Igen sokan levélben is kifejezik 
•z°rető segíteni akarásukat. 

J u h-á s z Lajosné a szegedi 
Textilkombinát MNDSZ-assonyai 
nevében például a következőket 
irta szerkesztőségünkbe: 

,,Az országos MNDSZ vezetőség 
fe'hivásához, a koreai anyák és 
gyermekek megsegítésére, lelkes 
hozzájárulással csatlakozunk. Mi 
is részesei vagyunk annak a bol-
dog örömnek, hogy szabad hazában 
élhetünk, amelyet a dicső Szovjet 
Hadseregnek köszönhetünk. Éppen 
azért, mert szabadon, boldogan 
élünk, méginkább együttérzünk a 
hős koreai néppel, amely ember-
feletti, hősies küzdelemmel harcol 
szabadságáért, függetlenségéért. 

Az imperialista gyilkosok, a ko-
reai anyák szemeláttára gyilkolják 
meg a koreai gyermekeket és ka. 
cagnak a z árván maradt koreai 
gyermekek jajkiá'tásán. 

Mi, magyar nők együttérzünk a 
hőslesen harcoló koreai asszonyok, 
kai és minden erőnkkel segítjük 
őket és gyermekeiket. Teslvéri se. 
gitségnyujtásunk újabb erőforrása 
lesz a koreai nép hősies szabad-

verjék az amerikai leigázókat ha-
zájukból és ök is minél előbb olyan 
boldog, békés életben élhessenek, 
mint a Szovjetunió és a népi de. 
mokralikus államok népe. 

A Szegedi Kenderfonógyár MN-
DSZ-as'Szonyainak lelkes segíleni-
afcarésát tolmácsolja S z ű c s Ist-
vánná alábbi levele: 

Kedves Elvtársak! 
Akkor, amikor hazánkban és a 

testvéri Szovjetunióban, a népi de-
mokratikus országokban békés, szo-
cialista építőmunka folyik, az im-
perialista tőkések aljas orvláma-
dússal vér- és lángzivatarba borí-
tották Koreát. A koreai nép nem 
rettent azonban meg és hősies, ön-
feláldozó küzdelemben harcol sza. 
badságáért és a mi békés .életünk, 
ért is. Minden békeszerető ember-
nek a nemzetközi proletárszolidari-
trís zászlaja alatt a lehető lógna-
gyobbfokú segítséget kell nyújta-
nia az emberfeletti küzdelm.et vívó 
koreai nép számára. 

Mi, MNDSZ-asszonyok egysége-
sen követjük az MNDSZ országos 
vezetőségének felhívását a koreai 
gyermekek megsegítésére, inert 
amikor a hős koreai népei segít-
jük, saját bé!:és életünket is véd-
jük. A mi áldozatvállalásunk el-
enyésző a hős koreai nép önfelál-
dozásához képest. Ezzel a gyűjtés-
sel és segítségnyújtással is bizo-
nyítjuk a nemzetközi proletár szoli-
daritás egységét és erejét, amely 
nem riad vissza a legnagyobbfokú 
áldozatoktól sem, ha egy nép 
badságáról, függetlenségéről 
szó. 

ménye is emelkedett másfél száza-
lékkal. Azoknak a dolgozóknak, 
akik most tanulták nveg az új 
munkamódszert. 4.2 százalékkal ja-
vult az átlagteljesítményük. Hor. 
válh Istvánná fonónő 84.2-ről 90.0 
százalékra, Cserhalmi Rózsa 85.4-
ről 97.7 százalékra emelte teljesít-
ményét. A munkamódszerátadás 
fontosságára a Párt és a szakszer, 
vezet hívta fel a dolgozók figyel-
mét Az üzem bizalmijai jó mun-
kájukkal járnak elől a term&lés-

bcn. Ezek közé tartozik Bakaily 
Vera, Bugyi Mária és Felföldi Ist. 
vánné is, akik az üzem legjobb 
dolgozói közé tartoznak. Az egyik 
munkamódszerátadó, Szép Rózsa 
l'onór.ő, muiikamódszerátadásával 
sok dolgozótársának segített már a 
100 százaiékos teljesítmény eléré-
sében. A május 1-i verseny sikeré-
hez nagyban hozzájárultak ezek az 
eredmények is. De még sokkal több 
dolgozó érhetné cl magasabb szá-
zalékot, ha a munkamódszeráladó-
kal figyelmesen meghallgatnák, s a 
tanultakat a gyakorlatba is átvin-
nék. 

A dolgozók szakmai továbbkép-
zésére az üzemen belül indítottak 
egy háromhónapos művezetőképző 
tanfolyamot s itt a legjobb ered-
ményeket elérő dolgozók fejlesztik 
tovább tudásukat. Ezenkívül min-
den hónapban tartanak műszaki 
szakköröket, amelyen a dolgozók 
legjobbjai vesznek részt. Ezeken az 
előadásokon a műszaki vezetők 
szakmai előadásokat tartanak. Áp-
rilisban például az anyag keveré-
séről tartott előadást Csepregi 
Győző, az üzem kitüntetett gyártás-
vezető főmérnöke. A következő elő-
adást Zombori Zoltán üzemvezető 
tartja meg: ,,'A' termelés fokozása 
műszaki eszközökkel" címmel. 

A Bárkányi Vasöntödében 

is folyik ugyan rendszeres munka-
módszerátadás, de a Kovaljov-
rendszerű . munkamódszerátadási 
csak most akarják megszervezni. A 

május 1-i versenyben kiemelkedő 
eredményeket ért et Szalberg Fe-
renc 122 százalékos teljesítményé-
vel. Betanított egy ipari tanulót is, 
aki az ő munkamódszerével a má-
sik műszakban önállóan végzi 
ugyanazt a munkát. Az esztergályo-
sok közül szép eredményt ért el 
Koszó András 144 és Tóth Péter 
127 százalékos teljesítményével. 

A munkamódszerátadással az 8n-
tők is emelték termelésüket, Mé-
száros ' István 78-ról 96 százalékra, 
Szeles István 80-ról 98 százalékra 
emelte teljesítményét a május 1-i 
versenyben. A szakmai továbbkép-
zés fokozására a héten indítanak 
egy szakképző tanfolyamot. 

A Szegedi Cipőgyárnak 

is vannak sztahánovislái és élenjá-
ró dolgozói, mégsem folyik rend-
szeres munkamódszerátadás az 
üzem dolgozói között. Súlyos mu-
lasztást követett el az üzem veze-
tősége, mert elhanyagolta ennek a 
fontos munkának a megszervezését. 
Nem nyújtanak segítséget a 100 
százalékon alul teljesítő dolgozók-
nak. De a magasabb teljesítményt 
elérő dolgozók is tudnák fokozni 
eredményeiket, ha átadnák munka-
módszerüket, kicserélnék tapaszta-
lataikat. A könnyűipari miniszté-
rium figyelmeztette az iizem veze-
tőségét a mulasztásokra s még a 
héten megkezdik a Kovai jov-rénd-
szerű munkamódszerátadás mez-
szervezését. 

Ugy dolgozunk, hogy a termelőszövetkezetek 
kimagasló terméseredményeket érjenek el 

Értekezletet tartottak a termelőszövetkezeteket patronáló üzemi csoportok vezetői 

_ Ma, amikor a tavaszi vetések A pártszervezetek segítése 

nagyobbrészt már megtörténtek, 

sza-
vnn 

Llökéssüielek 

a becsi ifjúsági 

tatáikosóra 

Bécs. (TASZSZ). Május 12_tol 
14-ig rendezik Bécsben az osztrák 
demokratikus ifjúság találkozóját 
az „ötvenezer ifjú ta'á'kozóját." 

Az „ötvenezer ifjú találkozóján" 
számos ország ifjúságának képvi-
selői vesznek részt. 

A találkozó előkészítése komoly 
nehézségekbe ütközik. Az amerikai 
megszálló hatóságok parancsára az 
osztrák reakció meg akarja aka-
dályozni a talá'kozót. Kü'önhözö 
ürügyekkel az osztrák hatóságok 
megtagadják a találkozó résztve-
vőitől a szállást, a sporttereket és 

tágharcáuak. hogy minél előbb ki- termeket. 

Vasárnap Budapesten összeült a 
termelőszövetkezeteket patronáló 
üzemi csoportok vezetőinek érte-
kezlete. 

Szőke Mátyás elvtárs, az MDP 
mezőgazdasági osztályának alosz-
tályvezetője megnyitó szavaival 
kezdődött az értekezlet, majd Mar. 
czis Ar.tal földművelésügyi minisz. 
terhelyettes mondott beszámolót. 

Ma 4250 termelőszövetkezetben 
és csoportban közel 200 ezer 
dolgozó parasztcsalád, az or-
szág szántóterületének több 
mint 13 százalékán épifi új, 

boldog életét. 
Továbbfejlesztettük a falujáró-

mozgalmat — kialakítottuk a tá_ 
mogatás új formáit az ipari pat-
ronálócsoportokon keresztül. 

A pafronálócsoportok munkája 
országos mozgalommá kezd 
nőni és ma már nemcsak a 
budapesti, hanem vidéki üze-
meink legjobb dolgozói is be. 
kapcsolódtak ebbe a mozga-

lomba. 
A jelenleg még mintegy három-

száz patronáló csoportunk létszá-
mát és munkájának színvonalát 
emelni kell. 

Ipari patronálóink segítse-
nek a termelőszövetkezet veze-
tőségének a minden oldalról 
felbukkanó egyenlősdi elleni 
harcban, mert az egyenlősdi 
odavezet, hogy elnyomja az 
egyéni felelősséget n munkáért, 
megakadályozza új. fejlettebb | 
munkamódszerek kialakulását 
és megrontja a termelőszövet-

kezet munkafegyelmét. 
A patron ál ócsoporf ok esetenként 

a termelőszövetkezet mezőgazda-
sági gépeinek és termelőeszközeinek 
megjavításában is segítségeit nyuj. 
tanak. 

Ipari patronálócsoportjaink 
munkájához a Párt minden tá-
mogatást megad. Támaszkod-
janak tehát munkájukban a 
Magyar Dolgozók Pártja nagy 

erejére. 

végezzenek még jobb munkát a fa-
lu szocialista építésének győzelmé-
ért — mondotta végül a miniszter-
helyettes. 

Több felszólaló után Hegedűs 
András elvtárs, a Magyar Dolgn. 
zók Pártja Politikai Bizottságának 
tagja szólalt fel. 

mar 
növénytermelésünk eredménye el. 
sösórban attól függ, hogy dolgozó 

| parasztságunk — benne termelő-
szövetkezeti parasztságunk —, ho-
gyan végzi a növényápolási mun-
kákat és hogy készül fel a ter-
ménybetakaritásra, az aratásra 
és csép'.ésre — mondotta. 

Emellett itt az ideje, hogy állat-
állományunk számát és hozamát az 
eddiginél gyorsabban növeljük, kü_ 
lönösen a szarvasmarha, és ser-
téstenyésztés terén. 

Mezőgazdaságunk hetven száza-
léka továbbra is az egyéni'eg gaz-
dálkodó dolgozó parasztok művelé-
sében van. A termelőszövetkezetek 
azonban ma már nem jelentéktelen 
szektora mezőgazdaságunknak, 

mert művelésükben van már a 
szántóföld több mint 13 százaléka. 

Jó munkájuk azonban nemcsak 
a mezőgazdaság 13 száza'éka, 
ra hat, hanem az egyénileg 
gazdálkodó parasztok gazdasá-

gaira Is. 
Amikor a patronázscsopotok a 

termelőszövetkezetek megszilárdí-
tásáért, jobb terméseredményekért 
dolgoznak, egyben azért is dol-
goznak. hogy 

egész mezőgazdaságunkban 
már ebben az évben több legyen 
a termés, több élelmiszer jus. 

son a dolgozók asztalára, 
több ipari nyersanyagot tudjunk 
adni gyárainknak. 

A felszólalók közül többem fefl „ 
hozták, hogy a termelőszövetkezeti 
csoportok _ nagyrészében a munka 
nincs megfele'ően megszervezve, 
nem alakították ki a brigádokat és 
munkacsapatokat, vagy ezeknek 
nincs állandó tagságuk és terüle-
tük. többen pedig felvetették, hogy 
a munkaegységgel való számolás 
körül is hiba van. A patronázs-
csoportok most elsősorban ezekben 
kell, hogy segítséget adjanak a 
termeüőcsoportoknak. 

— Sokan felvetették, hogy 
a patronált termelőszövetkeze-
tekben ellenséges elemek, ku. 
Iákok, spekulánsok kulákbé-

rencek vannak. 
Nagy szükség van az ipari mun-
kásság. a Párt tagjainaik segítsé-
gére, akik ingadozás nélkül, követ-
kezetesen tudnak harcolni az osz_ 
tályellenség ellen. 

es 

támogatása fontos területe kell, 
hogy legyein a pafonázsmunkáoak. 
A patronálók segítsék a terme'ő-
szövetkezetet, hogy a jó üzemi ta-
pasztalatokat a termelőszövetkeze-
tek pártszervezetei is el tudják sa-
játítani. Segitsák a pártszervezete, 
ket abban is, hogy a termelés kér-
déseivel helyesen foglalkozzanak, 

adják meg a legnagyobb se-
gítséget a termelőszövetkeze-
tek elnökének a szöve'kezct 
irányításához anélkül, hogy át-
vennék a konkrét Irányítást a 
termelőcsoportok vezetőitől. 

Szólt ezután a patronázsmuuka 
egyes hiányosságairól. 

A mozgalom kifejlesztésében 
ipari munkásosztá'yunk a Szov. 
jetunió munkásosztályának ta-
pasztalatait követi. 

Az értekezlet egyhangú lelkese-
déssel határozta el, hogy távirat-
ban üdvözli Rákosi Mátyás elvtár-
sat. 

Marczis Antal miniszterhelyettes 
zárószavai után a patronázscsoport. 
vezetők országos értekez'ete az 
Internacionálé elén'k'ésével 
véget. 

ért 

Egyik jelölt sem kapott 
abszolút többséget 

az ausztriai elnökválasztáson 
Bécs (TASZSZ). Ausztriában hi-

vatalos jelentést adtak ki az el-
nökválasztás első fordulójának 
eredményeiről. Egész Ausztriában 
4.370.455-en szavazlak. 4,298576 ér-
vényes szavazólapot adtak le. A 
szavazatok a következőképpen osz-
lottak meg: (zárójelben az 1949 
októberi parlamenti választások 
eredményei): 

Gottlieb Fiaia (baloldali tömb) 
220.012 (213.066). 

Korner (Osztrák Szocialista Párt) 
1,682.768 (1,623 524). 

Gleissner (Osztrák Néppárt) 
1,725.695 (1,846.581). 

Breitner (Függetlenek Szövetsége) 
662.559 (489.273). 

Hainisch-Marchot (Az , orgokra. 
ták" anarchista csoportja) 2131. 

Udo (liberális katolikus) 541!. 
Uymódon egyik jelölt sem kapta 

meg a törvény által megkövetelt 
abszolút többséget és 'Ausztria el-
nökét a szavazás második fordu-
lóján választják meg, amelyet az 
első forduló után harmincöt napon 
belül tartanak meg. 



KEDD. tttól- MÁJUS n. 

A tömegszervezetié alakult Vöröskereszt 
feladatai 

Katonai díszszemle Prágában Csehszlovákia 

felszabadulásának 6. évfordulója alkalmából 
Prága, (MTI). Május 6-án ün-

nepelte Csehszlovákia a felszaba-
dulás napját. Hatalmas katonai 
díszszemle keretébein bizonyították 
be a csehszlovák hadsereg alakúin, 
taii, a nemzetbiztonsági és munkás 
milícia egységei, hogy hazájuk füg-
getlenségének. a béke és a szocia-
lizmus építésének szilárd és meg-
bízható öfei. 

Az ünnepélyen Konyev marsall, 
a Prágában tartózkodó szov 
jet kormányküldöttség vezetője 
Csehszlovákia felszabadulásának 
hatodik évfordulója ünnepsége al-
kalmából a többi között ezeket 
mondotta: 

— A szovjet kormány, a Szov-
jetunió Kommunista (bolsevik) 
Pártja Központ; Bizottsága, a szov-
jet nép. a szovjet fegyveres erők 
és személyesen Sztálin elvtárs ne-
vében a szovjet küldöttség üdvöz-
li a Csehszlovák Köztársaság va-
lamennyi dolgozóját, Csehszlová-
kiának a német fasiszta hódítók 

A Makó járási MSZT titkárok 
értekezletén ré-,tvettek az MSZT-
funkcionáriusok az egész megye te-
rületérő: A Hagymaházban mint-
egy 4(10-aa jelentek meg Szeged, 
röl, Szentesről. Hódmezővásárhely-
ről, Csongrádról, sőt még Bács-
Kiskun megyéből is, hogy közös 
erővel építsék, erősítsék a magyar-
szovjet barátságot. 

A magyar és a szovjet himnusz 
elhangzása után Gyöngyösi János 
elvtárs, az MSZT megyei propa-
gandista ünnepi beszédében hang-
súlyozta. hogy most a hajadé em-
beriség, a békeivek aláírásával pe-
csételi meg akaratát a béke mel-
lett. 

A Magyar-Szovjet Társaság cson-
grádmegyei szervezetei Pártunk se-
gítségével az elmúlt három hónap 
alatt megerősödtek. 'Elértük azt, 
hogy 

a megye területén lévő közsé-
gek nagy többségében megala. 
kultak az MSZT alapszerveze-
tek. A Barátság Hónapjában 
11.977 új tagot szerveztek be 
és ezzel a megye területén az 
MSZT-tagok száma 58.782-re 
emelkedett. Az országos kiér-
tékelésnél Csongrád megye a 
tagszervezés során a harmadik 

helyen áll. 
Az 1951 első negyedévében 69 új 
alapszervezetet hoztak létre és 614 
szakvonatkozású és a Szovjetuniót 
ismertető előadást tartottak. Ko-
moly hiányosságnak róható fel, 
hogy sem a megyei, sem a járási 
titkárságaink nem rendelkeznek 
megfelelő nktivahálózattal és igy 
az előadásokat a szervezetek nem 
tudják keltőképpen ellenőrizni. A 

Zajos fűrészelés, kopácsolta hal-
latszik. A munkaasztalokon egy 
háztető faváza fekszik. Kék-ove-
rálos diákok szögelnek, méricskél-
nek rajta. Igaz ugyan, hogy csak 
alig méternyi tetővázon, de az ács-
munkát nagyon jól meg lehel ra.j-
ta tanulni. A magasépítési techni-
kum ácsműhelyében a 

j«>é építészmérnökei . 

technikusai vidám munka közepet-
te gyakorlatban is megtanulják az 
építés minden csínját-bínját. 

— Vigyázz, nehogy ferdén füré-
szeld a lécet! — hangzik az egyik 
gyalupad felöl, fcs a figyelmezte-
tett diák. a szokt-hajú Zsemberi 
Géza majdnem elharapja a nyelvét 
a nagy figyelemben. 

Kell is a figyelem. mert alig 
kétcenti széles lécet igyekszik lomb-
fürésszel négyfelé vágni. 

A nniaik munkaasztal t 

8—10 diák állja körül és Terhes 
Boldizsár kőműves- és ácsmestert 
figyelik feszülten, aki éppen a té-
továz összeácsolá ának munkálatait 
magyarázza. 

— Nagyon sokat akarok tanul-
ni, hogy minél többet tudjak tervez-
ni, építeni. Kimondhatatlan boldog 
érzés lesz majd, amikor a mi irá-
nyításunkkal felépült házba beköl-
töznek az Új lakók — mondja a 
munkától kipirult arccal Kertész 
Jusztina I, éves hallgató. 

alóli felszabadulásának hatodik év-
fordulóján. 

— A második világháború évei. 
ben a Szovjetunió és Csehszlovákia 
népeinek barátságát megpecsételte 
azoknak a hős szovjet és csehszlo 
vák harcosoknak kiömlött vére, akik 
a Csehszlovákia felszabadításáért 
vivott közös harcban estek el. 

A háború alatt a csehszlovák 
hadtest alakulatainak és egységei-
nek sikeres hadműveleteit többször 
megemlítették Sztálin elvtárs pa-
rancsai. 

A hitlerista hódítók alóli felsza-
badulás után Csehszlovákia dolgo-
zói. a kipróbált vezető, a Kommu-
nista Párt vezetésével haladéktala-
nul hozzáfogtak, hogy rendkivü, 
fontos társadalmi és gazdasági vál 
tozásokat valósítsanak meg or-
szágukban, létrehozva a népi de-
mokrácia államát. 

19-18. februárjában meghiúsítot-
ták a belső és külső reakció ter-
veit, döntő csapást mértek rájuk, 

a hatalmat szilárdan kezükbe vet_ 

szervezetek nem használják fel kel-
lőképpen a szemléltető propaganda 
képsorozatot. 

A Barátság Hónapjában legki, 
emelkedőbb esemény volt a Szov-
jetunió Aliami Népi Táncegyütte-
sének szegedi látogatása. — Dol-
gozóink ma is hálával és sze-
retettel gondolnak a gyönyörű be-
mutatóikra — mondotta beszéde 
során Gyöngyösi elvtárs. 

A továbbiakban foglalkozott az 
egyes szervezetek eredményeivel és 
hiányosságaival és döntő feladat-
ként jelölte meg a szervezeti mun-
ka megjavítását, amit jó kádermun-
kával, széles aktivahálózattak tu-
dunk megjavítani. 

— Arra fogunk törekedni, hogy 
a kongresszus által meghatározott 
feladatokat a magunk területén 
minden erőnkkel végrehajtsuk, sza-
kadatlanul folytassuk az imperia-
listák háborús mesterkedéseinek le-
leplezését. kíméletlenül harcolunk 
az ellenség minden tevékenységi-
ellen, munkákat és a vállalt kötele-
zettségeket lelkiismeretesebben, ál. 
dozatkészebben fogjuk végrehajta-
ni — fejezte he beszédét Gyöngyö-
si elvtárs. 

A járási és városi pártszerveze-
tek az értekezleten ígéretet tettek. 

I'cking (I j.Kina). A Nemzetközi 
Diákszövetség végrehajtó bizottsága 
határozatban foglalkozott ..a nem-
zetek közöl-l i békével". '.V hatéro. 
zat a többi között megállapítja: 

— Szilárdan hisszük, hogy a vi-

— De ne csak akarj tanulni ha-
nem tanulj iis — -zól oda neki Re-
rec László másodéves hallgató. 

Elpirul erre Kertész Juszti, mert1 

valóban a legutolsó osztályzásnál 
közepes lett az átlagos eredménye. 
Beree Lacinak is van azért javí-
tani valója, mert egyelőre még 
csak „jó' az átlagos tanulmányi 
eredménye. Igaz, ma ünnepélyesen 
kijelentelte, hogy 

. . r á k a p c s o l a s z í j r a ' * 

és évvégére jeles-rendű lesz. 
Kertész Juszti lelkesen meséli, 

hogy nemrég Pécsett voltak tanul-
mányi kiránduláson. 

— Na igen — szólal meg ismét 
nagy komolyan Berec Laci — mi-
nél többet Iát és tapasztal az em-
ber, annál jobban halad előre. 

— Ha nem vigyáztok a rendre, 
tisztaságra, pontosságra, akkor ho-
gyan akarjátok a sztahánovista fa-
lazási módszereket megtanulni — 
hangzik fel a kőműves műhelyből 
Ördögh Sándor építészmérnök-pe-
dagógus hangja. Szavaira mindjárt 
tisztábban söprik Össze a matterhez 
szükséges cementet. A föktön ka-
tonás rendben egymás mellett so-
ra kozn ak 

a t é g l á k , 

mintha csak arra várnának, hogy 
az ifjúmunkás kezek a Maximen-
ko-féle falazási módszert tanulják 
rajtuk, 

ték, és az új Csehszlovákia építé-
sének útjára léptek. 

A Szovjetunió önzetlen és barátj 
segítségére, a szocializmus építése 
terén való hatalmas tapasztalatok 
ra támaszkodva, Csehszlovákia dol-
gozói jelentős sikereket értek ©! 
gazdasági és kultúráiis fejlődésük 
minden területén és sikeresen ha-
ladnak a szociatízmus útján. 

— örömmel lehet megállapítani, 
hogy az új csehszlovák hadsereg 
a népi Csehszlovák Köztársaság 
függetlenségét védelmezi, hogy az 
új csehszlovák hadsereg fokozza a 
harci készségét és politikai öntu-
datát. Dicsőség a dicső csehszlo-
vák hadseregnek! 

Befejezésül Konyev marsall ki-
jelentette, hogy nem kétséges: 
Csehszlovákia népei a Szovjetunió 
testvéri támogatásával és a Cseh. 
szlovák Kommunista Párt vezeté. 
sével sikeresen megoldják a szo-
cialista építés és a béke megvédé-
se terén előttük átló feladatokat. 

hogy nagyobb segítséget nyújtanák 
az MSZT-szervezeteknek. 

A hozzászólások során lelkes 
felajánlások születtek. Berényi lát-
ván. Makó város MSZT,titkára, 
vállalta, hogy 

négy hónap alatt 3300 új tagot 
és 300 új „Uj Vllág".előfizeíőt 

szerveznek be. 
A Szegedi Ruhagyár MSZT-szer-

vezete versenyre hivta ki a me-
gye valamennyi üzemi MSZT-szer-
vezeteát a rendszores és jó tagnyil-
vántartás vezetésében. 

Ugyancsak versenyre hivta ki 
a megye MSZT.szervezetclt a 
Szegedi Kender, a tagszervezés 
és pontos tagdíjfizetés terén. 
A járási pártbizottság részérő) 

Rafíai elvtárs hangsúlyozta, hogy 
ahol az MSZT-s/ervezetek jól dol-
goznak, jelentős eredményeket ér-
tek cl. A kora tavasszal Apátfal-
ván I. tipusú termelöcsoportot ala-
kított az MSZT.szervezet. viszont 
a makói járás két községében: Kö. 
vegyen és Klárafalván még ma 
sincs MSZT-szervezet. A továbbiak-
ban fokozott munkára hivta fel a 
szervezetek figyelmét. >. 

Az értekezlet befejezésekor üd-
vözlő táviratot küldtek a megyei 
pártbizottságnak és az Országos 
Központnak. 

lágbékét meg lehet menteni. 
— Felhívjuk minden ország di-

ákjait és diákszervezeteit, tekintet 
nélkül politikai, vallási és egyéb 
véleménykülönbségre, vitassák meg 
és támogassák határozatunkat. 

— Minden osztály brigádokban 
\ógzi munkáját — mondja el a ve-
zető-tanár. — Igy már az iskolá-
ban hozzászoknak a munkaverseny-
hez. amely az állandó jobb munká-
ra ösztönzi őket. 

-— Aiig várom már. hogy nyár 
legyen — mondja az egyik diák —, 
mert akkor igazi építkezésnél dol-
gozhatok és nem kell szétbontani, 
amit már egyszer felépítettünk, 
főleg pedig nemcsak hal órái dol-
gozunk gyakorlatban egy héten, 
mint itt az iskolában. Igaz', ha 
ill nem tanulnánk meg az elmé-
letei. akkor csak kőművesek lehel-
nénk, nem pedig építészeti tervezők, 
vagy mérnökök. 

Kitelt a délelőtt. 

befejeződött az iskolaidő és a mun-
kában megéhezett diákok vidáman 
sietnek ebédelni. 

— Ne feledkezzetek meg a dél-
utáni kullúrpróbávól — hangzik 
még a figyelmeztetés. — A jövő 
héten megyünk az általános isko-
lába. 

Nagy lelkesedéssel készülnek a 
technikum hallgatói az iskolaláto-
gatásokra, mert megértették, hogy 
a jövő iskolaévre legalább 160 új 
elsőévesre van szükség, hogy nép-
gazdaságunk hatalmas arányú épít-
kezéseihez minél hamarabb jó épí-
tészeti szakmunkások, technikusok, 
mérnökök álljanak rendelkezésre. 

(játéi) 

A prilis 14-én és 15-én tartotta 
Budapesten a Magyar Vörös-

kereszt első országos értekezletét. 
Itt mutatkozott meg az ország min. 
den részéből összegyűlt küldötteik 
előtt a vöröskeresztes munka igazi 
jelentősége. Csongrád megyét öt 
dolgozó képviselte az országos ta-
nácskozáson. Az országos értekez-
leten világosan megmutatkozott, 
ari szükségessé tette a Vöröske-
reszt tömegszervezetté való átala-
kulását 

A dolgozó nép széles rétegei-
nek egészségvédelme szempont-
jából van szükség az új egész. 
ségvédelmi tümegszervezetre. 

A Magyar Vöröskereszt most 
kezdi meg tagtoborzását. 

Felvesz tagjai sorába minden 
olyan férfit, n<jt és fiatalt, akit 
a jelentkezésben a dolgozó nép 
iránti hűség vezet; aki vállalja 
azt a szén fe'adatot, hogy né-
pének egészségvédelméért dol-

gozzék. 

l\j ik azok a feladatok, amelyek 
teljesítéséért a Vöröskereszt 

harcba indult? Ezekről a hatalmas 
feladatokról, a dolgozó nép egész-
ségügyi kulfúrszin vonalának eme-
léséről beszélt az értekezleten Rat-
kó Anna elvtársmő, egészségügyi 
miniszter, aki rámutatott, hogy 

helytállásunk a béke hazai sza-
kaszán csak akkor lesz eredmé-
nyes, ha egységes, szilárd 
tömbbé tömörjtjük dolgozó né. 
piinket a Párt mögé és ez tel-
jes mértékben vonatkozik a 
magyar szocialista egészségügy 

építőire is. 
Az. egészségügyi munka a békf 
megvédéséért vivott harc szerves 
része-. A jobb egészségügyi viszo-
nyok. a betegség és ártalmak 
megelőzésére szolgáló intézkedések 
helyes betartása, a betegellátás és 
gyógyítás gyorsabb üieme és mi-
nőségi javulása megőrzi és vissza-
adja a dolgozók munkaképességét 
növeli azok munkaerejét éa bizto-
sítja a termelés vonalán való helyt, 
állásukat. 

Az intézményes egészségvéde-
lem mellett a tömegszervezetté 
alakult Vöröskeresztre vár a 
feladat, hogy dolgozó népünket 
mozgósítsa, saját egészségvé-

delmének érdekéhen. 
A Magyar Vöröskereszt nem új 

szervezet 

Knpenhága, (TASZSZ). Szom-
baton Kopenhágá'han megnyilt a 
Béke Világtanács elnökség-ének 
ülése. 

Az elnökség foglalkozik a béke-
egyezmény megkötéséért folyó 
kampány fokozását elösegitő intéz-
kedések kidolgozásával. 

Az elnökség tanulmányozza a 
béke fenntartásában érdekelt kü-
lönféle nemzetközi szervezetek kép. 
viselőivel folytatott tárgyalások 
eredményeit. Vasárnap az egyik 
kopenhágai parkban 

a dán hékebizottság szervezé-
sében több mint 15 ezer részt-
vevővel hatalmas tömeggyű-

lést tartottak. 

A gyűlésen felszólaltak a Béke 
Világtanács irodája ülésének részt-
vevői, közöttük Ilja Erenburg is. 

„A mi népünk — mondotta 
Erenburg _ tudja, mi a háború, 
és nem akar háborút. De vájjon 
akarja-e a háborút bármely más 
nép ? A háborút vérszomjas embe-
rek egy kis csoportja akarja, akik-

Newyork (TASzSz). Az ENSZ 
gazda.-.ági és szociális tanácsának 
a nők helyzetével foglalkozó bizott-
sága most tartja ötödik ülésszakát 
Laké Succesben. 

Lengyelország küldöttsége hatá-
rozati javaslatot terjesztett a bi-
zottság elé. amely megállapítja, 
hogy a nőket világszerte nyugtala-
nítja a több országban űzött hábo-
rús propaganda és a háborús ké-
szülődések fokozása. 

A javaslat indítványozza, hogy a 
propaganda szításában bűnös sze-
mélyek felett háborús gyujtogatók-
ként kell ítélkezni. 

A bizottság reakciós csoportja, 
élén Goldmann asszonnyal, az 

a Vöröskereszt a harcok fo-
lyamán fokozatosai átala-

kult. Megszervezte az önkéntes 
ápolónői tanfolyamokat. Népegész-
ségőröket és elsősegélynyújtók ez-
reit, képezte ki. Megindította a 
véradásra kész mozgalmat és egész _ 
ságügyi felvilágosító előadások ez-
reit tartotta. 

A tömegszervezetté alakult Vö-
röskeresztre és aktíváira .a jövő-
ben még sokkal nagyobb feladat 
hárul. Nem fordulhat elő az a hi-
ba. ami eddig sokszer megnehezí-
tette a munkát, hogy 

a Vöröskereszt a tanfolyamot 
végzett dolgozókkal nem tartót, 
ta a kapcsolatot és igy sok 
esetben n kiképzés a semmivel 

vált egyenlővé. 

A jövőben a különféle tanfolyamot 
elvégzett dolgozókat, mint a Vö-
röskereszt aktíváit foglalkozatatják 
az egészségvédelmi munkában. 

A , Vöröskeresztre az a feladat 
hárul, hogy tagjaiban erősitse a 
hazafiság érzését. Támogassa az 
egészségügyi szerveket a dolgozók 
egészségügyi kultúrszinvonalának 
emelése érdekében és társadalmi 
úton szervezze meg az üzemek, 
vállalatok, termetőcsoportok, isko-
lák egészségügyi viszonyainak meg-
javítását. Nyújtson segítséget az 
egészségügyi szerveknek a nép-
egészségügyi intézkedésekben. az 
ipari balesetek csökkentésében és a 
népbetegségek elleni harcban. A tő. 
megegészségiigyi munka érdekében 
a Vöröskereszt 

a lakosság széles tömegeit ké. 
pezi ki Önkéntes .Ápolónői-
Egészségvédelemre Kész. E'ső-
scgélynyujtó és Ifjúsági Egész-
ségvédelemre Kész tanfolya-
mokon. De meg kell szervezni 
a véradókat és széles körben 
népszerűsíteni kell a véradást, 
valamint ki kell építeni az Is-
kolai vöröskeresztes munkát. 

\7 árosokban és falvakban, üze. 
Klekben, termelőszövetkezet; 

csoportokban, gépállomásokon és 
iskolákban most szervezik meg a 
Vöröskeresztes helyi csoportokat. 
Minden dolgozónak segíteni kell az 
új tömegszervezetet abban, hogy 
minél több tagot toborozzanak, 
hogy egyre nőjjön azoknak a szá_ 
ma, akik résztvesznek a még ma. 
gasabb kultúrszinvoivalért folyta* 
tott küzdelemben. 

nek nincs sem szivük, sem lelki-
ismeretük. 

A jóakaratú emberek bárhol is 
éljenek, az öt nagyhatalom 

megegyezését kövelelik. 
A békeegyezmény nem valami el_ 
vont formu'a és nem diplomáciai 
cselfogás. Az emberek joga, hogy 
nyugodtan éljenek, lélegezzenek, 
fákat ültessenek és -gyermekeket 
neveljenek. Felhívjuk önöket. írják 
alá velünk együtt ezeket nz egy-
szerű emberi szavakat: 

„Követetjük a békeegyezményt!" 
Li Te Csuan asszony, kinai kül-

dött felszólalásában kijelentette: 

,,A kinai nép biztos abban, hogy 
az öt nagyhatalom közti együtt-
működéssel el lehet hárítani az új 
világháború veszélyét. biztosítani 
lehet a békét és a népük bizton-
ságát." 

A gyűlés végén Morgens Fog dán 
professzor közölte, hogy Dániában 
eddig 76.700 aláírást gyűjtöttek a z 

öt nagyhatalom közti békeegye? 
ményt követelő felh ivásra. 

USA képviselőjével, ellenezte a ja-
vaslatot, azzal az alaptalan érvvel, 
mintha a bizottság .jogosulatlan" 
lenne ilyen határozat hozatalára. 

A Szovjetunió küldöttsége hatá-
rozati javaslatában ajánlotta, hogy 
a gazdasági és szociális tanács „a 
tizenharmadik ülésszakán tárgyal-
ja meg a nők politikai jogairól és 
teljes egyenjogúságáról szóló kér-
dést. Továbbá ajánlja, hrtgy a 
tanács hívja fel az olyan ENSZ-
tagállamok kormányait, amelyek 
mindeddig nem adták meg a nők-
nek politikai jogaikat, tegyenek 
sürgős intézkedéseket a nők való-
ságos. feljes egyenjogúságának 
biztosítására a .politikai életben." 

Az elmu^ negyedév jó munkája eredményeképpen 
megerősödtek a csongrádmegyei MSzT-szervezetek 

A Nemzetközi Diákszövetség 
Végrehajtó Bizottságának határozata 

Megkezdődött a Béke Világtanács 
elnökségének ülése Kopenhágában 

Frissen szalud a fűrész, vidáman halad a tanulás 

| A SZEGEDI MAGASÉPÍTÉSI TFCHN1KUMBAN j 

Az ENSx gazdasági és szociális tanácsa 

nohisotiságánaU ülése 
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Munkában, harcban sokat tanulhatunk a szovjet nőktől 
Nagy érdeklődés mellett nyílt meg Szegeden a „Szovjet nők a békéért" kiállítás 

Nagy érdeklődéssel várták a szakképzettségű embereknek fele 

fczegedi dolgozó asszonyok, lányok 

a „Szovjet nők a békéért" cimü 

képkiállítás megnyitását. A vasár-

nap délelőtti megnyitóra a Ma-

gyar-Szovjet Társaság székházába 

üzemek, hivatalok dolgozó női igen 

nagy számban gyűltek össze, hogy 

elsők között nézzék végig azt a 

kiállítást, amelyből a szovjet nők 

életét ismerhetik meg közelebbről 

és egyben útmutatást, erőt kap. 

hatnak további feladataik elvégzé-

séhez. A rendőrzenekar vidám in-

dulói tették még ünnepéi yesefbbé a 

kiállítás megnyitását. A magyar ás 

szovjet himnusz elhangzása után 

Szoó György, a Szegedi Nemzeti 

Szinház tagja Gribacsov: „Békét a 

világnak" cimű versét szavalta, 

majd Márton Mária elvtársnő, a 

Magyar-Szovjet Társaság szegedi 

titkára mondott megnyitó beszé-

det. 

— A szovjet Alkotmány biztosi, 

totta a világon először a nők sza. 

mára a teljes egyenjogúságot — 

mondotta á többi között. A szov-

jet nők a férfiakkal teljesen egyem, 

lő feltételek mellett vesznek részt 

minden munkában és bebizonyítot-

ták, hogy a nők is éppúgy meg-

áll ják helyüket a munka bárme-

lyik frontján, mint a férfiak. Ezt 

legjobban az bizonyítja, hogy a 

Szovjetunióban a legmagasabb 

nők közül került ki. 

— Mi, magyar doigozók néhány 

évvel ezelőtt szabadultunk fel az 

elnyomás alól. Ezalatt a néhány év 

alatt olyan fejlődést értek el a nők 

Magyarországon is, . amit azelőtt 

nem reméltünk. Nálunk is egyre 

több azoknak a nőknek a száma, 

akik résztvesznek az építkezések-

nél, a traktorok vezetésében. Most 

ezen a kiállításon sokai tanulna., 

tunk a szovjet nőktől és munkánk-

ban felhasználhatjuk az itt l á tó t . 

Lakat. 

Nagy érdeklődéssel nézték végig 

ezután a megjelentek a hatalmas 

állványokon, Ízlésesen elhelyezett, 

szebbnél-szebb fényképsorozatokat, 

amelyek a szovjet nők bátor helyt-

állását mutatják a szovjet nép épi-

tőmunkájának és harcainak külön-

böző korszakaiban. 

* 
Az imperialisták megtámadták a 

Szovjetuniót, 'megzavarták békés, 
alkotó munkájukat. Egy volt a jel-
szó az egész szovjet nép előtt: 
minden áron megvédetté a békét. 
Megértették ezt a szovjet nők is és 
önként jelentkeztek a Szovjet Had-
seregbe, hogy hazájukért, ha kell, 
életüket is feládozzák. Itt a kiál-
lításon ezekkel a harcokkal is meg-
ismerkedhetünk. Az egyik képen 
például katonaruhába öltözve vár-
ják a parancsol a szovjet női re-

pülök. Arcuk a nehéz vállalkozás 
elölt is derűs nyugodtságot árul 
el. Hazájukért szívesen áldozzák 
életüket is. 

Nem volt hiába a hősi önfeláldo-
zás. A szovjet nép saját barlang-
jában verte meg a fasiszta feneva-
dai. De az ország romokban he-
vert, újjá kellett éjnleni. A nők 

— éppúgy, mint a háború idején 
— itt is hatalmas küzdelmeket vív-
tak a férfiakkal együtt. Hordták a 
maltert, építették a falakat. 

Azután újból kezdtek termelni a 
gyárak, szántotak a traktorok, 
aratták a búzát a kombájnok. 
Gyönyörű képekben mutatja be a 
kiállítás a kolhozok földjén szántó 
traktort és a gyárakban a szövő-
gépet egyaránt. És a gépek mellett 
mindenütt nő áll, ügyes kézzel dol-
gozik és soha nem látott teljesít-
ményeket csal ki a gépből. 

A katedrán éppúgy, mint a mű-
tőasztal, vagy zongora mellett is 
megállja helyét a szovjet nő. 
Szemléltető képekben mutatja be a 
kiállítás a szovjet nő sokoldalúsá-
gát, munkáratermettségét. 

Példaképeinkkel, a szovjet nők-
kel ismerkedhetünk meg a kiállítá-
son május 10-ig minden nap reg-
gel 8 órától este 8-ig. Láthatjuk 
életüket, munkájukat, harcvlcat. 
Használja fel munkájában minden 
magyar dolgozó nő az itt látottakat 
és igyekezzék hasonlóvá válni a 
hős szovjet asszonyokhoz. 

éleiéből 

MIT AD AZ Ö T É V E S TERV H A Z Á N K N A K 
Nagy érdeklődés kísérte a kongresszusi előadássorozat második előadását 

A kongresszusi előadássorozat má-
sodik előadásán, vasárnap délelőtt 
Léderer Ferenc elvtárs a szakszer-
vezeti széltház nagytermét teljesen 
megtöltő hallgatóság előtt ismertet-
te: mit ad az ötéves terv hazánk-
nak. 

Léderer elvtárs bevezető szavad-
ban rámutatott Pártunk I I , kon-
gresszusa határozatainak nagy je-
lentőségére. Ezek a határozatok 
meggyorsítják ötéves tervünk tel-
jesítését, régi, dmaradott ország-
ból élenjáró ipari országgá lesz ha-
zánk. Részletesem, számadatokkal 
ismertette Léderer elvtárs, mit je-
lent az ötéves terv a mezőgazdaság, 
a kultúra és a honvédelem fejlesz-
tése szempontjából. Megemlítette az 
ötéves terv eddigi 

szegedi eredményeit, 

ir.ajd felsorolta azokat az építkezé-
seket, amelyekre a közeljövőben 
kerül sor Szegeden. Rövidesen fel-
ál l í t ják Felső városon az első kör-
zeti SZTK orvosi rendelőt, amelyet 
még bárom ilyen rendelő követ. 
Újszegeden a nyár folyamán fel-
épül a víztorony, létrehozzák a 
központi kultúrházat, textilipari 
technikumot létesítenek, a Marx-
téren és a Belvárosban egy-egy 
ú j , hatalmas bérház épül. Újszege-
den pedig családi házak. Ú j sport-
uszodát is létesítenek Szegeden. 

— De egy hét múlva — fűzte 
hozzá Léderer elvtárs — még to-
vább lehet majd sorolui az adato-
kat, mert a város ú j költségvetése 
most készül. 

— Ölévee tervünk első évének 
tapasztalatai azt bizonyítják — 
mondotta a továbbiakban —, hogy 
lebecsültük lehetőségeinket. A Szov-
jetunó állandó segítsége a ma-
gyar dolgozóknak, sztahánovisióink-
nak hősi erőfeszítései következté-
ben 

messze túlszárnyaltuk 
a terv első évi termelési előirány-
zatát. A II . kongresszus a terv 51 
milliárdos költségelőirányzatát ez-
ért 80—85 milliárd forintra emel-
te. Nagyobbak lettek feladataink, 
de föladatainkat végre tudjuk 
hajtani, mert reálisak. 

Beszélt ezután Léderer elvtárs a 
nehézségekről, amelyek nem mások, 
mint a növekedés nehézségei, ame-
lyeket ellenségeink ki akarnak 
nasználni. Ezeket a nehézségeket 
azonban leküzdjük, ellenségeinkkel 
szemben pedig 

a legnagyobb ébersége; lanúsitiuk. 
Felsorolta ezután Léderer elvtárs 
azokat a feladatokat, amelyek az 
ötéves teivünk teljesítésében előt-
tünk állnak: Beszélt a verseny ki-
szélesítéséről, továbbfejlesztéséről, a 
munkafegyelem, tervfegyolem, álla-
mi fegyelem megszilárdításáról és 
a legfontosabbról: a marxizmus-le-
ninizmus elsajátításának szüksé-
gességéről . 

— Felemelt ötéves tervünket 
megvalósítjuk — fejezte be előadá-
sát Léderer elvtárs —. mert mel-
lettünk áll a Szovjetunió s annak 
nagy vezére, Sztálin elvtárs smert 
a terv teljesítését a Magyar Dol-
gozók Párt ja és Rákosi elvtárs ira-

ta. 

Az előadást több értékes hozzá-
szólás követte. Dimitrievics Eutim-
né arról beszélt, hogy meg kell be-
csülnünk a Szovjetunió támogatá-
sát, mert, mint lát juk, alig van 
nap, hogy valaki ne lenne itt ná-
lunk a Szovjetunióból, tudós, mű-
vész, vagy '.sztahanovista, hogy ta-
nítson bennünket. Erősítsük orszá-
gunkat építő munkánkkal, mert 
csak így tudjuk megakadályozni, 
hogy hazánkban ne történhessék 
meg az, ami Koreában, 

Katona András összehasonlítást 
tett a Szovjetunió első ötéves ter-
ve és a mi ötéves tervünk során 
jelentkező nehézségek között. A 
Szovjetunió dolgozói sokkal na-
gyobb feladatok előtt állottak és 
sokkalta nagyobb nehézségeket küz-
döttek le, mint mi. Ebből azt a ta-
nulságot merítjük, hogy a Szovjet-
unió tapasztalatainak felhasználá-
sával mi is le tudjuk küzdeni ne-
hézségeinket. 

Bárkányi Mihály, a Pedagógiai 
Főiskola hallgatója hozzászólásában 
kijelentette: ők, mint a jövő pe-
dagógusai, máris megfogadják, 
hivatásuknak tekintik majd , hogy 

harcos fiatalokat neveljenek 

a magyar hazának. Kasza Gcr-
gelyné az éberségre hívta fel a fi-
gyelmet, mert, ha éberebbek let-
tünk volna eddig, nem merültek 
volna fel azok a nehézségek, ame-
lyekkel most meg kell küzdenünk. 

A hozzászólásokra Léderer elv-

társ válaszolt. Az előadást és a 

hozzászólásokat sűrűn szakította 

félbe a hallgatóság lelkes tapsa és 

éljenzése. Hosszasan ünnepelték a 

jelenlévők a Szovjetuniót, Sztálin 

elvtársat, a Magyar Dologzólc Párt-

j á t és Rákosi elvtársat. 

A jólsikerült előadást az Inter-

nacionálé eléneklésével fejezték be. 

A román dolgozók lelkesen készülnek 

a Kommunista Párt meg alakulásának 

30. évfordulójára 

Bukarest. A Román Népköztár-
saságban nagy előkészületek foly-
nak május 8-ra, a Román Kommu-
nista Párt fennállásának 30-ik év-
fordulója méltó megünneplésére. 

Az ország dolgozói nagyméretű 
megtakarításokkal köszöntik a Párt 
fennállásának 30-ik évfordulóját. 
A Sztálin-városi üzemek tíz kom-
plex takarékossági bi-igádja a nagy 
nap tiszteletére 38,484.823 leit ta-
karított meg. 

A Scanteía. a Román Munkás-
párt központi lapja ,,A Párt a dol-
gozó nép szeretett vezetője" című 
vezércikkében a többi között a kö-
vetkezőket í r ja : A Párt fennál-
lása óta következetesen harcol a 
béke fenntartásáért és megőrzésé-
ért. A nép érdekében vívott har-
mincéves harc során a Párt kímé-
letlenül leleplezte az imperialista 
háborús uszítókat és harcolt a pro-
le tár-vem ze t köziség elmé lyít éséérl. 

Megérkezett Budapestre a szovjet újságíróküldottség 
Hétfőn délelőtt repülőgépen Bu-

dapestre érkezett a Nemzetközi Új-
ságíró Szövetség Végrehajtó Bi-
zottságának budapesti tanácskozá-
sain résztvevő szovjet küldöttség. 
A küldöttség vezetője: Konsztan-

tyin Szimonov Sztálin-díjas író, a 
Lityeraturnaja Gazeta főszerkesz-
tője, tagjai: Dávid Zaszlavszkij, a 
Pravda szerkesztőbizottságának 
tagja és Vlagyimir Jermilov kri-
tikus, irodaiamtudós. 

Jurl j Gyikov, a moszkvai ,.0 rdzsonlkidze" szerszámgépgyár 
komszomollsta.szialiánovista eszterg ályusa, elsajátítva a gyorsvágó* 
technikáját, egy műszak alatt 20—27. miíszuk normáját teljesíti. Éh-
hez a kiváló teljesítményhez újítása is hozzásegítette. A Szovjetúniú-
han többezer gyorsvágó-esztergályos vette át Gyikov módszerét és je„ 
lentűsen túlteljesíti eddigi normáját. A képen J. Gyikovot látink 
munka közben. 

A sztálinabadi „Szadriggyin Aj na" női középiskola úttörőszer. 

vezete példásan működik. Az iskola úttörőszobájában gyűjtik össze 

a gyermekek legjobb alkotásait: rajzokat, művészi kézimunkát, k ü . 

lönbözö épületek modelljeit. Külön úttörőkönyvtár van. amelyet a 

gyermekek gyakran felkeresnek. Szabad idejüket legszívesebben az 

úttörőszobában töltik, ahol olvasnak, játszanak, vagy szórakoznak. 

A jövő héten beszélik meg üzemeinkben 

az új üzemi kollektív szerződésekkel 

kapcsolatos tennivalókat 

Saját szemünkkel is meggyőződtünk 
a nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről 

(Tudósítónktól). Mi, a Szegedi 
Ruházati Bolt MSZT-szervezetének 
tagjai néhány nappal ezelőtt tanul, 
mányi kirándulás keretében meglá-
togattuk a szegedi „Táncsics"-ter-
melőcsoportot. Amikor beléptünk a 
csoport udvarára, meglepett ben-
nünket a rend és tisztaság, A cso-
porttagok barátságosan fogadtak 
bennünket. Legelőször is a sertés-
állományt tekintetlük meg, majd 
az istállóban néztünk széjjel. A 
csoport tagjai boldogan újságolták, 
hogy rövidesen megnagyobbítják 
majd a sertésólat és az istállót, 
hogy kényelmes helyet tudjanak 
biztosítani egyre növekvő jószágál-
lományuknak. Mindannyian boldo-
gan mondták el. hogy nem bánták 
meg a csoportba való belépést, 
mert már az eddigi eredmények is 
mutatják, hogy sokkal gazdaságo-
sabb a közös gazdálkodás, mint az 
egyéni. 

Mi, kereskedelmi dolgozók pult. 

agitációval is neveljük dolgozótár-
sainkat. Felvilágosító munkánkban 
eddig is számos esetben beszéltünk 
a termelőcsoportokról és ez a lá-
togatás igen hasznos volt számunk-
ra. Eddig úgy beszéltünk a terme-
löcsoportról, ahogy az újságok ha-
sábjain olvastuk. Most azonban a 
látogatás után saját szemünkkel is 
meggyőződtünk a nagyüzemi gaz-
dálkodás előnyeiről. Hálásak va. 
gvunk a „Táncsics"-termelőcsoporl 
tagjainak azért, mert alkalmat 
adtak arra, hogy megismerhettük 
munkájukat, eredményeiket. ígér-
jük, hogy ezután még jobb felvi-
lágosító munkát végzünk. Azt mond-
juk el a dolgozó parasztoknak, 
amit láttunk a csoportban. Minden 
tudásunkkal azon leszünk, hogy a 
még egyénílég dolgozó parasztsá-
got felvilágosító munkánkkal ráve-
zessük n helyes útra, a csoportos 
gazdálkodás útjára. 

Fenyvesi József. 

A Szakszervezetek Országos Ta-

nácsa kezdeméinyözésére a minisz. 

tertanács határozatot hozott az 

üzemi kolloktiv szerződések meg-

kötéséről. A határozat nem érje 

váratlanul az üzemeket. Az eddigi 

ipari kollektív szerződés nagyon 

tág volt. Fejlődésünk természetes 

követelményéként vált szükségessé 

a szűkebb keretű, egyes iparága'k_ 

ra vonatkozó üzemi kollektív .szer-

ződések létrehozása. 

Autójavító ÁV 

dolgozói is örülnek az ú j üzemi 

kollektív szerződéinek, amely tisz-

tázza kötelességeiket és azt az 

előnyt biztosítja számukra, hogy 

magutk is résztvesznék a kollektív 

szerződés szerkesztésében és ellen-

őrzésében. Az ötéves terv feleme, 

lését az tette lehetővé, hogy pél-

dául 

/>#'. íf t Cipőgyárban is 

több, jobb munkát végeztek a dol-

gozók. Éppen azért a kollektív 

szerződés egyes pontjai már elavul, 

tak. A Munka Törvénykönyvének 

egyes pontjai a kollektív szerző-

déssel ellentétesek. A régi kollek-

tív szerződés további használata 

arra vezetne, hogy a munka egész-

séges menetét gátolnák ezek az 

ellentétek s tápot adnának az ellen. 

ség aknamunkájának is. Az üzemi 

kollektív szerződés biztosítja a 

munkafegyelem további megszilár. 

dulását, amit az elénk állított ne . 

hezebb feladatok megoldása meir, 

követel. A 

Szegedi Kendergyár 

660 ezer forintrffe megtakarítása, 

amelyből 18 egyszobás lakást le, 

hetne felépíteni és az újszegedi 

Kendergyár 2 millió 600 ezer fo-

rintos megtakarítása s a többi üze-

mek jelentős sikerei, életszinvona, 

lünk emelkedése, népgazdaságunk 

megerősödése tette lehetővé, hogy 

ötéves tervünket felemeljük, na-

gyobb beruházásokat eszközöljünk. 

E feladatok elvégzésében jelentős 

segítség az üzemi kollektív szer-

ződés bevezetése. Az üzem dolgozói 

őrülnek, hogy a sajátos üzerrú v i , 

szonyok figyelembevételével a sz<v-

ciális és kulturális jólétüket az 

üzemi kollektív szerződés még fo-

kozottabban bitzositja. 

Üzemeink az ú j kollektív szerző-

dés kérdéseit népnevelő, ós terme-

lési értekezleten ismertetik a jövő 

héten. A dolgozók érdeklődéssel 

várják ezeket az értekezleteket, 

mert tudják, hogy az üzemi kollek-

tív szerződések az ő javukat szol. 

gál ják. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
liadijclentése 

Phenjan (TASzSz). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság_ 
néphadseregének főparancsnoksága" 
közli: 

A néphadsereg egységei a kínai 
önkéntesekkel együtt valamennyi 
fronton továbbra is kemény har-„ 
cokat folytatnak az ellenséggel. 

A nyugali fronlszakaszon a nép-
hadsereg egységei visszaverték az 
ellenség ellentámadásait, emberben 
és hadianyagban nagy vesztesége-
ket okozva az ellenségnek. 

Május 5-én a néphadsereg egy-
ségei egy ellenséges hajót el süly. 
lyesztettek. 

40.000 forinttal akarta megkárosítani a népi államot 
Komáromi György dorozsmai kulák 

Komáromi György dorozsmai 
Iák, aki kéthónapos börtönbünlelé-
sét tölti, összesen 40.000 forinttal 
adósa a nép államának. A részben 
adóhátralékból eredő összeget úgy 
akarta megtartani magának, hogy 
összes értékes ingóságéit különbö-

ző, hozzá hasonló gondolkozású 
egyéneknél elrejtette A falu dol-
gozói azonban rájöttek a kulák 
fondorlatos mesterkedésére és je-
lentéit tettek erről a rendőrségnek, 
amely az összes elrejtett ingóságo* 
kat megtalálta. 
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Londoni dolgozók nagy béketüntetése 
London (TASzSz). Május 5-én 

Londonban a dolgozók a Londoni 
Szakszervezetek Tanácsa kezdemé-
nyezésére több mini harmincezer 
résztvevővel hatalmas tüntetést 
tartottak. A tüntetés a békéért és 
a munkásosztály egységének meg-
erösiléséérl folytatott harc jegyé-
ben zajlott Ic.A tüntetők ezrei ki-
áltották a háborús uszítók felé: 
„Békét és barátságol a Szovjet-
unióval!", „Nem akarjuk Nyugal-
Ncmelország felfegyverzését!", „Az 

öt nagyhalalom kössön békeegyez-
ményl!" . „Függetlenségei Angliá-
nak!" . „A jenkik vigyék vissza 
bombázógépeikel Amerikába!" 

A felvonulók Marx, Engels, Le-
nin és Szlálin arcképét vitték ma-
gukkal. A Trafalgar-téren nagy 
tömeggyűlést tartottak. 

A gyűlésen egyhangú határoza-
tot hozlak, amely felhívja Anglia 
munkásosztályát, fokozza harcát a 
béke fenntartásáért és sorai e-yse-
gének megszilárdításáért. 

EGY NAP országokon át 

I s o a n v o l munkások helyzete * 
trancia szemmei 

A párizsi Combat cimű francia 
lap csodálkozva ír arról, bogy m i . 
lyen kibírhatatlan nyomorban élnek 
a spanyol dolgozók. Tapasztalatait 
Irilbaoból közli a tudósító, aki meg-
állapítja. hogy egy jólkcpzett 
szakmunkás napi átlagkeresete 20 
pezeta, ugyanakkor a feketepiacon 
néha fellelhető, ragacsos, barna 
kenyér kilója 12 pezeta. 'Aki meg 
tudja fizetni, annak is egésznapi 
szaladgálásába kerül egyfontnyi 
élvezhetetlen kenyér beszerzése. A 
cukor kilója 36 pezeta, a jobb la-
kás havi bérc pedig meghaladja az 
1000 pezetát. 

Jellemző módon töltik be hiva-
tásukat a Franco-féle szakszerveze. 
tek, amelyek csak az elnyomáshoz 
nyújtanak segédkezel. Erre nézve a 
Combat leír egy esetet anélkül, 
hogy megjegyzést fűzne hozzá. 
Eszerint, ba valamelyik „szakszer-
vezeti" tag szóváteszi a kibírhatat-
lanul alacsony munkabéreket, az 
Irodából azzal utasítják ki, hogy 
ha nem távozik el gyorsan, le-
csukatják. 

Titiék úi külkereskedelmi szerződése 

A belgrádi fasiszták hetek óta 
kérkednek a Franciaországgal kö . 
tött kereskedelmi szerződéssel, 
amelyről a jugoszláv nép csak any-
nyit tudott, hogy felülmúl minden 
eddigi árucsere keretet. A kezdeti 
csodálkozás után megjött a kiáb-
rándulás is, mert ma már egész 
Európa sajtója és hírszolgálata is-
merteti a nagyhangon hirdetett ke-
reskedelmi megállapodás részleteit. 
Ezek az eddiginél is sötétebb jövőt 
jósolnak a leigázott, kifosztott ju-
goszláv népnek, mert konkréten ar-
ról van szó. hogy 

Tltóék vállalták az összes liá-
bnrúelöfll francia követelések 

kifizetését, vállalták. hagy 
négymilliárd frank értékű re-
zet, ólmot, fát, dohányt, ónt és 
kendert szállítanak Franciaor-

szágnak, 

amely ennek fejében törli a kirá. 
lyi Jugoszláviával szemben nyil-
vántartott régi követeléseket és a 
maradék összegért fegyvereket szál-
lítanak a belgrádi hóhéroknak. 

Erről a szerződésről meg lehet 
állapítani, hogv nagylelkű ajándék 
az USA részéről Franciaország szá-
mára, amely szintén részlvehet Ju-
goszlávia kifosztásában. 

A jugoszláv nép mosl már még. 
inkább tisztában lehet Titóék kül-
kereskedelmi sikerével, hiszen lát-
hatja. hogy még azt a kevés nyers-
anyagot és élelmiszert is el kell 
cserélni ágyukkal. 

Montgomerv római látogatásának 
kikötései 

Amerika Eisenbosver után a má-
sodik garnitúrába tarlozó háborús 
ügynököket is elindította Európá-
ba Ezekhez tartozik Montgomery 
tábornok, az úgynevezett atlanti-
hadsereg helyettes főparancsnoka 
is, aki a mult héten Rómába ér-
kezett, hogy bizalmas tárgyalásokat 
folytasson De Gasperrivel. Montgo-
mery — nem hiába másodrangú te-
kintély —, jóval gyávábbnak bizo-
nyult Eisenhowernél, mert mig a 
főparancsnok megelégedett 20 ezer 
rendőr és csendőrből álló védelem-
mel, a helyettese kikötötte, hogy 

a legnagyobb titokban tartsák 
érkezését. 

Ezt kifelé azzal indokolta meg, 
bogy nem szereti, ha a fogadtatá-
sára túlsokan felvonulnak. Távozá-
sa alkalmával elismerésé' fejezte ki 
De Gasperri elölt, amiért olyan ..ta-
pintatosan" rendezte meg látogalá. 
sál. hogy a kormány tagjain ki-
vül senki sem tudott róla. 

* UuríUirek 

Felhívjuk alapazervezeteink fi 
gyeimét, hogy az alapfokú politikai 
iskolákon „Népgazdaságunk ötéves 
lemre" című témakörhöz Gerő elv-
társ kongresszusi beszédét át lehet 
venni a Párloklatás Házában. 

Agit. prop. osztály. 

Pártjelvények érkeztek. Átvehe-
tők Knkuszj elvtársnál, a pártbi-
zottság tudakozójában 

Május 9-én. szerdán délután 6 
órakor előadást tartunk a Pártok-
tatás Házában ,,'V politikai tömeg-
munka szerepe a kongresszus ha-
tározatának végrehajtásában" cim-
mel. 

Az összes párlvczelőségi tagok 
feltétlen jelenjenek meg 

Ágit. Prop. Osztály. 

Felhívjuk a középfokú politikai 
iskola egyéni tanulóinak figyelmét, 
hogy a soron következő tanulókört 
12.én, szombaton délután 6 óra-
kor tartjuk az Iparoslanuló iskolá-
ban. 

Agit. Prop. Osztály. 
* 

A SZEGEDI PARTOKTATÁS HÁZA 
PROGRAMJA MÁJUS 9-TÖL 16-IG 

Május 9.én, szerdán délután 6 
órakor pártvezetőségi tagok részérc 
előadás „A politikai tömegmunka 
jelentősege a kongresszusi határo-
zatok végrehajtásában" címmel. 

Május 10, csütörtök. Előadás és 
konzultáció délután 6 órakor „Az 
angol dolgozók harca a békéért" 
címmel. Pártvezetőségi tagok, ká-
dertanfolyamok hallgatói, propa-
gandisták, népnevelőfelelősök tö-
megszervezeti funkcionáriusok ré-
szére. 

Május 11, péntek. Előadás déi-
ulán 6 órakor alap- és középfokú 
politikai iskolavezetők, és propa-
gandista szemináriumvezetők ré-
szére „Hogyan alkalmazzuk a kon. 
gresszusi anyagokat a helyi viszo-
nyokra a -politikai iskolákon" cím-
mel. 

Május 16, szerda. Előadás és 
konzultáció délután fi órakor , A 
kr.ltur agitáció kérdései" címmel. 
'Agitáció és népnevelő felelős, ta-
nács. DISZ, MSZT, kulturfclelősök 
részére. 

Agit. Prop. Osztály. 

Vörös Lobogó Sortex-Szegedi Petőfi 1 : 0 11:0) 
A mérkőzés háromnegyed részé-

ben többet támadó Szegedi Petőfi 
balszerencsés vereséget szenvedett 
saját otthonában. Soroksári táma-
dásokkal kezdődött a játék, a ven-
dégcsapat már a hetedik percben 
gólt ér el. Változatos küzdelem ulán 
a 31. percben Ladányi félmagasan, 
gyengén irányított tizenegyesét a 
soroksári kapus kivédte. A kövel-
kező percben Király hagyott ki 
óriási gólhelyzetei. A második fél-
időben Gréci helyett Bánáli állott 
be, d-s így sem sikerült gólt lőniök 
a szegedieknek. A mérkőzés hátra-

lévő részében is a Szegedi Petőfi 

támadott többet, de a csatárok lö-

vései elkerülték a kaput. A gól-

helyzetek figyelembevételével a 

Szegedi Petőfi gólokkal győzhetett 

volna. Azonban a csatárok lövéseit 

nem kísérte szerencse. Nikolicza 

jól védett. A hálvédhármasból 

Gyuris volt a legjobb. A fedezetek 

szürkén játszottak. A csatárokból 

hiányzik a kapuelőtti határozottság 

és az átütő erő. A játékvezető csak 

egyszer hibázott, ugyanis a 11-es-

nél a kapus rúgás előtt elmozdult. 

Szegetli Honvéd—Diósgyőri Vasas 1:1 (0:0) 

Diósgyőrben iramos mérkőzésen 
a Szegedi Honvéd lelkes • játékkal 
döntetlen eredményt harcolt ki. A 
játék diósgyőri támadásokkal kez-
dődött. A második félidő 22. per-
céten Bojtos megszerezte a Szege-
di Honvédnek a vezetést. Változa-
tos küzdelem után a 37. percben a 
diósgyőriek lúlszigorú 1 l-essel 

met is megérdemelte volna. Palo-
tai bravúrosan védett. A hátvéd-
hármas is nagyszerűen látta e! 
feladatát. Ezúttal Medgyánszky volt 
a legjobb. 

A fedezetek közül Rábai ját-
szott jobban. A csatársorból Teket 
és Böjtös voltak veszélyesek, a bel-
ső hármas halványabban játzolt. A 

egyenlítettek. A Szegedi Honvéd I I . i Szegedi Honvéd a tabellán tarl ja a 
félidei jó játékával még a győzel- I nyolcadik helyet 10 ponttal. 

R a j t a v e s z t e t t e g y k n p e e k o d ó k u l á k 

Zákány János baMfltyai 57 hol-
das kulák arról volt híres, hogy 
minden vásár alkalmával „nehéz" 
pénzt keresett kupeckodással anél-
kül, hogy neki. magának portékája 
lett volna. Igy történt ez legutóbb 
js. amikor Szögi _ István dolgozó 
paraszt szép üszőjét, hosszas sin-
felés és különböző kupecfogások 
ulán feltűnően olcsón. 750 forint-
ért megvette. A járlailevél átírá-
sánál azonban feltűnt, hogy azal ig 
félórával előbb vásárolt jószágot 
már továbadta a kupcckedü kulák. 
A nyomban megindított vizsgálat 
során megállapították, hogy Zá-
kány, aki mások becsapása, kiuzso-
rázása révén vagyont szerzett már, 
valóban rögtön továbadta burás ha-
szonnal az üszőt. Ezért és engedély 

nélküli foglalkozás miatt 
dult ellene az eljárás. 

megin-

Eifogfak egy megrögzött 
szegedi feketézőt 

A rendőrségnek tudomására ju-
tott, hogy Csanádi Mihályné meg-
rögzött feketéző rendszeresen vásá-
rol nagyobb mennyiségű papucsot, 
paprikát és petróleumot, hogy hi-
székeny embereknek feketeáron 
adhassa el. Hosezelbb megfigyelés 
után megállapítottak, hogy a pet-
róleum özv. Singer Gyuláné Sza-
badsajtó-utcai kereskedőtől szárma-
zik, aki készletét elrejtette és feke-
tén igyekezett értékesíteni. A vizs-
gálat alkalmával 50 liter eldugott 
petróleumot találtak nála. 

SZÁRNYAS ajtók, ablak eladók. 
Zeníai-utca 20, llatlyastelep. 

27518 
ZONGORA bérbeadó, Gutenberg-u. 
26. Ugyanott utcai ajtót vennék. 
Borbrlár 27500 
GYERMEKSPORTKOCSI eladó Bé.. 
csi-krt. 31., I. eni. Darvas. 27499 
EGY világos hálószoba eladó. Erd.: 
Lj.szeged, Hétházak, Alsókikötősor 
fii—64. 27540 

AZ f-ES számú belklinika Tisza-
parlon ismét kutyákat vásárol. 
ELADÓ kombinált gáz- és szén-
tüzelésű tűzhely, kukorieadaráló, 
boroshordók, nagyitat, egy kis jég-
szekrény, kisebb fűszeriizlet-bercn-
dezés. Kossuth Lajos-sugárút 83 

27439 

TIZ kg-os hím. símaszőrü kutyá-
kat vr'sz a Közegészségtani Inl -
zet, Dóm-tér 2/d. 27558 

E L A D Ó K : lemezjátszó, lemezekkel, 
íróasztal írógépaszlal, üvegezeit 
falak. Kordasor 25. 27536 
E L A D Ó középtermetű, sovány alak-
ra fekete gyapjú férfiruha és se-
lyemruhák. Szende, Petőfi Sándov-
sugárút 9. 27544 
EGY gyermek sportkocsi eladó. 
Déni-ulca 3. szám. 27541 
'TJ rekamié, jókarban lévő gyér-
nek sport •öcsi e'adó. Vásárhelyi-
ttlgárút 19. 27545 
K IADÓ bútorozol azóta 1—2 dol-
íazónak. ágyneművel olcsóért. Fel-
4ámadiás-utca 7., az udvarban. 

F E H É R gyermek ágy matraccal el-
adó. Megtekinthető vasárnap. Új-
szeged. Pillich Kálmán-u. 18.27546 
CSŰRY órás. Mikszáth Kálmán-u. 

8. Precíziós órajavílás jótállással. 
Mindenféle órák vétele és eladása. 
ELVESZETT május 1-én Újsze-
geden barnaszélű, lörökmintás se-
lyem fejkendő. Megtalálót jutalma-
zom. Szilléri-sugárúl 14. Varga. 
B E L O V A I Rozália névre szóló 
igazolványokat talállak. Igazolt tu-
lajdonosa átveheti a kiadóban. 
A U T Ó G E I S E R „Junkere" 15 li-
teres ú j állapotban eladó. Czégélv 
vízvezeték-szerelőnél. Sztálin-krt. 57. 
A MÉG meglévő törkölyét és sep-
rűjét kedvezményesen kifőzi május 
16-ig a pálinkafőzőé, Kossuth La-
jos-sugárút 83. 27486 
TÖRMELÉKTÉGLA , kb. 2 köbmé-
ter ingyen clhordható. Partizán-u. 

9. szám. 27506 
ÍRÓASZTAL, bőrfotel, vitrin, álló-
lámpa, üvegezett válaszfal eladó. 
Szlálin-krt 33. földlszint 2'.. dél-
előtt. . 27523 
E L A D Ó Philips rádió. Sztálin-sé-
tány 6. Trafik. 27594 
ZOMÁNCOS fürdőkád melegítővel 
eladó. Klein, Párizsi-krt., Mar: 
térnél. 2749° 
GAZDÁK figyelem! Török és Rácz 

I sertésmiskárolók lakásukat Árva-u. 
I 11. szám alá helyezték át. 27530 

N A P I R E N D 

1951 május 8, kedd. 

MOZ I 

Szabadság (tel. 40-25) fél 7, fél 
9 órakor: Uri niuri. (Május 11 igj. 

Vörös Csillag (lel. 33-44) fél 7, 
féi 9: Távol Moszkvától. (Május 
16-ig). 

Fáklya fél 7, fél 9: Boldog ara-
tás. (Május 10-ig). 

A Fáklya Moziban vasárnap dél-
előtt 9 és 11 órakor filmmatiné. 
Bemutatásra kerül a Bersüktbiró-
ság című film. 

SZ ÍNHÁZ 

Kedd: 600 új lakás. Erkel-bérlet. 
Szerda: Pillangókisasszony. Ady-

bérlel. " 
Az előadások kezdete este fél 8 

órakor. 

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
felkéri bérlőit, akik bérleti díjjal 
hátralékban vannak, hogy az el-
maradt bérleti összegeket 1951 má-
jus 12-ig bezárólag a színház bér-
leti pénztáránál fizessék be. Május 
15-én ugyanis a színház Békéscsa-
bára költözik át. 

A Múzeum nyitva keddtől pén-
tekig délelőtt 9-töi délután S-ig. 
szombat és vasárnap délelőtt 9-töl 
1 óráig 

A technológiai könyvtár nyitva 
hétköznap 2—9-ig, vasárnap 9—13 
óráig. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

1951. május 8, kedd 

Knssiith.rádió 
7 Dalok. 7.20 Részletek a Bronz, 

lovas cimű ba'ettből. 8 Hangleme-

zek. 11.30 Magyar költök szovjet 

költőkről. 12,30 Vidéki kórusok 

13.15 Operettrészletek. 14.10 A Rá-

dió szórakoztató zenekara. 15.30 

A VIT dalaiból. 15.55 Keringök. 

16.20 Iskolások rádiója. 17.10 A 

MÉMOSZ népi együttese. 17.45 

Termelési hiradó. 18 Egyenlő a z 

ember. . . 20.15 Színházi közvetítés. 

23.15 Zongora és vonósnégyes. 

Petőfi .rádic 

7 Hanglemez. 7.35 Magyar nép-

dalok. 8 Preklasszikus hangleme-

zek. 8.30 Hangszerszólók. 9 Szó-

rakoztató zene. 9.20 Iskolások rá . 

diója. 10.10 Kát zongora. 10.35 A 

Rádió népi zenekara. 11.10 Szines 

muzsika. 15 Operarészletek. 15.40 

Szovjet művészek hangversenye. 

16.10 Tarka muzsika. 17.15 Elő 

adás. 17.40 Tánczene. 18 Alexandr 

Alexandrov. 18.40 Mindenki operá-

'a. 19.40 Egy falu — egy nóta. 20 

A Rádió tánczenekara. 20.45 E'ö-

adás. 21,30 Lov Oborin zongorázik, 

a Fővárosi Zenekar játszik. ° ° "5 

Szív küldi szívnek. 

H á z t ö m b k ö r i i l i 

Vasárnap diélelőtt rendezték meg 

a Széchenyi.téren a nagykörös ház-

tömbkörüli meghivásos gyorsasági 

motorversenyt és városi bajnoksá-

got. Eredmények: 100-as (6 kör): 

Városi bajnokság: 1. Csikós (Sz. 

Lok.) Meghivásos: 1. Szigli (Mis-

kolci Honvéd), 125.ÖS (8 kör): 1. 

Dombegyházi (Sz. Lok.) 2. Kovács 

(Sz. Lok.), 3. Noel (Sz. Honvéd). 

250-es (10 kör). Városi bajnokság: 

1. Frank (Sz. Lok.), 2. Szabó (Sz. 

m o t o r o s v e r s e n y 
Honvéd), 3. Sávai (Sz. Lok.). Meg-

hívásos: 1. Bodnár (Kecskeméti 

Dózsa). 350.es meghívásod: 1. Bá-

lint (Bajai Ép.). 500-as városi baj-

nokság 1. Sajtos (Sz. Lok.) Meg-

hívásos: 1. Sajtos (Sz. Lok.). Ol-

dalkocsis városi bajnokság: 1. Ti-, 

sznvölgyi (Sz/ Lok). 2. Csáki (Sz. 

Lok.), meghivásos: 1. Szálai (Szol-

noki Lok.), 2. Tiszavölgyi (Sz. 

Lok.), 3. Csáki (Sz. Lok.) 

A 21 -ik játszma után 10.5.10.5 a sakk világbajnoki 
küzdelem allása 

Rendkívül fokozott figyelemmel 

kisérik az egész világon a sakk. 

világbajnokságért folyó párosmér-

kőzéseket. A 21-ik játszma, mnlyet 

pénteken játszottak ismét nagy 

küzdelmet hozott. A függőben ma . 

radt játszmát szombaton este fe-

jezték be. 

A játszma félbeszakításakor Bron_ 

steinnek jobb állása és gyalogelő-

nye volt. Bronstein a játszma foly-

tatásakor, nagyszerű végjátékve_ 

zetéssel tisztet nyert. A tisztvesz-

tés után Botviiinik néhány lépés 

után feíadta a ránézve reményte-

len küzdelmet. Ezzel a gyözelmé_ 

vei Bronstein kiegyenlített- A pá-

rosmérkőzés állása: 10.5:10.5. 

A 21-ik játszma függöállása: 

Világos (Botvinnik): Kg l , Vei 

Bel, Be2, Hf3, Fg2, gy: c4, f2. 

g3. Sötét (Bronstein): Kg7, Ve7. 

Szegedi Lokomotiv—Ceglédi Loko. 

motiv 2:0 (1:0) 

A magára talá't Szegedi Loko 

motiv jó játékkal mcgérdeme'ten 

győzött Cegléden Vörös éa Hei'bst 

góljaival. A szegedi csapatból Se-

bők, Uhrin, Becker és Herbst ját-

szottak jól. 

Szegedi Dózsa—Szőreg 2:2 (1:1) 

A többet támadó, de puhán ját-

szó Szegerii Dózsa megérdemelten 

vesztett pontot.. 

NB l-es eredmények: 

Bp. Dózsa—Szombathelyi L<>ko_ 

motiv 5:3 (4:2), Csepeli Vasas— 

Győri Vasas 3:2 (2:1), Bp. Honvéd 

—Salgótarjáni Bányász 3:0 (0:0), 

Bp. Bástya—Bp. Kinizsi 6:1 (2:1), 

Bp. Vasas—Dorogi Bányász 2:1 

(2:0). 

Szeged város ökölvivóbajnoksága 

Vasárnap rendeztek meg a ró-

kusi tornacsarnokba.^ Szeged város 

egyéni ökölvívóbajndkrágait. Ered. 

mények: Légsúly 1. Frank (Sz" 

Dózsa), 2. Klein (Sz. Kinizsi). 

Harmatsúly: 1. Balázs (Sz. Hon-

véd), 2. Kothsnc (Sz. Lokomotiv), 

Pehelysúly: 1. Kovács = Hegedűs 

(Sz. Dózsa). 2. Dobó (MTSK). 

Könnyűsúly: 1. Iglódi (Sz. Hon-

véd), 2. Horváth (Sz. Lokomotiv). 

Kisváltósúly: 1. Kaposi (Sz. Hon-

véd), 2. Törck (Sz. Lokomotív). 

Váltósúly: 1. Molnár (Sz. Dózsa). 

2. Berta (Sz. Lokomotiv). Nagy-

váltósúly: 1. Ronőenczki (Sz. Dó 

Zsa), 2. Maróti (Sz. Honvéd). Ma-

ki Hungária szálló 

dolgozói május elseje tiszteletére 
azt vállalták, hogy minél nagyobb 
önköltségcsökkentéssel sajál maguk 
hozzák helyre a kert helyiséget és 
üzembe is helyezik. Felajánlásukat 
becsülettel teljesítették és 645 fo-
rintos önköltségcsökkentést érték 
el munkájukkal. Szocializmusunk 
minél előbbi felépítését, de egyben 
a bék-tabor erősítését is akartá' 
ezzel szn'gSlni, de ezenkívül az a 
gondo'at is vezette őket, hogy Sze-
ged dolgozóinak munkájuk után 
ininél kellemesebb pihenést és szó-
rakozást szerezzenek. 

Bb8, Bc4, Ha4, Ha5, gy: c6, d6, 

e5, g6. 

A folytatág igy alakult: 41. Vg5, 

Vg5. 42. Hg5:, Hb3, 43. f4, Hd4. 

44. Ba2, Bb2, 45. Bb2:, Hb2:, 46, 

Kh2. Hd3, 47 Be3, Bc3, 48. F f l , 

Bc2+, 49. Kh3, Hf2 + , 50. Kh4. 

Bel, 51. Fg2, Bg l , 52. Fh3, Bh l . 

53. fe:, de:, 54. Ba3, Kf6, 55. 

Hh7+, Ke7, 56. Hg5, Kd6, 57, 

Hf7+, Ke7. 58. Kg5, Kf7:, 59. 

Ba7 + , Ke8, 60. Fd7+, Kd8. 61. 

Kg6:, He4:, 62. g4. Bf l , 63. Ff5, 

Hf5:, 64. gf:, Ke8, világos feladta. 

A 24 játszmából — amely el. 

dönti a sakkvilágbajnokság sorsát—. 

eddig lejátszott 21 döntetlen ered-

ményt hozott. A hátralévő három 

mérkőzésből Botvinniknek 1.5. 

Bronstein nők 2 pontot kell szerezni 

hogy a virácba mokságot megsze-

rezze. 

r 
réti szabálytalan ütés miatt vesz. 

tett. Középsúly: .1. Fodor (Sz. 

Honvéd), 2. Kardos (Sz. Lokomo-

tiv.) Félnehésúly: 1. Sikii (Sz. Dó-

zsa. 2. Papós (Szegedi Lokomo-

tiv.) Nehézsúly: 1. Süki (Sz. Hon-

véd). A városbajnokságban leg-

jobban Szerepeitek a Honvéd és a 

Dózsa boxolók. A Lokomotiv ver-

senyzők is figyelemre méltóan 

fejlödnek. 
* 

Ne in hivatalos totóeredmények: 

12 találatos szelvény 9 drb, 7 
ezer 951 forint, 11 találatos szel-
vény 194 darab, 368 forint. 10 ta-
lálatos szelvény 1910 darab, 37 
forint. 

Bírósági közlemény 
A szegedi járásbíróság közellá-

tás érdekeit veszélyeztető bűntelt 
miatt Murányi Mihály ellen indí-
tott bűnügyben nyilvános tárgya-
lás alapján meghozta a következő 
ítéletet: A szegedi járásbíróság 
Szegeden, 1950 szeptember hó 30 
napján kelt B. 22740/1950/2. számú 
ítéletével Mu iány i Mihály 47 éves, 
szentesi születésű, csongrádi lakos, 
vagyonos, négygyermskes vaske-
reskedőt 1 évi és 6 hónapi börtönr 
re, 3 évi hivatalvesztésre és politi-
kai jogai gyakorlatának ugyan-
ilyen tartamú felfüggesztésére és 
3000 forint pénzbüntetésre^ ítélte, 
csongrádi és budapesti házát elko-
bozta, Csongrád területéről 6 hó-
napra kitiltotta és az ííéletkivonat 
közzétételére kötelezte azért, mert 
1050 szeptember havában 462 kiló 
lisztet és 1950 májusában 70 kiló 
cukrot, mint szükségletét meghala-
dó mennyiségű élelmet halmozott 
fel és ezzel a közellátás érdekét ve-
szélyeztető bűntettet követett el. 

DÉT.MA C Y A 8 0 8 C 7 Á G 
• oo'ililca' naciíqp 

telelői szerkesztő ős kiötlői 
ZOMBORI T/NOS 

Szerkeszti) a srerkesz'őbitcitsőg 
Szerkesztőségi Szeged, lenlrvu. 11. 

te'eio) >5-35 ős <0-80. - fiínokoi tie-l < 
lelefon este SW 30-38 

tiadóhivala Szeged íenin-o ' 
telefon: 31-16 ős 35-00. 

Délmagyarorszőg Nyomda, Szeged-
Felelős vezelő; Priskin Súndor. 


