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és szénabetakarítás
sikeres
végre
Biztosítsuk idejében minden doigozó részére A növényápolás
hajtása
érdekében
Csongrád
megye
tanácsa
az üdülést
versenyre hívta Békés megye
tanácsát
! Pártunk II. kongresszusa meg- sül. Az üzemek által jutalom szocialista
szabta azokat a feladatokat,
amelyeit felemelt ötéves tervünk
megvalósítása érdekében végre
kell hajtanunk. Eddig soha nem
látott építkezések folynak ha.
adukban, ami a munkanélküliség
felszámolását eredményezi. Az
ipar területén emelkedik a dolgozók sízáma,
de szoporodik
azoknak a száma is, akik a
mezőgazdaság szocilalista ágá.
ban akarnak dolgozni. Ezek a
jelenségek arra figyelmeztetik
üzemeink, vállalataink és mezőgazdaságaink szocialista szektorban lévő társadalmi biztosítási tanácsokat és bizottságokat,
hogy munkájukat javítsák meg,
a hiányosságokat, hibákat számolják fel, hogy a Pártunk által
kitűzött fokozott
feladatokat
meg tudják valósítani.
Üzemeink társadalombiztosítási
tanácsainak
munkájában leggyakrabban előforduló hiba és
hanyagság a szabadságolás és az
üdültetés terén tapasztalható. A
dolgozók szabadságolásiát a Munka Törvénykönyve előírja, rész.
leiesen szabályozza. A Törvénykönyv értelmében a dolgozók be.
vonásával évi
szabadságolási
ütemtervet kellett készíteniük az
üzemek, vállalatok vezetőinek.
A szabadságolási ütemterveik
elkészítésénél azonban komoly
hiányosságoü; vannak üzemeinkben.
Az
ütemterv
összeállítása
előtt a legtöbb esetben nem kérdezik meg a dolgozóktól, hogy
mikor szeretnék a szabadságot
igénybevenni. Ebből következik
ezután, hogy a szabadságolási
ütemterv, — ha elkészül is —
igen gyakran
csak
papíron
marad.
A vállalatvezetoség nem gondoskodik a munika olyan irányú
megszervezéséről, hogy a dolgozók szabadságolását biztosítsák. Ez történt a szegedi DÉMA
Cipőgyárban is, ahol a tűződékből és a szabászatból 2—3 napos
szabadságra küldték a dolgozóknak mintegy 50 százalékát. Van
olyan dolgozó is, aki már kétszer volt ilyen szabadságon. Ez
a kiragadott eset is az-t mutatja,
hogy a vállalatok vezetői nem
veszik figyelembe a
Munka
Törvénykönyvének azt a részét,
amely kimondja: „a szabadságot
lehetőség szerint egyszerre, legfeljebb azonban két részletben
lehet kiadni."
Pártunk vezetésével lehetővé
vált, hogy a dolgozók megérdemelt szabadságukat az ország
legszebb helyein töltsék el.
A SZOT 340 üdülőjében szere,
tettel várják a nyaralókat. Az
ötéves tervben eddig elért hatalmas termelési eredményeink lehetővé teszik, hogy a kétheti
SZOT-üdülés
költségeinek 80
százalékát az állam fedezne és
csak 20 százalékát kell a dolgozóknak fizetniük, mégpedig
jövedelmük arányában.
Azok a dolgozók, akiknek havi
keresete 700 forint, vagy annál
kevesebb, mindössze 70 forintot
fizetnek két hétre. Azok, akiknek fizetése 700—1200 forint
között van, 112 forintot, akik
1200—1500 forint köcött keresnek 168 forintot, 1500 forinton
felüli keresetnél pedig 210 forin.
tot fizetenek kétheti SZOT-üdülésért. Ha valaki egy hetes üdülésben vesz részit — erre is lehetőség van —, akkor a két hétre
megállapított díj felét kell kifizetnie. A dolgozók hozzátartozói,
házastársa és 14 éven felüli iskolás, még nem kereső gyermeke is kedvezményben része-

üdülésre javasolt sztahánovistálc
díjmentesen üdülhetnek. Az 1—5
éves gyermekek üdülését pedig
külön erre a célra szolgáló üdülő
helyen teljes egészében az állam
fizeti, még akkor is, ha az anya
három, vagy több gyermekét
viszi magával.
Biztosítja
alkotmányunk a
dolgozók részére az üdülésihez
való jogot és lehetőséget is.
Ezért kell jól előkészítenie az
üzemek vezetőségeinek a szabadságolásokat. •
A szabadság idejét a dolgozókkal
egy
hónappal előbb
ismertetni kell. A szabadságra
menők névsorát idejében ki kell
függeszteni az üaambem, műhelyrészben.
Jó példával jár elől ezen a
téren a szegedi Textilkombinát,
ahol a dolgozók nevét és szabad,
ságidejét a műhelyekben kifüggesztik. Csak ilyen tervszerű
munkával lehet biztosítani a
szabadságolás
zavartalanságát.
Ugyanezt a helyes gyakorlatot
valósította meg a hódmezővásárhelyi Kórház is, ahol május
hónapban ismertetik a júniusban
szabadságra menők
névsorát
Sajnos, ilyen
tervszerűséggel
még eddig nem sok üzem dicsekedhet.
A szabadságolás elaprózása,
a szabadságolási ütemterv semmibe vevése miatt dolgozóink
üdültetése is nehézségekbe üt.
kőzik. Megtörténik, hogy azok a
dolgozók,
akik jó munkájuk
után üdülésre vannak javasolva,
mire a beutaló megérkezik, nem
tudnak elmenni üdülni, mert —
függetlenül a szabadságolási és
üdültetési ütemtervtől —, már
hamarabb el küldték őket szabadságra.
Hiába
végez
felvilágosító
munkát az üdültetés érdekében
akár az üzemi bizottság, akár
pedig a
társadalombiztosítási
tanács, ha az elkészített ütemtervet a gyakorlatban nem tudja
megvalósítani.
Az üdültetés a. jól végzett
munka jutalma. Mégis a szegedi Bútorgyárban — ahol a
sztahanovisták mellett van még
jó néhány élenjáró dolgozó —
társadaloma z üzemi bizottság
biztosítási tanácsa nem törődik
azzal, hogy a dolgozók szabadságuk ideje alatt kipihenjék magukat, mert nem tudatosítják
eléggé az üdülés jelentőségét,
fontosságát. Ennek tudható be.
hogy ez év első négy hónapjába,?;
az üzemből senki sem volt üdülni.
Ugyanez a helyzet az Ujszegedi
Ládagyárban is.
A hiányosságok azt mutatják,
hogy az üzemek társadalombiz
tosítási felelősei nem tekintik a
dolgozók szabadságolását, üdültetését egyik legfontosabb feladatuknak.
Üzemi bizottságainknak sokkal
nagyobb gondot kell fordítani ok
a dolgozók pihenésének biztosítására. egészségük védelmére,
arra. hogy a dolgozók szabadságukat ütemterv szerint kapják
meg. ne pedig elaprózva és minél több élenjáró dolgozó vegyen
részt az üdültetésben. Sokkal
nagyobb gondot kell az üzemek
vezetőségeinek mindezekre fordítani. Megköveteli ezt tőlünk
felemelt ötéves tervünk, a szocializmus építésének meggyorsítása,
megköveteli az éleződő nemzetközi helyzet és az, hogy a béke
megvédése érdekében több és
magukat, vidám, újúlt
erővel
jobb munkát végző dolgozóink
szabadságuk alaitt kipihenjék
végezhessék tovább munkájukat.

Csongrád megye tanácsának végrehajtó bizottsága 1951 május 22én tartott ülésén — többek közölt
— behatóan foglalkozott
a megye
lerületén folyó növényápolási
és
szénabetakarítási
munkálatokkaL
Megállapította,.
hogy
növényeink

kedvező fejlődésével
megnövekedtek a feladataink is. A földművelésügyi minisztérium felhívására a
végrehajtó bizottság újra foglalkozott a növényápolási és szénabetakarítási munkálatokkal, tekintettel
arra, hogy az állami gazdaságaink,

A növényápolás, a szénabetakaritás munkálatainak elvégzése és a szocialista munkaverseny
kiszélesítése érdekében párosversenyre hívjuk kl Békés megyét az alább felsorolt pontok alapján:

0

A felemelt ötéves terv mezőgazdasági részének tc'jcsítése érdekében az előirt termelést átlagok túlszárnyalása végett a növényápolási
munkáknál előírt agrotechnika! eljárásokat az alábbiak szerint hajtjuk végre:
Kapásnövénycink fejlődését elsőrendű fon® tossággal kezelve a megye területén az
összes cukorrépát május 27-ig, a gyapotot május
28-ig, a kukoricát és napraforgót május 31-ig megkapáljuk és megegyeljük; minden más kapásnövényűnket szintén május 31-ig megkapáljuk.
Tavaszi gabonafélék
(rostlen, rostkender,
stb.) vetéséből a gyomokat még magkötés
előtt, úgyszintén mesgyéken, utakon, árkokban
található gyomokat ugyancsak megkötés előtt június
5-ig kiírtjuk, illetve lekaszáljuk.

termelőszövetkezeleink és szövetkezeti csoportjaink, valamint
egyéni
dolgozó parasztságunk körében egyre fokozódik a szocialista munkaverseny szelleme.
Ezért
az
alábbi
határozatot
hozta:

1

2.1 A kétéves állattenyésztési lerv végrehajtása
* ' érdekében a téli takarmánybázisunkat az
alábblak szerint kívánjuk biztosítani:
Lucerna- és szénaterinésiinket május 26-ig,
a
réti szénatermésünket június 5-ig beszárít,
va betakarítjuk. Ezen munkálatoknak
a megadott
határidőkig való elvégzését azáltal biztosítjuk, hogy
a megyénk területén folyamatban
lévő munkaverseny kiszélesítésének olyan segítséget nyujtunk. amelyet megkíván gazdag termést
Ígérő növényeinknek
az ápolása, illetve a betakarítása.
Felkérjük Békés megye tanácsának végrehajtó
bizottságát, hogy a növényápolás és a szénabetakaritás munkálataiban kitűzött határidők szerint fogadja el versenykihívásunkat és járu'jon hozzá ahhoz, hogy ezen a versenyen keresztül a több és
jobb termés elérésével erősítsük népgazdaságunkat,
védjük a békénket és építsük
a szocialista hazánkat.
Papp Sándor
Dr. Boros Kálmán
VB-elnök.
VB-titkár.

Kiskirályság tanácsa végrehajtó bizottságának versenytelhívása
a megye dolgozó parasztságához
Kiskirályság község tanácsa végrehajtó bizottságának május 23_i,
szerdai rendkívüli ülése vitatta meg
a földművetésügyi miniszter felhivását a növényápolással és
szénalbetakaritással kapcsolatban.
A végrehajtó bizottság megállapította, hogy ennek a miniszteri
felhívásnak — Kiskirályság szempontjából is — rendkívüli jelentősége van. Ezért elhatározták, hogy
a munkák sikeres elvégzése érde.
kében a község valamennyi mezőgazdasági dolgozóját termelési csa.
tába inditják. Legelőször megszervezik a termelőszövetkezetek egymásközti versenyét és biztosítják,
hogy azok példaadóan kivegyék részüket a munkából; a rejtett munkatartalékok felkutatásával viszont
az állami
gazdaságot
juttatják
megfelelő számú munkaerőhöz.
Ezzel
párhuzamosan
rendkívül
'ontos feladatnak tartják az egyé.
nileg dolgozó parasztság versenynozgalmának kiszélesítését is. Az
Jgyéni dolgozók körében röpgyűléseken ismertetik a földművelésügyi
miniszter felhívását és annak nem_
zetgazdasági jelentőségét. Elhatá•ozíák azt is, hogy a község dűlői
között versenyt szerveznek,
valamint ügyelnek arra, hogy a
növényápolási munkák menetét semmiféle kulák furfang, vagy ellen,
•éges mesterkedés meg ne gátolja.
A kiskirálysági tanács végrehajtó
bizottsága a növényápolás és szé.
labetakaritás munkáinak
elősegi*ése érdekében határozatot hozott.
A határozat — többek között —
raeket mondja:
,.A községek közötti verseny el_
mélyítésére a megye községei között növényápolást és szénabetakarítási
versenyt
kezdeményezünk
Eddigi hosszúlejáratú versenyünket
Fábiánsebestyén községgel a minisztert felhívás alapján szakaszokra bontjuk és járásunk másik élen.
árú községét, Nagymágocsot rá
rosversenvre hívjuk. A megvei ver.
senymozgalom további kiszélesítése
érdekében pedig, mint a szentest
'árás é'enjáró községe, versenyre
'-ivjuk a megye valamennyi terme,
őszövetkezetét községünk terme'őszövetkezetei nevében és valamennyi községét, a községi dolgozók nevében. Ugy kívánunk versenyezni. hogv abban példát mutas.
sunk. Kérjük a versenyre hívott
Községeket, hogy a nagy cél érde.
kében maguk is kezdeményezzenek
minél több párosversenyt és ne felejtsék el a miniszteri
felhívás
utolsó szakaszát: ,.ötéves tervünk
megvalósításának, szocialista épi.
résünknek, békeharcunknak egy jelentős csatáját kell
megnyernünk
a most következő napokban. Ennek
tudatában vegye ki mindenki a részét a munkából és a harcból, melyet tervünk teljesítéséért, a nagy
termés biztosításáért folytatunk cs(
győzelemre viszünk."

A verseny alkalmával a következő szempontokat vesszük figyelem,
be:
J Vállaljuk.
Hogy a gabona.
' féleségek gyomirtását május
28-lg elvégezzük, de befejezzük er
re az időre az acatolást és a rozsolást is.
2 Május 28-ra teljesítjük a
' burgonya első kapálását és
annak töltögetését.
$ A kukorica első kapálását
még e hónapban befejezzük.
Amikor pedig a kukorica 3—4 le.
veiben lesz. elvégezzük az egyelést
és a ritkítást is.
4 Május 30-ra a dohánypalán,
ták sorközeit fogatos kapá.
val, sorait pedig kézi kapával meg.
kapáljuk.
g Ebben a hónapban a napra,
forgó kapálását és egyelését,
sőt a második kapá'ás 50 százalékát is el kívánjuk végezni.
A cukorrépa egyelését má' jus 27-re
100 százalékosan
teljesítjük és arra törekszünk, hogy
a hónap végére már az elsft kapá.
lást is befejezzük.
n Május 27-ig kultivátorozzuk
" a gyanotot. 29-ig pedig az
első kézikapálást végezzük el. Utá

na, ha a növény megkívánja, másodszor is kultivátorozunk.
g Mivel községünk parasztsága
a lucerna kaszálását már tel.
jesen befejezte; ügyelünk
arra,
hogy az összegyűjtött szénát mielőbb behordja és a lucerna tarlóját felfogasolja.
9 . Ügyelünk a rostkender gyomirtására ts. A* esetlegesen
előforduló porkukac ellen a megfelelő védekezést alkalmazzuk. Ezzel
kapcsolatban az aratolást szintén
elsörndű feladatnak tekintjük.
J Q A kikelt rizst a végleges
elárasztás eíntt — ha azt
a talaj nedvesség: állapota engedi
— megkapáljuk. Ügye'ünk a viz.
szivárgás megakadálvozása
érde.
kében a gátak állapotára is.
H
Gondot fordítunk
legelőinknél a szakaszos legeltetésre, kijelöltük a szakaszokat,
a
lege'tetésből kimaradt fiivek
kaszálását pedig május 31-re befe.
jez7Íik.
2 2 . -Á lekaszált
legeló'területeken
a szénát gondosan
kezeljük és azt a legrövidebb Időn
belől betakaritiuk."
,r
\RSANYI SÁNDOR
vb.-etnök.

Erdei Mihály elvtárs, a földművelésügyi miniszter
helyettesének előadása
a csongrádmegyei állami gazdaságok székházában
Május 28_án, hétfőn Hódmezővásárhelyen
a Csongrádmegyei
Állami Gazdaságok központi székházában Erdei Mihály elvtárs, a
földművelésügyi miniszter helyettese tart előadást a sertéstenyésztés
fejlesztéséről. Az értekezleten résat vesznek Békés, Csongrád és Szolnok megye állami gazdaságainak agronómusai, brigádvezetői
és az
állami gazdaságok legjobb dolgozói.
Erdei elvtárs előadásában a sertéstenyésztés és hiz'alás, a kocaés a süldőnevelés fontosságát, valamint a módosított ötéves
terv
állattenyésztés fejlesztéséről szóló törvényét ismerteti. Az értekezleten résztvevő dolgozók megtárgyalják az eddigi eredményeket, hiányosságokat és átveszik egymás tapasztalatait. A z értekezlet délelőtt
fél 9 órakor kezdődik.

Megkezdték

a sztálingrádi

Moszkva, (TASZSZ). A
Volga
jobb- és balpartján, ott, ahol
a
kujbisevi áramfejlesztő telepet épi.
tik, éjjel.nappal folyik a munka.
Elvégezték
az áramfejiesztőte'ep
talajmunkáit g a kőpart feltöltését, a folyó medrében pedig 3 csővezetéket helyeztek el.
Lejebb
a Volgán
egy másik
nagyszabású . létesítménynek,
a
sztálingrádi vizierőműnek
épitési
munkálatai folynak. Jelenleg a vz_
mű mukásainak városát építik. A
Volga balpartján a kotrógépek már
hozzáfogtak a sztálingrádi főcsatorna ásásához;, amely a Ká&pl-

főcsatorna

ásását

tenger környékén
lévő sik vidék
öntözéséről gondoskodik majd.
Gyors ütemben végzik a Volga—
Don-i csatorna épitési munká't is.
A Szovjetunió minden részéből állandóan tehervonatok szállítják az
elsőrendű minőségi gépeket, gépi
felszerelést és építőanyagot.
Nagyméretű

előkészítő

munka

látható a turkmén főcsatorna épít.
kezésének

színhelyén

is. A

nagy-

szabású építkezés központja ThaiaTas, ide irányítják

az építkezési

anyagokat, s itt kezdődik a pusztaságon keresztül vezető viziút.

PÉNTEK, I M I . MÁJUS

E l ő r e

i f j ú

s á s !

Hibáik kijavításával készülhetnek méltón a vasárnapi konferenciára
a Szegedi Kenderfonó DISz-szervezetei
V a s á r n a p ül össae a D I S z szege,
di városi konferenciája. Munkafelajáldásokkal, több és jobb munkával készülnek erre a nagy
napra
az ifjúmunkások, A Szegedi K e n .
derfonógyárban például szombaton
reggel hattól délután kettőig „ifiin üszakot" tartanak m a j d ,
amikor
a fontos vezetőállásokat is i f j ú m u t ) .
kások töltik be. I f j ú s á g i művezetők
Irányítják m a j d a m u n k á t , sőt magának az egész üzemnek a munkáj á t is nyolc óra
hosszat
ifjúsági
vállalatvezető i r á n y í t j a ezen a n a .
pon.
akik

tudifik

a

Hunyadi Klára ifjúmunkás termelési felelős és hibásak az ifjúgárdisták is. Nemcsak Császár Júlia,
hanem még igen sok
ifjúmunkás
sincs ugyanis tisztában az ifi-műszak lefolyásúval. Hunyadi Klára a
műszak zavartalanságának biztosítása érdekében beszélt ugyan a műszaki dolgozókkal, csak
magukkal
az ifjúmunkásokkal nem. Nem elegendő, ha az előreláthatóan ma elkészülő plakátokra bízza a felvilágosító munkál, amikor holnap máikomoly és nehéz munka vár az ifjúmunkásokra.
Akiknek a siker a felébe szilit

kötelesséttüket

Nemcsak az ifjúsági műszakkal,
de egyéb jelentős
felajánlásokkal
is készülnek a DISz-konferenciára
és egyben az
augusztus ötödikén
megkezdődő V i l á g I f j ú s á g i
Talál,
kozóra.
,
Balogh Matild alapszerv eseti t i l .
kár, Révésa
Ágnes
ifjúgárdisla,
Bóka Ilona sajtófelelős és Szatk) I .
Istvánné ifjúmunkások elhatároz,
ták, hogy m á j u s 27_e tiszteletére a
18-as n y ú j t ó és fonógépeken kisegítő m u n k á s
nélkül
dolgoznak
majd. Elhatározásuk
megvalósíté.
sához természetesen kemény és egy.
öntetű m u n k á r a v a n szükség. Szép
felajánlást
tett a Ifi éves J u h á s z
Gabriella cérnázönő is, aki mindössze két hónapja dolgozik
gépen
és most a DISz-konfemcia tiszte,
letáre egy gépről két pépre tért ál.
Mindezek a felajánlások — ame.
lyekhez m é g sokat lehetáe felső,
rolni — , az üzem öntudatos fiatal,
jainak j ó m u n k á j á r ó l beszélnek és
az üzemi DISz-bizotIság j ó munkájára
vetnek
fényt.
Ugyanakkor
azonban hibák is szép számmal
akadnak a D I S z m u n k á j á b a n .
DlSz-tltkár, aki semmiről sem lud

Igen súlyos hiba még,
hogy az
egyik szembeötlő helyen lés'ő faliújságon például szó sincs a vasárnapi konferenciáról, valamint
a
küldöttválaszlás jelentőségéről.
Az
nem mentség, hogy a íaliújságfeielös — aki amúgyis hanyagul végezte munkáját
—,
szabadságra
ment. Viharos Lászlón kívül
még
számos ifjúmunkás vau az
üzemben. aki írhatna hozzá hasonlóun a
saját jószántából
faliujságcikket.
De nem csoda, ha a fiatalok
húzódoznak a cikkirástól, amikor pél.
dóul Zsiga Éva az üzem legjobban
dolgozó ifjúmunkása
— aki már
október 31 -i tervét teljesíti és
az
üzem ifjúmunkásai szinte példaképükül tekintik —, már
őt
hete
ígérget egy faliujságcikket,
de a
inai napig is csak ígérgeti. Ugyanoda vezethető ez a magatartás viszsza. ahova az a tény, hogy nem jó
Zsiga Évának
a
munkatársaihoz

Az üzemben hét
DISz.alapszerv
működik. A hetediket
most n e m .
rég alakították meg, fiiként ú j munkásokból.
Császár Júlia
az újonnan
alakult alapszerv titkára azonban azt
sem tudja, hogyan készül uz üzemi DISZ uz ifjúsági konferenciára.
Az alapszervezetélm
tartozó ifjúmunkásokkal pedig
úgy foglalkozik. hogy amit neki u felsőbb szervek „leadnak" azt továbbadja, Figyelmeztették is már hibáira,
dc
azt válaszolta, hogy ő csak nemrég
vesz részt ideológiai oktatáson. Da
ez Igy »an, akkor az üzemi DISZhizolt.ság hibája.
hogv
amúgyis
gyenge alapszervezet vezetését képA dolgozó parasztok feljelentetzetlen, és amellett hanyag ifjúmun- ték Dobó Vilma ásotthalmi kulákkásra bízza.
nöt. mert
a tudomásukra
jutott,
Abban pedig, hogy Császár Júliá- hogy nagymennyiségű, keresett árunak fogalma sincs, hogyan is zaj- cikket rejteget a házában,
lik le például a szombati ifi-műA vizsgálat megállapította,
hogy
szak, nemcsak ö a hibás, dp hibás n 28 holdas
jómódú
kuláknő

Vasárnap változatos kultúrműsorok
Szegeden

A szegedi kullúrcsoporiok, énekkárok, tánccsoportok és zenekarok
való viszonya. Munkatársai azt pa- — amint arról annakidején beszá.
naszolják, hogy „fejébe szállt a di- mollunk — igen szépen szerepeltek
a hódmezővásárhelyi
megyei k u l .
csőség és nagyképű" velük szemben.
Amikor Zsiga elvtársnőt fi- túr döntőn. A kuHúrverseny óla még
tovább fejlesztették tudásukat
és
gyelmeztették Hibáira, ő a kritikát
személyeskedésnek
minősítette. arra törekszenek, hogy minél szín.
vonalasabb, minél művészibb m ű .
Szép és komoly eredményeket
éri
sort nyújthassanak
minden alkae! Zsiga elvtársnő és igen szép fellommal a szegedi dolgozóknak.
ajánlást telt a DISZ konferencia és
Vasárnap, m á j u s 27_én több ala VIT tisztciciére, amikor vállalta,
hogv augusztus 5-re befejezi ezévi kalom i« nyílik a szegedi dolgozók
megismerkedjenek
tervét.
Különösen
dicséretreméltó számára, hogy
csoportjaik
munkájával.
ez, ha figyelembe vesszük azt
is, művészi
hogy most nehezebben
kezelhető Első helyen említjük meg a m i n d .
fejlődő
Béke.zenekart,
és több munkát igénylő gépeken ér inkább
számokkal
cl ugyanolyan szép
eredményeket, amely újabb és ú j a b b
Vasármint régen, mikor még könnyebb gazdagítja műsoranyagát.
munkahelyen dolgozott. Zsiga
elvtársnőnek azonban, aki DISZ funkcionárius is — és aki mint minden
H '
ifjúmunkás, a
lenini Komszomolt
tekinti követendő példaképének — ,
nemcsak kiváló munkájával, hanem
öntudatos
magatartásával
is:
a
Komszomolt kell követnie.
— Mi legyen a sorsuk az „ócsSzűnjenek mén a hibák I
kavasnak" — vetődött fel többször
n kérdés a Délmagyarországi RostMindezeket a hibákat minél ha- kikészítő Vállalatnál. Valóban, a temarabb meg
kell szüntetni, mert lepeken szerteszét heverő
géproncsak így tudják az ifjúmunkások az csok sok esetben problémát
okozhogy
eddig elért
jó eredményeket to- tak. Egyesek azt javasolták,
vábbra is megtartani
és
fokozni. súlyra adják el ócskavasként. Ez a
munka
könnyebbik
végén
való
Csak a hibák megszüntetésével tudmegfogása lelt volna. A kongresják valóra váltani teljes
mérték- szusi héten, amikor az ország vaben, amit Sípos Ella ifjúmunkás ir lamennyi
becsületes
dolgozója
faliujságcikkében:
„Szívvel-lélekkel munkafelajánlási tett, hogy
ezzel
vegyünk részt a többtermelésért és is bebizonyítsa Pártunk iránti szea termelékenység növeléséért foly- retetét — merész, bátor terv szüléiéit meg a Rostkikészítő
Vállatatott versenyben".
J . E.
latnál. A dolgozók a műszaki vezetőkkel karöltve felajánlották, hogy
a meglévő géproncsokból kiválogatják a használható részeket, megjavítják azokat és ez év végére termelésbe állítják.

Könnyebbé válik a munka, erősítik népgazdaságunkat

és az aratási előkészületeket beszélik meg dolgozó parasztjaink.

Ez a felajánlás az előbecslés szerint

megtakarítást
Délelőtt 11 órakor Székháton és I .OIO.HOO forint
az alsóvárosi DÉFOSZ-bau, 10 óra- jelent népgazdaságunknak. A Rostkor Móravároson, Rókuson és Bak- kikészítö Vállalat dolgozói lelkesen
tóban a DÉFOSZ-helyiségben, dél- fogtak hozzá a felajánlás eredméután 3 órakor pedig Kecskéstelepen nyes megvalósításához. A beütemea kultúrházban tart a DÉFOSZ pa- zett tervük negyedévekre szól, hogy
raszt gyűléseket.
a munkálatokhoz kellő ellenőrzést
A vasárnapi parasztgyüléseken az is tudjanak biztosítani. Kilenc tagú
akik
aratási szerződéseket is megkötheti szerelő brigádot létesítettek,
februárban
megkezdték
munkájua dolgozó parasztság.
kat. Kellő műszaki segítséggel hozzáfoglak, hogy a Roslkikészítő Vállalat 10 telepén elsősorban
is felértékeljék a
meglévő
roncsokat,
majd a legszükségesebb szereléseket
évekre való sót,
löbbszáz
doboz megkezdjék
gyufát, szükségleten
felüti cukorAz első eredmény Nagylakon mumennyiséget,
50
méter ágynemű tatkozott meg. Június 30-ra
ütevásznat,
törülközőket,
szalvétákat mezték, hogy 500(1 forint
értékű
és kikészített bőrt halmozott össze. roncsanyagból egy ú j sikrázó gépet
A bíróság ezért 4 hónapi börtönre állítanak elő. A dolgozókat
az a
itélle,
ludat, hogy
mindenegyes új ered-

Lelepleztek egy óruhalmozó kuláknöt

A FEGYVERKEZÉS HATÁSA

zott eiö hadicélokra, vagyis
költségvetésének 70 százalékát. Ebben
még nincs benne a hadiipar kiszélesítésére és az ipari költségvetésre
beállított többmillió dollár. De ezennoaitatii. ahogy szeretnék, mert a kívül az USA egyes államai és vápiacok korlátozottak. Ez az egyik rosuiuuk költségvetéseiben is vaunak
még
rejtett
hadikiadások.
magyarázata annak, hogy az a m e r i ,
Ugyanez a helyzet
az imperializkai monopóliumok öt esztendővel a mus többi országaiban is. A hadiI I . világháború után ismét a világ ipar fejlesztése a fogyasztási alap
újrafelosztáséra törekednek.
termelésének, az építkezéseknek és
A kapitalizmus általános válsá- a nem hadijellegü beruházásoknak
gának korszakában ugyanis a ter- megszorításával jár.
melő apparátus kihasználását,
a
,,A hudi-monopotisztikus kapitatőke realizálásának előfeltételét egy li/mus"-nak v«n egy lényeges jetényező teremtheti meg: a háború. lemvonása: ezek
a nagymonopóliAz Egyesült
Államok
monopolis- uinok kezükben tartják az
államtáinak célja, hogy
a szocializmus apparátust, a hadigazdaság gépezeútján haladó országokat
megsem- tét és ezt saját meggazdagodásukra
misítsék,
Ezt a célt szolgálja
a használják fel, miközben a dolgoMarshall-terv és az Atlanti Szövet- zók nyomorúsága egyre nő. a kiség is. Az amerikai moriopoltőke sebb tőkések nagyrésze pedig tőnkkifejezésre is juttatta,
hogy nem re megy. De a hadigazdálkodásnak
mer a két rendszer — a kapitalista van még egy jelentősége, mégpedig
és a szocialista rendszer —
békés az, hogy
a tőkés gazdálkodósban
versengésének
útján járni,
mert nagyobb méreteket ölt az egyenlőtelőre látja, hogy ebben a verseny- len fejlődés.
ben alul maradna.
Az egyenlőtlen fejlődésnek legléhogy
az
AZ
IMPERIALISTÁK
háborús nyegesebb jelensége az.
előkészülete előbb lassú tempóban Egyesült Államok gazdasági súlya
folyt, majd egyre gyorsuló iramot tovább növekszik, mert a háborús
vett. Meggyorsította ezt n folyama- előkészület alkalmat ad neki arra,
mértékben
tol a kinai Forradalom
győzelme. hogy még fokozottabb
A kinai nép nagy
győzelmeinek mint eddig, ellenőrzése alá vonja
éveiben, nem volt még eléggé fel- a többi imperialista országokat. A
készülve az amerikai imperializmus nyersanyag területén az ipar fokoolyan arányú
beavatkozása, m i n t zott termelése nyersanyaghiányhoz
Ezt
amilyenre a kinai forradalom leve- vezetett a tőkés országokban.
réséhez szüksége tett volna. De et- a hiányt elsősorban az okozta, hogy
a lehetőség
től az időtől kezdve megindította az Egyesült Államok
fokozott mértékben a fegyverkezést. szerint minden nyersanyagot felváAz
amerikai
imperialisták
egy sárol.
újabb háború esetére már a szereAzonban olyan óriási
gazdasági
peket is felosztották. Eszerint Eu- területen, amelynek középpontjában
rópában a nyugateurópai országok- olyan Ipari halalom áll. mint
a
nak maguknak kellene hareotniok, Szovjetunió, megtörik
mindenféle
m(g az Egyesült Államok erőkifej- gazdasági háború, mert a béketá.
téseit Kina irányában fejtené ki.
bor országai a kölcsönös
segítség
A fegyverkezés fokozása
legjob- elvének a l a p i á n együtt dolgoznak.
ban kifejezésre jut a tőkés orszáEZEK A TÉNYEK
azt is bizogok hadikiadásainak
emelkedésé- nyítják, hogy az ellentétek az ameben.
Az Egyesült Államok 1951— rikai imperializmus és a többi i m .
52, évre 51 milliárd dollárt irány- perialista országok között m á r most,

a tőkés országok
Nagy érdeklődén mellett tartotta
meg szerdán este a
PártoMafás
Házában Lengyel Márta elvtáranő,
a .Magyar Dolgozók Pártja szegedi
pártbizottságának tagja előadását,
amelyben Ismertette azokat a hatásokat, amelyeket a tőkés országok gazdaságára
a
fegyverkezés
gyakorol.
Előadása elején utalt
Lengyel
elvtársnő Pártunk I I . kongresszu_
sának arra a megállapítására, hogy
u szocializmus útján haladó országok a Szovjetunió köré tömörülve,
a béke megvédéséért harcolnak; az
imperialista országok
pedig,
az
Egyesült Államok vezetésévé minden erejükkel egy ú j háború
kirobbatrtására készülődnek.
A szocializmus útján haladó országok —
az imperialisták háborús fenyege.
tései közepette is — fokozott erővel
folytatják
békés
építést,
a
amelyben a Szovjetunió j á r az élen.
Magyarország is, nemcsak fenntartja
a háborús veszély ellené,
re ia — az ötéves terv célkitűzé.
seit. hanem
még
meggyorsított
ütemben valóra is váltja azt. Ezzel szemben aa Egyesült Államok
és csatlós országai gazdasági erejüket őrült fegyverkezésre fecsérelik el. Ilyen körülmények között az
emberiség százmillióinak gondola,
fában fölmerül a kérdés: mi az oka
annak, hogy alig négy évtized leforgása alatt m á r harmadszor fenyegeti az emberiségeit a világháború réme?
A ' KAPITALIZMUS
által létrehozott termelő erőknek — folytatta Lengyel elvtársnő — saük nz a
gazdasági keret, amely
rendeV.ce,
zésükre ág, A kapitalisták áruikat,
különösen pedig tökéjüket,
nem
tudják Úgy elhelyezni és főleg h a s * .

gazdaságára

n a p reggel 9 órától a Széchenyivé,
ren szabadtéi-i hangversennyel r i ó .
rakoztatják a dolgozókat.
Délelőtt 10 órakor a Szegedi N e m .
zeti Színházban változatos kultúrműsorra kerül sor. A Pclőfi.telepi
általános iskola úttörői és a rendőrség szegedi kultúresoport j a r e n .
dezi ezt a műsort.
Délután fél 6 órai kezdettel az
újszegedi szabadtéri színpadon lesz
igen színesnek ígérkező műsoros,
előadás. Itt Szeged üzemi kul túrcsoportjai. énekesei ég népi táncosai
szerepcinek
majd.
Mindezekre az előadásokra m i n .
den dolgozót szívesen l á t n a k és a
belépés mindenüvé teljesen d f j t a .
lan.

ócskavasból" úi gépeket készítenek
a Rostkikészítő Vállalat dolgozói

Parasxigyűléseken beszélik meg
a növényápolási munka tapasztalatait
Dolgozó parasztságunk az utóbbi
Időben egyre inkább gyűlések keretében beszéli meg a mezőgazdasági
munkák során előforduló
problémáit, ugyanakkor kiértékelik az eddig végzett munka eredményét.
A
parnsztgyítléseken átadják
egymásnak jól bevált munkamódszereiket,
hogv ezzel is elősegítsék a
jobb
terméseredmények elérését. A most
vasárnapi parasztgyüléseken n legaktuálisabb munkát: a növényápolási munkálatok eddigi eredményeit

M.

a háborús előkészületek kezdeti sza.
kaszában is rendikívül kiéleződtek.
Nemcsak az imperialista ellentétek
nőnek, hanem az őrült fegyverkezés
az osztályellentétek kiéleződését
js
fokozza. A tömegek életszínvonala
nemcsak a d r á g a s á g miatt romlik,
hanem azért js, mert a nagy hadikiadások miall a tőkés
országok
kormányai egyre inkább
csökken,
tik költségvelésükben a szociális és
kulturális célokra szánt összegeket.
A háborús intézkedésekkel
párhu.
zamosan fokozódik a fasiszta módszerek alkalmazása is. A jobboldali
szociáldemokrácia
munkásárulói
mindenütt teljes mértékben támog a t j á k ezeket a reakciós intézke.
déseket. Az osztályharc kiéleződése
mellett a gyarmatok és a többi or.
szágok népeinek ellenállása is növekszik az imperialista rablók ellen,
Ezt bizonyítják
legújabban
az i r á n i események is.

ménnyel saját munkájuk megkönynyitését. a szocializmus építésének
gyorsítását szolgálják, még nagyobb
lendületre
késztette.
Igy sikerült
elérni, hogy a kitűzött
(

határidő

elő2

három

hónappal

február 24-ére elkészült a síkrázógép, melynek értéke 12.000 forint.
A Vajháti Rostkikészítő telepen
is nagyok az eredmények
ezen a
téren. Március 31-re irányozták elö
egy roncs
esztergapad
felújítását.
Az 1600 forint értékű „ócskavasra"
3500 forintot költöttek. Az elkészült
új esztergapad 18.000 forintra értékelhető. Ezt a munkálatot is 31
nappal a határidő előtt készítették
el. Különösen

nagyjelentőségű

megtakarítás

mutatkozik az elmúlt hetekben elkészült rázógépeknél. Szerteszét heverő gépalkatrészekből 5000 forint
költséggel készült el a két rázógép,
amelyeket már
be is állítottak
a
termelésbe. Ennek a két gépnek az
elkészítésével a dolgozók 70.000 forintot takarítottak meg.
Az első
negyedévi
tervteljesftés
kiértékelése még jobban visszatükrözi a Roslkikészítő Vállalat
dolgozóinak lelkes munkáját. Már az
első negyedévben
180.000
forint
nyereséget értek
el
anyagtakarékosság terén A továbbiakban ez az
eredmény még fokozódik.
Az eddig elért
nagyszerű eredmények után méginkább fokozódik
a munka. A további szereléseket

újításokkal
tökéletesítik. Érdekes
és nagyjelentőségű az
Ujszegedi
Roslkikészítő telepen most
folyó gépszerelés. Már évek óta szinte
akadályként állott az egyik
üzemrészben
egy turbinagép
váza. A
műszaki
vezetőség elhatározta, hogy a gépet
az ócskavasakból nyert
gépalkatrészekből felszerelik. Az újitás jelentősége az. Iiogv
a
turbinagép
szerelésével egyidejűleg gépkapcsolás segítségével a törő.
tiloló
és
kócbonló gépek, melyek eddig kii lön-kiilön
üzemrészben
végezték
munkájukat, most szorosan összekapcsolva automatikusan működnek
majd. Ennek a gépnek a felszerelésével a dolgozók munkája
lényegesen megkönnyebbül. Eddig u tilolást kézzel végezték,
ami
igen
nehéz fizikai munkát jelentett. Az
újítás elkészítésével ezután ezt
a
munkál is a gép végzi majd. A
szerelésre,
a gépek
javítására
a
vállalat 45 000 forintot fordított. A
felszerelt és munkábaállftott gépek
értéke viszont 5,800.000 forint. A
dolgozók
bizakodva várják a turbinagép
felszerelésének
eredményét. Június 30-án dolgozik először
az újáépitett gép, melynek segítségével 33 dolgozó helyett ezentúl

Nem lenne helyes,
ha lebecsül,
nénk azokat az erőket, amelyek
a
háború kirobbanlására törnek, de
világosan kell látnunk, hogy nagy
erők állanak
a háborús
gyuj.
togalókkal
szemben.
Elsősorban
szemben áll velük a Szovjetunió ve.
ll-en végeik ugyanezt
a
munkát,
zetésével a szocializmust építő országok növekvő ereje, de hatalmas A többiek az üzem más
területén
ütemben halad előre azoknak
a
kapcsolódhatnak be
a termelésbe.
dolgozóknak a harca is. akiket
a
kapitalista kizsákmányolás
folylo. Igy jutunk közelebb ezzel a nagygat. Semmi kétség nem fér
a h . szerű
újítással is ötéves
tervünk
hoz. hogy a baké erői
erösefobek, megvalósításához, a béketábor mégmint a háború erői.
fokozoltabb megerősítéséhez.
MINDEN
ERŐNKKEL
harcolEredményes munkát végeztek
a
j u n k tehát a békéért, állandóan le. Roslkikészítő Vállalat dolgozói. Az
begjen szemünk előtt az a gondoanvagmeglat, hogy a világtörténelem leghit- eddigi nagyjelentőségű
előállíványabb
gonosztevőivel
állunk takarílás, a vasroncsokbol
szemben, akik puszta
haszonlesés- tott, újonnan szerelt gépek nagyban
ből a k a r j á k ú t j á t állani az emibe. hozzájárulnak
módosított
ötéves
ség boldogabb jövőjének — fejezte be értékes és tanulságos előadá- tervünk sikeréhez. Az eddigi n u i n kalendiltetet tartsák
meg, sőt fosát Lengyel elvtársnő.
kozzák
az üzem
dolgozói,
hogy
Az előadást a Pártoktatás
Háza
nagytermét
zsúfolásig
megtöltő tervük hátralévő részét határidőre,
,
hallgatóság nagy tapssal
fogadta. sőt határidő előtt fejezzék be,

""
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Bátorsággal
az ifjúság

és szívóssággal
békeharcának

vigyük mind
előbbre
győzelmes
lobogóját

A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség Végrehajtó Bizottsága új székhelyén,
Budapesten megkezdte tanácskozásait
'

_ A Demokratikus
Ifjúsági
Világszövetség
Végrehajtó
Bizottsága
csütörtökön
délelőtt
az Eötvös
Lóránd
Tudományegyetem
aulájában
megkezdte
tanácskozásait.
Huszonhét
ország
ötvenegy
küldötte
gyiill
Össze a feldíszített
teremben,
hogy megjelöljék
a világ
ifjúsága
legközelebbi
feladatait,
határozatot
hozzanak
az- ifjúság
egységének
megszilárdításáról
s a világ ifjúsága
békeharcának
fokozásáról.
A z ülés megnyitása
előtt Enrico
Berlinguer,
a DIVSZ
elnöke javaslatára
megválasztották
nz elnökséget,
Az elnökség
tagjai:
Darvas
József,
a Magyar
Népköztársaság
közoktatásügyi
minisztere,
N.
A.
Mihajlov
elvtárs,
a Szovjetunió
Lenini Kommunista
Ifjúsági
Szövetsége
Központi
Bizottságának
titkára,
a DIVSz
alelnöke,
Li Jan.ken,
az
ÖssMnai
Demokratikus
Ifjúsági
Szövetség
képviselője,
Frances
Dámon, az Egyesült
Államok
ifjúságának
képviselője,
a DIVSz
alelnöke,
Ivy Gos elvtárs,
az Angol
Kommunista
Ifjúsági
Szövetség
szervező,
titkára,,
Jacques
Denis,
a DIVSz
főtitkára
és Enrico
Berlinguer,
a
DIVSz
elnöke.

akar eszközévé válni a Szovjetunió és a népi demokrárlák ellen intézett provokációiban.
A fasiszta orvgyilkosok embertelenségére jellemző, hogy Barcelonában a legutóbbi sztrájk nagy sze
rű napjaiban,
az első halottak között
volt
J ü a n Moreno. egy ötéves gyermek. Görögországban
néhány
hónapja végezték ki a húszéves
Nikiforidist, akit azzal vádol,
tak, hogy ifjúsági békebizottságot alakított.
— A z ifjúság helyzete, bármely
oldalról vizsgáljuk is, olyan traA DIVSz a világ sokszázmillió fiataljának
gikus képet n y ú j t a kapitalista országokban és életviszonyainak romigazi érdekeit képviseli
lása olyan nyilvánvaló összefüggés,
A z ülésl Enrico Berlinguer nyi- Franciaország — nem a
francia ben áll a háborús előkészületekkel,
fotla meg.
nép, hanem a francia burzsoázia — hogy m é g a háborús uszítók
sem
— A m i k o r a francia
kormány, „amerikai k o r m á n y a " kiutasította a . merik ezt a tényt tagadni. I g y e k .
az amerikai imperialisták
paran- Demokratikus I f j ú s á g i
Világszö- 1 szenek tehát megtéveszteni az ifcsát követve, betiltotta szövetségünk vetség központját, szívesen adtunk
júságot. hogy ezt az
eszeveszett
párizsi központjának működését — a DIVSZ-központnak
otthont
a
fegyverkezést
kikerülhetetlen
szükmondotta — , e gyalázatos, antide- m i fővárosunkban, szívesen segítetmokratikus lépés
sugalmazéi azrt tünk és segítjük a jövőben is mun- ségességnek tüntetik fel.
remélték, hogy ezzel súlyos csapást k á j á t , mert tudjuk, hogy
A szovjet ifjúság
boldog
élete
mérnek szövetségünkre,
megbénít,
a 72 millió fiatalt egyesiig Dej á k m u n k á j á t s így el tudják szaBertingeur ezután összehasonlímokratikus I f j ú s á g i Világszökítani tőlünk az i f j ú s á g széles tötást tett a Szovjetunió és aa Egyevetség
olyan célokért
küzd,
megeit. Négy hónap telt el azóta és
sült Államok költségvetése
közt,
amelyek a világ sokszázmillió
m a büezkén állítjuk, hogy a reakm a j d igy folytatta:
fiataljának igazi érdekeit kép. { — A Szovjetunióban 1940 ó t
ciós erők e terve csúfosan megbua
kott. S bogy megbukott, ez köszönviselik.
a dolgozók jövedelme hatvanhető a v i l á g demokratikus ifjúságá- A m i népünk a szocializmus
or.
két százalékkal emelkedett,
a
nak. amely e
gyalázatos lépésre szágát építi és a m u n k á b a n ott van
főiskolák hallgatóinak
száma
általános
tiltakozó
mozgalommal nak mindenütt a fiatalok.
1940 óta 812 ezerről 1 millió
válaszolt az egész világon s ezzel is
247 ezerre nőtt.
A z i f j ú s á g jobb életéért
folyó
megmutatta a szövetségünk
iránti
harc m a elválaszthatatlan a béké- Ebben az évben a nyári szinüdő fobizalmát.
ért folytatott harctól. S e harcban lyamán 1500 ú j pionartábort nyitKöszönhető a magyar ifjúságpolitikai, világnézeti és f a j i
kü- nak meg, 12 millió i f j ú sportol és
nak.
amely ú j otthont
adott
lönbség nélkül ott van a helye
a a szovjet sportolók csak 1950.ben
szövetségünknek.
v i l á g minden fiataljának, aiki
a 16 világrekordot
döntöttek
meg.
A D I V S z és & v i l á g demokratikus pusztulás, a h a l á l helyett a terem- Hasonló módon egyre javulnak az
tő életet a k a r j a .
ifjúságot
i f j ú s á g életkörülményei a népi desohasem fogja elfelejteni azt a
Darvas József beszéde után En- mokráciák országaiban, a népi Kísegítséget, amelyet a magyar
rico Berlinguer beterjesztette
a nában, a Német Demokratikus KözD I V S Z titkárságának javaslatát a társaságban is, amelyek politikája
fiatalok nyújtottak.
ügyét
Ezután Darvas
József közoktatás- végrehajtó bizottsági ülés napirend- és gazdasági élete a béke
szolgálja. E boldog fiatalság felé
ügyi miniszter mondott üdvözlő be- jére.
fordítja tekintetét az egész világ
szédet.
A napirend első p o n t j a :
„Az
ifjúsága.
— A
Magyar
Népköztársaság
ifjúság
harcának
fokozása
kormánya nevében meleg szeretet,
életviszonyai megjavításáért és
Világszerte
fokozódik
tel köszön löm a Demokratikus Ifa D I V S Z ezzel kapcsolatos fela békehareos
ifjúság
küzdelme
j ú s á g i Világszövetség
Végrehajtó
adatai/'. A második napirendi
Enrico Bertingeur ezután
arró'
Bizottságának ülését hazánk
főpont: „ A I I I . Világifjúsági és
a harcról beszélt, amelyet a kapivárosában — kezdte beszédét,
Diák Béketalálkozó előkészítétalista és gyarmati országok fia— Örülünk, hogy vendégül
látse". a harmadik pedig:
„A
taljai
folytatnak
életviszonyaik
h a t j u k hazánk fővárosában a DeD I V S Z legközelebbi tanácsülémegjavításáért. Hangsúlyozta: armokratikus I f j ú s á g i Világszövetség
sének összehívása."
ra kell törekedni, hogy e harc köVégrehajtó
Bizottságát.
Amikor
zéppontjába az egyes országokban
Az ifjúság harcának fokozása
azokat
a követeléseket
áMitsák,
életviszonyai megjavításáért és a DIVSz ezzel kapcsolatos amelyek a leglényegesebbek, amelyek az illető országok
ifjúsága
feladatai
számáia
a
legégetőbbek,
azo
A napirendi javaslatot az
ülés Belgiumban pedig visszamenőleges k a t a célkitűzéseket, amelyek köré
résztvevői egyhangúlag elfogadták, érvénnyel elfogadtak egy törvényt, az i f j ú s á g szóles rétegeit lehet töA z egyik
legfontosabb
m a j d megkezdték az első napiren- amely csökkenti a tanoncok fizetett möríteni.
feladat azt megvilágítani,
hogy
di pont tárgyalását, amelynek be- szabadságidejét.
az i f j ú s á g
számolóját Enrico Berlinguer tar— A háborús
előkészületeknek szoros kapcsolat van
lót ta.
igen súlyos következményei vannak helyzetének romlása és a háborús
előkészületek között, hogy
Enrico Berlinguer
beszámolója egészségügyi téren is.
elején hangsúlyozta, hogy a D I V S z
— A munkanélküliséghez, a nyocsak 9 békepolitika, a
békés
az 1945-ös londoni
konferencián morhoz, a betegségekhez hozzájátermelés biztosithat az Ifjúságtörtént alapításakor m á r
alapok- rul az analfabétizmus terjedése és
nak megfelelő életkörülményemányában leszögezte, hogy a D I V S z az ifjúság legszebb, a kultura
és
ket.
és a Demokratikus I f j ú s á g szerve- tanulás iránti törekvésének állandó
Ugyanekkor le kell leplezni minden
zeteinek
egyik' legfontosabb, _ ál- megbagadáaa.
olyan törekvést, amely „védelmi"
landó feladata az i f j ú s á g jogainak
Latin-Amerikában
150 millió
intézkedésként igyekszik feltüntetvédelme. Megállapította, hogy
a
lakos köziil 70 millió
analfani az imperialisták t á m a d ó előkéD I V S z ezirányú
tevékenységének
béta.
születeit. Ezenkívül a D I V S Z . n e k
egyik alapvető
állomása volt
az
Görögországban 1949_ben
három- és a demokratikus ifjúsági szer1948-ban
Varsóban
megtartott
ezer elemi iskolát zártak be, Olasz- vezeteknek konkrét segitséget
is
Nemzetközi I f j ú s á g i
Konferencia.
iskolaköteles kell nyujtaniok az ifjúság harcáRámutatott ara is. hogy az 1949. országban kétmillió
es budapesti I I . Világkongresszus- gyermek nem j á r iskolába. Angliá- hoz, amelyet a munkanélküliség, a
tól a legutóbbi bécsi tanácsülésig, ban az utóbbi két évben tizenhat- fokozódó kizsákmányolás, az életa színvonal állandó csökkenése ellen
nem volt a DIVSz-nek olyan ülé- ról hétmilliárdra csökkentették
folytat.
se, ahol ezt a problémát ne vitat, közoktatási kiadásokat.
— A kapitalista országokban
a
Enrico Berlinguer ezután számos
ták volna meg.
abból
a harcból,
sport egyre inkább a kiváltságosok példát idézett
Ma a fiatalok életkörülményeiamelyet az ifjúság a különböző kanek védelme és
megjavítása
fényűzésévé válik.
pitalista országokban jogaiért, igazkülönös jelentőséget nyert
Egyre nehezebbé válik a fiaságos követeléseiért, az éhség,
a
— mondotta, m a j d így folytatta:
talok számára családi tűzhely
nyomor,
a munkanélküliség
ellen
alapítása is, hiszen bunkereket
— Ezek a kérdések napról-napra
folytat.
épitenek új házak helyett.
nagyobb és fontosaibb szerepet kap— Legutóbb — mondotta a töbKülönösen súlyos a helyzet
a
n a k ' a béke
megvédéséért
vívoü
bi között — világszerte bámugyarmati
országokban.
harcban, amely az egész v i l á g nélatot és elismerést
keltett a
peinek. köztük az i f j ú s á g n a k leg.
Indiában a csecsemőhalandóság
spanyol dolgozók és köztük a
fontosabb feladata.
163 ezrelék, Szudánban az írásfiatalok csodálatos, hősies küzBerlinguer ezután az imperialistudatlanok száma eléri a 99.5
delme.
ta országok háborús előkészületeiEbben a harcban az ifjúmunkások
százalékot.
ről és az ottani i f j ú s á g
siralmas
a
Irakban 94, Indonéziában pedig 85 és diákok küzdelme elsősorban
helyzetéről beszélt.
munkához való jog követelésére irászázalék.
Az
imperialisták
A katonai kiadások csillagá- nyul, minthogy több mint egymilAz
háborús
előkészületeinek
szati számai lehetetlenné teszik az lió fiatal van munka nélkül.
olasz ifjúság demokratikus szervesúlyos
következményei
ifjúság legelemibb szükségleteinek
zetei minden alkalmat
megragad— A munkaadók és a kormányok bármilyen szerény méretű kielégí- nak arra, hogy egységfrontot
tev- mondotta beszéde további során tését.
remtsenek a fiatalok között.
Gyermekgyilkos
a tőkés országokban
— Különös fontossága van Nyuimperialista
lakájok
gat-Németország ifjúsága
egyaz utóbbi évben
heves támaséges harcának az ujrafelfegydást indítottak azok ellen
a
A háborús
előkészületekkel
verzés ellen.
csekély eredmények ellen
is.
párhuzamosan fokozódnak a j o g
amelyeket a fiatalok
kemény
tipró antidemokratikus intézkedé- Számos példa bizonyítja, hogy Nyugat-Németország fiatalságának nagy
harcok árán csikartak ki tőlük.
sek is. Spanyolországban, Görögaz amerikaiak
minden
I g y Ausztriában a munkaügyi mi- országban, egyre vadabb terrorral többsége,
erőfeszítése ellenére is,
nisztérium törvényjavaslatot
dol- felelnek a nép mindinkább erősödő roilitarizáló
a békéért harcol és ebben a küzdegozott ki a tanoncok munkaidejé- ellenállására.
lemben igen széles egységet teremt.
nek
növelésére,
a
szabadságidő
A legvéresebb
bűnöket
Tito
Belgiumban is egyre löbb credcsökkentésére, az éjt szakai m u n k a
követi el és elsősorban az ifP'énye van az ifjúság egységes
hl^i yaió mentesítés korlátozására.
jjíeággal szemben, amely nem
küzdelmének.

Hat évvel ezelőtt hangzottak el Sztálin elvtárs
emlékezetes szavai az orosz népről
Hal évvel ezelőtl hangzottak el
Sztálin elvtársnak, a dolgozók nagy
vezérének és tanítójának emlékezetes szavai az orosz népről. A Nagy
Honvédő Háborúban világtörténelmi
győzelmet aratott hős Szovjet Hadsereg
parancsnokainak
fogadásán
Sztálin elvtárs pohárköszöntőt mon.
dotl a szovjet nép és mindenekelőtt
az orosz nép egészségére.
Ezzel kapcsolatban az Izvesztija
„A nagy orosz nép" című
vezércikkében így ír:
Sztálin elvtárs
szavai
lelkes
visszhangra talállak a szovjet emberek millióinak, a sok nemzetisé-

gű szovjet haza valamennyi népének szívében, hiszen ezekben
a
szavakban az a határtalan szeretet
és mély hála nyer kifejezési, amelyet a Szovjetunió népei az orosz
nép iránt éreznek. Ezt a szeretetet
és hálát az orosz nép azzal a löbb
évszázados önfeláldozó harccal vívta ki. amelyet a külföldi
leigázók
és a belső elnyomók ellen folytatolt, a szabadságért és
a nemzeti
függetlenségért, azért, bogy a dolgozók felszabaduljanak
a földbirtokosok és kapitalisták igája alól,
hogy a szocializmus
győzedelmeskedjék országunkban.

A SzOT tiltakozó
távirata
a
hazafiak
halálraítélése

fülöpszigeti
ellen

A Szakszervezetek Országos Tanácsa
táviratot
intézett a Fülöp-szigetek köztársasági elnökéhez. A távirat tiltakozik az ellen, hogv
a Fülöp-szigetek amerikai zsoldban álló bábkormánya
hat
hazafit
halálra, húszat pedig sokévi börtönbüntetésre ítélt és börtönbe velette
Hernandezt, a Fülöp-szigetek munkáskongresszusi elnökét, valamint a
kongresszus végrehajtó bizottságának tíz tagját
A Szakszervezetek Országos Tanácsa a szervezett magyar dolgozók nevében követeli, hogy a bebörtönzött és elitéit fiilöpszigeti hazafiakat azonnal bocsássák szabadon.

Előadás

a mezőgazdaság
átalakításáról

Szeged dolgozói nagy érdeklődéssel kisérik a kongresszusi előadássorozatot, amelynek harmadik előadását vasárnap délelőtt 10 órakor
tartják meg
a „Szabadság"-moziban. Az eőadás címe: „A mezőgaz daság szocialista átalakítása".
Az
előadáson mindenekelőtt
pártvezetöségi tagok, népnevelők, falujárók
és tömegszervezési funkcionáriusok

szocialista

vesznek részt. Ez az előadás világosan feltárja majd a hallgatók előtt
a falu
szocialista
átalakításának
problémáit és meghatározza az ezzel
kapcsolatos feladatokat.
Falujáróink, népnevelőink felvilágosítómunkájukban napról-napra
alkalmazni
tudják majd az előadáson elhangzottakat.

Megbukott Titóék tavaszi vetésterve
Az utóbbi három évben Jugoszláviában évről-évre
növekednek
a
megmuukálatllan és elhagyott földr
területek. De még soha nem fulladt olyan kudarcba a tavaszi vetési terv, mint éppen az idén. A
vajdaságban mindössze 21.3 százalékát, a Koszovo ós Metohiju területen a szántóterületeknek
mindössze 11.7 százalékát vetették be. A
felsorolt vidékek az ország legjobb
termővidékei közé tartoznak és az
éghajlati viszonyok
is
kedvezőek
voltak a vetési munkálatokra. Sokkal rosszabb a helyzet a gyengébben termő vidékeken.
Vannak
járások.
ahol április
végéig a vetési tervet mindössze 5—15 százalékra teljesítették.
Az idei vetési terv
kudarcának
leplezésére Titoék már jóetőre az
„esőre" jjpnaszkodtak, amely állítólag megakadályozta a vetést.
Tavaly az ellenkezőjét
tették:
a „szárazságot" okolták a gyenge vetési eredményekért.
De vájjon mi az igazi oka annak, hogy JugoszJáviában a vetési
munkálatok ennyire elmaradtak?
Titóék háborús előkészületei és a
dolgozó parasztság könyörtelen kizsákmányolása koldusbotra juttatta
a nép széles tömegeit.
A parasztoknak nincsen vető-

magjuk, igásállatalk, nincsenek
gazdásági felszereléseik
s végül hiányzik a munkaerő is a
föld megművelésére.
A jugoszláv gyárak hadifelszereléseket gyártanak.
Még az a néhány gyár Is, amely azelőtt mezőgazdasági gépeket gyártott, ma már
fegyvert gyárt.
A mezőgazdasági
felszerelések hiánya
olyan nagy.
hogy a jugoszláv„parasztok
egyes
vidékeken.
kénytelenek
faekével szántani.
A Tilo-fasiszták hagvon sok parasztot besoroztak katonának és a
különböző kényszermunkákon,
bányákban, erdöirlásokon, a stratégiai fontosságú utak építésén stb.
szintén néhány
százezer kényszer
útján mozgósított paraszt dolgozik.
A jugoszláv dolgozók
a legerél.vescbheu harcolnak
a
Tito-banda háborús előkészül?
tel ellen.
Harcolnak azért, hogy a katonai
raktárakban
összehalmozott búzát
osszák szét
a dolgozók
kőzött,
hogy a parasztoknak adják vissza
az elrekvirált állatokat és hogy
a
gyárakai állítsák ismét a békés termelés szolgálatába.
A
jugoszláv
dolgozók elszántan harcolnak azért
is, hogy a kényszer útján toborzott munkások és parasztok százezreit engedjék haza

A kaluuai szolgálat
meghosszabbítása elleni harcra alakult bizottságok még a szociáldemokrata pártot
is arra kényszerítették, hogy foglaljon állást a katonai szolgálat meghosszabbításáról szólótörvény ellen.
A gyarmati
országok
ifjúsági
szervezetei
tevékenységének
—
mondotta a továbbiakban —
még
jobban fel keli lendülnie, minthogy
az ifjúság életkörülményei a gyarmati országokban a legrosszabbak.
— Fokozni kell a küzdelmet
a
kapitalista és gyarmati országokban
egyre jobban
veszélyeztetett
demokratikus
szabadságjogok védelméért, fokozott szolidaritással
kell
támogatni a fasiszta
terror
ellen
küzdő ifjúságot,
elsősorban a görög, spanyol és a jugoszláv ifjúságot, erősíteni kell a küzdelmet
a
nemzeti és faji gyűlölet és elnyomás, az ifjúmunkások és ifjú békeharcosok üldöztetése ellen.
— Mindezekben
az akcióban állandóan ki kell szélesíteni és meg
kell szilárdítani az ifjúság egységét.
A jobboldali
szociáldemokrata
és
a
katolikus szervezetek
egyes vezetői minden eszközzel
igyekeznek megakadályozni ennek az egységnek a megvalósítását.

Éppen ezért a DIVSZ és tagszervezeteinek fontos kötelessége, hogy
leleplezze ezeket, az ifjúságot megtévesztő vezetőket.
— A fiataloknak fel kell ismerniük az őket fenyegető
veszélyt,
kezükbe kel! venni ök jogaik védelmét és a küzdelmet úgy kell
tekinteniök, mint a békéért, életük
és jövőjük
védelmezéséérl
folyó
harc szerves részét.
A békéért folyó harc — mindennapos küzdelem. Küzdelem minden
agresszió, minden háborús
provokáció, a háborús propaganda minden formája, az imperialisták minden
hazugsága
leleplezéséért —
— Egy pillanatra sem lankadva minden nap és minden órában, bátorságnál és szívóssággal vigyük mind előbbre az Ifjúság békeharcának
győzelmes
lobogóját
— fejezte be Enrico
Berlinguer
nagy tapssal fogadolt referátumát.
Kara Anna a Demokratikus Nők
Nemzetközi Szövetsége és a Magyar
Nők Demokratikus Szövetsége nevében üdvözölte az illést, és ezzel
a DIVSZ végrehajtó bizottsága megnyitó ülése végelért.

A Komszomol és a DIVSz képviselői megkoszorúzták
a gellérthegyi Szabadság-szobrot
A Demokratikus
Ifjúsági Világszövetség
végrehajtó bizottságának
budapesti
illése
alkalmából csütörtökön délelőtt a Komszomol és
a DIVSZ képviselői ünnepélyes keretek küzütt rótták le kegyeletüket
a szovjet hősök gellérthegyi emlékműve előtt.

A Komszomol koszorúját N. A.
Mihajlov elvtárs, a Komszomol közponll bizottságának titkára és Romanovszklj elvtárs helyezték el az
emlékművön. Enrico Rerltnguer, a
DÍVSZ elnöke és Jacques Denls. a
DIVSZ főtitkára a DIVSZ
nevében
koszorúzták n w
emlékművei. _
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JÓ-E A KÖNNY?
Kamarazeneest

a Zeneka

A Zenekonzervatórium
legutóbbit
hangversenyén
kamiaramüvek
és I
énekszámok
hangzottak
el.
Mozart
d.dur
szonátája
két zongorára
(dr,
Lippay
Lajosné
és Mészáros
Em.
ma előadásában)
lendületesen
vezette be a műsort.
Nagy sikert
ara.
tolt a műsortzáró
virtuóz
hegedű,
zongoraszonáta,
Césár
Franck
francia
szerző sajátos
harmonizáláséi müve,
amelyet
Kollár
Pálné
és
Szerdahelyi
László
művészi
elmé.
Iyedé8scl,
hibátlan
összjátékkal
szó.
láttattak
meg.
A műsor
középső
részében
Szat.
móri Margit
és T.
Renyé
Anna
kettősöket
és magánszámokat
énekeltek.
Ezek
az énekszámok
azon.
ban az előadók
minden
igyekezete
ellenére
sem aratlak
átütő
sikert.
Oka:
a műsorösszeállítás
nem volt
szerencsés.
Természetesen
szocia.
lista Jciütúránk
megbecsüli
a
klasz.
szikus
zenei
értékeket,
a
haladó
hagyományokat,
de a műsor
öszszeállltdsánál
vigyázni
kellett
vol.
tta arra,
hogy Lully,
Mendelssohn,
Beethoven
művészetét
ne
romanti.
kus.szentimentális,
pesszimisztikus
dalokon
keresztül
népszerűsítsék.
Mert
ebben a műsorban
(amelyet
egyébként
a városi
tanács
népmü.
vetési
alosztálya
is
jóváhagyott)
tok volt a pesszimisztikus
darab, a
műsor
első felének
hat számából
öt
idézte a reménytelenség,
a
fásult,
ság, a fájdalom
hangulatát.
„Sem.
mink
sincs már, csak sajgó
hónatunk"
— efféle
sorokat
hallottunk
az egyes
énekszámokban.
S
nem
hisszük
el Renyé
Annának,
bár.
mily meggyőző
átéléssel
énekelte
is,
hogy ,jó a könny".
Kár
idézgetni
ennyi
szomorúságot
az elmúlt
szá.
tadok
zenei
közkincséből
egy mű.
sor keretében.
Természetesen
igaz.
hogy Beethoven,
Lully,
Mendelssohn
ezekre a rossz szövegekre
írták annakidején
dalaikat
s cz annál
is
inkább
hihető,
mert a
feudalizmus,
kapitalizmus
korában
voll
is
elég
paplrravetnivaló
emberi
fájdalom.

*

nzervatónurnban

De n em ezekből az alkotásokból
kell
összeállítani
a műsor
nagy
részét,
meri
e mesterek
életművében
nem
ezek
a legmaradandóbb
alkotások,
éppen
fordítva,
azokból
a
zenemű.
vekbW.
amelyekből
már akkor
ki.
csenoSill
a jobb jövőbe
vetelt hit, a
jövő
megálmodása
és a harcos
op.
tinnizi.ius
küzdelme
az álmok
va'.óraválbisáért.
Mert
Beethoven,
ha
kora vissztísságai
közepett
egy szo.
morú
Araijában
komponált
is
a
könnyről.
nem ez a dal a
harcos
beethovinoi
életmű
idézője,
hanem
a
„sorssal
dacoló"
szimfóniák,
a 9.
szimfónia
monumentális
himnuszai
az örömrbl
és a békéről
és a
ha.
sonló tónusú,
kisebb
müvei,
A korszerűtlen
művek
előadási
problémája
egész
zeneéletünknek
lényegbevágó
kérdése
voll.
Ezt
a
problémát
azonban
a szocialista
célú magyar
zenekultúra
elvileg
már
megoldotta
a szovjet
zene
példája,
a Bolsevik
Tárt
zenével
kapcsolatos
határozata
nyomán.
M. Csúlaki
elvtárs. a szomjét
zeneszerzők
szövet,
ségének
tit Iára figyelmeztetett
ben.
nünket,
amikor
hazánkban
járt
az
egyik
szovpet
barátsági
hónap
al.
kalmával.
hogy
ne csináljunk
bálványt
egyetlen
zeneszerzőből
sem,
hogy
a történelem
nagy
komponis.
tóinak
műlvéssetét
korukkal,
társa,
da'mukkal.
való szoros
összefüggésükben
vizsgáljuk
s csak azokat
a
müveiket
játsszuk
tömegeink
körében, amelyek
korszerűek,
lelkesek,
derűt sugároznak.
A zene is a po.
lilikai
nerlés
egyik
eszköze
s ezt
tudva,
a Zenekonzervatórium
ének.
művészei
akkor
végeznek
ió
mun.
kát. ha a korszerűség
ízlésével
válogatnak
a zenetörténet
alkotásai
között s a klasszibis
zenei
hagyó,
monyokból
elsősorban
azokat
a mű.
veket elevemílik
fel, amelyek
lelkes,
optimisztikus
tónusuknál
fogva
a
szocializmus
építésére,
a
békeharc
vívására
lelkesítik
tömegeinket!

Barin

irek

A szervezési osztály instruktorai
részére 26-án, szombaton
délután
1 órakor tartjuk meg az értekezletet, az eredeti 2 óra helyeit a pártbizottság szervezési osztályán. Sztá
lin-sétány 10 szám alatl. Kérjük az
instruktor elvtársak pontos megjelenését,
Szervezési osztály.
Értesítjük a középfokú propaganda szeminárium hallgatóit, hogy részükre 25-én. pénteken délután
5
órakor
szemináriumot
tartunk
a
„Nemzetközi helyzet, a nemzetközi
munkásmozgalom
fő kérdései"-rö!
a Párloktatás Házában. Az elvlársak megjelenésére
feltétlenül számítunk.
Agit.-prop. osztály.
Tömegpropaganda
felelősök
figyeleml
Felhívjuk a tömegpropaganda felelős elvtársak figyelmét, bogv vasárnap délelőtt 10 órakor a „Szabadság"-moziban larlandó előadásra a titkár elvtársakkal a számukra megadott létszámú
falujárókat,
népnevelőket és
a pártvezetőségi
tagokat
mozgósítsák,
valamint
a
tömegszervezeti
funkcionáriusokat
is.
Agit.-prop. osztály.
Ma, pénteken délután 6 órakor a
gazdasági felelősök részére értekezletet tartunk a Kálvin-tér 6 szám
alatt. Kérjiik az elvtársak
pontos
megjelenését.
Gazdíasági Osztály.

Párloktatás

Háza

hírei

Május 30-án szerdán délután
6
órakor
a
Pártoktatás Házában
„Pártunk parasztpolitikájában mutatkozó ferdítések
és elhajlások"
elmen Dögei elvtárs tart előadást.
Az előadáson pártvezetöségi tagok,
propagandisták, népnevelő felelősük
és tömegszervezeti
funkcionáriusok
vesznek részt. Az előadás a Központi Előadói Iroda előadása.
Agit.-prop. osztály.

Sz ország legsol b nöi és térti tornászai vesznek részt
Szegeden a tornászbajnokságon
A magyar tornászbajnnkságok
Az OTSB az 1951. évi országos
egyéni tornászbajnokságokat Szegeden rendezi meg szombaton
és
vasárnap. Az OTSB ezzel a nagyszabású versennyel akarja az
ország második városának sportsze.
rető dolgozóit a tornasporttal megismertetni és megszerettetni. Szeged városa régebben ismert
vo t
kiváló tornászairól hiszen a stockholmi olimpiászon a I I helyet elért mofíyar tornászcsapatban
két
szegedi tornász is volt, Herczeg
é« Spétz személyében. A vasárnapi
nagyszabásúnak ígérkező tornászverseny után remélhetően újra fellendül Szeged tornasportja. A versenyen résztveiszinek az ország leg
jobb nöi és férfi tornászai,
akik
m á r az olimpiai ég a világbajnoki
versenyeken szerepeltek kiváló sikerrel. Sánta,
Tóth,
MogyorósiKlencs János. Baranyai,
Fekete,
Kemény, a nők részéről Keleti Ágnes, Korondi M a r g i t Tass Olga,
Horváth Leona, Baranyai L á s z l ó ,
né, Vásárhelyi Edith, azonkívül a
szakszervezeti, a Dózsa és a Haladás bajnokságainak helyezettei.
A Magyar Népköztársaság
Hivatali egyéni tornászlbajnoksá gai nak sorrendje a következő:
Szombaton dé'előtt negyed
10
órai kezdettel f i ú serdülő és i f j ú .
réíri tornászok mnn'tó. korlát, gyű-

műsora

rű, talaj ós szekrényugrás bajnoksága.
A leány serdülő tornászok
gerenda,
feilemás korlát, talaj, szabadgyakorlat, kéziszer és szekrényugrás bajnokságai.
Szombaton délután 3 órakor ünnepélyes felvonulás, utána férfi és
női felnőtt I., II., I I I . osztályának
előirt gyakorlatai az összes szereken.
Vasárnap délelőtt 9 órakor: férfi
és női I., I I . és I I I . osztályú fel
nőtt tornászok szabadon választott
gyakorlatainak bemutatása, a mesterfokú férfi tornászok lólengéa,
gyűrűs és t a l a j szabadon választott
gyakorlatai, a mesterfokú nők gerenda és lóugrás gyakorlatai.
Vasárnap délután 3 órakor meg.
terfoikú
férfiak .lóugrás,
korlét,
nyújtó, mesterfokú
nők felemás
korlát és talaj gyakorlatai.
Mindezekre a bemutatókra
különösen várja a rendezőség az ifjúságot, köztük az iskolák fiataljait,
akik sokat tanulhatnak az igen szép
tornász gyakorlatokból.
Rossz idő esetén a bajnokságokat
a Pedagógiai főiskola és a Radnóti
gimnáziulm tornatermeiben,
valamint
a
rókusi
tornacsarnokiban
ugyanazokban az időkben bonyolítják le.

Labdarúgó mérkőzések a koreai gyermekek megsegítése javára
Szegedi

Pető fi—Szegedi

Honvéd

4i2

(2 11)

A kapu előtt határozottabb Sze- J ó l játszott az Sz. Petőfi védelme
gedi Petőfi jó játékkal megérdeCsereialmiyal és Szabóval az élén.
melten győzött a mezőnyben szépen
mejátszó Honvéd
ellen.
Góllövők: A csatársorból Kassai, aki a
Bencsik (2), Kassai és Ladányi, zőny legjobbja volt, Csáki ég Benilletve Kovács (11-esből) és Nyári. csik. illetve Sípos, Rábai és Korom.

r

Sz. Lokomot'v—Sz.
Dózsa
2:1 vevők közül Szabó László nagy(0:0). Gyenge iramú, álmos mérkő- mester szombat diélutám 5 órakor
Király
József
A középfokú
politikai
iskola zést vívott a két csapat. Góllövők: szimultánt játszik Szeged élsakkoegyéni tanulói részére a következő Becker és öngól, illetve Majoros.
zóival. Az izgalmasnak
ígérkező
konferencia 26-án, délután 5 órajátszimák hétfőn és kedden
délA koreai néphadseres f ő p a r a n c s n o k s á s á n a k
kor az iparostanuló iskolában. Kér- Nagylramú, színvonalas mérkőzésen után 4 órától folytatódnak.
Délliad {jelentése
győzött a Magyar labdarugó
jük az elvtársak pontos megjelenéelőtt a függőben m a r a d t játszmáB. válogatott
Phenjan, ( T A S Z S Z ) . A
Koreai esettek között van a 8. délkorcai sét.
kat bonyolítják le. Belépődíj 1 foAgit.-prop. osztály.
z
Népi
Demokratikus
Köztársaság ezred parancsnoka,
Jegyeket
elővételben
az
Magyarország B.—Lengyelország rint.
Több
mint
hatezer
amerikai,
néphadseregének
főparancsnoksáI B U S Z . n á l lehet megváltani.
B. 2:1 (2:1).
francia és liszlnmanlsta
katona,
ga közli:
N A P I R E N D
Elmarad a vivóverseny
Góllövő: Zakariás
és
Szilágyi,
A koreai néphadsereg
egységei valamint tiszt esett fogságba.
Az Sz. Dózsa által kiirt IV. osz1951 május 25, péntek.
illetve OLsowsky ( l l . e s b ő l . )
A hadizsákmány
a
következő:
a
kínai
önkéntesekkel
szorosan
tályú t ő r . és kardversenyt junius
MOZI
együttműködve valamennyi fronton több mint 3 ezer puska, több mint
Országos sakkcsapat döntő
2-ára és 3-ára halasztották.
Szabadság* (telefon 40-25). Fél 7,
nagy veszteségeket
okoznak
az 180 nehéz- és könnyű gépfegyver,
*
Vasárnap délután fél 4 órai kez.
fél 9: Két brigád. Május 25-ig.
több
mint
60
aknavető,
több
mint
amerikai és angol intervenciós csa.
dettel
ünnepélyes
megnyitóval
kez_
,
Délmagyarország
Nyomda—V«r.
Vörös Csillag fél 7. fél 9: Ez tör
80 nehézlöveg és tarack, 133
küpatoknak.
dödik az országos sakkcsapat döntó I g a Kötél- és H á l ó g y á r 3:0. N ő i
tént
Szákenben.
(Tavasz
a
Kauká31
Nem végleges
adatok
szerint lönféle űrméretű egyéb löveg,
a Hungária-nagytermében. A részt. ' röplaibdamérkőzés.
zusban). (Május 24—30-ig).
négynapos harcban az amerikai és páncélos, több mint 800 gépkocsi,
Fáklya fél 7. fél 9:
Csodálatos
66
rádióberendezés.
déiknreal hadseregnek
több
mint
A rádió mai
műsora
harangocska és Úttörő hiradó. (MáA z ellenség 23 repülőgépét lelőthétezer katonája és tisztje esett el.
jus 25—27-ig),
1951 M Á J U S 25, P É N T E K
Magyar rádió szórakoztató műsoték, 10 megsérült.
vagy vált harcképtelenné. A t
el
Vörös Csillag-moziban
vasárnap
Kossuth.rádió
ra a lengyel rádió
hallgatóinak.
délelőtt fél 11 órakor filmmatiné.
7 Színházak
és mozik műsora 23.50 Hanglemez.
Bemutatásra kerül: Ez történt Szá- 7.05 Intdluló
ég balett z ene.
7.15
Petőfi, rádió
kenben (Tavasz a Kaukázusban).
Hangszierszólók, hanglemezek. Utá7
Román zene.
Hanglemezek.
n a N a p t á r . 7.45 Lapszemle.
7.55 7.10 Hős és hősiesség a
SZÍNHÁZ
özv.
Szekeres
szovjet
Három ítéletet hozott feketevá- szegedi bűntársát:
Műsorismertetés.
8 Dunajevszkij filmművészetben. 7.35 Dalok, h a n g .
gásért
a
szegedi
járásbíróság. Józsefné iparművésznőt és Ábrahám
Szünet.
*
filmzenéjéből.
8.30
Műsorzárás. lemezek. 8.15 K ö n n y ű zienekari muDunszt Károly kisteleki lakost, aki Andrásnét, a református egyház al11.30 J ó k a i M ó r irása. Radikális zsika, hanglemezek. 9.20 Iskolások
egy 60 kilós sertést vágott le négy kalmazottjának feleségét is felelősA Múzeum
nyitva
keddtől
pénkúra. 12.30 Rendőr központi
fú rádiója. 10.10 Hanglemezek. 10.40
hónapi börtönre Ítélte. Kertész De- ségre vonta, akik az engedély nél- tekig délelőtt
9-től
délután
S-ig.
vó&zenekara játszik. 13.15
Tarka Magyar hegedűmuzsika. 11 O v o d á .
zső sándorfalvi hentes borjút ölt kül levágott borjú húsát, feketézé- szombat
és
vasárnap
délelőtt
9-töl
engedély nélkül, büntetése héthóna- si szándékkal megvették. Ezért Áb- 1
muzsika, hanglemezek. 14.10 Uttö- sok műsora. 11.20 Hanglemez. 11.30
óráig
3
pi börtön. Szatmári György sándor- rahámnál 6, Szekeresnét pedig
rő-hiradó. 14.25 R á d i ó szórakoztató Műsorzárás.
15 Szines
muzsika.
A technológiai könyvtár
nyitva
falvi lakos ugyancsak
egy borjút hónapi börtönre büntették. A bizenekara.
15.30
Muszorgszkij: Hanglemezek. 15.40 Hanglemezek.
hétköznap
2—9-ig,
vasárnap
9—13
róság
megállapította,
hogy
Ábravágóit le fckelénMint visszaeső
Gyermekdalok. 15.50 Műsorismer, 17 Sziv küldi szívnek. 17.40 Ope_
bűnöst, aki korábban
is büntetve hámné több fzben vásárolt tovább- óráig.
tetés. 15.55 Részletek Mendelssohn: rarészletek, Hanglemezek. 18 Gárfeketevágásból
származó
volt, tiltottvágásért — 18 hónapra adásra
Szentivánéji álom cimű szvittjé- disták előre! Az ifjúsági rádió műGorkij-kiállítás az Ady-téri egyeÍtélték. A biróság Szatmárinak
két húst.
ből. Nászinduló, hanglemezek. 16.20 sora a DISZ-szervezetelknek. 18.40
temen délelőtt 10—tői délután 5-ig.
Iskolások rádiója. 17.10 Dolgozók Közlekedési Alika'mazottak
Ének•
Kossuth-dija3 kara énekel. 19 Landler Jenő,
a
összeállították
a válogatott
labdarúgó
csapatot
IDÖJARASJELENTÉS.
Változó zeneiskolája. 17.40
felhőzet,
többfelé
záporeső,
zivatar. tudósok a mikrofon előtt. 18 Alap- magyar Vörcs Hadsereg parancs,
(Területi.) noka. Előadás. 19.30 E g y fatu
Grosits — Kovács II., Börzaei. Mérsékelt,
—
helyenként
élénkebb fokú politikai iskola.
A vasárnap Budapesten sorrake.
19
Szovjet egy nóta. 19.50 R á d i ó népi zenekésőbb
déli- 18.30 Hanglemezek.
riilő Magyarország—Lengyelország Lantos —
Kovács I „ Bozsik
— északnyugati-északi,
délnyugati
szél. A hőmérséklet
egy. tánczene. 20 Hangos Újság. 20.40 kara. 20.45 Falurádió negyedórája.
válogatott labdarugó
mérkőzésre
Sándor, Kocsis. Szusza,
Puskás. kél fokkal
Rádió énekkar. 21 R á d i ó zenekar. 21.55 Szórakoztató zene. H a n g i é ,
emelkedik.
összeállították a magyar válogatott
Czibor.
22.25 Tánczene. Hanglemezek. 23.10 mezek.
csapatot.
Eszerint a magyar válogatott a
Tartalék: Henni, Rákóczi, Teleki.
x RAINER
Károly
műépítész
VÁROSI TANÁCS H Í R E I :
kinthetők
és azokra vonatkozóan
következő összeállításban lép
páBudapesten váratlanul elhunyt. —
Hidegkúti,
Palotás,
Babolcsai.
Az úszótesttel rendelkezők
(csó- írásban vagy szóban észrevétel telyára:
Temetése Szegeden szombaton
3
nak. ladik, komp,
dereglye slb.) hető.
pia- órakor a belvárosi róm. kat. teme- igazolványaikat
NAGYOBBFAJTA mély gyermekko-I ELVESZETT a Sztálin-körúti
a révörsnél május
MNDSZ-HIHEK.
con egy gyékénytáska, többféle ira- tőben. Gyászoló család.
csit vennék. Tmre-u. 3a.
hó 31-ig átírás végeti adják le. Az
FÉRFI
vászonöltöny
kifogástalan tokkal. Kérem a becsületes megtaátírás ingyenes.
Újszegeden pénteken
délután
7
NYILTTÉR*
*
jutalmat
állapotban eladó: Bocskay-utca
6 lálót, adja le a kiadóba,
órakor nőnap a kultúrházban.
Id.
Kéri
Imrétől
különváltan
I. emelet 7.
kap tőlem.
7922
Mn délután 5 órakor
a szülői
Május 25-től kezdődő hétre
az
élek, érte semmiféle
felelősséget
BÚTOROK eladók! Konyhaszekrény R O N G Y V Á G Ó K
munkaközösségek
elnökei részére
jelentkezzenek
a
érvényes
húsutalvány
szelvényre
a
nem vállalok.
is sürgősen eladó,
Feltámadás-utca földművesszövetkezetnél,
értekezlet lesz
az MNDSZ-titkárSzent
Id. Kéri Imréné, Rákóczi-u. 70 mult héten kiszolgáltatott hiis- és ságon.
14 szám.
7909 István-tér 15.
hentesárú
súlymennyisége
marad
7907 """""""""—
\
POROTVAPENGEFENÉS
megbízérvényben.
KÖNYVELŐ kontírozó állást keres.
*E rovatban közöltekért
sem a
VÁROSI
BÉKEIRODA
HÍREI
hatóan. Szecsődi drógériában. Baj•
Csáki, Szent Miklós-utca 6a. eme- szerkesztőség sem a kiadóhivatal
esv-Zs.-utca 20.
7905
7811 felelősséget nem v á l l a l
A közlekedés és postaügyi miGŰGÁNOVICH Lajos
a
Szegedi let.
Ma, pénteken 6 órakor az M N D S z
nisztérium 7690—190—1950. II. fő. székházában (Dugonlcs.tér) a b é .
Szőrme- és Trőrruhakészitő Vállalat
sz.
rendelete
alapján
és
a
Szegedi
dolgozója jelentkezzék
a
Délmaketitkárok részére értekezletet t a r .
Villamosvasút Vállalat kérelmére a
gvarország kiadóhivatalában.
tunk. Kérjük
a titkár
elvtársak
dorozsmai villamosvasút
SomogyiTALÁLTAK egy szemüveget tokkal
utcai végállomásának kitérő építése pontos megjelenését.
együtt és egy kabálövet. Igazolt tucéljából június 5-én délelőtt fél 11
lajdonosa átveheti a kiadóban.
DÉLMAGYARŐSSEIRÍ
órai kezdettel
közigazgatási bejá,ELVESZETT folyó hó 23-án
egy
oo&Hlrot nocltap,
rás lesz.
Petrik Erzsébet
II. é. joghallgató

Elítéltek

három

feketevágót

,*

MAGYAR-LENGYEL

válogatott

névre szóló index.
Aki megtalálta,
szíveskedjen leadni
a
Központi
F.gvelem portájára, Dugonics-tér 13.
GYERMEK sportkocsi eladó Apponvi-ulea 6, cipész.
7832
ELADÓ
kisméretű
karikáskályha.
két függöny, száznyolcvan
széles,
270 hosszú! karszékek. Szt. MiklósJÍJCA BE,

7823

labdarúgó

mérkőzés

AZ E HETI 7IPPSZEL VÉN YEN

TIPPELJEN!

Összejövetel helye: Széchenyi-tér
11. (Bérház) II. em. 229 ajtó számú
helyisége. Erre a tárgyalásra
az
érdekelt szerveket és lakosokat a
VB elnöke meghívja. Tervek és műszaki leírás
a városi
tanács VB
VIII. építés és közlekedési
osztályán, Széchenyi-tér 11, II. em. 218.
ajtó.
Hivatalos órák alatt megte-

'•I«I6« uarUiitS 4i kiad*
ZOMBORI JÁNOS
Sz.rk.iitu a «z*rk«azi4bl(ofUdg
Szerkeszféiéq, 5z*g*d Unln-». 1f.
Ttlafon 35-35 *i 40-80. - Éjtitokol zz.rG „ I t d j
t.lsfon (ti* 8-141 34-38
Cladóhivatd, Szagod Unin-a 4
T.lofon i 31-1? 4. 35-001
Délmagyarorszdg Nyomda, Sz*g«d
Fololii VMOIÓI Prlzkla Sdndo*

