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n béke ellenségeire Hitler sorsa vár
Béke!... Béke!... Béke!...
Sü_
vitett három szó 1945 május 9-én
a világon át. A Reiohstágon már
a győzelem vörös lobogóját lengette a tavaszi szél. A Szovjet Hadge.
reg szétzúzta a fasiszta néanet hadsereg utolsó maradványát is. A vil á g fellélegzett. A náci fenevaidiat
— mintahogy azt Sztálin elvtárs
n háború elején megjósolta —
a
saját barlangjában fojtották meg.
Sztálingrádtól az Elbáig űzte rettenetes csatákon át a náci hadse.
reget a Szovjet Hadsereg, a szovjet nép. A hosszú háború után Európa népeire ráköszöntött a
rég.
várt béke. Katonák,
gyermekek,
anyák, hadifoglyok arcát pirosra
festette az öröm, amikor a rombadölt városok utcáin az első csomagolópapírra nyomott újságok hasábjain megjelent a béke győzelmi
jelentése. „Május 9.én 0 óra 1
perckor minden hadművelet
megszűnt Európában."
A világtörténelem hasonló
viadalt még nem látott. 55 millió e m .
ber pusztult el ebben a háborúban.
A középkor rémségei
eltörpültek
Auschwitz, Majdanek, Buchenwald
halál táborainak szörnyűségei
mögött. Mintha a pusztulás és halál
szörnyű erői úrrá lettek volna végleg a világon, oly sötét éjtszaka
borult a fasizmus által megszállt
Európára. Ugylátszott,
hogy kíméletlenül végigtapos a porosz katonacsizraa Petőfi és H u g ó Viktor
földjén.
Kik szabadították ezt a fenevadat,
a nácizmust a világra? Kik felelősek milliók haláláért. Hit'er? A
nácik? Igen,
elsősorban
ők
és
azok, akik úgy szülték a Hitlereket,
mint árnyát a fény. Az angol-amerikai tőkések!
M a m á r köztudomású, hogy az amerikai segítség
nélkül Hitler nem tudta volna felfegyverezte! fegyveres hordáit
és
nem tuldlta volna lángragyu.ttani a
világot. Az amerikai tőkések
se.
giteitték, támogatták Hitlert, a nácizmust, m á r a háború előtt és a
háború alatt sem a nácizmus ellen
harcoltak, csupán a piaci vetélytárs
ellen. Münchennel és a nácik támogatásával az amerikai tőkések
azt akarták elérni, hogy a német
fasizmus fegyveres ereje tönkretegye a Szovjetuniót. A mai amerikai elnök, Truman, abban az idő.
ben álláspontját
igy fejtette
ki:
„ A z t kell támogatnunk, aki gyöngébb." Ha a németek győznek, az
oroszok mellé állunk, ha az oroszok
győznek a németek mellé állunk.
Csak hadd pusztítsák egymást m i .
nél jobban." íme, ez volt az amerikai tőkések felfogása. Számukra
a I I . világháború csupán közkereseti lehetőséget jelentett, hiszen annak minden egyes halottján ezer
dollárt kerestek.
A z amerikai tőkések azonban ismét gazda nélkül csinálták számításaikat. Nemcsak Hitler becsülte
le a Szovjetunió mérhetetlen
erejét,
de lebecsülték azt az angol,
amerikai tőkések is. A valóság és
a háború másképp alakult,
mint.
ahogy azt
a
hadianyaggyárosok
Szerették volna. Nem a szocializmus országa roppant össze a háború mérhetetlen megpróbáltatásai
alatt, hanem
a monopolkapitalizmus fellegvára. & hitleri Németország.
Az amerikaiak terve, hogy
a
német-szovjet háborúban a „gyöngébbet" támogatják, nemcsak terv
maradt, hanem szomorú világtör.
ténelmi tény. Miközben a becsületes angol és amerikai katonák százai életüket áldozva harco'tak
a
fasizmus ellen, addig kormányaik
titkos megbeszéléseket
folytattak
Hitlerrel. M i g katonáik vére hullott, bankáraik
Svájcban
közös
megbeszélésre ültek össze. M i g Európában
házakat,
városrészeket
döntött romba a bomba és milliók
áldozták életüket a szabadságért,
alddig Churchill és társai mindent
elkövettek, hogy második front ne
legyen, hogy ezzel is szabaddá tegyék Hitler kezét a
Szovjetunió
felé. Tehát a hitleri Németorszá.
got nemcsak a csatlós
országok
hadserege támogatta, nemcsak
a
mfigflfállott és csatlós országok h a .
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A Szovjetunió minisztertanácsa mellett működő Központi Statisztikai Hivatal jelentése

a Szovjetunió népgazdasága fejlesztése állami tervének teljesítéséről
1951 első évnegyedében

di ipara segitette, hanem közvetlen,
vagy közvetlenül, de passzivitásával mindenképpen
az angolok és
amerikaiak is segítették.
A háború elején Hitler gőgösen
filmügyi
Moszkva, ( T A S Z S Z ) . A szovjet mei 104, a Szovjetunió
kijelentette:
„Ugy tönkre verjük
Oroszországot, hogy
soha többé ipar éa mezőgazdaság fejlődését, minisztériumának ipari üzemei 105,
nem fog feltápászkodni". És mi leli valamint az áruforgalom alakulá- a Szövetséges Köztársaságok helyi
a vége? A Szovjet Hadsereg úgy sát 1951. első negyedében az aláb- ipari minisztériumai és helyi fűtőanyagipari
minisztériumai
101,
szétzúzta a hitleri fasizmust, hogy bi adatok jellemzik:
az soha többé nem fog feHápászipari termelőszövetkezetek 102,
4a ipar termelési
terrének
kodni. Történelmi jelentőségű győA Szovjetunió
egész
iparának
teljesítése
zelme volt ez a Vörös Hadseregössztermelése az 1951-es első évnek. Nemcsak a szovjet nép
felAz ipar egészében 100.2 száza- negyedében 1950 első évnegyedé,
szabadítását
jelentette,
nemcsak
hez viszonyítva 18 százalékkal nő.
ter.
Észtország,
Litvánia,
Lengyclor. lékra teljesítette negyedévi
vekedett.
szág, Magyarország, Románia, Bul- vét. Az egyes minisztériumok
az
gária népeinek szabadságát, dc az ipari termelési tervet az alábbi mólUexőgaadaság
egész világot méntéllé meg a szov
don teljesítették. Az 1951. évi első
jel nép hősiessége a náci barbárA szovhozok, gép- és traktorálnegyedévi terv teljesítése százalékságtól.
az
ban: vaskohászati minisztérium 99, lomások, valamint a kolhozok
Ma, ugyanaz a Szlálin emeli ma- szinesfémkohászati minisztérium 98. idén még jobb technikai felszeregasra a világ népei előtt a
béke szénipari minisztérium 100.4,
á s . léssel láttak a tavaszi mezőgazdasági munkákhoz, mint 1950_ben.
harci zászlaját, aki a győzelem had. vány-olajipari
minisztérium
99.
vezére volt, aki megszervezte
és
A tavasai boronál ást és az őszi
villamoserőművek
minisztériuma
győzelemre lelkesítette
a szovjel
vetések utáni trágyázást jelentékenépet a náci
betolakodók
ellen 103, vegyipari minisztérium 103, nyen nagyobb területen végezték
minisztérium
102
Sztálin elvtárs már 1941-ben kije villamosipari
el, mint a mult évben. Az ország
lentettc: „Hitlerek jönnek, Hitlerek hraidóeszköz ipari minisztérium 102, déli vidékein sikeresen befejezitek
mennek, de a német nép marad.' nehéz gépgyártási minisztérium 99,7. a kalászosok vetését. Folyik a taA hitleri Németország romjain ma gépkocsi, és traktoripari minisztévasziak vetése a középső övezet viegy új Németország
éledt
fel rium 103, szerszámgépgyártási midékein. A tavaszi vetést ebben az
Marx-Engels, Hégel, Goethe, Heine,
nisztérium 101, gép- és
műszer, évben sokkal rövidebb idő
alatt
a meggyilkolt Thaíman
Németországa, Wilhelm Pieck, Grotewoh: gyártási minisztérium 100, épitő- végzik:
minisztészabad demokratikus
Németorszá. és útépítő gépgyártás
1951 május 5_ig
tavasziakból
riuma 103, közlekedés gépgyártási
5.5 millió hektárral
többet
gaminisztérium 103.
mezőgazdasági
vetettek, mint 1950-ben a fenti
Még csak 6 éve, hogy elcsitulgépgyártási minisztérium 103,
a
tak a fegyverek a némel földön.
Idó'pontig.
De az amerikai imperialisták, akik Szovjetunió épitőanyagipari miniszA
Szovjetunió
európai
része
életre hívták a nácizmust, ma ujbó tériuma 99, a Szovjetunió faipari sztyeppes s erdősztyeppés vidékeinek
Hitler szellemét idézik Nyugat-Né- minisztériuma 89, papír, és fafel- kolhozai, erdőgazdaságai, erdővédö
metországban. 'A' Ruhr-vidékét Eu- dolgozóipari minisztérium 100, a
állomásai és szovhozai 1951 május
rópa
fegyverkovács-műhelyévé Szovjetunió könnyűipari miniszfé.
l-ig hétszázezer hektáron végezték
akarják alakítani, ahol a fegyvere- ruma 101, a Szovjetunió
hal ipari védőerdő ültetést és telepítést, a m j
ket a szabadság és a szabad népek
minisztériuma 108, a Szovjetunió 55.000 hektárral több annál, mint
ellen gyártják. Fel akarják fegyverezni a megvert náci
hadseregei hús- és tejipari minisztériuma 98, amennyit a mult év m á j u s l-ig véEgyszóval ú j háborút, új vérözön: a Szovjetunió élelmiszeripari mi- geztek.
akarnak zúdítani
az emberiségre nisztériuma 102, a Szovjetunió gyaAa áruforgalom
fejlődése
Ismét a hitleri jelszavakhoz
ha. oottermesztési minisztériuma 97, a
sonló gőgös mondatok mérgezik a közlekedésügyi minisztérium
ipari
1951 első évnegyedében
tovább
világ levegőjét. Ismét világuralom- iizemei 95, a Szovjetunió közegészfejlődött a szovjet
kereskedelem.
ról beszél néhány
tőkésharamia
ségügyi minisztériumának ipari üze- A lakosságnak az álltami és a szöMeg kell mondani, nem túl ötletesek, úgy kezdik, mint Hitler és n
világ népei rajta
lesznek,
hogy
úgy is végezzék, mint Hitler. A világuralomra törő Hitlernek a világuralom helyett
egy adag patkányméreg jutott.
Nevét még a
haldoklók is átokkal
ejtették ki
szájukon az égő Berlin utcáin. Mn
Az állami
gazdaságok
u t á n jnáosot adott a tszcs veaetöségéKoreában ú j éleire kell a Reiclislai' most m á r a
megye
területén nek. I g y
a
pártszervezet és a
romjai alól kiszabadult
fasizmus
tszcs vezetősége, k ö z ö s megbepusztít, rombol, gyilkol. S az ame. lévő termelőszövetkezetek is be,
rikai kannibálok,
a macarthurot s z á m o l h a t n a k airról, h o g y telje- szélés a l a p j á n sikeresen hajtotIgyekeznek túltenni náci
elődjei- sítették a vetési ütemtervet. A ta végre a feladatokat.
ken. Egyet azonban
elfelejtenek
termelőcsoportok
a
tavaszi
A tavaszi m u n k á k végzésében
azt, amit Hitler is elfelejteti, ami' m u n k á k igazi zászlóvivői. E g y e s m á r g y e n g é b b eredményt
ért
minden diktátor elfelejtett, hogy a
csoportok, m i n t p é l d á u l a sze- el az a l g y ő i „ U j E l e t " , a
ba.
nép Iegyőzhetetleh! Százakat, ezre
„Gorkij",
a
mártélyi
ket, milliókat kiirthatlak, őrültsé- gedi „Táncsics", a kisikirálysági lástyai
csorvai „ K i s „ V ö r ö s P a r t i z á n " .
Ezekben
a
geket követhetnek el,
de győzrr , I f j ú G á r d a " , a
egy héttel a határ- tszcs-kben csak most
már nem ludnak. A világ nénei Imre"-tsz
kezdték
ma Sztálin szava
lelkesíti: ,,'AV idő előtt fejezte be
a
vetési m e g a n ö v é n y á p o l á s i m u n k á k a t .
Hitler babéraira pályázik, az Hit- m u n k á t .
A tszcs J t versenye
Vásárheler sorsára jut". Nemrég hangzót'
A j ó e r e d m é n y t elérő tszcs-k- lyen folyik leggyengébben, m e r t
el a fasizmus fölött gvőzedelmeske.
1
dő nép
lángeszű
hadvezérének bein
1 jól' 1 m ű k ö d ö t tI L a<1 pártszerve
pu.
v -- ,aCl 21
-- tszcs k ö z ü l csak 8w k-öutlöutit
Sztálinnak békenvilalkozala.
zet. Á l l a n d ó t á m o g a t á s t és t a . I h o s s z ú l e j á r a t ú
versenyszerziő

vetkezeti kereskedelem útján ősz.
szehasonlitó árakban kifejezve
22
százalékkal több árut
adtak
el,
mint 1950 első évnegyedében. Ezen
belül az élelmiszerek eladása
19
százalékkal, az iparcikkek eladása
pedig 25 százalékkal növekedett,
a szovjet kormány és a S z K ( b ) p
Központi
Bizottsága
határozat*
alapján 1951 március l . é n végrehajtott újabb árleszállítás —
az élelmiszerek és a tömegfogyasztási cikkek állami kiskereskedelmi
árának
immáron
negyedízben történt leszállítása
— jelentékenyen növelte
az
árueladást az állami és a szövetkezeti kereskedelemben.
a napi árueladás 1951 márciusá.
ban 1951 februárjához viszonyítva,
összehasonlító
árakban
kifejozva
átlagosan 19 százalékkal növekedett.
Ezen belül a hentesáru eladása 20
százalékkal, a haltermékeké 15 szá.
zalékkal, az állati zsiradéké 27 százalékkal, a tej- és tejtermékeké 33
százalékkal, a tojásé 75 száza'ékkal, a pamutszöveteké 31
száza,
lékkal, a gyapjúszöveteké 17 százalékká', a konfekciós
készitmé.
nyéké 34 százalékkal, a bőrlábbfüé
81 százalékkal, a gumiiábbelié 36
százalékkal, a pipereszappané
50
százalékkal növekedett, az üveg,
porcellán és fajanszedények, bútorok és rádiókészülékek
eladása
több mint másfélszeres, a zseb- és
karórák eladása majdnem kétszeres, a kerékpároké és motorkerék,
pároké több mint ötszörös.
a tömegfogyasztási cikkek állami kiskereskedelmi árának leszál.
litásával kapcsolatban
a kolhozpiacokon 1951. márciusaiban
szintén csökkentek az árak 1951. februárjához viszonyítva.

Csongrád megye termelőszövetkezetei befejezték
a tavaszi vetéstervet
dést. H a t v a n százalékra teljesitették a n ö v é n y á p o l á s i
munká.
k a t a szentesi
járásban
lévő
termelöcsoportok. I g y a c u k o r ,
répa egyszeri k a p á l á s á t és
a
k ü l ö n b ö z ő növények saraibolását
és g y o m l á l á s á t bevégezték.
A
megye
termelőcsoportjai
a z o n b a n ne
elégedjenek
meg
eddigi
eredményekkel.
Jobb
munkával,
növényápolással
ég
többtermeléasel bizonyítsák
be,
hogy a
termelőszövetkezetek a
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á k élenjárói.

A világ népei okultak a II. világháború tapasztalatain és lömöll
sorokban sorakoznak fel Newyork(ól Sanghajig a béke sztálini zászlaja alatt.
A hitleri Németorszá''
fölött aratott győzelem megváltoz.
A külügyminiszterhelyettesek hétfői értekezlete
tatla a béke és a háború harcosainak erőviszonvát is a béke híveinél
Párizs (TASZSZ). A négy hatavilágosan kell meghatározni és
ban megegyezésre törekszik-e a h á .
javára.
A Szovjetunió történelnv
külügy miniszterhelyetteseinek
pontosan megfogalmazni.
rom hatalom kormánya, megerősígyőzelme nyomán nemcsak a nén : ura
május
7-én
Gromiko elvtárs leszögezte, hogy ti egyrészt magának az értekezletdemokráciák, de a hatalmas
Kin° előzetes értekezlete
'olytatta munkáját Az ülésen P a . alaptalan Daviesnek az a kijelen
nek egész menete, másrészt egész
is kiszakadt az imperialisták lón
(idi, Franciaország képviselője el- tése, hogy Nagybritannia, az Egye- ser egyéb tény, köztük
cából és Kinn hősi példája az e'
és
Franciaország
nyomott gyarmati népek százmi'- tökölt. Gromiko elvlárs, a Szovjet- sült Államok
az Egyesült Államok
elnökémió
képviselője
felszólalásában kormányainak
Nyugat-Németorliőibnn gvuitotta lángra a szabad
nek nyilatkozatai, amelyek egy.
•szrevételeket
tett
Daviesnek
és
szágban, valamint
a fegyverkezés
ságharc füzét.
re újabb és újabb előirányzal'arodinak
az
ülésen elhangzott területén végrehajtott katonai
in.
tokat követelnek a fegyverkeTehát az igazság is. az erő i
vilatkozataira.
tézkedésekkel csupán bizonyos „vézésre.
a mi oldalunkon, a béke híveinek
A tények — mondotta — azt bi- delmi" meggondolásaik vannak.
oldalán áll.
Van igazságunk
é<
— Kétségeinket más
olyan téEzeknek az intézkedéseknek
—
onyítják, hogy a szovjet küldött,
van erőnk! Nem kérjük, de köve ség valóban mind újabb javaslato- mondotta — egészen más a céljuk: nyek is fokozzák, amelyek a Lateljük a békét 1 S ha az imperialis- kat nyújtott be, liogy megtalálják
Manche-csatornán túl játszódnak le.
az ú j világháború előkészítése.
|a ragadozók
mindezek
ellenérr 1 kölcsönösen elfogadható alapot a
Parodinak válaszolva
leszögezte, Itt különösen azokra az óriási előmégis lángragyuitanák
a világol
amelyeket
hogy irányzatokra gondolok,
uegegyezésre a napirendben,
ad- először meg kell állapítani,
úgy a demokratikus tábor ugyan- dig a három hatalom képviselői fo- mi legyen az ellenőrzés tárgya és Nagybritannia kormánya a fegyverarra a sorsra juttatja őket.
min' galmazásbeli változtatásokra szorít, csak azután lehet az ellenőrzésről kezési verseny további fokozására
juttatta Hitlert. Egy ú j háború az
fordít.
beszélni.
óznak és
egész kapitalizmus pusztulását
je— Mint már
kijelentettük
—
— Davies — folytatta Gromiko
érintetlenül hagyják javaslataik
lenlené.
elvtárs — nem ért egyet azzal a mondotta befejezésül Gromiko elvtartalmát.
De a világ népeinek
lesz ereje
— Kitartunk amellett — foiytat- kijelentésünkkel, hogy alapunk van társ — a megegyezés a napirendmegvédeni a békét, mert velünk a a, hogy a külülgyminiszterek
ta- kétségbevonni: kivánja-e valóban a ben most attól függ, hogy hogyan
az
Egyesült Államok,
fasizmus
felett
győzedelmpsked" nácsának ülésszaka
elé pontosan három nyugati hatalom kormánya viszonyul
Nagybritannia
és
Franciaország
Sztálin! Velünk a hatalmas Boise
meghatározott faladatokat kell ál- a megegyezést a napirendben.
kormánya a négy hatalom fegyver,
Nekiink azonban alapunk
van
itani és hogy azokat a kérdéseket,
vik Párt!
zete és fegyveres erői csökkentéséerre a kétségre.
elé
Velünk az imperialista országok amelyek a külügyminiszterek
'Amiatti kétségeinket, hogy
valójá- nek kérdéséhez.
kerülnek megvitatásra.
dolgozóinak milliós tömegei! .

4 szovjet küldöttségnek
alapja
van kétségbe
a nyugati hatalmak
békés
szándékát

voiuti
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ELÓRE

fÁRTÉLET
Pártunk

elméletének

új embert

formáló

erejéről

beszélnek a megye propagandistái
Végéhez
közeledik
az oktatási
év.
kiérkezett
a számvetés
ideje, amikar elvégzett
munkánkhál
megállapíthatjuk,
mi volt a jó, amit tovább kell fejlesztenünk,
mi volt a
rossz,
amit
ki kell
küszöbölnünk.
Kétségtelen,
hogy a most
befejezés felé közeledő
oktatási
évben a
párttagság
és a pártonkivüliek
is
eddig soha nem látott
méretekben
tanulmányozták
a
marxizmust-leninizmust.
Mint
minden
munkában,
úgy itt is maguktól
a
propagandistáktól
kell tanulnunk
azoktól,
akik
az év folyamán
kemény
munkával
terjesztették
üzemeinkben
s a falvakon
a Párt
elméletét.
Afa
már
sok olyan
propagandistánk,
szemináriumvezetőnk
van. aki
második,
vagy éppen
harmadik
éve
vezet
szemináriumot
és így értékes
gyakorlati
tapasztalatokat
szerzett.

laszolt:
.Azelőtt
kuláknál
dolgoztam és nála is laktam.
Most
úgy
érzem, mintha
hályogot
téptek volna le a szememről.
Ha
találkozom
házigazdámmal,
a hutákkal,
már
nem köszönök
neki."
— Egy másik
elvtársnő
azelőtt
szintén
mezőgazdasági
munkában
dolgozott,
tőle azt kérdeztem,
hogy
mi szeretne
lenni. Hozzá
kell tennem, hogy fizikailag
gyenge
elvtársnőről
van szó, akin
meglátszik
a fiatalkori
nyomor.
Ezt
válaszolta:
„Élmunkás
szeretnék
lenni!
Adni
akarok
most már
én is a
Pártnak,
meg az államnak,
mert
eddig
csak
kaptam."
Kocsis
elvtárs
hozzászólásából
magláthatjuk, hogy a szegedi Textilkombinátban nemcsak ú j gépek,
hanem az ú j gépek mellett ú j emberek vannak már, akiket a Párt
Az elmúlt
hetekben a megyei nevelt. Megyénk legtöbb üzemében
átalakító
munkát
Pártoktatás Házában az alapfokú ilyen hatalmas
belsejében
a
és középfokú politikai iskolák veze- végzett az emberek
tői tapaszlalatcsereértekezlelet tar- P á r t elmélete.
tottak és ezen az értekezleten értékesebbnél-értékesebb
szempontok
jöttek napfényre, jobbnál-jobb gyaA nagylaki üzemből arról érkekorlati tapasztalatokkal
gazdagí- zett hír, hogy ott m á r
valóságba
tották a marxista-leninista elmélet ment át a kongresszus határozaterjesztésénele módszerét.
tainak végrehajtása. A középfokú
De hadd 'szólaljanak meg maguk politikai iskoláról öt elvtársat küa propagandisták:
lánböző párt-, vagy állami iskolákra vittek el. Lemorzsolódás azonban még sincs, mert a D I S Z poliKocsis József elvtárs, a szegedi tikai körökből pótolják a hiányt.
Textilkombinát alapfokú
pártisko- Mondanunk sem kell, hogy a nagylaki üzem pártszervezete sok
új,
láiról beszélt.
— Huszonnégy
hallgatóval
in- fiatal harcossal szaporodott meg.
•
dultunk.
Jelenlegi
létszámunk
35.
Ezt a fejlődést
úgy értük
el, hogy
Dénes Tibor elvtárs, szegedi szebevontuk
az iskolába
a
legjobban
termelő
pártonkívüli
munkásokat. mináriumi előadó arról a kérdésről
a lemorzsolódás
Van
köztük
sztahánovista,
élmun- beszélt, hogy mi
kás s politikai
fejlődésük
ugrássze- oka. Ezt a kérdést így fejti ki:
— Altalánosságban
nagy
hibájuk
rűen
emelkedik.
A
szeminárium
hogy az elvhallgatói
közül
többen
különféle a szemináriumoknak,
legtöbbször
hivatalos
beszélfunkciókba
kerültek,
sőt egy elv- társak
tekintik,
ezért merevek
a
társat
vállalatvezetői
iskolára
küld- getésnek
iskolák.
Arra
kell
töretünk, egy pedig a
minisztériumba politikai
hogy a hallgatók
saját szakerült.
Ez mind-mind
a
pártokta- kedni,
vaikkal
beszéljenek
és sajál
gontás
következménye.
dolataikat
fejezzék
ki. vagyis,
hogy
H a csak a számszerű
adatokat
a Párt elmélete
énjükké
váljék, aknéznénk, azok m á r önmagukban is
kor, nem lesz „sablonos"
a szemináaz elméleti színvonal
fejlődéséről
rium.
Általában
törekedni
kelt
nz
beszélnének, mert a szegedi Textilelőadónak
a jó felkészülés
mellett
kombinátból a politikai iskola halla szines
előadásra,
akkor
szivegatóinak 30 százaléka jövőre m á r
sen jönnek
a hallgatók
a
szeminámagasabb fokú politikai
iskolára
riumokra.
Igy harcoljunk
a
lemor.
mehet. Még szembetűnőbb, ha egyézsnlódás
ellen!
nileg vizsgáljuk meg az elvtársak
fejlődését. Szinte szemléltető
péld á j a egy-egy munkás története annak a marxi tételnek, hogy „az elmélet a tömegekbe hatolva anyagi
(Tudósítónktői).
A Szegedi Erőerővé válik." Kocsis elviárs
így mű dolgozói teljesítették a május
számolt be a P á r t elméletének
ú j t re telt nuinksfelajántásaikat. Az
embert formáló hatásáról.
április 5-től 30-ig a vállalt U ó ton— Volt egy elvtárs
a
szeminári- na alapszénmegtakarftást
1.9 száumon,
aki most lett
sztahánovista. zalékkal túlteljesítették a kazánház
Megkérdeztem
tőle, hogyan
tálja
a dolgozói. Szűcs György, Hanesernk
politikai
iskola
eredményét.
Igy vá- Mihály élmunkások és O u r k a Já-

Mi még azzal toldhatjuk meg Dénes Tibor elvtárs
megállapítását,
hogy az unalmas, sablónos szemináriumi előadás mögött m i n d i g a z
előadó kényelmessége-húzódik meg.
A kényelmesség pedig
kispolgári
szokás, amit ki kell irtanunk magunkból. Saját szavainkkal beszélni mindig könnyebb, mint
mások
gondolataival ékeskedni. A munkáshallgatók
a szemináriumvezetőktől nem szépen csillogó,
nagy
szavakat, hanem
őszinte, szívből
jövő gondolatokat várnak, feleletel
saját kérdéseikre. H a tehát az előadó őszintén érzi is, amit mond és
nemcsak érti, akkor előadása érdekes és színes. Nem hiányozhat tehát egyetlen szemináriumi előadásból sem a bolsevik szenvedélyesség,
lelkesedés. Igaza van Dénes elvtársnak: irtsuk ki a szemináriumokról a sablónosiságot, mint a tetvet!
Egyetlen őszinte gondolat
többet
ér, mint száz sablon.

Egy pillanatra,
feleszmél'.
ta, amint
aggódó,
de mosolygó
hajol föléje,
nyugtató
hangon
valamit
a kísérő ...
aztán
mély
csend.

Látarc
mond
ismét

lajtárhoz,
inni akart.
De nem irt
el odáig.
Hirtelen,
mintha
a nap
lefutott
volna az égről,
sötét
lett.
Ugy
érezte,
mély
gödörbe
lépett,
zuhan
lefelé. Később
aulótiilkölést
mentőkocsi
-jött.
Fehér
szobában
ébredi
fel
ismét. hallott,
Most itt
fekszik
a hűvös,
alig
Eleinte
nem is tudta,
hol
van.
ágyban.
Egyedül
van.
Amint
körülnézett,
ismerte
fel be- kórházszugú
ajtó mögül
halk
beszélrendezéséről
a klinikát.
Lassan
em. A nyilall
getés hallatszik.
Jó itt. A
falról
lékezni
kezdett,
hogyan
történt.
egy szakállas,
jóságas arcú,
figyelő
A tszcs tagjai
elhatározták,
hogy szemű
öregember
néz le.
Kibetűzi
a Párt útmutatását
magukévá
léve a nevét:
PAVLOV.
Tovább
is néhatáridő
előtt végeznek
a
tavaszi zelődne,
de hirtelen
görcs
húzza
mezei munkákkal.
Muris
úgy érez- össze
testét,
hasogat,
szúr,
,..
te, ő sem maradhat
el ezekről
a éget ...
ElnyujtoUan
szakad
fel
nagy
munkákról,
pedig
nehezen melléből
a kiáltás:
jaj...
jaj...
vitte már a lábu, amikar
hajolnia Futva
jön nz orvos,
mögötte
az
kellett,
szédült,
dereka
fájt.
A szü- ápolónők,
a leghátul
jövő
becsukja
léshez rövid
idő volt hátra.
Anyó- maga után az ajtói,
megkezdődik
a
sa solcszor
pörlekedett
vele,
a munka.
Ember
születik.
szomszédok
is hallották,
amint hajSietve lép ki nemsokára
az egyik
nalhasadtakor
az udvaron
lett-vstt
A húzikészülékhez
lép. Temunkába
indulás
előtt. Maris
nem nővér.
Rövid
szavak,
gyors
intéztörődött
vele. hiába
fenyegette
meg lefonál.
azonnal.
még azzal
is, hogy ír a
fiának, kedés. Műtét
nem engedelmeskedik
a menye,
ö
A délutáni
nap fénye
erőtlenül
már senki sem ebben a házban,
akár csillan
meg mégegyszer
a
csillogó
a falnak
beszélne.
Síri
is.
Maris műszereken.
Az operáló
orvos kötántoríthatatlan
maradt.
Amint
pir. penye ujjával
törli meg izzadt, vö• kadt
az égalja,
csendesen
felkelt, rösen fénylő
arcát.
Rámosolyog
az
rendet
teremtett
a ház körül. «s»- asszisztensére.
Jói sikerült
a csátzekészilelle
magának
a napi élel- szármetszés.
Az anya
csendesen,
met és elindult.
Az
öregasszony nyugodtan
lélekzik.
Alszik
a narzsörtölődött,
szidta,
ő fel sem vet- kózis
hatása
alatt.
Csecsemője
—
te. Jókedvűen,
halkan
dudorászva hatalmas,
csaknem
4 kilós fiú —
ballagott
apósa
mögött.
Nem
ér- annál
hangosabban
sír.
Egészséges,
zett ilyenkor
semőni
mást,
•mint erős
hangjától
visszhangzik
a
örömet,
ujjongást,
a jövőre
gon- szoba.
dolt.
Kinn
a folybsón
fiatal,
katonaférfi
számolja
a
cementkocKinn
vidáman
köszöntöttél:
volt ruhás
Minden
neszre
felfigyel,
leánypajtásai.
Jobban
ment a mun- kákat.
felől jön. A perka, ha Maris
ott volt közöttük.
Sze- ami a mütőszoba
óráknak,
napoknak
tűnnek.
rették.
Aztán
tegnap . .. hogy
is cek
Megunja
a kockák
egyhangúságát,
volt?
lép. Szemben
hatalmas
Nem
emlékezett
tisztán.
Olyan az ablakhoz
háztömb.
Látni,
amint
az
meleg
telepedett
a falu
fölé.
mint szürke
fölé hajolva
lányok,
fiúk
júliusban
szokott.
Vízért
indult
a asztalok

Ugy jönnek a fiafalok a Párt felé,
mintha mágnes vonzaná őket
A DISz propagandistáinak
tapasztalatcsere
a megyei Pártoktatás
Házában

értekezlete

A megyei pártoktatók
házában oktatást és a fegyelmet megszilérvasárnap lelkes fiatal sereg
gyüU dítni.
össze. A „Pórt fiai", a DlSZ-pro'Azóta úgy jönnek a fiatalok
a
pagandistái, a politikai körök ve- Párt felé, mintha a mágnes vonzazetői
tapasztalatcsere
értekezletei ná őket — mondotta. — Ma már
több ú j tagjelöltet tudtunk adni a
tartottak.
Ha a nagyterem tömött
sorain Pártnak
végignézett a
látogató, lehetetlen
volt nem gondolni a három évvel H o g y a n h a s z n á l h a t o k I f i b b e l a n é p n e k ?
Valaha a pályaválasztás
probléezelőtt lezajlott MINSZ.gyűlésekre.
'Akkor még csatatér volt az ifjúsá- mája a fiatalokat csak egy kérdés
hot keresgi mozgalom területe.
Klérus, ké- szemszögéből izgatta,
mek. árulók, kulákok fertőzték az hetek legtöbbet? Ezen az értekezifjúság lelkét. A halott német fa- leten az iskolák DlSZ-szervezeteisizmus mérge helyett az amerikai nek megbízottai már arrói számolhatlak be, hogy ez a régi kapitaimperialisták új fasizmusát
prólista szellem hanyatlóban van, éa
bálták beléjük csöpögtetni.
mind többen és többen azt kérde.
Milyen más ez a mai ifjúság!
zik a pályát választó fiatalok köNem három év, hanem három évzül: hol, melyik pályán használhatized választja el a három év előt- tok többet népemnek?
titől. A fiatalokat a nép, a
Párt
Előfordul még a példamutatás hiizzó, rajongó szeretete hatja át. Ha
valaki résztvesz az idősebbek köziil ánya. A szegedi Tömörkény-leányarról
beegy ilyen értekezleten,
nyugodtan gimnáziumból például
mondhatja: „Láttam
a jövőt". A szélt egy elvtársnő, hogy náluk is
tapasztalatcsere értekezleten ezek a előfordult az, ami egyes helyeken
a falun; a kommunisták másoknak
Az értekezleten komoly hiányos- fiatalok azt vitatták meg: miképp ajánlották a Iszcst.
Szemző Ilona
Párt
ságok is felvetődtek. Linczer János sajátíthatják et leginkább a
és Spitzer Júlia agitáltak ugyan a
elméletét,
a
marxizmust,
leninizélvtárs, a szegedi vasúttól például
pedagógiai, meg a jogi pályák érmust.
maga is elismerte, hogy az irodai
dekében, de ők maguk is a túlterhelt orvosi, meg gyógyszerészi kardolgozok nem mehetnek el szemináIfibb tudás, tfibb termelés
ra jelentkeztek. Az elvtársnő
így
riumra, ha határidős
munkájuk
Több tudás — több termelés — fejezte be hozzászólását
van. A makói tanácsnál meg egyenesen Földházi elvtárs, a tanács minden felszólalásból ez a két szó
— Nekünk kommunista fiatalokelnöke nem engedte el néha a csendül ki. Kallós elvtárs, a makói nak kell példát mutatni és azt a
propagandistája pályát válasszuk, amelyen legtöbbet
gép- és
gyorsírókat a szeminári- DISZ-szervezeit
umra, „mert dolguk volt." Ugyan- például beszámolt arról, hogy arai. tudunk használni hazánknak.
köröez a hiba előfordult a makói ta- kor megkezdték a politikai
Eredményesen harcolnak a DISZnács mezőgazdasági osztályán
is, ket, azok vezetői nem szívesen jár- szervezetek a soraik kőzé befuratak
értekezletre
és
e
miatt
a
polikodott ellenség ellen
is.
Nagy
mégpedig
éppen a mezőgazdaság
szocialista
átszervezéséről
szóló tikai körök színvonala gyenge vott. László elvtárs, a Szeged-belvárosi
anyag tárgyalásánál. Ezek az elv- Előfordult olyan eset is, hogy a DlSZ.szervezet propagandistája, elII
kerületi DlSZ.szervezet politi- mondotta, hogy egy Gugi András
társak lebecsülik az elméletet.
kai körén megállapították: „nálunk nevű volt SS-ista került közéjük,
Nehézségek mutatkoztak a jegymár szocializmus van".
aki mint kuiturfeleiős, még a vezezetelés területén. Éppen ezért ezzel
— Ezeket a hibákat — mondotta tőségbe is bejutott.
Ott klikket
a kérdéssel a jövő hét
folyamán
Kallós elvtárs — , úgy javítottuk szervezett, deslruálta, bomlasztotta
még külön cikkben is foglalkozunk,
ki, hogy a politikai kör vezetőit a a szervezetet. Kizárása után
ugösszegezve azt kell megállapítani,
városi DISZ-bizottsághoz egyenként rásszerűen emelkedett
a szervezet
hogy az oktatási
év
eredményes is behfvjuk és elbeszélgetünk
ve- ereje, ina húszan járnak tanulókörvolt. de ahhoz,
hogy
erőt
gyűjt- lük. Sőt: a makói városi pártbi- re, együttesen járnak el a szabad
sünk
az eddiginél
is nagyobb fel- zottság is nem
közös
mozilátogatáso.
egy
alkalommal pártnapra,
adatok megoldására,
még jobb -párt- nyújtott komoly segítséget a DISZ kat szerveznek.
oktatásra
van szükség.
A
propa- politikai körök vezetőinek.
Bőven éltek a fiatal elvtársak s
gandistáknak, előadóknak tehát a
A makói elvtársak
jó
munka, birálat jogával is. A felsőbb DISZnyári szünetel arra kell felhasz- módszeréhez tartozik az is, hogy a
hizottságokat élesen bírálták
azonálniok, hogy képzelt, j ó
kommu- DISZ politikai körök előtt 10-15
kért a mulasztásokért, hogy
nem
nista nevelőkké váljanak. Nevelők- perces sajlóniegheszélést
tartanak, ellenőrizték eléggé a politikai köké, akik nemcsak oktatnak, de ala- amelyen a világpolitikai helyzetet röket, a fiatalság marxista-leniniskítják, formálják is a rájukbízott tárgyalják meg. Követendő példa a ta nevetését. Ezt a hibát a jövőben
hallgatók jellemét.
egyéni foglalkozás is, amit a poli- ki kell küszöbölnie a városi, járátikai körökön már általánossá tet- si DlSZ-bizOltságoknak,
tek és ennek eredményeképpen elérték, hogy a fiatalok
nagyszám,
fl dolgozó parasztsánot
ban olvassák a szovjet és magyar
ne hanyagolta el a DISz
nos lakatos a vállalt 1.5 százalékos szépirodalmat.
Súlyos hibája volt azonban a tateljesítmény emelésüket,
az admiNagyszerű
új
tapasztalatokról
hogy
nisztratív dolgozók a határidők be- számolt be a csongrádi Rútorüzem- pasztalatcsere értekezletnek,
a
tartására tett vállalásukat
teljcsí. bö! Csajos elvtárs. A párlkongresz- az üzemek és iskolák melleit
parasztság hangja egyáltalán
nem
tették. Az összes félajánlások teljeszus előtt az üzemben 60 fiatat 100 szólalt meg. Az állami gazdaságok,
sítése
22.365 forintot eredményeszázalékon alul termelt;
ma már az egyénileg dolgozó
parasztfialazett.
csak 20 fiatal maradt a 100 száza- iok és
a
tszcs-parasztok közölt
Pusztaszert János.
lék alatt.
Mozgalmat
indítottak, végzett nevelőmunkáról csak egyethogy az üzem minden dolgozó fia. len felszólalás emlékezett meg. Selatja DISZ-tag legyen. Május l-re bes Ibolya elvtársnő a makói „Uttanulnak,
A szak-érettségiző
kollé- tervüket teljesítették. Harminc ú j törő"_t'szcs politikai
köréről begium
hallgatói.
Talán
ismerősök
is taggal szaporodott a Bútorüzemben szélt. És ez az egyetlen felszólalás
vannak
közöltük,
falubeliek.
a fiatalpk harcos serege. De nem- is azt bizonyítja, hogy az eddigiElgondolkozik.
Jó
dolguk
van csak számszerűen növekedtek meg. nél nagyobb figyelmet kell szentelezeknek
itt. Az egyikből
mérnök hnnem a pártszervezet segítségével ni a dolgozó parasztság fiai
kölesz, hidakat,
gyárakat
épít, a má- megszüntették két politikai
k ö r ű . zön végzett politikai munkára. Küsik tanítani
fog, lesz közülük,
alá kön a lemorzsolódási és a fiatalok lönösképpen azért, mert az aratás,
orvosi pályára
megy, betegeket gyó- politikai képzése a munkaverseny cséplés jó megszervezése, az ifjúságyít, új életet segít a
világra.
megalasorán csodálatos úi eredményekben gi arató-csépJő hrigádok
Alig
veszi észre, hogy
megállt vált' valósággá. 115 fiatal kötött kítása a, falun most főfeladata
a
mellette
valaki,
Lassan
fordul
hát- hosszúlejáratú
verseny szerződést, DISZ-nek. Sok olyan egyénileg dol.
ra. Vele szemben
mosolyogva,
kar- közülük 10 elérte a sztahánovista gozó parasztfiatal, legény
és lány
ján pólyál
tartva
áll egy
ápolónő. szintet.
És ma. a DISZ-szervezét van. akik 2—3 holdnyi földjét szüA fehér
csomagból
ráncos-piros, megszervezte, hogy a 10 sztaháno- leiknek ha learatták, utána cséplőde ismerős
arc tűnik
elő. A fia. vista vasárnaponként
5—5 fiatal- brigádokba, aratóbrigúdokba mehetSzéles
válla
megremeg
egy
pilla- nak átadja munkamódszerét.
nének. Óriási munkaerőtartalék ez
natra.
Szűk
lett hirtelen
az egyena falun. A DISZ falusi feladatait
Nemcsak a csongrádi Bútorgyár,
ruha, szinte szétfeszíti
mellét
a bolazonban csnk úgy tudja leljesíte.
dogság.
Szeretné
magáhozszoritani de a szegedi Textilkoinbinát, vagy ni. ha jól működő üzemi és iskoazt
a hangosan
szuszogó
életet. a szegedi Szőrméiizein
mind-mind lai propagandamunkáját kiterjeszti
Erősnek,
nagynak
érzi magát,
nem nagyarányú fejlődésről
számolhat- az eddiginél sokkal szélesebb mékérhetnének
tőle olyat,
amit
meg
retben a falura ti. A DISZ járási,
Tószegi Mihály
elvtárs városi és falusi bizottságai a vene tenne. Hegyeket
mozdítana
el, a nak be.
Nagylakról
löbbek
között
arról
beTisza vizét elhordaná,
ha
kívánnák.
zetőségválasztás mellett most a faclégeé lanyhán lusi munka, főleg a középparaszt
Hosszan
gyönyörködik
a
kisln- szélt, hogv náluk
végzett
munka
gényhen,
holott alig az orra
lát- működött kezdetben a DISZ. segít- fiatalok között
a
legna.
szik ki a sok fehér
holmi
közül. ségért a Párthoz fordultak. A p á r t , megjavítására fektessék
gyohb súlyt.
Később
jut eszébe
Maris.
Kérdezszervezet segítségével sikerűit
az
né. .. de éppen most tolják
ki a
mntöszobából,
Erős
altatószag
árad, amint
a beleghordókoesi
elSegítséget nyújttink a hős koreai népnek
megy mellettük.
Sápadtan,
mosolyogva int szemével
férjének.
Amint
Az
Ujszegedi Kenderszövőgyár a hős koreai népnek, hogy ezáltal is
pillantása
a /tóra
esik.
boldog
MNDSZ-a&szonyai
nagy
érdeklő- segítsük szabadságharcukat.
öröm. Arad az arcáról.
Túl
bágyadt
Mi szabad és boldog hazában, j ó
déssel
fordullak
az
M
N
D
S
Z
orszáa beszédhez,
de szürlce szemei töbharcolunk a békéért,
gos vezetőségének felhívása
felé, munkánkkal
bet mondanak
minden
szónál.
amely a koreai gyermekek megse- függetlenségünkért, amelyet a SzovAz ápolónő
átadja
egy
„pillanat- gítésére. gyűjtésre hiv fel minden- jetunió és hős hadserege hozott el
ra" fiát az apának.
Most ö mu- kit. Mi mindnyájan egyöntetű lel- számunkra. Az igazság a Szovjetlatja- meg először
anyjának.
A kesedéssel csatlakoztunk
a felhí- unió és az általa vezetett béketábor
fiatalasszony
felemelkedik,
hogy váshoz.
oldalán varn és ezért győz a koreai
jobban
láthassa.
Juci nővér
akaMi, dolgozó
nők,
testvériesen nép. A mi segítségünk is egy csepp
ratlanul
is hátrább
lép. Az
alkoa koreai nép
megsegítésére irányi nap aranyos
fénnyel
vonja be együttérzünk minden koreai édes- nyuló mozgalomban. Ezzel is lehea kis csoportot.
Hajdani
béresgye- anyával. akik fegyverrel kezükben, tővé tesszük, hogy a koreai nép is
rek vállán
szemvakitóan
csillannak saját, vagy gyermekeik élete á r á n minél eáőbb boldog,
szocializmust
meg a hadnagyi
csillagok,
Is harcolnak szabadságukért és egy- építő békét teremthessen magúnak.
Az utcáról
zene. induló
hallatszik ben a mi szabadságunkért is. EzMárki
Andrásné,
ért teljes szívvel és lélekkel a lehefel. május
1-él ünnepli
a
város.
sz Ujszegedi Kender- és Len"
szövő dolgozója..
Hódi
Erzsébet. tő legnagyobb segítséget n y u j t j u k
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A piros versenyzászló újabb erőt ad a mezőgazdasági munkák
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Mivel érdemelte ki a dorozsmai „József Attila"-tszcs , a járás legjobb termeiőcsoportja' címet?
1
Termelőszövetkezeti
mozgalmunk
fejlesztésében
igen nagy
jelentősége
van a termelőszövetkezeti
csoportok
jó munkájának.
Az ö
példamutató
munkájuk
nyomán
látják
be az egyénileg
gazdálkodó
parasztok
a nagyüzemi
szocialista
gazdálkodás
fölényét.
Egyénileg
dolgozó
parasztjaink,
ha a termelő csoport
földje
mellett
mennek
el,
megállnak
pár percre, megbírálják
a csoporttagok
munkáját,
összehasonlítják
a csoport
vetéseit
az ő vetésükkel.
Az
összehasonlítás
yt&n minden
dolgozó
paraszt
elismerően
nyilatkozik
a csoport
munkájáról.,
A tszcsk dolgozói
az elsők, akiket
hajnalban
kint a
földön
lehet látni.
Csoportosan,
vidám
nótaszóval
indulnak
munkába
a bri.
fádok,
_

Közös harc eredménye a kitüntető cím
A dorozsmai „József Attila''-tszcs
jjagjai különösen jó munkát végeztek
az idén. Ezért nyerték Ü a „járás
legjobb termlőcsoport)a" címet. M á r
megkapták a j á r á s i tanács piros
gelyemzáselaját j ó munkájukért. Ez
a zászló m a m á r a csoport irodáj á t dísziítd. A zászlóátadási ünnepségen a csoport minden tagja úgy
érezte, hogy a zászlóból egy kis dar a b az övé is, ó is alaposan kivette részét a munkából. Közös harcuk, közös fáradozásuk eredménye
a kitüntető cfm: „a járás legjobb
termeiőcsoportja."

záfogtak a szántás-vetésihez. Februá r végén m á r a földben volt a cukorrépa, meg a borsó is. A maguk
erejéből készítették el a melegágyat is, amelyből a palántákat ki
is ültették.
Az é l e n j á r ó k
A brigádok között megindult versenyből Varga
Lajos és
Balogh

A baráti
axeretet
búcsúzott
el
a szovjet

Miksd János elvtárs, a csoport elnöke ezen a felejthetetlen napon
Kedden reggel a Mfigyar
Írók
igya:
visszapillantást vetett a
múltba.
Szövetségének
küldöttsége jelent
Eszébe jutott a csoport megalakumeg a ferihegyi repülőtéren.
lása éta eltelt nehéz, küzdelmes időA z írókongresszus szovjet vendészak.
geit: Borisz Polewoj, Konsztantyin
Visszapillantás a m ú l t b a
Fégyin és Szemjon
Babajevszkij
Sztálin-díjas Írókat búcsúztatták.
1949 augusztusában alakult meg
A repülőgép indulására várakozp. csoport A z indulásnál 226 hold
va a magyar írók megkérték szovföldjük volt. A tagok többsége azjet írótársaikat, írjanak
néhány
előtt kulákeseléd volt. A demokráüdvözlő sort számukra. A szovjet
cia adott nekik a felszabadulás
írók eleget tettek a kérésnek. BoUtán p á r hold földet. De mindanyrisz Polevoj többek között a követnyian rájöttek arra, hogy ha öszkezőket üzente a magyar íróknak:
pzefognak,
közösen
dolgoznak,
,jMosl, amikor
elhagyom
a vendégkönnyebb lesz a munka s a termés
szerető népi Magyarországot,
örökrrvégra több lesz. így alakult meg a
re itthagyom
szivemnek
egy darabcsoport. Nehezen, sokszor
bukdáját. Az önök nagyszerű
előrehalacsolva haladtak előre. Voltak ködása, az a hatalmas
munkalendüröttük olyanok is, akik megtántolet, amelynek
szemtanúi
voltunk
a
rodtak a kezdeti nehézségek láttán,
magyar
gyárakban
és
üzemekben
í g y csökkent le a csoport taglétlett látogatásaink
során, örömet okoz
száma 82-ről 22-re.
minden
becsületes embernek,
akinek
De bajok mutatkoztak a munka drága
a béke ügye » a népek
igazi
megszervezése körül is. ,JEgyenlös- szabadsága.
d i " alapján osztották szét maguk
— Kedves Elvtársakt
Szívből
ki.
között a pénzt. Ennek az lett a kövámunk
önöknek
sikereket.
Várjuk
vetkezménye. hogy aki kevesebbet
az önök újabb
könyveit,
amelyeket
dlolgozott, ugyaannyit keresett, mint
Budapesten
és Moszkvában,
Prágáaki ielldismerestesebben
végezte
a munkát.
A mnnltaverseny előrelendítette
a esoport m u n k á j á t
Rákosi elvtárs február 10-i beszéde döntő változást hozott a csoport éleiében. Belátták a csoport
tagjai, hogy ilyen körülmények között nem lehet példamutató munkát végezni. Megindult náluk is a
munkaverseny, megalakultak a brigádok, verseny fejlődött ki a brigádok és az
egyének közölt is.
Hasznos újítást vezettek be munkájúkban az idén tavasszal. A brigádoknak kijelöltek egy-egy egyenlő
darabot minden növényféleségből.
Ezeket a földterületeket a vetéstől
kezdve a brigádok gondjaira bízzák egészen a betakarításig. Munka közben át-átpillantanak a brigádtagak a másik brigád földjére,
vájjon azok hol tartanak az egyelésnél, vagy k a p á l á s n á l E z a munkamódszer nagymértékben hozzájárul a verseny továbbfejlesztéséhez.
Időközben gyarapodott is a csoport. M a m á r 372 hold földjük, 67
tagjuk van.
A munkavenseny
megszervezése
után mindig jobb és jobb eredményeket értek e l A község egyénileg dolgozó parasztjai
elismerően
beszéltek egymás között a csoport
búzájáról, cukorrépájáról.
A z idén tavasszal idejében hoz-

A Tito-fasiszták már 1950 októbere óta nagy lármát csapnak
a
Banja Luka-Doboj útvonal megépl.
tése körül. Világgá kürtölték, hogy
az útvonal megépítése „nemzeti érdek", az ország gazdasági fejlődésének „legfontosabb objektuma".
A munkára „önkéntes alapon" az
ifjúságot szerelnék megnyerni.
Persze az útvonal megépítésének
semmi köze nincs Jugoszlávia gazdasági fejlődéséhez, de annál több
köze van
a Tito.klikk eszeveszett háborúra készülődéseihez.
Ma, amikor már mindenki előtt
világos, hogy a Tito-klikk
Jugoszláviát nyíltan az imperialista támadó blokkhoz csatolta, az is világos, hogy annak az útvonalnak az
építése azt a célt szolgálja,
hogy
kiszélesítse a stratégiailag
fontos
útvonalak hálózatát, amelyek Jugo.
szláviét a trieszti és ausztriai amerikai hadi támaszpontokkal
kötik
össze. Ezenkívül ezt az utvonalat
akarják felhasználni
a Triesztből
és Ausztriából Jugoszláviába
irányuló hadianyagszállításokra, amelyeket az
imperialisták
egyrészt
Jugoszlávia
központi
megyéibe,
másrészt a népi demokratikus országok határaira küldenek.

ségeket okoznak emberben és ha.
dianyagbanA néphadsereg egységei a keleti
partvidéken május 7-én lelőtték az
ellenség három repülőgépét.
Phenjan körzetében a néphadsereg légelhárító
egységei lelőttek
kél B-29.es repülőgépet és foglyulejtettek öt pilótát.

A francia kormány június 17-re kitüzle
az új választásokat
Párizs (MTI). A francia nemzetgyűlés jobboldali többsége
hétfőn
éjjel 332 szavazattal 248 ellen második
olvasásban
megszavazta a
választójogi reformról
szóló törvényjavaslatot, temelynek célja —
mint ismeretes — , a Kommunista
Párt parlamenti képviseletének
a
lehelő legnagyobb mértékben
való
csökkentése.
A francia minisztertanács hélfőn
elhatározta, hogy a választásokat

meghatottságával
Magyarországról
íróküldöttség
ban és Pekingben,
valamennyi
szabad országban
forró szeretettel
fogadnak
majd. A
legjobbakat
kívánjuk
önöknek."
Konsztantyin Fégyin ezeket írta:
,Most,
itt a repülőtéren,
néhány
perccel Moszkvába
indulásunk
előtt,
még inkább
érezzük,
mennyire
közel hozott bennünket
Önökhöz
Icongresszusuk
néhány
napja.
Legyünk
mindig
ugyanolyan
barátok
és testvérek, mint ezekben a
felejthetetlen
napokban
I"
Szemjon Babajevszkij ezeket írta:
„A hála érzésével
hagyom
el önöket
és vendégszerelő
országukat.
További
nagy
sikereket
kívánok
Önöknek".
A magyar írók mély meghatottsággal vették a szovjet íróknak a
búcsúzás perceiben papírra vetett,
szívből jövő sorait, m a j d még egyszer meleg szeretettel, igaz barátsággal vettek búcsút egymástól a
magyar és a szovjet írók és az itthonmaradtak még sokáig integettek
a Moszkva felé szárnyaié ezüstszín ű gépnek, amely az utasok között
a magyar írók három igaz barátj á t és példaképét vitte m a g á v a l

A jugoszláv ifjúság nem nyújt segédkezet
az ország elpusztításához

A k o r e a i néphadsereg f ő p a r a n c s n o k s á g á n a k
hadijelentése
Phcnjan (TASZSZ). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelentfi:
A néphadsereg egységei
szoros
együttműködésben a kínai önkén,
tcsek osztagaival, valamennyi fron.
fon sikeresen visszaverik az ellenség ellentámadásait és nagy veszte-

Kálmán növénytermesztő brigádja
tiint ki. De a csoport minden brigádjának tagjai is lelkes munkájukkal a nyomukban haladnak.
Miksi elvtárs kint járt egyik nap
a csoport répaföldjén. Éppen a répát egyelték. Feltűnt
neki, hogy
Fodor
Erzsébet, a csoport
egyik
fiatal tagja jól a többiek előtt jár.
Közelebb ment hozzá és ekkor vette csak észre, hogy Fodor Erzsi
egyszerre két sort egyel.
M á j u s elseje tiszteletére elvégeztek minden vetési munkát, a borsót megkapálták, a répát kiegyelték és a szőlőt is rendbehozták. Fáradhatatlan munkájuk eredménye,
a versenyzászló ott díszíti m á r a csoport irodáját és biztatást, erőt ad
az ezután jövő nagy munkára, az
aratásra, cséplésre. Mert ezt a
zászlót meg akarják tartani s továbbra is a járás első termelőcsoportja akarnak lenni.

Azonban ennek az útnak nemcsak
stratégiai jelentősége van,
hanem
pontosan beleilleszkedik
a
Titobada gálád,
a jugoszláv nép
kifosztására
irányuló terveibe.
A Banja Luka—Doboj útvonal egész
sor bányamedencét köt majd össze
a fő vasútvonallal, amelyen
keresztül az ország gazdag természeti
kincseit
az Imperialista államokba szál.
ütjük át.
4zon a vidéken, ahol az útvonal
keresztül halad, több mint 200 ezer
hektár megművelt terület
fekszik.
'A' Tito-banda természetesen
arra
számit, hogy az új útvonal segítségével sokkal gyorsabban és
nagyobb mennyiségű mezőgaz.
daságl terméket tud majd kiszállítani.
Mindezek a tények világosan mutatják, hogy a Banja Luka—Doboj
útvonal megépítése az agresszív támadó terveket, a jugoszláv nép kifosztásának és
az
imperialisták
még fokozottabb
kiszolgálásának
célját szolgálja.
A jugoszláv Ifjúság
azonban
nem hajlandó segédkezet nyuj.
tani az ország elpusztításához.
Az úgynevezett „harcosok
szövetségének"
közelmúltban
lezajlott
kongresszusán még Rankovics
is
kénytelen volt beismerni, hogy
az ifjúság erősen
ellenáll az
ország mllltarlzálásának.
Az ifjúság tisztában van — már
az eddigi tapasztalatok alapján
is
— azzal, hogy az útvonal építőinek szörnyű munkafeltételek mellett kell dolgozniok. Nem felejtették el, hogy
a
Samag—Szarajevó
útvonal
épftésénél több mint 420 Ifjú
vesztette életét
és hogy a legtöbben fizikailag teljesen leromlottan,
betegen, sokan
pedig

egész
életükre
megrokkunva
június 17-én tartják meg, a mostatértek vissza a munkából.
ni nemzetgyűlést pedig június 4-én
Mycn körülmények között értheoszlatják fel.
tő, hogy az ifjúság a legszélsőséAz új nemzetgyűlés július 5-én
gesebb terror ellenére sem hajlanül össze.
dó az „önkéntes" munkára.
Nem
A mostani nemzetgyűlés mandá- fér kétség ahhoz, hogy a jugoszláv
tumának
megrövidítése
ügyében, ifjúság, amely hü maradt népéhez
kedden fog szavazni. Az alkotmány és elszántan harcol az ország szaszerint ugyanis
a nemzetgyűlési badságáért és függetlenségéért, nem
ciklusnak csak ez év november 9. lesz a titóisták eszköze háborús po.
litikájuk végrehajtásában.
én kellene végetérni©, ,

„Klement GoHwald Urnák, a Csehszlovák
Köztársaság elnöké,
nek, Prága.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a magam nevében
kérem Ont, Elnök Ur, fogadja legszívélyesebb
szerenesekívánataimat
Csehszlovákia felszabadulásának halódik évfordulója
alkalmából.
A
magyar nép ezen a napon szívből üdvözli azokat a jelentős eredményeket, amelyeket a szövetséges Csehszlovák Köztársaság közös fel.
szabaditónk, a nagy Szovjetunió önzetlen segítségével a népi demokrá.
cia megszilárdításában, a szociális la építőmunkában elért.
További sikereket kívánok a baráti csehszlovák népnek és meg
vagyok győződve arról, hogy az egyre jobban
elmélyülő magyarcsehszlovák barátság továbbra is szilárd támasza lesz a Szovjetunió
veze'ésévrl az emberiség jobb jövőjéért kiizdő béketábos* ügyének.
RÓNAI SÁNDOR
a Magyar Népköztársaság
elnöki tanácsának elnöke".
,

*

Dobi István távirata Antonín Zapotoczky elvtárshoz
„Antonin Zapotoczky úrnak, a Csehszlovák-Köztársaság
kormánya miniszterelnökének, Prága.
A Csehszlovák Köztársaságnak a dicsőséges Szovjel Hadsereg
által történt felszabadítása hatodik évfordulója
alkalmából
fogadja
Miniszterelnök Ú r a magyar nép és a Magyar Népköztársaság kormánya legmelegebb üdvözletét.
•
i
A magyar nép testvéri együttérzéssel vesz részt Csehszolvákia
felszabadulásának megünneplésben. A magyar és csehszlovák népet,
amelyek a nagy Szovjetunió oldalán a béketábor soraiban közös harcot folytatnak az imperialista háborús gyújtogatok és ügynökeik ellen, az elszakíthatatlan barátság szálai egyre szorosabban fűzik egymáshoz. Egyre szélesedő együttműködésünk további sikereink biztos
záloga. Kívánom, hogy a baráti csehszlovák nép újabb nagy
győzelmeket érjen el a szocializmus építésében
és a békéért
folytatott'
harcban.
Dobi
István,
a Magyar Népköztársaság mini-z.
tertanácsának elnöke."

A növényápolási munka harci feladat
A tavaszi mezőgazdasági munkák
sikerrel való teljesítése
nagy feladat elé állítja Szeged, de az egész
ország dolgozó parasztságát is. 'Az
áprilisi és májusi esős idő nagyon
neveli a növényeket, de még jobban a gyomokat. Ezért nagyon fel
keli készülnie minden becsületes
dolgozó parasztnak a növényápolá.
si munkák időben való elvégzésére, A tavaszi szántás-vetés idejében
való elvégzése
csak
alapja nagyobb terméseredményeinknek, de
ezt követnie kell a gondos növényápolásnak, A terméshozam emeléséért folytatott harcot csak akkor
nyerjük meg, ha a minisztertanács
kétéves növénytermesztésről szóló
határozatát teljesítjük.
A muttévi
helyes növényápolás
eredménye,
hogy állami gazdaságaink 35, termelőszövetkezeteink 25 és az egyénileg gazdálkodó parasztságunk 10
százalékkal emelte az átlagtermést.
A felszabadulás
óta nem volt
ilyen kedvező tavasz. A több ' termés, a magasabb terméseredmény
elérése megköveteli,
hogy jobban
készüljenek fel dolgozó parasztjaink a növényápolási munkák
időben való elvégzésére. Kukorica vetéseink 90 százaléka már kikelt, a
legfontosabb most a növényápolási
munkák között a burgonya, napraforgó, takarmányrépa,
cukorrépa
és egyéb korai növények kapálása,
a len, a kender, a zab ós a tava.
szi árpa gyomtalanítása. Nagyon jó
és hasznos, ha dolgozó parasztságunk a megcserepesedett kukorica
vetéseket Ikönnyű fogassal megfogasolja.
Dolgozóó parasztságunk ma már
tudja, hogy a termelés egyes szakaszainak végrehajtása nem csu.
pán szakkérdés
vagy
termelési
kérdés. Elsősorban politikai
feladatok ezek: biztosítani a dolgozó
nép több és jobb kenyerét. Biztosítani fejlődő iparunk nyersanyagszükségletéi biztosítani
megnőve,
kedett munkásosztályunk
élelemmel való ellátását.
„A növényápolási
munkák időbeni elvégzésére biztostlék a dolgozó
parasztság
versenylendülete,
amelyet a Magyar Dolgozók Pártja
II. kongresszusának
tiszteletére indítottunk" — mondotta Kocsárdi Ferenc 9 holdas dülőfelelős.
Kocsárdi Feronc élenjár a növényápolási munkák
elvégzésében
is.
Egy hold répáját már kiegyelte és
kétszer megkapálta,
a napraforgó
másodszori kapálását most fejezte
be. Becsülettel sorakozik fel mögé
Bárkányi Márton középparaszt, D E .
FŐSZ vezetőségi tag is, aki a répa
és a napraforgó kapálását befejezte, kukoricáját pedig négyzetes vetéssel végezte el. Csonka Vince Tisza Lajos-utca 43 szám alatti dolgozó paraszt egy hold burgonyája
a legszebbek közé tartozik. 'A' kapálást május 8-án befejezte.
A korai növények kapálása után
nyomban sor kerül a kukorica kapálá-sára. Ezt a murikát is
meg.
kezdte do'gozó parasztságunk. Katona Pál 12 holdas
középparaszt
kedden Nagyfeketén elvégezte
a
kulkoricplkapálást. Frank János
ég
Száz János Felsővárosi-feketeföldekrt.i lakó dolgozó parasztok már
7-én elvégezték
a kuikorioakapálást. Sorolhatnánk tovább azokat a
dolgozó

parasztokat,

aátik

becsül©-.

tesen végzik a növényápolási m i m é
kákát és élemjárnak azok elvégzésében.
A növényápolási munkák
végzése mellett
dolgozó parasztsá.
gunkmak nagy gondot kell fordítania a meglévő takarmánytermő t e ,
rületek kihasználására és a takarmány helyes ápolására. Az állattenyésztésről Szóló minisztertanácsi határozat kimondja: állatállományunk létszámát olyan mérték^
ben kell emelni, hogy az 1952-es
év végére 2.8 katasztrális s z á n t ó ,
földre jusgon
egy számos
áltat.
Dolgozó parasztságunk
tisztálban,
van azzal hogy az állattenyésztés
milyen jövedelmező,
mind
saját
maguk, mind
nemzetgazdaságunk
számára. Haladéktalanul
gondoskodni kelt ezért a lucernák levágásáról. Ha azonban halogatjuk
a
lucernák levágásét, akkor
csíkkentjük a következő
lucernatermősünket, mert később fakad a k ö ,
vetkező. A szénatermő területeket
is idejében kell lekaszálnunk.
DÉFOSZ-szervezeteink
segítsék
a dolgozó parasztságot a növény,
ápolás időben való
elvégzésében.
Mutassanak példát vezetőségi tagjaink, d ül őf elei őseink a növényápolási munkák végzésében. Snervezeteiink vezetőségei kérjenek tanácsot
a. pártszervezetektől a mezőgazdasági munkák
elvégzésében.
DÉ
FOSZ-szervezeteink és dülőfelelő.
seink leplezzék le a kulákokat, akik
nem akarják a növényápolást időben elvégezni, mint például
Tóth
Kálmán Vásárhelyi-sugárút 19. sz.
alatti kulák is, aki kereken megtagadja a föld megmunkálását. Itegyen minden do'gozó paraszt
tu.
datáJbau annak, hogy a jó növény,
ápolási munka
nagyobb
terméseredményt biztosít nemcsak saiáf
maga, hanem az egész dolgozó nép
számára. A növényápolási munkák
időbeni gondos elvégzése harci fe adat ötéves tervünk sikere és a
béke megvédése érdekében.
Bán Béla,"
JJÉFOSZ szegedi titkár.

Rendbehozzák
a Szegedi
Gőzfürdő
épületét
Már 30 éve esedékes volt a gőzfürdő épületének külső rendbehozása. Most az ötéves terv második
évében lehetővé vált, hogy
erre
a munkára is sor kerüljön. A Tatarozó Vállalat dolgozói, kőművesek,
bádogosok egymással
versenyezve
hozzák rendbe, teszik
széppé az
eddig elhanyagolt állapotban
lévő
épületet.
A városi tanács pénzügyi osztálya 30 ezer forintot bocsátott
a
fürdő rendelkezésére, hogv a szűk
iszap-gyógy oszlályt áthelyezzék a
szomszédos Jerney.féle házba. Ezáltal a felszabadult
részt állandó
közös strand céljára rendezik be.
Az ujszegedi versenyuszoda,
a
partfürdő és a „Béke"-uszóház teljesen üzemképes állapotban várja a
pihenni, szórakozni vágyó dolgozókat. 'A ,,Szabadság"-úszóház is három hét múlva
a dolgozók ren-a
delkezéséro áll.
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Egy hosszúlejáratú versenyszerződés

TÖRTÉNETE
Csöke Ilona, a
dolgozója
megkapta
a
szolgáló
lapot kitöltés
Jelzi azt, hogy Rákosi
iésert is.

Szegedi Kenderfonó
előkészítőjének
láncorsózó
hosszúlejáratú
versenyszerződés
megkötésére
végett. A lapon Rákosi
elvtárs
fényképe
van.
elvtárs vezeti a dolgozók
harcát
a
többterme-

Csöke Ilona szeretetlel
nézi a képet. Kezébe veszi a tollal, bemártja
a tintába és gondolkodik.
Vájjon
mit vállaljon?
Eszébe jut a
mult. Elvonul
előtte egész élete. Látja
édesapját,
akinek
egész
télen
•nem volt munkája
Kőmíívessegéd
volt és bizony akkor még
nyáron
is örült az, aki a szakmában
el tudott helyezkedni.
Látja
a
testvéreit,
akiket egymásután
vittek a temetőbe,
mig végül
a tizenhatból
csak
heten
marMtak.
Eszébe
jut,
hogy már ö is tíz éve
dolgozik
itt a gyárban.
Látja
maga
előtt romokban
a gyárat,
a
bombatámadások
után.
Most felderül
az arca ... Felszabadidtunk
,.. Vége a háboi-únak...
Újjáépül
a gyár...
Visszahozzák
a gépeket, újra
dolgoznak,
'A Kommunista
Párt leleplezi
az üzem
szabotáló
vezetőit.
Államosítják az üzemet.
Ekkor
kezdődik
csak igazán a munka. Sztálin
elvtárs
70. születésnapjára
indul az első verseny itt az üzemben.
Emlékszik
rá, milyen
izgatottan
készüllek.
Látja
a feldíszített
gépeket,
jó.
kedvvel
dolgozó
társait..,
Mennyivel
más ez a kép, mint a
felszabadulás előtti!
Akkor
majdnem
minden
dolgozóra
jutott
egy
hajcsár
és mégis hol maradi
az akkori
teljesítmény
a mostani
teljesítmények
mögött?
De hiszen most miénk a gyár, magunknak
termelünk.
Be is bizonyosodott
tavaly is. Többel termeltem,
több fizetést kaptam
és vettem magamnak
egy kerékpárt
azon a pénzen, amit
megtakarítottam.
Hogy őrültem
neki és hány dolgozó ment üdülni
a nyáron!
Most itt
van elöltem cz az ív. Mit is írjak vájjon
rá, hogy méltón
kifejezze
köszönetemet
a Pártnak,
amelynek
tagja lettem cs azt, hogy
élelem
8z6p és hogy most békében
élek?
Elindult
a papíron
a toll,
írta:
„Vállalom,
hogy normámat
105 százalékról
107
százalékra
emelem,"
Megmulatom
munkám,
fokozásával
is, hogy Sztálin
elvtárs útmutatása
nyomán
én is harcolok a békéért
és tervteljesítésemet
is
felemelem
97 százalékról
98 százalékra.
De neml Ügy kell majd dolgoznom.
hogy elérjem
a száz százalékos
tervteljesítést.
Hiszen
csak
úgy tudjuk
sikerrel
befejezni
ötéves tervünket,
ha én is teljesítem
a
rámesö
részt...
Elindult
újra a toll és írta:
„Vállalom,
liogy munkámat
százszázalékos
munkafegyelemmel
végzem, soha önhibámból
nem kések és nem mulasztok.
Az anyag tisztaságára
is vigyázok
és a gépem körül is vigyázok
a
tisztaságra,"
De még itt .van május elseje ... Hát erre mit ajánljak
fel, hogy
én is méltón
készüljek
erre az ünnepre.
Milyen
jó is nekünk,
mi
munkával
készülhetünk
május
elsejére.
Az imperialista
országokban
pedig hány dolgozónak
nincs munkája,
akiknek meg van, azok
sztrájkkal fejezik
ki szolidaritásukat
a munkanélküliekkel,..
Mi itt
újjáépítjük az üzemeket
és hány új üzemet is építettünk
már a
felszabadulás óta, amelyekben
a béke megvédéséért
dolgoznak
a munkások.
Az
imperialista
országokban
leállítanak
sok üzemet, hogy a háború
céljaira
dolgozó
üzemek
több nyersa nyagol kaphassanak.
Háborút
akarnak, de mi nem engedjük.
Én sem ! ..,
Menyasszony vagyok és még ebben az évben meg lesz az esküvőm. Békében
akarok
élni és harcolok
is ezért. Nem akarom,
hogy
újra rommá
váljék
a gyár. Dolgozni
akarok.
„Vállalom,
hogy a munkám
minőségét
május
elsejére száz szá.
Zalákra
emelem és a selejtet 0.5 százalékról
0.2 százalékra
csökkentem. Kihasználok
minden
deka anyagot,
hogy minél kevesebb
vesszen
kárba,
mert tudom, hogy minden
méter
anyaggal
a
szocializmus
épitését segítem elő.
Elkészült
a hosszúlejáratú
verseny szerződés.
Megleltek
a sorok.
Ezek a szavak is kifejezik,
hogy
Csöke Ilona jobb munkájával
harcol
a békéért. Azóta is sokszor m.egnézi
ezt a kis lapot, amelyen
feltünteti elvégzett
munkájának
eredményét.
A .május
elsejei felajánlást
teljesítette.
A másik
felajánlást
is biztosan
teljesíti,
sőt
túlteljesíti,
mert tudja, hogy az ő munkája
is fontos ötéves tervünk sikeres befejezéséhez
és a békéért folytatott
harcunk
sikeréhez.
Szalma
Rózsa.

E G Y N A P országokon
Amerikában
fíl
dollár
egy leány
ára
O'Brien. amerikai munkanélküli,
olyan mint a többi sokmiHiú — hatodik hónapja koplalt már feleségével és két gyermekével, amikor
elhatározta, hogy kéregetni áll ki
a z utcára családjával együtt.
Igy
találkozott össze Mr. Glowerrel, a z
egyik
benzinkút
tulajdonosával,
akinek mellesleg olajfinomító telepe is van, Mr. Glower alamizsnát
nem adott ugyan O'Briennek,
de
leszidta, amiért koldulással akarja
fenntartani magát, mondván, hogy
a leányáért ,,szép pénzt" kaphatna.
A kétségbeesett apa úgy futott ei,
mint egy megsebzett vad. Glower
utána szólt:
— Én holnap is vevő vagyok rá.
Gondold meg, és gyere vissza.
Brien este sírva beszélte el feleségének a benzi'kutas ajánlatát,
két napig tépelődtek, még azután
visszamenteik
Mister
Glowerhez,
oki mégegyszer megnézte a 15
éves leányt, azután
kije'entette.
hogy 5 dollárt és 5 hordó benzint
hajlandó érte adni — többet nem
ér!
O'Brieniék akkor már két napja
nem ettek, megölelték a gyermeket
és szégyenkezve vették fel a pénzt,
amelyből jóllakhattak — egyszer...
Ez az igazi amerikai életforma,
de erről nem beszél az „Amerika
hangja".

Ujabb pofon
ax angolok

csattant
arcán

Attlge az angol alsóház áprilisi
ülésén bejelentette, hogy a
brit
tengeri erők parancsnokságát
az
U S A veszi át. Bejelenlését az alsóház olyan közömbösen vette tudomásul, mintha egészen természetes
lenne, hogy Anglia nem alkalmas
a tengeri flotta vezetésére.
A
„csendet" a kivénült háborús bo-

át

hóc: Churchill készitette elő,
aki
mint idült alkoholista tette magát
érdemessé az angol politika irányítására. Az a kis töredék, amely
felháborodott a bejelentésen, szó.
hoz sem tudott jutni a többségben
lévő labourok és konzervatívok
mellett.
A bejelentés súlyát csak most
kezdik felfogni, amikor intézkedés
érkezett a tengeri flotta .parancsnokságának tényleges átadására. Ezzel olyan pofont mértek Anglia arcára, az Óceán túlsó partjáró',
amely Indiában és a Közellkeleten
csattan majd ei, amikor flottája
után a kizsákmányolt gyarmatokat
és természeti kincseit lesz kénytelen
amerikai ..parancsnokság" alá he_
helyezni.
„Ea a> út a

hadseregé u

Truman .tisztában van vele, hogy
csak addig tudja megtartaná a maga és a tőkések uralmát az USA
felett, amig el tudja hitetná a világ megtévesztett népeivel, hogy a
háború küszöbön van és ennek
útját egyediül ő képes elállni. Ennek kell tulajdonítani, hogy minden
eszközt fe'használ a háborús hi&ztéria növelésére. Hogy ezek
az
eszközök kezdenek gyerekes naivságokiká fajulni, az nem zavarja a
washingtoni
kormányt, amelynek
ilyen együgyű intézkedését ismerteti a z Action című lap legutóbbi
száma.
Eszerint az egyik New-Yorkba
vezető főút torkolatánál táblát helyeztek el ezzel a felírással: „Vigyázat, figyelje a háború kitörését,
mert attól loezdve ez az út a had.
sereg számára lesz fenntartva."
A lap hozzáteszi, hogy úgylátszik Amerika ezzel is fokozni tud.
j j a a háborús hangulatot az USAban.

*

Raríhirek

Felhívjuk alapszervezeteink figyelmét, hogy az alapfokú politikai
iskolákon „Népgazdaságunk ötéves
terve" című témakörhöz Gerö elvlárs kongresszusi beszédéi át lehel
venni a Pártoktatás Házában.
Agit. prop.
osztály.
Pártjelvények érkeztek.
Átvehetők Kakuszi elvtársnál, a pártbizottság tudakozójában
Felhívjuk a középfokú
politikai
iskola egyéni tanulóinak figyelmét,'
hogy a soron következő tanulókört
12.én, szombaton délután fi órakor tartjuk az lparoslanuló 'iskolában.
Agit. Prop. Osztály.
Csütörtökön, 10-én délután 0 órakor a Kálvin-tér 6 szám alatt az
üzemi ujítófetelősök részére értekezletet tartunk. Pontos
megjelenést kérünk. Meghívóját mindenki
hozza magával.
Ipari Termelési Osztály.
13-án délelőtt 9 órakor a Vörös
Csillag-moziban folytatód.k a „Bolsevik Párt útja" című előadássorozat. 'A' következő előadás címe: „A
kommunizmus
építése a Szovjetunióban". Jelenjenek meg azok a
népnevelök, akiknek látogatási jegyeik vannak a „Nemzetközi, kérdések", illetve a „Bolsevik Párt útja" elmü előadásokra.
Agit. Prop. Osztály.
*

a magyar válogatott második a Varsó-Prága Békeversenyen
A Prága—Varsó
„Békeverseny"
VII. szakaszában valamennyi
ma.
gyar versenyző jó helyézést ért el.
Kis-Dala a 7. lett, a 8.-35. csoportban futott bc a célba
Vida,
Ötvös, Sere és Kiss F.
'A' csapatversenyben a magyar válogatott harmadik Jelt a csehszlo-

Összeállították a labdarúgó válogatottkeretet
Az ebben a hónapban sorrakerülő
Magyarország—Lengyelország
válogatott
labdarugó mérkőzésre
összeállították a magyar A. és B.
válogatott keretet. 'A'z A. keret 16,
a B. keret 23 játékosból áll.
A keret:
Kapus: Grosits (Bp.
Honvéd), Palotai (Szegedi Honv.).
Hátvéd: Kovács II., Börzsci, Lantos
(mindhárom Bp. Bástya), Rákóczi
(Bp. Honvéd), Teleki (Bp. Vasas).
Fedezet: Kovács I.
(Bp. Bástya),
Bozsik (Bp. Honvéd). Csatár: Sándor (Bp. Bástya), Kocsis (Bp. Honvéd), Hidegkúti (Bp. Bástya), Palotás (Bp. Bástya),
Puskás
(Bp.
Honvéd), Szusza (Bp. Dózsa), Czibor (Cs. Vasas).
B. keret: Kapus: Gellér (Bp. Bás-
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1951 május 9, szerda.
MOZI
Szabadság (tel. 40-25) fél 7, fél
9 órakor: Uri muri. (Május 11-ig).
Vörös Csillag (tel. 33-44) fél 7,
féi 9: Távol Moszkvától.
(Május
16_ig).
Fáklya fél 7, fél 9: Boldog uralás. (Május 10-ig).
A Fáklya Moziban vasárnap délelőtt 9 és tt órakor filmmatiné.
Bemutatásra kerül a Becsületbíróság cfmű film,
SZÍNHÁZ
Szerda:
Pillangókisasszony.
—
„Ady"-bérlet.
Széles
mező.
Bérletszünetben.
Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap délután és este, hétfőn délután és este.
Az előadások kezdete este fél 8
órakor.
TÁJSZINHÁZ
Május 11-én, pénteken Hódmezővásárhely :
„ Pillangókisasszony".
Este fél 8 órakor
*
A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
felkéri bérlőit, akik
bérleti díjjal
hátralékban vannak, hogy az elmaradt bérleti összegekel 1951 május 12-ig bezárólag a szinház bérleti pénztáránál fizessék be. Május
t5-én ugyanis a szinház Békéscsabára költözik át.
*
A technológiai könyvtár nyílva
hétköznap 2—9-ig, vasárnap 9—13
óráig.
*
IDŐJÁRÁSJELENTÉS:
Változó felhőzet,
többfelé
záporeső,
zivatar.
Mérsékelt,
időnként
megélénkülő
déli-délnyugati
szél.
A
hőmérséklet
főleg nyugaton
kissé
csökken.

A szerkesztőség üzeni
Felkérjük Horváth Pálné elvtársnőt, hogy a hozzánk küldött levele
megbeszélése végett jöjjön
be a
szerkesztőségbe, lehetőleg a délutáni órákban.
Veress , Ferenc előfizetőnknek köszönjük a sportesemények ismertetésére
vonatkozó
útmutatásait,
amelyeket a sportrovat összeállításánál figyelembe fogunk venni.

F

A

rádió

tya), Károlyi (Di. Vasas). Hátvéd:
Bakonyi (Dorogi Bányász), Kalmár
(Győri Vasas), Kovács János (Sze-.
gedi Honvéd), Kispéter (Bp, Kinizsi), Nagy II. (Cs. Vasas), Takács
(Cs. Vasas). Fedezet: Kiss II. (Dorogi Bányász), Kárpáti (Győri Vasas), Dékány (Bp. Kinizsi), Zakariás (Bp. Bástya).
Csatár: Dombos
(Győri Vasas), Egresi (Bp. Dózsa),
Bablena (Salgót. Bányász),
Aspirány (Dorogi* Bányász), Virág (Bp.
Dózsa), Szilágyi I. (Bp. Vasas), Pális (Győri Vasas), Vargha (Dorogi
Bátyász), Mészáros
(Bp. Kinizsi),
Papp
(Szombathelyi Lokomotív),
Babolcsai (Bp. Honvéd).
Az A. és B. válogatott keret ezea
a héten nem tart közös edzést.

ünnepélyes

A Teztilkombinát 200 dolgozója
vonult fel vasárnap a Lokomotivsporlpályára az MIIK-próbák letételére. Az ünnepélyes megnyitón a
beszédeket a .Textilkombinát párt.
titkára, a SZOT-kiküldött és a városi TSB elnöke tartották. Az ünA SZEGEDI PARTOKTATÁS HÁZA nepélyes megnyitó után a felvonuPROGRAMJA MÁJUS 9-TÖL 16-IG lók letették az' MHK.próbákat atléMájus 9.én, szerdán délutón
6 tikai számokból.
órakor pártvezetőségi tagok részére
NAGYSZABÁSÚ MOTOROSelőadás „A politikai töniegmunka
jelentősége a kongresszusi határo- VERSENY VASÁRNAP SZEGEDEN
zatok végrehajtásában" cfmmei.
A Szegedi Honvéd motoros szakAz összes pártvezetőségi
tagok osztálya vasárnap délelőtt fél 11
feltétlen jelenjenek meg
órai kezdettel gyorsasági
motoros
Május 10, csütörtök. Előadás és versenyt rendez a Széchenyi-téren.
konzultáció délután 6 órakor „Az A nagyszabásúnak Ígérkező motoangol dolgozók harca a békéért" rosversenyen az ország legjobb vercímmel. Pártvezetőségi tagok, ká- senyzői vesznek részt.
dertanfolyamok
hallgatói, propagandisták, népnevelőfelelősök
töFEGYVERREJTEGETÉS
miatt
megszervezeti
funkcionáriusok réMátó L. Antal szegedi lakost két
szére.
és félévi börtönre ítélték. Mátónál
Május 11, péntek. Előadás délegy nyolelövetű Frommer-pisztolyt
után 6 órakor alap- és középfokú
találtak töltött tárral.
politikai iskolavezetők,
és propaTILTOTT ÁRUSZÁLLÍTÁSÉRT 4
gandista szemináriumvezetők
réhónapi börtönre Ítélték
Fehérvári
szére „Hogyan alkalmazzuk a kon.
Sándor vasúti alkalmazottat,
aki
gresszusi anyagokat a helyi viszoTápéról Debrecenbe szállított
ennyokra a politikai iskolákon" cimgedély nélkül
nagvobbmennyiségű
mel.
fokhagvmát üzérkedési céllal.
Május 16, szerda.
Előadás és
x SZÁSZKAI ANTAL május 7-én
konzultáció délután . 6 órakor „A
kultur agitáció kérdései"
címmel. meghalt. Gyászolja felesége és le'Agitáció és népnevelő felelős, ta- ánya.
MÁSFÉLÉVI börtönre Ítélték Bornács, DISZ, MSZT, kulturfelelösök
ítás Károly szegedi lakost, aki két
részére.
borjút vágott
le feketén és húsát
Ágit. Prop. Osztály.
zugban értékesítette.
N

vákok és a németek előtt.
Az összetett egyéni
versenyben
továbbra is a 4. és 5. helyet fog,
laljuk el Kis-Dala és Sere révén,
az összetett csapatversenyben
*
magyar válogatott
Csehszlovákia
után a 2. helyen áll.

Kossuth-rádló
7.05 Színes muzsika. 7.25 Ének
és zongora. 8 Zenekari muzsika.
11.30 Puskin művei. 12.30 A Tűzoltózenekar játszik. 13.15
Tarka
muzsika. 14.10 Úttörő-híradó. 14.25
Zongora 14.45 A Rádió szórakoztató zenékara. 15.30 A Nyíregyházi Állami Tanítóképző Intézet énekkara 16.20 Iskolások rádiója. 17
A Győzetem ünnepe. 17.30 Kantáta
Sztálin 1945 május 9-i napiparancfcára 18 Az ifjúsági rádió műsora 18.30 Gitárszólók. 20.20 Tiz
perc sport. 20.30 Építőipari félóra.
21 A Rádió ének- és zenekarának
hangversenye. 22.25 Részletek magyar daljátékokból. 23.30 Kamarazene.

próbái
MERKO.

,

'A' rókusi
tornacsarnokban délután 6 órai kezdettel Sz. Postás-—
Sz. Tudományegyetem
DISZ
női
tartalék bajnoki, 7 órakor Sz. Postás—Sz.
Tudományegyetem
DISZ
női megyei bajnoki.
A Szegedi Petőfi birkózószakosztály
értesiti működő tagjait, hogy a birkózó edzések e hó 11-én, pénteken
este 6 órakor
megkezdődnek
a
Tömörkény-utcai iskolában. Kérjük
aktív sportolóinkat, hogy pénteken
11-én pontosan 6 órakor jelenjenek
meg az edzésen.
SZAKSZERVEZETI

HÍREK

1

Az Élelmezési Szakszervezet é r .
fcesiti tagjait hogy 11-én, pénteken este 6 óraikor taggyűlésit tart,
amelyre a dohánygyári nyugdijasok
saját érdekükben jelenjenek meg.
A Vezetőség kéri a tagságot, hogy
mindenki jelenjen meg.
BÉKEBIZOTTSAGI

HÍREK

Báketitikároknnk értékérteit 10-én,
csütörtökön 6 óraikor az MNDSZszékházban, Dugonics-tér 12 számi
alatt.

mai

M Á J U S 9., S Z E R D A

MHK

A MAI KOSÁRLABDA
ZÉSEK.

műsora

Petőfi, rádiő
7 Hangszerszólók. 7.15 Állami
Vállalatok hírei. 7.35 Operarészlet,
8 Szórakoztató zene. 9 Ének és
zongora. 9.20 Iskolások
rádiója.
10.10 Zenekari művek. 10.45 Hárfa 11 Óvódások műsora. 11.20
Hanglemezek. 15 Könnyű zenekari
muzsika.
15.40
Szovjet
hirado.
15.55 Klasszikus operettekből. 16.40
Ének és zongora. 17.10 Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából 17.40 A Rádió esti iskolája.
18,10 Népzene. 18.40 A Társadalmi
Szemle legújabb száma. 18.55 Tánc.
zene 19.20 Előadás. 19.40 Elbeszélés. 20 Részletek a Berlin eleste
című film kísérőzenéjéből. 20.30
Egy falu — egy nóta.
20.45 A
Falurádió negyedórája. 21.30 Tánczene. 22 Szórakoztató zenekari muzsika.

KIFOGÁSTALAN, fehér, mély gyer- t J Ó K A R B A N lévő 200_as motor
mekkocsi eladó Veresács-utca 17b. j sürgősen eladó. Szekeres-utca 12.
em. 1.
28548 I E L A D Ó tiszta, kétszemélyes
re.
TELEFUNKEN 4 plusz 2_es
va- kamié, egy konyhakredenc. Petőfirázsszemcs príma világvevő eladó telep II. uitca 21.
27560
Dugonics-tér 1, rádiós,
27570 HASZNALT bútordarabok eladók.
HERE kaszálásra,
csizma 42-es, Nemesbakács.utca 39b. I. em. 2.
nagy boroshordó eladó. Cím a ki- Kiss Józsefnénál.
27554
27553
adóban.
KÉT új női kabát vékony alakra
KÉTNAPOS különvonat püneladó. Kossuth L-sugárút 30. Lakösdkor Lillafüredre
indul
27531
katos.
május 12-én. szombaton. Je100-as motort üzemképest keresek
lentkezni lehet ma délután 4
megvételre. Leveleket
Dobó Illés,
óráig az IBUSZ-nál, KlauSzeged, Petőfi Sándor-sugárút 51.
zál-tér 2.
KÉTNAPOS különvonat pünkösdkor Budapestre, 13-án,
vasárnap. Részvételi dlj 21
forint.
Jelentkezni
lehet
IBUSZ-nál, Klauzá'-tér
2.
l l . é n déli 12 óráig.
ELADÓ női varrógép kifogástalan
állapotban. Vásárhelyi-sugárút
33,
udvari kis épület első ajtó.
27522
30 mázsát bíró laposkocsi
eladó.
Cserzy M-utca 25.
27519
LACZKÓ órás, Széchenyi-bér 9.
(Zsótér-ház.) Jó árat fizetek kar—
zseib- és ébresztőórákért és szer.
kezetekért.
.

ELADÓ előszobafal, asztal. Sajkautca 3 szám, udvar 1 ajtó.
27483
1300 négyszögöl here talpon
éa
szatma eiadó. Érd. Alföldi_utca 44.
DÉIMACTAROHSZAŐ

oo'iHko' nopllop
Felelős sierkettlő tt ktodői
ZOMBORI JÁNOS
Szerkeszti! a Iterkelz'íbltcírzág
Szerkesztőségi Steged lenin-e. 11.
Tatafon 38-35 4t 40-Í0. — fjttzokcl m ' f > - r U t t j
talafon este 8-M 34-88
Ckzdőhlvotd i Szeged tenln-u í
talafon: 31-14 4< 35-00
Détmagyarorszőg Nyomda, Szeged
Felelő* vezető 1 PrUkln Sőndoe

