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A Német Demokratikus Köztársaság 

hálatáviratot intézett Sztálin elvtárshoz 

Részletes ismertetés a beadási 

könyvről 

r . M t m a ^ C 

v n i , ÉVF. 107, SZÁM. 

SAf íANAK LAPJA V I - I • RTJFF: 

CSÜTÖRTÖK, 1951. MÁJUS 10. 

Szoros iiarátságot a tszcs és az egyénileg 
do gozó parasztság üözött 

Március 10 óla ú j tszcst nem 
lehet alakítani. Ez kormányzatunk 
rendelete és helyes rendelete. Azon-
ban ezt a helyes rendeletet sokan 
ugy értelmezték, hogy a tszcs fel-
fejlesztésére irányuló „kampány"' 
végetért és aid valamikor, ősszel 
megkezdődik. „ ú j kampány, a két 
kampány közti időszak pedig a bé-
kés emésztés korszaka, amikor elért 
eredményeinken kérőzhetünk. Két 
hiba van ebben a felfogásban. Az 
egyik az, hogy a termelőszövetke-
zetek fejlesztése nem kampányfel-
adat. hanem állandó, mindennapos 
munka. Nem valamikor ősszel kez-
dődik, hanem sohasem szűnik meg 
egy percre sem. 

Kíméletlen harcot kell tehát in-
dítani ez ellen a felfogás ellen, 
hogy a tszcs-tagloborzást csak amo-
lyan időszaki feladatnak tekintik 
pártszervezeteink, párttagjaink és 
a meglévő tszcs-tagok. Általában 
minden területen fel kell számolni 
a népnevelő munka időszaki jelle-
gét, eseményekhezkötöttségét, de a 
termelőszövetkezet kérdésében a 
kainpányszerűség egyenesen végze-
tes. Seníciseim hiheti komolyan, hogy 
1—2, vagy 5—6 beszélgetés után 
az egyénileg dolgozó paraszt belép 
a termelőszövetkezetbe. Sztálin elv-
társ arra tanít bennünket, hogy a 
huszár-rohamok, amelyek kiválóan 
alkalmasak harci feladatok megol-
dására, teljesen alkalmatlanok a 
mezőgazdaság szocialista átszerve-
zésére. Mégis neim egy olyan tszcs 
van. amelyik jól végzi a mezőgaz-
dasági munkát, jó terméseredményt 
is ért el, magas munkaegységet fi-
zetett, egyszóval példaképül állhat-
na a dolgozó parasztok előtt, azon-
ban mi történik? Ennek a j ó tszcs-
nék az életét még a szomszédos 
dolgozó parasztok sem ismerik. 
Egyes helyeken 2—3 hónap is el-
telik. amig a földszomszéd egyéni 
parasztnak a tszcs-tagok a jó na-
pot, adjon istenen kívül még azt a 
pár szót is megkockáztatják, hogy 
„mi újság felétek?" Hogy mennyi-
re elharapózott ez a helyfelen, ká-
ros szokás, arra példa a szentesi 
..Hámán Kató"-tszcs, ahol Tóth 
Pál elvtárs, az országos hírű, mun-
kaérdomrendes tehenész arra a kér-
désre: mikor szoktak a dolgozó 
parasztokkal elbeszélgetni és mun-
kamódszereiket átadni nekik, azt 
válaszolta: „Nem tudok erről. Em-
lékszem, még a tél folyamán volt 
valami szaktanfolyam, azon részt-
vettek a dolgozó parasztok is." 
Ezt a befeléfordulást a termelőszö-
vetkezetek azzal indokolják, hogy 
sok a tavaszi munka, nem érünk 
rá a „kívülállókkal" foglalkozni. 
Olyasfajta érvelés ez, mintha a há-
borúban lévő katona azt mondaná: 
most olyan háború van, ho-gy nem 
érek rá csatázni. 

Mire vezet ez az elzárkózás? Be-
széljenek a számok. Csongrád 
megyében termelőszövetkezeteinkben 
12.1 százalék a középparasztok 
arányszáma. Az országos átlag 
azonban 29.5 százalék. Tehát a 
duplájánál is magasabb, mint ná-
lunk. Mindez pedig annak a követ-
kezménye, hogy az agitációt, a nép-
nevelő munkát a tszcs-tagok és sok-
szor a pártszervezetek is amolyan, 
„vasárnapi" jelenségnek vették. A 
középparaszttal való szövetséget 
meg sok helyen valami hivatalos 
állami „kontratuskénl" képzelik el, 
amit szintén a „Hámán Kató"-
fszcs-ből mondhatunk el. Tóth elv-
társ. ez a kiváló tehenész azzal in-
dokolta azt, hogy nem tartanak ele-
gendő kapcsolatot az egyénileg doj-
gozó parasztokkal, hogy erre _még 
nem kaptunk utasítást a mezőgaz-
dasági osztálytól. Tóth elvtárs ál-
láspontja sajnos nemcsak Tóth elv-
társé. Rengeteg olyan tszcsnkvan, 
akik munkaértekezletükre nem hív-
ják meg az egyénileg dolgozó pa-
rasztokat, mert nem kaplak rá 
„utasítást." Hogyan ismerje meg 
akkor az egyénileg dolgozó paraszt 
a közös gazdálkodás útját, ha csak 
ezavakból ismeri, ha azt csak kí-
vülről láthatja. Hadd mondjuk meg, 
ftogy ennek a felfogásnak a létre-
jöttében nagy szerepet játszik az 
agitáció egyoldalú, helytelen értel-
mezése. Sok helyen csak azt tart-
ják agitációnak, ha Kovács János 
elmegy Nagy Péterhez és „Felvilá-
gosítja".. Felviiáeosítia naey f-fel* 

vagyis arról beszél a népnevelő 
amiről ő akar, de az már nem so-
kat érdekii, hogy a felvilágosuia;. 
dó személy milyen kérdésben aka; 
felvilágosodni. Különösképpen non 
tekintik agitációnak azt. ha mó-
dot nyújtanak az egyénileg dolgo-
zó parasztnak arra. hogy saját ma-
ga szerezzen tapasztalatokat arról 
a kérdésről, amelyikről meg akar-
juk győzni. Pedig az agitációra is 
a tszcs-be való tagtoborzásra is 
áll az a mondás, ami a tudomány, 
ra érvényes: „tapasztalat a tudá= 
anyja." 

Ha a dolgozó parasztok és köz-
tük a középparasztok is csak kivüi-
ről ismerik a termelőszövetkezete) 
akkor könnyű dolga van a kulák-
nak. Könnyű dolga van. mert amit 
nem ismer, vagy nem eléggé isme: 
valaki, attól fél. Ha tehát módot 
nyujtunk a középparasztnak arra. 
hogy bejárjon a termelőszövetkezet-
be, résztvegyen a munkacsoporlérte-
kezlefen is, ismerje meg a belső 
problémákat, általában a szövet-
kezeti tagok életét, akkor egy lé-
péssel közelebb hoztuk őt magunk-
hoz. De ez még mindig nem min-
den. Azt már sikerült elérnünk, 
hogy a kommunistákra úgy tekin-
tenek a falun, mint olyan embe-
rekre, akiknek tanácsára érdemes 
hallgatni. Most azt kell elérnünk, 
hogy a termelőszövetkezeti csoport 
tagokra úgy tekintsenek, mint olyar 
dolgozó parasztokra, akiknek szak-
tanácsára érdemes hallgatni. M: 
szükséges ehhez? Az, hogy a ter-
melőszövetkezeti csoport tagjai ad-
ják át jó tapasztalataikat, a fejlet-
tebb agrotechnika tapasztalatait a 
még egyénileg dolgozó parasztok-
nak. Beszélgessenek el az egyénileg 
dolgozó parasztokkal. Hogyan vet-
jük mi a kukoricát, mi, tszcs-ta-
gok. Miért jobb a négyzetes vetés? 
stb. 

A csorvai „Kiss Imre"-termelö-, 
szövetkezet példáját kell követni a 
megye összes termelőszövetkezetei-
nek. Ott a permetezőgépet rendsze-
resen kölcsönadták a dolgozó pa-
rasztoknak. A tszcs legelőjét és a 
falu dolgozó parasztjainak legelő-
jét közösen használják, a termelő-
szövetkezet bikáját kölcsönadja 
úzetésre a dolgozó parasztoknak. 

Május 1-ére az egyénileg dolgozó 

parasztok és a termelőszövetkezeti 

parasztok már úgy összeforrtak 

hogy egységesen vonultak fel; az 

egyénileg dolgozó parasztok mól-

osak a tszcs-parasztok között érez-

ték jól magukat. 

Mit mutat a csorvai példa? Azt, 
hogy nem elég. ha a dolgozó pa-
rasztok tisztelnek bennünket, cso-
dálják eredményeinket, hanem el 
kell érni, hogy az egyénileg dol-
gozó parasztok szeressék is a tszcs-
tagoikat. A tszcs-tagokon keresztül 
a Pártot. Mi szükséges ehhez? Az 
agitáció megjavítása? Igen. Első-
sorban az. De hogyan javíthatjuk 
meg agdtációnkat? Úgy. hogy meg-
javítjuk magatartásunkat a falu 
dolgozó parasztjai felé. Legelsősor-
ban is vég-legesen fel kell számolni 
azt a hangulatot, hogy „mi. tszcs-
parasztok a falu leghaladottabbjai 
vgyunk." A kívülállók pedig „el-
maradottak", ..maradiak". Semmi 
okuk a termelőszövetkezeti parasz-
toknak arra, hogy lenézzék azokat 
akik még nem olyan fejleltek 
mint ők. Elvégre ők se voltak min-
dig termelőszövetkezeti parasztok át-
gondoljanak csak arra az időre 
hogy milyen kemény, belső harc-
árán léptek saját maguk is a ter-
melőszövetkezetbe. A mai egyéni-
leg dolgozó parasztokból lesznek r 
holnapi termelőszövetkezeti parasz-
tok. Ahhoz, hogy ez így legyen 
nem elég az időnkénti agitáció, ha-
nem a termelőszövetkezeti csopor-
tok tagjainak személyes, baráti jó-
viszonyt kell kiépíteniök a falu 
dolgozó parasztjaival. 

Adják tehát át jó tapasztala-

taikat, a mezőgazdasági munkában 

segítsék is gépkölcsönnel, baráti ta 

náccsal az egyénileg dolgozókat 

hívják meg azokat munkaértekez-

leteikre, kössenek a falu dolgozó 

középparasztjaival elvtársi barát-

ságot, ez az út vezet a középpa-

rasztság megnyeréséhez, 

A tanács és a dolgozók állandó kapcsolata biztosítja Pusztamérgesen 

a t o j á s b e g y í i j t é s s i k e r é t 

Tanácsaink jelenlegi idő-szerű feladata, hogy az új begyűjtési 

endeletel dolgozó parasztságunkkal megismertesse, a beadási kön.v. 

fecskéket pedig széleskörű, alapos felvilágosító munkával átadja a 

lúgozó parasztoknak. Enuek végrehajtása gondos előkészítő munkát 

•ó a tanácsokra. A munka jó előkészítése és ugyanakkor a répne-

vclők felvilágosító munkája biztosítja az új begyűjtés sikerét. Doi-

•«ozó parasztságunk örömmel fogadja az új begyűjtési rendeletet, mert 

megkönnyíti a begyűjtés lehetőségeit, módot nyújt arra. hogy min-

ién dolgozó paraszt úgy hajtsa végre beadási kötelezettségét, ahogy 

tz éppen neki a legalkalmasabb. 

Igy született a terv 

Pusztamérgesen helyesen segítik 
.-iő a begyűjtés, a iojás- és barom, 
íibeadás sikerét. H a l á s z Miklós 
„•Ivtárs, a tanácselnök igen ötletes 
tervezetet készített, ameiy biztoslt-
ia a begyű jtés minél gyorsabb, gon-
Josabb lebonyolítását. Halász elv. 
úrs így beszél a tervezetről: 

— Miután a rendeletet áttanul-
mányoztuk, elhatároztuk, hogy kis. 
-'yüléseket tartunk. A tanács min-
ién előadója kiment ezekre a kis-
gyűlésekre és ismertette az ú j be-
gyűjtési rendeletet a pusztamérgesi 
parasztsággal. 'A pártszervezetben a 
népnevelőkkel is megbeszéltük. A 
mezőörökkel és a kellő helyi ta-
pasztalatokkal rendelkező dülőbiz. 
losokkal közösen elhatároztuk, 
hogy feltérképezzük a községet és a 
anyavilágot, a házak egymásutáni 
iorrendjében. Határozat szerint ezt 
i nap alatt el is végeztük. A fel-
térképezés ulán a párttitkár elv-
árasai együttesen megbeszéltük, 

hogy minden 10—15 beszolgáltató 
ílére egy-egy felelőst állítunk. A 
elelősöket a legjobban teljesítő és 
i legeredményesebben dolgozó párt-
•s tömegszervezeti tagokból, a ter. 
rnelés élenjáróiból álMtottuk össze. 
1 feladatuk, hogy minden begyiij-
ővel szoros kapcsolatot tartsanak 
fenn. Ismertessék és részleteiben 
megtárgyalják egyénenként, ki mi-
vel akarja teljesíteni begyűjtési 
kötelezettségét. A javasolt felelősö-
ket felkerestük, ismertettük velük 
i kidolgozott tervet és felkértük 
őket. hogy ezt a döntő és szép 
feladatot vállalják. Kitörő örömmel 

vállalták a megbízást és ma már 
elmondhatjuk, hogy egészséges ver-
senyszellem is kezd kialaku'ni a 
felelősök között. 

Sorakoanak 
a kla piros aáaalók I 

— A község területén 41 csopor. 
tot alakítottunk. Minden csoport 
számot kapott, s hogy ezt jól át-
tekinthessük, térképet készítettünk. 
Megjelöltük rajta az egyes csopor-
tok helyét. Ez egyúttal versenytáb-
la is, mert mihelyt az egyik cso-
port 100 százalékig teljesíti a be. 
gyűjtést, piros zászlőcskát kap s 
így fokozatosan a térkép tele lesz 
zászlóval. Otl, ahol nincs zászló, ott 
hiba van, azt nyomban felüh-izsgál-
juk, hogy nem valamelyik kulák 
szabotálása akadályozza-e a jó 
munkát. 

'A' legközelebbi feladat: a begyűj-

tési könyvecskéket és a kartonla. 

pokat 30-áig ki kell tölteni. Több-

féle adminisztráció van ezzel kap-

csolatban, melynek adatait a dol. 

gozó parasztságtól kell megtud-

nunk. összehívjuk a csoportfelelő-

söket, ismertetjük velük, milyen 

adatokra van szükségünk, hogy két-

szer no fáradjanak he a dolgozók. 

Az adatokat a csoportfelelösök bc. 

hozzák és fgy egy úttól már meg-

kímélik őket. Mikor a könyvecské-

ket, a kartonfapokat előkészítettük, 

mindegyik csoport (10—15 ember) 

kap egy napot, a csoportfelelős ki-

értesíti őket és valamennyien be. 

jönnek a tanácsházára. A csoport* 

felelősök addigra már mindenkit 

felvilágosítottak, de most mégegy-

szer elbeszélgetnek velük Elmond-

ják, hogv mivel akarják teljesíteni 

beadási kötelezettségüket, beírjuk a 

könyvecskébe, és ezzel még 30_a 

előtt végrehajtottuk azt a felada-

tot, ami* ezzel kapcsolatban a 

Párt megkiván főiünk: gondos, fel-

világosító munkával minél hama-

rabb eljuttatni a beadási könyvecs. 

két dolgozó parasztságunknak. 

Rendsaerea kapcsolat 
a dolgozókkal 

Igv halad Pusztamérgesen az elő-
készítő munka. Versenyre is híviák 
ki a járás valamennyi községét, 
Kalmár Jánosné az egyik felelős. 

— Az én csoportomat háromszor 
is meglátogatom —, mesélte lelke-
sedve. — Lehet, hogy van köztünk, 
aki nehezebben érti meg a beadás 
jetentőségéi. De a mi türelmünknek 
soha nem szabad elfogy-' Szívó-
san és iüreimesen aráz. 
zuk. hogy a rendelet ni.e.. jó ne-
ki és miért jó a népnek. Biztos 
vagyok benne, hogy a csoportom a 
kijelölt napon eljön majd és idő-
ben teljesíti a beadást. 

Hasonlóan beszél Illés János 

csoportfelelös is. akinek a tanyavi-

lágban van a csoportja, ö is ház. 

ról-házra jár, beszél, magyaráz, 

hogy sikerre vigye a tanács ter-

vét. 

— Ismerem, itt élek a parasztok 

között, bízom benne, jó felvilágo-

sító munkával elérem, hogy idő 

előtt teljesítsék a beadást. 

A megye községei példát vehet, 

nek a pusztamérgesi tanács jó 

munkájától. Hozzájuk hasonlóan, 

gondosan előkészített munkával vi-

gyék sikerre a begyűjtési rendelet 

ismertetésé!, a könyvecskék szét-

osztását. 

A Szovjetunió hadügyminiszterének 
és haditengerészeti miniszterének 

napi parancsa 

Moszkva, (TASzSz). A Szovj etunió hadügyminiszterének 1951. 
május 9.1 napiparancsa: 

Katona és tiszles elvtársak! Tiszti és tábornok elvtársak! 
Hat év mult el a német fasiszta területrablók ellem vívott Nagy 
Honvédő Háború diadalmas befe jezése óta. A szovjet nép és fegy. 
veres erői a Kommunista Párt bölcs vezérünk és nagy hadvezé-
rünk, Sztálin elvtárs irányításáv al történelmi jelentőségű diadalt 
arattak ebben a háborúban az ellenség felett, megvédelmezték szo-
cialista hazánk függetlenségét, m egmentették Európa népeit a 
fasiszta rabságtól. 

Üdvözlöm és köszöntöm önöket a német imperializmus felett 
aratott dicső győzetem hatodik évfordulója alkatmából. 

A győzelem napjának megünneplésére megparancsolom: ma, 
május 9-én Moszkvában, hazánk fővárosában, a Szövetséges Köz-
társaságok fővárosaiban, valamint Kallnirgrádban, Lvovban és a hős 
városokban: Leningrádban, Sztálingrádban, Szevastopolban és 
Odesszában harminc tüzérségi díszsortűz dördüljön el. 

Dicsőség Sztálin elvtársnak, a Szovjetunió generalisszimuszá-
nak, szeretett vezérünknek és hadvezérünknek! örök dicsőség a 
hazánk szabadságáért, függetlens égéért vívott harcokban elesett 
(---XÍ-R,*!*; 

VASZILJEVSZKIJ , 
a Szovjetunió marsallja, 

a Szovjetunió hadügvminisztere. 

* 
A Szovjetunió haditengerészeti miniszterének 1951 május 9-i 

napiparancsa: 
Tengerész és katona elvtárssak! Tengcrészlisztes és tiszles 

elvtársak! Tiszt, tengernagy és tábornok elvtársak! 
Hazánk ma megemlékezik a. Nagy Honvédő Háború diadalmas 

befejezésének hatodik évfordulójáról, A hősi szovjet nép cs fegyveres 
erői a Kommunista Párt és a nagy vezér cs lángeszű hadvezér, 
Sztálin elvtárs vezetésével világtörténelmi győzelmet arattak a német 
imperializmus felett, megvédelmezi ék szovjet hazánk becsületét, sza-
badságát és függetlenségét, megmentették Európa népeit a fasiszta 
rabságtól. 

Üdvözlöm és köszöntöm önöket a fasiszta Németország felett 
kivívott diadal hatodik évfordulója alkalmából. 

Éljen a hősi szovjet nép és bátor hajóhada! Éljen szovjet kor-
mányunk! Éljen Lenin-Sztálin nagy Pártja, a szovjet nép harcedzett 
élcsapata! Éljen lángeszű vezérünk, tanítónk és hadvezérünk, Sztálin 
elvtárs, a Szovjetunió generalisszimuszát 

Örök dicsőség a hazánk szabadságáért és függetlenségéért ví-
vott harcokban elesett hősöknekl 

JUMASEV tengernagy, 
a Szovjetunió haditengerészen 

minisztere. 

M e z ő g a z d a s á g i k ü l d ö t t s é g 
u á z o t t a S z o v j e ' u n i ó b a 

Tudósokból és gyakorlati szak-

emberekből álló agronómuscsoport 

ulazolt tanulmányútra a Szovjet-

unióba. A tanulmányút során a 

legfontosabb növénytermesztési és 

állattenyésztési kísérletekei tanul-

mányozzák a küldöttség tagjai. 

Új s z o v j e t m i n i s z t e r : ! . N . E j v o í a p 
Moszkva (TASZSZ). A Szovjet-

unió legfelső tanácsának elnöksége 

felmentette D. V. Pavlovot a Szov-

jetunió élelmiszeripari miniszteré-

nek tisztsége alól és egyidejűleg 

más felelős beosztásba helyezte. A 

Szovjetunió élelmiszeripari nunisz. 

terévé I. K. Ejvolapot nevezték ki. 

Bolgár nép a békéért 

Szófia. A Bolgár Népköztársaságban 

május 7-ig ötmillió kétszázötven-

ezer ember írta alá az öt nagyha. 

talom közti békeegyezményt köve-

telő felhívást. 

A „Bolsevik Pást útja" 

című előadássorozat .-asárnap, 

13-án délelőtt 9 órakor folytatódik 

a „Vörös Csillag"-moziban. A leg-

közelebbi előadás címe: „A kom-

munizmus építése a Szovjetunió-

ban." Az előadás meghallgatásával 

közelebbről ismerik meg az elvtár-

sak a szovjet dolgozók harcos út-

ját, mely a kommunizmus felé ve-

zet. Azok az elvtársak, akiknek lá-

togatási jegyük van, minél nagyobb 

számban jelenjenek meg az elő-

adáson. 
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Az Albán Népköztársaság kiiliigynűnisslerének 

tiltakozó jegyzéke a jugoszláv kormányhoz 
Az Albán Népköztársaság külügy, 

minisztere tiltakozó jegyzékben 
hívta fel a jugoszláv kormány fi-
gyelmét, hogy 

n jugoszláv fegyveres erők 
1951 áprlls 2 és április 30 kö-
zöli 8 esetben sértellék meg nz 
Albán Népköztársaság léglle-
rét, területi Integritását és fel. 

ségvlzrlt. 

A jegyzék rámutat, hogy Jugo-
szláv bárkák a skodraj tavon két 
ízben behatollak 'Albánia felségvi-
zeire. Egy Ízben 

tflzharrbn bocsátkoztak az 

bán halárörökkel. 

al-

Jugoszláv katonák — és kísére-
tükben polgári személyek — öt 
esetben hatoltak be albán terület, 
re és nyitottak tüzet az albán ha-
tárőrökre. 

Április 23-án két jugoszláv re-
pülőgép megsértette az Albán Nép-

köztársaság légteerét és 15 percen, 
át körözött bukesz város felett. 

„A jugoszláv fegyveres erők 
újabb agresszív és banditizmussal 
egyenértékű tettei — folytatja a 
jegyzék — ismételten bebizonyít, 
ják. hogy a belgrádi fasiszta kor-
mány — az Albán Népköztársaság 
kormányának tiltakozása ellenére — 
folytatja provokatív, az Albán Néji— 
köztársaság területi integritásának 
megsértésére irányuló politikáját és 

Igy szolgálja az angol.amerikai 
háborús uszítók bűnös ler. 

vett. 

Az Albán Népköztársaság kormá-
nya a legerélyesebben tiltakozik n 
belgrádi fasiszla kormány — az 
angol-amerikai háborús uszítók 
hűséges lakája — aljas, agresszív 
provokációi ellen és ismételten kö-
veteli, hogv a belgrádi kormány 
vessen véget ennek — • háború 
kirobhaníására irányuló — tevé-
kenységnek". 

Ax Albán Népköztársaság külüqyminiszterhelyottesénok 
tiltakozó jegyzéke az ENSz titkárságához 

Mihail Prifli, az "Albán Népköz-
társaság kiilügy miniszterhelyettese 
nz ENSZ titkárságához intézett 
jegyzékben tiltakozott az eliien, 
hogy az athéni monarchofasiszta 
kormány fegyveres erői 1951 ápri. 
lis I és április 30 között 19 eset-
ben megsértettek az Albán Nép-

köztársaság légiterét és területi in-
tegritását. 

A jegyzék a többi között rámu-

tat. hogy 

görög mnnarrhofasiszta kato. 

nák és görög pngárl személyek 

a határvonalon elhelyezkedve. 

több esetben gépfegyverekkel és 
aknavetőkkel tüzeltek az albán 
területen szolgálatot teljesítő 

albán határőrükre. 

Más esetekben a görög monarcho-
fósiszto katonák behatoltak albán 
területre és ott terrorcselekmények 
végrehajtását kísérelték meg 

A Görögországból jövő repülőgé-
pek 10 esetben sértették meg az 
Albán Népköztársaság légiterét, fel-
derítőtevékenységet végezve albán 
városok és falvak felelt. 

„Kormányom nevében — fejezi 
be jegyzékét az Albán Népköztár-
saság külügyminiszterhelyettese —, 
ismételten erélyesen tijíakozom az 
athéni monarchofasiszta kormány 
aljas, provokatív, agressziós csele, 
kedetei ellen. Az athéni monarcho-
fasiszla kormány — angol-ameri-
kai imperialista gazdáinak paran-
csát követve — következetesen foly. 
tatja háborúra uszttó bűnös politi-
káját az 'Albán Népköztársaság és 
az albán nép ellen. 

Ismételten követelem, hogy az 
ENSZ tegye meg a szükséges 

Intézkedéseket, 

hogy az athéni monarchofasiszta 
kormány megszüntesse a békesze-
rető népek ellen irányuló, az ame-
rikai háborús uszítók és csatlósaik 
érdekét szolgáló bűnös tevékenysé-
gét". 

A mi segítségünk is újabb erőt ad 
a koreai népnek szabadságharca 

győzelmes megvívásához 
Mi is olvastuk az MNDSZ országos vezetőségének felhívását a 

koreai anyák és gyermekek megsegítésére üzemünk MN DSZ-asszo-
nyai is egyöntetűen, csatlakozlak a felhíváshoz és mi, MNDSZ-veze* 
lök széleskörű felvilágosító munkával ismertetjük minden dolgozó nö-
vel a gyűjtés célját és jelentőségét. 

A mi áldozatvállalásunk messze elmarad a koreai nők hősi ál-
dozathozatalától, hiszen mi a Szovjetuniótól szinte ajándékba kaptuk 
szabadságunlMt. Ezért kell százszo rosan együltéreznünk a koreai nép-
pel, mely véres, önfeláldozo harcot vív szabadságáért az imperialista 
betolakodókkal. Ezért kell a legnagyobb mértékben segítenünk a ko-
reai anyákat és gyermekeket, akik a mi gyermekeink boldogságáért 
és jólétéért is áldozzák életüket. A koreai népnek nyújtott segítség 
mellett még inkább fokozni kell békeharcunkat, hogy a békeharco-
sok száz és százmilliói régre gátat vethessenek az imperialista agresz-
szorok véres háborúinak és minden nép szabadon, boldogan élhessen, 
építhessen, dolgozhasson. 

A mi segítségünk is újabb erőt ad a koreai nép szabadság-
harcának győzelmes megvívásához. Legyen ez a gyűjtés harcos üd-
vözlet a koreai nép felé és a tőlünk telhető legnagyobb áldozattal 
vegyük ki részünket mi is a segítségnyújtásból. 

Pászti Fcrencné, 
az Ujszegedi Kender- és Lenszövő 

MNDSZ-ügyvezetője. 

A koreai néphadseregi főparancsnokságának 
hadijelentésc 

Phenjan (TASZSZ). A Koreai Né-
pi Demokratikus Köztársaság nép-
hadseregének főparancsnoksága má-
jus 8-án közölte, hogy a néphadse-
reg egységei a kinai önkéntes oszta-
gokkal szoros együttműködésben si_ 

L. Moss amerikai hadnagy leleplező nyilatkozata 
Az Üj Kina különtudósít ója ifja: készen nagymennyiségű fojtó-, 

keresen visszaverték az ellenség 
egyes froniszakaszokon indítóit el-
lentámadásait és mind emberben, 
mind hadianyagban súlyos 'eszte-
ségeket okoztak az ellenségnek. 

Willie McGect kivégezték 

Laurel. 'A'z amerikai fasiszta 
„igazságszolgáltatás" ítéletét vég-
rehajtották: mint az AFP és a 
Reuter jetenlik, Willie McGeet, az 

ártatlanul halálraítélt néger mun-

kást kedden hajnalban villamos, 

székben kivégezték. 

A Szegedi Kenderfonógyárban így készültek 

a szakszervezeti taggyűlésekre 

Az üzemek éleiében a pártnapo-
kon kivül a szakszervezeti napok 
döniö fontossággal birnak. mert itt 
az üz'-m összes dolgozóival együtt 
beszéli meg a vezelöség az előttük 
álló feladatokat. Pártunk II . kon-
gresszusra után ez a második szak-
szervezeti gyűlés. Itt majd az ösz-
sz»s dolgozók előtt ismertetik az az-
óta elért eredményekel. 

A Szegedi Kenderfonógyárban is 
készülnek a szakszervezeti napra az 
üzem dolgozói, de a vezetőség is. 
A szakszervezeti vezetők először a 
Párt vezetőivel megbeszéllek a fon-
tos feladatokat, kiértékelték a Párt 
taggyűlése óla elért eredményeket 
és utána összehívták a szakszerve-
zeti aktivaértekezlelet Itt jelen vol-
tak az üzem összes szakszervezeti 
aktívái. Az ÜB-titkár ismertette az 
előttük álló feladatokat. A jelenlé-
vők közül sokan hozzászóllak. 

— Tudjuk, nagy feladat előtt ál-
lunk. úgy kell dolgoznunk ebben a 
negyedévben is, hogy az élüzcni-
jelvényt megtarthassuk. A békénk-
ért is csak úgy harcolhatunk iga-
zán, ha munkánkat jól végezzük el! 

Szekszárdi Jánosné. a vizesfonó 
bizalmija kész tervezetet mulatott 
arravonalkozóan, hogyan fog.ia 
megtartani a csoporlérlekezletel, 
Bezdán Antplné hozzászólásában el. 
mondla, hogy milyen for.los a Párl 
állal mulatott úton haladni. Eddig 
is bebizonyosodott, ha azon az úton 
járunk, melyei a Párt mutat, ak-
kor a siker nem marad el. A Párt 
vezeti munkánkat a felszabadulás 
óla és mi, dolgozók, bízunk a Párt-
ban. Hisszük azt. hogv Rákosi elv-
társ vezetésével, a világ becsületes 
dolgozóival szövetkezve a békénket 
meg tudjuk védeni a háborús uszí-
tókkal szemben 

Az aktivaérlekrzleí után a bizal-
miak kisgyüléscket tartottak. I l i 
ismertették a dolgozókkal a szak-
szervezeti nap jelentőségél. Felhív-
ták a dolgozókai, hogy mindon mun-
kával kapcsolatos problémáikat tár-
ják majd a gyűlés elé és itt majd 
közösen megoldást keresnek azokra, 
ezzel is segítik majd egymás mun-
káját, 

A szakszervezeti gyűlések már teg-

nap délután megkezdődtek. A dol-
gozókat úgy osztották be. hogy 
mindenki részlvehessen majd a 
gyűléseken. A délután megtartott 
gyűléseken a dolgozók lelkesen 
csallakoztak a vezetők felhívásához 
és elmondták: úgy dolgoznak to-
vábbra is. hogy az élüzem-jelvény 
a következő negyedévben is otl csil-
loghasson üzemük falán. 

A szegvári „Gorfcij"-
és a mindszenti „Lenin"-

termelőszövetkezet 
az év elején hosszúlejáratú ver-
senyre lépett egymással. A leg-
utóbbi kiértékelés szerint a verseny-
ben a mindszenti „Lenin"-termelö-
szövetkezeti csoportért el jobb ered-
ményt. A vetési ütemtervét a ha-
táridő előtt egy héttel bevégezte és 
a növényápolási munkákat is jól 
teljesíti. 

Politikai iskolafélóra 
a rádióban 

Május 13-tól kezdve minden va-
sárnap reggel 8.30-tól 9 óráig a 
Kossuth-adón alapfokú politikai is. 
kola lesz a falu dolgozói részére. 
Az etöadúsok tárgya: ötéves ter-
vünk kérdései. II. rész. 

L. Moss amerikai hadnagy, aki-
vel egy koreai fogolytáborban ta-
lálkoztam, elmondotta. hogy az 

| amerikai támadók a koreai harc-
téren mérgesgázt használlak. Az 
amerikai hadsereg szaszeboi raktá-
rában tavaly júliusban behajózásra 

EGY NAP országokon át 

„Gazdasági íegvverszüfieitsl" 
elárultok a ftnn munkásságot 

A finnországi dolgozók — mint 
ismeretes — heteken át tartó bér_ 
mozgalmat kezdtek súlyos anyag' 
helyzetük megjavítása érdekében. 
A tőkehalát finn kormány min-
den eszközzel le akarta szerelni 
a mozgalmat, még mielőtt ko_ 
molyan veszélyeztetve lenne a ka-
pitalisták profitja, de sem a ter-
ror, seim a vállalatok fenyegetése 
nem vezetett eredményre. A vál-
lalatok vezetői felismerték « szer. 
vnzett dolgozók erejét és több si-
kertelen próbálkozás után, a 
szakszervezetek jobboldali vezetők, 
höz fordultak. Ennek meg .ett a 

jpillanatnyi eredménye, mert, mint 
most Helsinkiből jCentik — jobb-
oldali szociá'demokrata vezetők 
„gazdasági fegyverszünetet" kö-
töttek a tőkésekkel. Ennek értel-
mében a munkások bérét öt hó-
napra lerögzítik. Ez annyit je 
.ent, hogy a dolgozók elvesztik az 
eddig érvénytén lévő kollektív-
szerződésben biztosított jogaikat, 
hogy figyelmen kívül marad a 
létfenntartása indexszám, hogy a 
szakszervezetek jobboldali vezetői 
elárulták a munkásokat. A kor. i 
rnány a 

Szegedre érkezett 
a Tiszántúli Nagycirkusz 
A Vidéki Népszórakoztaló Vál-

lalat rendezésében péntektől kezd-
ve Szegeden szerepel a Tiszántúli 
Nagycirkusz társulata. 'A' cirkusz 
előadásai az elmúlt évben is igen 
népszerűek voltak városunkban. 
Most még korszerűbb, jobb körül-
mények között szerepelhetnek az 
artisták, még jobb, még változato-
sabb műsorral állhatnak a dolgo-
zók elé. 

A szegedi előadásokat a Valéria-
téren felállított sátorban tartja meg 
igen változatos müsorrak Az igaz-
gatóság üzemi 'dolgozóknak cso-
portos liVrfe'is c»eión 20 százaié, 
k o s hed rnszúvény t b i z t o s i t . 

dalmi vandalizmus ellen, akik 
csupa bértotinokot akartak. Ha_ 
sonló sorsra jutottak a ha adó 
gondolkozású egyetemi tudósok 
is: Martinovics, Dokosevics, Dra-
kulics belgrádi, valamint Marti-
novics, Grebenszcsikov, Miha'ov és 
Nikolics szerajevói egyetemi taná-
rok, akiket nemcsak elmozdítot-
ták a helyükről, hanem be is bőr. 
tönözték. Több mint hatvan olyan 
tudományos dolgozó bebörtönzésé-
ről számol be a tudósítás, akik 
Titóék gyilkos börtöneiken síny-
lődnek, mert szót mertek emelni 
a fasiszta terror és métely ellen. 
Nagy meglepetésükre szolgált a 
balkáni terrorlegényeknek. hogy 
amikor Amerika tanácsára bíróság 
elé átiították a „bűnös" tudóso-
kat, Torna Szavics, a podgorica' 
törvényszék elnöke. Vukics Klaics, 
a beróni járás közvádlóia, Vuk 
Kicsovics, a cetinjei járás ügyé-
sze nyíltan megtagadták a ..vál-
tottak" ügyében való szerepet, 
azzal, hogy az UDB utasítására 
senkit sem hajlandók elítélni. 

Scít figyelmeztetés 

A Scót Szakszervezetek most 
lezajlott kongresszusán behatóan 

könny-, izgató- és hólyaghúzó gáz, 

lövedékei látott. Refejezésiik Moss 

hadnagy elmondotta, hogy az smt, 

rikai megszálló csapatok Japánban 

sokszor gyakorolták ezeknek a 

bombáknak felhasználását. 

Félmilliónyi jutalom a legjobb fémgyüjtőknek 

A Népgazdasági Tanács a Dolgo-
zó Ifjúság Szövetsége kezdeménye-
zésére május 15-e és 20.a között 
az egész országiban fémgyiijtő hét 
szervezését határozta el. A fém-
gyűjtést minden üzemben, város-
ban és községben megszervezik. 

'A fémgyiijtő héten nemcsak re-
zet, bronzot, vasat és egvéh férne, 
ket, hanem minden más hultadék-
anyagot, igv papírt, csontot, ron-
gyot, üveget, stb. is gyűjtenek. 

Az összegyűjtött hulladék a n ya gok 

összeszedését és elszállítását a MeU 
léklermék- és Hulladékgyűjtő Egye-
sülés (MEHES) végzi. A MEIIES 
ellenérték fejében veszi át a szí-
színesfémeket, vasat és egyéb hul-
ladékanyagot. A fémgyüjtő hét za-
vartalan lebonyolítására Budapes-
ten 250, vidéken pedig több mint 
000 átvevőtelepet létesítettek. 

A fém- és hulladékgyűjtésben 
legjobb eredményi elérők között a 
MEHES csaknem félmillió forint 
értékű jutalmat oszt szét. 

Megalakult a katolikus papok tolnamegyei 
békebizottsága 

a munKagoaax. ^ '*or. Anglia k i v é n ü l t la. 
megállapodáshoz h o m - ^ * l i t i k á j i v * . 

jarut tés ez.zd a létükben megta- e , , . e n á l l á s vétkül adják fel az 
madott finn dolgozók új, nehéz 
he'yzetbe kerültek. 

Tito ktnyszerkultorit akar 

Tito és népáruló klikkje minden 
együgyű mesét igénybe vett már 
arra. hogy fasiszta „kultúrmun-
kára" bírja rá a jugoszláv ér-
telmiséget. Az elképzeléseik azon-
ban sorra csütörtököt mondtak, 
mire a belgrádi orgyilkosok ha-
zugságok helyett a nyílt terrorhoz 
nyúltak, hogy így bírják rá a 
sze'lemi értelmiséget irányzatuk 
támogatására. Az UDB egymás 

után hurcolta börtönbe a nép. 
hez hü tudományos dolgozókat, 
amiről a „Szocialista Jugoszlá-
viáért" című lap érdekea adato-
kat közöl. Eszerint mint „bűnö-
söket" kizárták a Szerb Irók Szö-
vetségéből Radován Zogoricsot, 

ország összes gazdasági és politi-
kai kulcspozícióit. A kongresszu-
sa határozatról értesítették a 
kormányt, hogy a Scot Szakszer-
vezetek aggályosnak tartják a 
mai angol külpolitika irányvona-
lát. Követeli a szakszervezetek 
vezetősége, hogy szüntesse meg a 
kormány az USÁ-val szem-
beni kereskedelmi és politikai 
alárendeltségét, bővítse ki gaz-
dasági kapcsolatait a Szovjet, 
unióval, Kínával és a népi de-
mokratikus országokkal. 

Angol politikai körökben igyek-
szenek jó képet vágni a scót fi-
gyelmeztetéshez, de nem kétséges, 
hogy a brit háborús vészmadarak 
zokonvették a leckét, mert vita 
nélkül siklottak keresztül rajta. 
Hogy ez a struccpolitika meg-

Sztefán Mitrovicsot és általában1 bosszulja magát, azzal ma már 
mindazokat, akik tiltakozni mer. mindenki tisztálban van Angliá-
tefc a Gyhaísz és Pijade-féle ír®. < ban. 

Szekszárdon megalakult a tolna-
megyei katolikus papok békebizott-
sága. Az alakuló ülésen részt veit 
Ralogh István, az Elnöki Tanács 
lagja, Szécsi Antal, a katolikus pa-
pok budapesti békebizottságának el-
nöke. érseki lanácsos és Parlagi 
György Kossuth-díjas újságíró. 

Solymár Gábor esperes, duna-
kömlői plébános hangsúlyozta, hogy 
nem lehet jó katolikus pap, aki nem 
híve a békének! Szécsi Antal érse-
ki tanácsos elmondotta: „Mi vall-
juk, hogy a tartós béke megvaló-
sítható. Vegyük ki részünket a vil-
iágszerle erősödő békemozgalomból, 
a békéért vívott harcból." 

Parragi György beszélt ezután: 
— Mi békét akarunk, de ahogy 

mindennapi kenyerünket sem tud-
juk imádsággal megszerezni, ugyan-

úgy a békél sem tudjuk megvédeni 
pusztán jószándékkal. A békéért 
harcolni kell. Mi bátran hirdetjük, 
hogy akarjuk a szocializmust épí-
teni. akarjuk, hogy a nép, amely 
birtokba vette az országot, jogait 
megtarthassa. 

A felszólalásokat Balogh István 
foglalta össze: 

A katolikus papok tolnamegyei 
béke-bizottsága határozatot hozott, 
amelyben leszögezi, hogy Tolna 
megye katolikus papjai minden 
erejükkel támogatják az ötéves 
terv nagy célkitűzéseit és teljes 
szívvel, tevőlegesen csatlakoznak a 
világméretű békemozgalomhoz. „El-
ítéljük és megvetjük — mondla ki 
a határozat — a háborús uszító-
kat." 

Csak a nép józaníthatja ki Trumanékat 
háborús tébolyukból 

Koppenhága. 'A Béke Világtanács 
elnökségének tag jai hétfőn este sa j-
tóértekezletet tartottak. Az értekez-
leten Darr amerikai tiszteletes igy 
válaszolt: Amerikában a vita akö-
rül folyik, hogy Trunian, vagy 
MacArthur háborúját folytassák-e, 

de mindenképpen háborúról van 

szó. Sok politikus van az USA-ban, 

aki hajlana a békés tárgyalásra, 

de nem meri kövelni ezt a poli-

tikát. Ezért a népnek kell kezébe 

venni a kezdeményezést. 

A VB elnöke közli 
Felhívom az érdekelteket, hogy 

a kiosztott füveket haladéktalanul 
kaszálják le és beszáradás után 
takarítsák be. 

Felhívom továbbá az érdekelte-
ket, hogy az aratási szerződéseket 

a végrehajtóbizottság igazgatási 
osztályán lehet megkötni. A 

caéplőgéptu'ajdonosok a szerződé-
seiket a megszervezett munká-
saikkal a végrehajtóbizott VII . 
mezőgazdasági osztályán tartoz-
nak megkötni. 

Bírásáéi közlemények 

A szegedi megyei bíróság 1950 
október 2-án B. 6088/1950. szám 
alatt kelt ítéletével Kotogán Ist-
ván 19 éves szegedi születésű és 
lakos és Vecsernyés István 34 
éves újszeultiváni születésű Sze-
gedi lakos vádlottakat bűnösnek 
mondotta ki közé-látás érdekét 
veszélyez-tő bűntettben, mert ne-
vezettek Szegeden 1950. év ta-
vaszától kezdve 100, illetve 50 
kiló paprikát engedély nélkül 

m e g ő r ö l t é k é s a z t 3 6 — 4 0 forin-

tos áron a piacon ismeretlen 
egyéneknek eladták. A bíróság 
Kotogán Istvánt 7, Vecsernyés 
Istvánt 6 hónapi börtönre, 3 
évi jogvesztésre és Szeged város-
ból 1 hónapra kitiltotta. 

* 
A szegedi felsőbíróság Szeke-

res Imre 66 éves szó regi lakos, 
vagyonos vádlottat 9 hónapi bör-
tönre, 5 évi hivatalvesztésre és 
politikai jogfosztásra, 1000 forint 
pénzbüntetésre, 2000 forint va. 
gyoni elégtételre és Szöreg köz-
ségből 1 hónapi kitiltásra ítélte, 
valamint az ítéletkivonat közzé-
tételére kötelezte azért, mert ne-
vezett vádlott 1950. év őszén kö-
rülbelül 120 kilogram kenyérgabo-
nát a herekorpa közé keverte és 
az általaival részbem feleteti«, 
valamint, mert körülbelül 60 ki-
logram cukorrépát nem szállított 
be a répagyüjtőhöiz cukorgyártás 
céljaira, hanem azt állatai takar-
mányozására akarta fe'használ ni 
és végül, mert háza udvarán ta-
lált körülbelül 2 mázsa cukorré-
pafej 3—4 cm.el túl volt f«-
jelVe, " 
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Igy szűnt meg a „szakemberfalás" az Úiszeqedi Kenderszövőben is 

A műszakiak a szocializmus építésének 
megbecsüli harcosai 

'Az ujszegedi Kenderszövő Jogo-
íó i május elseje tiszteletére 400 
ezer 950 forint értékű felajánlást 
tettek. A felajánlásukat teljesítet-
ték, sőt túlteljesítették 428.750 fo-
rint értékben. Hogy ezt az ered-
ményt el tudták érni, az az üzem 
műszaki vezetőségének jó munká-
ját is bizonyítja, mert ők szerve-
zik és irányítják a munkaversenyt 
és segítik a dolgozókat, munkájuk 
termelékenységének fokozásában. 

De nem így volt ezelőtt két-há-
rom évvel. Akkor még a műsza-
kiakat kizárták a munkaversenyek-
ből. 'A dolgozók nem fogadták be 
maguk közé a régi műszaki dol-
gozókat. 

Bizalmatlanok voltak 

•elük szemben: az ellenséget lát-
ták bennük. Az üzemi pártvezető-
ség is a dolgozók álláspontjára he-
lyezkedett. Sasszemekkel figyelték 
a műszakiak minden lépését. A hi-
bákat nem segítették kijavítani, in-
kább feJnagyítolták és ellenséges 
megnyilvánulásnak tekintették. Az 
üzemen belül a műszaki dolgozók 
javaslatait, újításait bizalmatlanul 
fogadták és legtöbbször gáncsolták 
Is a megvalósítást. A Párt tagjai 
közé se szívesen vették fel őket, 
bár nem egy műszaki dogozó be-
bizonyította jó munkájával, hogy 
méltó a párttagságra. 

Elvárták előlük 
m továbbtanulás álját, 

nem fejlődtek sem politikailag, sem 
szakmailag egy helyben topogtak 
hosszú ideig. A munkaversenyekbö! 
is kizárták őket és ez meg is lát-
szott az elért eredményeken is. 
Nem volt, aki a versenyt műszaki-
lag kidolgozza, előkészítse és irá. 
nyítsa. Az eredmény természetesen 
mr volt, hogy csak egyes, dolgozók 
értek el kiemelkedő teljesítményt. 
*A'z üzem átlagteljesítménye azon-

ban nem emelkedett. De nemcsak 
ebben az üzemben volt ez így. Igy 
volt a többi üzemekben is. 

Pártunk felfigyelt erre a hibára, 
mely az üzemek termelésének emel-
kedését gátolta. Felhívással fordult 
az üzemek párlvezetői felé, változ-
tassanak álláspontjukon. Kapcsolják 
be a műszaki dolgozókat is szoro-
san a munkaversenyekbe. Szélesít, 
sék ki az egyéni felelősségüket. 
Kezdeményezéseiket, újításaikat 

támogassák és segítsék 
munkájukat. 

Igyekezzenek a dolgozókat is meg-
győzni ennek a fontosságáról és 
legvégül, de nem utolsó sorban 
azokat a műszaki vezetőket, akik 
jó munkájukkal kiérdemlik, vegyék 
be a Párt tágjai közé, sőt a párt-
vezetőség tagjai közé is válassza-
nak be közülük. 

A felhívás után az ujszegedi Ken-
derszövőben megkezdődölt annak 
a válaszfalnak a ledöntése, amclv 
a dolgozók és a műszaki vezetők 
között emelkedett. Nem ment köny. 
nyen, de a Párt segítette munká-
jukat. A dolgozók látták, hogy a 
Párt bízik azokban a műszaki ve-
zetőkben, akik bebizonyították, 
hogv akarják építeni a szocializ-
must. ök is kezdtek megváltozni és 
támogatták a műszakiak munkáját. 
A műszakiak most már bátrabban 
kezdeményeztek, de döntő fordu-
latot mégis csak Sztálin elvtárs 70. 
születésnapjának tiszteletére indí-
tott munkaverseny hozott. F.bhe a 
versenybe már bekapcsolták a mű-
szaki dolgozókat is. Igv összefogva 
hatalmas eredményt értek el. Min-
den dolgozó a legjobb tudásával 
dolgozott. A műszakiak mindenben 
támogatták a dolgozókat. Biztosí-
tották számukra a műszaki előfel-
tételeket, pontosan megszervezték a 
munkát s így a vetések számát 15 

milf.ióról 26 millióra emelték. Ez 
volt 

as első győzelem. 

Azóta mind több és több eredményt 
tudnak felmutatni, mely bebizonyi. 
tolta Pártunknak helyes irányítá-
sát. 

Azóta sok jól dolgozó műszaki 
vezetőt vettek fel a Párt tagjai kö-
zé. Politikai oktatásba is bevonták 
őket és már van közöttük, aki ma-
ga is politikai előadó, szemináriu-
mot vezet. Szakmai tudásukat is 
állandóan fokozzák. Az üzemben 
most is folyik egy továbbképző 
művezetői tanfolyam, melyen a 
műszaki dolgozók tanulnak és az 
üzem műszaki vezetői az előadók. 
'Az MSZT keretén belül pedig a 
Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület szegedi csoportja tart 
most szakelőadássorozatot, melynek 
keretében legkiválóbb textilipari 
vezetők adják át tudásukat, isine-
tetik az élenjáró szovjet textilipar 
fejlődését és munkáját. Működik 
még az üzemben műszaki kör is, 
melynek műszaki dolgozók, újítók 
és élenjáró dolgozók a tagjai. Itt a 
műszaki körön beiül 

segítik egymás munkáját, 
hogy minél több újítással segítsék 
dolgozótársaik munkáját és hogy 
minél magasabbra tudják emelni a 
termelést és a minőséget, minél 
alacsonyabbra csökkentsék a hul-
ladékot és a selejtet. Az 1949-es 
évben 139, 1950-ben 219 újítást 
vezettek be az üzemben. Ezeknek 
az újításoknak száma is bizonyít-
ja, hogy a dolgozókkal egyiitthati. 
dó műszaki dolgozók is mindent 
megtesznek azért, hogy jó munká-
jukkal előbbre vigyék a szocializ-
mus építését. Politikai és műszaki 
tudásuk emelésével és jó munká-
jukkal bpbizonvltják. hogy méltók 
akarnak lenni Pártunk és a dol-
gozók bizalmára. 

JHi áttörök u a béke harcos katonái Leszünk 
A szegedi úttörőfiatalok békeakaratáról beszélnek az iskolai dolgozatok 

Kipirult arcú, csil-
logó szemű úttörők 
menetelnek az utcán 
s messze zeng daluk: 

TA béketábor legyőz-
hetetlen . .." Mindenki 
büszke örömmel te-
kint a pirosnyakken-

ijős. fehéringes úttörőkre, a béke-
tábor kis katonáira, akik jótanu-
lással harcolnak a békéért. 

Most, amikor száz- és százmil-
liók írják alá a békeegyezményl 
követelő felhívást, az úttörők dol-
gozatokat frnak. amelyekben leír-
ják a mai fiatalság boldog éleiét 
és hogyan harcolnak ök is a bé-
kéért. 

Hunyár Mátyás V. osztályos á'.t. 
iskolai tanuló a békeívek aláírá-
sára Irt dolgozatában például 

í g y í r : 

„Vörös zászlónk selyme győz-
tesen hirdeti boldog, szabad, 
békés életünket minden népnek 
és nemzetnek. Új kultúránk 
van, tanulhatunk, ezt mondja, 
ezt ragyogja a mai fiatalok 
örömtől sugárzó arra . .. Szi-
vem megdobban az örömtől, ha 
arra gondolok, hogy Pártunk 
az én „Pártom" is. milyen ra-
gyogó jövőt biztosit számom-
ra... Az én példaképem a 
béketábor nagy vezetője, dol-
gozó népünk pártfogója. Sztá-
lin elvtárs. Ha elgondolom és 
magam elé. képzelem a Szovjet-
unió hősies alkotó, építő mun-
káját. akkor mindjárt vidá-
mabban, könnyebben megy ata 
nnlás, mert tudom, hogy csak 
így járhatok a példaképem, 
Sztálin elvtárs által mutatott 
úton .. . Én. mint gépészmér. 
nök akarok majd résztvenni 
szocializmust épitő munkánk-
ban .,." 
Hunyár pajtás lelkes, öntudatos 

írása kifejezi minden kis úttörő 
érzését, békeakaratát. 

„Hat éve. hogy ezeréves tél után 
népünkre végre tavasz köszöntött. 
Felszabadult, boldog nép teremt új 
világot ebben az országban" — ír-
ja Pál Sándor VIII. osztályos álta-
lános iskolai tanuló. 

Dolgozatának utolsó sorai, a fia-
talok harcos optimizmusát hirde-
tik: „Tudjuk, csak az. érdemli meg. 
hogv békében éljen, aki tud és 
akar is harcolni érte. Ha kell te-
hát harcolunk — és a béke győzni 
fog!" 

Riczók Mária a Tanítónőképző 
gyakorló iskolájának kis tanulója 
áz óvóhelyen eltöltött idők horzal-
taairój és a ma szabad életéről ír 
dolgozatában Gyermekszívében iz-

í ő as VmperiMvaU gyi l -

kosok iránt akik megint az 
emberek millióit akarják a halálba 
hajszolni, vagy rabszolgasorsba 
dönteni." öntudatosán írja meg. 
hogy jó tanulással ő is kiveszi ré-
szét a békeharcból. ígéri, hogy dol-
gos, bátor harcosa lesz a békéért 
küzdők hatalmas seregének. 

Izzó gvíílölet lán-
gol Bakai Márta VHI. 
osztályos tanuló dol-
gozatából is az im-
perialisták felé. Büsz-
kén csatlakozik a 

békeharc ifjú katonáihoz és ő is 
magáévá teszi, mint minden úttörő, 
hogv csak jó tanulással tudnak 

„Mi úttörők is a béke harcos 
katonái leszünk, ha jobban tanu-
lunk. ha fegyelmezettebbek le-
szünk, mert csak. így válunk iga-
zán erősítőivé, támogatóivá a Szov-
jetúnió vezette béketábornak". 

Könyvet lehetne írni arról a sok 
dolgozatról, amely mind-mind a 
kis úttörők békevágyáról és a bé. 
kéért való küzdeniakarásáról tesz-
nek kedves, lelkesítő tanúságot. 
Népi demokráciánk ifjúsága is fel-
emeli szavát a békéért és a világ 
népeivel együtt zúgják, harsogják 
a háborút, nyomort akaró tőkés 
rablók felé: nem engedjük meg. 
hogv újabb háború döntse romba 

igazán harcolni a békéért. I'gy fc. a világot! Megvédjük szabad, hol. 
jezi be dolgozatát: I dog életünket, megvédjük a békét' 

MINDEN SZEGEDI ASSZONY ÉS ANYA 

nézze meg ezt a kiállítást. .. 
A Varga Kötélgyár dolgozóinak levele 

Mi. a Varga Kötélgyár dolgozói 
kedden délután megtekintettük 

a „Szovjet nök a békéért" című ki-
állítást.' A kiállítás valamennyiünk 
számára n^gjton tanulságos volt és 
megtekintésével még közelebb ke-
rültünk a Szovjetunióhoz azáltal, 
hogy megismertük példaképeink, 
a szovjet nőik életét, munkájá t és 
békéért folytatott harcát. Jóleső ér-
zés volt látni azt. hogy a Szovjet-
unióban a nök — élve egyenjogú-
ságukkal — mindenütt megállják 
a helyüket. Mint tudósok, orvosok, 
tanárok is jó munkát végeznek. De 
láttuk őket ott is, ahol fizikai mun-
kát kell végezni. Mosolyogva veze-
tik a hatalmas kombájnokat, trak-
torokat. mozdonyokat. örömmel 
végzik munkájukat a csákánnyal a 
kezükben a bányákban, a férfiak 
mellett szenet fejtve harcolnak a 
kommunizmus mielőbbi felépítésé-
ért. 

Akiállítás egy részében, kezük-
ben géppisztollyal, kalonaru-

hában látjuk a szovjet nőket, akik 
a Nagy Honvédő Háborúban vérü-
ket áldozva harcoltak a fasiszták 
ellen, akik békéjükre, szocialista ha-
zájukra és elért eredményeikre tör-
tek. 

Mi, a Varga Kötélgyár dolgozói 

jéért. De azt is lát juk — mert a 
kiállításon keresztül megértettük 
—, miért és hogyan kell gyűlölni 
az ellenséget. 

Csoportosan tekintettük meg a 

kiállítást. Ebben a leveliink-

ben arra szerelnénk kérni minden 

békeszerető szegedi asszonyt és 

anyát, hogy nézze meg ezt a kiál-

lítást. Nézze meg azért, mert köze-

lebbről megismerheti példaképein-

ket. a szovjet nőket és ezáltal még 

keményebben ál l ja meg helyét a 

békéért folyó harcban az imperia-

listákkal szemben, akiknek minden 

vágyuk az, hogy lerombolják eddigi 

eredményeinket és épülő, szépülő 

hazánkban gyermekeink aikára fa-

gyasszák a boldog kacagást. 

Tamás Károly né, 
Kotormán Ferencné, 
Árendás Andrásné, 
Szilágyi Jánosné, 
Zsadányi Gáspárné. 

A Nemei Demokratikus Köztársaság 

liáíatávirata Sztálin elvtárshoz 
Moszkva. A felszabadulás napja 

alkalmából a Német Demokratikus 
Köztársaság kormánya a következő 

táviratot intézte I. V. Sztálin elv* 
társhoz, a Szovjetunió miniszierta, 
nácsa elnökéhez: 

loszif Vissznrionovics Sztálinnak, a Szovjetunió minisztertaná-
csa elnökének. 

Hat esztendővel ezelőtt 1945 május 8-áu a Szovjetunió dicső 
hadserege felszabadította hazánkat a hitleri fasizmus uralma alól. Az 
évforduló alkalmából a Nemet Demokratikus Köztársaság kormánya 
a demokratikus és békeszerető Németország örök háláját fejezi ki 
ön iráni, és az Ön személyében a Szovjetunió kormánya, a S'ovjel 
hadsereg és az rgész szovjet nép iránt. 

A szovjet nép- és a szovjet hadsereg rettenthetetlen hősiesség, 
grl és nagy áldozatok árán nemcsak saját országát védte meg. ha-
nem azért is küzdött, hogy felszabadítsa Európa népeit a rabló né, 
met fasizmus igája alól. Amikor a német dolgozó nép képviselői 1951 
május 8-án megkoszorúzták szovjet hősök sírjait és emlékművét, 
ünnepélyesen megfogadják: mindent elkövetnek, hogy az imperialts. 
ták solia többé ne használhassák fel a német népet a nagy Szovjet, 
unió és más népek ellen irányuló bűnös terveik érdekében. 

A szovjet hatalom az Ön bölcs vezetésével harcolt és harcol a 
világ minden népének békéjéérl és szabadságáért. Az ön által aláírt 
potsdami egyezmény a lémet u-'-p számára megnyitottn az utat az 
egységes, békeszerető és demokratikus Németország felé, amelynek 
megteremtését valamennyi becsületes némel hazafi követeli. E poli. 
likának megfelelően, amely elismeri országunk jogát a nemzett füg-
getlenségre. a szovjet hatalom képviselői hozzásegítették népünk bé-
keszerető. demokratikus erőil althoz, hogy hazánk nagyrészében a 
demokratizálás útjára lépjenek. 

A Német Demokratikus Köztársaság mrgalaku'ásn fordulópontot 
jelenlett Európa történetében. Munkásaink, parasztjaink és dolgozó ér-
telmiségünk ma békés versenyben áll ötéves tervünk — a béke, az 
egység és a jólét tervének teljesítéséért és túlteljesítéséért. 

Ezzel elleniélben az imper:a[ista nyugati hatalmak — szövet-
ségben a némel Imperialistákkal — hazánk krllésznkításán ik és Nyíl. 
gat-Némrtország reinilitarizátásának politikáját folytatják, a nemzetkö-
zi békelábor országai ellen irányuló új. agresszív háború előkészítése 
érdekében. Nyugat-Németországban az amerikai megszál'ó halóságok 
segítségével újjáéled a német imperializmus. Ez a ténv rendkívül nagy 
felelősséget ró a német munkásosztályra és valamennyi békeszerető 
erőre a nyugatnémet háborús gyújtogatok elírni harc sikeres megszer. 
vezésében és vezetésében. A Némel Demokratikus Köztársaság po'gá. 
rai és a nyugatnémet békeharcosok egyre növekvő számú serege el-
szántan kiizd Nvugat-Németország remüilarlzálása ellen, azért, hogy 
még ebben az évben megkössék a békeszerződést és megteremtsék az 
egységes, demokratikus, békeszerető és független Németországot. 

A német nép nevében mélységes hálánkat fejezzük ki a Szov-
jetunió knrmánvanak n nekünk nyújtott nagy segítségért. Mélyen tisz-
telt Sztálin gcneraüssz'musz! Tevékenységünket Önnek az az lílniuta. 
tása vezérli, hogy a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét 
és végig kitartanak mellette. 

A Némel Demokratikus Köztársaság 
kormánya. W ALTÉR ULBRIC8T 

miniszlerelnökhetveltes. 

Pártunk I I . kongresszusa segít a johb tanulásban 

A szegedi állami Radnóti-fiá-

gimnázium nevelői és diákjai szor-

gos figyelemmel kisérték a Párt 

I I . kongresszusáról szóló beszá. 

mólókat. A DISZ olvasó- és politi-

kai körein, fcé kegy ül épeken és 

rendkívüli értekezleteken vitatták 

meg. melyek az i-ko'ára, annak 

nevelőire és tanulóira váró felada-

tok. Elhatározták, hogy jobb, ered-

ményesebb tanulással mutatják 

meg elsősorban szeretetüket a Ma. 

gyar Dolgozók Párt ja és annak 

bölcs vezére: Rákosi Mátyás elv-

társ iránt. 

Az áprilisvégi ellenőrző konfe-

rencia tanúsága szerint ez sikerült 

is. Az iskola tanulmányi átlaga, a 

félév óta 16 századdal 3.52_rc 

emelkedett, ami jobb az országos 

átlagnál. Pedig a neve'gk óvakod-

tak, a liberális osztályozástól, ör-

vendetes, hogy éppen az. Ia. osz-

tály mutatja a legjo-bb eredményt, 

8.76_tal, utána a íVb. és a IIIc. az 

élenjáró osztályok. Ergte;je?e« 

megjavult a félévkor még rossz 

ere/Iményt mutató Ib. és I l lb . osz-

tály is. 3.51, illetve 3.34-es ered_ 

ménnyel. Ezekben az osztályokban 

a mumkásszármazású diákokat si-

került nagyobb aktivitásra és kö-

zösségi munkára birni, amiben a 

Szülői Munkaközösség is segédke-

zet nyújtott. Reméljük, hogy év 

végére a hátul kullogó osztályok 

is fe'zárkóznak és az eredmény 

még jobb lesz. Ezzel háláljuk meg 

Pártünk szerelő gondoskodását. 

Dr. Farkas Dénes 

gimnáziumi tanár. 

A „S z e l e s m e z ő 
A Szegedi Állatni Nemzeti Szín-

ház soronkövetkező új darabja 
Vinyikov szovjet szerző „Széles 
mező" című színműve, melyet 1951 
május 10-én csütörtökön mutatnak 
be. 

A ..Széles mező" a moszkvai Vö-

rös Hadsereg Központi Színházá-

nak egyik legnagyobb sikere volt. 

A Szegedi Állami Nemzieti Színház 

azért tűzte műsorára, mert prob-

lémája ma a legidőszerűbb. Az 

aratás e'ött a legégetőbb aratási 

probléma a
 m ü tárgya: a szem. 

veszteség. 

A darab főszereplői egyszerű 

szovjet emberek, a nép, akikben 

ember döntő jeliemvonásait. Ezek 

a bolsevista jellemek sok mii'ió 

szovjet ember sajátságai is. Ha-

talmas meggyőződésük, e'.vhübé-

gii'k, saját ügyükbe vetett hitük, 

szocialista hazájukért, népükért. 

Pártjukért való mély odaadásuk, 

az, hogy tudnak küzdeni bármilyen 

nehézség e'.en, tudnak harcolni a z 

újért, — ezek a darab eszmei 

mondanivalói. A probléma és az 

emberek, a jellemek és az eszmei-

ség szerves egysége adja a mű 

színpadi értékét. 

A „Széles me7Ő"-t bérletszünet-

ben mutatják be Szegeden 1951 

május lO.töl május 14-ig. Pün-

azonnal megláthatjuk a szovjet ' kösd mindkét napján délután is. 

Sztrájkba lépett 40.000 olasz közalkalmazott 
Róma, (MTI ) . Olaszországban 

kedden reggel hat órakor meg-

kezdődött az állami alkalmazot-

tak általános sztrájkja. 

A h á b o r ú s a g r e s s z o r o k r ó l 

tart előadást ma, csütörtökön dél-

után fél 5 órakor a városi tanács 

közgyűlési termében dr. Sombor 

nagyon sokat tanultunk ebből a ki- j 4 z s e f \z előadás ismerteti a há-
átiltásból. Megérteltük azt. hogy 
nekünk, nőknek hogyan kell helyt-
állni a munkában. Megértettük azt 
is. hogy a szocializmus mielőbbi 
felépítésének érdekében nem szabad 
visszariadnunk a nehézségektől és 
akadályoktól. Most már világosan 
látjuk, hogyan kell harcolnunk a 
bókéért, gyermekeink boldog jövő-

borús agresszorok gonosz törekvé-

seit, mesterkedéseit, amellyel ismét 

lángba akarják borítani a világot, 

hogy virágzó országokat, városo-

kat, kulturértékeket és emberek 

millióit pusztítsák el. ök az embe-

riség ellenségei, de ellenségei első-

sorban a békeharc élén haladó 

Szovjetuniónak és a népi demo-

kráciáknak. Ujabb ismereteket és 

újabb szempontokat nyújt az elő-

adás, amelyeket minden dolgozó 

felhasználhat napi munkájában, a 

szocializmus építésében, a békéért 

vívott harcban 

Az előadás iránt, melyet az MSZT 

rendez. Szeged dolgozói között nagy 

az érdeklődése 

A Telepress megállapítja, hogy 

a sztrájk Olaszország történeimé-

nek egyik legnagyobb éa legegy-

ségesebb sztrájkrnozga>ma. 

Sztrájkba léptek a közigazgatási 

alkalmazottak, a vasút, a posta és 

a táviró a'kalmazottak, a kórhá-

zak személyzete és az állami üze-

mek munkásai. 

A közalkalmazottak szakszerve, 

zetének és a vasutas szakszerve-

zetnek hétfőn kiadott közös nyi-

latkozata hangsúlyozza, a sztrájk 

nemcsak a jobb munkakörülmé-

nyekért folyik, hanem kényszeri, 

teni akarja a kormányt az állami 

bürokrácia régóta ígért megrefor. 

málására. 

A sztrájkoló közalkalmazotta-

kat az egész közvéjemény támo. 

.gát ja. 
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A dolgozó parasztság hü segítőtársa: 

A BEADÁSI KÖNYV 
Az 1951—52. évi begyűjtési ren-

delet előírta, hogy minden földtu. 
lajdonosnak, akinek földje a 800 
négyszögölt eléri, vagy meghaladja, 
begyűjtési könyvecskét kell kiadni. 
Május elején kezdődött meg a be-
gyűjtési könyvecskék szétosztása. 

Ez a könyvecske nem egyszerű 
hivatalos okmány, ennél sokkal 
több: a dolgozó parasztság hfl se-
gítőtársa ls. Nemcsak azért, mert 
segítségével szinte naponként ellen-
őrizheti, hogy beadási kötelezettsé. 
gének teljesítésével hol 411, hanem 
segítőtársa azért ls, mert a könyv 
adatainak felhasználásával könnyein 
elkészítheti egész évi tervét, amely-
nek segítségével eredményesebb, jö-
vedelmezőbb gazdálkodást folytat-
hat. A dolgozó parasztságot a meg. 
Icpetéscktői is megmenti ez a 
könyvecske, mert már most meg-
láthatja bármelyik dolgozó pa-
raszt, ha például takarmányból ke-
veset vetett és beadási kötelezettsé. 

gét abból nem tudná teljesíteni, 
hogy példának okáért a tarlóba 

A begyűjtési könyvecske első oldala 

még muhart kell vetni. Ha a bur-
gonyából áll rosszul, mert keveset 
vetett, még mindig lehet rajta se-
gíteni, tarlókrumplit kell vetni. 
Ugyanez a helyzet az állalállomány 
fejlesztésére vonatkozólag is. Egy-
szóval a könyvecske segítségével a 
tervszerűség bevonul az egyénileg 
dolgozó parasztok életébe is. A be. 
adott termékek ára változatlan, 
szilárd ár. A termelő tehát biztosan 
és félelem nélkül nézhet a jövő elé, 
nincs áresés és nincs áremelkedés 
a mezőgazdasági termékekben, te-
hát a tőkés termelés anarchiáját 
felváltotta a szocialista tervszerű-
ség, a nyugodt, biztos élet. 

A helyi tanácsoknak, a népneve-
lőknek és a kommunistáknak első. 
sorban legfontosabb feladatuk 
most, hogy a dolgozó parasztság-
nak jól és alaposan megmagyaráz-
zák a könyvecskék használatát, 
hogy ezáltal necsak a begyűjtést, 
de a többtermelést is szolgálják. 

Nézzük például Fehér István ba-
tldal 4 holdas kisparaszt begyűjté-
si könyvecskéjét, Az első oldalon a 
név és lakhely, valamint a nyil. 

véntartási szám szerepei. X1 máso-
dik oldal, melyet alant közlünk, 
már a pnzdaság adatalt tartalmaz-
za, és a családtagok számát. 

L A termelő adatai 
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S 

Beadási könyv száma: 51 

Termelő neve: 

Lakhelye: 

Fehér István 

Baiida 

A háztartásához 
tartozók száma, a 
termelővel együtt: 

. . . MEGYE* 
utca 

- tanya 

város 
•község 

hax. 
-hraz. 

1 éven alul „ „ / _ „ „ fő 

1—6 éves fő 

6 éven felfll . . . . A . — f6 

összesen: ő fB 

Amint a táblázatból is láthatjuk 
Fehér Istvánnak 1 hold kertje van. 
A rendelet értelmében a kertet 
négyszeres szorzattal kell számíta-
ni, azonban csak a területéi, az 
arany korona változatlanul marad. 
Tehát az 1 hold kert 4 hold szán-
tólerülelnek számit és mivel még 
3 hold szántóterület is van, ez ősz. 
szesén 7 holdnak számol. A 17. 
pont alatt találja meg a gazdál-
kodó a beadási alapul szolgáló ka-
taszteri tiszta jövedelmet aranyko-
ronában kifejezve, ami jelen csel-
ben 58 aranykoronának felel meg, 
tehát aranykoronánként a felszor-
zott terület alapján 15 buzakilo-
gram a beadási kötelezettség. Ha 
kertje nem lenne, hanem az 1 hold 

is szántóterület volna, akkor csak 
10 búzakilogramot kellene arany 
koronánként beadni. 

A harmadik oldalon lévő táblá-
zatba azt a földterület mennyisé, 
get frják be, amelyiket a gazdál-
kodó bevitt az í-es, vagy II-cs tí-
pusú tszcsbe, vagy termelési szer-
ződést kötött rá. Az I. típusú 
tszcsbe bevitt földterület ulán 
ugyanis 10 százalékkal kevesebbet 
kell beadni szövetkezeti kedvez-
mény címén, a II. típusba bevitt 
földterület után a szövetkezeti ked-
vezmény 15 százalék, mig a szer-
ződött terület után a községi ta-
nács hivatalból törli a termény- és 
állatbeadási kötelezettséget, kivételt 
képez azonban a napraforgómag, 
sörárpa és a tavaszi búzára "kötött 
termelési szerződés. 'A jelen eselben 
kitöltetlen maTad az alsó kocka, 
miután Fehér István sem termelé-
si szerződést nem kötött, se nem, 
tszcs-tag. 

Erre a kérdésre is feleletet ad a 
beadási könyvecske negyedik olda-
la. A kenyérgabona beadási kötele-
zettséget például hatféle vetemény-

Mlből mennyit kell beadni? 

nyel lehet teljesíteni, ezek: búza, 

rozs, kétszeres, napraforgó, árpa, 

zab , k u k o r i c a . 

IV. Beadási kötelezettség felbontása cikkekre 

Beadásra alkalmas ter-
mény, termék neve 

Beadandó 

tényleges 
súly kg 

átváltó 
szám 

búza-
érték 
kg 

Elszámolás 

telje-
sítés 

hiány 

I. Kenyérgabona beadási kötelezettség,.^.búzakg. 

Búza 

Rozs, kétszeres 

Napraforgó 

Árpa 

Zab 

Kukorica 

1-

0-9 

1-3 

0-85 

0 8 5 

0-85 

II. Beadási kötelezettség 

5 

A) Termény- és áliatbeadás: 

5 
összesen 
búzakg 

Csoportokra osztva 

5 
összesen 
búzakg kenyérgabona 1 takarmány állat- és zsír 

búzakg 1 búzakg búzakg 
burgonya 
búzakg 5 

1160 383 174 464 139 

6 
vöröshagyma - - - kg 

Hagymabeadás: 
fokhagyma kg 

r 
B) Baromfi és tojásbeadás: 

r 
baromfi 1 1 2 5 kg tojás 1 5 0 db 

8 C) Sertésbeadás — _ „ . k g = — búzakg 

9 D) Borbeadás — mali. fok 

Amint látható, a könyvecskében i 
I a 4. kockában a helyettesítő ter-
! raények átszámítási kulcsát tűntet-

ték fel. Az, hogy mennyi rozs, 
mennyi búzával egyenlő. Tehát 100' 
kilogTam rozs 90 kiló búzának, 
felel meg. 

Ugyanilyen táblázat mutatja a, 
takarmánybeadási kötelezettséget f, 
is. Takarmányt például tízféle ta-í 
karmányféleséggel lehet teljesíteni. 
A burgonyát 33-féle 'terménnyel, il-
lelve állattal lehet teljesíteni. 

Amint láthatjuk, a negyedik ol-

dalion egyelőre a könyvecskébe 
osak azt irhák beie, hogy Fehér 
Istvánnak 383 búzakilogramot kell 
teljesítenie kenyérgabonából. Igy 
kapta kézhez a könyvecskét. Most 
az ö feladata, Fehér Jánosé, hogy 
május 2 és 12 között megjelenjék a 
helyi tanács begyűjtési osztályá-
nál és magával vigye a beadási 
könyvét a termelési és a tenyész-
tési, valamint hizlalást szerződése-
ket. Ekkor történik a vetésterület 
bevallása és a várhaló termésered-
mény kiszámítása. 

V. Vatéateriiloi és terméseredmény 

A II. számú kocka a beadási kö-
telezettséget egészben és csoportok-
ra osztva tartalmazza. Fehér Ist-
vánnak tehát 1160 buzakilogram á 
beadási kötelezettsége, ennek 33 
százaléka 383 kg kenyérgabona bu-
zakilogramba számítva, 15 százalé-
ka 174 búzakiJogramba számított ta-
karmány, 40 százaléka 464 buzaki-
logramha számított állat és zsír, a 
fennmaradó rész pedig 139 buza. 
kilogram burgonyabeadási kötele-

zettség. Ugyanennek a fejezetnek 
B) rovatában megtalálhatja a gaz-
dálkodó a baromfibeadási kötele-
zettségét- súlykilogramban —, eb. 
ben az esetben 11 kiló és 25 deka 
— és a tojásbeadási kötelezettségei 
darabszámban, ami jelen esetben 
150 darab. 

Miért számítják Fehér István 4 
holdját 7 holdnak? 

Ez is kiderül a beadási köny-
vecske harmadik oldalából: 

III. A gazdaság adatai 

Művelési ág 
Terület Kat. tiszta jöv. 

Művelési ág 
k. hold | D-öl ar. Kor. | fill. 

10 Szántó 3 1360 

11 Kert (gyümölcsös) 1 — 

12 Rét — — 

13 Szóló — — 

14 Legelő — — 

15 össz. beadási terület 4 1360 581 — 

16 Felszorzott terület 7 1360 — — 

» 
Beadási 

alap ar. Kor. 

Szorzó- on Büzakilogramm 
18 kulcs „ _ „ _ ar- Kor.-ként 

19 I. tip. Tszcs-be bevitt terület kh. - D-öl 

20 II. tip. Tszcs-be bevitt terület - kh. D-öl 

Termelési szerződéssel vagy megállapodással lekötött 

termény neme terület 

21 — - k. hold - D-öl 

22 — - k. hold - D-öl 

23 — - k. hold - D-öl 

24 Hagymavetésierület - k. hold - D-öl 

25 Öntözéses kertterület - k. hold „ d - ö l 

Beadásra 
alkalmas 
termény 

neve a 

Vetés-

terület 

Hol-
dan-
ként 

termés 

összes 
várható 
termés 

Beadás 
előtt 

vissza-
tartható 

Beadásra 
rendel-
kezésre 

áll 

Beadásra 
alkalmas 
termény 

neve a kat. 
h. • -ÖI kg kg kg kg 

Búza 

Rozs, kétszeres 

Napraforgómag 

A várható terméseredményt a 
szokásos községi átlag alapján szá-
mítják ki. természetesen nemcsak a 
fent megjelölt háromféle termény-
re, hanem az összes terményre vo-
natkozóan, amit az illető gazda 
termelt. 

Ugyanez vonatkozik az állatállo-

mányra ia, azzal a különbséggel, 

hogy itt a várható szaporulatot is 

figyelembe veszik, vagy a tej-, il-

letve gyapjúhozamot. 
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VI. Állatállomány 

Állat neve 
Törzs-

állomány 
Várható 

szaporulat 

Ló 

Tehén 

Növendékmarha 

Termék 
(évi hozam) 

ra levágott sertésvágási engedély 
kiadása, stb. 

> * 

I,áthatjuk, hogy a heDyl taná-
csokra, a mezőgazdasági állandó 
bizottságra komoly feladatot ró a 
begyűjtési könyvecskék kiosztása 
és tudnunk kell, hogy ez nemcsak 
a begyűjtési osztály, de az egész 
tanács, nz egész falu feladata. A 
népnevelők legfontosabb fclndatuk. 
nak tekintsék, hogy alaposan ta. 
nulmányozzák a begyűjtési rende. 
let mellett a begyűjtési könyvecs-
két ls, hogy hasznos jólanácsokkal 
segíthessék a dolgozó parasztságot 
A legnagyobb helytelenség lenne, 
ba valahol egyszerűen kikézbesíte. 
nék a begyűjtési könyvet, mint va. 
lamt, végzést. Ellenkezőleg: akt át . 
adja a dolgozó parasztnak a be. 
gyűjtési könyvet, annak a legala-
posabban kell Ismernie a rendelet 
legapróbb részletelt, hogv aznnnfcl 
minden kérdésre alapos, kimerítő 
választ tudjon adni. A falusi párt. 
szervezetek legyenek ennek a mun. 
kának ellenőrzői, Irányildl ég se-
gítői. a tömegszervezetek és a nép. 
nevelők pedig mindenütt nyújtsa, 
nak segítséget a tanácsoknak a be. 
gyűjtési könyvecskék átadásában és 
a könyvek használatának megma-
gyarázásában. Tudni kell azt hogy 
a jövő évi begyűjtést terv tel-
jesítése a mostani jó előkészítő 
mnnkától függ. Jó előkészítő mun. 
kával, jó népnevelő munkával elő. 
re tehát a jövő évi begyűjtési terv, 
jövő évi kenyerünk biztosításáért! 

Júniusig mag Itell kttfni 
az aratú- és cséplömunkasokkal 

a szerzddést 
Vetésterületünk növekedése szűk, 

ségessé teszi, hogy a mezőgazda-
ságban az idén több mint 450.000 
arató- és cséplőszerzödést kösse-
nek, Ez nagy feladatot jelent az 
állami gazdaságoknak és gépállo-
másoknak, de nagy feladatot ró a 
helyi tanácsokra is, mert a szerző, 
déseket a tanácsok elölt kell meg-
kötini. Az aratáshoz és csépléshez 
szükséges munkaerők nagy száma 
maga is világosan mutatja, hogy 
sem állami gazdaságaink, sem gép-
állomásaink, de az egyénileg gaz-
dálkodók sem késlelkedhetnek a 
szerződések megkötésével, a szüksé-
ges munkaerő biztosításával. 

Az egyéni gazdálkodók és csép-
lőgéptulajdonosok május 15-től jú-
nius l-ig köthetnek aratási, csép-
lési szerződéseket. Június l.ig min-
den egyéni gazdálkodó és cséplő-
géplula jdonosnak igazolnia kell a 
földtulajdona, illetve telephelye 
szerint illetékes községi tanáca 
előtt, hogy az aratáshoz, cséplés-
hez szükséges munkaerőt biztosí-
totta. 

Természetesen az állatok nyil-
vántartására is az összes fellelhető 
állatféléket be kell vallani, a ba-
romfit is. 

A dolgozó parasztokkal közösen 
a tanács begyűjtési osztálya meg-

állapítja és beírja beadási köny-
vecskéjébe, hogy milyen vetemény-
böi, vagy milyen állatból mennyit 
kell a dolgozó parasztnak beadni és 
az mennyi búzakilogramnak felel 
meg. 

A könyvecskébe bejegyzik a beadási kötelezettség 
teljesítését is 

A baromfi- és tojásbeadási köte-
lezettséget időszakokra bontották 
fel. A begyűjtési könyvecskébe a 
dolgozó parasztság pontosan időre 

felbontva kapja meg, hogy miko-
rára kell beadni, mint ahogy az! 
Fehér Ietván begyűjtési könyvecs-
kéje ia mutatja. 

Baromit- ós tojásboadásl kölolesotlsóg 
teljesilésónok (elbontása Időszakokra 

Beadandó 

Sovány baromfiból 

Hízott baromfiból 

Tojásból 

április 1-től 
június 30-ig 

július 1-től 
szept. 30-ig 

110 

105 

október 1-töl 
dec. 31-ig 

2-25 

23 

475 

3-15 

22 

A begyűjtési könyvecske többi 
lapja a beadási kötelezettség iga-
zolására szolgál. Tehát a vétel-
jegyen kivül külön igazolványt a 
dolgozó paraszt nem kap, ellenben 
beírják a beadási könyvecskéjébe. 

Ezenkívül a két utolsó oldal, a 15. 
és 16. oldal a hivatalos feljegyzé-
sek számára szolgál. Ilyen hivata-
los feljegyzés például a gépállo-
mással szemben fennálló termény-
tartozás, vagy a magánfogyasztás-

Békevetés-mozgalom 
Lengyelország ban 

Varsó, (PAP). A poznani vaj-
daságban a békevetést-mozgaloirt 
keretében és a május 1 tisztele-
tére tett felajánlások teljesítés-
képpen befejezték már a tavaszi 
munkálatokat. A dolgozó pa_ 
rasztok teljesített munkafelaján-
lásainak értéke: 172 mil'ió ziotv. 

A békevetés.mozgalomban 3105 
falu kis- és középparasztsága. 346 
termel ő&zijve tk e rét tagsága éa 

számos állami gazdaság, gépállo-
más, vafamint tanyai földnűives-
szöveikezet dolgozója vesz részt. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 
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Kossuth.rádió 
7 Hanglemezek. 7.20 Dalok. 8 

Népzene. 11.30 Regényrészlet. 12.30 
'A'z Állami Népi Együttes műsora. 
14.10 A Rádió Gyermekújság mű-
sora. 14.45 Szomszédaink — bará-
taink. 15.30 A Rádiózenekar ját-
szik. 16.05 Iskolások rádiója. 16.25 
Alapfokú politikai iskola 17.10 A 
Néphadsereg híradója. 17.30 Kom-
szomol-dalv>k. . 17.50 Üzemi levele-
zőink jelenük... 18.05 Az ifjúsági 
rádió műsora. 20.20 Tíz perc sport. 
20.30 Legkedvesebb lemezem. 21.30 
Galambok üzenete. 22 25 Magyar 
művészek muzsikálnak. 23 Hprrer 
Pál tánczenekara. 23.30 Szórakoz-
tató muzsika. 

Petőfi.rádió 
7 Verbunkosok. 7.10 Á gókvva és 

megelőzése, előadás. 7.35 Színes 
muzsika 8.30 'A' Szovjetunió a szo-
cializmus országa. 8.40 Szórakozta-
tó muzsika 9.20 Iskolások rádiója. 
10.10 A Zeneművészeti Főiskola 
hallgatóinak hangversenye. 10.30 A 
Melódia-egvüMes játszik. 15 Zene-
kori muzsika 15.40 Fiatalok zenei 
újságja. 16.10 Hegedű, fuvola és 
zongora. 16.50 SzaWikov—Scsedrin 
szatírája. 17.20 Orosz dalok. 17.40 
Előadás. 17.55 A magyar rádió mű-
sora a Férfiruhaipari Vállalat dol-
gozóinak. 18.40 Szív küldi szívnek. 
19 Előadás. 19.15 Közvetítés az 
Operaházból. 22.15 A rádió népi 
z e n e k a r a . 
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Á pártkongresszus után fejlődésnek indult 

a Szabó Kisipari Termelő Szövetkezet 

.(Kisipari szövetkezeli mozgal-
munk lényegileg egyhelyben to-
pog és helyi iparunk, tehát a túl-
nyomó részt helyi nyersanyago-
kat feldolgozó és helyi szükség-
letek kielégitésére hivatott, a ta-
nácsoknak alárendelt ipar is még 
gyermekcipőben jár... Pártunk 
és népi demokratikus államunk 
nem fordított kellő gondol nép-
gazdaságunknak ezekre a terüle-
teire. Nem segítette elő a kis-
ipari szövetkezetet és a helyi ipari 
fejlődést." (Gerö Ernő elvtárs 
kongresszusi beszámolójából) 

Rz Elsli Szegedi Szabó Kislnarl 
Termeld Szövetkezei 

1947 április 4-én alakult meg. A 
felszabadulás előtti ál szövetkezet 
vezetőségének egyes tagjai a ve-
zetőségben bentmaraötak és igye-
keztek ellentétet szítani a dolgo-
zók között. Az új vezetőség meg. 
választása után éö a KIOSz mun. 
kájának eredményeként a kisipa-
rosság bizalma a szövetkezetek 
fe'.é fordult. A közös termelési 
mód a kisiparosság jobb megélhe-
tését biztosította, 1949-ben egy 
dolgozó havi át'agkeresete 407 
forint volt, 1950-ben már elérte a 
714 forintot, A szövetkezet éwé-
gi tiszta nyeresége összesen 8064 
forintról egy év alatt 33.802 fo-
rintra emelkedett. 

A kongresszus előtt a szövetke. 
zet fejlődését nagyban akadályoz-
ta az, hogy — amint Gerö elvtárs 
megállapította — a Párt és az 
állam nem forditott kellő gondot 
a szövetkezetek munkájának támo-
gatására és ellenőrzésére. A Szabó 

a tagság nagyrésze gyakran nem 
dolgozott, mert 

nem biztosítottak számukra munkát. 

Nem hogy egyhelyben topogott 
volna a szövetkezet munkája, ha-
nem mag-a a szövetkezet is fel-
bomlófélben volt, mert a munka 
hiányában sok szövetkezeti tagot 
el kellett bocsájtani. 

A pártikongresszus után lénye-
gesen megváltozott a helyzet. Az 
állam ma már minden támogatást 
megad a szövetkezeteknek, A 
rendszeres munkaellátás eredmé-
nyeként a szövetkezet nagy fej. 
lödésnsk indult. A tagok jó mun-
kát végeznek, egyre nagyobb tel-
jesítményeket érnek e|. Horváth 
József né a kongresszusi verseny-
ben váLalla. hogy 145 százalékos 
teljesítményt ér el, vállalását 45 
száza'ékka! túl teljesítette és a 
márciusi hónapban elérte a 219.0 
százalékot. Kilenc nap alatt 520.34 
forintot keresett. 

Ezzel szemben például Tóth Jó-

zsefné 69 százaíókos és Rácz Ist-

ván 62 százalékos teljesítményt ér 

el, pedig az üzem vezetősége min-

den támogatást megad ezeknek a 

dolgozóknak is. Jellemző a mun-

kához való rossz viszonyukra, 

hogy még a munkamódszerátadás 

sem vált előnyükre. Sokkal foko-

zottabb nevelő munka szükséges 

ezek és a hozzájuk hasomló dol-

gozók felé. Mégis a többi dolgo-

zó jó munkájának eredményeként 

a szövetkezet szép sikereket ér el. 

A jó munka tette lehetővé, hogy 

Kisipari Termelőszövetkezetben is a napokban megnyi t a szövetke 

A városi zenekar évadzáró hangversenye 
7/ asárnapi koncertjével fejezte 

he a Városi Zenekar bérleti 
hangversenysorozatát. leglcőzelebh 
már csak a nyári hónapokban sze-
repel az együttes az újszegedi sza-
badtéri színpadon. 

Az évad befejező hangversenye 
egyébként vegyes sikerű volt: a 
hallgatóság nagy tetszéssel fogad-
ta Hajdú István zongoraművész ki-
tűnő művészi játékát, de elégtelen-
nek találta a Városi Zenekar fel-
készülését. 

A műsort Schubert befejezetlen 
szimfóniája vezette be, amelyet a 
magyar nemzeti romantika egyik 
kiváló zenei alkotása, Liszt: Ma-
gyar fanláziája követelt. Ezt a 
rersenyműszerűen felépített alko-
tást Liszt 1852-ben Weimarban 
komponálta. l i . zenekari rapszódiá-
ját írta át zongorára és zenekarra 
,.Fantázia magyar népi dallamok-
ra" címen. Az egész mű Jcözpontjá-
han. egy régi magyar népdal zene-
kari feldolgozása áll. kuruckori ze-
nei motívumokat is találunk henne_ 
A „Magyar fantázia" előadása a 
hangverseny legsikerültebb száma 
volt. Ha idu István zongormüvész ki-
tűnő tudással szólaltatta meg. tech-
nikailag alaposan kicsiszolt, finom, 
prcciz játéka nagy sikert aratóit. 

A műsor második része a művé-
szi előadás szempontjából állan-
dóan esett. Bizet ..Árlesi leány" 
című zenekari szvitjének előadásá-
ban voltak kisebb fafúvó-bizonyla-
lanságok. pedig a kiváló francia 
népi szerző értékes műve, amelyben 
dél francia és spanyol láncdallamo. 
kat dolgozott fel. nagyobb figyel-
met érdemelt volna. ,4 szvit har-
madik tételéből kiemelkedclt Remé-
nyi Zsuzsa hárfaművésznő szép já-
téka. 

/Csajkovszkijnak, az orosz zene 
^' egyik népszerű nagyságának 

közkedvelt müvével, a.z 1812. nyi-
tánnyal zárta a zenekar hangverse-
nyét. Igen jelentős zenei alkotás 
ez: a zenei ábrázolás nagyszerű 
eszközeivel az orosz nép 1812-es 
honvédő háborúját mutatja be, azt 
a hatalmas világtörténelmi győzel-
met, amelyet az orosz nép aratott 
a betolakodó francia csapatok. Na-
poleon felett. Ez a monumentális 
felépítésű mű ragyogó, az orosz 
nép hősi erejét, honvédő bátorságát 
sugárzó befejezésével, korszerű 
eszmei tartalmával igen alkalmas 
egy hangversenysorozat befejezésé-
re és a zenekar is alkalmas lett 
volna eddigi teljesítményei alapián 
a mv sikeres bemutatására. A Vá-
rosi Zenekar azonban bűnös fele. 
lötlenséggel nem foglalkozott ele-
get a Csajkovszkij-müvei, szinle 
próbák nélkül vilték a közönség elé 
s így az előadásban súlyos hibák, 
téves belépés'': (fafúvók), szólam-
kihagyások (harangjáték) marad-\ 

dult. de legutóbbi koncertje vissza-
esés volt fejlődésében és súlyos hi-
ba. hogy ez a visszaesés éppen az 
orosz zene egyik értékes alkotásá-
nak bemutatásakor látszott leg-
szembetűnőbbnek. 

A zer&kar nagyobb figyelemmel 
foglalkozzék műsoranyaga, 

val, a vezénylő Várnai Péter elv-
társ pedig, a Városi Zenekar kar-
mestere tartson több próbát a ze-
nekarral, mert városunk dolgozói-
nak fejlődő zenei ízlése és igénye 
jó. alapos művészi munkát kíván a 
város zenekarától, különösen akkor, 
ha a zenekar az orosz zenei érte-
iteket ismerteti. 

Király József. 

zet első számú mértékutáni sza-
bósága is. 

A szövetkezet további fej.éde-
sének 

akadályozójává válik 

a felső fórumok tervszerűtlen 
munkája. A szövetkezetek vezető-
ségétől megkívánjuk az anyag-
igénylés pontos felterjesztését, a 
felsőbb szervek azoniban nem biz-
tosítják számukra a tervszerű 
munkát. A szövetkezetek vezető-
sége csak annyit tud, hogy mun_ 
kájukat biztosítják, de hogy mi-
lyen munkát kapuak, azt soha-
sem tud.iák előre, pedig enélkül az 
anyagigénylés lehetetlen. 

A ma szövetkezete elvesztette 

régi kispolgári jellegét. Az. év-

végi tiszta nyereségnek csak 19 

százalékát osztják fel egymás kö-

zött a dolgozók. A többit szo-

ciális és kultulráüs célokra for-

dítják. biztosítják a szövetkezeti 

káderek nevelését, az oktatás ki_ 

szélesítését, a könyvtár fejleszté-

sét. Hogy a rendszeres anyagel-

látást és a szövetkezet megerősö-

dését elősegítsék, a nyereség 18 

száza'ékát szövetkezeti mozgal-

muk 

fejlesztésére fordítják. 

Szövetkezeti mozgalmunk a 

pártkongresszus után nagymérték-

ben megerősödött. Bizonyítja ezt 

a szövetkezetek fejlődése és az 

új szövetkezetek megalakulása is. 

A szövetkezeti mozgamol szerves 

vészévé, kiegészítőjévé válik a szo-

cialista gyáriparnak, biztosítja a 

helyi szükségletek kielégítését, a 

dolgozó kisiparosok jobb megél." 

hetését. 

Százkoronás cseh ezOst 
emlékpénz 

Prága (MTI) 'A' csehszlovák mi-

nisztertanács elfogadta Kabes pénz-

ügyminiszter javaslatát, amelynek 

értelmében a Csehszlovák Kommu-

nista Párt alapításának 30. évfor-

dulója alkalmából százkoronás 

ezüstpénzt vernek. A százkoronás 

ezüstpénzen Klement Gottwaid köz-

társasági elnök képmása lesz. 

ELŐRE I F J Ú S Á G 

A küldöttválasztó taggyűlések bizonyítják: 

a szegedi fiatalok követik a Komszomol 
példáját 

A DISZ központi vezetősége ha-
tározata értelmében Szegeden ápri-
lis 19-e óta folynak a DUSZ-szer-
vezetekben a Dl.SZ-bizotlság meg. 
választását megelőző alapszervezeti 
küldöltválaszió taggyűlések. Ezek a 
taggyűlések jelentős események a 
DISZszervezetek életében, mert ez-
zel is mindinkább közelebb kerül-
nek a magyar ifjúsági szervezetek 
példaképükhöz, a hős lenini Kom-
szomolhoz. 

A szegedi fiatalok többsége meg-
értette a küldöttválasztés politikai 
jelentőségét. Látják, olyan szerve-
ket választanak, amelyek a jövőben 
sokezer fiatalt vezetnek és nevel-
nek. A DISZ-választmányok és bi-
zottságok megválasztásával megte. 
remtjük a Dolgozó Ifjúság Szövet-
sége számára azt a szervezeti fel-
építést, amelyet a DISZ első kon-
gresszusán vettünk tervbe, amely 
szigorúan 

a demokratikus centralizmus 
alapján a'l s a Komszomol-
szervezet felépítéséhez hasonló. 
Üzemeink DlSZ.titkárai bátran 

feltárták beszámolóikban a hibák 
okait. 'A' Szegedi Ruhagyárban pél-
dául Császár Ilona elvtársnő jól 
felépített beszámolójában a nem-
zetközi helyzetet ismertetve, felve-
tette az oktatási munka hiányossá-
gát és rámutatott arra. Iiogv 

a tanulás elhanyagolásával az 
ellenság malmára hajtjuk a vl. 

zet. 

Beszámolója után számos hozzá-
szólás hangzott cl, Ezek is nagy-
mértékben hozzájárultak a hibák 
kijavításához, a szervezet megszi-
lárditásához. Somogvvári elvtárs ön 

tak. A Városi Zenekar az zsfofebz j kritikát gyakorolt "és megfogadta, 
hónapokban komoly fejlődésnek in. hogy a jövőben fokozottabb fele-

lősséggel foglalkozik az oktatással. 
Rosental elvlársnő felszólalásában 
rámutatott arra, hogy a fizikai és 
az irodai munkában résztvevő if-
júmunkások között nem megfelelő 
a kapcsolat. Felszólalásában kérte 
az irodákban dolgozó ifjúmunkáso-
kat, hogy a jövőben a szervezet 
életében és megmozdulásain na-
gyobb számban és rendszeresen ve-
gyenek részt. 

A Szegedi Kenderfonógyárban 
Jóst István elvtárs beszámolójában 
rámutatott a béketábor erősödésé-
re és az imperialista háborús uszí-
tók gyöngülésére. Beszédében fog-
lalkozott azokkal az eredmények-
kel is, amelyeket az alapszervezet, 
a Párt segítségével értek el. Beszá-
molójához számosan szóltak hozzá 
és szinte valamennyi ifjúmunkás 

munkaiéin jánlást tett az.ért, 
hogy a büszke élüzemcstltag 
minél tovább hirdesse a gyár 
homlokzalán az üzem dolgozói-

nak hősles munkáját, 

A Szegedi Ecsetgyárban Gera elv-
társ helyesen vetette fel. hogy a 
tagfelvétel és az oktatási munka 
terén mutatkozó hiányosságokat és 
hibákat rövid időn belül ki kell 
javítani, mert az alapszervezet csak 
így végezhet jó munkát. 

Az a lelkes hangulat, amely a 
küldötlválasztó taggyűléseken meg-
nyilvánult, 

bizonyítja a magyar ifjúság 
szeretetét é-s ragaszkodását a 

Párt és a Szovjetunió iránt, 
de bizonyítja azt is, hogy az ifjú-
munkások készek harcolni azért, 
hogy az ifjúsági szövetség mie'őbb 
minden tekintetben megközelítse 
péklaképét: a Komszomolt. 

Nagy vári László. 

Boldog, szocialista jövőjüket építik 

a csehsz lovák bányászfíatalok 
'A' csehszlovák dolgozók most ün-

nepelték meg felszabadulásuk ha-
todik évfordulóját. A felszabadulás 
óta eltelt 6 év alatt Csehszlovákia 
is — mint a többi népi demokra-
tikus ország — hatalmas változá-
son ment keresztül. Megváltozott az 
ország, de megváltozott a dolgozók 
étele és munkához való viszonya 
is A dolgozók megszerették a mun-
kát, mert érzik: valóban maguk-
nak dolgozunk és a munka jobb 
megszervezésével, a termelés foko-
zásával építik hazájukat, a szocia-
lista Csehszlovákiát. Azokban az 
üzemekben, munkahelyeken, bá-
nyákban. ahol eddig elavult gépek-
kel végezték munkájukat a dolgo-
zók, most modern szovjet gépek 
teszik könnyebbé a dolgozók mun-
káját. A munkások és a dolgozó 

Csehszlovákia gazdasági éltetővel, 

'A'z otthon lakói, az ifjúmunkások 

nagy figyelemmel kisérik hazájuk 

gazdasági és kulturális fejlődését és 

követve a lenini Komszomol példá-

ját, mindenütt jó példával járnak 

elöl. 
Az ifjúmunkásotthonban nemré-

gen húsz bányásztanuló jelent meg, 
liogy bányamunkára hívják az or. 
szág minden részéből idejött ifjú-
munkásokat. Előadásokat tartottak 
arról, hogy iparuk fejlesztésében 
mennyire iöntos a bányászok lét-
számának emelése. Este pedig a 
munkásmozgalom egyik régi tagja, 
Seidler elvlárs beszélt a fiatalok-
nak arról, milyen volt a z élete a 

kapitalista időkben és mennyire 
más a mostani helyzete lent a bá-

A csehszlovák ifjúság tömege sen jelentkezik a bányamunkákra. 
A képen két ifjú bányászt látunk, akik éppen most jöttek fel a bá. 
nyából a gyakorlati oktatásról. 

parasztok fiai egyre nagyobb szám-
ban jelentkeznek a gyárakba és 
hánvákba, mert látják, hogy mun-
kájukkal nia már nem a tőkések 
profilját növelik, hanem a saját 
boldogulásukat segítik elő. 

A vratimovi ifjúmunkásotthon-
ban töbtezáz ifjúmunkás kap teljes 
ellátást és nyugodt tanulási lehető-
séget. A tanulók szabadidejükben 
szakmai, politikai és szépirodalmi 
könyveket olvasnak vagy előadást 
hallgatnak és megismerkednek 

nvában. Az ifjúmunkások nagy fi-
gyelemmel hallgatták Seidler elv-
társ előadását, amelyből megértet-
lék, hogy valóban fontos a bányá-
szat terén a többtermelés. A be-
szélgetése után több mint 20 ifjú-
munkás jelentkezett bányamunkás-
nak. 

De nemcsak a vratimovi ifjúmun-
kásotthonbői, hanem az ország 
minden részéből tömegesen jelent-
keznek bányamunkára a csehszlo-
vák fiatalok. 

Várja a munkás- és parasztfiatalok jelentkezését 

a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
V a i á r n a p f e l v é t e l i v i z s g a S z e g e t l e n 

Kuttúrforradalmunk győzelmes 
megvívása terén igen nagyjelentő-
ségű a szociálist a-realista szinház. 
és filmművészet megteremtése s to-
vábbfejlesztése. Ezen a téren igém 
nagy feladatok várnak nemcsak az 
írókra, hanem elsősorban magukra 
a művészekre, színészekre, rende-
zőkre is. Ma már a színjátszás, a 
színészi munka valóban a nép szol-
gálatát je'enti és megtisztelő fel-
adat mindenki számára. Ma a szí-
nészek nem csupán egy kiváltságos 
réteg szórakozását szolgálják, nem 
az urak bohócai többé, amint arra 
a Horthy.rendszerbem kényszerül-
lek, hanem a nép tanítói. 

A színművészet nemcsak szolgá -
ja dolgozó népünk harcait a kultú-
ra fegyverével, de egyben maga ez 
a pálya is megnyílt a dolgozó nép 
fiai, leányai előtt. A Szinház- és 
Filmművészeti Főiskola várja a 
munkások és dolgozó parasztok 
gyermekeit, hogy a egjobb magyar 
hagyományok és az élenjáró szov-

jet művészek példamutatása nyo. 
mán kiváló magyar színművészekké 
válhassanak. Mindazok a fiata'ok. 
akik a Szinház- és Filmművészeti 
Főiskolát elvégzik egyrészt hivatá-
sos színészekként működhetnek 
majd, másrészt pedig fontos fel . 
adatuk lesz az üzemi és tömeg-
szervezeti színjátszás vezetése. _ A 
főiskolán 4 tanszak működik, még-
pedig színészi, szinház rendező^, 
filmrendezői, valamint táncrenidiezöi 
és operett tanszak. 

A Színház- és Filmművészeti Fő-
iskola megbízottjai vasárnap Sze-
gedre érkeznek, hogy személyesen 
beszé'hessenek azokkal a fiatalok-
kal, akik kedvet éreznek magukban 
a színművészeti pályára. A sze. 
gedl Zenekonzervatóriumban ren-
dezik meg a felvételi vizsgát és ar-
ra minél több munkás- és paraszt-
fiatal, vagy néphez hű értelmiségi 
dolgozó gyermekét várják, h / ry 
szinház- és filmművészetünk való-
ban a dolgozó népé legyen. 

A kultúrverseny megyei döntője előtt 

A Hódmezővásárhelyen pünkösd 
hétfőjén megtartandó országos kul-
túrverseny csongrádmegyei döntője 
a Szegedi Kenderfonógyár kultúr-
bizottsága elé hatalmas feladato-
kat állit. 

Pár nappal vagyunk a megyei 
döntő elölt. KuUúr csoportjaink 
idáig mind a körzeti, mind a vá-
rosi döntőkön jól szerepeltel:. .1 
IruUúrbizoflsúg feladatát abban lát-
ja elsősorban, hogy a kultúrcsopor-
tokat a megyei döntőre ól előké-
szítse. Egyszóval az eddigi sikerek 
alapján ne becsülje le a Többi ver-
senytársakat. -4z eddigi fáradozá-
sok, szorgalmas próbák, meghessé-
lések csak erősítették kullúrcso-
portjainkat. Minden egyes hullúr-
munkás azzal a hittel és akarattal 
indul a hódmezővásárhelyi Béke-
szállóban megtartandó megyei dön-
tőre, hogy ezt a versenyt meg akar-
ják nyerni, 

Üzemünk április 26-án lelt im-
már harmadízben élüzem. Ez az ét-
üzem-jelvény a kultúrmiin'cásolcat 
és a vállalat összes dolgozóit és 
üzemi háromszögéi arra kötelezi, 
hogy necsak a termelés területén, 
hanem a kultúrforradalom terén in 
megvívj a maga harcát. Vállalatunk 
dolgozói soha nem látott lelkesedés-

sel támogatják kultúresoportjain. 
kat munkájukban, mert idáig a 115 
kultúraktiva mellett 210 üzemi dol-
gozó kíséri el kidturosainkat Hód-
mezővásár helyre. 

A Szovjetunió példája cs a Ma-
gyarországra jött szovjet művész, 
együttesek világosim megmutatták 
azt az utat, amelyen a magyar kul-
túrának haladnia kell. hona betölt-
se hivatását. Mi ezt a példái szeri 
elöli tartjuk cs azon vagyunk, 
hogy a magunk területén a tcglcl. 
jesebb mértékben értékesítsük. 

A Szegcdi Kender fonó kullúrbi-

zottsága és kultúrmunkásai ne> i 

akarják, hogy berozsdásodni: a 

kullúra fegyvere, hanem 'eljes élé-

vel a burzsoá ideológia ellen irá-

nyítják. Minden körülmények kö-

zött végrehajtjuk a Magyar Dol-

gozók Pórija I I . Kongresszusának 

a kultúrmunkára vonatkozó hatá-

rozatait és soha sem akarunk cl-

tántorodni a Párt által kitűzött út-

ról, hogy hazánkban minél előbb 

megvalósíthassuk a kultúrforrada-

lom útján a szocialista kultúrál. 

Szegedi Kenderfonágyd r 

kultúrbizollsájja. 



0 CSÜTÖRTÖK, 1981. MÁJUS 19. 

* Faríkirek 

Párljclvényck érkeztek. Átvehe-
tők Kakuszi elvtársnál, a pártbi. 
ZOllság tudakozójában 

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

Agit. Prop. Osztály. 

Csütörtökön, 10-én délután 0 óra-
kor a Kálvin-tér 6 szám alatt az 
üzemi ujitótebefősök részére érte-
kezletet tartunk. Pontos megjele-
nést kérünk. Meghívóját mindenki 
hozza magával. 

Ipari Termelési Osztály. 

13-án délelőtt 9 órakor a Vörös 
Csillag-moziban folytatódik s „Bol-
sevik Párt útja" cimű előadássoro-
zat. 'A kővetkező előadás elme: „A 
kommunizmus építése a Szovjet-
unióban". Jelenjenek meg azok a 
népnevelők, akiknek látogatási je-
gyeik vannak a „Nemzetközi kér-
dések", illetve a „Bolsevik Párt út-
ja" ctrnü előadásokra, 

Agit. Prop. Osztály. 

Értesítjük a középkáder tan. 

lyam magántanulóit, hogy ré_ 

szűkre a 9. számú anyag első 

két hetéből tanulókört tartunk a 

Pártoktatás Házában 12-én dél-

után 6 órakor. 

Agit.-prop. osztály 

Péntdken. 11-én délután 6 
órakor a szakszervezeti székház-

ban (Tolbuehin.fugárút 10.) a 

kereskedelmi vállalatok részére ki_ 

bórt tett háromszögértekezletet 

tartunk. Pontos megjelenést ké-

rünk. Meghívóját mindenki hoz-

ra magával. 

Ipari termelési osztály 

Értesítjük az alapszervereteket, 

fcogy a politikai iskolában Rákosi 

elviárs I I . pártkongresszuson el-

mondott beszéde lesz a következő 

anyag. Az a apszervezetek gondos-

kodjanak róla, hogy a hallgatók 

részére az anyag meglegyen. 

Ahol kifogyott, sürgősen rendel-

jék meg a Propagandaanyag Ter. 

jceztötől, Budapest, VI. kerület, 

Révai.u. 16. szám. 

Agit.-prop osztály 

10-én, csütörtökön délután C 

órakor a Pártoktatás Házában 

c'öadást tartunk „Az angol dolgo-

zók harca a békéért" címmel. Az 

előadáson feltétlen jelenjelek meg 

a párt vezetőségi tagok, felső- ée 

középfokú kádertanfolyamok hall-

gatói, nópnevelőfelelösök, gazda-

sági funkcionáriusok és tömeg, 

szervezeti funkcionáriusok. 

Aglt-prop. osztály 
• 

A SZEGEDI PARTOKTATAS HÁZA 
PROGRAMJA MÁJUS 10-Töt, Ifl.IG 

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

Május 11, péntek. Előadás dél-
után fi 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 
kultur agitáció kérdései" címmel. 
'Agitáció és népnevelő felelős, ta-
nács, DISZ, MSZT, kulturfeleiősök 
részére. 

Agit, Prop. Osztály. 

S Z A K S Z E R V E Z E T I H Í R E K 

Az Élelmezési Szakszervezet ér-

tesíti tagjait, hogy 11-én, péntó. 

ken este 6 órakor taggyűlést tart, 

amelyre a dohánygyári nyugdijasok 

saját érdekükben jelenjenek meg. 

A Vezetőség kéri a tagságot, hogy 

mindenki jelenjen meg. 

A MAGYAR Vegyi Munkások 

Szakszervezetének helyi csoportja 

értesíti tagjait, hogy pénteken, 

11-én fél 6 órakor taggyűlést 

tart. 

A SZEGEDI Zenepedagógus 

Munkacsoport második" nyilvános 

növendékhangversenyét 12-én, 

szombaton délután 6 órakor tart-

ja a Zenekonzervatóriumban. 

BÉKEBIZOTTSÁGI H ÍREK 

Béketitkároknak értekezlet 10-ón-

csütörtökön 6 órakor az MNDSZ-

székházban, Dugonics-tér 12 szám 

alatt. 

Csongrádmegyei tanácstagok fo-

gadónapjai: 

Király József megyei tanács, 

tag május 15-én, kedden délután 

4 órától 7 óráig tart fogadóna-

pot a szegedi városi tanács kis-

tanácstermében (volt városháza, 

I . emelet). 

N A P > R E N D 

1951 május 10. csütörtök. 

MOZI 

Szabadság (tel. 40-25) Tél 7, (él 
9 órakor: Éri inuri. (Május l l i g i . 

Vörös Csillag (tel. 33-44) fél 7, 
fc. 9: Távol Moszkvától. iMiju> 
Ifi-igl. 

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

A Fáklya Moziban vasárnap dél 
előtt 9 és II órakor filnimaliné. 
Bemutatásra kcriil a Becsületbíró-
ság című film 

SZ ÍNHÁZ 

Széles mező. 
Bérlelszünetbcn. 

Csütörtök, péntek, szombat, va-
sárnap délután és esle, hétfőn dél-
utáú és este. 

Az előadások kezdete délután 4 
és este fél 8 órakor. 

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

TA JSZ INHAZ 

Május 11-én, pénteken Hódmező-
vásárhely: „Pillangókisasszony". 
Este fél 8 órakor 

WÖJ ÁRAS JELENT ÉS: Vá r-
ható időjárás: Felhős idő, töhbfelc 
újabb záporesők, esetleg zivatarok, 
mérsékelt szél. A hőmérséklet alig 
változik. 

• 

A SZABADSAGHARCOS Szö-

vetség országos viszonylatban és 

az üzemek között versenylövésze-

tet rendez május 15-től kezdődő-

en. Erre a lóversenyre jelentkez-

hetnek azok a dolgozók is. aikik 

nem tagjai a Szabadságharcos 

Szövetségnek. A versenyben való 

részvétel díjtalan, a fegyvert és 

a lőszert a Szabadságharcos Szö-

vetség biztosítja. 

A KOSSUTH ZSUZSANNA 

j j INDSz csoportjának egészségőrei 

tagtoborzási versenyre hívták az 

összes szegedi MNDSz.szerveze. 

tek egéazségöreit. 

A VÖRÖSKERESZT első se-

gélynyújtó tanfolyam befejeződött 

a Dóim agyaro rszi g Nyomdában, 

ugyanakkor megindult a Késáru-

gyárban. a Magyar Kenderben, 

Közvágóhídon, a Ruhagyárban és 

a Szegedi Kenderben. De a Mc-

rey-utcai általános iskola Szülői 

Munkaközösségének tagjai is fel-

ismerték az elsősegélynyújtás fon . 

tosségát és az ő körükben is meg. 

indult egy tanfolyam. 

Nyilf levél a Petőfi SE vezetőségéhez 

A P A N K O T A I állami gazdaságban 
jelentkezni lehet azonnal takar-
mánykaszálásra, betakarításra, ka-
pálásra. aratási-cséplési munkára. 
Telefon: Szentes 196. 
E G Y világos hálószoba eladó. Érd. 
Újszeged, Hétházak, Alsókikötö-sor 
61—64. 

KÉT ruganyos ágybelét, sevró fér-
ficipő és esernyő eladó. Bóke-ulcn 
10. szám. 2751 

E L A D Ó kombinált gáz- és széntü-
zelésű tűzhely, kukoricadaráló, bo-
roshordók, nagy üst és egy kis jég-
szekrény, kisebb fűszerüzlelberen-
dezés. Kossulh Lajos-sugárút- 83. 
RUHAMOSAST vállalok darab-
számra lakásomon, olcsóbban, mint 
bár ki Csaba-utca 23/b. 27439 
T E L E F U N K E N rádió, varázssze-
mes, beépített gramofonnal 1000 
forintért eladó. Aradi-utca 5. I. 
emelet 3. 

KARÓRÁT, zsebórát magas árban 
veszek. Fischer órásmester, Szeged. 
Klauzál-tér 3. szám :'.7548 
NYOLCSZÁZ szögöl here évi hasz-
nálatra kiadó. Petőfi-lelep, Gyevi-
országút 1153. 27588 

KÉTNAPOS különvonat piin_ 

kösdkor Budapestre, 13-án, 

vasárnap. Részvételi dl.( 3! 

forint. Jelentkezni lehet 

IBUSZ-nál, Klauzál-tér 2. 

l l . é n déli 12 óráig. 

J Ó K A R B A N lévő iker. mély gyer-
mekkocsit veszek. Ajánlatokat a ki-
adóba kérek. 
A H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y I vas-
raktárhoz helybeli vaskpreslcedelmi 
segédeket keresünk. Jelentkezni 
kézzel írott önéletrajzzal, okmá-
nyokkal személyesen a Szegedi 
Vas kereskedelmi Vállalatnál, Sze-
HASZNÁLT tégla eladó Arviz.ulca 
6 szám. 275(53 

FÜKASZÁLÁS résziből kiadó Nik-
íai, Cserzv M—utca 30. 27584 
ELADÓ 2x3 méteres gyapjú sző-
nyeg Kossuth Lajos-sugárút 43. I, 
em. 7. 2545 

DÉLELŐTTI 3 órára bejárónőt ke. 
resek Kazin.ezv-utca fi. II. em. 7. 
BOROTVAPENGE élesítés megbíz-
hatóan Szecsődi drogériában, Raj-
tsy-Zs.-utca 20. S7577 

EGY használt hálószobabútor jutá-
nyosán eladó. Csomor asztalosnál, 
Szent rstván-tér 7. 27587 
ÜLÖFÜRDÖKÁDAT felnőttnek ke-
resek. Rudolf-tér 5, trafik. 27598 
BÖTE.JELÖ kecske eladó. Megte-
kinthető csütörtökön egész nap 
Gyöngytvuk-utca 14. 2756C 

TALÁLTAK Gárgyán Irma névre 
szóló kerékpárigazolványt, Süvegh 
István névre szóló határsávigazol-
ványt és két szemüveget. Igazolt 
tulajdonosa átveheti a kiadóban. 
HIBÁTLAN 3 lábas, nagy takarék-
tűzhely eladó Szent György .tér 1. 

Szemüvecjjaviiás! 
Műszaki fénvképezés 

L I E B M A N N , Kaiaman u." Í Z '»l»fon <8-53 

k o m b i n A l t s z e k r é n y , hüT-
s/oba, diófaszlnben fos lelt eladó. 
Liget-utca 19. 7653 
EGYAJTÓS jégszekrény, drapp vá-
szon férfiöltöny, teniszütő eladók. 
Kelemen-utca 11. I. em. 1. 72652 
E L A D Ó kombinált gáz_ és széntü. 
zelésű lűzhe'y, kukoricadaráló, bo-
roshordók. nagyüst és egy kis jég-
szekrény, kisebb fűszerüzletberen-
dezés Kossuth Lajos-sugárút 83. 
RUHAMOSAST vá'la'ok darab, 
számra lakásomon, olcsóbban, mint 
bárki. Csaba.utaa 23b. 27552 
e g y világos hálószoba eladó. Érd. 
Újszeged, Hétházak, Alspkikölősor 
flí-64. 
KÉT ruganyos ágybetét, sevró fér-
ficipő és esernyő eladó. Béke-utca 
10 szám. 2751 
T E L E F U N K E N rádió varázssze-
mess. beépített gramofonnal 1000 
forinért eladó. Aradi.utca 5. I . 3. 
KARÓRÁT, zsebórát magas árbsui 
veszek. Fischer órásmester, Sze-
ged. Klauzál-tér 3. 27548 
NYOLCSZÁZ szögöl here évi hasz-
nálatra kiadó. Petőfitelep, Gyervi 
országút 1153. 27588 
J Ó K A R B A N lévő mély iker gyer-
mekkocsit veszek. Ajánlatokat a 
kiadóba kérek. 

A Csongrádmegyel Ingatlanközve-
títő Vállalat (Szeged, Sztálin.krt 20) 

közli: 
HÁZ eladó szabad kézből. Kisfalu-
di-utca 52. szám. 27549 

BÚTOROZOTT szoba kiadó szolid 

dolgozónak. Juhász Gyula-utca 9. 

szám, emelet 30. 8—4-ig. 

K I A D Ó olcsó bútorozott szoba ellá-

tásssal 1—2 dolgozó férfinek. Szél-

utca 12. szám. 27542 

E G Y szoba útadó. Háló-utca 7. 

LECHNER-TÉR közelében lehető-

leg különbejáralú bútorozott szobát 

keresek. Értesílást kérek Vadász-

utca 2/b. üzemi iroda. 27575 

BÚTOROZOTT szoba kiadó, szo-

lid dolgozónak. Juhász Gyula-u. 

9., em., 30. 8—4-ig. 

HÁZ eladó, szabad kéziből. Kis-

faludy.u. 52. szám. 27549 

K IADÓ olcsó bútorozott szoba el. 

látással 1—2 diolgozó férfinek. 

Szé'-u. 12. sz. 27564 

EGY Szoba átadó. Há'.ó-u. 7. sz. 

LECHNER-tér közelében, lehető-

leg különbejáratú bútorozott Sízo-

bát keresek. Értesítést kérek Va_ 

dász.u. 2b„ üzemiroda. 

SZÉP utcai szobámba szolid leány 

lakótársat keresők. Dugonics-tér 

11., I. em. 4. 27580 

A Szovjetuniót felvették a Nem-

zetközi Oiimpiai Bizottságba 

Bécs (TASzSz). Bécsben megkez-
dődölt a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság teljes ülése. Az ülésen meg-
vitatták, majd egyhangúlag elfo-
gadták a Szovjetunió felvételét a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságba. 

TOTÓ TÁJÉKOZTATÓ: 

1. D. Bányász—Bp. Honvéd x 2 
2. Sz. Honvéd-*-Cs Vasas 1 x 
3. Gy. Vasas—Bp. Dózsa 2 t 
4 Szomb. I.ok Bp. Bástya 2 2 
5. Bp. Kinizsi—Bp. Vasas 1 2 
6. VL. Sortex—Di. Vasas 1 x 
7. Saig. Bányász—Sz. Petőfi 1 1 
8. Bp. Lok.—Ózdi Vasas 1 2 
9. P. Meszhard—T. Bányász 1 1 

10. N. Lokomotív—P. RDSE 1 x 
11. K. Vasas—Vasas MAVAG x 1 
12. B. Építők—Bp. Előre 2 1 

Pótmérközések: 
13. Csillaghegvi VL—N. Szikra 1 2 

A többi mérkőzésen a Debreceni 
Lokomotív, a Pécsi Lokomotív és 
a Miskolci Honvéd látszik esélye-
sebbnek. 

Szomorúan látjuk, mi, Szeged 
sportszerető dolgozói, hogy az or-
szág másod.k városának, nagy 
múltra visszatekintő labdarúgócsa-
pata. az NB bnjnoki évad kezdeté-
től — egyetlen győzelem nélkül — 
az utolsó helyt n áli. Szeged dol-
gozóinak ezrei látogatják héíröl-
héirc a mérkőzéseket, szívvel-lé-
lekkel támogatják kedvenc labda-
rugó csapatukat Nem kedvetleníteti 
el bennünket az eddigi sorozatos 
balsiker sem, mert reméltük, hogv 
a kezdeti nehézségek után a csapat 
ismét a régi lesz és beválthatja a 
hozzáfűzött reményeket. 

Erre feljogosított bennünket az, 
hogy az NB lí-ben, majd az egy-
fordulós NI! I-cs banjokságban a 
jelenleginél gyengébb képességű 
lárda küzdött a bajnoki pontokért 

és nehezebb körülmények között 
bajnokságot nyert, illetve biztosí-
totta helyét az ország 14. legjobb 
csapatának bajnokságában. Ma olt 
tart csapatunk, hogy saját ottho-
nában sem bírja kiharcolni a győ-
zelmet, gyengébb képességű csa-
patokkal szemben. 

Nagyon súlyos hibák vannak a 
Petőfi SE-en beiül és mi szeret-
nénk ezekre a hibákra rámutatni, 
hogy mind az illetékes sportható-
ságok, mind a Petőfi vezetősége 
vizsgálja meg és szüntesse meg 
azokat. 

Meglátásunk szerint a követke-
zőkben kell keresni a csapat szo. 
morú szereplésének okait: 

1. Mig a múltban a csapat ki-
váló erőnlétével, — tudásbeli fo-
gyatékosságát ezzel pótolva — vé-
gig tudott küzderti ki'iencvcn per-
cen át teljes erőbedobással egy 
mérkőzést és ezzel az érőnkénél és 
a hozzá párosult lelkesedéssel nem 
egv nagynevű és tudású csapatot 
legyőzött, addig ma. a csapat csak 
egy' félidőt bfr erővel és a lí . fél-
időben kifáradva vergődik. Tehát a 
rossz szereplés egyik oka az erőn-
lét Mjes hiánya. 

2. 'Az edzések rendszertelem szak-
szerűségei nélkü'öző vezetése. 
Nincs korszerű labdakezelés, össz-
játék stb. Az edzéseken nem folyik 
komoly csapatmunka. Fegye.'imczet. 
len. szakszerűtlen és hiányos a ta-
nítás. Az ed'ző nem kiséri az ed-
zést figyelemmel. A játékosok kö-
zött már st. edzéseken is hiányzik 
a ke'lő összhang. Sok a torzsalko-
dás és veszekedés mind a játéko. 
sok, mind a vezetőség között. Az 
edzések alatt a pályán anarchia 
van.. 

3. Hibás a csapatösszeállítás. Nem \ 

* 

szakemberek végzik a csapat ese-
tenkénti összeállítását Nem mer-
nek hozzányúlni a fiatal tehetsé-
gekhez (pl. Gréczi, Szlancsik, Rei-
ter, Kassai stb.) megállapítható, 
hogy akkor sem jöhetnek a fiata-
lok számításba, ha egyes formán 
kívül lévő ú. n, „nagyjátékos" tel-
jesítményét a beállított fiatal játé-
kos felülmúlná 

4. A csapatszellem a lehető leg-
rosszabb. A méikőzéseken a játé-
kosok hangosan veszekednek és fe-
gyelmezetlenek Nincs erélyes kéz, 
amely jó nevcíőmunkával ezt az 
állapotot megszüntetné és kialakí-
tana egy egységes, szocialista csa-
patszellemet. 

Ezek azok a kirívó hibák, ame-
lyek kívülről szemlélve mindannyi-
ónknak feltűnnek és ezekben lát-
hatjuk azokat az okokat, amelyek 
csapattunk rossz szereplését indo-
kolják. 

'A' csapat egyénileg jóképcsségű 
és tehetséges játékosokból ált, akik 
sokkal többre képesek, mint amit 
eddig mulattak. Erős a meggyőző-
désünk, hogy ez a csapat szakszerű 
vezetéssel a mai NB. I-es mezőny-
ben a középcsoport elején szilár-
dan megállná helyét. 

Pártunk megmutatta a szocialista 
sport fejlődésének útját és annak 
végrehajtását a szakszervezetekre 
bízta. Örömmel vettük az eddig 
megalakult 10 szakszervezeti sport-
kör működését, biztosítva láttuk a 
tömegsport fejlődését, melynek, 
alapját az egyre fejlődő MHK-moz-
ga'om szolgáltatja. Dc joggal tehet-
jük fel a kérdést, hogv a Szegedi 
Petőfi SE labdarugó szakosztálya 
magáévá tettc.e a Párt célkitűzé-
seit a szocialista sport fejlesztésé-
ben. biztosítva van-e a keltő neve-
lés és oktatás? Az elért erciiné-
nvekből azt látjuk, hogy nem! Ép-
pen azért felhívjuk a Petőfi SE 
vezetőségét, hogy tartson azonnal 
szigorú vizsgálatot a feltárt hibák 
kiküszöbölése céljából és erős, ha-
tározott kézzel számolja fel mara-
déktalanul a lrányosságnkat. Ne 
riadjon vissza, ha szükség van rá, 
még a személyi cserétől sem! Ezt 
követett a szocialista sport fejlesz-
tésének nevében Szeged sportszere-
tő dolgozó társadalma. 

A kivizsgá'ás eredményéről asai-
tön keresztül kérünk mielőbbi tá-
jékoztatást. Jelen levelünk máso'a-
tát egyidejűleg megküldtük az 
OTSB városi bizottságának is. 

"-eged do'gozói npvében: 
30 aláirás. 

Városi ifjúsági bírUózóba.jnokság. 

Május 14-én, hétfőn tartják meg 

Szegeden a városi ifjúsági, egyéni 
szabadfogású birkózóbajnokságokai 
a TSB rendezésében a Hungária 
emeleti termében. A mérlege'ések 
déli 12 órakor, a verseny délután 
2 órakor, a döntők pedig este <5 
órakor kezdődnek. 

A mai edzőmérkőzések. 

A Csepeli Vasas ellen készülődő 
Szegedi Honvéd ma délután 5 óra-
kor edzőmérkőzést játszik a Loko-
motív - pályán. Elölte három óra-
kor a Honvéd II. játszik edzőmér-
kőzést a Szegedi Bástyával. 

A salgótarjáni mérkőzésre ké-
szülő Szegedi Petőfi ma délután 5 
órakor a II. csapatával játszik ed-
zőmérkőzést az ujszegedi pályáján. 

A Moszkvában tartózkodó magyar 
úszók távirata Rákosi Mátyáshoz. 

Tapo'.czai Jenő, az OTSB elnök-
helyettese Moszkvában tartózkodó 
magyar úszóink nevében abból az 
a,'kai'.omból, hogy egy világ- és ki-
lenc ú j magyar csúcseredményt ál-
lítottak fel, táviratot küldött a ma-
gyar nép szeretett vezérének, Rá-
kosi Mátyás elvtársnak. A távirat 
többek között ezeket mondja: „Igen 
örülünk, tiogy ezek az eredmények 
Moszkvában, a bennünket felszaba-
dító nagy Szovjetunió gyönyörű 
fővárosában születtek meg. 

a magyar úszók azon lesznek, 
hogy további eredményeikkel is ki-
érdemeljék drága Rákosi elvtársunk 
szeretelét". 

Szegedi főiskolás úszók sikerei 

Budapesten 

Az 1951 évi főiskolai uSzóbaj. 

noksá.gokon a szegediek nagy si-

kerrel szerepettek. A 100 m. női 

mellúszás bajnokságát Bánkuti (Sz. 

Ped. Föisk.) nyerte. 100 m. női 

második Lábdi Katarin (SzTEgy.) 

100 ni. női hát második Juhász 

(SzTEgy.) harmadik Lábdi (Sz 

TEgy.L 200 m. férfi mell, harma-

dik Banka (SzTEgy.) 100 m. férfi 

gyors, harmadik Lombos (SzTEgy.) 

A Szegedi Petőfi úszóversenye 
Vasárnap rendezték meg az új-

szegedi versenyuszodában az Sz. 

Petőfi úszóversenyét. Győztesek: 

50 gyermek mell Katona (Hmv. 

Dózsa) 43. 50 gyermek gyors Papp 

(Hmv. Dózsa) 37.2. 50 fiú gyors 

Acél (Hmv. Dózsa) 32.2. 50 fiú 

mell Vajtai (Sz. Petőfi) 40.8, 50 

fiú pil 'aneó Nóvák (Sz. Petőfi) 

41.4, 50 fiú hát Szilágyi (Sz. Pe. 

t.fi) 41.8, 50 ifi gyors Szűcs (Sz. 

Petőfi) 32.2, 50 ifi mell Kopasz 

(Sz. Petőfi) 37.5, 50 ifi pi'tangó 

Hernyák (Sz. Petőfi) 34.4. 50 

gyors női Csapó I. (Sz. Petőfi) 

26.6, 50 női gyors Lábdi TI. (Sz. 

Petőfi) 37.9. 50 ifi mell Dóka (Sz. 

Petőfi) 53.4, 50 női me'l Peterdi 

(Sz. Petőfi) 47.6. 

SZEGED—DIÓSGYŐR KARD-
CSAPAT MÉRKŐZÉS. 

Vasárnap délelőtt rendezi meg a 
Hungária nagytermében Szeged-
Diósgyőr városok közötti hatos 
kardcsapat mérkőzést. 

Jól szerepeitek a szegediek 

a vasárnapi atlétikai versenyen 

Nagyszabású atlétikai meghívá-

sos versenyt rendeztek vasárnap 

Szegeden, 200 atléta részvételével. 

A szegediek közül első helyezést 

értek el: 800 m. Bárkányi (Szegedi 

Honvéd) 2:01.4, 5000 m. Zalavári 

(Szegedi Lokomotív) 16:45. 5000 

m. gyaloglás Kun (Szegedi Postás) 

22.32.8. Női felnőtt magasugrás 

Faragó (Szegedi Postás) 130 cm., 

200 m. női ifj. Dér (Szegcdi Pos-

tás) 29.2. Második helyezést elért 

szegediek: rúdugrás Süle (Szegeiü 

DISZ) 3.20 m. 100 m. ifi Pele 

(Szegedi Honvéd) 12 mp. I f i rud. 

ugrás Kerényi (Szegcdi Honvéd) 

2 m., női távolugrás Faragó (Sze-

gedi Postás) 404 cm., n<U ifi ma-

gasugrás Csernai (Szöge di Postás) 

120 cm. 

DÉLMAr-YABOHSZÁG 

oo'itikoi napilap, 
felelős szerkesztő és kiadás 

ZOMBORI T>NOS 
Szerkeszti i a szerkesztőbizottság 

Szerkesztőségi Szeged lenin-u. 11. 
Telefon 35-35 és 40-80. — Éjtszakal tzerke sztfsé^ 

telefon este 8-tól 34-38 
Kiadóhivatal: Szeged lenin-u é 

felefon: 31-16 és 35-00. 

Dé'magyororszőg Nyomda, Szeged 
Felelős vezető; Priskin Sándor. 


