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Szilárd munkafegyelmet üzemeinkben 
Az eredeti 51 milliárd helyett 

80*—85 milliárd forintot ruházunk 
be ötéves tervünkbe. A nehézipar-
ban 23.3 milliárd helyett 40 milli-
árd forinttal, a könnyűiparban 13-
14 százalékkal emeljük a beruházá-
sokat. Hatalmas összegeket fordí-
tunk a mezőgazdaság gépesítsére, a 
közlekedés fejlesztésére és kullurá-
Jis életünk kiszélesítésére. 

A felemelt ötéves terv teljesítése 
dolgozó népünk fokozott áldozat-
készségét kívánja meg. Megköve-
teli, hogy valamennyien pontosan 
végrehajtsuk a tervet, hogy mun-
kaidőnkből minden percet kihasz-
náljunk. Megtettünk-e mindent ezen 
a téren? Sajnos, még nem. Üzeme-
inkben bár sokat javult a dolgo-
zók viszonya a munkához, a mun-
kaversenyhez, de még mindig van-
nak olyan dolgozók, akik nem elég 
fegyelmezettek a munkában. Üze-
meinkben tovább kell fokoznunk a 
munkafegyelem megszilárdítását. 
Azokat a dolgozókat, akiknél ki-
sebb lazaságokat észlelünk a mun-
kafegyelem terén, fel kell világo-
sítanunk. Meg kell magyarázni 
egyénenként is, hogy milyen nagy 
károkat okoz termelésünkben a mun-
kafegyelem megsértése. Ugyanak-
kor könyörtelenül le kell leplezni 
az ellenséges elemeltet, akik zül-
lesztik üzemeinkben a munkafe-
gyelmet. 

Az öntudatos dolgozók ezrei és 
százezrei hívei a szilárd munkafe-
gyelemnek. A csongrádi Bútorgyár-
ban például néhány héttel ezelőtt a 
dolgozók maguk kérték, hogy Berta 
Istvánt távolítsák el az üzemből, 
mert öt-hat munkadarabbal többet 
írt be, mint amennyit elvégzeit és 
nagytömegű selejtet csinált, mivel 
a csavarokat kalapáccsal verte be a 
munkadarabokba. Hasonló eset tör-
tént a vásárhelyi Kötöttárugyár-
ban is. Diószegi Sándor a 19-es 
gépen dolgozott. A terv teljesítése 
megkívánta, hogy Diószegi Sándort 
áthelyezzék a 4-es gépre, A műve-
zetők szóltak is Diószegi Sándor-
nak, alti azonban ahelyett, hogy 
megokolta volna eltávozását, azon-
nal otthagyta az üzemet. Diószegi 
Sándor három napon keresztül fe-
léje sem nézett munkájánál*. Az 
osztály dolgozói értekezletet tartot-
tak, ahol egyhangúlag elítélték Dió-
szegi Sándor tervfegyelemsértő ma-
gatartását. Az üzemvezetőség ki-
viszgálta az ügyet és kiderült, hogy 
Diószegi Sándor már előzőleg is a 
munkafegyelem ellen lázított. Az 
üzem munkásai kérték, hogy Dió-
szegi Sándort azonnal távolítsák el 
közülük. Igen sok üzemből fel le-
hetne még sorolni példákat, melyek 
mind-mind alátámasztják, hogy a 
becsületes dolgozók kiközösítik so-
raik közül azokat, akik magatartá-
sukkal fékezik a szocializmus épí-
tésének hatalmas tempóját. A Sze-
gedi Textilkombinátban például 
Paplógó Ibolya sorozatosan késett 
munkahelyéről, sőt egyízben több 
napig távol is maradi. A figyel-
meztetés, nevelő munka lepergett 
róla. sőt viselkedése odáig fajult, 
hogy másokat is igyekezett rábe-
szélni a munkafegyelem lazítására. 
Paplógó Ibolya munkatársai kije-
lentették: vagy a sorozatos rend-
bontó, lázító távozik az üzemből, 
vagy ők 

Természetesen azzal még nem 
elégedhetünk meg, hogy dolgozóink 
többsége a munkafegyelem megszi-
lárdítását kívánja és harcol is a 
munkafegyelem megsértői ellen. 
Legelsősorban az üzemi pártszer-
vezeteknek és szakszervezeti szer-
veknek kell jó népnevelő munká-
jukkal megteremteni a munkafegye-
lem alapját. A megye üzemei pél-
dát vehetnek a niakói MÁV-mű-
helyről, ahol a párttitkár elbeszél-
get azokkal a dolgozókkal, akik vé-
tenek a munkafegyelem ellen. Há-
rom héttel ezelőtt például Nagy 
Mátyás lakatost a munka befejezé-
se előtt a mosdóban találta. A 
párttiikár felvilágosította Nagy Má-
tyást, hogy ez a magatartása nem-
csak a termelékenységet hátráltat-
ja, hanem rossz hatással van mun-
katársaira is. Másnap értekezletet 
hívtak össze, ahol a dolgozók meg-
vitatták a munkafegyelem kérdé-
sét. Azóta az üzemben egyetlen 
késés és igazolatlan hiányzó sem 
volt. A Szegedi Kenderfonógyár-
ban a szemléltető agitáció-nyuj lőtte 
lehetőségeket, villámokat, faliújsá-
gokat is igen jól felhasználják a 
munkafegyelem további szilárdítá-
sáért vívott harcban, ügyes karika-

túrákat, humoros verseket készíte 
nek az elkésókről, anyagpocsékolók 
ról s a gúny eszközével ostorozzál 
a munkafegyelem lazaságának min 
den megnyilvánulását. Hasonlóan 
a makói MÁV-műhelyhez, ebben az 
üzemben is jelentős javulás mutat 
kőzik, mióta a szóbeli felvilágosít 
munkát ilyenmódon összekötötték 
szemléltető felvilágosítással. 

Ahol rossz a munkafegyelem 
ott az eredmény ís rossz. A cson 
grádi Maiamban például igen laza 
a munkafegyelem. A dolgozók sok 
szor felületes munkát végeznek 
amiből jelentős kár származik. Két 
három héttel ezelőtt például az erő 
telep dolgozói nem gondoltak a ka 
zán fűtésére, elfogyott a gőz 
egyes gépeket le kellett állítani. A 
felületes munka másfélórás kiesési 
jelentett a termelésben. A hibái 
gyökerét itt is a felvilágosító mun 
ka hiányában találjuk. Jellemző 
hogy az üzemben egyetlen alapfokú 
szeminárium, vagy rádiószeminá 
rium sem működik. Huszonegy 
párttag közül csupán nyolcan vesz 
nek részt politikai oktatásban. 

Talán legjobb példa a Szeged 
Ruhagyár arravonatkozóan, hogy a 
munkafegyelem lazasága milyen ki-
hatással van a termelési eredmé-
nyekre, Ez az üzem igen rosszul 
teljesítette az első negyedévi tervé 
(márciusban csupán 63.7 százaié 
kos tervteljesítést ért el). Ha ennek 
az „eredménynek" mögé nézünk, a 
következő képet láthatjuk: soroza-
tos munkameglagadások, ellensége? 
agiláció a munkafegyelem ellen, el 
későik, hiányzók, álbetegek tömege 
A pártszervezet? A titkár nemré 
giben még tehetetlen mozdulattal 
széttárta kezét és úgy kérdezte 
„Hát mit csináljunk?!" 

A nagylaki Kendergyár párt 
szervezete sem gondoskodik kellő 
mértékben a munkafegyelem meg-
szilárdításáról. Húsvét után 15 dol-
gozó nem jelent meg az üzemben 
A 15 dolgozó közül 11-re, akik iga 
zolatlanul hiányoztak, kisebb bün-
tetéseket szabtak ki. A dolgózókat 
megbüntették ugyan, ami megokol! 
és helyes is volt, azonban az üzemi 
pártszervezet vezetősége egyénen-
ként nem foglalkozott velük és a 
népnevelő értekezleteken sem hoz 
Iák felszínre a munkafegyelem kér-
dését. Ez a súlyos eset pedig igen 
alkalmas lett volna arra, hogy 
megmagyarázzák a dolgozóknak, 
milyen nagy visszaesést jelentett az 
üzemen belül a termelésnél a mun-
kafegyelem megsértése. 

A büntetések alkalmazásánál nem 
szabad gépiesen eljárni a dolgozók 
kai szemben. A Munka Törvény-
könyve ugyanis kimondja, hogy ,. 
fegyelmi büntetés kiszabásánál el 
sősorban azt kell szem előtt tar. 
lani, hogy a büntetésnek nevelő 
hatása legyen." 
A fegyelem kialakításában elsősor-

ban a kommunistáknak, a népne 
velőknek kell élenjárniok. A párt-
szervezetek ne elégedjenek meg 
csupán azzal, hogy a. fegyelmi bi_ 
zottság büntetést szab a fegyelem-
sértőkre, hanem szívós felvilágosí-
tó munkát kell végezniök. Értessék 
meg a dolgozókkal, hogy a munka-
fegyelem megsértése egyben a terv-
fegyelem megsértését is jelenti. A 
tervfegyelem betartása pedig egész 
dolgozó népünk ügye; tehát a mi 
ügyünk. Mutassunk rá a dolgozók 
előtt, hogy milyen kár származik 
abból, ha Kis Péter nem megy be 
idejében a munkahelyére, vagy nem 
végzi el azt a feladatot, amit rá-
jifznak. Álljon a dolgozók előtl 
példaképül a szentesi Malom három 
dolgozója: Horváth Sándor. Balogh 
János és Farkas Mihály, akik ön-
ként vállalták, hogy a búza átmé-
résnél dolgozó, nehezebb niunká' 
végző idősebb munkások helyébe 
lépnek. Ennek a nehezebb munká-
nak az önkéntes vállalásával több-
szörösére emelték a termelést. 

A munkafegyelem megszilárdítá. 

sa lerén nagy feladatok állnak az 

üzemek vehetői előtt. Ha azonbar 

az iizemi pártszervezetek és üzem' 

bizottságok jó felvilágosító munká' 

végeznek, ha a kommunisták pél-

damutató magatartási tanúsítanak 

akkor sürgősen megjavul a munka-

fegyelem, ami méginkább biztosít-

ja, hogy felemelt ötéves tervünké! 

sikeresen teljesíthessük. 

Mészáros Ferenc. 

A Pápai lexúlgyár fonodája vezet a vidéki fonodák 

hármasversenyében 
A szegedi Texülkombinát, a pá-

pai Textil és a győri Fonoda dol_ 
gozói hétről-hétre újabb termelési 
sikereket érnek el hármasverse-
nyükben. Az első értékeléskor a 
pápaj Textilgyár fonodája került az 
élre. 

I Szegedi Textilkombinát 
fonodája a liármasverseny hatásá-
ra április végén már 110 százalék 
fölött teljesítette tervét, az egész 
havi tervelőirányzatát pedig 105-8 
izázalékra, május 1 tiszteletére fel-
ajánlásukat jelentősen túlteljesítet-
tek s 

most a május 1-i eredmények 
továbbfejlesztése érdekében ver-
senyt indítottak .,a fonoda leg. 

jobb dolgozója" címért. 
A verseny első szakaszát Horváth 
Éva, az előfonó ifjúmunkása nyer-
te meg, aki kimagasló teljesítnié. 
nyével megelőzte a munkaérdem-
rend ezüst fokozatával kitüntetett 
Balogh Ferencnét és a munkaér-
demrend bronz fokozatával kitün-
tetett Bakaity Vera sztahánovista 
Tjúmunkást 

0 Pápai Textilavár 
fonodája is tovább fokozza teljesít-

ményét. 'A' május 1-i versenyben 
kimagasló eredményeket értek el a 
fonoda dolgozói. 

Száz kiló gyapotból ma már 
három kllóyal több fonalat 
készítenek, mint a május 1-i 

verseny előtt. 

A jó eredményt azóta is tartják és 
a termelési sikerekről, valamint a 
púrosverseny állásáról a hangos 
híradón és az üzemi versenytáb-
lán tájékoztatják a dolgozókat. Len. 
dületes munkájuk eredménye: a 
legújabb részadatok szerint isméi 
vezetnek a liármasversenyben a 
szegcdi Textilkombinát előtt. 

II Györ. Fonó 
dolgozói szintén értek cl sikereket 
a hármasverseny megindulása óta. 
de még mindig alaposan mögötte 
maradnak versenytársaiknak. 

Legutóbb 93.1 százalékra telje-
sítették tervüket, 

ami a korábbi 86 százalékos terv-
teljesítéssel szemben lényeges elő. 
rehaladás ugyan,, de mulatja, hogy 
a győri Fonó dolgozóinak további 

erőfeszítéseket kell tenniök ered-
ményeik fejlesztésére. A műszakiak 
komoly segítséget adnak a dolgo-
zóknak a cél érdekében. Az előfo-
nó eddig szűk keresztmetszet volt 
az üzemben, gálolta a fonoda ler. 
melését, Most'a műszakiak két, ed-
dig használatlan előfonógépit he-
lyeztek üzembe s ezzel 

felszámolták az előfonóban 
mutatkozó szűk keresztmetsze-

tet. 

A fonoda dolgozói a többgépes 
rendszer kiszélesítésévell párosver-
seny-mozgalmuk fejlesztésével nö-
velik eredményeidet. A párosver-
senyben, amelyet a legjobb szegedi 
fonókkal folytatnak, máris jó ered-
ményeket értek el. 

Molnár László mar megelőzte 
szegedi versenytársát, Bakaity 
Verát. Nagy László fonó pedig 
bárom fonógép-oldal kezelésé-
ről nyolc fnnőgép.oldal keze-

lésére tért át. 

hogy ezzel is elősegítse a győri 
Fonó eredményeinek javítását a 
tendiiletcs hármasversenyben. 

A Német Demokra t ikus Köztársaság Kamará j a 
határozatot hozott a j ún i usban megtar tandó 

népszavazásról 
A Német Demokratikus Köztár- szélt, hogy az Adenauer tilalma el-

raság szerdai ülésének napirendjén 
ígyetlen kérdés szerepelt: a Német 
Demokratikus Köztársaság nyilat-
kozata a Németország remiMtarizá-
ásá ellen ás a német békeszerző-
désnek még 1951-ben való meg-
kötéséért tartandó népszavazásról. 

Johanncs Dieckmann, a népi ka-
nara elnöke megnyitó beszédében 
különös örömmel üdvözölte a Nyu-
gat-Németország minden részéből 
trkezett vendégeket, majd 

Ismertette a Német Demokra-
tikus Köztársaság kormányá-
nak május 4-én u népszavazás 

ügyében hozott határozatát. 

Utána Walter Ulbricht, a Német 
Demokratikus Köztársaság helyet-
es miniszterelnöke a kormány ne-
vében tett nyilatkozatot a határo-
at megindoklására. 

— A népszavazási főbizottság — 
mondotta Walter Ulbricht —, fel-
hívta a bonni szövetségi kormányt, 
valamint a Német Demokratikus 
Köztársaság kormányát és a nép 
minden rétegét, foglaljon állást 
Németország remilitarizálás* ellen 
ás a békeszerződés megkötéséért. A 
Német Demokratikus Köztársaság 
kormánya május 4-én 

hozzájárult ehhez a felhívás-
hoz és kéri a népi kamarát, 
hozzon határozatot a népsza. 
vazás június 3-a és 5-e között 

való megtartásáról. 

A továbbiakban Walter Ulbricht 

lenére folyó össznémet megbeszé 
lések során olyan hazafias német 
férfiak és nők léplek Nyugat-Né-
metország képviselőiként előtérbe, 
akik lehetővé teszik, hogy az 

Adenauer-klikk bukása ntán 
megvalósulhasson az egységes, 
erős, demokratikus, független 

Németország. 

— Mi itt, a független Német De-
mogratikus Köztársaságban — fe-
jezte he beszédét Ulbricht —, a 
nyugati hiáborús uszításra és fegy-
verkezési hisztériára a lakosság 
akaratnyilvánításával és a békés 
munka nagy teljesítményeivel vála-
szolunk. 

Walter Ulbricht beszéde után a 
népi kamara egyhangú lelkesedés-
sel elfogadta a kormány javaslatát, 
hogy 

a köztársaság területén 1951 
június 3-lót 5-ig népszavazást 

tartsanak 

a következő kérdésiben: „Ellene 
van-e ön Németország újrafelfegy-
verzésének és kivánja-e a békeszer. 
ződés megkötését Németországgal 
1951-ben". 

A Német Demokratikus Köztér-
sasiig népi kamarája ezután nyilat-
kozatot adott ki, amelyben üdvöz. 
Ii a düsseldorfi népszavazási főbi-
zottság határozatát és felháborodá-
sát fejezi ki amiatt, hogy a Nyu-
gatnémet Szövetségi Köztársaságban 
semmibeveszik a potsdami határo-
zatokat, újjáélesztve a német impe. 
rializmus alapjait. 

A népi kamara nyilatkozata meg-
állapítja, bogv a bonni kormány — 
amikor eltiltja a népszavazást —, 

leleplezi saját eszköz-voltát az 
idegen gyarmatosító uruk ke. 

zében. 

A nyilatkozatot a Német Szocia-
lista Égységpárttal az élén a népi 
kamara valamennyi pártja és de-
mokratikus szervezete aláírta. 

A Béke Világtanács irodájának határozata 
Kopenhága (TASzSz). 

A Béke Világtanács Irodája má-
jus 7.i ülésén a következő hatá-
rozatot hozta: 

A Béke Világtanács Irodája 
megelégedéssel állapítja meg. 
hogy Franciaországban, Belgium, 
ban, Olaszországban és Svájcban 
egyre erősödik a Németország új-

niegál'lapította, hogy ha a nyugati j rafeifegyverzése elleni kampány. 
latalmak megvalósították volna a 
potsdami határozatot, német kérdés 
gyáltalán nem is lenne. 

A megszálló hatalmak azonban 
a német monopoltőkérc és a 
reakciós erőkre támaszkodnak. 

A népszavazás az egész német 
ép legsürgősebb feladatává lett — 

nondotta —, 

mert Nyugat-Németországot a 
lakosság akarata ellenére kato. 
nai felvonulási területté akar-
ják változtatni, mert Adenauer 
jogtalanul és törvénytelenül 200 
ezer fiatal németet készül zsol-
doshadseregbe kényszeríteni, 
inert Adenauer a lakosság több-
ségének akarata ellenére alá-

írta a Schuman.tervet, 

mert az amerikai monopoltőkések 
karatára fegyverkezésre állítják 
t a nyugatnémet gazdaságot és 

ugyanakkor az amerikai és egyéb 
megszálló csapatok eltartásának 
erheit a nép vállára rakják. És 
égül, mert 

a remilitarizálás még jobban 

elmélyíti Németország széfta-

goltságát és polgárháború ve-

szélyét idézi fel. 

Ez a kampány a legeredményeseb-
ben támogatja azokat az erőket 
amelyek Németországon belül har-
colnak az ország újrafelfegyverzé. 
se ellen. 

A Béke Világtanács Irodája til-
takozik azok ellen a kísértetek el-
len, amelyekkel meg akarják tilta-
ni, hogy Németországban minden 
férfi és nő, az újrafelfegyverzés 
és a nácizmus minden ellensége 
népszavazás útján fejezze ki aka-
ratát. 

A Béke Világtanács Irodája 

számít arra, hogy a béke minden 
híve számára legmegfelelőbb for-
mában támogatni fogja azokat a 
németeket, akik a megszálló ha-
tóságok üldözése ellenére tiHa. 
koznak az országukra kényszerí-
tett újrafelfegyverzés ellen. 

A Béke Világtanács Irodája re. 
méli, hogy a német kérdés békés 
megoldásáért folyó harc nemzetkö-
zi konferenciája, amelyet május 
13-a és 15-e között tartanak Pá-
rizsban hozzá fog járulni azoknak 
az erőknek megszilárdításához, 
amelyek a Németország újrafel. 
fegvverzése és a nácizmus újjá-
élesztése ellen harcolnak. A Béke 
Világtanács Irodája reméli, hogy 
ez a konferencin támogatni fogja 
a józangondolkodású embereket 
abban, hosv erőfeszítéseiket egye-
sítsék a Németország újrafelfegy-
verzése által fenyegetett béke biz-
tosítására. 

A SZETEX dolgozói a koreai gyermekekért 

Mi, a Szegedi Textilnagykeres-
kedelmi Vállalat dolgozói nagy lel-
kesedéssel vettük tudomásul a Ma-
gyar Nők Demokratikus Szövetsé-
ge vezetőségének a koreai gyerme-
kek megsegítésére vonatkozó felhí-
vását. Tudatában vagyunk annak, 
hogy a koreai hős nép értünk is 
harcol, a mi még boldogabb jövőnk-
ért, gyermekeinkért és szabadsá-
gunkért. Mi békében élünk és nyu-
godtan építhetjük országunkban a 
szocializmust, a legkevesebb áldo-
zat az, ha anyagi téren segítséget 1 

Ezután Walter Ulbricht arról be- nyujtunk az értünk is harcoló kó-

rsai nép gyermekeinak. Mi, a 

SZETEX dolgozói végtelenül örü-

lünk annak, hogy forintjainkkal 

enyhíthetjük azokat a szenvedése-

ket és gyö'relmekel amelyeket az 

imperialisták barbár pusztításaik-

kal és embertelen kínzásaikkal a 

koreai népnek okoznak. Mi, a 

SZETEX dolgozó leányai, asszo-

nyai. anyái Ígérjük, hogy jó mun-

kánkkal és segítségünkkel előljá-

runk. 

Nagyiván Anlalné, 

SZETEX-dolgozó. 
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„Munkánkon rajta lesz az Isten áldása 
és a magyar történelem dicsérete64 

Megalakult a katolikus papok csongrádmegyei békebizottsága 
A gyűlésen Balogh István katolikus pap, a'z Elnöki Tanács tagja beszélt 

A hódmezővásárhelyi városi tá-
pára gyüléátermében gyűltek össze 
Csongrád megye katolikus papjai, 
hogy megalakítsák a Katolikus Pa-
pok Csongrádmegyei Békebizottsá-

t v - i_ í , , , . . , j uu a i ioi i iuiuinwfttt , , a j i i e i y c h 

l i k Ü T ? b e k e f ? I a m b J ? 1 & H " - I met fasisztáik rongáltak meg. 
. fáradalom ! A n y a f r i támogatást nyújt a hit. Azonban lássák be a kmltuszminiszteréneik az akkori I okú tó l , a f k . 

csanadi püspöknek kepe díszítette a 
gyűléstcrmet. 

Bizonyítja ez az értekezlet, hogy 
a katolikus papság mind nagyobb 
és nagyobb része a béke, a szabad-
ság, a népi demokratikus állam, 
vagyis híved oldalára áll. Neubauer 
Felicián nagymágoesi plébános pél-
dául kerékpárral jölt be Vásár-
helyre 30 kilométerről, hogy részt-
vehessen az értekezleten. 

Beszédét folytatva arról be- | Mások a szocializmus kérdését 
szélt, hogy a magyar kormány ' vetik fel. Nem 
milyen nagy segítséget adott a I ... . , . 

hitélet fejlesztésére. Rendbehozat ! ^ s e g e s egy papnak J/.ocia 
ta a templomokat, amelyeket a né- Hstanak lenni, de sziikseges. 

hogy híve legyen a bekenek. 

tisztelendő 
testvérek, hogy sem a .lléiuin 

Nagy érdeklődés mellett tartották meg 
A háborús agresszorokról" 

cimű előadást 
» 

Csütörtökön délután a szegedi 
dolgozók nagy érdeklődése mellett 
tartották meg a városi tanácsház 
nagytermében azt az előadást, 
amely mindinkább megvilágította 
a szegedi dolgozok előtt az im. 
periafeták háborús mesterkedő, 
seit. 

Az előadást dr. Sombor József, 
a bűnügyi gyermekkórtan előadója 

— Mégis elszorult szívvel ova» Novárom". sem a „Quad:agésimo I tartotta meg ,,A háborús ag r 

m az Osservatore Roma ' A , m 0 " n e m valósult meg. Az el- I resgzorokról" címmel, 
iban, a Vatikán félhivatalos lapl ! nyomott osztályok tehát sorsukat j Nagy érdeklődéssel kísért elő-
ban, hogy egy magyar jezsuita saját kezükbe vették, az egyház I a tesátoan rámutatott arra, hogy 

á- I pedig csak örülhet, hogy a szí ci-
ális igazságtalanságot hazánkban 

szégyenszemre azt irta: hogy 
lünk a templomokat bezárjak 
megbüntetik azt, aki temp : ba 1 megszüntették. Hogy ez Truma-
jár. Egyébként multheti számában "óknak nem tetszik? Hál nem 
maga az Osservatore Romano cá ! tetszik! Nem nagy jövőt jósolok 
folta meg Baját állítását, amikor "ricik! 

Pozsgai Péter szegedi plébános 
nyitói la meg az értekezletet, majd 
elsőnek Bunári Ferenc újpesti plé-
bános ismertette a Katolikus Pa-
pok Országos Békebizottságának 
nevében a papi békebizotlság cél-
jait. Beszédében többek közölt a 
következőket mondotta: 

örülnünk kell, liogy most nyu-
godtan, békében teljesíthetjük 
papi hivatásunkat. Soha a hit. 
élet Magyarországon Ilyen 
mélységes nem volt, mint most 
Templomaink ttimve vannak és 
mindezt kormányzatunknak kö-

szönhetjük. 
A kongrura (papi fizelés) rendezé-
sének kérdésében kormányzatunk 
újabb segítséget nyújtott az alsó 
papságnak. 

Beszéde további részében Bunári 
Ferenc plébános arra szólította fel 
a megjelent katolikus papokat, 
hogy a kormányzat e nagylelkűsé-
gére hűséggel válaszoljanak.^ 

— A békebizottság kérdésében 
sokan a püspöki kar engedé-
lyére várnak — mondotta. — 
l>e én azt válaszolom, amit 
Krisztus Urunk mondott: „Gyü-
mölcséről ismeritek meg a 
fát." Rékehizot tságunk pedig 

csak jó gyümölcsüket terem. 
Amikor a békebizottságot támo-

gatjuk, nem papi elveinket adjuk 
fel, hanem megvalósítjuk azokat 
Ha becsületesen dolgozunk a bé-
kéért, munkánkon rajla lesz az Is-
ten áldása és a magyar történelem 
dicsérete. Igy leszünk egyszerre jo 
papok és jó honpolgárok is — fe-
jezte be beszédét Bunári Ferenc 
újpesti plébános. Az előadást vila 
követte. Elsőnek dr. Farkas Dénes 
piarista paptanár szólalt fel. 

— Álljunk határozottan a béke, 
dolgozó híveink, az ország fej. 
lődése és biztos jövője mellé 
Igy szolgáljuk legjobban Iste-
nünket és hazánkat — mon. 

dotta. 

Több hozzászólás ulán Pozsgai 
Pál ferencrendi szerzetes szólalt fel. ' 

•— Mi, szerzetes papok hálalelt 
szívvel gondolunk kormányzatunk-
ra, aki megadta nekünk az elhe-
lyezkedés lehetőségét és biztostlja, 
hogy papi hivatásunkat zavartala-
nul betölthessiik. Mindezért a sok 
jóért csak hűséget'kér tőlünk az 
állam. 

A továbbiakban arról beszélt, 
hogy még mindig vannak olyan pa-
pok, akiknek működése az állani 
szempontjából is, papi szempontbál 
is kifogásolható, mert híveik meg-
rontására törekszenek, nem egy. 
szer hajba is keverik őket. Az ilyen 
papokat joggal kifogásolja az ál-
lamhatalom. 

Ma béke van az állani és az 
egyház között. Éppen ezért sú-
lyos bőn az egyház és az ál-
lam ellen, ha valaki ezt a bé. 

két megszegi 
1— fejezte be hozzászólását Pozs-
gai plébános. 

Noubauer Felicián nagymágoesi 
plébános felszólalásában elmondot-
ta, hogy 1930 óla húzódott a plé-
bániaház telekkönvvezése. 'A' baj. 
dani Károlyi grófok, az egyház 
kegyurai magukhoz sem engedték 
őt panaszával. Most egy hónap alatt 
tclekkönvvezte a tanács. 

— Ekkor éreztem a tanácsnál, 
amit nem éreztem egyházunk kegy-
uránál. a grófnál, hogy úgy beszél-
nek velem, mint ember az ember, 
rel — fejezte be hozzászólását 
Ncubauer Felicián. 

Számos hozzászólás ulán Balogh 
István katolikus pap, országgyűlés: 
képviselő, az Elnöki Tanács tagja 
válaszolt a felszólalásokra. 

— A mi mozgalmunk, a katoli-
kus papok politikai tevékenysége, 

nem hittételekről, nem dog-
mákról vi'hifko/.unk. azt nem 
tehetnénk meg püspökeink nél-
kül. Politikai álláspontunk le. 
klnlctébcn azonban senkitől 
soha utasítást nem fogadunk el 
és ne«n ls adhat senki, piis' "--

ke luk sem. 

Bzószerint azt írta: „Magyarorszá-
gon a templomok zsúfolva vannak, 
új templomokat építettek, a régie_ 
ket pedig helyrehozták. A hitélet 
általában fellendült." 

Mi nem Trumanék meliett, 
hanem dolgozó híveink mel-

lett vagyunk. 

És csak elítélni 

Itt bizonyságul elővette Balogh I f kh .e"d i , z f t a ^ r \ 
áter a 7 OssereaW Romnnn két í Vásárhelyi káplán), 

fonalfa, hogy a bekegyulésre „nem 
ér rá eljönni". 

páter az Osservatore Romano kot 
számát és megmutatta a hallga-
tóknak. 

— Meg kell mondanom — foly-
tatta beszédét —, hogy az Osser-
vatore Romanonak ez az egyet-
len, ez az utol'só c-kke az igaz, 
de a többi egyse. 

A kormány tehát biztosítja r 
hitélet fellendülését, fizetik a hit. 
oktatókat. Sokan közülünk ezt ter-
mészetesnek veszik, de gondolja, 
nak csak arra, hogy vájjon a caa-
nádi püspök a múltban tartott vol-
na-e egy-két tanárt, aki a mate. 
rializmust tanította volna V 

Az állaim tehát bőségesen gon-
doskodik rólunk, legutóbb pedig 
megteremtette a lelkipásztorok 
anyagi függetlenségét. Erre a 
nagylelkűségre holmi Glanc urak 
(vásárhelyi plébános) azza. vára-
szolnak, hogy meg, akarják bon-
tani ezt az egységet, ahelyett, 
hogy térdeinállva adnának hálát az 
Úristennek, hogy ez az egyessé? 
létrejött az egyház és álrar.i kö. 
zötf. Ehelyett ezek a „glancok" 
bele akarnak lőni az egyességbe 

Azt üzenem a glancoknak és 

egyebeknek, ne próbálják ezt 

az egyességet megzavarni, inéit 

az egyházzal, a püspöki kar-

ral találják magukat szemben. 

.Ami a béke ügyét illeti, voltak, 
akik feltették azt a Kérdést: ösz-
szefér-e eigy pap lelkületével a 
békeharc. Igy válaszolhatok reá: 

Egy pap lelkületével csak a 

béke férhet össze. Ne mevje a 

templom küszöbét *t|épii az. 

aki a háborúra uszít, 

mint egy dunántúli pap, aki a 
szószékről mertó azt mondani, hogy 
egy nagy város elpusztításának a 
kérdése, a háború kérdése, csak 
téglakérdés. Ez a gőgjében cs ci_ 
nizmusúban elbizakodott ember már 
nem ia pap többé, nem is emier, 
örült! 

tudom az olyan 
magatartását 
aki a.'t tele. 

a kapitalista társadalom termeli ki 
magából a Hitlereket. Mussolini-
két, akik magukon hirdják ennek 
a társadalomnak minden szeny-
nyét minden bűnét és betegségét. 
Az imperialistáik, a dollármilliomo-

gok ezeket aiz embereket feihasz. 
nálják arra, hogy mgvalósítsák aa. 
jas célkitűzéseiket s újaibb és 
újabb háborúba sodorják az em-
beriséget. Dr. Sombor József elő-
adásában ismertette, miiyen fel-
adatokat kell megoldanunk a bé-
keharc fokozása érdekében, hogy 
megakadályozzuk a® imperialista 
háborús uszítók pusztító terveinek 
végrehajtását. 

Az előadást igen élénk vita kö-

vette. Több értékes fölszólalás 

hangzott el. A felszólalók vala-

mennyiem rámutattak arra. hogyan 

kell megakadályozmunk az impe-

rialisták hálborús terveit. Az elő-

adást az MSzT rendezésében tar. 

tották meg. 

Hogyan kaphatnak kenyérjegyet a részben önellátó családok 

Vannak olyanok ia, akik azi 
mondják: „Hátha híveink egy 
részének nem tetszik a mi bé. 
kemozgalmunk". Azoknak azt 
válaszolom: mutassanak csak 
egyetlen édesanyát, aki há-

borút akar. 

Ami a püspöki kart illeti, n ég 
csak egy püspök, Tószt Barna ír-
ta a lá a f e l h í v á s t . De remélem, 

hogy a koppenhágai félhívás urán 
a pü3pöki kar is aláírja a Béke 
Világtanácsának felhívását. 

Beszédének befejező részében is-
mételten felhívta paptestvére! fi-
gyelmét a béke nagy ügyére és 
azt mondotta: 

Mi a béke. mi az ötéves terv 

mellett vagyunk. Válasszuk meg 

tehát Csongrád megyében is n 

Katolikus Papok Békeblzotlsá. 

gát, mint ahogy azt az ország 

többi részében már meg is 

választottuk. 

Balogh István beszéde után Pozs-
gai Pál tett javaslatot a Katolikus 
Papok Csongrádmegyei Békebizott-
sága ideiglenes elnökségének meg-
választására. Ideiglenes elnöknek 
Molnár Antal plébánost, tilkárrá 
Farkas Dénes paptanári választot-
ták. 

Az érlekezlelen még számosan 
résztveitek, többek közölt Ugi Gé-
za, Pozsgai Pá), Sztankai István, 
Starr Ferenc, Balais Sándor, Mol-
nár Antal, Farkas Dénes, Gulyás 
János, Szabó Gábor felsővárosi 
plébános, Noubauer Felicián nagy-
mágoesi plébános, Rátkai ödön 
Petőfi-telepi plébános és többen 
mások. Dr. Be-cker Vendel apát-
kanonok, Takács Miklós és Rátkai 
ödön plébánosok betegségük miatt 
távolmaradlak, de levélben küldték 
meg csatlakozásukat a békemozga-
lomhoz. A déli órákban véget éri a 
katolikus papok békebizottságának 
első csongrádmegyei tanácskozása. 

Előfordul, hogy a dolgozó és 
középparasztok gabonakészlete nem 
fedezi az összes családtag gabona-
fejadagját. Ebben az esetben fel-
merül a kérdés, hogy adhalő-e ki 
finomliszt és kenyérjegy részükre. 
Ilyenkor a helyes eljárás ar követ-
kező: a gabonalap alapján megál-
lapítható, hogy a kérelmezőnek 
mennyi gabonakészlete maradt a 
beszolgáltatási kötelezettség teljesí-
tése után. Ezután meg kell állapí-

tani, hogy hány személy az, akinek 
a fejadagja nem voll meg. Az ilyen 
személyek részére finomliszt és ke-
nyérjegy május 15-től kezdődően a 
gazdasági év végéig kiadható. Pél-
dául egy négytagú család gabona-
készlete egész évre 480 kg volt. Igy 
tehát két személy fejadagja volt 
biztosítva, mig kettőé nem. Két 
személy részére a kenyér- és fi . 
nomlisztjegy kiadható. 

A koreai^ néphadsereg főparancsnokságának 
hadijelentése 

Phenjan, (TASzSz). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadserege főparancsnokságának 
május 9-i jelentése közli, hogy a 
néphadsereg egységei a kínai 
önkéntesekkel szorosan együttmű-

ködve az egész fronton aktív had. 

műveleteiket folytattak, a keleti es 

a nyugati frontszakaszon vissza-

verték az északi irányban elő. 

nyomulást megkísérlő ellenséget.. 

C S O N G R Á D MEGYE 
Uaiobb Imlhirrconortini 

Két nap választ el bennünket a 
tavaszi kulturverseny megyei dön-
tőjétől, Ezt az időt kulturcsoport-
jaink még felhasználhatják arra, 
hogy fokozott szorgalommal ké-
szüljenek fel e jelentős kulturküz-
delemre. Május 14. és 15-én Vá-
sárhelyen a Béke-szálló nagytermé-
ben vonulnak fel a megye legjobb 
kultúresoportjai, hogy bemutassák 
tudásukat, bemutassák, milyen ha-
talmas erő rejlik a kulturális tö-
megmozgalomban. 

A versenyben résztvesznek a sze-
gcdi, a vásárhelyi, a makói, a 
szentesi, a nagylaki és a szegvári 
kultúresoportok színjátszó, ének-
kar és népi tánccsoportjai. A ver-
senyek egésznaposak lesznek és 
minden szereplő csoportnak alapo-
san fel kell készülnie, ha jó helye-
zést akar elérni. Minden csoport-
ban sok tehetséges szereplő van, 
sokat javítottak az eddigi munká-
jukon és most minden erőfeszíté-
süket arra fordítják, hogy meg-
nyerjék a versenyt, vagy legalábbis 
jó helyezést érjenek el. Nem két-
séges, hogy a tavaszi kulturverseny 
megyei döntője minőségben is fe-
lülmúlja az eddigi városi versenye-
ket, hiszen a kultúrmunka fejtődé-

legjobb kultúresoportjai 
se előreviszi kuHúrforradalmunk 
győzelmét. Ez a vágy pedirg min-
den kuMúrcsoporfot lelkesít és ez 
megmutatkozik majd vasárnap és 
hétfőn Hódmezővásárhelyen. 

A „vásárhelyi sz ínpad" 
a Szegedi Kenderben 

Különösen példamutató a szege-
di Kender kuitúresoportjának ké-
szülődése a megyei versenyre. Már 
a hét elején elmentek Vásárhelyre 
és felmérték a színpadot. Szabó 
Viktor elvtárs otthon, az üzemben 
azután kirajzolta a színpad nagysá-
gát. 

— Elvtársak, a színpad 4 méter 
53 centi mély és 6 méter 84 ceníi 
széles. Ide lerajzoltam. Aki ezen 
túllép, képzelje el, hogy leesik a 
színpadról — mondotta. 

A szinfal is odakerült: szép ma-
gyar szoba, benne a lakodalmas 
párokkal (Az UB-titkár az öröm-
apa, a szociálpolitikai fclelőshe-
lyettes pedig az örömanya). A zene. 
kar hangol, rázendít és a tánccso-
port ropja a lakodalmi táncot, 
megelevenedik az egész színpad-
Földi Mihály, az igazgatóhelyettes 
is ott van a próbán, törődik a cso-

A szegedi üzemek dolgozói fokozzák 
a május elsejei verseny lendületét 

A szegedd üzemekben már minde-
nült kiértékelték a május 1-éretett 
felajánlásokat. A héten megtartott 
szakszervezeti gyűléseken ismertet-
ték a dolgozókkal az elért eredmé-
nyeket, azoknak a brigádoknak és 
egyéni dolgozóknak a neveit, akik 
élenjártak a versenybein és ezzel is 
kifejezték szeretetüket a dolgozók 
nagy ünnepe iránt. Elmúlt május 
l-e, de a verseny nem záródott le 
és az üzemekben folyik tovább. *A' 
dolgozók igyekeznek az elért ered-
ményeiket fokozni, illetve megtar-
tani azt az eredményi, amit a ver-
seny folyamán elértek. 

A szegedi MÁV. Fűtőház 

dolgozói is lovább fokozzák a ver 
seny lendületét. Mosl a „nyári 
csúcsforgalom legjobb dolgozója" 
címért indullak versenyre. A má-
jus 1-i felajánlásukat is jóval túl-
teljesítették 121.118 forint volt a 
vállalásuk ériéke és 405.128 forin-
tot értek el jó munkájukkal. A kü-
lönböző brigádok is versenyre hív-
ták ki egymást a felajánlások tel-
jesítéséért. Kovács Antal mozdony-
javító brigádja versenyre híyla 
Szőri István mozflonyjavíló brigád-
ját. A Kovács-brigád átlagteljesít-
ménye 135 százalék. Május 1-ére 
5000 forint értékű felajánlást tet-
tek és ezt két nappal a határidő 
előtt teljesítették. A Szőri-brigád 
4200 forint értékű felajánlását 

másfél nappal előbb teljesítette, 
132 százalék átlaggal. A mozdo-
nyokon dolgozó brigádok is ki-
emelkedő teljesítményeiket értek el a 
május 1-i versenyben. Győri Mi-
hály mozdonyvezető, valamint a 
brigádjához tartozó Balla István és 
Urbán István fűtők 157 százalékos 
munkateljesítménnyel köszöntötték 
május 1-ét. Kádár János moz-
donyvezető, Kisis Gergely és Zom-
bori Sándor fűtők brigádja is 147 
százalékos teljesítményi ért el. Ez 
a pár példa is mulatja, hogy a 
szegedi MÁV-fűtőház dolgozói jó 
munkával harcolnak a békénkért 
és a szocializmus építéséért. Az el-
ső negyedévi tervük teljesítménye 
is olyan jó volt. hogy majdnem 
megkapták a kitüntető élüzem-jel-
vényt. Ebben a negyedévben moet 
úgy dolgoznak a MÁV dolgozói, 
hogy most már jó munkájukkal ki 
is érdemeljék az élüzem-csillagot. 

A S z e g e d i T e x l i l k o m b i n á t 

dolgozói is túlteljesítették május 
l-re tett vállalásukat. A többterme-
lés terén 265 százalékra, az anyag-
lakarékosság terén 200 százalékra 
teljesítették felajánlásukat. A má-
jus 1 tiszteletére indított verseny 
ideje alatt 135.530 forint értékű 
anyagot takarítottak meg. Jó mun-
kájukkal kitűntek a tisztító üzem-
rész dolgozói. Átlagteljesítményük 

106 százalék. Az itt dolgozó három eredményükkel. 

brigád versenyben dolgozik egy-
mással. A legjobb eredményi Ko-
vács Dezső brigádja érte el. Nor-
májukat 109.04 százalékra teljesí-
tették. A Bárányi és Lóránt-bri" 
gádok fej-fej mellett haladnak 
105.3 százalékos és 105.2 százalékos 
teljesítményükkel. A verseny to-
vább folyik közöttük a még na-
gyobb eredmények eléréséért. 

A DÉMA Cipőgyár 

dolgozói május 1-ére 26.095 forint 
értékű felajánlást tettek. Május 
1-én felajánlásukat 29.342 forintra 
teljesítették. Ezt az összeget anyag-
takarékossággal. a munkájuk j'ó 
megszervezésével érték el. Eredmé-
nyeik további fokozásáért a máso-
dik negyedévre újfajta tervfelbon-
tást dolgoztak ki az üzem vezetői. 
Ezt a tervezetet a tegnap délutáni 
szakszervezeti gyűlésen ismertették 
az üzem dolgozóival. Felvilágosítot-
ták a dolgozókat ennek az új tery-
felbontásnak a fontosságáról. Eb-
ben az üzemben ia- kiemelkedő 
eredményeket éllek el a dolgozók a 
május 1-i versenyben. Gombos Ist-
ván például 218 százalékos telje-
sítményt ért el. 0 az iizem leg-
jobb szabásza és az anyag-takaré-
kosság terén is az ő eredménye a 
legjobb. A gépierem dolgozói kö-
zül jó munkájukkal élenjártak Ko-
csis János 165. Kocsis István 157 
és Kóbor János százalékos 

porttal. Együtt izgul, készül a ta-
gokkal a versenyre. 

Papr ihatancot j á r n a k 
a köza lka lmazot tak 

Hasonlóképpen jó munkát vég-
zett a szegedi közalkalmazottak né. 
pi lánccsoportja is. Gyakran jártak 
ki falura, főként Szentmihálytelek-
re. Táncgyüjtést végeztek ott, hogy 
újabb táncokkal frissíthessék mű-
sorukat. A szentmihálytcleki gyűj-
tés eredményeként a népi tánccso-
port Tóth Alexandra vezetésével 
igen ötletes, művészi táncbemuta-
tót állított össze „paprika-tánc" 
címmel. Ezzel szerepelnek majd a 
hódmezővásárhelyi megyei kultúr-
versenyen. 

Az igen hangulatos paprika-tánc 
a lányok jókedvű bevonulásával 
kezdődik és a derűs munkába in-
dulást jelképezi. A palántálás!, kél 
versenyző brigád munkáját láthat, 
juk ezután, amii1( öntözésre in-
dulnak, majd mindannyian egyült 
készülnek a kapáláshoz. Két lány 
szorgalmasan halad előre és példá-
juk nyomán a lemaradók is fris-
sebben végzik a munkát. *A' jólvég-
zett munka után örömmel figyelik 
a paprika növekedését, majd bol. 
degan készülődnek a szedéshez, 
amelyet pergő körtánc követ, mi-
közben paprikafűzért emelnek a 
magasba s az odasereglett legé-
nyekkel együtt gyors, sodrólendii-
lelű csárdással fejezik be a hangu-
latos, ötletes láncot. 

A versenyre való készülésből 
csak kevés szint mutattunk be. Eb. 
hői a többi kulturcsoportok is me-
ríthetnek. Tartsák szem elölt, hogy 
a kultura fegyver a békeharcban 
és a jó munkájuk legyen bizonyí-
ték, hogy harcolnak a hókéért. 
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A sajtó becstelen kézben méreg és orgyilkos eszköz, becsületes kézben pedig 
a nagy alkotások motorja, a béke lobogója 
— állapította meg Betlen Oszkár elvtárs 

Tanácskozik a Nemzetközi Újságíró Szövetség végrehajtó bizottsága 

• Csütörtökön délután tartotta első 
ii lését a Nemzetközi Újságíró Szö-
vetség végrehajtó bizottsága a Ma-
gyar Újságírók Országos Szövetsé-
gének Sztálin-úti székházában. Az 
ülésen húsz ország békéért harcoló 
újságíróinak küldöttsége vesz részt, 
élükön a Szovjetunió küldöttségé-
vel. 

A végrehajtó bizottság ülését J. 
M. Hermann, a Nemzetközi Újság-
író Szövetség elnöke nyitotta meg. 
Elismeréssel szólt az újjászületett 
szabad magyar sajtó fejlődéséről. 
Emlékeztetett Rákosi elvtársnak né-
hány évvel ezelőtt elhamgzott fi-
gyelmeztetésére, hogy 

az újságírók ne szenzációkat 
hajhásszanak, hanem az Igazi 
kérdésekre irányítsák a nép fi-

gyelmét. 

Megállapította, hogy a magyar saj-
tó követte az útmutatást s a gya-
korlat megmutatta, hogy a nép 
mennyire szereti és megbecsüli azt 
a sajtót, amely az ő kérdéseivel 
foglalkozik. 

Azután Betlen Oszkár elvtárs 
mondott beszédet. 

Betlen Oszkár elvtárs, a Szabad 
Nép szerkesztőbizottságának veze-
tője beszéde során a sajtó megnő-
vekedett befolyásáról beszélt. 

— A népszerűséggel és tekintély. 
lyel együtt óriásit nőtt a sajtó fe-
lelőssége is — folytatta. Az újság-
ban kinyomtatott betűnek mindig 
nagy a jelentősége: 

az újságírónak végtelenül nagy 
a feielfissége. A %ajtó méreg, 
orgyilkos eszköz, ha becstelen 
kézben van, ha a béke ellensé-
gei, a népek ellenségeinek szol. 
gálatában áll. De a sajtó »-agy 
alkotások motorja, ragyogó esz-
mék terjesztője, az egész em-
beri fejlődés nagy lendítőereje, 
a béke nagyszerű lobogója le-
het a becsületes emberek kezé. 
ben, az igazság, a béke, a sza-
badság ügyének odaadó embe-

rek kezében. 
A' magyar újságírók azzal c demcl-
ték ki az olvasók milliós tömegei, 
nek bizalmát, hogy igyekeznek 
minden leírt sorukkal és betűjük-
kel szenvedélyesen küzdeni a népek 
közötti barátság eszméjéért, fi bé-
kéért, népünk további felemelke-
déséért. 

Solia Magyarországon nem volt 
olyan hálás, olyan szép a ml 

hivatásunk, mint ma... 

A mi szenzációink nem gyilkosság-
ra, bűntettekre, népek gyűlöletére 
bujtogatnak, hanem az alkotásnak, 
az emberiségnek, az életnek a sze-
retetére nevelnek. 

— Bethlen Oszkár elvlárs ezután 
az újjáépítés nagyszerű eredmé-
nyeiről szólt, majd kitért az im-
perialisták háborús készülődéseire 
és titóista provokációira. Kijelen-
tette, hogy az elmúlt háború előtt 
és alatt a magyar újságírók egy 
része a gyűlölet propagálója volt. 
A mai magyar újságírónak a béke-
harc rendíthetetlen harcosának kell 
lennie. Beszéde* végén ezeket mon-
dotta:' 

— Biztosak vagyunk abban, hogy 
a Nemzetközi Újságíró Szövetség 
e végrehajtó bizottsági ülése nagy-
jelentőségű a békéért vívott világ-
íöizdelemben. Ezért üdvözöljük 
mégegyszer a legmelegebb szerelet-
tel az ülés minden résztvevőjét és 
örülünk, hogy mi, magyar újság-
írók részesei lehetünk annak a 
nagyszerű munkának, amelyet a vi-
lág becsületes, az igazságért, a bé-
kéért, a haladásért küzdő újságírói 
végeznek. 

Ezután Jiri Hronok, a szövetség 
főtitkára előterjesztette a főtitkári 
beszámolót. 

— Szövetségünk tagjai — mon-
dotta — szüntelenül és rendszere-
sen leleplezik a háborús bűnösöket. 
Sztálin generalisszimusz ^ világos 
szavai a háborús bűnösök által ter-
jesztett rágalmakról rendkivüli je-
lentőségűek számunkra. Arra_ ösz-
tönöznek bennünket, hogy állan-
dóan és minden rendelkezésünkre 
álló eszközzel leleplezzük és sem-
mivé tegyük a hazugságokat, hogy 

a népek szemét felnyissuk, 
megmutassuk nekik az igaz-

ságot. 

Hangsúlyozta, hogy a békeszerető 
demokratikus újságírók legfonto-
sabb feladata jelenleg: 

Minden erővel küzdeni a Bé-
ke Világtanács berlini határo-
zatainak megvalósításáért, el-
sősorban azért, hogy az öt 
nagyhatalom kössön egymással 

békeegyezményt. 

M i n d e n becsületes ú j s ág í r ó 
fe l ada ta ha rco l n f a békéér t 

Ezután az ülés résztvevői egy-
hangúlag elfogadták az előterjeszt 

tett napirendet, majd Derek Kar-
lun, a Daily Warker szerkesztője 

tartotta meg referátumát „Harc 

a békéért — minden becsületes új-

ságíró feladata" címmel. 

— A békéért vívott küzdelem en-
gem — mondotta —, mint egy 
olyan angol újság külpolitikai ro-
vatvezetőjét, amely szilárdan ki-
tart a Béke Világtanács határoza-
tai mellett, személy szerint is érde-
ket és tudom: a Nemzeitközi Újság i ezután 
író Szövetség mindnyájunkat segíti 
het abban, hogy erőfeszítéseinket 
megsokszorozzuk. 

Derek Kartun a továbbiakban 
számos példát említett azokról az 
újságírókról, akik tollúkat és lel-
küket egyaránt eladják a háborús 
uszítóknak. 

eseményeit tárgyilagosan, jó-

zanul a nép érdekének sztm-

előtt tartásával tárgyalja, 

Ezután J . M. Hermann, a szö-
vetség elnöke tartotta m e g be. 
számolóját „Az újságírók jogi és 
anyagi helyzete" címmel. 

J . M. Hermáim bevezetőben az 
újságíró nevelés kérdéséről beszélt, 
majd az újságírók erkölcsi heyze . 

j tének problémáival foglalkozott 

Ünnepi ülés Bukarestben 
a Román Kommunista Párt 

megalakulásának harmincadik évfordulóján 
Bukarest, május 9. i Román Kommunista Párt három-

Kedden délután a bukaresti I. V. ! évtizedes hősi harcának különböző 
Sztálin-pari; kiállítási nagytermé- szakaszait. 

A fe le lősségérzet 
és a békeszeretet é l e n j á r ó j a i 

a szovjet sa j tó 

— Mi nem azt kívánjuk — foly_ 
tatta — , hogy mindenki alkal-
mazkodjék hozzánk, hanem azt, 
hogy mindenki tisztességes le-
gyen, minden újság, folyóirat és 
rádióműsor, bármilyen világnézetű, 
a béke ügyét szolgálja. Ezért üd-
vözöljük mindazokat, akik, ha ta-
lán nem is értenek egyet a Szov-
jetunió politikájával, ellenzik a 
szocializmust, de még sem kíván_ 
ják Erenburg emlékezetes szavai 
szerint, hogy Európában erőszak 
döntse' el, hogy melyik felfogás 
a helyes. 

— Különös szeretettel itdvö. 
zöljük a Szovjetunió sajtóját 

— mondotta a továbbiakban 
—, amely a felelősségérzetnek 
és békeszeretetnek élenjáró 
példáját szolgáltatja. Azt a 
sajtót, amely teljesen szakí-
tott a szenzációt hajhászó új-
ságírással és korunk fontos 

Az ENSz 1948-as határozatai 
kimondják, hogy ,,az újságírók 
szervezetei és társulásai és a saj-
tó egyes tagjai hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy biztosítsák a tiszte-
letet maguk iránt azzal, hogy a 
közvélemény ösztönzésének eleget 
téve, közreműködnek a népek kö-
zötti együttműködés és megértés 
létrehozásán és a világ békéjének 
fenntartásában és biztosításában." 
Ezekért a célokért akkor egyetlen 

_ ujságíróSzeTvezet küzdött. Most is 
IcsaSk egy küzd fezekért a célokért: 
' a miénk. 

Mégis a mi szervezetünket ki-

zárták az ENSz.ből. 

Ki változott meg, mí, vagy az 

ENSz? Az igazság igazság m a . 

RAD. 

— Ac újságírói hivatás védel-
me. az újságírók munkafelté-
teleinek a védelme, az újság-
írók erkölcsi szabadságának vé-
delme, mindez az újságírók mű . 
ve lesz, amelyet a nép fog tá_ 

mogatni, 

a nép, amelyet maguk az ú jság, 
írók fognak felrázni — fejezte be 
beszédét J . M. Hermann, a Nem-
zetközi Újságíró Szövetség einöke. 

Ezután szünet következett, majd 
megkezdődött a vita a referátum 
felett. 

Szerdán este eldördültek Moszkvában 
az ünnepi sortüzek 

Moszkva (TASzSz). Szerdán es. 
te 10 órakor a szovjet fővárosban 
— a szovjet népinek és fegyveres 
erőinek a német imperializmus fe-
lett aratott győzelme napjának 
megünneplésére — eldördültek a 
tüzérségi díszsortüzek. Ugyanak-
kor az eget elborították a tűzijá-
ték színes fényei. A remek lát-

ványt az utcákon és a tereken a 

moszkvaiak ®ázezrei figyelték. 

Díszsortüzek dördültek el a 

Szövetséges Köztársaságok fóváro_ 

saiban, valamint Kaliningrádiben, 

Lvovban és a hős városokban: Le-

ningrádban, Sztálingrádban. Sze. 

vasztopolban és Odesszában is. 

ben ünnepélyes ülést tartottak 
Román Kommunista Párt megala-
kulásának 30. évfordulója alkal-
mából. Az ülésen jelen voltak a kor-
mány, a Román Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága és a diplomáciai 
testület képviselői. 

Gheorghe Stoica, a Román Mun-
káspárt bukaresti szervezetének első j 
tilkára mondott megnyitó beszédet, i 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Ro-
mán Munkáspárt Központi Bizott-
ságának főtitkára ünnepi beszá-
molójában részletesen ismertette a 

Az ülés résztvevői kitörő lelkese-
déssel fogadták a Szovjetunió Kom-

I munista (bolsevik) Párt ja Köz-
: ponti Bizottságának üdvözlőtávira-
| tót. 

Felolvasták a kínai, koreai, len-
1 gyei, csehszlovák, magyar, angol, 
j izraeli ós f inn testvérpártok üd-

vözlőtáviratait is. 

Az ünnepi ülés résztvevői üd-
vözlőlevelet küldtek a haladó em-
beriség nagy vezéréhez, Iosr.if 
Visszarionovics Sztálinhoz. 

Az albán külügyminisztérium 
szóbeli jegyzékben tiltakozott 
olasz repülőgépek ismételt 

határsértései ellen 
(ATA). Az Albán Népköztársaság 

külügyminisztériuma szóbeli jegy-
zéket nyújtott át a tiranai olasz 
követségnek. 

Az Albán Népköztársaság kül-
ügyminisztériuma erélyesen tiltako-
zik az Albán Népköztársaság légi 

repülőgépek ré_ 
történt durva 

határainak olasz 

széről ismételten 

megsértése ellen és felhívja az 

olasz kormány figyelmét a súlvoa 

felelősségre, amely ezzel az alávaló 

eljárással kapcsolatban reá hárul. 

A titóisták balkáni háborús szövetségesei 

Az ajándékok tömkelegét kapják 
a legszorgalmasabb fémgyűjtők 

Május 15-én indul a fémgyűjtési hét 

Folynak az előkészületek a má-
jus 15 és 20 között tartandó fém. 
gyűjtő hét sikeréért. 'A megye szá-
mos községeiben külön átvevőhe-
lyeket állítanak fel és több gépjár-
művel végzik a hulladékok elszál-
lítását. Szegeden 50, Vásárhelyen 
20, Szentesen 11, Makón 12, Cson-
grádon 8 és Mindszenten 3 átvevő 
helyet állítanak fel, mindenütt több 
gépkocsival. A behozott fémért, 
vasért, papírért azonnal fizetnek. 
A felsorolt helyeken ktvül a megye 
minden községében, falujában a 
földművesszövetkezetek bonyolít-
ják le a hulladékbegyüjtést. A me-
gye minden dolgozójának tehát 
módjában van, hogy az otthon lé-
vő hulladékokat összegyűjtse, be-
adja és lehetővé tegye annak fel. 
használását. A fémre, vasra, papír-
ra népgazdaságunknak az ötéves 
tervben szüksége van. Minden ház-
tájon szanaszét hevernek azok az 
értékek — látszólag értéktelen dol-
gok, — amelyek most a beadás 
alkalmával erősítik és szaporítják 
nyersanyagkészletünket. Nem le-
het közömbös senki számára, hogy 
az otthon heverő hulladékok elkal-
lódnak, vagy pedig motorok, gé-
pek, könyvek készülnek belőlük. 

A DISZ kezdeményezte e fém-

gyüjtő hetet. Kezdeményezte, mert 

a fiatalok részt akarnak venni az 

ötéves terv végrehajtása szempont-

jából nélkülözhetetlen nyersanya-

gok begyűjtésében. De nemcsak az 

úttörőknek, a tanulófiataloknak és 

az üzemi fiataloknak feladata a 

fémbegyiijtés, hanem a tanácsoké és 

az összes tömegszervezeteké is. Fel 

kell használnunk az agitációt, a 

fiatalok lelkes munkáját, hogy a 

fémgyiijtő hetet sikerre vigyük. Az 

ajándékok tömkelegéi kapják azok 

a fiatalok, akik éten fognak járni 

a begyűjtésben. Kerékpárok, fény. 

képezögépek, futballabdák. töltő-

tollak, könyvek és sok-sok játék a 

díja) a jó munkának. Ezeket a di-

jakat már minden városban, így 

Szegeden a „Dóimagyarorszég" ki-

adóhivatalának, Hódmezővásárhe-

lyen az Állami Áruház, Szentesen 

a Petőfi Szállóval szemben a Nép-

bolt, Makón a Főtéren a Népbolt 

kirakatába és több helyen kitették 

közszemlére. 

A fémgyüjtő hét nem csupán 

egyszeri mozgalom, hanem felada-

ta, hogy megindítsa a fém- és 

egyéb hulladékok állandó, rendsze-

res gyűjtését. Éppen ezért minden 

dolgozó tekintse kötelessé-

gének, hogy az otthon lévő fém, 

vas, papir és egyéb hulladékokat 

összegyűjtse és átadja a gyűjtők-

nek. 

Tito és bérencei az USA impe. 
rialistáinak utasítására új, véron-
tó háborút készítenek elő. A meg-
átalkodott fasiszta banda szövetsé-
get kötött Görög- és Törökország, 
gal. Ez a szövetség elsősorban Bul-
gária megtámadására, a Görög- és 
Olaszországgal kötött szövetség pe-
dig Albánia felosztására irányul 
A titóisták ugyanakkor szövetséget 
készítenek elő Ausztriával is. 

Titóék háborús készülődésüket 
titkolják a nép előtt és Görög_, 
Török-, Olaszországhoz és Ausztriá-
hoz való viszonyukat úgy próbál-
ják beállítani, mintha csak a „jó-
szomszédi" viszony kiépítéséről len. 
ne szó. 

A valóság azonban az, hogy ezek 
a roskadozó, népel'lenes, háborúra 
gyújtogató rendszerek 

aa USA Imperialistáinak paran-
csára agresszív szövetséget hoz-
nak létre népi demokratikus 
szomszédaik és saját népeik el-

len. 

Ezért támadták hátba a titóisták a 
görög partizánokat, amit az USA 

] külügyminiszterének munkatársa 
legutóbbi látogatása alkalmával 
nyugtázott is: „Jugoszlávia segít, 
sége a görög partizánok megsem-
misítéséhez nagyban hozzájárul a 
normális állapot helyreállításához 
Görögországban". Az- amerikaiak kí-
vánsága szerint titóék szerződést 
kötöttek Görögországgal a szaloni-
ki kikötőre vonatkozólag. 

A szerződéeben a fasiszta Ve-
nizelosz kormány szabadkikő. 
tői zónát bocsátott a belgrádi 
hóhérok rendelkezésére, ahol 
az amerikai fegyvereket rak-

ják ki. 

Most, amikor a szalonikii dolgozók 
a békéért folytatott harcban meg-
tagadták az amerikai fegyverek 
kirakását, Tito és Venizelosz bé-
rencei együtt léptek fel a munká-
sok elten. 

A titóisták Triesztet is eladják 
az imperialistáknak. 

De Gasperi, Sforza és Mose Pinde 
Londonban megállapodtak, hogy 

Triesztet továbbra is az impe. 
rialisták háborús támaszpontjá-

nak hagyják meg. 
Karinthiát . titóék átengedték 

Ausztriának és ma Ausztrián ke-

resztül szállítják a fasiszta Hitler-
hadseregtől visszamaradt dicstelen 
fegyvereket Jugoszláviába. 

Minden módot megragadnak 
ahhoz, hogy előkészítsék Albá-

nia megtámadását. 
Fokozzák a halármenti provoká-

ciókat, melyeknek az a célja, hogy 
a világ közvéleményét előkészítsék 
Albánia megtámadására. 

A balkáni fasiszták háborús 
blokkja már tevékenykedik is és a 
titóistáknak, a görög fasisztáknak 
és a törököknek Bulgária elleni 
tervei világosak. Erről a blokkról 
a hirhedt reakciós, háborús gyúj-
togató Jalcsin, az „Ulns" című tö-
rök lap hasábjain a következőket 
írja: „A balkáni blokk feltéttel* 
szükséges és hasznos a bolseviz-
mus elleni harc megvalósítására''^ 
Mencrtitis, görög fasiszta tábor-
szernagy ugyanerről a következő-
ket írja: „Jugoszlávia, Görög- és 
Törökország háború esetén egysé-
ges támadó hadműveleteket tud in-
dítani sajál határain kivül, 

Albániát pedig fe'szamolják és 
ezzel teljesen kikapcsolják". 

Ez teljesen világossá teszt, 
hogy mit jelent a balkáni 
blokk. Politikailag harcot a 
bolsevizmus ellen, katonailag 
háborút a szomszédos népi de-

mokráciák ellen. 
Ezt a titóista balkáni szövetséget 

úgy tekinthetjük, mint az angol-
amerikai imperialisták világhábo-
rús előkészületeinek egyik lánc-
szemét. Ezért szervezi most a 
rosszhírű Északatlanti Paktum ki-
egészítésére Dultes, Truman első 
tanácsadója, a Csendesóceáni Blok-
kot. Ehhez hasonló szerepet szán-
tak a Földközitengeri Paktumnak, 
amellyel Jugoszláviát, Görögorszá-
got, Törökországot, Olaszországot 
és Izraelt fogják össze a háborús 
gyújtogatás fokozása érdekében. 

A Tito-handa ennek a tervnek 
keretében készül Jugoszlávia 
népeit áldozatul dobni a fosz-
togató amerikai milliárdosok-

nak. 

Annakidején, 1941-ben a Cvetko-
vics—Macsek-rendszer is szovjetéi-
lenes paktumot kötött, azzal a Ini-
lönbséggel, hogy nem az amerikai, 
hanem a német imperializmussal. 

Csanádalherti nyerte el a megyei vándorzászlót 
A csongrádmegyei járások közül a tavaszi munkák győztese a makói járás 

A vetési munkálatok a megyé-
ben befejeződéshez köz1',ennen. Az 
elért eredmények alapja Qoigozó 
parasztságunk hatalmas méretű 
versenymozgalma. Az elmúlt hé . 
ten a versenyben újabb községek 
kerültek az élre. Számos község 
dolgozó parasztjai jelentettek, 
hogy befejezték a vetési munkát 
hozzákezdtek a növényápoláshoz. 

A megyei verseny bizottság 
az elmúlt napokban értékelte 
ki a községek, termelőcSnpoi-
tok, állami gazdaságok és gép. 
állomások tavaszi versCnyinoz-

galmát. 
A versenybizottság úgy határozott, 
hogy ezen a héten azok kapják 
meg munkájuk etismeré; keppen a 
versenyzászlót, akik az elmúlt két 
héten a legjobban tua'ák fokoz-
ni a versenymozgalmat, a legjobb 
eredményt érték el. 

A versenymozgalom kiszéle-
sítésében legjobb eredményt 

Csanádclbertl .írje el. 

Az elmúlt két hét alatt 37 száza-
lékkal emelte vetési ütemterve 
teljesítését. A megye legjobb köz 
sége címet ezen a héten és a 
vándorzászlót tehát a esanádalbcr 
tiek kapják meg. 

A városok közül a legjobb 
eredményt Makó város érte ei. 

amely az utóbbi két héten az utol-
só helyről, 38 százalékos tejesíté-
séről, az élvonalba tört 99 száza-
lékos eredményével. 

A járások közül a verseny-
mozgalom az utóbbi időben a 
makói járásban lendült ie| 

leginkább. 

A járás teljesítése 96 száza ik . A 
járás dolgozó parasztjai verseny-
mozgalmuk jutalmául -zintén ván_ 
dorzászlót kapnak. 

Megkapják a versenyzászlőt 
ezen a héten a járások leg-

jobb községei is. 

A szentesi járásiban Székkutus, a 
csongrádi járásban Csanyteltt, a 

szegedi járásban Forráskút, a ma-
kói járásban Pitvaros kapja meg a 
versenyzászlót. A versenybizortsag 
a zászlók odaítélésekor itt is trz e'_ 
műit kétheti munkalendületet ve'-
te alapul. 

A gépállomások között a cse-

rebökényl gépállomás járt az 

élen az elmúlt két hét alatt. 

Termelőszövetkezetek között a 

kiskirálysági I f jú Gárda-tcr. 

melftszövetkezet tűnik ki: 

befejezte jóval a határidő eiőlt a 
tavaszi. vetési munkát és mái je_ 
lentős eredményeket ért el nö-
vényápolásban. A versenyzásziót 
ez a termelőszövetkezet kapja meg. 

A versenyzászlókat mindenütt 
vasárnap' délelőtt 10 órakor ün-
nepélyes keretiek között adják át. 
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Épülnek a kommunizmus diadalmas alkotásai' * ^ g r in írek 

Az „EIektroprovod".g.vár mu nknsal a nagy vizierőműépítkezé-
aek számára ajándékot készítenek. Az ajándék: megtakarított anyag-
ból, tervenfelül gyáriolt•5000 méler hosszú kábelvezeték. A képen: A. 
Kuljakina ellenőr, a tekercselő osztály vezetője, átveszi az első kábel, 
vezetéket. 

EGY NAP országokon át 

„Édesanyám, ez a háború borzalmas!" 

Ezt üzeni édesanyjának az egyik 
fogságba került amerikai katona 
Koreából, a másik, hogy senki 
tera tudja közülük, miért kel: 
Amerikának háborút viselni o yan 
nép ellen, amely soha sem volt 
ellenség, • amely csak 'a- maga 
szent földjét, nemzeti becsületét, 
otthonát és a családját védé'mezi 
Mások arra mutatnak rá üzene-
teikben. hogy miyen embertelen 
esziközökkel folyik Amerika ré-
széről a háború: Korea népét bak-
tériumokkal és gázzal akarják 
elpusztítani, minket pedig naiv 
hazugságokkal ámítanak — üzenik 
a foglyok és kérik, indítsanak a 
hozzátartozók otthon, Amerikában 
mozgalmat a béke érdekében 
mert „ezt a háborút nekünk soha 
sem lehet megmagyarázni" — Írja 
Tommy Thomas kaliforniai szülei-
nek. 

Az amerikai foglyok Pekingből 
külllött rádióüzenetéböl az egész 
világ meggyőződhetett róla, hogy 
az USA katonái kivétel r.éikü' 
igazságtalannak, kegyetlennek és 
céltalannak tartják a koreai há_ 
borút, amely csak a ha'áigyáro-
sok profitérdekét szolgálja. A né-, 
pekkel szemben azonban ott van-
nak, Trumannal az élükön a Waii 
Street urai, akiknek nem fájnak 
sem béna karok, sem egy ország 
romjai. , 

„Döntsön a néo 
Ezzel a jelszóval indult meg 

Essenboii a januárban összehívott 
első nyugatnémet kongresszus, 
amoly állásfoglalást jelentett az 
ország ujrafelfegyverzése ellen. A 
kongresszuson hozott határozat > a 
népet jelöli meg, mint legfőbb fó-
rumot a háború és béke kérdésé-
ben és ezt a határozatot, amely 
népszavazást követel, megküldték 
Adenauer „kamce Sárnak" is, . aki i 
azoniban elutasította a javaslatot, 
A német nép ebbe nem nyugo-
dott bele. Megalakította a nép-
szavazást Szervező Központi Bi-
zottságot, amely felhívással for_ 
dlult az összlakossághoz,' támoga. 

tását kérte a népérdekek védelmé-
ben folytatandó harchoz. A felhí-
vás nyomán sztrájkok, tiltakozá-
sok figyelmeztették Adenauer báb. 
kormányát alkotmányellenes intéz-
kedéseire. „Le az éhség-kor-
mánnyal", „Ágyú helyett vajat", 
„Netn leszünk Amerika tőkéseinek 
ágyútöiteléke" jelszavakkal több, 
mint nyolcvanezer ember tüntetett 
szerte Nyugat.Németországban. 
Ezzel egyidejűleg megindult az 
aláírások gyűjtése is a felfegyver-
zés ellen. Ezt az akciót McCloy, 
az amerikai megszálló csapatok 
parancsnoka és Adenauer betiltot-
ták. A bizottság azonban nem 
torpant meg, • tovább folytatta 
munkáját, amelynek eredménye-
képpen most több üzemben meg-
tartották a népszavazást. A sza_ 
vazások eredményeiről érkezett je-
lentések arról számolnak be, hogy 
például Rheinscheib-bem, a ne-
mesacél műveknél négyszáztízen a 
felfegyverzés elten, mig mellette 
csak 10-en szavaztak, a münche-
ni gépgyárban' 165 szavazott a 
felfegyverzés eJlen és csak egyet 
adtak le mellette. Ilyen arányt 
mutatnak mindenütt a szavazatok 
annak dacára, hogy a megszálló 
imperialista hatalmak minden fék-
telen terrorral igyekeznek elfojta. 
ni a nép akaratát. 

A külügyminiszterhelyettesek 
értekezlete 

Párizs, (TASzSz). A külügymi-
niszterhelyettesek május 9.én meg-
tartották 47. ülésüket. 

A három nyugati jiata'om kép. 
viselői közül senki Sem kért szót. 
Gromiko elvtárs, a Szovjetunió 
képviselője kijelentette, fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a kö-
vetkező ülésen felszólaljon. 

KÉTNAPOS különvonat pün. 
küsdkor Budapestre, 13-án. 
vasárnap. Részvételi dlj 31 
forint. Jelentkezni lehet 
IBUSZ-nál, Klauzál-tér 2. 
l l . én déli 12 óráig. 

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

Agit. Prop. Osztály. 

!3-án délelőtt 9 órakor a Vörös 
Csillag-moziban folytatódik a „Bol-
sevik Párt útja" című előadássoro-
zat. 'A következő előadás címe: „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" című előadásokra. 

Agi t . Prop. Osztály. 

Értesítjük a középkáder tan. 
lyam magántanulóit, hogy ré-
szükre a 9. számú anyag első 
két hetéből tanulókört tartunk a 
Pártoktatás Házában 12-én dél-
után 6 órakor. 

Agit.-prop. osztály 

Pénteken, 11-én délután 6 
órakor a szakszervezeti székház-
ban (Tolbuchin.sugárút 10.) a 
kereskedelmi vállalatok részére ki . 
bővített háromszögértekezletet 
tartunk. Pontos megjelenést ké-
rünk. Meghívóját mindenki hoz-
za magával. 

Ipari termelési osztály 

Értesítjük az alapszervezeteket, 
hogy a politikai iskolában Rákosi 
elvtárs II. pártkongresszuson el-
mondott beszéde lesz a következő 
anyag. Az alapszervezetek gondos-
kodjanak róla, hogy a hallgatók 
részére az anyag meglegyen. 
Ahol kifogyott, sürgősen rendel-
jék meg a Propagandaanyag Ter. 
jesztőtől, Budapest, VI. kerület, 
Révai.u. 16. szám. 

Agit.-prop osztály 

Felhívjuk az üzemi és kerületi 
titkár elvtársak figyelmét, hogy 
folyó hó 12-én, szombaton délután 
2 órakor összevont titkári értekez-
letet tartunk Kálvin-tér 6, szám 
alatt. 

Szervezési osztály. 

* 
a s z eged i p á r t o k t a t á s h á z a 
i -kuuram ja m á j u s i i - t ö l íe . io 

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

Május 16, szerda. Előadás és 
konzultáció délután 6 órakor „A 
kultur agitáció kérdései" címmel. 
'Agitáció és népnevelő felelős, ta-
nács. DISZ, MSZT, kulturfelelősök 
részére. 

Agit. Prop. Os-táiy. 

SZAKSZERVEZETI HÍREK 
A Nyugdíjas Pedagógusok május 

12-én délelőtt 9—12 óra között 
jelentkezzenek a Pedagógus Szak-
szervezet helyiségében a húsjegydk 
igénylése ügyében. Hozzák ma-
gukkal bejelentőlapjukat (család, 
tagokét is). 

A Kereskedelmi és Pénzügyi 
Dolgozók Szakszervezete helyi cso-
portja értesíti tagjait, hogy 11-én, 
pénteken délután fél 7 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti szék-
háziban .Toibuchin.&ugárút 10. sz., 
volt Kálvária-u.) Kéri a kartársak 
pontos és feltétlen megjelenését a 
Vezetőség. 

mndsz HIRF-K. 
Pénteken a Kossuth Zsuzsa £3 

Rókusi csoport délután 6 órakor 
nőnapot tart. A Szendrei Júl ia, 
csoport (Kígyó-utca 5. szám alatti 
6 órakor, Fodor-telep fél 7, Mar-
tos Flóra 7 órakor tart orvosi elő-
adást, Móraváros 6 órakor taggyű-
lést tart. A gazdaságfelelősöknek 
5 órakor, a szülői munkaközösség 
elnökei részére 6 órakor értekez-
let lesz a titkárságon. 

DISz-HlftEK 
Ma. pénteken dé'után 6 óraikor 

a DISz alapszervezeti oktatási fe-
lelősök részére értekezlet lesz me-
lyen mindenki pontosan je.crijen 
meg. 

DISz városi bizottság 

„R do 'gozö parasz t h ü sagHGfársa 

a beadási Könyv" 
című, lapunk csütörtöki számában 
megjelent cikkünkben a be-
gyűjtési könyvecske adatait tévesen 
közöltük. A példának vett Fehér 
István dolgozó parasztnak nem 4. 
hanem 5 hold és 1360 négyszögöl 
földterülete van, amelyik az egy 
hold kert miatt (amit négyszeresen 
szorzunk) 8 hold és 1360 katasztrá-
lis holdnak számít. Ezért Feliéi-
István 5 hold földje a 8 holdasok 
kategóriájába esik és aranykoro-
nánként nem 15, hanem 20 búza-
kilögram beadási kötelezettsége 
van. 'Á szemléltető táblázatban te-
hát 1 hold földdel kevesebbel ír-
tunk. Ez volt a tévedésünk. 

N A P I 

1951 május 11, péntek. 

MOZI 

Szabadság (tel. 40-25) fél 7, fél 
9 órakor: liri muri. (Május tl-ig). 

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

Fáklya fél 7, fél 9: Épül a bé-
keraű. (Május 13-ig). 

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

SZÍNHÁZ 

Széles mező. 
BérlelszÜHelben. fA' szinház bér-

lői jegyeket bérleti áron válthatnak. 
Péntek, szombat, vasárnap dél-

után és este, hétfőn délután és 
este. 

Az előadások kezdete délután 4 
és este fél 8 orakor. 

TÁJSZINHÁZ 

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

* 

IÜÖJARASJELENTÉS: Felhős 
idő, sokfelé újabb esővel, egy-két 
helyen zivatarral, Élénk szél. A 
nappali hőmérséklet nyugaton kis-
sé csökken, keleten alig változik. 

• 

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

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

Komoly eredményeket ért el a 
Vörös Lobogó Szegedi Kender 
Sport Kör szervező irodája rövid 
fennállási ideje alatt is a tömegek-
nek a sportolásba való beszervezése 
és az MHK-mozgalom népszerűsí-
tése terén. Az elért jó eredmények-
nek a szervező iroda tagjainak 
szorgalmas munkáján kívül az a 
titka, hogy a sportmunkát hatható-
san támogatja az üzemi párt- és 
szakszervezet. Együtt beszélik meg 
a közös feladatokat. Ennek az 
eredménye az is, hogy a pénteki 
napot kijelölték sportnapnak. Igy 
ezen a napon komoly sportesemé-
nyeket rendeznek. 

R E N D 

\ RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

MÁJUS 11„ PÉNTEK 

I v o s s u t h . r á d l ó 

7.05 Hanglemezek. 7,15 Hangi 
szerszólók. 8 Operettdalok, 11.30 . 
Puskin művei. 12.30 A Honved Pe-
tőfi Politikai Tisztképző Intézel ze-
nekara. 13,15 Tarka muzsika. 14.10 
Úttörő-híradó. 14.25 Bor Kálmán 
zenekara játszik. 15.30 Zongora. 
15.55 Hanglemez. 16.20 Iskolások 
rádiója. 17.10 Dolgozóknak a ze-
néről. 17.40 Előadás. 18 Alapfokú 
politikai iskola. 20.20 Tíz perc 
sport, 20.30 Szovjet tánczene. 21 
A Rádiózenekar játszik. 22.25 A 
Rádió tánczenekara. 23.10 A ma-
gyar rádió szórakoztató műsora a 
lengyei rádió hallgatóinak. 

Pető f i , r á d i í 

7 Román zene. 7.10 Előadás. 7,38 
Dalok. 8.15 Zenekari muzsika. 9.20 
Iskolások rádiója. 10.10 Kórusok 
híres operákból. Í0.40 Zongora, he-
gedű. 11 Óvódások műsora, 11.20 
Vidám dalok. 15 Népzene. 15.40 
Obohuva énekel, hanglemezek. 17 
Sziv küldi szívnek. 17.40 Opera-
részletek. 18 Az ifjúsági rádió mű-
sora a DISZ-szervezeteknek. 18.40 
A Magyar Közlekedési Alkalmazot-
tak énekkara. 19 Előadás. 19.15 
Balettreszletek. 19.35 Elbeszélés. 20 
Egy falu — égy nóta. 20.30 Len-
gyel dallamok. 20.45 A Falurádió 
negyedórája. 21.30 Szines muzsik*, 
22.15 Hanglemezek. 22.25 Hangle-
mezek. 

Május 5-én a sportbizottság-
sport-kultúrestet rendezett, melyen 
beszámolt a dolgozóknak az eddig 
végzett munka eredményéről, egy-
ben felhasználta az alkalmat « 
sport népszerüsitésére. 

Az elért jó eredményeket bizo-
nyítja az is, hogy eddig 37Ú dolgo. 
zó jelentkezett az MHK-próbákra, 
Az edzéseket már elkezdték. Elsők, 
nek a labdarugók tették le a pró . 
bálcat egyes számokból. 

Úgy a sportolók, mint a dolgozók 
nagy kedvvel készülnek az MHK-
próbázásokra, mert tudják, hogy a 
sportoláson keresztül az egészségü-
ket védik és erősítik. 

I G E N S O K E R D E K E S M É R K Ő Z É S 
szerepel a TOTÓ 19. s z á m ú szelvényén. Közülük is ki-

emelkednek a következő találkozók: 
DOROGI BÁNYÁSZ—BP. HONVÉD 

GYŐRI VASAS—BP. DÓZSA 

BP, KINIZSI—BP. VASAS 

BP LOKOMOTÍV—ÓZDI VASAS 

PÉCSI MESZHART DINAMÓ—TATABANVAI BÁNYÁSZ 

BÉKÉSCSABAI ÉPITÓK—BP. ELŐRE. 

Sok a nyílt mérkőzés, s ilyenkor 
mindig nagyobbak a nye emények Tippeljen! 

Befejeződött a kilencnapos Prága—Varsó kerékpáros 
békevei seny 

Szerdán délután került sor a 
Prága—Varsó 9 napon kerékpáros 
békeverseny utolsó, kilencedik sza-
kaszának küzdelmeire. 

A varsói Hadsereg-stadionban 
mintegy 50 ezer főnyi közönség 
várta a befutókat. 
A kilencedik nap csapatversenyé-

ben a csehszlovák együttes szerezte 
meg az elsőséget a lengyelek és a 
dánok előtt. A magyar válogatott a 
hatodik helyen végzett. 

Biztosan győzött a Szovjetunió 
kosárlabda válogatottja a g> rögök 

ellen 

A VI I . kosárlabda Európa-baj-
nokság küzdelmei során a követke-
ző eredmények születtek: 

Bugária—Belgium 51:41 (14:26) 
Törökország—Franciaország 42: 

40 (17:22), 
Szovjetunió—Görögország 64:52 

(35:32), 
Olaszország—Csehszlovákia 62:34 

(32:12). 

Az összetett verseny győztese vég-
eredményben a dán Olsen lett, a 
német Meister, az olasz Ferri, a 
magyar Kis-Dala és Sere előtt. Az 
összetett csapatversenyben a cseh-
szlovák válogatott szerezte meg az 
elsőséget a németek és a magyarok 
előtt. 

A verseny teljes távját — 1518 

kilométert — a 72 résztvevőből 48 

kerékpáros teljesítette. 

R 

Csordás Európacsúcsot, Nyéki or-

szágos csúcsot úszott a sz.ívjet és 

magyar úszók harmadik moszkvai 

csúcsjavító kísérjeti versenyén 

Szerda délután a moszkvai 2. sz. 
uszodák-an Csordás és Nyéki tett si-
keres csúcsjavító kísérletet: Csor-
dás az 500 méteres gyorsúszásban 
javította meg az Európa-csúcsot; 
5:56.1 p. idővel, Nyéki pedig a 200 
méteres hátúszásban ért el magyar 
rekordot: 2:29.3 p. időt úszva. 

KOMBINÁLTSZEKRÉNY, háló-
szobabútor diópolitúros Spitzer 
asztalosnál készen kapható Attila-
utca 16. szám. 7697 
BÖRÖND könnyű disznóbőrből el-
adó. Oroszlán-utca 3. szám. Férfi-
szabóság. 2660 
4+2-es Orion világvevö nagyszU-
per eladó. Dugonics.tér 1„ rádiós. 
F IGYELEM! Szent István-tér 11. 
aló) kirepült zö:d törpepapagájt 
ha visszahozza, 50 forint jutalom-
ba részesül. 7680 
PÉNZTÁRCA Jezerniczky igazol. 
ványcikkail eilveszett. Kérjük a ki-
adóba átadni. 27583 
GORDONKA eladó. Bercsényi-u. 
10., I. em. 6. 27591 
KOMPLETT minőségi konyhabe-
rendezés eladó. Festö.műhely, — 
Deáik F.-u. 8b. 2662 
GYERMEK sportkocsi, prima. el-
adó. Arany János.u. 5., I. em. 1. 
Megtekinthető: 8—10, 2--4. g. 
TALÁLTAK egy autó kipufogó-
csövet. Igazolt tulajdonosa átve-
heti a kiadóban. 

6—10 kg.os kutyákat vesz a Köz-
egészségtani Intézet, Dóm-tér 2d. 
VENNÉK komplett fürdőszoba. Teltfon 

berendezést, eset'eg egyes darabo- I 
kat is. Csábi, Mérey-u. 7. flszt, j 
2. ' 27567 
EGY szép fehér mély gyermek- , 
kocsi eladó. Bihari-u. 1. sz. 1 

FELSŐRUHA és fehérnemű javí . 
tást, foltozást vállalok. Sztálin„ 
körút 52., I I . em. 8., jobboldali 
csengő. 27571 
EGY fürdőkád,, két szék eladó. 
Sztálin.körút 45., fldszt. 1. ajtó-
KEREKASZTAL, két szék, virág, 
állvány, fekete jávor, eladó. Sztá-
lin-kőrút 61., házfelügyelőnél. 
EGY „Minerva" minőségi vúág. 
vevő rádió eladó. Fe'támadás.u. 
26., I I . em., 9. 7682 
40—45 köbméter téglatörmelek el-
adó. Polgár.u. 30a. 7681 
BENTLAKÓ, gyermekszeretö f ő . 
zőmindeniest azonnalra felveszek. 
Békés, Dózéa György-u. 9. 
FEJŐS kecske eladó. Petőfi-telep 
58. utca, 1200 szám. 7688 
EGY jó állapotban levő, — majd-
nem új — hosszú asztal eladó. 
Cím a kiadóban. 

D É L M Í C.Y AFOR87 A~G 

oo'itllrai nűDilap 

•éleiéi izerkentó tt Inadéi 

S O M B O R ! >ÁNOS 

Szerkeszti, ,, izerkélztéblrottiég 

Szerkesztőség, Szeged lenln-u. 11. " 

36-35 ét 40-80. - Fjtssokoí izerk, 

téléfon élté 8-tól 34-38 

Cfadáhlvatat i Szeged lénln-B t 

teléfon: 31-16 éi 35-001 

Dél magyaron zdg Nyomdn Szégtd 
Féléléi véltté: Prlikui Séndoe 

Jó munkál végez a Szegedi Kender sportszervező irodája 


