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A szovjet tapasztalatok tel használásával 
mezőgazdaságunk továbbfejlesztéséért 
Amikor a 200 tagú magyar pa-

rasztküldöttség az elmúlt nyáron 
kinnjárt a Szovjetunióban és meg-
látogatta a ribalovai kolhozt, ala-
posan elcsodálkozott a 28 mázsás 
búza átlagtermésen, a 450—600 má-
zsáig terjedő répafélók átlagtermé-
sén. Hogyan lehetséges ilyen rend-
kívüli magas terméseredményeket 
ejérni? A kolhoztagok azt felelték: 
„Nem egyedül vívtuk meg a har-
cot a jobb és szebb életért, hanem 
segített bennünket a Párt és a kor-
mány." 

Számunkra példakép a szovjet 
kolhozparasztok munkája, magatar-
tása és ez olyan példakép, amelyet 
jiem pusztán csak követünk, nanem 
Sokat tanulunk tőle A szovjet me-
zőgazdaság rendelkezésünkre bocsát-
ja tapasztalatainak gazdag tárhá-
zát. 

Mit tanulhatunk elsősorban a 
szovjet mezőgazdaságtól? 

Meg kell tanulnunk elsősorban a 
szovjet parasztoktól a tervszerűsé-
get. Ott is, mint nálunk a felada-
tokat egységes állami terc határoz-
za meg. És ezt az egységes tercet 
az egy-egy munkaterületre kidolgo-
zott tervek — kolhozok tervei — 
maradéktalan végrehajtása valósít-
ja meg. A mi tercünk most a mező-
gazdaságban, hogy a gondos nö-
vényápolással biztosítsuk az idei 
Jnagas termésátlagot, június 15-ig 
— tehát körülbelül az aratási mun-
kák megkezdéséig — a növényápo-
lási munkálatok zömét végezzük el. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csi-
nálni, szükséges, hogy mind az ál-
lami gazdaságok, mind a termelő-
csoportok, gépállomások és a még 
egyénileg gazdálkodó parasztok is 
tervszerűen osszák be munkájukat. 
Éz a tervszerűség abban álljon, 
hogy minden növényápolási mun-
kát időben (a növényápolási mun-
kák. sorrendjében) végezzük el. Ha 
'ezt nem tesszük, akkor előfordul-
hat, hogy „kifutunk az időből" s 
összetorlódnak a növényápolási 
munkálatok. 

A tervszerűség biztosításáért ter-
melőszövetkezeti csoportjainkban 
tovább kell fejleszteni, meg Kel! 
szilárdítani a brigádokat. Meg kell 
valósítani, hogy a brigádok a szá-
mukra kijelölt területen dolgozza-
nak. A vetési munkálatokban leg-
több helyen a területet brigádokra 
csak papíron osztották fel, de a 
valóságban nem. Úgy gondolták 
termelőcsoportjaink, mindegy, hogy 
ki veti el a magot. Nem volt mind-
egy. A vetési munka is felelősség-
teljes munkát kívánt. A növény-
ápolásnál még nagyobb fejelősségre 
van szükség. 

Dolgozó parasztjaink már az el-
múlt években is a Párt és a kor-
mányzat messzemenő támogatóval 
lelkesen, nagy odaadással küzdöt-
tek a magasabb termésátlagért. 
Pártunk évről-évre hathatósabban 
támogatta ezt a küzdelmet. A tá-
mogatás eredménye, hogy dolgozó 
parasztságunk ma már sokkal job-
ban él, mint néhány évvel ezelőtt. 
Termelőszövetkezeti paraszt j aink 
életszínvonala pedig évről-évre a 
leggyorsabban emelkedik. A vidám 
élet munkalendületet, jó munkát 
eredményez. Bizonyítják ezt azok a 
mindennapi munkában apró, de 
mégis jelentős módszerek, észszerű-
sítések. újítások, amelyekkel mező-
gazdaságunk dolgozói igyekeznek 
munkájukat megkönnyíteni és ez-
zel jobb eredményeket elérni. Az új 
módszerek érvényesítése felszínre-
hozásában, közkinccsétételében 
azonban nálunk még hiányosságok 
mutatkoznak. A Szovjetunióban, 
ha egy dolgozó újít, ú j módszert 
alkalmaz, akkor az nem csupán 
•szűkebb kör ügye, hanem rövid 
időn belül országos üggyé válik. A 
Szovjetunióban járt magyar pa-
rasztküldöttek mesélték, hogy a 
Moszkvától néhányszáz kilométerre 
lévő „Lenin"-kolhozban tudják a 
kolhozparasztok, hogy valahol Szi-
bériában Lebegyeva nevű kolhoz-

tag kétezer mázsa káposztát ter-
melt hektáronként és hogy Kartor 
nevű kolhoztag szintén Szibériában 
hektáronként 1200 mázsa krumplit 
termelt. De nemcsak tudnak róla, 
hanem ismerik és tanulmányozzák 
módszerüket, továbbfejlesztik azt a 
kolhozukban. Ezen a téren is ta-
nulhatunk a szovjet kollhozparasz-
toktól. Nálunk, Csongrád megyé-
ben igen sokan idegenkednek az új 
módszertói, újításoktól, nem-isme-
rik fel kellően az újítások, az ész-
szerűsítések jelentőségét. A gépál-
lomások megyei alközpontja pél-
dául elhatározta, hogy a megye va-
lamennyi gépállomásán bevezetik a 
pánylyj gépállomás újítását, a 
traktor után kapcsolt kilences ló-
kapát. A szélekutasi gépállomáson 
már heteik óla „készítik" ezt az 
újítást. Befejezni nem tudják, mert 
— mint ahogy mondják — nincs 
hozzá anyaguk. De a megyében jó-
formán egyetlen gépállomáson sem 
használják fel ezt az újítást. Az 
újítás bevezetése minden gépállo-
máson igen hasznos lenne, lényege-
sen megkönnyítené, meggyorsítaná 
a növényápolási munkákat. Újítási 
bizottságainknak most, a növény-
ápolás során necsak az legyen a 
feladatuk, hogy elbíráljanak egy-
egy újítást, hanem szervezzék meg 
az újítások széleskörű kivitelezéséi, 
alkalmazását Adjanak ezenkívül 
konkrét feladatokat a dolgozóknak, 
például gondolkozzanak a dolgozók 
azon, hogy milyen újítás bevezeté-
sével lehetne a gépállomáson az 
üzemanyagot csökkenteni, termelő-
szövetkezeti csoportokban milyen 
munkaszervezéssel lehetne a nö-
vényápolási munkát még jobban 
meggyorsítani, stb. 

Nagyon sokat tanulhatunk a 
szovjet kolhozparasztoktól. A szov-
jet kolhozparasztok a legegyszerűbb 
módszereket, észszerüsítéseket is 
hatalmas gyümölcsöztetéssel tudják 
felhasználni. A mi parasztjaink a 
kukoricát nálunk kapáláskor pél-
dául ^töltögetik, vagyis a földet fel-
húzzák a kukorica tövére. A-kol-
hozparasztok ezt semmi áron nem 
tennék meg. A kukorica gyökérzete 
ugyanis kinyúlik egészen a sorkö-
zökbe. Ha onnan elhúzzuk a föl-
det a kukorica tövéhez, akkor a ku-
korica gyökérzete fölött vékony 
földréteg marad, kiszárad a talaj s 
a kukorica nem tud fejlődni. Ezért 
a kukoricát nálunk sem töltögetni, 
hanem „csak" kapálni kell. Legtöbb 
dolgozó paraszt nálunk még csak 
nem is hallott arról, hogy a kuko-
ricát fej trágyázni szokták. Mark 
Ozernij, a „Cserconij Partyizán"-
kolhoz Sztálin-díjas munkacsapat-
vezetőnője abban a cikkében, amely-
ben leírja, hogyan érték el hektá-
ronként a 60—70 mázsás kukorica 
átlagtermést, azt is leírja, hogy a 
kukoricát két ízben felültrágyáz-
zák. Az első trágyázást baromfi-
trágyával akkor végzik, amikor a 
növény elérte az 50—60 centiméte-
res magasságot, másodízben pedig 
trágyalével felültrágyázzák a kuko-
ricát. De azt is leírja a szovjet 
munkacsapatvezetőnő, hogy a ma-
gas kukorica termésátlag eléréséhez 
elengedhetetlenül szükséges a négy-
szeri kapálás. 

Mint ezekből is láthatjuk, fel-
mérhetetlenül sok segítséget ka-
punk munkánkhoz a szovjet nező-
gazdaság tapasztalatainak tanul-
mányozásával. Megtanulhatjuk a 
szovjet parasztoktól, hogy a termé-
szet csak annyit ad, amennyit mi 
elveszünk tőle. Magasabb termésát-
lagot csak a saját magunk erejéből 
tudunk elérni, A természet leküz-
désében, a többtermelésért vívott 
harcban mérhetetlen segítséget ad 
a tudományos módszerek alkal-
mazása. Használjuk tehát bátran a 
tudomány fegyverét a mezőgazda-
ság terméshozama növelésében, ta-
nulmányozzuk napról-napra a 
Szovjetunió gazdag mezőgazdasági 
tapasztalatait és használjuk fel 
munkánkban! 

Cirbus Margit. 

Csongrád megyében élen a makói járás 

a tojásbeadás teljesítésében 
A lemaradt járások és községek is pótolhatják még a mulasztást 

A megyei tanács begyűjtési 

osztályának legújabb jelentése 

szerint Csongrád megye paraszt-

sága ezévi tojásbegyiijtési tervét 

eddig kilenc százalékban teljesí-

tette. Április 1-től május 5-ig 

egymillió 572.243 tojást szolgál-

tatott be, egymillió 249.079-et 

pedig szabadforgalmi áron adott 

át a föidművesszövetkezet be-

gyűjtő telepeinek. 

A tojásbegyüjtésben a járá-

sok között legjobb ered-

ményt a makói járás érte el, 

évi együttes tervét 14.40 szá-

zalékban teljesítette. Leg-

gyengébb a szegedi j á r á s 

5.29 százalékos eredménnyel. 

A községek között Csanádal-

beri érte el a legjobb eredményt-

évi kötelező tervének első részét 

'már 32 százalékban teljesítette. 

Ambrózfalva ugyancsak 32 szá-

zalékot teljesített. Hódmezővá-

sárhely teljesítése 26 .százalék, 

Csanád községé 25 százalék, Kis-

királyságé pedig 23 százalék. 

Leggyengébb eredményük van 

Csanytelek, Ásotthalom, Puszta-

szer és Algyő községeknek, me-

lyek alig 2—3 százalékban tet-

tek eleget tojásbeadási kötele-

zettségüknek. 

A tojásbeadásban a következő 

dolgozó parasztok értek el jó 

eredményt: Hrabovszki Mihály 

ambrózfalvi 5 holdas dolgozó 

paraszt 100 százalékban teljesí-

tette tojásbeadási kötelességét. 

Oláh Ferenc pit városi közép-

paraszt kötelezettségét már 

túl is teljesítette. 

Ugyancsak 100 százalékos ered-

iményt értek el, vagy azt túl is 

! teljesítették: Erdei István szeg* 

vári, Mencher Istvánné magyar-

tési, Pereczki Péter székkutasi, 

Sprok József nagymágocsi, Vágó 

István felgyői, Kun Balázs szék-

kutasi, Slezák Ferenc kisteleki, 

Csepák Mihály, Bóka Pál és Mu-

csi János szegedi dolgozó pa-

rasztok, továbbá Sálvási Jánoa 

Csanádi középparaszt, Langó Má-

tyás és Vigh József csanádi kis-

paraszt. 

A megyei tanács a járási 

tanácsok út ján a tömegszer-

vezetek segítségével járási és 

községi felelősöket jelöl ki 

a baromfi- és tojásbegyüjtés fo-

kozása érdekében. Ebbe a mun-

kába bevonják a Párt népnevelőit 

és a tömegszervezeteket is. 

A mini sztertanács ülése 
A minisztertanács Dobi István el-

nökletével pénteken délelőtt ülést 
tartott. 

'A minisztertanács az Országos 
Tervhivatal elnökének előterjeszté-
sére hozzájárult az ötéves terv 
módosításáról szóló törvényjavas-
latnak az országgyűlés elé terjesz-

iez, A törvényjavaslat a i'ei-

és erielt ötéves terv célkitűzéseit 
feladatait foglalja magában. 

A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter előterjesztésére a minisz-
tertanács hozzájárult a tankötele-
zettségről és az általános iskoláról 
szóló törvényerejű rendelettervezet-
nek az elnöki tanács elé terjeszté-
séhez, 

„A h ábo rú elpusztít ja az ember i becsületet, 
a civi l izációt, nyomorra l és elnyomással párosul66 

Értelmiségi nagygyűlés a Zeneakadémián 

Az Országos Béketanács, a Ma-
gyar Újságírók Országos Szövetsé-
ge és a Magyar írók Szövetsége a 
Nemzetközi Újságíró Szövetség bu-
dapesti végrehajtó bizottsági ülése 
alkalmából pénteken • délután 
a Zeneakadémia nagytermében ér-
telmiségi gyűlést rendezett. 

'A' békegyülést Mihátyfi Ernő nyi-
totta meg. 

A gyűlés első szónoka J. M. Her-
máim, a Nemzetközi Újságíró Szö-
vetség elnöke volt. 

— A szabadság ügye — mon-
dotta — egy a béke ügyével. A 
háború, az ember megbecsülé-
sével együtt elpusztítja a civi-
lizáció iníndcn erkölcsi értékét. 
A háborúra való készülődés 

K.Sximonovt 

máris párásul a nyomorral, az 
elnyomással. 

— Az imperialisták újítót fegy-
vert adnak a hitleri gyilkosok ke-
zébe. Egyre jobban megerősítik az 
amerikai hadsereget, kétségtelenül 
azért, hogy új háborút készítsenek 
elő. De azért >s. hogy erőszakkal 
tartsanak fenn egy olyan rendszert, 
amellyel szemben napról-napra nő 
a megcsalt ncp haragja. 

S cz a nép nem akar háborút 
s vissza akarja szerezni függel. 

Icnségét. 

— Éljen a magyar és francia 
nép barátsága, amely segít békét 
teremteni az emberiség minden né-
pe számára — fejezte be beszédét. 

Az embereknek nem szabad elpusztulniok egy új háborúban 

Szimonov tolmácsolta a szovjet 
újságírók baráti, testvéri üdvözle-
tét, majd rámutatott arra, hogy a 
magyar fővárosba összesereglett de-
mokratikus újságíróknak az a vé-
leményük, hogy 

az embereknek nem szabad cl. 
pusztulniok egy új háborúban. 

Az a véleményük, hogy minden em-
bernek kötelessége igazat mondani 
és kétszeresen kötelessége ez annak 

az embernek, aki annyi ezer és 
millió más embernek szánja a 
mondanivalóját. 

— Akt azt mondja, és írja, 
hogy a háborúra szükség van 
és a háborút nem lehet meg-

akadályozni, az hazudik. 
Aki azt mondja és írja, hogy ai 
emberiségnek nincsen szüksége a 
háborúra s az emberiség nem akar-
ja megengedni, de meg is tudja 

akadályozni a háborút, az igazat 
mond és ír. 

Ezután Albert Norden mondotta 
el beszédét: 

— Olyan népnek vagyok a kül-
dötte, amelynek magatartása dön-
tően befolyásolja, hogy a harmadik 
világháború kitörését meg tudjuk-e 
akadályozni, vagy nem — kezdte 
beszédét Norden — majd fgy foly-
tatta: Amerikának és német segéd-
tisztjeinek célkitűzései ellentmon-
dásba kerültek magának a nyugat-
német lakosságnak az akaratával, 
nem szólva a Német Demokratikus 
Köztársaság néptömegeiről. Szá'mo3 

j üzemben, kerületben, faluban, sőt a 
nyugatnémet egyetemen megejtett 
szavazás alkalmával a résztvevők 
80—90 százaléka az újrafelfegyver-
zés ellen szavazott. A népszavazást 
az újrafelfegyverzés ellen a tilalom 
ellenére keresztül visszük. 

Miért lehetek túlzás nélkül ilyen 
optimista? Mert legalább 

Németország egy részében 
olyan ifjúság nő tel. amely-
nek vérévé vált, felszívódott 
az agyába és szívébe^ a Szov. 
jetunió iránti szeretét és a 
háborús uszítók elleni elszánt 

harckészség. 
Az értelmiségi gyűlést M há yfi 

Ernő zárta be. 

Gromiko elvtárs fontos nyilatkozatot tett 
a pénteki párizsi értekezleten 

Párizs (TASzSz). A külügymi-

niszterhelyettesek május 10-én tar-

tott negyvennyolcadik ülésén Gro-

miko elvtárs, a Szovjetunió képvi-

selője fontos nyilatkozatot tett. 

A Szovjetunió képviselője össze-
foglalta a tanácskozások eddigi me-
netét, hangsúlyozva a Szovjetunió 
'következetes békepolitikáját, rámu-
tatva arra, hogy a nyugati hatal-
mak tovább szándékoznak folytatni 
a fegyverkezési versenyt. 

— A szovjet küldöttség — foly-
tatta — tekintetbe veszi a tanács-
kozások során felmei'ült nehézsége-
ket, megegyezésre törekszik a na-
pirend kérdésében és biztosítani kí-
vánja a miniszterek tanácsának 
összehívását s ezért beleegyezik, 
hogy az első napirendi pontnak azt 
a részét, amely a fegyverzet és a 
fegyveres erők csökkentésével kap-
csolatos. két fogalmazásban adják 
át a külügyminiszterek tanácsának. 
A szovjet küldöttség az első pon-
tot a következőképpen fogadja el 
és terjeszti a miniszterek tanácsa 
elé: 

„Az Európában jelenleg fennálló 
nemzetközi feszültség okainak és 
következményeinek, valamint a Szov-
jetunió, az Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság és Franciaor-
szág viszonya valódi és tarlós meg-
javításának biztosításához szüksé-

ges intézkedések megvizsgálása, be-

leértve a következőkre vonatkozó 

kérdéseket: Németország demilüa-

rizálására, 

(Egyesült Királyság, USA, Fran-
ciaország) a fegyverzet és a fegy-
veres erők fennálló színvonalára és 
azokra az intézkedésekre, amelye-
ket a Szovjetunió, az Egyesült Ál-
lamok, az Egyesüli Királyság és 
Franciaország a fegyverzet és a 
fegyveres erők csökkentése nemzet-
közi ellenőrzésének megteremtésére 
együttesen javasolnak, 

(Szovjetunió) a Szovjetunió, az 
Egyesült Királyság, az Egyesült Ál-
lamok és Franciaország fegyver-
zete és fegyveres erői csökkentését 
szolgáló intézkedésekre, a fegyver-
zet és a fegyveres erő fennálló 
színvonalára, a megfelelő nemzet-
közi ellenőrzés megteremtésére, a 
fennálló szerződéses kötelezettségek 
és egyezmények teljesítésére, a há-
borús veszély és az agressziótól 
való félelem elhárítására." 

A szovjet küldöttség ugyancsak 
javasolja, hogy tűzzék napirendre 
megegyezéssel meg nem állapított 
formában a következő pontot: ,,'A'z 
atlanti egyezmény és az Angliában, 
Norvégiában, Izlandban, valamint 
más európai illetve közeikeleti or-
szágokban fekvő amerikai támasz-
pontok létesítése". 

—> Kifejezzük - reményünket _ 

hangsúlyozta Gromiko elvtárs —, 
hogy az általam előterjesztett új 
szovjet javaslatot Nagybritannia, 
Franciaország és az USA képvise-
lői elfogadják és ilymódon tanács-
kozásunk rövidesen befejezheti 
munkáját és a külügyminiszterek 
tanácsa összeüthet a fentemiített 
kérdések érdemi megvitatására 

Ezután Parodi, Franciaország 
képviselője szólalt fel, aki ciniku-
san és arcátlanul „propagandának" 
nevezte Gromiko elvtárs felszólalá-
sát. Az utána felszólaló amerikai 
képviselő, Jessup — odáig ment, 
hogy a következő demagóg kérdést 
tette fel a szovjet küldöttségnek: 
„Részt kiván-e venni a szovjet tár-
gyaló fél a négy miniszter tanács-
kozásán? 

Gromiko elvtárs zárszavában le-

leplezte Jessup kérdésének dema-

góg jellegét és kijelentette: 

„Az ilyen kérdés a szovjet kül-
döttséggel kapcsolatban már csak 
azért is értelmetlen, mert éppen a 
szovjet kormány javasolta a kül-
ügyminiszterek tanácsa ülésszaká-
nak összehívását. Ellenkezőleg, ép-
pen a szovjet küldöttségnek van 
meg minden alapja, hogy kéfeiked. 
jék. valóban kivánja-e az USA kor-
mánya a négy hatalom külügymi-
niszterei tanácsának összehívását. 
Felvetettük ezt a kérdést mér elő-
zőleg is, felvetjük most is". 



1 SZOMBAT, 1951. MÁJUS 12. 

A Nemzetközi Újságíró Szövetség végrehajtó bizottsága 

folytatta tanácskozásait 
A Wemzelkőzi Újságíró Szövetség 

végrehajtó bizottsági csütörtöki 
ülésén a sziinel nlán Bort Willi-
ams, a Demokratikus Ifjúsági Vi-
lágszövetség titkára számolt lie a 
berlini Vit elökészflő munkájáról. 

A következő felszólaló Antliunlus-
Marlus van Strulen holland újság-
író volt. Elmondotta: Hollandia 

haladó újságíróinak eltökéli szán-
déka, hogy kitartanak a nép béke-
harca mellett. 

Ocsir Puncag, a Mongol Újságíró 
Szövetség és az egész mongol nép 
üdvözletéi tolmácsolta a magyar 
népnek. 

Ezután Elte • Sommerhausen bc'ga 
delegátus szólalt fel. 

Zaszlavszkij elvtárs felszólalása 

A vitában a szovjet küldöttség 
részéről D. Zaszlavszkij szólull fel, 
aki a többi közöli ezekéi inon. 
dolla: 

-— 'A' snjló reakciós vezetői szer-
vezetünk kettészakításával akar-
ták megfojtani békemozgalmunkat 
— mondotta. — A reakciós egység-
bonlók meg voltak győződve, hogv 
nélkülük szervezetünk megszűnik 
létezni. Ez a saját erejük túlbecsü-
lése volt, amely annyira jellemző 
sí Imperialista dicsekvókre. Ameri. 
ka! újságírók, akik az ujságirói 
pénzügyi monopóliumok szolgála-
tában állnak, 

a szaluid és független sajlót 
ügy nézik, mint valami cse-
kélységet. Tévedtek, mint rend-
szerint tévedni szoktak, a reá-
lis társadalmi erők értékelésé, 

ben. 

A szörnyű, szégyenteljes koreai 
háborúban az amerikai és az an-
gol sajtó a vérebek undorító szere-
pét játssza. Az Egyesült Államok 
háborús költségvetéséből dollárok 
százmilliói kerülnek n sajlómono-
pőliumok fenékellen zsebeibe. Ez a 
sajtó nagy veszélyt jelent. Az ame. 
rikai repülő, aki hidegvérrel ledob-
ja bombáit a békés koreai falvakra, 
a nagy amerikai újságok olvasója. 
M, nem állíthatunk a népek birósá-
ga elé minden amerikai katonái, 
lika résztvett a koreai gyilkosságok-
ban. De mi, becsületes újságírók 

elérhetjük és el is kell érnünk, 
hogy ezeket és n hozzájuk ha-

sonló háborús bűnösöké! az em. 
berlség elítélje és elkárhoztassa. 

'A' tömeges gyilkosságok uszitói 
megszégyenítik hivatásukat. 

Zaszlavszkij után Fritz Ulaubauü 
osztrák küldött szólalt fel, mujfl 
ezután .1. M Hermann elnök iid* 
vözölte a közben megérkezett né. 
mel itjságfró küldöttséget, amely-
nek tagjai: Fritz Apelt és Albert 
Norden. 

Ezután Ralph Parker angol új-
ságíró, a Dailv Worker moszkvai 
ludósílóju beszélt, 

— Üzenetet hoztam a végrehajló 
bizottság ülésére — mondotta. — 
A Moszkvában dolgozó külföldi tu-
dósítók, akik szövetségünk tagjai, 
kötelezettséget vállalnak. hogy 
mindenben támogatják a végrehaj-
tó bizottság határozatait. Kettőzött 
erőfeszítéssel törekszünk arra, 
hogy közöljük az igazságot a Szov. 
jelunióról. 

Parker angol újságíró ulán Voj-
tecli Dolejsi, a Csehszlovák U'jság-
író Szövetség elnöke szólalt fel. 

Desmond Buekle délafrikai kül-
dött volt esiltörlökön az utolsó fel-
szólaló. 

A végrehajtó bizottsága pénte-
ken folytatta tanácskozásait. 

Az első felszólaló, Emil Arnoid 
arról beszélt, hogy Svájc ma való-
sággal központja az. amerikai kém_ 
szervezetnek. 

Patod Oley angol újságíró hang-
súlyozta: a fokozódó háborús fe-
szültséggel egyidejűleg a laptit-
lajdonosok egyre fokozzák az uj-

|ságírókra gyakorolt nyomásukat, 
[hogy a/ok kiszolgálják háborús 
politikájukat. 

A szovjet sajtó a béke jegyében született 

A végrehajtó bizottság íiiésél 
táviratban üdvözölték a j*t»''n 
újságírók, majd Jermilov, szovjet 
kritikus, irodalomtudós , emelke-
dett szólásra. 

_ A mi szovjet Irodalmunk és 
újságírásunk — mondotta _ — e 

szó jegyébe® született: béke. 
Ezután rámutatott: a monopo-

listák arra törekszenek, hofty 
minden újságíróból háborús spécin, 
listákat csináljanak. 

Az újságírók azonban — foly-
tatta — nem akarja,,, hogy a há_ 
borús bűnösök fekete listájára ír-
ják nevüket. 

A háborús bűnözők fekete lis-
tája nagyon komoly dolog- az 
emberisélt meggyőződhetett er-
ről a hitlerista kalandorok 

szétverése után. 
Nem kétséges, hogy a monopolis-
ták újságjainak munkatársai, új-
ságírói közül sokat felháborít gaz-
dájuk erőszakossága. Meg sell 
hallanunk ezeknek r.z újságírók-
nak n hangját. Meg kell értenünk 
a bennük felébredő törekvést, a 
háborús előkészületek .idércnyomá-
sától való megszabadulásra. 

V. V. Jernn'.ov ezután a Nem -
zetközi Újságíró Szövetség lapjáról 
beszélt. 

— Arra kell törekednünk — 
mondotta —, hogy újságunk hang-
ja az egész vi ágon hallható le-
gyen. Egyre erőteljesebben be keh 
vonnunk a kö ös munkába a kü-
lönböző országok haladó újságírá-
sának m este re >t. 

— A háborús gyújtogatok. az 
amerikai monopolisták az 
egész világon fellendülő ha-
talmas békoliuUánitól való ret-
tegésükben azt parancsolják 
újságíróiknak; csitítsátok ezt 

a hullámi,l. 
Tegyen meg mindent a mi sző. 
vétségünk, hogy a béke hu ama 
még magasabbra csapjon, terjed-
jen szét az egész világon es 
nyelje el a hé,:e ellenségeinek ha-
zugságait. Békét a világnak! — 
fejezte be nagy tapssa, fogadott 
felszólalásét V. V. Jermi ov. 

Jermilov nagy tetszéssel foga. 
dott beszéde u'-án Felre Kitto al-
bán újságíró szólalt fel 

— A nyugati reakciós sajtó 
úgy akarja feltüntetni Albániát, 
mint elszigetelt, egyedülálló or-
szágot. Szeretnék elérni, hogy Al-
bánia Európa Koreájává vfltoz 
zék. Az Albin NépKöztársasag 
femi fog maradni. mert 
tagja annak a hatalmas béketúbor. 
nak, amelynek élén a Szovjetunió 
áll. 

Ezután Annus Ajkija (Finnor-
«tág) szólalt fel. 

A' mi demokratikus sajtónk 

nagy harcot vív állandóan a finn 
háborús gyújtogatok ellen — mon-
dotta. 

— Ez a liarr kiilönö.sen akkor 
lángolt fel, amikor megindult 
az aláírások gyűjtése minden 

országban a Béke Y'ilúgtuiiúcs 
felhívására. 

Több bizottság megválaszlása 
után Uezséry László evangélikus 
püspök szólalt fel. 

— A magyar protesláns egyházi 
sajtó egész szívvei van itt jelen ve-
lem — mondotta. — Keresztyén 
hitünkből következő feladatunknak 
tartjuk együtt lenni azokkal a be-
csületes emberekkel, akik szerte a 
világon békét akarnak. 

Ezután VuoVen Ta, kínai küldött 
szólalt fel. 

Fra n r in o rsxúg ba n 
ma sokan n é g r c n l í k , 

hogy áiságiról: 

Jván Be deli, a Libéralion munka-
társa többek között kijelentette: 

— Franciaországban az ember 
sokszor szégyenít, hogy ojság. 
író, mert ott ez a hivatás szin. 
te egyértelmű a kalandorság-
gni, a inegvásárolliatósággal. 

romlottsággal. 

— A francia újságok hazugsá-
gai különbözi'i formában azt a célt 
szolgálják, hogy megtévesszék a 
közvéleményt és ezáltal megteremt-
sék a lélektani előfeltételeket egy 
harmadik világháború kirobbantá-
sára. 

Haekansson svéd újságíró elmon-
dotta, hogy a svéd lapokban egyre 
nagyobb téri nyer az imperialisták 
háborús uszítása. 

Ferdinánd Hader lengyel újság-
író javasolla. hogy az újságírók 
nemzetközi tárgyalásait hangolják 
össze a Béke Világtanács berlini 
határozatával, majd beszámolt a 
lengyel sajtó örvendetes fejlődésé-
ről. 

Végül Juergen Voyt norvég új-
ságíró szólt hozzá a referátumhoz. 

Az ülés végén Hermann elnök az 
ülés résztvevőinek lelkes tapsa köz-
ben a következő táviratot olvasta 
fel: ,,Kedves barátaink! Végleten 
örömmel véltük sürgönyötöket, 
amellyel a Nemzetközi Újságíró 
Szövetség végrehajtó bizottságának 
illésére, meghívtok. Sajnálattal kö-
zöljük, most nincs módunkban részt 
venni az ülésen, de Ígérjük, hogy 
átadjuk gt koreai népnek a Nemzet-
közi Újságíró Szövetség végrehajtó 
bizottságának szívélyes üdvösletét. 
A Koreai Szakszervezeti Szövetség 
nevében: Szen Hun." 

Előre i f júság! 
A DISz-szervezetek legfontosabb feladatai 

Vasárnap megkezdődnek » DISZ 
küldöttértekezletek, ahová az alap-
szervezeti taggyűlések állal megvá-
lasztott legjobb fiatalokat küldte 
el az ifjúság. Nem egyszerű érte-
kezésről van ill szó, hanem a DISZ 
életében fontos, lényeges, alapvető 
változásról Arról, íiogy ezeken az 
értekezleteken megválasztják a vá-
rosi, nagyüzemi. választmányokat 
és azokat a küldötteket, akik a já-
rási értekezleten megválasztják a 
járási választmányt és bizottságot. 
A válaszlások után ifjúsági szerve, 
zetiinknek végre demokratikusan 
megválasztott vezetősége lesz. Ezek 
az értekezletek, amelyek a Cson-
grád városi és a szegcdi Textilkom-
binát. értekezletével kezdődnek, 
egyúttal n DISZ ifjúságának neve-
lése is. 'A konferenciákon a titkári 
beszámoló felett meginduló vita el-
mélyíti az ifjúság politikai ismere-
teit és nem utolsó sorban a birá. 
lal és önbírálat fejlesztését ered-
ményezi. ami a kommunisták ne-
velésének alapvelő módszere. 

A titkári beszámoló az értekez-
leteknek a gerince. A DISZ-titkár 
elvtársak értékelni fogják a szer-
vezet egész évi munkáját, felszínre 
kerülnek a jó kezdeményezések és 
a hibák egyaránt Ahhoz, hogy 
egészséges vita induljon meg a til. 
kári beszámoló felett, természete-
sen alaposan készülniük kell a 
DISZ-litkár elvtársaknak. Klőszöris 
menjenek el az üzemi, városi, já-
rási párttitkár elvtársakhoz, kérje-
nek tanácsol arról, hogy miképpen 
készüljenek fel. A párttitkár elv-
társak hosszú szervezési tapasztala-
in: és tudása segítségükre lesz az 
értekezlet helyes megszervezésében, 
irányításában és a jó beszámoló 
előkészítésében. A DISZ tagjainak, 
a küldötteknek, akik a külön-
böző értkczleteken részt-
vesznek, feladatuk nemcsak annyi, 
bogy megjelen jenek és szavazzanak, 
hanem javaslatukkal, bírálatukkal 
segíteniük kell a vezetőséget. A kül-
dőiteknek tehát meg kell kezdeni-
ük a DISZ előli álló feladatok ala-
pos tanulmányozásit. Beszélgesse-
nek el a DISZ tagjaival, sül a 
DISZ-en kívüli fiatalsággal, bogy 
felszólalásaik az értekezleteken az 
egész tizem, az egész falu, vagy 
város ifjúságának hangja legyen. 
Nagyon komolyan kell venni felada-
tait a küldötteknek és a leghelye-
sebb. ha a Kontszomol példáját kö-

P Á R T É L E T 

Sürgősen javítsuk meg a DÉMA Cipőgyár 

alapfokú politikai iskolájának munkáját 

A módosított ötéves len• hatalmas feladatokat jelent a dolgozó 
nép számúvá. A felemelt tervben előirányzott gyárak, erőmüvek, isko-
lák, kultúrházak, bekötőutak építése döntően meggyorsítja hazánkban 
a szocializmus építéséi. Pártunk szilárdan és biztos kézzel irányit 
és vezet bennünket a lerv végrehajtásának útján. Megjelöli az elől-
iünk álló feladatokat, ugyanakkor biztosítja azok végrehajtását is. 

Ahhoz, hogy a reánk váró feladatokat sikerrel tudjuk megvaló-
sítani, elengedhetetlenül szükséges politikai tisztánlátásunk, amely 
megkönnyíti a gyakorlati munkát is. A helyes politikai neveléssel 
múi• előre biztosítjuk sikerünket. Politikai iskoláinkra fontos feladat 

' hárul ezen a téren. 
Az elmúlt hetekben a dolgozók széles tömegeivel ismertették 

meg a politikai iskolákon a módosított ötéves terv célkitűzéseit és a 
régrehajtásával kapcsolatos feladat okai. 

Megnövekedett feladat hárul po_ I Komoly hiányossága a politikai 
litikal iskoláinkra is a módosított iskola munkájának, hogy a hallga, 
ötéves terv végrehajtásával kap- Lók nem készülnek fel az eiöadá-
csolatban. Hogyan tölti be ezt a 'sokra, A hozzászólásokat az előt-
feladatát a Dl':MA cipőgyár alap- ! tűk fekvő könyveikből olvassák fel. 
fokú politikai iskolája? Ennek a Az előadásról még soha sem ké_ 
politikai iskolának a munkájában 1 szítettek jegyzetet. Nyilvánvaló, 
komoly hiányosságokkal taiálko- hogy ilyen körülmények között 
zunk. Megmutatkozott ez a hét. 
főn megtartott politikai iskolán is. 
A hallgatóknak mintegy 40 száza-
léka hiányzott. Ez a hiányosság 
a pártszervezet rossz munkáját 
tükrözi vissza. Az. üzemben mű-
ködő oktatási bizottság a hiány, 
zásokat úgy akarja megszüntetni, 
hogy hiányzás esetén rövid meg-
beszélésen elbírálja, indokolt-e a 
hiányzás, vagy sem. Indokolatlan 
hiányzás esetén — amint azt a 
párttitkár elvtárs kijelentette; 
visszaminősítik a hiányzót. 

A pártszervezet vezetősége te-
hát ahelyett, hogy alapos meg. 
győző, felvilágosító munkával har-
colna a lemorzsolódás e'len, 

nincs biztosítva a politikai iskola 
hallgatóinak ideológiai fejlődése. 
De egyúttal nincs biztosítva az 
sem, hogy a következő oktatási 
évadban a magasabbfokú elméle-
leti oktatásban is megállják a he-
lyüket. 

Komoly hiányosságok mutatkoz-
nak a politikai iskolán 

az elmélet és gyakorlat 
összekapcsolása terén is. 

habár ezen a téren mutatkoznak 
eredmények is. Maróti László 
hétfői politikai iskolán helyesen 
mutatott rá arra, mit jelentenek 
számunkra a módosított ötéves 

, , , , .., :, „ „m terv felemelt beruházásai. Elmon. 
helytelenül ilyen dotta például, hogy „ 86 m ,iárd 
akar folyamodni. Egyes dolgozók, . . . . t a „ „ . o . . ^ . . , ^ 
panaszkodnak, hogy nehéz sza- j 
mukra a tanulás 8 órai munka , 
után. A pártszervezet ezzel kap. 
csolatfoan is 

elhatiyaiolia a le világosító munkát. 
Nem magyarázzák meg a dolgo-

zóknak, hogy a tanulás, ha kissé 

nehéz ls, de hozzásegíti a dolgo-

zókat ahhoz, hogy jobban és 

könnyebben végezzék termelő mun-

kájukat. 

forintból egy egész új Budapestet 
lehetne felépíteni. Az elmélet és 
gyakorlat összekapcsolásának hiá-
nyosságát mutatta azonban Ko-
vács Emil elvtárs felszó'alésa. Ő a 
mezőgazdaság gépesítésének fon. 
tosságáról beszélt, azonban nem 
magyarázta meg ennek gyakorlat; 
jelentőségét. A ha lgatúk orszá 
gunk hatalmas fejlődését szúk ke-
retek között, csak a saját üzemü-
köm belül látják. Nem tudják 
például, mit jelent nemzetfazda. 

Dunapentei-e felépítése, 
elsősorban 

Mindez 

ságunk fejlődése szempontjából harcban. 

a politikai iskola vezetőjének hibája, 

annál is inkább, meri ezek a hiá-
nyosságok elkerülték figyelmét. 
Komoly hiányosság volt az is, hogy 
a hallgatók hozzászólásaikban nem 
mutattak rá arra a hatalmas se-
gítségre, melyei a Szovjetunió nyujl 
népi demokráciánknak felemelt öl-
éves torvünk végrehajtásában. A 
hallgatók nem kapcsolták össze öt-
éves tervünk végrehajtásának fel-
adatait a békeharc feladataival. 

A DÉMA Cipőgyár alapfokú po-
litikai iskolájának sürgősen ki kell 
küszöbölnie ezeket a hibákat. Min-
denekelőtt Pádi Imréné elvtárs-nő-
nek, a politikai iskola vezetőjének 
kell megjavítania munkáját. Hiba, 
hogy Pádi elvtársnö az egyes kér-
déseket 

elvontan ismerteti, 
így teszi fel a kérdéseket is; nem 
kapcsolja össze azokat a gyakorlat-
tal, a mindennapi munkával, Nem 
törekszik arra, hogy a hozzászólá-
sokból minden egyes hallgató akti-
van vegye ki a részét. Nem aktivi-
zálja azokal a hallgatókat, akik 
egyelőre még félnek a beszédtől. 

A politikai iskola munkájának 
megjavításában komoly feladat vár 
a pártszervezet vezetőségére. A ve-
zetőség hasson oda. hogy a népne-
velők, pártcsoportvezelők megma-
gyarázzák a hallgatóknak a tanulás 
jelentőségét. A népnevelőknek, párt-
csoport vezetőknek 

egyéni oéldamua'ftsultkat is 
hozzá kell segíteni a hallgatókat az 
alapos felkészülésre, a politikai is-
kolán való rendszeres megjelenés-
re. A pártszervezet vezetősége rend-
szeresen ellenőrizze a politikai is-
kolák munkájál, egyénileg is fog-
lalkozzék a hallgatókkal. Csakis így 
érheljük el. hogy a DÉMA Cipő-
gyár alapfokú politikai iskolájának 
hallgatói eszmei-politikai ludasuk 
színvonalának emelésével sikeresen 
állják meg helyüket a felemelt öt-
éves tervünk végrehajtásáért folyó 

vetve nemcsak az ifjakkal beszél-
getitek el a DISZ problémáiról, ha-
nem az idősebb kommunista elv-
társakkal is. akik a Párt külön-
böző értekezletein már többször 
voltak küldöttek. A Párt alapszer-
vezeteinek vezetőségi tagjai bizo-
nyára komoly segilséget tudnak 
nyújtani a fiataloknak, bogy z az 
< .sö küldöttértekezletük értékes, 
nevelő, politikai tapasztalatokban 
gazdag legyen. 

Az ifjúság problémája, kérdései 
mm választhatók el az általános 
politikai kérdésektől. A béke meg-
védésétől, a Párt és úllain állat 
elénk iüzöll feladutoktól, mint az. 
ötéves terv, a begyűjtési rendelet 
jó végrehajtása, a termelékenység 
szüntelen fokozása A küldöttérte-
kezletek elsősorban azt vitatják te-
hát meg. bogy a Párt fiatalsága ho-
gyan. tnikénl vette ki a részét a 
szocializmus építésének nagy har-
cából. Ott tesznek ezeken az érte-
kezleteken az ifjú sztahanovisták, 
élmunkások, az iskolák legjobb ta-
nulói, a mezőgazdaság élenjáró 
munkásai, a tszcsk ifjú brigádveze-
lüi és brigádtagjai. Az ő felszóla-
lásukra elsősorban számítanak 

A falvak fiataljainak külön fon-
tos feladatuk van. Május 15-én 
kezdődik az aratási és cséplési 
munkákra a szerződtetés. A falusi 
DlSZ-szervezeteknek falvanként kell 
szervezniük minél löbb arató.csép-
iö brigádot Az állam számára gen 
nagv munkaerőtartalékot jelent 
azoknak a még egyénileg dolgozó 
paraszlfiataloknak a száma, akik 
eddig. Iin szüleiknél elvégezték az 
uralást, máshova nem szerződlek 
le. *A" DISZ „iljúgárdisták" feladala, 
hogy ezekből a nagyszámú fiata-
lokból a cséplési. aratási munkák-
hoz az ifjúmunkások ezreit tobo-
rozza. Ezzel azonban feladatuk még 
nem éri véget, csak megkezdődött. 
A falusi DlSZ-szervezeteknek létre 
kell hozniok a fiatalokból olyan ön-
kénles 10—15 tagú aratóbrigádot, 
amelyiknek majd az lesz a felada-
ta, liogv a hadiözvegyeknek, ag-
goknak. akik sajátmaguk valamely 
oknál fogva képtelenek betakaríta-
ni idejében a termésüket, segítse-
nek az aratásnál. De fontos feladata 
lesz ezeknek a brigádoknak az 
aralás idején a falusi osziályharc-
han a kulák elleni harcban is. 
Az aratáskor a szemveszteség el-
len fogunk harcolni, a kulák ezt 
előreláthatóan sziabolálja- Nagy 
szükség lesz ezeknek a brigádoknak 
a munkájára, azoknak a kulákok-
nak a földjén, akik Idejében nem 
kezdik meg az aratást. III a bri-
gád arat és az érte járó béri a 
s/.crvezet fogja megkapni. 

Már most hozzá kell fogni a fa-
lusi DlSZ-szervezeteknek a dűlő 
őrszem-mozgalom megszervezéséhez, 
illetve megerősítéséhez. hogy az 
aralás, cséplés idején, mini tflzőr-
ségi brigádok szerepelhessenek. 

A l)ISZ-választinányok megvá-
lasztásával egyidőben a harmadik 
Világifjúsági Találkozó előkészüle-
tei is megkezdődlek. A gyárak if-
júmunkásai. a termelőszövetkezeti 
csoportok dolgozói s az egyénileg 
dolgozó parasztok fiai munkafel-
ajánláiokkal készüljenek a világ if-
júságának újabb harcos seregszem-
léjére. 

Ezek azok a feladatok, melyeke! 
a május hónapban megtartott ér-
tekezletek megtárgyalnak. A DISZ 
azonban nemcsak ifjúsági szerve-
zel. hanem a Párt ifjúsági szerve-
zete is. Nem szabad tehát ezek mel-
lett sem szem elől téveszteni, hogy 
a pártkongresszus határozatainak 
végrehajtásában az ifjúságnak min-
dig élen kell haladnia 

A vásárhelyi újítókiállítás 
iráni igen nagy érdeklődés nyilvá-
nul meg. Éppen ezért elhatároztak, 
hogy a kiállítást a tervezettnél sok-
kal nagyobb méretekben rendezik 
meg. Ilyen módon tehát a rendezés 
ideje is meghosszabbodik. A kiál-
lítás megnyitásának új időpontját 
későbbi számunkban közöljük. 

Segédmunkásokat keiesnek 

könnyű munkára 
'.V Munkaerőtartalékok Hivatala 

felhívja a munkavállalókat, hogy 
ma. szombaton délelőtt 8—12 őrá. 
•ig jelentkezzenek a hivatalban, altul 
könnyű fizikai munkára nyerhclnek 
beosztást. A munkásoknak nent ketl 
Szegedről eltávozni, mivel a mun-
ka helyi jellegű. 

1DÖJARASJELENTÉS: Ország, 
szerte borult, esős idő, szombaton 
felszakadozó felhőzet, de még löbb 
helyen lesz eső. Élénk, időnként 
felerősödő, sőt helyenként viharos-
sá fokozódó északnyugati-északi 
szél, amely csak lassan mérséklő-
dik A hőmérséklet keleten még 
süllyed, nyugaton már alig válto-
zik. Távolabbi kilátások vasárnap, 
ra és hétfőre: szárazabb idő, lassú 
felmelegedéssel. 
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A munka eredményeit és hiányosságait vitatták meg 
a szegedi üzemek dolgozói a szakszervezeti taggyűléseken 

ÜNNEPELYES FELVONULÁSSAL 

Holnap kezdődik a kultúrversenyeb 

megyei döntője Vásárhelyen A bzegedi üzemek dolgozói csü-
törtökön és pénteken tartották 
meg a szakszervezeti taggyűlése, 
ket. Itt a vezetőség ismertette * 
dolgozókkal az eddig elért ered-
ményeket és a kijavításra vár(. hi-
bákat. A mostani szakszervezeti 
gyűlések főképp a Társadalom 
Biztosítási Tanácsok munkáját és 
a kulturális és munkavédelmi re. 
szortok munkáját, hiányosságait 
vitatták meg. A gyűléseken is-
mertették az MNDSz felhívását a 
koreai gyermekek megsegítéséért. 
Felhívással fordultak a dolgozók-
hoz a 15_én induló fómgyüjtőhéí 
sikere érdekében, azért, hogy mi_ 
nél több dolgozó kapcsolódjon be 
a gyűjtés munkájába, mert ki-
emelkedő eredményt csak akkor 
lehet elérni. 

A szegcdi Kenderí 'onógyAr 

dolgozói több csoportban tar'ották 
a szakszervezet; gyűléseket, hogy 
minden dolgozó ott lehessen. Az 
UB. eddigi munkáját kiértékelték, 
• meglévő hibákra felhívták a f i . 
gyeimet a dolgozók, hogy építő 
kritikájukkal is segítsék a vezető-
ség munkáját. 

A Társadalombiztosító Tanács 
hibáira is rámutattak a dolgozók. 
Nem hívták össze kéthetenker.) a 
gyűléseket, elhanyagolták, pedig 
ez nagyon fontos, mert ott meg-
beszélhetik problémáikat s így 
segíthetik egymás munkáját. A 
munkavédelemmel kapcsolatban a 
dolgozók figyelmét felhívták a 
balesetek elkerülésére. Az üzemiben 
lévő ú j munkások részére értekez-
leten ismertették a balesetelhárí-
tást. Az üzem 'kul tűi munkáját is 
kiértékelték. Megbeszélték, hogyan 
tudták elérni jó eredményeiket 
Nem könnyű volt a kezdet, de 
szervezéssel és politikai felviiágo. 
sító munkával megszilárdították a 
kultúrgárdában a fegyelmet. _ Az 
üzem vezetősége is minden támo-
gatást megadott iránymutatással, 
tanácsokkal segítette őket és 
anyagilag is. minden támogatást 
megad, hogy az üzemi kultúrgárda 
továbbra is fejlődjön 

A szegedi Gyu f agyá rban 

a csütörtöki szakszervezeti nap. 
nak különösen nagy jelentősége 
volt. Az UB.-titkárheiyettes besza-
miolója után megkezdődött a vá-
lasztás. A z UB. tagjai közül hiá-
nyoztak és most azok helyére vá . 
lasztottík ú j vezetőségi tagoka!. 
Az üzem két legjobb dolgozóját 
választották meg. Czakó Gyuláné 
lett az ú j UB.-titkár. Jó munká. 
jáért nemrégen sztahanovista ok-
levelet kapott. Gazdasági felelős-
nek Szintén élenjáró dolgozót vá-
lasztottak: Unyi Istvánt, aki a 
május 1-i versenyben 160 száza, 
lékos teljesítményt ért el. A gyű. 

Nézzelek, milyen remek focik! 
— Az ám, de én inkább azt a 

kerékpárt vagy fényképezőgépei 
választanám . . . Igaz. hogy ez a sok 
könyv mindegyiknél többet ér. 

Igy beszélget egymással kél 15— 
16 év körüli diák a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalának Lenin-utcai 
kirakata előtt. De beleszól a na-
gyok beszélgetésébe két kis úliörő 
is, akik a kirakatban látható játék-
katonák, úttörő ifjúsági könyvek, 
úttörő spórkasszák, ugrókötelek és 
egyéb játékok után vágyódnak. 

Közben azon tanakodnak, hogy 
hol és hogyan tudnának minél több 
fémhulladékot összegyűjteni, 

A kirakatban ugyanis a Fém- és 
Hulladékgyűjtő Vállalat állította ki 
a díjakat, amelyeket a május 
15—20-ig terjedő fémgyüjtö héten 
lehet jó és eredményes gyűjtéssel 
megnyerni. 

A kiállított díjakat nemcsak a 
gyerekek nézik nagy és zajos ér-
deklődéssel, hanem a felnőttek is. 

— Félmillió forint értékű nyere-
ményt osztanak ki az egész ország 
területén a fémgyüjtö hét alkalmá-
val. 

— Ez igen! Már az itt kiállított 
díjakért is érdemes .előkotorni a 
padláson, kamrákban, udvaron el-
hányt fémhulladékokat, nem szólva 
arról, milyen hatalmas nyereséget 
jelent majd népgazdaságunknak a 
fémgyüjtö hét alkalmával össze-
gyűjtött fémhulladék, amelyet is-
méi a termelés szolgálatába lehet 
állítani. 

Mindig újabb és újabb érdeklő-
dők állnak meg a kirakat előtt és 
mindenki a neki megfelelő érdeklő-
dési kör szerint sóhajt egyik, vagy 
másik díj után, A szemlélődök 

lésen lelkes hangulattal csat.akoz. 
tak a dolgozók a koreai gyermekek 
megsegítésére indítottt gyűjtésre 
való felhíváshoz. Az üzemrészek 
versenyre hívták ki egymást me_ 
lyik csoport gyűjt majd többet. 
Hajdú Józsefné javasolta, hogy 
hívják ki versenyre a Szegedi 
Kenderfonó gyárat. A jelenlévők 
egyhangúan elfogadiák a iavas-
latot. 

A RéngyűrJban 

megtartott szakszervezeti napon is-
mertették az eddig elért eredménye-
ket, de élesen rámutattak a hibák-
ra is. Az üzem az első negyedévi 
tervét csupán 98 százalékra telje-
sítette. Néhány dolgozó nem törő-
dik a minőséggel. Sok a selejtes 
áru. Ez különösen nagy baj az ex-
portnál, mert bizony nem egyszer 
küldték vissza a készárut Pestről a 
selejt miatt. 1 

A tanulás fontosságára is rámu-
tattak a gyűlésen. Az if júság fi-
gyelmét felhívták a továbbtanulás-
ra. Példaképül állították azokat a 
fiatalokat, akik az üzemből tiszt-
képző iskolára és a különböző fő-
iskolákra kerültek. Az üzemből a 
jövő tanévre három ifjúmunkás je-
lentkezett műszaki iskolára. Azok 
a fiatalok, akik itt az üzemben dol-
goznak, fejlesszók tovább tudásu-
kat politikai és szakmai téren egy-
aránt. Jó munkájukkal és tanulá-
sukkal járuljanak hozzá, hogy a 
anásodik negyedévi terv túlteljesí-
tésével behozzák az első negyedévi 
lemaradásukat. 

Az üzem dolgozói kritikát gyako-
roltak a Mélyépítő Vállalat felé. 
Modern mosdó épül az üzemben. A 
kitűzött határidő már rég letelt, de 
a mosdó még mindig nincs kész, pe-
dig nagyon hiányzik a dolgozóknak. 
Annak ellenére, hogy a kitűzött 
idő lejári, most is csupán két mun-
kás dolgozik az építkezésien s bizony 
nagyon lassan haladnak a munká-
val. 

Az Orion-bőrgyáx szakszertezeti 
gyűlésen az ÜB-titkár beszámolt 
az eddig elvégzett munkájáról. Is-
mertették az üzem eddig elért ered-
ményeit. A május 1-i versenyben 
az üzem dolgozói cserzőanyagtaka-
rékosságigal 8000 forinttal tették 
erősebbé népgazdaságunkat. Tuda-
tosította a vezetőség az üzem dol-
gozóival a szociális juttatásokat, 
beszámolt arról, hogy a negyedévi 
nyereségvisszafizetésből vettek egy 
rádiót, • gramofonnal és hozzávaló 
lemezekkel. Ismertették, hogy az 
üzem dolgozói közül kilencen men-
nek nyaralni a legszebb üdülőkbe, 
ahová azelőtt munkás esetleg csak 
dolgozni mehetett. 

Az ujszegedi Kenderszövőgyár 

dolgozói különböző időpontokban 
tartották a szakszervezeti gyűlése-
ket, A tagság megvitatta azokat a 

nagyrésze a hulladékgyűjtésben a 
legjobb eredményt elérőnek járó 
első díj — egy Csepel férfikerék-
pár — iránt mutat érdeklődést, de 
sokan vágyakoznak a második díj 
— egy fényképezőgép — után is. 
Zajosan szemlélik a kirakatban gú-
lába rakott futball-labdákat a sport-
kedvelők, akik — miközben elhatá-
rozzák, hogy „egységes támadást" 
intéznek a szinte szemétdombon 
heverő ócskavas és egyéb fémhulla-
dékok összegyűjtésére — megvitat-
ják a futball-labdák minőségét is. 

De rajtuk is túltesznek hangos-
ságban a kiállítót könyvek iránt 
érdeklődők, akik valóságos kis 
könyvankétot rendeznek a kirakat 
előtt. Ez nem is csoda, hiszen olyan 
könyveket láthatunk a kirakatban, 
mint például Fagyejev: I f j ú Gár-
da, Goncsárov: Zászlóvivők, Osz-

Egyetemeinken és középisko-
láinkban egyre több és több a 
munkás- és parasztszármazású hall-
gató. A kulturforradalom sikeres 
végrehajtása érdekében döntő fon-
tosságú, hogy a művészi pályákat 
is munkás- és parasztfiatalok, va-
lamint a néphez hű értelmiség 
gyermekei foglalják el. E cél érde-
kében a Színház, és Filmművészeti 
Főiskola vasárnap délelőtt féltizen-
egykor felvételi vizsgát tart a Ze-
nekonzervatórium nagytermében. A 
felvételi vizsgára jelentkező fiata-

problémákat, melyeket a négy szö-
vőüzem párosversenye felszínre ho-
zott. A verseny sikere érdekében 
fokozott jó munkára tettek fogadal-
mat. 

Javasolta a vezetőség, hogy az 
üzem kultúrgárdájál szervezzék 
ú j j á és állítsanak új kultúrfelelőst 
az élére, aki a kultúrgárda lagjait 
összetartja. ígéretet tettek, hogy a 
jövőben fokozottabban támogatják 
a kultúrvezetök és a kultúrgárda 
tagjainak munkáját. 

A ezövőüzemrész dolgozói • kriti-
kát gyakoroltak a bizalmiak felé, 
mert nem szei*vezték meg kellően a 
szakszervezti gyűlést. Sok dolgozó 
hiányzott. A műhely-titkár hibáit 
is elmondták, goromba a dolgozók-
kal, durván beszél velük és a meg-
győzés helyett erőszakosan lép fel 
a dolgozókkal szemben. 
Vincze Istvánné, a társadalombiz-

tosítási tanács felelőse felajánlotta, 
hogy megszervez egy -segélynyújtó 
brigádot, amelynek tagjai felkere-
sik beteg dolgozótársaikat és rend-
behozzák lakásukat, bevásárolnak, 
vagy megfőznek a számukra. Mar-
tonosi József elsőnek jelentkezeti a 
brigádba. Elvállalta, hogy segíl a 
brigád tagjainak fáivágni a főzés-
hez. 

Az Erőmű-lelep kazánházi bri-
gádja a koreai műszak alatt meg-
nyerte a koreai nép megsegítéséért 
indított műszak vándorzászlaját és 
most Ígéretet tett, hogy a gyűjtés-
ben is olyan jó eredményt érnek 
el, hogy a vándorzászló továbbra is 
az ő tulajdonukban maradhasson. 

* 

A szegedi üzemekben megtartóit 
szakszervezeti taggyűlések eredmé-
nyes munkál végeztek. Elősegítet-
ték azt, hogy a verseny lendülete 
tovább emelk< %jék, egész sor hiá-
nyosságra világítottak rá és meg-
jelölték a hibák kiküszöbölésének 
módjuk. Az eredmények mellett hi-
ba mutatkozik a gyűlések megszer-
vezésében. Több üzemben a bizal-
miak nem fordítottak kellő gondot 
a gyűlések előkészítésére, kevesen 
jelentek meg, vagy a megjelentek 
neon tudták, miről lesz szó a gyűlé-
sen. Természetesen ilyenmódon nem 
is vehették ki részüket kellően a 
gyűlés munkájából. Ebből a hibá-
ból a szakszervezeti bizalmiaknak 
azt a tanulságot kell levonni, hogy 
nem szabad a szakszervezeti mun-
kát a véletlenre bízni. A komoly elő-
készítő munka most is meghozta a 
gyümölcsét azokban az üzemekben, 
ahol a bizalmiak szívügyüknek tc. 
kintették a gyűlés sikerét. A szak-
szervezeti tagságnak sem szabad 
azonban a sültgalamvárás állás-
pontjára. helyezkedni, hanem segí-
teni kell a bizalmiakat a gyűlés 
előkészítésében, mert csak az együt-
tes munka tudja azl az eredményt 
meghozni, ami a munka további si-
kereihez szükséges. 

trovszkij: Az acélt megedzik. Kata-
jev: Távolban egy fehér vitorla, 
Petőfi összes költeményei, Lenin és 
Sztálin elvtársak életét ismertető 
könyvek és még nagyon sok más, 
hasznos és szórakoztató könyv. 

Egy biztos: mindazok, akik lát-
ták a kirakatot, azzal az elhatáro-
zással mentek haza, vagy munka-
helyükre, hogy minden elrejtett, 
vagy szétszórtan heverő fémhulla-
dékot előkerítenek és összegyűjte-
nek. Igy.a gyűjtés kétszeresen gyü-
mölcsözik. A hulladékok összegyűj-
tésével lehetővé tesszük az anyag-
takarékosság további növelését és 
népgazdaságunk erősödését, a jó 
gyűjtési eredményért pedig értékes 
díjakat nyernek a gyűjtők és emel-
lett az összegyűjtött fémhulladék-
ért még anyagi térítést is kapnak. 

lok szavalatokkal, énekszámokkal, 
színdarabra átdolgozott regényrész. 
letekkel adnak számot képességeik-
ről. A népünket és népünk szocia-
lista fejlődését szolgáló színjátszás 
és filmművészet fejlődésének érde-
kében minél több fiatal jelenjen 
meg a felvételi vizsgán, amely tel-
jesen ingyenes. Pártunk és Népköz-
társaságunk a legmesszebbmenő tá-
mogatásban és segítségben részesíti 
a főiskolára jelentkező hallgatókat, 
akik tanulásukkal fejdödő szocia-
lista kulturánkat szolgálják. 

Folynak az előkészületek Hód-
mezővásárhelyen a kulturvcrseny 
megyei döntőjére. A Béke Szálló-
ban — ahol a verseny lezajlik majd 
—. n színpad előtt lépcsőzetes do-
bogókat állítanak fel és igy az 
énekkaroknak nem kell összclor-
lóoniok a szinpadon, hanem kényel-
mesen és technikailag is jól elhr. 
lyczkedhelnek. A csoportok részérc 
öl külön szobát tartanak fenn öl-
tözésié, ahova hangszórót szerelnek 
be és közvetlen a szinpadlól tudják 
értesíteni idejében, hogy melyik 
csoporl következik Azoknak a cso. 
portoknak pedig, amelyek később 
kerülnek a szinpadra, az Allalános 
Gimnáziumban biztosítanak helyei. 
Itt telefonon és futárokkal értesítik 
őket, hogy mikor következnek. Az 

regész versenyt hangszórók közveit-
tik az uicára is. 

A 13-án és 14-én megérkező kui-
lúrcsoportokat a vasulállomáson 
zenekar fogadja, majd zászlókkal 
vonulnak fel a Kossuth-térre, ahol 
a szovjel hősi emlékművet megko-
szorúzzák és ezután kezdődik meg 
a verseny. 'A'z ünnepélyes megnyi-
tás 13-án, vasárnap délelőtt 9 órai 
kezdettel lesz. Az ünnepi beszédet 
Kis Imre elvtárs, a megyei tanács 
VB elnökhelyettese tartja. A cso-
portokat az üzemek, a tömegszer-
vezetek dolgozói nagyszámban ki-
sérik el. mert látnj akarják, hogy 
milyen sikert érnek el kedvenc 
színjátszó, ének- és tánccsoport-
jaik. 

K i k i n du l n ak a dön tőben 

Vasárnap sorrendben a követke-
ző csoportok indulnak a versenyen: 
Szentesi Kereskedelmi és Pénzügyi 
Szakszervezet népi tánccsoport ja, 
makói MSZT énekkara, makói MÁV 
színjátszói, makói MSZT népi 'ánc-
csoportja, szegedi Pedagógus Szak-
szervezet színjátszó csoportja, hód-
mezővásárhelyi Pedagógus Szakszer-
vezet énekkara, hódmezővásárhelyi 
\ll. kerületi DISZ. MNDSZ színját-
szói, hódmezővásárhelyi Pedagógus 
Szakszervezet színjátszó csoportja, 
szegedi közalkalmazottak népi 
tánccsoportja, - szegedi Egyetem 
énekkara, szentesi MÁV színjátszói, 
szegedi iparosfanulók népi tánccso-
portja, szegedi Kórház színjátszó 
csoportja, szegedi OKISZ népi tánc-

Berlin. (ADN) . A Német De-
mokratikus Köztársaság kormánya 
rendeletet adott ki a népszavazás 
rót. 

A Német Demokratikus Köztár-
saság kormánya a népi kamara 
1951 május 9-én hozott határoza-
tának megfelelően a következőket 
rendeli el: 

1. Németország remiiitarizálása 
ellen és a Németországgal 1951-
ben megkötendő békeszerződésért 
vasárnap, június 3-án, hétfőn, jú-
nius 4.én és kedden, június 5-én 
9 órától 20 óráig népszavazást kel; 
tartani. 

2. Minden szavazásra jogosult 
német férfinak, asszonynak és fia-
talkorúnak a népszavazási főbi-
zottság határozatának megfelelően 
Szavazócédulát kell átadni, amely-
nek szövege a következő: ,,Ellen -

csoportja, szegedi közalkalmazottak 
színjátszó csoportja, szegedi városi 
tanács énekkara, hódmezővásárhe-
lyi KIOSZ színjátszó csoportja, 
hódmezővásárhelyi Kötöttáru W 
népi tánccsoportja. 

Hétfőn az ünnepi beszédet Nagy 
Kirolyné elvtársnö, az MNDSZ me-
gyei titkárnője tartja, majd a hód-
mezővásárhelyi Magasépilési Válla-
lat énekkara, a szegedi Postás 
Szakszervezet színjátszó csoportja, 
a hódmezővásárhelyi városi tanács 
énekkara, a szegvári Kendergyár 
népi tánccsoporlja, a nagyiakt Ken-
dergyár színjátszó csoportja; a sze-
gedi Textil népi tánccsoportja. a 
hódmezővásárhelyi Magasépítési 
Vállalat szinjátszó csoportja, sze-
gedi MÁV énekkara, szegedi Ken-
derfonó szinjátszó csoporlja, a sze-
gedi Kenderfonó énekkara, a hód-
mezővásárhelyi MÁV népi tánccso-
portja. a makói Kereskedelmi és 
Pénzügyi Szakszervezet szinjátszó 
csoportja, makói Kórház népi tánc-
csoportja, szegedi Villamosvasút 
szinjátszó csoportja, a szegedi MÁV 
népi lánccsoportja, a szentesi Kör-
ház színjátszói, a szegedi Pedagó-
giai Főiskola énekkara, a szegedi 
MÁV színjátszó csoportja cs a sze-
gedi Kenderfonó népi tánccsoporlja 
indul a versenyen. 

Ennek alapján a csoportok ki-
számíthatják. hogy egy-egy szám 
körülbelül mennyi időt vesz igény-
be. A szereplést megelőzően egy 
órával már készenlétben kell áli-
niok', hogy a műsor zavartalanul, 
gyorsan peregjen. 

A verseny után a bírálóbizottság 
összeül, kiértékeli az eredményekei. 
Ezidő alatt a szegedi rendőrzenc-
kar hangversenyt ad a hallgatók-
nak, majd az eredménykihirdetés 
után befejeződik a lavaszi városi, 
iizemi ktiliurverseny megyei dön. 
tője. 

K e d v e z m é n y e n u t a z á s 

a k u l t ú r T c m r n y r e 

A szegedi dolgozók csoportos uta-
zás esetén 50 százalékos kedvez-
ménnyel utazhatnak vasárnap a 
kulturversenyre. A jegyigénylcseket 
ma, szombaton déli 12 óráig kell 
bejelenteni a városi tanács népmű-
velési osztályán. 

jzi-e Németország remii itarizálását 
és kívánja-e a Németországgal 
1951-ben megkötendő békeszerző-
dést? Igen vagy nem"? 

Aki a kérdésre ,.igen''.nel vá-
laszol, az az „igen"-nel megjelö't 
körbe keresztet rajzol. 

A rendelet a továbbiakban ki-
mondja, hogy a szavazás közvet-
len és titkos. Szavazásra jogosul-
taik mindazok, akik 1951 május 
31_ig betöltik 18. életévüket éa 
állandó lakhelyük Németországban 
van. Azok a fiatalkorúak, akik 
1951 május 31-én 16. életévüket 
betöltötték, de 18 évnél fiatalab-
bak, szintén szavazhatnak, szava-
zólapjuk azonban más színű, mint 
a felnőtt szavazóké. 

A rendeletet Walter Ulbricht mi-
iiiszterelnökhelyettes írta alá. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadijelentése 

Phenjan (TASzSz). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
május 10-én közölte, hogy a nép-
hadsereg egységei a kínai önkénte-
sekkel szorosan együttműködve, az 
egész arcvonalon továbbra is aktiv 
hadműveleteket folytatnak. Az 
utóbbi napokban az arcvonalon kü-

lönösebb változás nem történt. Egyes 
arcvonalszakaszokon a néphadsereg 
egységei az ellenség ellentámadá-
sait visszaverve, több mint ezerkét-
száz ellenséges katonát és lisztet 
semmisítettek meg, sebesítettek 
meg. illetve ejtettek foglyul, továb-
bá lelőtték az ellenség 5 repülőgé-
pét. 

Vasárnap délelőtt tartják meg a felvételi vizsgákat 
A ZENEKONZERVATÓRIUMBAN 

a Színház és Filmművészeti Főiskolára 

Halálra ítéltek egy fegyverrejtegető kulákot 
A pécsi megyei bíróság büntető-

j tanácsa a május 11-én megtartott 
statáriális tárgyaláson halálra ítél-
te Ács József 54 holdas tormási ku-

lákot, mert lakásán katonai fegy-
vert, két forgópisztolyt és nagy-
mennyiségű töltényt rejtegetett. Az 
ítéletet végrehajotlák. 

Á kommunizmus építése a Szovjetunióban 
Előadás a k ö r ö s Csillag-moziban 

Vasárnap délelőtt 9 órakor a Vö-
rös Csillag-moziban „A kommuniz-
mus építése a Szovjctuniób-ii" 
címmel egybekötött előadást tarta-
nak. Ezen az előadáson a népne-
velök, békebizottsági tagok és hé-
kebizoftsági titkárok s az előadás 
iránt érdeklődő dolgozók megismer-
kednek azzal a harccal, amelyet a 
szovjet nép vív a Bolsevik Párt 
irányításával a kommunizmus mi-
előbbi felépítéséért. Az előadás ke-
retéhen bemutatott filmen látják 

majd azokat a hatalmas gépeket, 

amelyek hűséges segítőtársként 
szolgálják a dolgozókat. 

Az előadás a szegedi dolgozók-
nak nagy segítséget nyújt ahhoz, 
hogy világosabban láthassák: ho-
gyan kell nekünk is dolgozni, har-
colni azért, hogy ötéves tervünk si-
keres megvalósításával is kövessük 
a kommunizmust hősiesen építő 
szovjet nép példáját. 

'A'z előadást a „Bolsevik Párt úl-
jn" című előadássorozat keretében 
rendezik meg. 

Kié lesz a kerékpár, vagy a fényképezőgép? 

Azé, aki legjobb eredményi ér ei a témgyüjtd héten! 

A Német Demokratikus Köztársaság 
kormányának rendelete a népszavazásról 
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Egyénileg gazdálkodó parasztok is résztvesznek 
termelőcsoportunk ünnepi értekezletén 

(Tudósítónktói.) A Táncsics-
tszcs hétfőn ünnepi értekezletet 
tart. Ar. értekezleten kiértékelik a 
csoport eddig elvégzett munkáját . 
Az értekezlet előtt a vezetőségi 
üiésmi az intézőbizottság meg . 
vizsgálta már, hogy a csoport 
teljesítette-e maradéktalanul a 
kongresszusi határozatokkal kap-
csolatban reáháruló feladatokat és 
meghatározta, hogy mik a tenni-
valóik a jövőben, felemelt öt-
éves tervünkre vonatkozóan. 

Az értekezleten megbírálja a 
tagrág, hogy a vezetőség ú jravá . 
Jasztá&L.után, az új vezetőség ki-
éntemelt.e.e a beléje helyeselt bi-
zalmat. A vezetőség viszont a 
tagságot bírálja meg, hogy jó-
minőségü munkájával hogyan vet-
te ki részét a tavaszi munkák ei'-
végzéséből. Megvizsgálják az érte. 
kfzieten, hogy hogyan teljesítet-
ték a tavaszi mezőgazdasági mun-
kák során az ütemtervet. Teljesí. 
tették-e a brigádok, munkacsopor-
tok és egyes tagok eddigi verseny-
vállalásukat. mik voltak ezen a 
téren a hibák és hiányosságok, 
hogyan javították ki, illetve, te. 
váböi munkák során hogyan ja- j 
vítják majd ki azokat. 

Beszélünk arról is az értekezle-
ten, hogy a soronkövetkező nö_ 
vényápolási munkánknak milyen 
dönlö jelentősége van a többter-
melés szempontjából, ha ázt idő-
ben és jól 'elvégezzük, ha nem 
hagyjuk elgyomosodni földjein-
ket. Elhatározzuk az értekezle. 

ten, hogy a tovtábbi beruházások 
folytatásaként a már korábban 
tervbevett 24 karapácsos villany-
motoros darálót rövidesen felállít-
juk, továbbá épületátalcikítássai 
egy raktárt és egy irodahelyisé, 
get létesítünk. 

Megtárgyaljuk az értekezleten 
az aratási előkészületeket is. 
Eldöntjük, melyik búzatáblát 
h: gy.iuk vetőmagnak és azt min-
den idegen növénytől haladéktala-
nul megtisztítjuk. Megvizsgáljuk 
azí is, hogy csoportunk további 
erősítése, fejlesztése céljából meg-
tettünk-e mimtent annak érdeké-
ben, hogy a környékünkön lakó 
és földszomszéd dolgozó parasz. 
tokkal a szoros jóbaráti kapcso-
latot kiépítjük. 

Végül, de nem utolsó sorban 
megvizsgáljuk az értekezleten fz t 
i.. hogyan folytatjuk a harcot 
az ellenség, a kulákság aknamun-
kája ellen, akik látják eredmé-
nyeinket és még dühösebben tá. 
mádnak. 

Értekezletünket még ünnepélye-
sebbé teszi az a tény, hogy a cso-
porton kívüli dolgozó paraszttá, 
gunkfoól is többen megjelennek, 
mert érdeklődnek csoportunk bel-
ső élete iránt. Egyénileg dolgozó 
paras.z.ttársainkat felkérjük, hogy 
ainél többen jelenjenek meg az ér-
tekezletünkön, amelyre szeretettel 
meghívjuk őket. 

Katona Antal, 

Y Táncsics-tszcs párttitkára 

A VÁROSI TANÁCS HÍREI 
Értesítem a lakosságot, hogy a 

-selyemhernyók ltikeltetése megtör-
tént. Séyem tenyésztésünk emelé-
se érdekében minél több tenyésztő 
sürgősen jelentkezzen a selyem-
hernyók és a tenyésztő.papirok 
átvétele végeit Nyilasi József ki-
keltetöné!. Kossuth Lajos-sugár-
út 72. szám alatt,- a földművesszö-
vetkezet darálójában. A gubó be. 
váltási ára kilogramonikint 16 fo-
rint és 4 méter kedvezményes 
texti'áru utalvány. 

Az épületek tulajdonosai, vagy 
kezelői kötetesek bejelenteni a le. 
bontásra megérett, ki nem javí tha. 
tó laké - mei.'ék- és üzemi 
épületeiket. A bejelentés határide. 
je: 1951 május hó 20. A bei'len-
lés he'ye Városi Bérház, I I . eme-
let, 221. számú szoba. Bejelen. 

tésá űrlapot is ott lehet kapni. A 
bejelentés elmulasztása bünteten-
dő cselekmény. 

• 
Ilrtesítem Szegíd város hús . 

ellátásban részesülő lakosságát, 
hogy május 12-től kezdive a dol-
gozók és családtagjaik munkahe-
lyükön. míg a nyugdíjasok, OTI-
járadékosok s a nem Szegeden 
dolgozó szegedi lakosok a Bérház 
udvarában vehetik á t ' húsjegyei, 
ket. 

A 71. számú jegy 1, 2. kocká-
jára 10—10 dkg hús (vagy ló . 
húsból 20—20 dkg). 

A 73. számú jegy N l-es koc-
kájára 10 dkg hús (vagy lóhús-
ból 20 dkg), 9. szelvényére 10 
dkg hentesáru. 

A 72. számú jegy 9. szelvényé-
re 10 dkg hentesárú szolgáltatha-
tó ki. 

MNDSZ.H1RKK. 

A Postás MNDSZ-csoport sztjni-
balon délután fél 6 órakor a Fő-
posta kultúrtermében orvosi elő-
adással egybekötött nőnapot lart. 

DISZ-HIREK. 

A DISZ városi bizottsága ma dél-
után 6 órakor a DISZ olvasókörök 
vezetői részére megbeszélést tart 
l'ontos megjelenést kérünk. 

MSZT-HIREK. 

A Magyar-Szovjet Társaság mó-
ravárosi szervezete vasárnap este 7 
órakor MSZT.napot tart műsorral 
egybekötve. Mindénkit szeretette! 
vár a Vezetőség. 

D É F O S z - H I R E K 

A külsőbaktói iskolában május 
13_án délután 3 órakor paraszt-
gyűlés.' 

13-án délelőtt 10 órakor a Pető-
Fi telepi DÉFOSZ-helyiségbcn tag-
gyűlés. 
' A felsővárosi DÉFOSZ Vásárhe-

lyi-sugárúti helyiségében 14-én dél-
után 3 órakor taggyűlés. , 
A baktói DÉFOSZ-helyiségben 13-

án délelőtt, 10 órakor a gyümölcs, 
termelők egyéni szövetkezete tart 
gyűlést. 
" Az alsóvárosi DÉFOSZ 12-én es-

te 8 órakor dülöfelelős értekezle-
tet tart. 

2 DARAB négyhónapos süldő e l . 
adó. Kossuth Lajos-sugárút 101. 
BOZSÓ MIHÁLY névre szóló 
igazolványaimat elvesztettem. Ké. 
rem a becsületes megtalálót, mi-
vel számára értéktelen, adja le 
nz igazolvány címére. 7715 
ELVESZETT egy fehér gyapjú 
kötöttsapika. Kérem a becsületes 
megtalálót, adja le a kiadóban. 
43-as. JO állapotban lévő gumi-
csizmát veszek. Solymosi, Marx-
tér 8 sz. 7705 
N É G Y K E R E K Ű kézikocsi és egy 
hasznátt ajtó tokkal eladó. Ma-
kai, Debreceni.u. 18b. 27561 
30 MÁZSÁT biró laposkocsi el-
adó. Cserzy M..u. 25. szám. 

3 +l-es STANDARD rádió el_ 
adó. Érdeklődni: délelőtti órákban, 
Keiemem-u. 8., I . em., 3. 
ELVESZETT pénztárca pénzzel, 
csütörtökön a központi villamos-
megál'ónál. Kérem a megtalá'ót. 
adja le a kiadóban. 7710 
GYUMÖLCSSZALLITO kocsi és 
toalett tükör eladó. Kossuth-
u 21. 

NAGY B. tárogató eladó. Szeged. 
Pál f i .u . 11. szám. 7667 
ARATNI valót keresek. Cím: Ee_ 
keteszél 451., Sági Lajos. 

ASZTALKA lámpával, csillár, fi-
nom férfikesztyű eladók. Petőfi 
Sándor-sugárút 46. I emelet bal. 

8—4-ig. 7649 

JOÓ Ferenc órajavító műhelyét 
Lenin-utca 17. szám alá helyezte 
át. 

Szemüvegiaviiás ] 
Műszaki fényképezés 

L I E B M A N N . Kelemen a U 'eieion 48-35 

E L A D Ó szőnyeg, slelázsi és egy ke-
rek asztal Kossuth Lajos-sugárút 
23.. földszint 2. 7717 
S A J A T T E R M É S U pusztamérgesi 
zöld-fehér fajborok litereként ki-
mérve kaphatók. Icngyel-ulca 12. 

Csongrádniegycl Ingatlanközvetítő 
Vállalat közli: 

SZOBA-konyhás, előszobás lakás 
átadó. Ugyanott búlor, tüzelő azon-
nal eladó Zoltán-Utca 17, Mészá-
ros. 1004 
JÓKAI-utca 4 számú ház fél-, vagv 
negyedrésze eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 7711 
MAGÁNHÁZ Rokkant-telepen a 
t.omniczi-utcában eladó. Tud,: Fa-
ragó-utca 32. £7568 

; 100-as Szaksz motorkerékpár el-
adó. Megtekinthető vasárnap, Zol-

1 lán-utca 8. 7725 

* l'art k irek 
— — 

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

Felhívjuk a középfokú politikai 
iskola egyéni tanulóinak figyelmét, 
hogy a soron következő tanulókört 
t2_én, szombaton délután tí 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 cime: „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. 

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 

Értesítjük az alapszervezeteket, 

hogy a politikai iskolában Rákosi 

elvtárs I I . 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 Propaganidíaanyag 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. 

Értesítjük az alapszervezeteinkel, 
hogy a Gerő elvtárs II. kongresszu-
son mondott beszéde megérkezett. 
Átvehető délelőtt 9 órától a Párl-
oklatás Házában. 

Agit. Prop. Osztály. 

Értesítjük az alap- és középfokú 
hallgatókat, hogy a jövő héten a 
politikai iskolákat 15-én, kedden 
tartjuk. 

Agit. Prop. Osztály. 

A Szervezési Osztály instruktorai 
szombaton, pontosan 2 órakor fel-
tétlenül jelenjenek meg a Szerve-
zési Osztályon. 

Szervezési Osztály. 

* 
A SZEGEDI PÁRTOKTATÁS HÁZA 

í-KOUHAMJA 
Május 16, szerda. Előadás és 

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

Agit. Prop. Osztály. 

N A P I R E N D 

1951. május 12, szombat. 

' MOZ I 

Szabadság (tel. 40-25) fél 7, 
fél 9: A költő ifjúsága. (Puskin éle-
téről). Május 18_ig. 

Vörös Csillag (lel. 33-44)' fél 7, 
fé< 9: Távol Moszkvától. (Május 
i6_ig). 

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

A Fáklya-moziban vasárnap dél. 
elölt 9 órakor „A költő ifjúsága" 
(Puskin), ifjúsági előadás. 11 óra-
kor filmmatiné, bemutatásra kerül 
a „Becsületbíróság" című film. 

SZ ÍNHÁZ 

Széles mező. 
Bérleiszünetben. (*A szinház bér-

lői jegyeket bérleti áron válthatnak). 
Szombat. vasárnap délután és 

este, hétfőn délután és este. 
Az előadások kezdete délután 4 

és este fél 8 órakor. 

* 
A technológiai könyvtár nyitva 

hétköznap 2—9-ig, vasárnap 9—13 
óráig 

* 

FEKETEVÁGÁS MIATT szigorú 
bűnvádi eljárás indult ilj. Dóczi 
András szegedi lakos ellen, aki en-
gedély nélkül vágott le egy bor-
jút. 

A SZEGEDI Zenepedagógus Mun-
kacsoport második nyilvános nö-
vendékhangversenyét 12-é.n, szom-
baton délután 6 órakor tartja a Ze-
nekonzervatóriumban. 

Nagyszabású sportesemenyek Szegeden 
vasárnap és hétfőn 

Érdekes sporteseményeket ren-
deznek vasárnap és hétfőn Szege-
den. A vasárnapi sportműsort dél-
előtt 9 órakor a Széchenyi-téren 
térzenével nyitják meg. A térzene 
ulán fél 11 órakor országos ház-
lömbkörüli motorkerékpárversenyt 
rendeznek a Széchenyi-téren és kör-
nyékén, Vasárnap délután • fél 3 

órakor a Lokomoliv sporttelepen ál 
Szegedi Lokomotív és a Szolnoki 
Lokomotív játszik NB. I I . osztályú 
bajnoki mérkőzést. Ezután fél ötkor 
a Szegedi Honvéd és a Csepeli Va-
sas játszik NB. I. osztályú bajnoki 
mérkőzést. 

A hétfői sportműsort vasárnapi 
lapunkban közöljük. 

Verseny a legjobb MHK-üzem címért 
'A' szegedi Textilkombinát sport-

köre versenyre hívta ki a Győri 
Állami Fonó és a pápai Textilmű-
vek sportkörét a legjobb MHK üze-
mi sportkör címéért. 

A verseny célja — mondja a ver. 
senyfelhívás — a békénk megvédé-
sét és a szocializmus felépítését 
szolgáló ötéves tervünk minélelőbbi 
megvalósítása érdekében .mindent 
meg keli tennünk, így a testneve-
lési és a sportmozgalomban is, 
hogy a feladatainkat sikeresen tud-
juk megoldani. Feladatunk: az 

Vasárnap Sz. Honvéd—Cs. Vasas 
NB l-es mérkőzés .Szegeden. 

Vasárnap délután 5 órai kezdet-
tel kerül lejátszásra a Lokomotív-
sportpálván az Sz. Honvéd—Cs. 
Vasas NB l-es labdarugó merkő. 
zés. Előtte 3 órai kezdettel az Sz. 
Lokomotiv—Szolnoki Lokomotív 
NB M-es mérkőzést tartják meg. 
Mindkét mérkőzés iránt nagy ér-

i deklödés nyilvánul meg. 

Megkezdődnek a városi asztali-
teniszbajnokságok. 

Szegeden vasárnap 58 férficsapat 
részvételével megkezdődnek a váro-
si asztalitenisz csapatbajnokságok 
küzdelmei. A női csapatbajnoksá-
gok mérkőzései május 20-án kez-
dődnek 14 csapat részvételével, 

összeállítások a Szeged—Diósgyőr 
kardcsapat mérkőzésre. 

Vasárnap délelőtt 11 órai kezdet-

tel tarlják meg a Szeged. Diósgyőr 

városok közötti hatos kardcsapat, 

versenyt a Hungária nagytermében. 

Az érdekesnek Ígérkező küzdelemre 

a két város a következő csapattal 

áll ki. Szeged: Magay, ör.ley, Kiss, 

Szobonya, Mónus, Török. Diósgyőr: 

Csiszár, Lengyel, Tóth, Pillér, Ka-

sza, Kelemen, Tavaly az összecsa-

pásból 19:17 arányban Diósgyőr 

kerüli ki győztesen. Most a szegedi 

csapat az esélyes. 

ÚSZÁS. 

A Szegedi Petőfi, Szegedi Dózsa 

és a Budapesti Tipographia vasár-

nap délután 3 órai kezdettel az új-

szegedi uszodában úszóversenyt 

rendez. ; 

A megyei I. osztályú bajnokság 

állása 

Az eddigi bajnokiak során esak 
a Makói Lokomotív és a Postás 
nem szen vedéit vereséget. 
1. H. Dózsa 9 26: 5 16 

2. Makói L. 8 26: 8 14 

3. Sz. Postás 8 32:13 14 

4. Sz. Dózsa 8 22: 9 11 

5. Dorozsma 8 27:20 11 

6. Sz. Petőfi 9 23:19 11 

7. Sz. Honvéd 8 17:11 10 

8. Szőreg 9 17:33 7 

9. Csongrád 7 10:11 6 

10. Vörös L. 8 12:23 5 

11. Mindszent 8 15:24 4 

12. Szentes 7 8:17 4 

13 Sz. Lokomotív 8 14:24 ••> 

14! Kistelek 8 10:24 O 

15. Szeg. K. 9 9:27 3 

Szeged város sakkbajnokságának 
küzdelmei. 

Szeged város 1951. évi egyéni 

sakkbajnokságáért folyó verseny 

első része befejeződött. A döntőbe 

jutott 14 kiváló játékos erőviszo-

nya kiegyensúlyozott s így min-

den pontéri nagy küzdelem folyik. 

A hetedik forduló után a vezetők 

sorrendje a következő: 1. Dr. Ba-

kos 6, £. Simon 5.5, 3. Szántai 5, 

MHK testnevelési rendszerrel a dote 
gozók széles tömegeit bevonni a 
sportolásba, hogy a termelő mun . 
kára edzett és erős dolgozókat ne-
veljünk. 

A versenyfeltételekben többek kö-

zött szerepel az is, hogy június 30-

ig minden aktiv sportoló elérje a 

termelésben a 100 százalékot, az 

aktiv sportolók számát 15 száza-

lékkal felemelik és a szerzett ta . 

pasztalatokat átadják a versenyben 

lemaradóknak. 

4—6. Konrád, Mosonyi, dr. Tarnai 
4.5 pont, 'A' hátralevő hat forduló-
ban még fokozódik a küzdelem a 
város sakkbajnokságáért és a 
csongrádmegyei bajnokságban való 
részvételért. 

Rossz Idő esetén is megtartják 
a vasárnapi motoros versenyt 

A Szegedi Honvéd motoros szak. 
osztálya vasárnap délelőtt fél 11 
órai kezdettel rendezi meg első 
liáztömbköriili motoros versenyét a 
Széchenyi-téren és környékén. Az 
országos kiírási gyorsasági verseny-
re eddig 93 nevezés történt. A 
nagyszabásúnak ígérkező viadalt 
rossz idő esetén is megtartják, a 
küzdelmeken az ország legjobb ver-
senyzői indulnak, A. versenyt 1000 
méteres körökkel rendezik meg a 
következő útvonalon: Széchenyi-
tér, Városháza, Kiss.utca, Kigyó-
ulca, Bajzsy-Zsitinszky-utca, Köl-
csey.utca, Lenin-utca. 
N Á G Y A R A N Y Ü SPORTESEMÉ-

N Y E K 

zajlanak le május 13-án és I4.én. 
A 13-i, vasárnapi sportműsor dél. 
előtt fél 11 órakor háztömbkörü'i 
motorversennyel kezdő'dik. A mo-
torverseny előtt 9—fél 11-ig tér . 
zene. Délután fél háromkor a Lo . 
komotfv sporttelepen a Szeged; Lo-
komotív és a Szolnoki Lokomotív 
között NB I I . bajnoki mérkőzés 
Fél ötkor pedig a Szegedi Honvéd 
és a Csepelii Vasas között NB. I. 
osztályú bajnoki futba'ilmérközés* 
A 14_,i hétfői sportműsort követ, 
kező számunkban közöljük. 

A RÁDIÓ MAI MŰSORA: 

MÁJUS 12. SZOMBAT 

Kossuth, rádió 

7 Kórusok. 7.15 „Tisza partján 
elaludtam", népdalfe'dolgozás. 8 
Szovjet művészek énekelnek. 11.30 
Erenburg irása. 12.30 A Rádió né-
pi zenekara játszik. 13.15 Az Ál-
lami Operettszínház zenekara j á t . 
szik. 14.10 Fiatalok hangverse-
nye." 14.30 Elbeszélés. 15 Népze-
ne, 15.30 Ipari szaktanfolyam. 
15.45 Állami vállalatok hírei. 15.55 
Kultúrhíradó. 16.10 Szovjet 
pok — szovjet emberek. 16.20 Is-
kolások rádiója. 17.10 Hangver-
seny a moszkvai rádió műsora, 
ból. 17.50 Falurádió. 18.25 A 
X IX . század magyar dalai. 20.20 
Tíz perc sport. 20.30 Majális. 
21.30 Két elbeszélés. 22.25 Tánc 
éjfélig. 

Pctőfi .rádU 
7.05 Keringők. 7.35 Reggeli 

hangverseny. 9.45 Görög gyerme-
kek műsora. 10.10 Enek és zon-
gora. 10.50 A Budapesti Zongora, 
hármas játszik. 15 Táncos operett-
részletek. 15.40 Játék a tűzzel. 
Regényismertetés. 16 Zenei újság. 
16.40 Sziv kü'di szívnek. 17.10 
Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.40 
Hanglemez. 17.55 Lengyel nép-
dalok. 18.40 Szórakoztató zene a 
moszkvai rádió műsorából. 19 
Gordonka és zongora. 19.20 Köz. 
vetítés a Nemzeti Színházból. 
22.20 Tarka muzsika. 

Vasárnap és hétfőn gazdag műsorral szerepe! Szegeden 
a Tiszántúli Nagycirkusz 

A Szegedre érkezett Tiszáníúli 
Nagycirkusz szombaton, vasárnap 
és hétfőn gazdag szórakozási lehe. 
tőséget biztosít a szegedi ifjúságnak 
kedvezményes előadások rendezésé-
vel. A szombati előadás délután 4 
órakor kezdődik, vasárnap és hét-
főn pedig délelőtt 9 órakor kez-
dődnek az előadások "A'z előadáson 
tréfás erőmutatványok, állatszámok, 
kulyák, elefánt és ló, akrobatikus 
mutatványok kerülnek bemutatás-
ra. A belépődíj egységesen 150 fo. 
rint. A cirkuszt a Valéria-téren ál-
lították fel. • 

A közép- és általános iskolások 

a jegyeket az iskolákban kapják 
meg, A fiatalság lehetőleg csopor-
tosan tekintse meg az e'űedásokat. 
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