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Az 1950 és 51-es tanévben a
pártoktatás hálózata
minden
oktatási
formában
jelentékenyen kibővült. Kétségkívül jelentős eredményeket értünk el
a párttagságunk és az oktatásba bevont pártonkívüli dolgozók eszmei, politikai színvonalának emelése terén.
Megyénk
területén a párttagságunk körülbelül 35 százaléka veszx részt
szervezett pártok tatásban. Az
ezt megelőző évben párttagságunk zöme alapfokú szemináriumokon tanult. Az
oktatás
rendszerében politikai iskoláinkon, de a káderképző tanfolyamok. felső- és középfokú egyéni
tanulóinál is lényeges javulás
van. Jobban összekapcsolták az
elméletet a gyakorlattal és alkalmazzák a marxizmus-leninizmus elméletét Párt és államunk
tömegszervezeti funkcionáriusaik
a saját területükön. Pártunk
propagandistái
eredményesebben segítették elő a politikai
iskola hallgatóinak
tanulását,
módszerekben
jelentősen fejlődtek. Politikai
iskoláinkról
sizltahánovisták,
vállalatvezetők
és új alapszervezeti és tömegszervezeti funkcionáriusok kerültek
ki. Középfokú politikai iskoláinkról tudtuk biztosítani a megyei kéthónapos és háromnégyhetes pártiskolák hallgatóit, akiknek 90—95 százalékát
később felelős funkcióba tudtuk beállítani.
A Politikai Bizottság határozata leszögezi, hogy az elmélet lebecsülése, s ennek kapcsán
képzés még
a z eszmei-politikai
mindig háttérbe sízorul. Ez megyénkben is tapasztalható. Pártbizottságainknál dolgozó elvtársaink tanulási módszereiben,
rendszeres tanulásában vannak
eredmények, azonban korántsem
kielégítőek. A szegedi
pártbizottság kivételével, ahol a
pártbizottság tagjai rendszeresen betartják a tanuló félnapokat és alaposabban készülnek a
konferenciákra, — ez csak kisebb mértékben tapasztalható
a
többi
pártbizottságainknál.
Ezen a téren sürgősen javítaniok
kell a tanuláshoz való viszonyukon elvtársainknak. A kommunista példamutatásnak ezen
a területén is érvényesülnie kell.
Most döntő feladat a pártkongresszus anyagának tanulmányozása és a helyi viszonyokra
Baló alkalmazása, mert enélkül
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Állítsuk a p á r t m u n k a e l ő t e r é b e
a pártoktatást
A Magyar Dolgozóik Pártja n .
Kongresszusa mégha tározta a
Párt és a magyar munkásosztály, egész dolgozó népünk számára, — így megyénk kommunistái és dolgozó nép-e számára
is — a feladatokat. E feladatok
megvalósításához a
pártépítés
területén, s az ötéves terv sikeres teljesítése és túlteljesítése
terén, mind az iparban, mind a
mezőgazdaságban nagy feladatok állnak előttünk. Különösen
döntő nálunk a mezőgazdaság
fokozottabb ütemben való szocialista átalakítása, a Párt és
a kormányhatározatok maradék,
talán végrehajtása. Minden kommunistának, de megyénk minden dolgozójának is azon kell
lenni, hogy a mi megyénk is
felzárkózzék az élenjáró megyék mögé. A feladatok végrehajtásához a jó vezetés és irányítás, ellenőrzés
megvalósításához elméletileg, politikailag
képzett káderekre van szükség.
A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának határozata
az 1950—51-es pártoktatási
év
tapasztalatairól és az 1951—52es pártoktatási évad előkészítéséről megszabja a feladatainkat.

P

nem tudnók megoldani
maradéktalanul a
pártkongresszus
határozatát.
Biztosítani
kell,
hogy minden oktatási formában alaposan s alkotóan dolgozzák fel Rákosi elvtárs kongresszusi beszédét, a helyi viszonyoknak megfelelően. Minden oktatási formában biztosítani
kell, hogy a tananyagot
minél több elvtárs, tagés
tagjelölt
és
pártonkívüli
aktíva
tanulmányozza
és az oktatási évadot a megindult létszámmal fejezzük be.
A lemorzsolódásokat meg kell
szüntetni politikai iskoláinkon és
azt a káros felfogást,
hogy
most a mezőgazdasági munkák
beálltával
„nem lehet tanulni",
— száműznünk kell. A hibát
nem a hallgatókban kell keresni, hanem
pártbizottságaink
vizsgálják meg a saját munkamódszereiket. Pártunk minden propagandistája vizsgálja
meg a saját maga munkamódszerét, akkor rájön, hogy abban
van a hiba és a lemorzsolódások nem azért mutatkoznak politikai iskoláinkon, „mert tavaszi
munka van".
A tavaszi munkákat, a növényápolást, a fűkaszái ást és
egyébeket végezzük el maradéktalanul. De ebhez fontos, hogy
a pártoktatás tovább, még színvonalasabban folytatódjék egész
az oktatási évad
befejezéséig.
Maga az élet
bebizonyította
hogy ahol a propagandistáink
és a Párt vezetősége segíti a
politikai iskola hallgatóit, jól
végzik a munkájukat, ott egyre
nő az érdeklődés a tanulás
iránt, mint például Ásotthaj.
mon, ahol 44-en járnak
politikai iskolára, fele dolgozó paraszt, vagy a Textilkombinátban, ahol nemhogy lemorzsoló,
dás, hanem
létszámemelkedés
van a politikai iskolákon, a kezdő létszámhoz viszonyítva. A
Csongrádi Bútorgyárban vagy
a makói MÁV-műhelyben a termelés területén elért jó ered
ményekhez nagyban hozzájáru'
a dolgozók, a párttagok és pártonkívüliek
rendszeres elmélet'
képzése. Különösen komoly hibák vannak a megyénk területén lévő állami gazdaságok
politikai munkájában. Politikai
iskolák morzsolódtak le vagy
szűntek meg teljesen. De tszcs.
inkben is sokkal komolyabban
kell viszonyulni az oktatáshoz.
Az állami gazdaság megyei alközpontjában illetékes elvtár.
sak pedig tisztázzák maguk kö
zött azt a helytelen nézetet, hogy
nekik nincs közük a
politikai
oktatáshoz.
Ez a káros nézet
nyomja rá bélyegét állami gaz.
das ágainkban a termelő munkára is. Az éberség területén is
komoly fogyatékosságok mutatkoznak, ami ered az
elméleti
képzetlenségből,
sziűkláitókörűségből. Városi és járási pártbizottságaink vegyek kézbe a
falusi és a mezőgazdaság szocialista szektoraiban folyó pártoktatást. Biztosítsák a megfelelő propagandistákat és tudatosítsák a tanulás jelentőségét
a dolgozók körében, mert
a
dolgozók akarnak tanulni, csak
megfelelően kell velük foglalkozni.
Pártbizottságaink,
pártalapszerveaeteink előtt most döntő
feladat, hogy az oktatási évadot sikeresen befejezzük és előkészítsük minden oktatási formában a záróvizsgákat. A hallgatók pedig az egész évi anyagot ismételjék át és a záróvizsgákon megfelelően
bizonyítsák be, hogy eredményesen ta-
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Végrehajtó

háromnapos

Bizottsága

budapesti

tanácskosását

A Demokratikus Ifjúsági VilágFrances Dámon végül
szövetség
Végrehajtó
Bizottsága
javasolta, hogy a DIVSz követszombaton folytatta a második nakező
tanácsülését
augusztus
pirendi pont vitáját. Az első fel23-tól 28-ig Berlinben
tartsák
szólaló Jean Ellen francia delegámeg.
tus, ismertette, hogyan készül
a
hozzászófrancia ifjúság a berlini Világifjú- Miután a referátumhoz
lásra senki nem jelentkezett, a délsági Béketalálkozóra.
előtti ülést berekesztették.
Per Andersen a norvég
ifjúság
A DIVSz Végrehajtó Bizottsáképviselője arról számolt be, mi- gának szombaton délutáni
ülését
lyen előkészületeket tettek a nor- Enrico Berlinguer, a DIVSz
elvég fiatalok, hogy minél nagyobb nöke nyitotta meg.
Bejelentette,
számban vegyenek részt a VFT-en. hogy miután a vitát lezárták, sor
Ezután Szergej Romanovszkij, a kerül a határozatok ismertetésé,
DIVSz titkára a szovjet ifjúság kül- re és jóváhagyására. Az első nadöttségének
tagja szólt
hozzá pirendi pont határozati javaslatáJacques Denis referátumához. Be- nak címe:
számolt arról, hogy hogyan készül
.,Az Ifjúság harcának fokozáa VIT-re a szovjet ifjúság, majd
sa életviszonyai
megjavításé,
gy folytatta:
ért és a DIVSz ezzel kapcso— A III. VIT nagy esemény lesz
latos feladatai."
a nemzetközi ifjúsági mozgalom törEzután Jacquies Denia, a DIVSz
ténetében. Még jobban megerősíti
az ifjúság barátságát és kulturális főtitkára ismertette „A I I I . Világ,
együttműködését,
szorosabbá
fűzi ifjúsági és Diák Béketalálkozó elősorait, ú j erőt ad a békéért és a készítése" című
határozati
jajobb jövőért folytatott harcéhoz.
vaslatot.
A Világifjúsági Béketalálkozó előkészítése és lebonyolítása nagy lehetőségeket nyújt az ifjúság újabb
rétiegeinek bevonására az aktiv békeharcba. E lehetőségeket nem szabad elmulasztanunk. Nem szabad
munkánkban csupán azokra szorítkozni, akik már résztvesznek a VIT
előkészületeiben. Ezekbe az előkészületekbe be kell vonnunk azokat
a fiatal fiúkat és leányokat is, akik
még nem vesznek részt a békeharcban, akik még egyes ifjúsági szervezetek reakciós vezetőinek befolyása alatt állanak.

befejezte

A DIVSz tanácsülésének össze,
hívásáról szóló beszámolóban szereplő javaslatokat a
Végrehajtó
Bizottság egyhangúlag
elfogadta
és a Berlinben rendezendő 'egközelebbi tanácsülés
időpontját au
gusztus 23-tól 28-ig tűzték ki.
Bért Williams javasolta * ez_
után, hogy a Végrehajtó Bizottság
küldje
harcos
üdvözletét
a

fasiszta Franco-kormány nyomorés háborús politikája ellen hősies
küzdelmet folytató spanyol i f j ú .
ságnak.
A VB a javaslatot
elfogadta,
majd Enrico Berlinguer
mondott
záróbeszédet:
— Azzal a meggyőződéssel fejezhetjük be háromnapos tanács,
zásainkat. hogy j ó munkát végez.tünk az ifjúság egységéért, a b é .
ke védelmének ügyéért. Budapesti
ülésünk fontos szakaszát
nyitja,
meg szövetségünk
működésének,
jelentős lépés előre abban a küzdelemben, amelyet a világ egész
ifjúsága folytat — mondotta
a
többi között, majd
bejelentette,
hogy
Adenauer kormánya bezárat,
fa Bonnban a nyugatnémet ifjúságnak a berlini találkozót
előkészítő
központi
irodáját.
A Végrehajtó Bizottság valamenynyi tagja nevében legerőteljesebb
tiltakozásunkat fejezem ki e tör.
vényellenes cselekedet ellen, a m e y
különben a háború erőinek tehetetlenségét bizonyítja az ifjúság béketörekvésével szemben.
— Éljen az
ifjúság rendithe.
tetlen küzde me a békéért és
a
boldogságért!
Az ülés az ifjúsági
Himnustsfezat ért véget.

A SzOT távirata a CGT-hez

Margót Feist, a szabad német ifjúság képviselője arról beszélt, hogy
a béke ellenségei hazugságaikkal és
fenyegetéseikkel miként próbáiják
akadályozni a VIT
előkészítését.
Ulána Jarorair Svamberk csehszlovák, Tyne Salmi finn kiküldött szólalt fel.

„örömmel vettük meghívástokat a CGT, a francia dolgozók h a r .
cos szervezete X X V I I I . kongresszusára. Azonban a francia kormány
megtagadta a beutazási engedélyt a magyar dolgozók küldötteitől. A
kapitalisták és kiszolgálóik rettegnek attól az erőtől, amit a világöszszes munkásainak'barátsága jelent, rettegnek attól, hogy a
nemzetközi munkásszolidaritás, a francia és magyar munkások barátsága a
békéért folytatott közös harcban m é g inkább megszilárdul.

A harmadik napirendi pont előadója Frances Dámon, a DIVSz alelnöke volt. A harmadik napirendi
pont címe: „A DIVSz következő tanácsülésének összehívása."

A magyar dolgozók mély felháborodással vették tudomásul
*
francia kormánynak ezt az újabb jogtalan intézkedését.
Forró testvéri üdvözletünket küldjük a kenyerükért, jogaikér?
és hazájuk függetlenségéért harcoló francia munkásoknak és a C G T .
nek, amely kivívta a francia dolgozók legteljesebb bizalmát, nap,mint'
nap leleplezi a háborús uszítókat és súlyos esapásokat mér az imperialisták háborús politikájára, erősítve ezzel a haladás és a béke hatalmas táborát.

— A világbéke megbontására irányuló mesterkedésekkel
— mondotta többi között — igen sok fiatal száll szembe. Ezek a fiatalok,
legyenek
akár
szervezettek, vagy
Éljen a népek testvérisége!
szervezeten
kívüliek,
felismerik,
hogy jövőjüket csak összefogás útÉljen a francia és magyar
ján tudják megvédelmezni. CsatlaMagyar
Szakszervezetek
kozhat bármely ifjúsági
szervezet
szövetségünkhöz,
akár
politikai,
akár kultúráiis, akár
sportvonalon
működik, tekiniet nélkül arra, hogy
ifjúmunkásokat, parasztokat, vagy
diákokat tömörít magában, tekintet
A Népköztársaság Elnöki Tanánélkül arra, hogy
valamely
más
szervezethez is tartozik,
nemzeti csa a gyógyítás terén végzeit kiváló
vagy nemzetközi vonalon működik. munkájuk elismeréséül
dr. Rubányi Pál klinikai igazgaA szövetség mint olyan nemtóhelyettesnek és dr. Littmann Imre
zetközi
szervezet,
amely
az
klinikai
adjunktushelyettesnek a
egész világ Ifjúságának jogait
Magyar Népköztársasági Érdem,
és érdekeit védelmezi,
rend V. fokozatát,
dr. Szántó Katalin
tolmácsnak,
mindig kész arra, hogy mindazokkal együttműködjék, akik hajlan- dr. János György osztályvezetőnek,
dók résztvenni a béke megvédéséért dr. Mincsev Mihály klinikai szakés az ifjúság demokratikus jogai- orvosnak és dr. Széchenyi Andor senak kivívásáért folytatott küzdelem, bésznek a Magyar Népköztársasági
Érdemérem arany fokozatát.
ben.

.
dolgozók szétszakíthatatlan

Országos

Tanácsa,

Apró

i
barát.

Antal,"

Kitüntetett egészségügyi dolgozók

nulmányozták az oktatási évadban a marxizmus-leninizmus
tanításait, hogy ez élő testet öltsön mindennapi termelő munkájukban.
Azok a hallgatók, akik politikai iskoláinkon
tanulnak és
azt sikeresen
befejezik, bizonyítványt kapnak, ezen tú] a
legjobb tanulók könyvjutalomban részesülnek.
Pártbizottságaink, pártszervezeteink maguk js alaposan tanulmányozzák át a Politikai Bizottság
pártoktatással
kapcsolatosan
hozott határozatát és a maguk
politiki munkaterületén annak
szellemében dolgozzanak, tudatosítsák ezt a párttagság körében.
Az 1951—52-e®
pártoktatási
évad
sikeres
előkészítésének
záloga a folyó oktatási évad
sikeres befejezése.
Ezen
túl
feladatunk az ú j oktatási tanterv előkészítése, a propagan-

disták alapos kiválogatása. Az
új oktatási évad oktatási formáinak megfelelően látnunk kell,
hogy a legfontosabb a megfelelő,
jól képzett propagandisták biztosítása. Minden üzem, alapszervezet, tsacs, gépállomás, állami
gazdaság, falusi pártszervezet
legyen önálló a propagandisták tekintetében, maguk javasolják a legfejlettebb elvtársakat, akik hosszú éveken keresz.
tül propagandisták maradhatnak. Ne engedjék, hogy a propagandistákat más
munkával
túlterheljék és ez az elméleti,
politikai nevelés rovására menjen. Fontos dolog, hogy a nyári
előadó bentlakásos három- és
négyhetes tanfolyamokra és az
esti előadóképzésre a propagandistákat biztosítsák.
A Politikai Biaottság határozata. még
hatványozottabban
érvényes reánk, csongrádi-negyei.
ekre. Minden kommunista
to-

dr. Kazár György klinikai szak.
orvosnak és Táncsics György klinikai főműtősnek a Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozatát,
dr. Harkányi István klinikai ren.
delővezetőneik,
Ammer
Erzsébet
klinikai vezetőműtősnek, Wald Béláné osztályvezetőnek. Lősz László,
né kórtermi ápolónőnek és Kis Ba_
lázsné klinikai
takarítónőnek
a
Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozatát adományozza.
A kitüntetettek budapesti lakosok.

kintse harci feladatának a marxizmus-leninizmus elmélete tisztaságának megőrzését, harcoljon a tanulás lebecsülése ellen,
járjon elől jópéldával a párton,
kívüliek előtt. Sajátítsuk
el
rendszeresen azt a fegyvert,
amelynek birtokában legyőzhetetlen a Párt és a dolgozó nép.
Véssük jól tudatunkba, hogy
csak a
marxizmus-leninizmus
elméletével felfegyverzett káderek vezethetik eredményesen
a békéért folyó harcot, az imperialisták és népünk minden
rendű-rangú ellenségeivel szem.
ben. Csak így teljesítjük azokat
a feladatokat,
amelyeket Pár.
tünk II. kongresszusa és a Poli.
tikai Bizottság határozata minden kommunista és minden pártonkívüli számára megjelölt.
N a g y László

a Csongrádmegyei Pártbizottság
agit. prop. osztályának politikai
munkatársa.

\
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Szegedi

Kedves
toki

ismeretlen

úttörfl

koreai

CUMAH

a U
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ELMÉLETI

levele koreai pajtásainak

pajlá.

Néhány
sorommal
én is
felkeres.
l«k benneteket,
sokat szenvedett
ko
reai pajtások.
Ti is tudjátok,
hogy
mi, magyar
úttörők
boldogan
élhetünk. szabad hazánkban.
Én is bol.
dogon,
gond
nélkül
tanulhatok.
Édesanyáim
tanulási
lehetősége még
egészen más volt, Neki
már
kis.
gyermek
korában
dolgoznia
kellett
a betevő
falatért,
ő csak
három
elemit járt, mert akkor a
dolgozók
gyermekeit
a tudatlanság
sötét bör.
tönébe zárták
a
kizsákmányolók.
Azóta hazánkban
is meg változtak a
társadalmi
viszonyok.
A
dolgozók j
gyermekei
ma már minden
pályán
érvényesülhetnek
és a
felszabadu.
lás óta az én életem, is
megváltó,
tott.
Szebbnél-szebb
és
jobbnáljobb könyveim
vannak
és
édes.
apámnak
is mind több és több a jó.
védelmé
a termelőesoportban
Ki.
rándulni,
táborozni
mehetünk
mi,.
úttörők,
akiknek
jórésze
a
felsza.
badulás
eWl nem jutott
túl a szülőfaluja
halárán.
Én a nyáron
valószínűleg
ú'törő
lá.
a csillebérci
borba megyek.
Elmehetek
azért,
mert a VII. osztályos
tanulmányaim
során igyekeztem
a legjobb
tanul,
mányi
eredményt
elérni.
Nagyon
örülök
a táborozó-nak
és
nagyon
örülnek
ennek szüleim
is.
Hálámat
és köszönetemet
kell
kifejeznem
Pártunknak
és
Rákosi
pajtásnak,
hogy
életemel
ilyen
széppé varázsolták.
A Párt
és a
dolgozó
nép segített
eddig és segít
továbbra
is tanulsomban.
Az
álla.
lános isicola elvégzése
után a Vegyipari
Technikumban
folytathatom
tanulmányaimat,
hogy én is hasznos építője
lehessek
szocializmusunknak.
Tudom,
kedves koreai .
pajtások,
hogy a. ti éldelek
nem ilyen.
Éppen
ezért kereslek
fel benneteket
sora.

vmmal.
Szüleilek
és ti is
harcoltok
a szabadságtokért,
de harcoltok
a
mi békénkért
is. Tudom,
hogy sokan elveszítitek
szüleit eket,
de ti
immal.
Szüleitek
és ti is
harcoltok
az elnyomás
ellen. Én is
harcolok
ellene, csakhogy
én jó
tanulásommal küzdök
a
békéért.
Harcolok
az elnyomók
ellen
azzal is, hogy
benneteket
a
magam
képessége
szerint seglllek
és szive,
sen mondok
le bármilyen
szórako.
zásról
azért, hogy filléreimet
nek.
lek adhassam.
Mi, magyar
úttörők
tudjuk,
hogy a mi kicsi, de szerető
szívvel
nyújtott
segítségünk
le.
törli egy-egy
kis koreai
pajtásunk
arcá/ról a könnycseppeket.
Segítünk
benneteket
azért is, mert
szivünk
együtt
dobban a li szivetekkel
és
minden egyes dobbanás
a béke dalát
zengi.
Harcoljatok
koreai
pajtások
keményen,
meglendít hétét lenül
és
harcaitokban,
szenvedéseit ékben ad.
jön erőt a m i szerető
segítségünk.
Mi bármikar
lcészek vagyunk
áldo.
eatot hozni azért,
hogy
győztesen
vívjátok
meg
szabadságharcotokat.
Ha majd győztesen
befejezitek
herr.
colokat, újból kitűzhetitek
a
szabad.
ság vörös zászlaját,
amely
alall
küzd ma a béke hatalmas
tábora.

TANACSADÓ

Az oktatás kérdése termelési kérdés
a mezőgazdaság szocialista szektoraiban is
Révai elvtárs Pártunk
II. kogresszu-sán arról
beszéli, hogy
egyes
párt. és tömegszervezeti
funkcionáriusok az oktatást, a tanulást lebecsülik. Nem tekintik azt
elsőrendű kérdésnek, hanem
má.
sodl&gosnak. Mi a helyes
álláspont
ebben a kérdésben?
Helyes-e az,
ha sürgős gazdasági munkákra hi.
vatkozva elhanyagoljuk saját magunk, vagy a ránkbízottak képzését, azért, hogy a termelés „ne
szenvedjen" zökkenési? Ez a felfogás nemcsak szűk látókörű prak.
deizmushoz vezet,
hanem
kárát
vallja maga a termelés is. A termelés ma politikai kérdiés, mert a
munkások és parasztok államhalai.
mát erősíti, mert a munkások
és
panaszok vágyát, a békét biztosítja.
Ma már a munkás, a dolgozó paraszt, az állami gazdaságok, vagy a termelőcsopor.
tok dolgozói maguknak
dolgoznak. Minden új győzelem,
a munka frontján egyben a
munkások és parasztok
politikai hatalmának a megerősödését is jelenti, mert nincsen
politikai
hatalom
gazdasági

E lőrel
hatalom nélkül.
Vince
Ilona,
Nézzük meg ezt a kérdést egyPetőfi-telep
I, általános
iskola két példán.
A feudál.kapitalista űri MagyarVII.
osztályos
tanulója.
országon a földbirtokosoknak nemcsak gazdasági halalmuk volt. hanem politikai hatalmuk is. A poli.
tikai hatalom segítségével
védték
meg gazdasági érdekeiket a munkásokkal és parasztokkal szemben.
Eninek a tőkés gazdasági hatalomnak a politikai
megvalósítására
hozlák létre a burzsoá államokban
— példának okáért — a főrendi
házat, a felső kamarát. Ezekben az
intézményekben az ország leggazdagabb földesurai, kapitalistái foglaltak helyet. Célja ezeknek az i n .
terményeknek az volt, hogy bizto.
sitsák a kapitalisták érdekeit akkor is, ha netán a parlament olyan
törvényt hozna, amely nekik nem
tetszik. A tőkések,
földbirtokosok
gazdasági hatalmuk
segítségével,
arra támaszkodva szerezték meg a
politikai hatalmukat, de a politikai hatalmuk segítségével nyomták
ej a dolgozó osztályokat, politikai
hatalmuk segítségével védték meg
kiváltságos
jogaikat a kizsákmányolásra.

Verseny, melynek
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csak győztesei

lehetnek

A Csongrádi Bútortizem dolgozói harcolnak azért, hogy 10 nap múlva
ők kerüljenek a Szegedi Falemezgyár dolgozói elé

H

osszú volt az út odáig, mig Csográdon
— a reakciós
Piroska
polgármester
városában,
abban
a városban,
melyet
Mindtzenti,
az áruló
hercegprímás
a Mária-napok
megrendezése
helyéül
választott
— olyan korszerű
üzem létesülhetett,
mint a Csongrádi
Bú.
torgyám. Valamikor
malom volt az üzem helyén,
a hírhedt
Viktória
RT malma,
mely nemcsak
Csográdon,
hanem
az országnak
úgyszól.
ván minden részén fosztogatta,
uzsorázta
a kisparasztokat.
Aztán
a
,(Hangya"
vette át az uralmat
ezen a helyen, ami csak annyiban
jelen,
tett változást,
hogy másik tábla került
a kapu fölé,
új
igazgatósági
urak szívták
az irodában
az illatos
szivarokat
s ugyanazt
cselekedték
a csongrádi
dolgozók
vérével is.
A feszabadító
szovjet hősök
segítségével
— kik közül nem egynek domborodik
sírja a csongrádi
temetőben
is — a becsületes
csongrádi dolgozók
kisöpörték
a szemelet:
az igazgatókat
és a
hajcsárokat, A Párt megmutatta
nekik az utat, vezette őket. S ók
elindultak.
Harcoltak,
dolgoztak
megfeszíteti
erővel.
Visszaemlékezhetnek
még a csongrádiák:
19 U nyarán
géppisz.
tolyos SS.katona
őrizte a reakciós
igazgatókat
a kizsákmányolt,
meg.
csalt, becsapott
dolgozók
dühe elöl. Ma
sokezer
csongrádi
dolgozó
ökle, ébersége
vigyáz
erre nz üzemre,
nehogy
mégegyszer
visszatér,
hessenek, nyaltukra
telepedjenek
a pöfeszkedö
urak.
Vigyáznak
üzemükre,
melyben
a dolgozó
nép számára
készülnek
a bútorok,
földje,
ikre, melyeken
saját maguknak
termelik
a búzát, az egész
országra,
melyben
nelcik épül a szocializmus,
a békére,
mely legféltettebb
kincse a csongrádi
dolgozóknak
is. Több munkával,
még hatalmasabb
tel.
lekkel bizonyítják,
hogy ez az őrködés
nemcsak
szó, hanem eleven valóság.

A párosverseny eredménye: gyorsabban ápűl a szocializmus
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A Csongrádi Hú Borüzem dolgo.
tóiban sokszor felmerült a kétség:
vájjon elég-e mindaz, amit tesznek
a béke megvédésére? T esznek-e
annyit a békéért, mint a többi üzemek dolgozói? Nézzük meg!
—
mondták a dolgozóit. —
Hasonlítsuk össze, munkánkat,
tetteinket I
— Igy indult meg a párosverseny
a Csongrádi Bútorüzem és a Szegedd Falemezgyár között. Az ered.
mény? — Mindkét üzemben ugrásszerűen emelkedik a munka termelékenysége, szaporodnak az újítások, a verseny egyre jobban kezd
húsává-vérévé válni a dolgozóknak,
az
anyagtakarékosság
területén
soha nem voltak ilyen jó enedméíryek: Csongrádon is, Szegeden is
gyorsabban épül a szocializmus.

gedi Falemezgyár került az élre!"
Nagyot csalódna azonban az, aki a
pillanatnyi lemaradás fölötti b á n .
kódást keresné. Akármelyik dolgozói kérdezné meg, ezt a
választ
kapná: „Szegeden jobban
dolgoztak az elvtársak, mini mi. A jövő
kiértékelés alkalmával mi leszünk
az élen, mert mi még náluk is jobb
munkát akarunk végezni!"

Csak egy pillantást kell vetni o
versenytáblára s azt is megláthatjuk, hpgy annek a bizakodásnak
meg is van az alapja. Beke Dezső
gépi munkás 188 százalékos átlaga,
Pándi Imre gépi 9egítő 175 százalékos teljesítménye,
Gál Ferenc
szabász 178 százalékos eredménye s
azoknak a nevei (egész oldalon lehetne őket sorolni), akik nem engedtek a 150 százalékból, sőt egyes
As
élenjárók
napokon• meghajrázták a 200 száza,
lékot is, mind arról bőszéi, hogy a
Csongrádon, közvetlenül az üzem
Szegedi Falemezgyár
dolgozóinak
bejárata mellett hatalmas
tábla bizony nagyon fel kell kötni azt a
hirdeti az eredményt: „Az utolsó bizonyos
ruhadarabot, ha meg
Sh nap kiértékelése alapján a Sie- akarják tartani az első helyet,

A Csográdi Bútorüzemben a párosverseny megindulása
előtt
a
munka megszervezésében voltak ki.
sebb.nagyabb hiányok. Éppen ezért
a legfontosabb kérdésnek tekintették a munka megszervezését. A m ű .
szakok helyes beosztásával sikerült
elérni, hogy a szűk keresztmetszetek kiküszöbölődtek, anyaghiány so.
hasem fordult elő. Persze, a munka technikai megszervezése a feladat kisebbik része volt. A nagyobb
feladatot a dolgozókkal való foglal,
kozás jelentette. Érdemes
errevo.
natikozóan egy epizódot
megemlíteni:

.4 Párt
segített
a munka
megsxerveaésében
Körülbelül 3 héttel ezelőtt
az
üzem vezetői, a pártszervezet ész.
revette, hogy az egyik üzemrész az
előirányzott 1800 darab láda helyett csupán 800 darabot
termel.
Mindenki zür_zavaros magyarázatot adott s így sehogyan se tudták
meglelni a hiba okát. Szabados Pál
elvtárs, az üzemi pártszervezet függetlenített titkára erre elhatározta,
hogy saját maga vizsgálja meg a
dolgot. Másnap reggel munkát vál.
lalt ebben az üzemrészben s egy hé.
lig állandóan ott dolgozott. Rájött,
hogy a csoportvezető nem osztja el
megfelelően az anyagot, az anyagellátás nem folyamatos, egysek a
munkatempó visszatartásával
szeretnék „bővíteni" a normát. Szabados elvtárs maga gondoskodott az
anyagellátásról,
megszervezte
a
munkát, saját példájával bizonyította be a dolgozóiknak, mennyire
helytelen a normával
kapcsolatos
elgondolásuk. Egy hét alatt rend.
bejött minden s azóta is ez az üzem-

A tőkés államrendben a tudás
is, a kultúra is a tőkések birtokában volt. Fél lékenyen vigyáztak ar_
ra, hogy a kormányzásba, az or.
szágvezetés tudományába a munkások és parasztok ne kóstolhassanak
bele. Számukra fegyver volt akkor a tudomány — ellenünk. Hogy
ez mennyire így van, azt bizonyítja
Kruesz Krizoszton pannonhalmi fő.
apát felszólalása a magyar főrendi
házban, amikor Eötvös az általános iskolakötelezettségre és az ál.
lqmi tanítóképző felállítására tett
javaslatot.
— Semmi
szükség
nincs
arra,
hogy a nép egyszerű
fiai
meg.
tanulják
a • betűvetés
tudományát, Ezzel csuk
megmérgeznénk
egyszerű
lelküket. Ha a béres fiát
megtanítjuk
írni-olvasni,
akkor
nem lesz kidve a földeken
végzett munkákhoz.,.
(Sokkal helyesebb lett volna, ha azt mond.
ta volna ez a pannonhalmi
fő.
apát, hogy semmi kedve se lenne
a munkásnak a papi
földeken
dolgozni.) Az állami
tanítóképző
intézmények
az istentelen
kom.
munizmus
előhírnökei
lennének,
mert a tudomány
nem a
népnek
való, a népet imádkozni
tanítsuk
és ne istentelen
hívságos
tudománnyal
fertőzzük,
amiből
csak
forradalom
származhat.
Intő példaképpen
álljon
Magyarország
urai előtt Franciaország!...
—
Az urait, papok, grófok, kasznárok, mágnások Magyarországán te.
hát jól tudta az uralkodó osztály,
hogy mi az érdeke. Ezt mi kevésbbé szép szavakkal úgy fejezhetjük
ki: a tízezer holdakra elég volt egy.
két okos ember, ha több volt, az
m á r b a j ; baj, mert gondolkozik,
hogy vájjon örök törvény-e az,
hogy ő szolga legyen, a másik meg
úr mindhalálig.'
Amitől Kruesz Krizoszton p a n .
nohhalmi főapát féltette birtokait,
az pár évvel ezelőtt bekövetkezett.
A szovjet nép forradalmi segítségével a magyar szegényparasztok
kezére jutott a grófok, papok által
bitorolt föld. A Szovjetunió
segít,
ségével,
hősi munkásosztályunk
vezetésével és dicsőséges
Pártunk
irányításával
ma a hajdan
elnyomott
nép uraikadó
-osz'áUgA
eni'lkcdelt.
Uralkodó
osztállyá
szervezte
né.
pünket
Pártunk.

rész egyike a tervet legjobban tel.
jesítő üzemrészeknek.
Nehezítette a munkát az üzemben lapuló ellenség is. Mikor minden vonalon visszaverték támadásait, a munkafegyelem területén
kezdett el támadni. A
dolgozók
azonban nem hiába tettek fogadalmat a béke megvédésére a Szegedi
Falemezgyárral
kötőit
versenyszerződésben. Lesújtottak az ellen,
ségre. Rövid úton eltávolították az
üzemből Barta István bércsalót, aki
rendszeresen
több munkadarabot
mondott be, mint amennyit megcsinált. Jellemző rá, hogy amikor a
dolgozók ébersége leleplezte és eltávolították az üzemből, — k i j e l e n ,
tette: „Úgy sincs semmi közöm az
egész bagázshoz!" Méltó társa volt
neki Samu András, a kétlaki dudás
ls. Ez úgy képzelte el a dolgot,
hogy éjjel, mint dudás, lakodalmakban, táncmulatságokon
muzsikált,
nappal pedig aludni szeretett volna
a munka mellett. Amikor rábíztak
egy munkát, egyszerűen földhöz,
vágta és kijelentette, hogy
nem
hajlandó megcsinálni. A felvilágosító munka annyit ért, mint a falrahányt borsó s a dolgozók végül is
nem tűrték tovább maguk között.

A munkások és parasztok az ország gazdái lettek. — Miénk az o r .
szág. De a munkások é» parasztok,
mint ahogy arra bennünket Sztálin
elvtárs tanít, csak a hatalom átvétele után sajátíthatják el az államvezetés tudományát, tehetik m a g ú .
kévá a kultúra, a tudomány v í v .
mányait. De akkor, tehát most, as
ú j uralkodó osztálynak, a munkásoknak és parasztoknak — a különbeni pusztulás terhe mellett —
ezt meg is kell tenniök.
A

tudomány

fegyvere,

amely

eddig a gazdagok kezében
szegények felé villogott,

a

most

a szuronyokkal együtt a dolgozóké.
munkat
sítsük.
fegyverét

Ahhoz,

hogy

megtartsuk,
fejlesszük,
nekünk

keményebbre

kell

hatalkiszéle.

a

ttidás

élesebbre,
kovácsol-

nunk, hogy jobban védje a dolgozók hatalmát
Mi nemcsak megdöntjtik a régit,
hanem ú j a t is alkotunk, szocialista
társadalmat. Nekünk ú j
tudomá.
nyurak is van, a marxizmus-leniniz.
mus, amely nélkül ú j társadalmi
rendünket nem építhetjük fel.
Szocialista szektoraink a mezó.
gazdaságban most az osztályharc
első tüzvonalában vannak. A leg.
élesebb fegyverekre itt van szükség. De mi a helyzet a
szocialista
szektorok
oktatásával
Csongrád
megyébenf
Százhatvanhét
tszcsből
51-ben folyik pártoktatás. Mit j*.
lent ez a szám? Azt, hogy a gazdaság birtokába jutott, szocialista jellegű termelést folytató dolgozó parasztokat nem vérteztük fel eléggé a
szocializmus elméletével. E z olyan,
mintha a katonának adnának géppisztolyt. töltényeket, de nem tanítanák meg a géppisztoly használatára; a katona, ha nem ismeri a
géppisztolyt, akkor csak bunkónak
használhatja. Miért
folyt ebben az
oktatási
évben ilyen kevés
termelő,
szövetkezeti
csoportban
pártoktatás? Egyszerű a kérdés. Hódmezővásárhely példája felel rá, ahol a
szemináriumok megkezdése óta egészen tavaszig nem ellenőrizték a
szemináriumokat. Nem adtak segítséget a tszcslaiek. Eredmény:
tavaszra ezek a szemináriumok lemorzsolódtak.
Sokan azt mondják, hogy a mostani szorgos mezőgazdasági
munkák idején nem lehel tanulni.
Ez
nem igaz! A csongrádi VörösCsillag.termelőszövelkezetben vasárnap
van a szeminárium és hatására
jobbnál-jobb gazdasági eredményeket érnek el.
A tömörkényi
Haladás-íszcs
tavaly minden mezőgazdasági
munkával elmaradt.
Host a t
élen iár. Mi az oka? Az ok:
egész évben és most Is rend.
szeres politikai oktatás folyik.
Megdöntötte tehát a gyakorlat azt a „gyakorlati" érvet,
hogy
„tavasszal a mezőgazdaságban nem lehet tanulni."
Állami gazda.-:ágaink többségében
a pártoktatás annyira elhanyagolt,
hogy az m á r több. mint egyszerű
hiba. A derekegyházi
állami
gazda,
sigban
például
egész
télen
nem
folyt pártoktatás.
(Vájjon a tavaszi munkák miatt?) És sorolhat,
nánk tovább az állami gazdaságokat egy.kettő kivételével. De nézzük meg a kivételeket: például a
levelényi állami gazdaságot, ahol
példamutatóan j ó volt a pártoktatás és nem véletlen, hogy az ország
legjobb
rizstermelője
ebben az állami
gazdaságban
van és az sem
véletlen, hogy az országos
verseny,
ben az elsS lett ez a gazdaság
Ezzel szemben az nem véletlen, hogy
a kiszombori állami gazdaság minden növényápolási munkában elma.
radt, mert ott is feloszlott még a
télen a szeminárium.

tjlíások
A.z ellenséges elemek eltávolíása
minden esetben fellendülést
ered.
ményezett. Elérték azt, hogy minden dolgozó megkötötte a hosszúié,
járatú
versenyszerzödését.
vala.
mennyi gépen dolgozó munkás szocialista megőrzésre vállalta el a gé.
pél, megszilárdult a munkafegyelem s szaporodnak az újítások. A
hatalmas gépteremben Stuhl
Fülöp ötlete nyomán éppen most fáradozik Turi József főgépész egy
10 fejes fúrógép elkészítésén. Ennek a gépnek munkábaállílása a
munka
tízszeres meggyorsulását
eredményezi. Másik újítás segítséA szocialista szektorok közül a
gével az eddigi négy munkaművegépállomások
oktatása a legjobb.
let helyett egy művelet lel el lehet
De itt is núlyos hiányosság, hogy
végezni ugyanazt a munkát.
mintegy hat gépállomáson egyáltaA
Csongrádi
Bútorgyár
dolgozói
a párosversenyben
pillanat. lán nincs oktatás. A gépállomások
^
nyilag
a Szegedi
Falemezgyár
mögé szorultak.
A
sorrend
munkában
azonban
tíz nap múlva
megcserélődhet,
ha a csongrádi
dolgozók
to- elmaradását a tavaszi
vább fokozzák
az eddig elért eredményeket,
ha erőteljesebben
hozzá- ez megmagyarázza.
látnak
az üzemen
belüli egyéni
és brigád
pdrosversenyek
megszerve.
Mindebből az a tanulság: a munzéséhez. A Szegedi Falemezgyár
do Igozói örülnek
annak,
hogy
első kások és parasztok hatalmát a tu.
helyre kerüllek,
de még jobban
örülnének
annak, ha a kővetkező
kiér
lékelte alkalmával
a csongrádi
üzem dolgozói
megelőznék
őket.
Ez dás fegyverével is meg kell védeni;
ugyanis
azt jelentené,
hogy Csongrádon
még jobban
dolgoztak.'
még a szocialista szektorokban az oklajobban
megerősödött
a békefrontnak
az a szakasza,
melyei
a
Cson- tás és a tanulás nemcsak politigrádi
Bútorgyár
dolgozói
védnek,
Sz. J. kai. h*n«m termelési kérdés is-
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i Az MDP
Központi
Vezetőség«
In&jui tt-i ülésén lelhangzott
beszá.
fiolából
közöljük
az alábbi
részié.
Itkt:
A Pártunk II. kongresszusa állal
fcMzMt feladatok végrehajtásának,
t felemelt ötéves terv megvalósftáa falu szocialista átalakitálegdöntőbb biztositéka: Pártunk fokozott erősítése, mert Pártunknak és a népi
demokráciának
fejlődése elválaszthatatlanul összefő ggnek egymással.
Pártunk egészséges és jól fejlőL. Kádereink zöme
nagyszerűen
lődlk és egyre jobban megállja
fc helyét a dolgozó nép, a magyar
hasa, a béke védelmének nagy ügyéért
vívott
harcban. A pártkáderek ezrei és tízezrei egyre jobban
megoldják feladataikat és területük
tényleges gazdáivá, vezetőivé válnak.
Kádéi-munkánknak
vannak
tehát
eredményei, de nem tartott teljesen
lépést a Párt gyors fejlődésével, a
toocializmus építésével. Ez az állagot nem lehet tartós, mert

C

• Párt politikáját a káderek
valósítják meg, a
jő
káder,
munka meggyorsíthatja, a gyenge kádéi-munka
lassíthatja
a
fejlődést. A kóderek, a Párt és
állam, a gazdasági élet parancsnoki kara, s ezért a hatalom meghódítása után, a szoctaHzmus építésében egyre nagyobb szerepet Játszik a káderkérdés, a parancsnoki kar kialakítása.
jSsért fokozott
erőfeszítéseket kell
tenni, kádermunkánk
gyengeségeinek kiküszöbölésére.

A II. kongresszus

határozata, s

Rákosi elvtárs referátuma hangsúlyozta a pártszervezetek és pártazeirvek megszilárdításának fontosaágát. ^sgnövekedeU,
s új
felada.
tok állnak
Pártunk
előtt — mondotta Rákosi elvtárs — ,
amelyek
megoldása
osak
úgy sikerül,
ha
megerősítjük
pártszervezeteinket...
ÁM előttünk
álló nagy célok
megkö.
vetetik
azért,
hogy
figyelmünket
újra
a pártszervezeteink
megerősítésére, pártkádereink
nevelésére
és
előléptetésére
irányítsuk."
A népi demokrácia
államhatalmának megszilárdítása, az államoaítások, a szocializmus
építésének
gyorsuló tempója szükségessé tette,
hogy ezTével csoportosítsunk át a
pártszervekből értékes, fejlett kádereket, az állami, gazdasági és kulturális élet területére. A szükséges
átcsoportosítás mellett, igen
nagy
volt az át nem gondolt, tervszerűtlen, vagy tudatos kártevéssel végrehajtott átcsoportosítás.
A Rajk—
Szőnyi-kémbanda kártevő káderpolitikája tudatosan rombolta, dezorganizálta a pártszerveket.
Kivonta
a pártapparátusból a régi, kipróbált, fejlett, pártiskolét végzett kádereket. Állandó
„átszervezésben"
tartotta a pártbizottságokat
és az
alapszervezetek vezetőségét. Ez ellen vette fel igen élesen a harcot a
KV 1950 február 10-i határozata és
Rákosi elvtárs a pártszervezetek feladatául tűzte, hogy a vezetőségek
újjáválasztásának
segítségével, a
termelő- és a pártmunkában
kinőtt, tisztámul tű, új,
fejlődőképes
erők bevonásával kell felfr.-.sltent,
megerősíteni a pártszerveket és a
pártszervezetek vezetőségeit.
A vezetőségek összetétele újjáválasztásuk után általában javult. Sikerült sok ellenséges, kétes vezetőségi tagot kicserélni, s új, jó erőkke! felfrissíteni a vezetést. Pártkádereink zöme becsületes, párthű,
fejlődőképes elvtárs. De
meg kelt állapítani emellett,
hogy a vezetőségek választásánál és azután Is az éberség terén, a pártkáderek
és általában a káderek kiválasztása terén, rendkívül durva
hibákat
követtünk el.
Nemrég megvizsgáltuk
a Budapesti
Pártbizottság
káderhelyzetét
és megállapítottuk, hogy a pártbizottságok nem vonták le a szükséges tanulságokat Rajk. Szőnyi és a
többiek káderromboló munkájából,
hogy
kártevő
káderpolitikájukat
még nem számolták fel.

As éberség

3

n.

hiánya

A pártbizottságok, a vezetők és a
káderesek még most is súlyos mulasztásokat követnek cl az éberség
terén. Nem helyeznek súlyt a káderek politikai
megbízhatóságára,
párt- és osztályhűségére. Bűnös hanyagsággal, gondatlanul
vizsgálják
« káderek múltját. Gyakran ellenséges, kétes karrierista elemeket javasolnak funkciókba. Az éberség
hiánya, a feielőtlen kádermunka lehetővé tette, hogy a termelés területére belopódzó osztályidegen, ellenséges elemek
nagy számban és mélyebben
nyomulhattak
párt-,
állami,
vagy tanáesfunkclókba, a 16megszervezeti és gazdasági funkciókba. mint azl gondoltuk.
Komoly kárt okozott ez a nagyüzemi
pártbizottságokon
és
az
alapszervezetek vezetöségedn
be.
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1ÜJ is. Az R M Müvekben
példán,
elhajlás ellen, pártellenes néaz üzemi pártbizottságok titkárai
zet ellen.
között volt csendőr és egy többAz egész Pártnak tanulnia kiell
szörös bérháztulajdonos is akadt.
Megvizsgáltunk
hét
nagyüze éberséget Rákosi elvtárstól, aki a
met, az R M Műveket, Standard-et Párt érdekeit sv.em előtt tartva
Láng-ot, Lampart-ot, M E S Z H A R T vaskövetkezetességgel leplezi le a
Hajógyárai, Hazai Pamutot, Kel- vezetésbe befurakodott ellenséget
textet és ezek alapszervezeti tit- és tisztítja meg a pártvezetést tőkárai között több megbízhatatlan, lük.
kétes elemet találtunk, akiket le
Változások
a
munkásság
kellett váltani.
soraiban
Az éberség hiánya, a felelőtlen
A Párt, mint az ország
uralés
gondatlan
káderkiválogatás
lényegében
nagy mértékben növeli az egész, kodó. vezetg Pártja,
monopol isztikus helyzettel bír —
ségtelen káderfluktuációt.
Borsod megyében a
vezetőség ezért érthető, hogy az ellenség és
igyekeznek
újjáválasztása óta az alapszerve- a karrierista elemek
zeti titkárok mintegy 40 45 szá. befurakodni soradnik közé. A z illezalékát cserélték ki. Igy az ede- galitásba szorított ellenség a Párlényi járásban 45 alapszervezetben ton belül keres fedezéket, soraink
kísérli
meg az
volt titkárcsere. Nem sokkal jobb közé furakodva
béliül
is
e téren a helyzet a többi megyék- osztályharcot a Párton
ben sem. A
leváltottak
között folytatni.
voltak volt csendőrök, nyugatosok,
A hatalom meghódításának, az
multjukat eltitkoló,
nyilasok
és ország iparosításénak természetes
egyéb ellenséges;
megbízhatatlan velejárója,
hogy a felszabadulás
elemek is.
óta és a kővetkező években
A pártiskolások
és az
egyéb
szakmai iskolások kiválasztása is
— az ismételt
figyelmeztetések
eűlenére —, vétkes felelőtlenséggel
történik. Országos jelenség, hogy
a pártbizottságok nem foglalkoznak az alapszervezeti
vezetőségi
tagok és titkárok kiválasztásával,
a vezetőségek újjáválusztátónál elmulasztották az ellenérzést s ezzel megkönnyítették az ellenséges
befunakodást
Az állami szervekben, a t a n á .
csókban, a rendőrségen is hasonló
a helyzet. A
tanácsváliasztások
alatt a falusi tanácstitkárok között a régi horthysta tisztviselők
száma még jelentékenyen megnő,
vekedett. Pártszervezeteink szeme
előtt, azok jóváhagyásával,
homlokzata mögött csempészte vissza
az ellenség a tanácsokba
a régi
horthysta tisztviselőket. Ennek Ismeretében azt hiszem érthetőbbek
a begyűjtés körüli nehézségek, az
állami fegyelem hiánya, lazasága
a tanácsválasztási után.
Mi az oka ennek a tűrhetettem
állapotnak? Kétségtelenül a poli.
tikaí vakság, az önteltség, az elbizakodottság, az éberség eltompulása, az ellenség lebecsülése, az
él" len őrzés hiánya és az
alsóbb
szervezetektől, a tömegektől való
elszakadás.
A kommunista éberség kérdéséi
nem először vetjük fel. Különösen
a Rajk—Szőnyi összeesküvő banda
leleplezése
óta beszélünk sokat
róla. A K V éa Rákosi elvtárs ismételtein felhívta a figyelmet az éberség fontosságára és 1949 novemberében a Tájékoztató Iroda határo.
zata ismételten
leszögezte:
„A
Kommunista
és
Munkáspártok
egyik
legfontosabb
feladata
a for.
radalmi
éberség fokozása
sorainkban
minden
téren,
a
burzsoá
nacionalista
elemek és
imperialista
ügynökök
leleplezése
és
kipusztítá.
sa, bármiyen
cégér
mögé
bújnak
ts." Noha a Rajk.Ugy után felszá.
m'olhik az áruló jobboldali szociáldemokraták összeesküvését, n oha
itt van a Kosztov-, Svenmova-,
Clementie.féle összeesküvés példája
— kádereink és a széles tömegek
még mindig nem tanultak eleget
és nem értik az éberség jelentőségét, nem alkalmazzák azt mindennapi munkájukban.
A pártszervezetekben az éberségről teljesen helytelen, ferde nézetek
vannak
elterjedve.
Kétféle
éberségről beszélnek: politikai és
technikai éberségről. Ezzel eltorzítják a bolsevik éberség értelmét.
Sokon az éberség alatt a fiókok,
szekrények, ajtók bezárását ért'k
és ezt e'lenőrzik. de arról megfeledkeznek, hogy megnézzék: megbízható ember kezében vannak-e a
kulcsok.
A kommunista éberség, a Párt,
a proletárdiktatúra,
a haza
védelmét jelenti.
Azt jelenti, hogy a kommunistáknak, a tömegeknek m i n i i g
résen
kell lenni, Szemük nyitva legyen,
fel kell figyelniük és fel kell lép.
niök a legkisebb rendellenesség ellen i®. Az éberség azt jelenti, hogy
meg tudjuk különböztetni a bará
tot az ellenségtől, hogy
munika
közben ellenőrizzük az embereket,
felfedjük az idegen, ellenséges elemeket. ész,revegyük és megakadályozzuk kártevő, szabotáló tevékenységüket.
Ébernek lenni azt jelenti, hogy
szakadatlanul őrködünk
Pár.
tunk politikáján, a tagság és
a káderek sorainak tisztaságán és következetesen
harcn.
lünk mindenfajta opportunista

a proletariátus száma ugrás.
szerűen megnövekedik, összetétele jelentős mértékben megváltozik és átmenetileg bizonyos fokig leromlik.
Három és fél év alatt csaknem 50
százalékkal megnőtt ae ipari m u n .
leások Száma és az ötéves
terv
megvalósításához 650.000 ú j ipari
munkásra
és alkalmazottra
van
szükség. A munkásosztályba szakadatlanul ömlenek a nemproletár
tömegek. Nagyszámban vonjuk be
a termelésbe a féllábbal még az
egyéni gazdálkodás talaján
álló,
ingadozó, kispolgári
osökevéniyeket magukkal hozó dolgozó
parasztokat, akikből fokozatosan ö n .
tudatos városi munkásokat kell nie_
vélnünk.
De
a munkásosztály
egészséges és természetes
utánpótlása mellett nagyszámban h ú .
zódtak és húzódnak
be az üzemekbe volt kapitalisták, földbirtokosok. kulákok, kispolgárok, politikailag megbízhatatlan
reakciós
elemek, volt Horthy-katomatisztek,
csendőrök, egykori köztisztviselők
stb. Ezek együttvéve hígítják és
ronják a proletariátus összetételét
és egységét. S m a m á r sok ellenség is jár munkásruhában s mint
„munkás" végzi ellenséges
kár.
tevő munkáját az igazi munkások
között. A mi párt-, állami és gazdasági funkcionáriusaink nem figyeltek fel erre az igen fontos
változásra. Nem
voltak
résen,
válogatás nélkül fe.vettek minden
jelentkezőt s ez megkönnyítette az
osztályellenségnek döntő
fontosságú üzemekbe,
hivatalokba,
s
ezen keresztül
a Pártba sőt a
pártfunkciókba alulról
való
befurakodását.
Bekerülnek
közép, és
főiskolát végzett képzett reakciósok, burzsoá elemiek az üzemekbe,
hivatalokba
valamilyen
kisegítő
munkára. Először igyekeznek
jól
dolgozni éa aktivizálódni.
Észre,
veszik, hogy értelmes, 'írni, olvasni. beszélni jól tudó emberek,
nem nézik meg, honnan
jöttek,
kicsodák ezek, hanem
„felfedezik" őket, minit nagyszerű,
új
„munkás"-kádereket.
A
Pártba
szervezik, örömmel,
gyorsan
és
vakom léptetik
előre
őket. Igy
épül be az ellenség
a szemünk
előtt s sokszor a kommunisták segédletével, sorainkba.
Egyesek megnyugvása és politikai vaksága miatt az ajtón kidobott ellenség visszamászik
az
ablakon. Amíg mi fent a csúcsszervekből fokozatosan kiszorítjuk
az ellenséget, addig az
éberség
hiánya következtében egyre szívósabban, alulról,
benyomul az el.
lenség „utánpótlása", s ha már
bent vannak, egyik segíti,
tolja
előre a másikat.
Mindig
elölről
kezdhetjük a munkát, ha a gazt,,
melyet felül irtunk, alul még erősebben nőni hagyjuk. Sok elvtárs
meglepődik, ha
a vezetőhelyeken
leleplezünk néhány beépült ellenséget, de arra nem gondol, hogy
az orra előtt alul beépültek, vagy
most épü'mek be azok az eljensé
gels ügynökök, a,kik — ha nem leszünk éberek —, esetleg befurakodhatnak a vezetőhelyekre is.

Fokozott

felelősségtudatot

Az osztályellenség sorozatos veresége, s a mi növekvő sikereink
elbizakodottá, megelégedetté, go<n.
datlanná és felelőtlenné tesz igen
sok funkcionáriusunkat. Ezek lebecsül : k az elüeséget, nem veszik
észre azok kártevő, szabotáló munkáját. Nincs még kifejlődve elég.

gé pártkádereinkben
a felelősség
tudata. Sokan még nem értik és
nem érzik át, milyen kötelezettséget jelent egy hatalmon
lévő
munkáspárt
funkcionáriusának
fenni. Sokszor nem látják a fáktól az erdőt, a szemük előtt nem
veszik észre, sőt maguk is segítik az ellenség munkáját.
A hatalmon lévft
funkcionáriusai
pártjukért,

a

munkáspárt
felelősek

a

proletárdiktatú-

ráért.

.Mindenért,
ami ebben az
ország,
ban történik,
mi, kommunisták
va.
gyünk
a
felelősek"
—
mondotta
Rákosi
elvtárs.
A
pártmunkások.
ban ki kell
fejleszteni
a
fokozott
kommunista
éberséget,
a Párt,
a
munkásosztály
iránti felelősség
tu.
datát — sokkal jobban, mint eddig.
Védenünk kell a Pártot, védenünk
kell a proletár államhatalmat az e .
lenség benyomulása
és kártevő
munkája ellen, s nem szabad hagynunk, hogy az ellenség beszennyezze a sorainkat, megzavarja m u n .
kánkat.
Az ellenség biztosan megpróbál
tőkét kovácsolni abból, hogy mi
nyíltan feltárjuk hiányosságainkat
De mi nem félünk nyíltan feltárni
hibáinkat és hiányosságainkat. Az
a feladatunk, hogy Pártunk egészséges testéből kivágjuk a fekélyt,
hogy még egészségesebben és erejét megsokszorozva
még jobban
oldhassa meg történelmi
felada.
tait. Pártunknak eszmeileg, szer.
vezetileg tisztának, szilárdnak és
egységesnek,
a legtökéletesebben
működő szervezetnek kell lenmie.
Meninél jobbak a káderek,
annál
eresebb a Párt, annál erősebb az
állom, az ország.
A feszült nemzetkőzi helyzet, az
élesedő osztályharc fokozott
követelményeket állit Pártunk, kádereink és egész tagságunk elé.
A

Pártot

arra. hogy

fel

kell

készíteni

bármilyen

helyzetben szilárdan

nehéz
megállja

a helyét.

lyozni az ellenség
befurakodását
soraink közé, s alaposan meg kell
ismerni minden egyes párttagot.
Ez a legfőbb biztosítéka
annak,
hogy az oda nem valók funkcióba
sem kerülhetnek.

Vontuk
be a
tömegeket
ax ellenség
leleplezéséért
folyó harcba !
Az utóbbi időben
tapasztaljuk,
hogy kádereink
és
párttagjaink
közül egyesek
nem
őszinték
a
Párttal szemben, eltitkolnak vala.
mit .. multjukból. Fel kelj venni
élesen a harcot a csalások, a Párt
félrevezetése ellen. A legtöbb káder önéletrajza egészen rövid és
nem kielégítő és mondjuk
meg
nyíltan, nem egy önéletrajzban a
költészet keveredik a valósággal.
Gyakori, hogy a múltjukból kel le J
metien eseményeket,
időpontokat
egyszerűen átugranak,
elhallgatnak a Párt, vagy a hivatali vezetők előtt.
A kádereknek és a tagságnak
nem lehet semmi titka a Part
előtt.
Őszintének kell lenni a Párt iránt.
Aki eltitkol a Párt előtt valamit,
az nem nyugodt azt furdalja
a
lelkiismeret, s mindig fé] a lelep.
lezéstől. Akinek a Párt előtt a lelkiismerete nem tiszta,
az
nem
tud teljes szívvel
és lendülettel,
egész emberként dolgozni.
Annál
kivagyunk téve annak a veszély,
nek i3. hogy az ellenség ügynöke
lesz. A példák százai bizonyítják:
a multat nem lehet túl sokáig eltitkolni. Lehet, hogy az ellenség
előbb megtudja és zsarolni kezdi
az illetőt. S nem egy gyenge jellem ű ember félve a
leleplezéstől,
kerül így
az ellenség
hálójába.
Nem szabad tehát semmit sem e l .
titkolni a Párt előtt és nem szabad a valóságnak meg nem felelő
dolgokat írni az
önéletrajzokba.
Ha eddig valaki valamit eltitkolt
a Párt előtt, tegye jóvá most a
hibáját azzal, hogy őszintén
fel.
tárja azt. Meg keil különböztetni
azokat az elvtársakat, akik megmondták őszintén a Pártnak,
ha
valami folt van az életükben, de
szigorúan fel kell lépni
azokkal
szemben és ei kell távolítani
so.
rainík közül azokat, akik félrevezetik a Pártot.

Ezért még jobban meg kell szál á r .
d'ítani Pártunk ideológiai éa szer.
vezeti egységét.
Ennek legfonto.
sabb követvirnénye, hogy javítsuk
az éberséget és mint a szemünk
fé.
nyére, úgy
vigyázzunk
Pártunk,
kádereink
tisztaságára.
A
Pártot
kell
elsősorban
megtisztítani
és
legjobban
védeni az
ellenségtől.

A Párt., a káderek tisztaságának
megőrzéséért vívott harcba be kell
vonnunk minden kádert, minden
párttagot, és a széles dolgozó tömegeket is. Éberségre, igényességre
kell nevelnünk őket.
Harcolnunk
kell
a tehetetlenség.
a szájtátás,
a
nemtörődömség
ellen.
Vannak
egyesek,
akik
látják,
tudják
a
ismerik
és tűrik
Az éberség megjavítását, a k á . rendellenességet,
Arra kell
nevelni
a
derek, a Párt sorai tisztaságának az ellenséget.
a dolgozó
tömegeket,
ne
védelmét m á r az alapszervezetek, kádereket,
nél, a tagjelöltfelvételnél kell elkez- tűrjék,
leplezzék
le az ellenségei,
a
deni. Fel kell számolni
a
tagjelölt, közénk nem
valókat.
felvételnél
és különösen
a
lcáderek
Bátorítani kell mindenütt a tökiválasztásánál,
az ellenséggel
szem. megek bírálatát. Egy
vezetőnek
ben megnyilvánuló
rothadt
libera.
csak két szeme és két füle van,
lizmust!
Az osztályidegen, megbízhatatlan, karrierista elemeket ellen- nem láthat és nem hal'hat minőrzés alatt szakvonalon továbbra is dent. Ezreknek és millióknak sok
foglalkoztatni kell, ha becsületes, szemük és sok fülük van s a tö.
jó munkát végeznek, munkájukat megek, sok mindent látnak és hal.
lanak, sok mindent
megtudnak.
becsüljük meg, de
Helyes és szükséges az, hogy felhívják rá a vezetők, az illetékes
nem szabad őket a Pártba bepárt- és állami szervek figyelmét,
engedni. a Párt
kapuit végA tömegek alulról jövő
biraata
érvényesen és teljesen le kell
és ellenőrzése fontos fegyver a
zárni előttük.
Párt kezében az éberség megjavításában és az osztályellenség elSzámunkra nem mindegy,
hogy leni harcban.
hol húzódik m«g az ellenség, a
Ezért minden vezetőnek és k á .
kétes elem. Nem tűrhető a Pártban, azután a
hedseregben,
az deresnek kötelessége kivizsgálni a
Államvédelmi Hatóságban és más dolgozók minden beadványát. Fel
fegyveres erőknél. De nem lehet kell figyelni a nép hangjára és fia
állami vonalon sem felelős vezető, gyelmeztetésére, mert . abban
állásban hagyni őket. Olyan helyen legtöbb esetben aok igazság van.
jelen,
és olyan ellenőrzés alatt kell fog- Nálunk, sajnos, nem ritka
lalkoztatni őket. ahol nem tudnak, ség, hogy egyes vezetők nem szevagy csak minimális kárt tudnak retik, hanem elfojtják és megtookozni. Számunkra
tehát
nem rolják az alulról jövő segítő szánugyanazt
jelenti az ellenség a dékú bírálatot. Ez az oka annak,
hogy sokan még névte'en levélben
könnyűiparban, mint a döntő j e .
közlik észrevételüket. A
névte'em
lentőségű nehéziparban. Ezért
el
levél egyben visszatükrözi,
hogy
kell érnünk, hogy lehetőleg mi haezeken a helyeken az aluliéi jövő
tározzuk meg, hol foglalkoztassuk
építő bírálat szabadságát
durván
az ilyen elemeket. Fel kell hasz
megsértik.
nálni őket is, módot kell nekik
adni a Párton kívül, hogy do'gozVéget ke'I már vetni ennek a
zanak és egyesek átnevelődjenek.
pártdcmokrác'át cs a néni deDe ne ők, hanem mi válasszuk meg
mokráciát
sértő
tűrhetetlen
a munkahelyüket, 3 ne mehessenek
állapotnak. Kíméletlenül fel ke"
és épülhessenek be oda
ahová
lépnünk mindenütt
az
épitő
akarnak.
bírálat e'foitólval szemben.
A tag és tagjelölteket és elsősorban a kádereket
alaposabban
kell kiválogatni. Nem csak a ter.
melési és társadalmi
munkájuk,
aktivitásuk után, hanem multjuk
gondos ellenőrzése, politikai megbízhatóságuk alapján bíráljuk el a
dolgozókat. A kádermunkát tehát
már a tagjelöltfelvételnél kell szí.
gorúbban kezelni. Meg kell akadá-

Biztosítanunk kell. hogy senld se
féljen, hanem bátran és nyíltan
feltárja a hibákat és leplezze le
az ellenséget.
A Párt és a káderek megtisztítása az ellenséges, oda nem való
elemektől, nagyon komoly és bonyolult politikai fe'adat, amit nem
lehet máról holnapra, kanásfcó!
meggondolatlanul
megoMani. E z
a feladat
nem rohammunka cs
nem is kampányfeladat. E feladat
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tivégzéme közben nem szabad pá
nflchangulatba esni és pánikhangutatot csinálni. A Pártban állandó
tisztulási folyamot van. Most tervszerűbben ken irányítani,
folya.
mohosabban és szigorú egyéni «L
bírálás aj apján kell est a feladatot mindennapi munkánk elvégzése
késben megoldani. A gyors munka. o kapkodás és minden meggon.
doíatian lépés, csak zavart kelt és
a« ellenség
malmára
hajtia
a
vl«á.
I» elad i a

Párt

Mint Pártunk II. kongresszusa
kimond la, az előttünk álló megnő,
rétedet!
feladatok
végrehajtását
csak úgy tudjuk biztosítani, ha az
•1 lenség kiszorításával p&rhuzamo.
san és fokozatosan felülről lefelé
megerősítjük és stabilizáljuk a vezető
pártszerveket,
egészen az
alapszervezeti vezetőségekig. Első
a Párt! A Párt mindenek elölt —
•mondotta Rákosi elvtárs. A Párt a
eaervezetteég legfelsőbb formája, a
motorja, az iranyitója és ellenőrzője szooialieta építésünknek. A Párt
a lelke mindennék.
A Párt vezetőszerepének biztosítása elsősorban a kipróbált, harcedzett káderein múlik. Ezért
a
legjobb,
legkipróbáltabh.
legvezetftképesebb erőkkel kell
a pártszerveket erősíteni.
A szocializmus építése érd-ekében
mindéin állami és gazdasági funkció nagyon fontoe és szükséges,
de nincs megtisztelöbb, szebb és
fontopabb funkció a pártfunkciónál. A párttitkárnak
éa a párt.
szervekntrlk kel] politikailag
irányítani és ellenőrizni
területük
minden intézményének életét. Még
jobban kell tehát becsülni a párt
funkciót, nagyobb súlyt és tekintélyt kell adni a párttitkármak.
Sokkal nagyobb súlyt éa szerepet
kéül adni a kádenmunkának a pártépílésben. A párlépftést sok helyen
leszűkítik a tag. és tagjelöltfelvé.
telne, holott ez csak egyik igen fontos nészét képezi annak, A pártépítés másik legfontosabb részét a
tagság alapos megismerése, aktivi.
zálása. nevelése, a Párt és az állam
vezetéséhez szükséges káderek kiválasztása. elosztása és rendszeres
nevelése képezi. A párté/ülés diintö
kérdése a vezetés
megszilárdítáta,
szociális összetételének javítása, el.
méleti politikai és szakmai színvo.
valának szakadatlan emelése.
Kovács elvtárs ezután a falusi
pártszervezetek megerősítéséről beszélt. majd így folytatta:
A titkár példamutató, jó munkáján kereszHH vívj* ki, hogv ó legyen a falu első embere O vezeti
politikailag és ellenőrzi a tanácselnökök munkáját is. Sok helyen
rontja, lejáratjn a párllitkárok tekintélyéi az államapparátussal való
összefonódásuk, az a tény, hogy a
pártvezetőségi tagok megválasztásuk
után gyorsan a tanács, vagy a szövetkezetek
alkalmazottai
lesznek.
Bár tavaly Rákosi elvtárs élesen
fellépett az elbürokratizálódás, a fizetett állások hajhászása elleu, átmeneti javulás után e téren a helyzet ismét komolyan rosszabbodott.
Vas raegve 208 falusi alapszervezeti
titkára közül, a vezetőségek újraválasztása óta 110 más funkciót is
vállalt. Igv 20 párttitkár egyben
tanácselnök. Es felháborító
és a
párttitkári
funkciói
megcsúfoló,
bogy több párttitkár egyben tanács,
altiszt is. Hogyan legyen tekintélye
itt a falusi titkárnak a tanácselnök
és a falusi doigozók előli? Csongrádban 59 vezetőségi tagot vizsgáltunk meg, ebből 27 állami alkalmazott. E példák
Is bizonyítják,
hogy egyes párttagok a pártfunkciót még mindig ugródeszkának tekintik a fizetett
állami
funkciók
felé. Fel kell venni mindenütt a
az
harcot)
államapparátussal, különösen a tanáccsal való összefonódás
eHen és végre ketl hajtani az 1950.
II. 10-i KV-iilés halározalál. ennek
az egészségtelen és káros irányzatnak megszüntetésére.

A

r*>előaé(ek

álfává

lasstésa

Egy év telt el mér a vezelőségek
újjáválasztála óta. A vezetőségválasztás minden hibája ellenére felfrissítene, megjavította a pártszervezetek belső életéi, elmélyítette a
pártonhelüli demokráciát és aktivizálta a tagságot. A vezetőség választásánál és azóta a káderkiválasztésoknál elkövetett hibák
kijavítása, a vezelöségek és a párlszervek megszilárdítása,
valamint a
pártonbelüli demokrácia további elmélyítése, a pártonbelüli élei továhbjavttása érdekében, javaslom a
KV-nck, hogy
1961—52. telén tartsuk meg az
alapszervezeti veze tőségek lől a
budapesti fe megyét pártbizottságokig bezárólag a pártszervek újjáválasztását.
Hs i KV így határoz, akkor a tavalyi tapasztalatokat
felhasználva,
áv végéig politikailag, szervezetileg

és káderszempontból
is gondosan
elő ludjuk készíteni az új vezető
ség választását.
Nem
szabad az
utolsó napokban kapkodnunk. Nem
szabad a véletlenre bfzni, hogy kik
lesznek a vezetők. Már mosl, munka
közben gondosan ellenőrizni kell a
vezetőket. A meg nem felelők, az
ellenséges, kétes elemek helyett a
termelésben és a társadalmi munkában kitűnt
legjobb, politikailag
megbízható
aktivisták
közül —
mulfjukat és jelenüket alaposan ellenőrizve — ki kell választani és a
vezetőség mellett jobban foglalkoztatni
az utánpótláshoz szükséges
elvtársakat. Ugy kell dolgoznunk,
hogy a következő vevezetőségválasztás gondos előkészítése közben megjavítsuk a pártvezetést és a pártszervezetek munkáját. Oda kell hatnunk, hogy a pártvezelőségekbe és
különösen titkároknak nlymn elvtársakat válasszanak, hogy azok feladatuk jó elvégzése mellett egyben
fontos káderutánpótlás!
tartalékot
Is képezzenek a felsőbb szervek
számára.

egyéni foglalkozásnál vannak már
kezdeti eredményeink, de nehezen
megy ós még sok benne a formalitás és a felszínes ség. Ki kell szélesítenünk és el kell mélyítenünk az
egyéni foglalkozást a párt., és tö.
megsaervezetek, az állami, gazda, í
sági, a kulturális élet minden területén.
A káderesek feladata elérni azt,
Hogy megbecsüljék, óvják a kádereket, mint a Pórt aranylartalékát,
hogy ápolják a kádereket, mint a
kertész a virágot. A káderesnek tü.
rémesnek, figyelmesnek kell lenni
a káderekhez s erre nevelni a veze.
tőket is. Képzett, kiforrott, tapasztalt pártmunkások nem az égből
pottyannak, senki
sem születik
armak. A kádereket formálni, nevelni kell, segíteni, leinyesegetni
a hibájukat, erősíteni, fejleszteni, a
j ó tulajdonságukat. Mindez'hosszú,
türelmes és gondos munkát igényel.

A tartalékok gyűjtése nem a listák bürokratikus gyűjtését és lera.
kását jelenti. A kádertartalék nem
Kovára elvtárs ezután a káderek cukor, liszt vagy só, amit az élés.
politikai színvonalának
emeléséről, kamrában fel lehel raktározni. K á .
a pártiskolák munkájáról
beszélt. dertartalék eleven emberekből áll.
Rámutatott arra. hogy a gondatlan Kádertartalékokkal rendelkezni azt
pérllskolnl kiválogatás megkönnyíti jelenti, hogy eleven kádermunkát
az ellenségnek a pártfunkciókba végzünk, jól ismerjük a területünvaló behatolást. Aláhúzta annak fon- kön dolgozó káderéket, munkaköztosságát. bogy a legjobbakat küld- ben figyelemmel kisérjük, fokozajék pártiskolára, Igy 1952 . végére tosan nehezebb feladatok elvégzébiztosítani
tudjuk
hogv
mind sével bízzuk meg őket, elősegítjük
párt-, mind állami, tanács és lö- és meggyorsítjuk fejlődésüket és
megszervfzetl vonalról a legfonto- így alkalmassá tesszük őket maga.
sabb funkcionáriusok megkapják a sabb, felelösobb funkció betöltésére.
legszükségesebb elméleti.
po'lllkal
A vezetőknek egyik legfontoképzést.
sabb feladata a helyettesek klnevelése.
A veseuő am első
káderes
Az előttünk álló nagy feladatokat
megoldani, a kádermunkát alapvetően megjavítani rsak akkor tudjuk. ba
minden területen a vezető, a
párttitkár lesz az első számú
káderes.
Lenin és Sztálin elvtársak Ismételten aláhúztak, hogy
a
vezetés
munkájának
alapvető
részét
képezi
a feladatok
elvégzéséhez
szükséges
kéiderek
kiválasztása,
elosztása,
munkaközben
való ellenőrzése,
se.,
gítése és nevelése.
Sokat beszéltünk ml erről az
utóbbi időbem. de meg kell nyillan
mondani, a legtöbb párttitkár, a
legtöbb szakvezető még mindig nem
érti a vezetés lényegét, lebecsüli és
reszortfel adatnak tartja a munkatársakkal való foglalkozást és albérletbe adja azl a káderesnek.
Véget kell mór vetni egyszer és
mindenkorra annak, hogy a vezetők
így gondolkozzanak és szűk reszort.
feladatnak tekintsék a kádermun.
kát.

Rossz vezető az, aki mindent maga
akar elvégezni, aki mellett sorvadnak a káderek. A vezetőnek tudni
keM megosztani munkáját, önálló,
etúgra, kezdeményezésre
nevelni
munkatársait. Az az igazi
vezető,
aki mellett gyorsan nőnek
és fejlödnek önálló munkál
elvégezni képes
káderek.
A md nagy hibánk az, hogy túl
szűk körből merítünk kádereket,
hogy leszűkítjük a káderforrásokat,
sokszor ismerősöket, barátokat kevésbbé rátermett embereket javasolunk különböző funkciókba. Jelenleg ezrével kellenének a jobbnál
jobb káderek és nem találjuk őket,
holott
tízezrével vannak viszonylag Jelentéktelen munkakörben tehetséges erök,

fí.

BÉKEVASARNAPOK
Ma, vasárnap Csongrád megye
MNDSz asszonyai a békebizottságokkul karöltve békevasárnapokat tartanak. Városokban cs községekben az MNDSz
csoportok
székházainál és a tagok otthonaiban gyűlnek össze, hogy megbeszéljék a június 3-1 Nemzetközi
Gyermeknap helyi előkészítését.
Minden anya legdrágább kincse a gyermek. Semmilyen áldó
zuttól sem retten vissza a szülő,
hogy gyermekcinek élete szebb és
boldogabb legyen. A
gyermek
iráni! szerelel vczetlc a Nemzetközi Nőszövclséget
arra.
hogy
minden évben megrendezze
a
„Gyermeknapot".
A koreai szabadsághősök a szabadságért harcolnak. Nekünk sem
szabad elfeledkeznünk kötelességünkről. Pártunk és kormányunk
gondoskodása folytán valamenynylen békében élhclünk, gyermekeinket
békében
nevelhetjük.
Nyugodtan
dolgozhatunk,
meri
gyermekeinket
várják
a barátságos napközi otthonok,
hűs
sétányok, jöl felszerelt játszóterek; az iskolákban pedig néphez
hű nevelők nevelik őket. Ezzel
szemben Amerikában és az Imperialisták áiltal elnyomott országokban a gyermekek nyomorognak, éheznek és napközt otthonok helyett szűk,
egészségtelen
lakásokban élik életüket, — legtöbbször szülő és nevelő nélkül.
Ml, akik szabadon és boldogan
épffheliink, kétszeres
örömmel
készülünk a Gyermeknapra. Felelősséget érezünk és felelősséget Is
kell éreznünk minden gyermekért,
fehérekért, sárgákért és feketékért egyaránt.
Gondoljunk
a békevasárnapokon és a gyermeknapokon azokra a kétségbeesett anyákra, akik
égő házak romjai közölt sírva
keresik gyermekeiket.
Legyünk
hálásak azokkal szemben, akik
állják a kemény sarat az Imperialista betolakodók ellen,
akik
ha lehetnék, a ml gyermekeinket
is legszívesebben legyilkolnák.

Készüljünk a t>ékírásárnapókkal úgy a Gyermekdalra, hogv
az a béke és gyermekeink ügyéért folyó harr ünnepe legyen. Neveljük gyermekeinket
a
béko
iránti szeretetre, buzdítsuk őket,
hogy tanuljanak kétszeresen jól.
mert ok tanulással harcolnak a
békéért.
Mondjuk el gyermekeinknek a
ml szomorú
gyermekkorunkat;
azt, hogy mikor ml gyermekek
voltunk, százával haltak el s csecsemők. Nem tudtunk télen Iskolába menni, meri nem volt cipő
a lábunkon. Nynmnrngtnnk
és
éheztünk. Egyetlen bűnünk
az
volt, hogy dolgozók
gyermekei
voltunk.
Ml békében akarunk élni. Gyermekcink is tudják, hogy mit jelent a béke és mit jelent számukra békében tanulni. Takács
Csaba Győző, a szentesi Köztársaság-téri általános Iskola tanulója megható szavakkal Irta Iskolai dolgozatában)
— Ml, tanulók Is aláirtuk
•
békeível. hogy megmutassuk harcos állásfoglalásunkat
a
béko
melleit. Mi még nem termelhetünk ugyan országunk
számára,
de jótunulásnnkkal megmutathatjuk, bogy
érdemes lagjal vagyunk a hatalmas béketábornak.
Népi demokráciánk módot adott
a tanulásra és nekünk ezt a módot kl kell
használni. Ezért
igyekszem én ls jótanulással erősíteni a békét Nem engedhetjük,
hogy a feketekéz, a háború kezr
egyszerűen porbadöntse, semmivé
tegye népi demokráciánk csodás
alkotásait Ml tudjak, mit jelent
az, hogy a háborút emberek csinálják és az emberek meg Is tudják azt akadályozni.
A bébevasárnapok Csongrád megyében ls a békeharcosok nagy
seregszemléje lesz. Használjuk fel
ezt a napot arra, hogy még jobban tndatosltsnk a dolgozók százaiban: a béke megvédése rajtnnk
áll.

A DÉFOSz felhívása
a dolgozó parasztsághoz
„Dolgozó Parasztok,
Parasztasszonyok!
Hazánk minden táján bőséges ter.
inés ígérkezik. Megvan az eredménve, hogy dolgozó parasztságunk
megfogadta a Párt jó
tanácsalt,
okosan élt az állam sokirányú segítségével, s a maga fáradságát
nem sajnálva, Idejében és gondosan
szántott-vetett.
Növényeink további fejlődése, jó
terméshozama most attól függ: hogyan végezzük el a növényápolási
tennivalókat. Az elkövetkezendő napokban az utolsó szálig Irlsnk kl a
gyomot szántóföldjeinkről és késlekedés nélkül gondosan végezzük
el a sarabolást, kapálást, egyeléstis.
Most van az ideje annak Is, hogy
biztosítsuk jószágaink
szálastakarmányát. Ne hagyjuk, hogy a kitűnő szénalernirsből akárcsak egyetlen kaszavágásnyi Is kárbavesszen
vagy elvénüljön. Gondoskodni kell
arról Is, hogy az erdei tisztások,
dülőulak, vasúti töltések, árokpartok fűtermése Is kasza alá kerüljön.
A növényápolás és szénabetakarllás gyors, lelkiismeretes elvégzése
minden dolgozó paraszt rgyénl érdeke. Az egyes családok minden
munkabíró tagjának érdemes tehát
megfeszítenie erejét. De nemcsak az
egyéni érdekről van szó. Ötéves tervünk
valóravállásához uz szükséges, hogy hazánkban több legyen az
ételem s az Ipari nyersanyag. A
dolgozó parasztság úgy tekintse lebál mostani tennivalóit, bogy azo-

kat drága hazánk további erősödése
és virágzása érdekében a lehelő leggyorsabban és legjobban kell teljesíteni.
Dolgozó parasztságunk szorgalma, munkaszeretete
Ismeretes. E
nagy munka mégsem megy „magától". Az ellenség Ismerve a növényápolás és szénabetakarftás jelentőségét, Igyekszik hátráltatni a munkát. A kulákok és cinkosaik mindent
megtesznek, bogy saját
munkájuk
elhanyagolásával, a dolgozó parasztok lebeszélésével
csökkentsék
a
termést. Ebben a küzdelemben Is le
kell győzni az ellenséget.
DEFOSz-szervezelelnk vezetői, a
dülőfelelősök,
a
DÉFOSz-tagok
járjanak elől a jó termésért folyó
küzdelemben. Házról-liázra
járva
végezzenek
felvilágosító
munkát.
Leplezzék le a kulákok mesterkedéseit, támadásait — példamutatásuk
kat. felvilágosításukkal
serkenlsék
a falu egész dolgozó parasztságát.
Dolgozó parasztok, parasztasszonyok! Mini a földművelésügyi miniszter felhívása mondja: „Felemelt
ötéves tervünk, szocialista
építésünk és békeharcunk jelentűs csatáját kell megnyernünk a mosl következő napokban. Ennek tudatában
vegye ki mindenki részéi a munkából és a harcból.k amit tervünk
teljesítéséért, a nagy termés biztosításáért folytatunk és győzelemre
viszünk."
Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövclsége.

akiket nem ismerünk, akikkel nem
törődünk
megfelelően, nem gondoskodunk iskoláztáíásukról és elő.
léptelésükről.
Kovács elvtárs ezután a fiatalok
és a nők bátrabb előlépleléséről beNem jól dolgozik az a vezető, nem szélt, inajd így folytatta:
lehet jó olt a pártépílés, a párt- Igen fontos és nagy kádertartalék
vagy szakmunka és nem hajtják
a pártonkívüli aktíva.
jól végre a feladatokat, ahol rossz
az elmúlt
a kádermunka, A vezető egyik leg- Párttagjaink mellett
döntőbb faladata, hogy jól ismerje, években egyre nagyobb számban
élő gyakorlati párl., állami, gazda- részt vesznek a közösrég ügyéért
sági munkán tanítsa, nevelje mun. való munkában a pártonkívüli akka társai l, adja ál nekik gazdag ta. tivisták iis. Különösen nagy számtapasztalatait és tanítsa meg őket ban tűntek la a tamácsválasztás és
Bát.
a vezetés művészetére. Nemcsak a a békekülcsönjegyaés idején.
párttitkár, a szakterület vezetője, rabban kell őket is bevonni a ^ tö.
haneim mindenki, aki csak egy kis megszcirvezetek, a tanácsok, az álrészterületért felelős, ha jól akarja lami. gazdasági és kulturális élet
feladatát
elvégezni,
mindennapi területén a vezetésbe. Nem szabad
munkája közben „kénytelen" ká- a megbízható, becsületes, fejlődőké,
d'ermunkát ia végezni és egyénileg pes szakembereknek hátrányt szenis foglalkozni a munkatársakkal. A vedni azért, mert pártonkívüliek.
munkatársakkal való törődést, ká- Az ország felnőtt lakosságának
dormunkát jeleni az, ha a vezető többsége pártonkívüli, s nagy hiba
hevonja munkatársait a saját mun. volna az értékes pártonkívülieket,
kajába és felelős feladatokkal bíz- mint fontos káder tartalékot figyelza meg őket és megmagyary.ázza, men kívül hagyni és elhanyagolni.
hogyan kell azt elvégezni. Ha el.
lenörzi a munkatárséi munkáját, lia
Odaadó,
áldosatkés*
segíti legyőzni a munkatársai előtt
pártmunkásokat
tornyosuló akadályokat, ha hozzá,
A feszüli nemzetközi helyzet. aZ
segíti őket nagyobb műveltséghez,
ha átadja nekik saját gazdagabb osztályharc éleződése hazánkban,
tapasztalatait. A
munkatársakkal valamint a Párt II. kongresszusa
való egyéni foglalkozás lényege: által kijelölt történelmi feladatokmunkaközben jóQ megismerni őket, nak, a béke védelmének, a szocia.
fejlődési
lehetőségeiket.
képessé lizmus gazdasági alapjai lerakása,
teinni őket a jobb, odaadóbb, felelő- nak, a falu szocialista átalakítása,
A koreai néphadsereg főparancsnokságának
sebb munkára. Nagyon sok tehet- nak megoldása, miéig inkább erük.
hadijelen|ése
séges káderünk van, aki ha a veze- ségessé leszi, hogy kádermunkánktőjük törődik velük, ugrásszerűen, ban
, .
Phenja,,. (TASzSz). A Koreai kéntesekkel szoroson
együttműgyorsan fejlődnek. S vannak kádéNépi Demokratikus
Köztársaság ködve visszaverték az
többel
foglalkozzunk
kádereink
amerikai,
i-ék. akik tönkremennek, mert nem
néphadseregének
főparancsnoksá- angol intervenciósok csapatainak
jellemének bolsevik, harcos szelsegítik őket. mert nem törődnek ve.
lemben való nevelésével.
ga május 2ö-én közölte, hogy a ellentámadásait. Május
25-én
a
lük. Az a vezető, aki azl mondja,
egyes néphadsereg egységei
lelőtték az
hogy nem érek rá ..egyéni foglalA vezetőknek és a kádereseknek a néphadsereg egységei az
kínai ön- ellenség öt repülőgépét.
kozásra". kádermunkára. mert sok feladata megedzeni. felvértezni a arcvona'.szakasznkon a
dolgom van. az nem
ért R saját kádereket és a tömegeket a reakció
munkájának elvégzéséhez. Nem érti befolyása, az ingadozások ellen, követi Pártunkat,
s szeretett,
bölcs támogatják a nemzetközi békefront
a vezetés munkájának lényegét. A hogy bátorságra, hősies kitartásra, vezérünket
Rákosi
elvtársat,
küzdelmeit. Az internacionalizmus,
káderek megismerése, segítése, ne- harciasságra,
áldozatkészségre,
A Pártnak
és a
proletárdiktatúra a Szovjetunióhoz, Sztálin elvtársvelése és ellenörzé?e, az nem terhes párlhűségre, éberségre, felelősség, államának
olyan
káderekre
van hoz való viszonya próbaköve m i n .
többletmunka, az a vezetés minden, tudatra, pártszerűrégre
neveljék szüksége,
akik
gyűlölik
a,
hazánk d«n kádernek, minden, kommunisnapi alapvető feladata.
őket s oda hassanak, hogy a legne- függetlenségére,
népünk
jólétére és tának. Olyan kádereket kell nevel,
hezebb
helyzetben
is
kiálljanah szabadságára
törő
belső és
külső ni, akik szakadatlanul erősítik néPártunk
politikája,
Pártunk
ügye ellenséget,
akiket
izzó
szocialista pünk barátságéi, szolidaritáséi az
A káderek gondos
nevelése
mellett. Bátran
felvegyék
a harcol hazafiság
hat át. akik készek min. egész világ dolgozóival. Akik hűa nehézségekkel
és legyőzzék
azo. dent, ha kell az életüket
is
felál- ségi®, barátságra és szeretetre ne.
A káderekkel
való egyéni
foglal,
kai.
dozni hazánk
függetlenségének,
né- vélik népünket
felszabadítónk és
kozás döntő
láncszeme
a
káder,
szabadságának
megvédéséért. támogatónk, a hatalmas SzovjetOlyan odaadó, áldozatkész
párt- pünk
munkának,
mert ennek segítségével
termelés,
az acél unió és nagy vezére, a magyar nép
kell kinevelnünk,
aki- A több és jobb
megismerjük a fejlődőképes, helyt, munkástipust
növelése mellett az igazi barátja, Sztálin elvtárs iráni.
minden- mennyiségének
állni tudó. tehetséges erőket és ká- nek az első a Párt! Akinek
is védjük Ilyen káderekel megtalálni és kinc.
helyzetben
a Párt, a emberek megacélozásával
dertartalékot gytijtünk, leleplezzük kor és minden
ügye a döntő,
aki a békét.
vélni Pártunknak,
s val amennyi
az ellenséges, kétes elemeket, k i . munkásosztály
érdekét
mindenkivel
cseréljük a vezetésre alkalmatlano- saját egyéni
Igazi hazafiakká, lehat inter- pártszervezetünknek, állami és t<"-alá tudja rendelni
a Párt, nacionalistáikká neveljük káderén, megszervezeteinknek
döntó felkat, s helyüket a gyakorlati m u n . szemben
aki szereti és ket, akik figyelemmel kísérik és adata.
kában kitüntekkel töltjük be.
Az az osztály érdekeinek,
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Az áprilisi kiértékelés alapján a hármasversenyben
a Szegedi Textilkombinát került az élre a Pápai Fonoda
és a Győri Textilművek előtt
A Könnyűipari Minisztérium néhány nappal ezelőtt értékelte ki a
Pápai fonóda, a Győri Textilművek
és a Szegedi Textilkombinát között
folyó verseny eredményeit, amelynek alapján a Szegedi Textilkombí.
nál lett az első 135 77 pontos ered
niénnyel.

| IFJÚSÁGI

A Szegedi Textilkombinát április- alul teljesítők számának csökkenban lervét 102.2 százalékra teljesí- tése terén.
A Kombinát dolgozói
örömmel
tette, amelyért 22 jó pontot kapott.
A tervtcljesítés keretén belül jelen- fogadták ezt az eredményt és ígéretet tettek arra, hogy a béke megtűs javulást érlek el a dolgozók az
védése és ötéves tervünk mielőbb!
anyagkihasználás, az egy órára eső teljesítéséért továbbra is megtarttermelési érték, a 100 százalékon ják az első helyet.

MŰSZAK a Szegedi

límdváe*

Az üzem DISz-fiataljai kiemelkedő munkateljesítményekkel
a mai városi
DlSz-konferenciát
A Szegedi Kender fiataljai szombaton már kora reggel izgatottan
figyelték az időjárást: vájjon milyen idő lesz ma. Borús égbolt és
raemerkélő eső köszöntötte őket,
amint az utcára léptek. Boldogan
üdvözölték egymást az üzemben:
„Na, ma jól megy majd a fonás,
nem törik a kender, mert párás a
levegő."
Hat óira. Az üzemi hangos híradó mozgalmi dallal üdvözölte a
^fiatalokat, hiszen ez a nap az ő
napjuk. A városi DISZ-konferen.
cia tiszteletére ugyanis ifjúsági
műszakot tartottak, hogy ismét
megmutathassák:
megérdemlik
Pártunk és dolgozó népünk szeretetét.

—

Próbatétel

számunka
minden
ifi-műszak.
Ilyenkor kell különösen megmutatnunk, hogy ha most még egyelőre
csak egy-egy ifjúmunkás
műszak
tartama alatt — de megálljuk helyünket a termelő munka irányításában is — mondja Rágyi Vera, a
kiszerelő osztály mai napra kinevezett művezetője, aki idővel a művezetői tanfolyam elvégzése után
valóban művezető szeretne lenni.
Ezért állandóan tanul, hogy célját
mielőbb elérhesse.
A legnagyobb izgalom a szárazfonóban uralkodott a műszak megkezdése előtt. Fiatal 16—17 éves lányok izgatottan nézték a hatalmas
gépeket. Hogyne
izgultak volna,
amikor önállóan dolgozhatnak a gépeken. Erre eddig még nem volt
alkalmuk, hiszen eddig csak tanultak.
Hájas Ilona ipari tanuló szinte
áhítatos figyelemmel índítja
meg
fonógépét, mert tudja, hogy legfontosabb a gép helyes megindítása. Hangos zúgással indul meg a
gép és Hájas Ilona egy pillanatra
megmerevedik. Aztán, amint hallja
a gép egyenletes csattogását, feloldódik az izgatottsága.

Nyugodtan,

de fürge

kézzel

igazít meg egy-egy rosszul futó
szálat. Gyorsan peregnek az orsók.
Hopp, elszakadt egy szál, de nem
baj, mert Hájas Ilona gyorsan öszjszeköti a szálat és megy a munka
tovább zavartalanul.
A másik gépnél Szekeres Éva,
szintén ipari tanuló végzi munká.
ját. Szekeres Éva
szakérettségire
megy
és textilmérnök akar lenni,
cte ez még később lesz, ma a termelő munkában akar helytállni.
Ahogyan maga is mondja: — Megmutatjuk, nem hiába tanultunk,
ivem hiába 9egített bennünket a
í á r t , nem hiába segítettek bennünket idősebb szaktársaink
Nagy baj lehet Ocskó Mária ipari
tanuló gépénél, mert Ocskó Mária
majdnem sírva nézi gépét, amelyen
egy kisegítő is dolgozik,
4 — Rosszul megy a gépem —
mondja elkeseredetten — , az éjt—
szakai műszakban dolgozó fonónő
hibás orsókat rakott fel és most kisegítőt kellelt hívnom. — No, de
kár volt annyira elkeseredni, mert
rövid idő múlva már

álljuk a helyünket mindenütt. A
Szegedi Kenderfonógyár ifjúmunkásai szombaton valóban

megátlták

helyüket.

A műszak befejeztével az ifjúsági
vállalatvezető:
Wagner
Erzsébet
örömtől ragyogó szemmel újságolja
el a j ó eredményeket. Elmondja,
hogy Koszó Mária, aki ma először
dolgozott két gépen, 116 százalékos
eredményt ért el. De nemcsak Ko_
szó Mária ért el ilyen szép eredményt. Wagner Erzsébet szeretettel sorolja el jónéhány ifjúmunkás
nevét, akik mind igen szépen megAllták helyüket ezen a napon.
Téglási Magdolna — aki eddig
mint kisegítő dolgozott a kártoló,
ban — szombaton két gép kezelését
vállalata el és 83 százalékos telje,
sftménnyel fejezte be munkáját.
Bóka Ilona előfonó szintén szombaton dolgozott először önállóan gépen és 116 százalékra teljesítette
nap előirányzatát Ugyancsak 116
százalékot ért el Klivinyi Rozália,
aki eddig, mint kisegítő dolgozott,
de most önálló gépes volt.
— H ű az iskoláját,
ugyancsak
elfáradtam! — felkiáltással izzad,
tan, porosan lép be közben az irodába egy ifjúmunkás. — No, de
érdemes volt elfáradni — folytatja
még a köszönésről is megfeledkez-

Előre

ifjúság!

köszöntötték

A jogászok is számot adnak
ÉVI

MUNKÁJUKRÓL

Az egyetemi vizsga ma már nem
szükséges rossz, amelyen
előbbutóbb jó túlesni, nem a diák elkeseredett erőpróbája a megközelíthetetlen professzor előtt, ahol a
diák nem annyira tudására, mint
inkább találékonyságára, vagy .,vak
szerencséjére" van bízva, vagy éppen arra, hogy aznap a professzor
milyen hangulatban
ébredt.
Az
ilyen vizsga megfelelt a mult rend.
szer
elnyomó-elnyomott
viszonyának, megfelelt a dolgozók kiszolgáltatottságának
a tokesise1!
szemben. Az „igazságos osztályozás", a feleletek „tárgyilagos eíbi_
rálása" a hallgató anyagi helyzeté
tői, származásától, különböző „érdemeitől" fügött. A vizsgáztatásnak ez a szelleme biztosította az
uralkodó osztály számára az>t, hogy
az elnyomott osztály gyermekei ne
kerüljenek a ./diplomások"
közé,
másrészről saját gyermekeik
rátermettség hiányában is elnyerjék
ezt a helyet.

ve —, mert az öregek nagyon mondogatták tegnap, hogy úgyse tudunk annyit végezni, mint ők. És
mi
mégis többet
teljesítettünk,
mint akik lebecsülik a mi m u n .
kán'kat!
Mindenki
szeretettel mosolyog
felhevülésén, mert tudják, hogy az
„öregek" részéről ez csak kis incselkedés volt, nem pedig lebecsülés.
A Szovjet Hadsereg felszabadíEgyszerre lő—20 ifjúmunkás is totta hazánkat a tőkés rendszer
veszi körül a fiatal vállalatvezetőt sötét rabságá/ból; a Szovjetunió seés kórusban kiabálják:
gítsége lehetővé tette népi demokratikus rendszerünk megszalárdi.
— Meséld el Erzsi
tását; a szovjeit
példák nyomán
a holnapi konferencián a mai nap alakithatjuk át felső oktatásunkat
is. E z a segítség tette lehetővé,
eredményeit is.
hogy
egyetemeink szocialista egye
És Wagner elvtársnő, aki ma a
D I S Z 'szegedi konferenciáján, mint temnné váljanak, ennek eredménépünk
az ifjúság egyik küldötte tolmá- nye, hogy egyetemeinket
csolja a Szegedi Kender ifjúmun- Szolgálatára készülő ú j értelmisékásainak üdvözletét és szeretetét, günk képzésének eszközévé váltóz.
megigéri, hogy a szép eredmények tathattuk.
elmondásával bizonyítja majd a
Magolás helyeit kollektív tanulás
Párt és a dolgozó nép iránti szere,
tetüket.
Az Állam- és Jogtudományi Kar
— Elmondom azt is, hogy ered- halUgaibói újtipusú jogászok, akikményeitek állandó emelésével har- nek kiváló munkája is szükséges
coltok a békéért, szabadságért és ahhoz, hogy a jogászokról' alkotott,
egy sorban haladtok a Demokra- az a rossz vélemény, melyet a mult
tikus Ifjúsági Világszövetség fia- jogászainak magatartása
váltott
taljaival a jobb jövőért való küzki — megváltozzék. Ennek tudatádelemben.
(jáki)
ban készülnek hallgatóink az éwégi vizsgágkra. E vizsgákon ismét
állást foglalnak népi demokratikus
rendszerünk melllett. Bebizonyítják,
hogy jól
megértették Pártunk
iránymutatását, s a békeiv aláírását követően most nevük mellié
olyan osztályzatot szereznek, meMargit sztahánovista, aki mind a lyek bizonyítják, hogy e tanév sopolitikai körön, mind a termelés- rán jó munkájukkal harcoltak a
ben példamutatóan megállja helyét. békéért. Ez a törekvés nyilvánult
A 1 alapszervezeti vezetőségi vá- meg egés z évi munkájukban, s a
lasztás és a városi választ- szorgalmas tanulás jutalmai leszmány megválasztása segítségül szol- nek aiz indexükbe hkerülő osztály,
gál abban, hogy megtisztíthassák a zatok. Az egész tanév folyamán
vezetőségeket ázoktól,
akik elsza- vizsgára
készültek
hallgatóink.
kadtak az ifjúságtól.
Most olyan Igyekeztek úgy tanulni, hogy bár.
szervet választunk meg, amely sok- melyik órában számot adhassanak
ezer, sőt tízezer fiatal neveléséért az eddig elsajátított ismeretekről.
felelős. A DISZ szervezeti szabályEz a tanulás azonban nem négy fal
zata biztosítja a választás demokratikus lebonyolítását.
Ez a vá- között bezárkózott „magolás", nem
lasztás a demokrácia
kiszélesítésé- egyéni sikerhajhászás volt, hanem
nek jegyében zajlik majd le. Nem egymást sagíiő kollektív munka.
szabad elhallgatni egyes vezetők hiA m u l t rendszer bűne, hogy több
báit sem. A bírálatnak és önbirá- hallgatónak
nem
nyílott annakIatnak kell érvényesülnie.
Minél idjén módja a tanulásra és rátertöbb lesz az önkritika, annál bát- mettségéről nem tanúskodik érettrabban fognak felszólalni a fiataségi bizonyítvány. Itt
azonban
lok. Nem a küldöttek passziv részvétele kell a küldött értekezleten. komoly szorgalmas munkával beezek a hallgatók,
A küldöttek mindegyikének a szer- bizonyították
vezet teljesjogú tagjának kell ma- hogy mire képesek s eddigi, egye.
gát éreznie. A küldöttek akkor tesz- temen elért eredményeik: vádponnek eleget annak a megbízatásnak, tok a Horthy-rendszer iskolapoliamellyel őket az alapszervezet tag- tikájával szemben. A tanulmányi
sága megbizta, ha hozzászólásukban csoportok
jobb
előképzettségű
felvetik a hibát, hiányosságot,
ha
birálják a bizottságot, ha javaslatokat hoznak az értekezlet elé.

A szegedi ifjúság legjobbjait
a DISz városi választmányba!
A II. pártkongresszus
meghalározta Pártunk ifjúsági tömegszervezete, a DISZ előtt álló legfontosabb feladatokat.
A Dolgozó
Ifjúság Szövetsége csak akkor tudja azokat a feladatokat megvalósítani, ha példaképünkhöz, a leninisztálini Komszomolhoz, annak szervezeti szabályához hasonlóan
épül
fel. Csak akkor tud a DISZ azoknak a követelményeknek megfele'iT
ni, amelyet megkövetel ma a magyar ifjúságtól a nemzetközi békemozgalom egyre fokozottabb harca
és felemelt ötéves tervünk, ha kiveszi részét az ifjúságra váró hősies, önfeláldozó munkából.

Az elmúlt év június 17-én, 18-án
a DPSZ első kongresszusán demokratikusan megválasztotta a magyar
ifjúság a DISz Központi Vezetőségét. Azt a szervet választották meg,
amely az egész magyar
ifjúságot
vezeti és irányítja, 1%0 decemberében az ország
valamennyi
DISZ
alapszervezetében
olyan vezetőket
választottak, akik
a fiatalok, a
tagság döntő többségének akaratából kerültek erre a helyre. Az alapszervezetek megerősödtek ebben a
választásban. Érvényesült a birálat
és kritika fegyvere, amellyel élt is
a DISZ-tagság döntő többsége. Ezzel a választással
tanúbizonyságot
nyert, hogy a DISZ ereje ideológiai
meggyőződésében és szervezettségében, Lenin-Sztálin ügyéhez való határtalan hűségben rejlik.
Büszkén
jelenthettük Pártunknak, hogy az
alapszervezeti
vezetőségválasztások
sikerrel töltötték be
feladataikat.
jól megy a gép
Ezt igazolják azok a tények, hogy
a szervezetek élére a termelőmunés kisegítőre sincs szükség.
kában élenjáró fiatalok
kerültek,
Itt ifj. ördögh Péter m a a mű- akik élvezik az ifjúság bizalmát.
vezető, akinek már könnyű a munTATost, amikor annak a szervnek
ka, mert művezető gyakornok és
megválasztása előtt
állunk,
níost is szakértelemmel, gyakorlottsággal ellenőrzi a kész fonalakat. amely egy város vagy járás ifjúsági
A legnagyobb faladat az
üzem- mozgalmát vezeti és irányítja, olyan
fenntartó részleg ifjúmunkásaira fiatalokat kell megválasztani, akik
Sárul. Nekik kell jó munkájukkal képesek sikeresen mozgósítani az
biztosítani
a zavartalan munka, ifjúságot a Párt által eléje tűzött
menetet, hogyha
valahol
bármi feladatok végrehajtására. Olyan fialüs hiba előfordul, azt pillanatok talokat kell választani, akik élvezik
akik hívek
fflatt,
időveszteség nélkül kijavít- az ifjúság bizalmát,
Pártunkhoz és
a < Szovjetunióhoz.
KÍss András ifjúmunkás masza- Minden feltétel megvan arra, hogy
fajs arccal, de büszkén dicsekszik, a fiatalok legjobbjait válasszák be
Hogy eddig még semmi fennakadás a városi választmányba. Ezt bizoSem történt. Egyébként ő az üzem nyltja az a tény is, hogv a most
küldöttváfémgyüjtő felelőse és nem
állja lezajlott alapszervezeti
lasztó taggyűléseken a fiatalok az
meg. hogy ne büszkélkedjen el az
alapszervezetben a legjobban
doléddigp szép eredménnyel.
gozó és tanuló fiatalokat választotEddig 143 mázsa értékes fém. ták meg. Ezek között
a fiatalok
hulladékot gyüj lőttünk és még h á j . között van számos sztahánovista.
a van a holnapi „finis". Ma is és fiatal, mint például Szitkai Ágnes
olngp is megmutatjuk, hogy mi, az alapszervezeti titkár,
vagy Káity
" szerint még kölykök, is meg-

A küldöttértekezletnek meg kell
terveznie azokat a rendszabályokat,
amelyek a szervezet munkájának
további megjavítására, a felfedett
hibák megszüntetésére
irányulnak.
A küldöttértekezleten hozott határozat utasítás
az alapszervezetek
rezetősége és a most megválasztott
választmány felé.
Tgen fontos, hogy határozatba
foglalják azokat az értékes
javaslatokat és észrevételeket, amelyeket a küldöttek tesznek. De a
határozat meghozatala kevés.
ez
csak a kezdete a további
munkának. A gyűlés után következő napokban meg kell kezdeni a harcot
az elfogadott határozat megvalósításáért.
A gyűlés határozata, az életbe
való átültetése, az újonnan megválasztott választmány
és bizottság
feladata, valamint az alapszervezet
vezetőié.
A határozatban kijelölt
irányvonal sikere
nagyban
függ
azoktól a vezetőktől, akiket a DISZ
tagjai a szervezetek élére állítottak.

hallgatói odaadó munkával segítették munkás-paraszt származású
vagy érettségivel nem rendelkező
társaikat.
A vizsga:
beszámoló a közös munka
eredményéről
A vizsgára való ilyen felkészülés a Jogi Karon
is biztositéka
annak, hogy minden hallgató teljesíthesse hazafias
kötelességét:
időben és jól vizsgázzon. A mostani vizsgák már a professzor, a
tansegédszemélyzet ás
hallgatók
egy évi közös munkájának
eredményeit tükrözik majd. A vizsga:
barátságos légkörű beszámoló
a
professzor előtt, amikor a hall.
gató Számot ad arról, amit
egy
év alatt elsajátított és a profeszszor — mivel mindem hallgatóját
ismeri — annak egész ovi munkáj á t értékélve, reálisan
le tudja
mérni tudását. A vizsgán
felmutatott eredmény nemcsak a hallgató szorgalmas munkájának, h a .
nem a professzor komoly oktatónevelő munkájának eredménye is,
s az osztályzatban
ez is benne
va. De benne van ebben az ered.
ményben az egész csoport, a tlbbi
hallgató segítő munkájának értékelése is. Ma már minden hallgató
fellelősnek érzi magát társai vizsgájáért,
a
tanulmányi
csoport
minden egyes tagjának jó munkája
szükséges ahhoz, hogy a csoport
minél jolbb átlageredményt érjen
ÉL.

A tanulásnak, a vizsgázásnak
az a módja alkalmas egyedül arra.
hogy Karunk valóban jól képzett,
hazafias áldozatkészséggel és pártos harcossággal élteit, a
marxizmus-leninizmus
világnézetétől
áthatott
szakembereket
adjon
népgazdaságunknak.
Bíróságaink,
a tanácsok, a z állam igazgatós különböző területei ilyen jogászokat
kérnek, hogy ezeket munkába ál
lítva járulhassanak hozzá felemelt
ötéves
tenni nk
célkitűzéseinek
megvalósításához.
Vária a Jogi Kar az Aj jelentkezőket
Végző középiskolás diákjaink is
felismerték a jogi pálya fontosságát. A beiskolázás során érdekes
tapasztalatokat szerezhettek a Jogi
Karon folyó oktatás megváltozott
jellegéire vonatkozóan. Tanúi lehettek a professzor és diók között
kialakult
közvetlen
viszonynál?.
Megnyerő kép alakult ki előttünk
a jogi pályárők aminek bizonyítéka. hogy nagy számban jelentkeztek a Jogi Karra, sőt találko.
zunk olyan jelentkezőkkel is. akik
már korábbi években
érettségetek. Ezek is tovább akarnak
ta.
nulni, amit lehetővé tesz PártunkSokoldalú gondoskodása: a magas
ösztöndíjak,
diákszállói,
menza j
elhelyezés. A jövő évi létszám még
lehetővé teszi további jelentkezések
elfogadását; szívesen látjuk nemcsak az ez évben érettségiző, haneim korábbi években érettségizett
jelentkezőket is a jogi
pályára
készülő fiata'mk soraiban.
riSKOI.TI SÁNDOR
Állam, és Jogtudományi Kar
Tanulmányi Osztályának vezetője

B o r t , b ú z á t , zsírt és töltényeket rejtegettek
a zákányszéki kulákok

Két zákányszéki dolgozó paraszt
megjelent a helyi tanácsnál és kérték, nézzenek széjjel négy megnevezett kulák háza körül. De alaposan — úgy mondták — . mert mind
a négynek „vaj van a fején."
A tanács intézkedésére még az.
nap külön bizottság járt
először
Tanács István 26 holdas kuláknál,
aki annak dacára, hogy jól szüretelt, borbeadási kötelezettségét nem
teljesítette. Rövid szemle után rnegállaptíották, hogy a kulák egy 500
literes hordó bort ásott el. A bor
már teljesen megecetesedett a föld.
ben. A kuláknak nemcsak termény,
hanem 10.000 forint pénztartozása
is van, borát mégis inkább pusztulni hagyta, semhogy eleget tegyen az állammal szembeni kötelezettségének.
Utána özv. Császár Mátyásaié
30 holdas kulákasszonyhoz ment el
a bizottság, ahol valóban többszáz
Ezt követeli meg minden fiatal- töltényt találtak elrejtve.
tól Pártunk II. kongresszusának, a
Vass Géza 40 holdas kulák ta.
DISZ-re vonatkozó határozata.
E nyáján több zsák búzát találtak el.
határozat
megvalósítására ifjúsági
ásva, A gabona teljesen tönkreszövetségünknek még szorosabban
fel kell sorakoztatnia dolgozó ifjú- ment az átázott földben. Még a
ságiinkat, nagy Pártunk
zászlaja zsákok is szétmállott állapotban kerültek elő.
alá.

Ilovai

Antal

házánál sokszáz

40

holdias
tojást.

kulák
zúzott

paprikát talált a bizottság. A kulák felesége bevallotta,

hogy to-

jásbeadási kötelezettségét nem teljesítette és hatezer forint köztartozását sem fizette ki. pedig

ez

módjában lett volna, mert a sub.
lótfiókban

szép. ropogós

bankók

hevertek.
A dolgozó nép hálás a dolgozó
parasztoknak,
akik
segítséget
nyujtott.uk a kulákok
gaztetteinek gyors leleplezéséhez.
Épületlakatos szakmára
felveszünk

NŐKET

átképzésnek, tanullónak. Villanyhegesztőt azonnali alkalmazásra.
A tanulók napi háromszori ingyenes étkezésben
részesülnek.
Epületlakatosipari Vállalat Szeged, ösz-utca 4.
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Taglétszáma

gyarapításával,

a termesátlag

fokozásával

AZ „ULUS"-T

Harcol a szocialista mezőgazdaságért
a szatymazi JSzabadság"-termelőszövetkezei
Nagy
ünnepe van uia
a
szatymazi
Szabadság.termeiül
csoportnak.
Eddigi
jó munkájának
eredményét
ünnepli.
A mai napon alakul
át ünnepélyes
keretek
között
ön.
álló
termelőszövetkezetté
Hétszáznyolcvanhét hold a szaty.
mazi
Szabadság-termelőcsoport
földterülete. Nem volt könnyű munka ezt a nagy területet összehozni.
Olyan dolgozó parasztok
kezdtél;
itt a közös gazdálkodást, akiknek
soha még egy talpalatnyi földjük
sem voll.
Most nagy esemény előtt állanak.
Ma. vasárnap alalkul át termelőszövetkezeti csoportjuk önáiló termelő,
szövetkezetté. Ez a nap egészséges
fejlődésük, j ó munkájuk
eredménye.
Az önállósítás előtti
napokban
sok szó esett a csoportról a tagok
között. A krumplit kapáltok mást dszorra fogatos kapával
Juhász
József, Tóth Mihály, Szabó János.

tes murxkaegységszámitási tanfolyamon ezért vettek részt.
— Az ú j tagokkal mórt munka
közben isanerfeljiik
meg a munka,
egységgel való számolást - mondja
Tóth Mihály elnök. — A brigádvezetők minden
este beírják
— ki
mennyit teljesített.
A helyes
munkaegységszámítás
lendíti a versenyt.
Négy brigádja
van
a termelőcsoportnak, mindegyik a számára kijelöli
területen
dolgozik.
A szőlőtermelő brigád
vállalta, hogy nemcsak
helyesen
írja be a munkaegységet, hanem a
csemegeszőlőből 17 mázsás termést
ér el holdanként az egyénien dolgozó parasztok
10—12 mázsájával
szentben.
Vállalásuk
teljesítéséért

TETTENÉRTÉK

KÖZTUÜÜMÁSU,
hogy a vörös szín láttán
a
bika
megvadul.
De úgylátszik,
nemcsak
a bika ,..
4z „Ulus'
című napilap
Ankarában
jelenik meg. A.
szélsőséget
reakciós Népi Köztársasági
Párt
lapja, amely amerikai
nylon
szemüvegen keresztül, nézi a világot.
Állandó
munkatársa
a hírhedt
Jalcsin,
akinek
neve a szovjetellenes
rágalmazás
terén már fogalommá
vált.
Az „Ulus"
szerkesztősége
a jelenlegi
török kormánnyal
együtt at
amerikaiak
nótáját
fújja.
Ki hinné, hogy egy ilyen
szerkesztőségben,
mégis
lehetséges
a pártütés.
A török hatóságok
ennek ellenére
párt.
ütést lepleztek le.
Az „ULUS"
szerkesztője.
Dzsemal
Szaglam,
elhatározta,
hogy kiadják
a világ
térképét.
A térkép forrásmunkája
természetesen
egyik
amerikai
újság
volt. Ezen a térképen
a Szovjetunió
területe
vörösszínű voll és ez megvadította
— no nem a török bikákat,
hanem
a
török hatóságokat.
Dzsemal
Szaglamra
rázúdultak
a megtorló
rend.
szabályok,
Hiába igyekezett
az amerikai
újság tekintélye
mögé
bújni,
a hatóságok
megállapították,
hogy ,,az a térkép, amelyen
a
Szovjetunió területét
vörös színben tüntetik
fel, defetista
hangulatot
keltkel
a török nép körében és ezzel gyengítheti
népünket."
EZEN
AZ ALAPON
bűnvádi
eljárást
indítottak
Szaglam
szer.
kesztő ellen. A sorsáért
azonban
nem kell túlzottan
aggódni,
holló a
hollónak
nem vájja ki a szemét. A rázúduló
kellemetlenségek
azonban
módot adnak neki arra, hogy megizlelje
saját,
a
kommunistaellenes
hisztéria
élesztgetésében
végzett
tevékenységének
gyümölcseit.

kapálják inár másodszorra a szőlői
és kezdték meg a permetezést
Az
egyéniek még csak először kapálják.
É'a mától

MÁJUS 2T.

hrxdvr...

787 katasztrális holdon már 134
taggal gazdálkodik
a szatymazi
„Szabadság'-termelőcsopol't.
Szép
állalállománya van Most még kapnak 300 darab birkát és 10 tehenet. Erősödnek, fejlödnek
naprólnapra és inától kezdve, mini önállósított termelőszövetkezet küzdenek
a termésátlag fokozásával.
tagiéiszámuk gyarapításával a szocialista
mezőgazdaság megteremtéséért.

A békéért és a szocializmus

építéséért

RÁKOSI ELVTÁRS ÚJ KÖTETE

A kongresszusi
előadássorozat

harmadik
részére ma,
vasárnap
Rákosi elvtárs legújabb műve bé- tiszteletére szervezett munkaverseny borús pusztulásból, ez az az alap,
kerül sor Szegeden.
Ez
alkalomKét év
története
kéért vívott
harcunk,
épílőmun- és felemelt ötéves tervünk
nagy amelyre támaszkodva építjük ma a
mal az előadássorozat
résztvevői
1949 májusától
napjainkig sikerei azt mutatják, hogy dolgozó szocializm ust.
Juhász kezdte az emlékezést. Hu- kánk
a mezőgazdaság
szocialista
átterjedő
szakaszát
foglalja
egységbe.
népünk munkához
való
viszonya
Az elmúlt két év problémáinak
szouketten álltak össze még 49-ben.
alakításának
kérdéseivel
ismerEzt
a
két
esztendőt
szocializmustterén
az
elmúlt
esztendőkben
döntő
elemzésével,
a
célkitűzések
meghaMegalakították
a „Petőfi"-termelőkednek meg. A mai előadás délhogy tározásával arra
tanit bennünket
csoportot.
Kevesen voltak, de baj építő munkánk hatalmas ütemét és fordulat következett be —,
előtt 10 órakor
kezdődik
a Szaa
nemzetközi
politika
fordulatait
nálunk
a
munka
ma
már
becsület
Rákosi evtárs.
már ekkor volt éppen elég.
badság.moziban.
tekintve a fejlődés egész korszaká- és dicsőség dolga.
*
— Először Hernyák Ferenc tszcshogyan kell a marxizmus-lenak tekinthetjük.
Különösen
fontos ez az
előadás
Szocialista építőmunkánk
egyik
elnök akarta szétugrasztani a csoninizmust, hogyan kell Sztálin
mezőgazdaságunk
dolgozói,
a terlegfontosabb
feladataként
jelölte
portéi, nemhiába jött át JugoszláAz elmúlt két év nagyhorderejű
tanításait a mi viszonyainkra
melöcsoporlok,
termelőszövetkeviából. Ki kelt zárni a csoportból eseményeinek, fejlődésünknek
irá- meg Rákosi elvtárs,
alkalmazni.
Arra
tanit
bennün1
zetek tagjai, de az egyénileg
dol.
— mondtuk már akkor —, ha azt nyttója és szervezője dolgozó né„ . . . minél előbb szűnjön meg
ket, hogyan
kell növelnünk
gozó parasztok
számára
is, ezenakarjuk, hogy még többen jöjjenek pünk bölcs vezetője, Sztálin lega jelenlegi
állapot,
amikor
Pártunk erejét,
hogyan
kell
kívül azonban
igen hasznos
úthozzánk
jobb magyar tanítványa,
Rákosi
egyik lábunkkal
az iparban
harcolni az osztályellenség elmutatást
nyújt
minden
do'gozó
Itt már Tóth András veszi át a elvtárs. Békéért vívott harcunknak,
már szocialista talajon állunk,
len, hogyan kell megsemmisíszámára,
hiszen
mezőgazdasászót, őt közvetlenül érinti a dolog. szocializmust építő tevékenységünka másik lábunk a falun sokteni az árulókat, az
Imperiagunk szocialista
átalakítása
egész
— Én is felüllem ekkor annak a nek nincs egyetlen olyan eseménye
százezer egyénileg művelt palizmus ügynökeit.
népgazdaságunk
egyik döntő fel.
azóbeszédnek, hogy nem
érdemes sem. amely nem
Rákosi
elvtárs
raszti gazdaságon nyugszik".
Rákosi elvtárs műve kemény helytadata.
belépni, mert ha ma 'nem, de hol- kezdeményezéséből indult volna ki,
A magyar-szovjet barátság elmé- állásra tanít, kitartásra és hűségre
nap biztosan kitesznek.
amely
Rákosi elvtárs előrelátásánevel bennünket a Szovjetunió és az
A csoporttagok felfigyeltek
erre nak. szerelő gondoskodásának je- lyítése, még szorosabbra fűzése, a emberiség nagy vezére, Sztálin elvSzovjetunió
tapasztalatainak
fokoSZEPTEMBERBEN RENDEZIK
gyét
ne
viselné
magán.
a jelenségre. Megmagyarázták a kízott átvélele, a lestvéri népi de- társ iránt. Rákosi elvtárs könyve rávülállóknak. hogy Hernyákot azért
MEG AZ IDEI KÖNYVNAPOKAT.
mulat
arra,
hogyan
szolgálhatjuk
a
-Ha a Magyar
Kommunista
mokratikus országokkal va'ó
kapkellett kizárni, mert elsikkasztotta
a szocializmus
Párt ebben a nehéz történelmi
csolat megszilárdítása, fontos jel- legjobban a béke,
Az 1951. évi könyvnapokat Buda• hizlalda építéséhez szükséges ce.
emberiség
helyzetben nagyban és egészlemzője az elmúlt két esztendőnek. ügyét, az egész haladó
ment árát is.
pesten augusztus 3t-én és szeptemügyét;
tanításai
nyomán
haladunk
ben meg tudta oldani a rá háA Szovjetunió segítsége volt az az
A magyarázat után többen be is
ber t-én, vidéken szeptember 8, 9,
ruló feladatokat, annak döntő
alap, amelyből kiindulva
kivezet- előre a szocializmus úlján új sikeléptek \ csoportba.
Tóth András
rek, új győzelmek felé!
10-én rendezik meg.
tényezője, hogy a legfelelősebh
hettük
országunkat
a
szörnyű
hátöbbek között — az apósával, Bermunkát végző vezetői alkalmazkó Gyulával együtt. A tszcs-tagok
ni tudták a marxi-lenini tanípedig megértették: a tszcs erősödétásokat abban
a formájában,
sének egyik előfeltétele az,
hogy
ahogy a böles Sztálin e Ionomegtisztítják soraikat az ellenségkat továbbfejlesztette, elmélvítől.
telte és kiilön a második világSor kerüli nemsokára az egyesüháború utáni viszonyokra
kilésre a „Szabad Föld"-tszcsvel.
A
dolgozta"
„Szabad Föld" cséplésre
28 tagra
Szeged területén is gyors ütem- | összesítve
az
eredményekel: Pavlov Jusztin és Juhász Péter
szaporodott fel. Ez a lermelőcso- — Irta Rákosi elvtárs a Társadaldolgozó parasztok.
A
kulákok
port is azon szorgoskodott,
hogy mi Szemle ötéves évfordulója al- ben folynak a növényápolási mun- j Szegeden 70 százalékig teljesítet- azonban egyáltalában nem törődkálatok.
Megértették
a
do'gozó
i
ték
dolgozó
parasztjaink
a
nö.
jobb eredményt érjen el az egyé- kalmából fejlődésünk első, felszaA burgonyát
már nek a növényápolási munkákkal és
elvégzett véuyápo.ást.
nieknél. Pétisót, kálit, szuperfosz- badulás utáni szakaszáról szólva. Ez parasztok, hogy a jól
másodszor kezdik kapálni, sok he- a földjükön szinte térdig érő gaz
növénj'ápolási
munka
milyen
dönfátot használlak a búzánál. Tizen- a tétel fokozottan érvényes fejlőtő jelentőségű az űj termés szem. lyen megindult a burgonya feltöl- díszeleg. Huszta Lajosné és Vend.
egy és félmázsás átlagtermésük lett désünk legutóbbi két évére,
ler Rudolfné még csak a napoktése is.
pontjából.
az egyénien dolgozó parasztok
9
E két esztendő alatt Pártunk ereA szegedi járás községeiben is ban kezdtek hozzá a növényápolási
mázsájával szemben.
Szeged.Rókuson a zöldfáskúti
je hatalmasan
megnőtt,
káderei
mert hiszen
nekik
a dolgozó parasztság nagy lendü- munkákhoz.
A két csoport földje kitette
a
kerület az első a növényápomegedződtek. Rákosi elvtárs ráirálettel végzi a növényápolási mun- nem érdekük, hogy a dolgozó nép
787 holdat.
De nehézségük
még
lási
munkák
végzésében.
nyította a figyelmet
az elméleti
kákat. A földeken, amig a szem nek több kenyere legyen.
mindig volt. Az ellenség rombolt a
szinvonal emelésére, a nemzetközi I t t a kukorica kapálását 80 százaellát, mindenütt
szorgalmasan
csoportban. A tagok elégedetlenKübekházán 42 holtl gyapotot
kérdésekkel, a nemzetközi munkás- lékig, a burgonya első kapálását
kedtek.
szabadítottak meg
gaztól
a
mozgalommal való alaposabb fog- 90, a második kapálását 40 szá- végzik a növényápolást, gyomírtá— Ncm sokat bíznak itt r á n k . . . lalkozásra és megmutatta az utat zalékig fejezteik be. Második
dolgozó parasztok ési így a ta.
a si munkálatokat.
minden csak a fehérkesztyüs nacs- Pártunk szervezeti hiányosságainak versenyben a Szabadkai.útnál
Ószentivánon a dolgozó pavaszl ápolási munkálatokat a
a
cságára . . .
rasztság a
burgonyát
már
gyapot földön 100 százalékig
kiküszöböléséhez.
A demokratikus terehalmi kerület. Itt a kukorica
A fehérkesztyűs nagysága
Her- centralizmus megerősítése, a veze- kapálását 75 száza'ékban, a burkétszer is megkapálta, gyomelvégezték.
rzegh Istvánné volt, Horthy egyik tőségek újraválasztása, a megyei, gonya első kapálását 85,
talanította, feltö'tötte.
UjO'anígy a 62 hold cukorrépa is
második
volt századosának felesége, aki
a járási és alapszervezetek vezetősé- kapálását 45 százalékban fejezték Ugyanilyen gyomtalan és szépen gyönyörűen fejlődik. 470 hold
kucsoport párttitkára volt. A dolgozók gének megerősítése, az irányvétel a be dolgozó parasztjaink.
ápolt a napraforgó, a kukorica és kurociájúkat is 50 százalékig kiazonban leleplezték és eltávolították munkásosztály és
a dolgozó paa többi vetés 55 százaléka. Ebben egyeltek és megkapáltak. A köz_
A diilflk közötti
versenyben
a csoportból.
rasztság legjobbjainak
Pártunkba
a munkában élenjár a községben sdgben 240 hold a napraforgó vemég
most
is
Kocsárdl
Ferenc
Ábrahám Péter.
Puskás
János. tés. Ennek ápolási munkálatait 80
K«»épparaeatok
a Jobb
éleiért való felvételére — Pártunk erejének
düló'ie vezet Szorosan felzár.
további
megszilárdulását eredméMolnár János, Kasza József, Széli százalékban végezték
el, de
a
kózik mögötte
Belsfi-Baktó— Meg kell szerettetni a csopor- nyezte.
Fülöp, Miiksd Antal és id. Molnár munkát lelkesen végzik továibb. A
ban Márton János dii'őie.
tot a kívülállókkal; gondosan
kell
József, akik már
valamennyien jövő hét közepén már teljesen be.
Pártunk megerősítése terén dönA
növényápolás!
munkálatok teljesen befejezték a növényápolá- fejezák a gyomtalanítást és a növégezni a növényápolást és minden tő fontosságú volt Pártunk
megmunkát a jó eredményért, hogy fej- tisztítása a
belső ellenségtől: a teljesítésében élenjárnak tanács si munkálatokat.
vényápolást.
tagjaink.
Bárkányi Márton 11
lődjünk,
erősödjünk — adták ki Knjk-banda felszámolása.
Ujszentiván becsületes dolgozó
A deszkl dolgozó parasztok Is
ezután a jelszót.
parasztjai a kukorica és a cuszorgalmasan végzik a tavaLeleplezésével
nagy szolgálatot holdas középparaszt, tanácstag pélVarga György kívülálló dolgozó tettünk testvérpártjainknak; a Rajk- dául a kukorica kapálását 100 szá.
korrépa kapálását tartják most
szi növényápolási munkájukat.
paraszt az eredmények láttán gon- ügv tanulságait és a legfőbb tanul- zn'ékig teljesítette. Ugyancsak százegyik
legfontosabb
felada.
A burgonya- és cukorrépakapálást
dolkozik azon, hogy mikor lépjen ságot: hogy fokozni kell az ébersé- száza'éklg befejezte a répao-yeluknak.
már teljesen befejeztél:, mert t u d .
be. A leánya ntár előre belépett. get — levonta az egész nemzetközi lést. sőt az egyelés után a répát A burgonya kapálását és feltölté- ják, hogy a mezőgazdasági munmé"egyszer megkapá'ta.
Szabó János szervezte
be a cso- j munkásmozgalom.
sét már ők is elvégezték. Sokan kák időbeni elvégzése
magasabb
Nem marad et mögötte Csiszár már az aratáshoz szükséges élőké terméshozamot biztosit az
portba.
Pártunk
erejének
növekedése
egésx
Szabó János középparaszt
az megszilárdította a
munkásosztály Antal 5 holdas dolgozó rarasz' születeken is dolgoznak. Ilyen köz. dolgozó népnek és a munkák idő.
idén lépett be 17 holdjával.
6 tük Veszelinov Simon, Simik Fe- beni elvégzésével is a békét erősíés a dolgozó parasztság szövetségét, DÉFOSr vezetőségi tag sem.
— Miért is léptél be tc Szabó — proletárdiktatúránk alapját.
is befejezte már a burgonya ka- renc, Juhász János. Putnik Milos. tik.
kacsint Juhász József kapálás közpálását. Különösen éleniár a bur
A Pártunk vezette dolgozó maben Tóth Andrásra. Mosolygó arcgonya termesztésében. Be'sft-Bakgyar nép harcos rgvsége megén' várják mindketten,
mit felel
tóhiu az ő bnrgonvavetóre a legmutatkozott az 1949-p.s NépSzabó.
szebb. Ezt úgy érte el, hogy
front-választásokon, a tanács— H á t . . . mert bebizonyosodott
a tatait iól és Időben e''!kétáncokkal szereA inai vasárnapon igen sok és lenetekkel, népi
választásokon.
a
Tervkö'esön
az én egyéni gazdálkodásom felelt
szítefte a yetésFee, a vetőma.
változatos kultúrműsorban lehet ré- pelnek.
és a Békekölcsön
jegyzésekor
a nagyüzemi gazdálkodás fölényegnt iól csíráztetta és m c ' t a
sze Szeged dolgozóinak.
és a sokmi'lló aláírásban. melyDélután fél 5-től Újszegeden szaNem így szokott Szabó beszélni,
Ivei népünk már másodízben
Reggel 9-kor a szépen fejlődő sze- badtéri hangversenyen játszik
növényápolást a lehető
leg.
a
most csak teteti magát.
fejezi kl álláspontját a béke
gedi Béke-zenekar szabadtéri hang- rendőrzenekar és friss indulókkal,
gondosabban végezte.
Tóth András is teteti -hát:
megvédése ügyében.
versenyével
kezdődnek
a
mai
kulkönnyű-zeneszámokkal szórakoztat.Tó munkát végzett, még Katona
— Hát nem a lovakért, meg a
túresemények
a
Széchenyi-téren. ja a sétálókat.
Pál
11
bo'das
köuéonaraszt
is
ötéves
tervünkkel
a
szocializcsikókért?
Délelőtt 11 órakor a Zenekonzerva.
ln
nt tóriumban rendez magasszínvonalúA eélt Megkapálta a kukoricát, a
Délután fél 6-kor az
újszegedi
Szabó Jánosnál
az e'evenjére must építjük hazánkban.
Rákosi elvtárs jelölte meg: hazán- időben
evomta'anította
é«
elérte
nak Ígérkező hangversenyt ugyan- szabadtéri színpadon lesz nagy kulkoppintottak. Mondja is úgy. ahogv
kat fejlett iparral rendelkező metúrműsor. Ebben a műsorban több
érzi: valóban a lovak, meg a csikók zőgazdasági országból fejlett, a mo- ló munkájával, hogy lentáblája a csak a Béke-zenekar. A hangverseszegedi, főként üzemi zzínjátszócsoVgczebbek
közé
tartózik.
nyen
új
műsorszámokkal
is
szerevitték rá, hogy belépjen a cso. dern technika vívmányaival felszeport és táncegyüttes is fellép.
Mint
mindig,
a
kulákok
most
pelnek,
amelyeket
az
elmúlt
hetekporiba.
relt
mezőgazdasággal
rendelkező sem nrúghatnak I t t is
Mindezekre a szórakozási és gazmindéin ben tanultak meg a zenekar tagjai.
Mindig a* alapvabálr
mmerint ipari országgá kell
változtatnunk
dag kultúrális •> eseményekre teljeeszközze' szabotálni igyekeznek a
Délelőtt
10
órakor
a
Vörös
CsilAz egész dolgozó nép hatalmas lelA csoport továbbfejlődése érdeké
lag Moziban a Petőfi-telepi általá- sen díjmentes a belépés, hiszen kul^
kesedésre! k övei i vezetőjét. Rákosi mun.'-éln tokit.
ben sokmindenre kell vigyázni. Elő- elvtársat. Az ötéves terv első évé- j
A többi között 30 boldas Knro- nos iskola úttörői és a rendőrség i tércsoportjainknak az a célja, hogy
kultúresoportja
rendez közös mű minél szélesebb dolgozó rétegekkel
ször is: minden úgy
történjék, nek eredményei, az egyre széleselósi Imre még nem kanátta
sort. Közreműködik
itt a szegedi ismertessék meg az igazi népi, szoahogy az alapszabály előírja. Már dő munkaverseny, a Sztahánov- és
meg a
kukoricáját,
Lippai
rendőrzenekar és a rendőrség népi cializmust építő, iránytmutató mű*
a mult évben rájöttek, hogy káros újítómozgalom fellendülése, felszaNagy Antal pedig még most
kihatású, ha a munkacgységszámí- badulásunk évfordulója és május 1
zenekara is. Az úttörők vidám je- vészetet.
sem egyelte k l a répát.
lárt elhanyagolják, A tagok 11 b®«

Szorgalmas munkával folyik a növényápolás
Szegeden és környékén

A mai szegedi kultúresemények

műsora
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Tagjelöltfelvételi

munkánk

sikeres

A magyar ifjúság magáévá
Végrehajtó
Bizottságának

titka:

pártszervezetünk szoros barátságot kötött

DISZ N A G Y A K T I V A A

a z élenjáró dolgozó parasztokkal
Kákosl e l v t á r s október 27-1 bébidé után az üllési pártvezetflség
tlhatározta, hogy
megjavítjuk
a
pártépítési munkánkat. Rákosi elvtárs rádióbeszédét községünk többé i dolgozója hallgatta végig.
\
^jzédból megtudtuk, hogy nekünk,
álési kommunistáknak hogyan kell
megszerveznünk a tag- és tagjelöltfelvételt. Abban az időben, a mull
é» őszén, egyesek közülünk
még
„gy látták, hogy a
dolgozó pa
rusztság „nem akar Pártunkba jönni". Azzal érveltek, hogy már több
mint féléve netu jelentkezett senki
;3 gjelöltnek.
Nem

csüggedtünk

el

és

nem

is

A Dolgozó I f j ú s á g Szövetsége
budapesti bizottsága
szombaton
este nagyaktívát t a r t o t t a Sportképzelni sem tudunk.
De
ahhoz csarnokban. Kádas István elvtárs
hogy abba az „álomszép országba' megnyitója után Enrico Berlinguer
eljussunk, ahová ic i s vágyakozol, emelkedett szólásra.
az szukseges, hogy te is segíts, te
— A Végrehajtó Bizottság tais harcoijl Nemcsak. úgy, mrnt cd
nácskozásainak
néhány napjan
napján fel.
dic IbHcH
, J •
,
iwtbíuzasamaK nenany
ieiMÍndi*
/ 1 u f ,' S t o l t á l , újítottuk ismeretségünket,
amely
rat
a r " a k wal
T 8 8 T
az 1949-i VIT csodálatos

ZctLZ^Z^tx^T

Inban. Közöltünk lenne a helved
Kirnlu piviár'-nnk
•
r , Hl
n
^
.. e /- r e a , s z f
ra talán meg nagyobb orom suhant
az arcan, mint a 2 előbb
az
enyimen. Elmondotta, hogy ö gondolt m a r erre. Regen
szeretett
volna a P a r t n a k t a g j a lenini, de
valahogyan nem m e r t vele felhőzakodni. De most m e g attól félt,
hogy a felesége civódni fog, talán bele sem egyezik. Ezek után
arra kértem, hogy ő, aki annyi sok
t a g o t szervezett be a földműves,
szövetkezetbe, legelső p á r t m u n k a ként a s a j á t feleségét győzze meg
szándékának helyességéről és lép
jendk be e g y ü t t a P á r t u n k b a .

hallgattunk ezekre az öntelt elvtársikra. Munkánkat azzal
kezdtük,
hogy az októbervégi taggyűlésen az
egész párttagság előtt megvitattuk
Rákosi elvtárs beszédét és az üllési
pirtvezetöség munkatervét.
Munkánkat azzal kezdtük,
hogy
számbavettük azokat a dolgozó paruztokat, akik a község tömegszervezeteiben jól dolgoztak és a begyűjtésben élenjártak. A vezetőség
í g y is t ö r t é n t . Király Miklós és
tagjai vállalták, hogy rendszeresen
baráti látogatásra járnak el ezek- felesége március vége óta P á r t u n k
hez az élenjáró dolgozó parasztok- tagjelöltje, ó volt a z első középp a r a a z t pártszervezetünkben.
Ma
hoz.
'Nekem, minit párttitkárnak Ki- m á r 17 dolgozó p a r a s z t követte
rály Miklós 14 holdas középparaszt p é l d á j á t Mind a f a l u legdolgoasubb
jutott. A z egyik Téli vasárnap dél- lakosai
közül. Közöttünk van ma
után őhozzá mentem el. Mint jó is- m á r Kocsis I m r e
holdas k i s p a merőst látogattam meg. tsmerősők raszt, T a j t i Istvánná 11
holdas
üifcötti beszélgetés fejlődött ki köz- köuéppairaazt. T e g n a p a d t a be t a g .
tünk. Ennek során elmesélte élete jel öl tfefl vételi kérelmét P o j á k A n d .
történetét.
r á s 10 holdas középparaszt.
Az első "beszélgetés alkalmáE l é r t eredményeinket a jövőben
ul még esak „puhatolóztam", arról
sem is szóltam, hogy méltónak ta- tovább a k a r j u k fejleszteni. A ter.
láltuk arra, hogy soraink közé lép- melőszövefkezeteik értekezletein, a
jen. De éttől kezdve rendszeresen tömegszervezeitek taggyűlésein, az
DISz-íben.
az
jártam hozzá és sok mindenről be- MNDSz-ben, a
szélgettünk. Mór a harmadik vagy MSzT-besi mindig o t t van e g y . e g y
pegyedik alkalommal voltam nála, elvtársunk és figyeli azokat a jól
miikor nagy lelkesedéssel
beszélt dolgozó pártonkíviilidket,
akiket
pekem a mull rendszer és a mi kis segítséggel tagjelöltté f e j l e s z t rendszerünk közötti
különbségről. hetünk. í g y lesz tagjelölt a jövő.
Különösen a földművésszövetkezet heti taggyűlésen Balogh
János
tetszett neki. Én még hozzátettem D I S z J í a t a ! is. a)W a
DISz-ben
ÍZ S beszélgetéséhez, hogy közsé- végzett jő munkával érdemelte ki
günk csak most, a fölszabadulás a tagjelőltséget.
után lett község. Azelőtt mindenért
A különböző
töhiegszerveze.
Szegedre kellett bejárni. A gépállomásokról beszéltem, meg a nap- stekben dolgozó elvtársaink állandó
közi otthonról, amelyről azelőtt ál- f e l a d a t o t k a p n á k a pártvezetőségzaodni sem mertünk volna. Amikor től, hogy kik azok a dolgozó p a Hároméves tervünk községi eredmé- rasztok, akiknek nevelésére
kü
nyeinek
ismertetését
befejeztem. lönlege&en n a g y gondot f o r d í t s a Király István ezt mondotta:
nalk, m e r t eddigi jó munkájukkal
— Alomszép országot alkot ne- kiváltak. Nem kivétel a pártépít é s m u n k á j a alól a f a l u t a n á c s ,
künk a Pártotok.
Fölcsillant erre a szemeid és így elnöke sem. Szabó elvtárs is rendszeresen l á t o g a t j a a középparaszt,
folvtattam a beszélgetést.
Lát'oŐ,' Pártunk
irányításával c s a l á d o k a t így a dolgozó parasztPármár megszabadultatok a
kulákok ság mindig közelebb kerül
kizsákmányolásától, de mi még csak tunikhoz.
I kezdetén vagyunk a fejlődésnek.
Pintér István
A dolgozó parasztságra olyan nagvüllési p á r t t i t k á r
nerű jövö vár, amit talán még el-

rwn

r r

íd l a k o kr al ltiaa k ° 2 t u n k az uttorokkeL a
h ipari tanulókkal. Budapoat fiatal lányaival és most ú j m e g l a p í t h a t j u k , hogy milyen
ra
. boldog életeiéinek vatameninvien a
dolgozó nép újjászületett Magyarországában
— A ti boldo<r életetek
ma
még jelentősebbnek
tűnik a
mi számunkra, mert még erősebben kiemeli az
ellentéte,
ket a tőkés gyarmati és f ü g gő országok fiataljainak helyzetével.
— Az i f j ú s á g azonban megsokszorozza erőit és mindenütt h a r .
col
é l e t . és munkakörülményeinek m e g j a v í t á s á é r t a
kizsákmányolás csökkentéséért", egy ú j há_
ború ki robbantásának
megakadályozásáért.
Az i f j ú s á g békét, jólétet, bar á t s á g o t akar.
Bizalommal tekintünk az i f j ú .
s á g legjobbjaira, akik a Szovjetunió vezette n a g y
béketfrontban
harcoltok, annak a boldog életnek
építésében, amellyel szabad és békés hazátokban dolgoztok.
U t á n a M. A. Mihajlov elvtárs
t a r t o t t a m e g beszédét:
E l v t á r s a k ! A Demokratikus I f júsági Világszövetség
Végrehajtó
Bizottsága m a fejezte be m u n k á ját.
A V é g r e h a j t ó Bizottság által
hozott határozatoknak nagy a
jelentőségük az i f j ú s á g t o vábbi tömörítése
szempontjából.
abban a harcban, amelyet a békéért, a jobb jövőért a z ú j háború
vesizélye ellem vívunk.
— A harci, szózat:

A napiaforgó
vetését eddig 98 százalékban
teíeátettwk. A
tervteljesítés
terén
kiemelkedő eredményeket é r t
el
Reves, Nógrád
és
Hajdú-Bihar
megy* Békés, Szolnok,
Borsod
Bács-Kiskun é s Tolna megyékben
* feltétlenül be kel fejezni a v e tést a terv százszázalékos teljesítésével j ú n i u s
A n a p r a f o r g ó kapálásában vezet H a j d ó - B i h a r . Csongrád es
Bács-Kiskun megye, nagy a
lemaradás Zalában, Komárom,
Baranya és Borsod
megyékHon
.
te a többi mi eyókb n is fokozni
Vei a kapál:'
munka ütemét.
~ ' kukorica
'
'
A
JWéetervét eddig országosan ki-

SPORTCSARNOKBAN

Éljen
dályon
lyög a
millió

a béke'-", minden akakeresztül végighömpö.
földtekén és sokszázembert egyesít és lelkesít.
__ Utunk nehéz, de miénk
i>
jövő! Vonjuk még
szorosabbra
sorainkat! Előre, mindig csak előre ú j sikerek, ú j győzelmek,
á
boldogság felé. a szocializmusért
vívott harcban,
Mihajlov Sztálin és Rákosi elvtársak éltetésével fejezte be
be.
szédét.
Ezután Dénes István
elvtárs
állt a mikrofon elé.
— A mi ifjúságunknak a Végrehajtó Bizottság üléséből — moiu
dotta többek között — elsősorban
azt a tanulságot
kell
levonnia,
hogy
az i f j ú s á g jogaiért és jólétéért folytatott harc elválaszthatatlanul összefügg a béke
védelmével.
Ugyanazok döntik nyomorba
az
ifjúságot, akik az ú j háborút k é szítik elő és az eszeveszett f a g y .
verkezós terheit a dolgozókkal f i zettetik meg. Ugyanazok zúdítanak tengernyi könnyet és szenve.

dést, elviselhetetlen kizsákmányolást a gyarmati népekre, akik T á volkeleten már lángra is lobban,
tották a háborút és
egy esztendő óta
patakokhan
ontják a koreai nép — köztük asszonyok és gyermekek
— vérét.
És ugyanezek a ragadozó fenevadak fenyegetőznek azzal, hogy a
Szovjetuniót és a népi demokráciákat megtámadják. Ezek az imperialista támadók — élükön
a
főcápákkal, Wall Stret uraival —
a magyar i f j ú s á g o t is
újra
vissza akarják taszítani a tőke és a nagybirtok r a b í g á j á .
ba.
A következő felszólaló Li
Jan
Ken volt, aki a kínai nép o r szágépítő ifjúságáról beszélt. Kihangsúlyozta, milyen lelkesen készülnek a berlini találkozóra
és
milyen erőfeszítéseket tesznek a világbéke fenntartása érdekében.
A nyugatnémet
küldött, Hans
Mangelmann beszédének elhangzása
után a nagyaktíva az alábbi hatúroI zati javaslatot fogadt el, mely töb• bek között a következőket mondja:

— Mi, budapesti fiatalok valamennyién magunkévá tesszük a
DIVSz Végrehajtó Bizottsága határozatait és a III, Világífjúsági és
Diák Béketalálkozó előkészítése során úgy járulunk hozzá a velünk
egytáborban küzdő fiatalok harcához, hogy szeretett hazánkat a Magyar Népköztársaságot a békefroní még erősebb bástyájává tesszük.
— Tudtúban vagyunk annak, h ogy a III. Világifjúsági és Diák
Béketalálkozóval, az ifjú békeharcosok hatalmas seregszemléjével is
segítjük meggátolni azt, hogy az amerikai imperialisták és ; ügynökeik,
köztük déli határainkon az ugrásra kész Tito-banditák újabb háborút
robbantsanak ki.
,
— Vállaljuk, hogy a budapesti ifjúmunkások 80 százaléka a
VlT-re tett felajánlásokkal fokozza termelését.
— Vállaljuk, hogy ötéves ter vünk nagy alkotásának, a Dunai
Vasműnek határidő előtti felépítéséhez hatezer budapesti ifjúmunkás
és diák önkéntes rohammunkával fog hozzájárulni és a Dunai Vasműhöz készülő gépeket és egyéb felszereléseket határidő előtt fogjuk elkészíteni.
-i— Vállaljuk, hogy tanulóifjúságunk még alaposabban és lelkiismeretesebben készül fel az évvégi vizsgákra és összefoglalókra.
— Vállaljuk, hogy a Világifjúsági Találkozó tiszteletére a budapesti DISz szervezetek az ifjú béke harcosok tízezereivel — köztük 25
ezer u j DISz-taggal — fogják erősíteni soraikat.
/
— Innen .üzenjük a dolgozó parasztfiataloknak, hogy mezőgazdaságunk fejlesztése érdekében j á r j a n a k élen a növényápolási, arn**si
s betakarítási munkákban. ,
il-ilM

Az MNDSz f e l h í v á s a a m a g y a r n ő k h ö z
A Magyar Nők
Demokratikus
Szövetsége a következő felhívást
intézte a magyar nőkhöz a minisztertanács határozatának végrehajtására.
„Felszabadulásunk
óta napról
napra szebb és boldogabb a magyar nép élcie, de eddigi eredménycinket
is
"megsokszorozza
felemelt ötéves tervünk. Az öt
éves terv számai, adatai mögött
ott van a felszabadult nép mun-

A földművelésügyi
minisztérium
tájékoztatója
a növényápolási
munkákról
A tavaszi vetések teljesítésében.
Betyárnak
cnkorrépatermelöiuk,
akik országos átlagban 101 szúsa'ékban t e l j e s í t e t t é k vetési tervüket.. Nem ilyen kedvező a helyzet
a cukorrépa egyelésénél.
Az
élenjáró
Hajdú-Bihar,
Csongrád és Békés megye mögött K o m á r o m ,
Borsod
és
Győr. Sopron megyék nagyon
lemaradtak.
A gyapot
vetési tervének teljesítésénél néhány nap a l a t t 100 százalékra teljesítettük a tervet.
De f t t sem
ilyen kedvesé a helyzet a növény,
ápolás tarén.
Az élenjáró Bács-Kiskun, H a j dú.Bihar. Pest és Szolnok megyék mögött erősen lemaradt
Békés. Tolna és Baranya.

tette a DIVSz
határozatait

A mezőgazdasági igazgatás vilencve rácét százalékban teljc-rí: r
déki hálózata fűzze
szorosabbra
tök.
kapcsolatát a tömegszervezetekkel,
Túlteljesített Baranya, Győrhogy a jó együttműködés lehetőSopron. F e j é r é s Szolnok mevé tegye a
dolgozó
parasztság
gye.
jobban szervezett m u n k á j á t , minA kukoricakapálással általában 'le- den talpalatnyi föld, — a gépállom a r a d t a k a megyék, de
H a j d ú - mások által felszántás alatt álló.
Bihar hetvenkilenc saázalékos tel- helyenként még mutatkozó p a r l a g jesítményével itt is kiemelkedik.
területek vagy más eddig k i m a r a d t
Szerződéssel termeit
területek — június l - i g való f e l .
rostnövényeink
tétlen bevetését kukoricával, b u r gonyával vagy napraforgóval
és
közül a rostién vetését a leazer. ezzel a tavaszi vetésterv maradék,
ződött területhez viszonyítva
103 talau
teljesítését.
százalékra, m í g a rostkender v e Ezizel egyidejűleg a növéuyápotéstervét 95 százalékra
teljesítet- lási
és
takarmány betakarítási
tük. A rostkender vetése terén t a munkák terén helyenként t a p a s z pasztalható l e m a r a d á s t Somogy és
az
Győr-Sopron megyékbein haladék- talható lemaradások pótlása,
talanul be kell hozni és a vetési összes erők szervezett mozgósítájúnius l - i g feltétlenül be kell f e - sa a legfőbb f e l a d a t a m a a helyi
jezni.
tanácsoknak is. Vetett t a k a r m á n y félékből és füvekből
otyam rég
A dohány
nem tapasztelt bőséges
termésre
p a l á n t á z á s á r a rendkívül alkalmas
lehet, számítani, hogy nemcsak az
az idő. június 1 - i g mindenütt beál'attenyé&ztés fejlesztési, terv bizkell fejezni ezt a munkát.
tos alapját teremthetjük meg, ha
A t a k a r m á n y félék
kaszálása,
nem tartalékkészleteket is g y ű j t betakarítása
terén
élenjár
hetünk.
Csongrád megye.
ahol
már
Mezőgazdaságunk — a
szociaszázszázalékban
elvégezték a
lucerna első kaszálását.
Szolista ipar t á m o g a t á s á n a k eredmé
rosan követi Szolnok megye.
nydként — m á r olyan mértékben
Nem élég gyors ütemben halad van gépesítve, hogy ha a gépek
a r é t e k és legelők, valamint á r o k .
folyamatos kihasználását biztosíté s ' útpartok, erdei
tisztások
leújításokat
kaszálása. A f ü v e k egyrésze m á r juk, az eddig bevált
elvirágzott, félő, hogy a
széna (gépk.apcsolás, stb.) é | az ú j agroj m i .ngségtoek rovásiára megy a ké
technikai eljárásokat alkalmazzuk,
k a s z , á k s . E z é r t június l - i g a minden lesmaradást be tudunk és
sgi
vekaszálást mindenütt el kell
be is kell hoznij
geziii,

kalendülete és ott van a magyar
nők iigyes, dolgos keze, tehetsége, békeakarata is.
A minisztertanács határozata a
tcrmelésbeu résztvevő nők számának emelésérői: újabb szakmák
kapuit nyitja meg a nők előtt és
szélesebbre tárja előttük a kaput
a régiekben is. Államunk szerető
gondoskodása kíséri
a magyar
nők minden lépését, segíti őket a
szakma elsajátításában és szakmai
továbbképzésükben. Biztosítja számukra, hogy — ha arra
érdemesek — vezető állásba kerüljenek.
U j bölcsődék
és napközik fogadják be és látják el gondosan
a dolgozó anyák
gyermekeinek
tízezreit.
Háztartási
gépek
és
eszközeik gyártásával és
még
számtalan intézkedéssel könnyítik
meg a nők háztartási munkáját.
Csak a szocializmust építő országokban fordíthatnak ilyen gondot arra, hogy a nők felemelt fejjel, ériékük teljes tudatában dolgozzanak, hpgy anyagi gondoktól
mentes, derűs és tartalmas családi életet éljenek.
Államunk
biztosítja a leánygyermekek továbbtanulását a főiskolákon, a technikumokon, az
egyetemeken, hegy a nők elfoglalják az őket megillető helyeket
az értelmiségi pályákon is.
Hazánkban minden nő részese
lehet népünk legdicsöbb történelmi tettének, a szocializmus felépítésének. Harcosa lehzt annak
a nagy ügynek, a béke ügyének,

amely az egész világon a legjobbakat foglalja magába és amelynek
élvonalán
harcolnak
a
szovjet
asszonyok.
Azok
az
asszonyok,
akik
a
kultúra
magas fokát érték el( akik példamutatóak családi életükben, gyermekeik nevelésében, s akik minden segítséget megadnak szovjet
hazájuk erősítéséhez, a világ békéjének megőrzéséhez.
Az MNDSz-asszonyok mutassanak
példát, hogy mint
esztergályosok, marósok, traktorosok, pénzügyőrök, mérnökök
és
agronómusok tudásuk és ügyességük legjavát adják boldog, szabad holnapnkért. Mulassanak példát azzal, hogy elhárítanak felemelkedésük
elől minden akadályt, amit maradiságból.
vagy
ártani akarásból eléjük állítanak.
Az MNDSz-asszonyok járjanak
elő] jó példával abban is, hogy
leányaikat főiskolára, egyelemre
küldik.
Mi nők, tanulni, dolgozni akarunk és fogunk is. Ezt a jogunkat mosf már senki soha tőlünk
el nem veheti.
Magyar
asszonyok.
leányok!
Erősítsük, szépítsük, gazdagítsuk
édes hazánkat. Fogjuk meg állomunk jsegílő kezét, éljünk a lehetőségekkel. harcoljnnk a férfiak
kai egy sorban a termelés frontján annak minden ágában gyermekeinkért, hazánkért, békénkérl.
'agyar Nők Demokratikus
Szövetsége
Országos Központja."

SZÖVOSz-kíildöttség utazik a Szovjetunióba
A Cenlroszojuz. a Szovjet Fogysztási Szövetkezetek
Kazpoatja
meghívására tíztagú
SZÖVOSZküldötlség utazik a Szovjetunióba a
szovjet szövetkezeti mozgalom tanulmányozására. A küldöttség t a g .
j a i : Gergely Miklós, az MDR O r .
szagos Központjának m u n k a t á r s a .
Bégen Imre elvtárs, a SZÖVOSZ
főtitkára, Ragó Antal, a belkereskedelmi minisztérium
szövetkezeti
főosztályának vezetője. Kovács Ti_
bor, a SZÖVOSZ szervezési főosztályának vezetője. Mészáros
Sándor, a SZÖVOSZ
tervosztályának
vezetője. Vwrg'n Illés, a szolnokmegyei MÉSZÖV iiiicára,
Juhász
József, a SZÖVOSZ üzemgazdasá.
gi osztályának munkatársa. .Vágási Viktória, a SZÖVOSZ termelődi osztályának munkatársa, Rerla
Mihályné, a veszprémmegyei

SZÖV m u n k a t á r s a és Bán M a g dolna, az ú j f e h é r t ó i földművesszövetkezel ügyvezetője.
A tanulmányút igen n a g y j e l e n tőségű a m a g y a r szövetkezeti moz.
galom éleiében. Azok a t a p a s z t a l a ,
tok, ámelyeket a küldöttség t a g j a i
a Szovjetunióban való tartózkodásuk alatt szereznek, rendíavül nagy
segítsóg-et adnak ahhoz, hogy f ö l d .
művesszövetkezeti
mozgalmunk
m u n k á j á t a Szovjetunió fogyasztási szövetkezetei m u n k á j á n a k közveileii_
tanulmányozása
alapján
még jobbá és eredményesebbé
te.
hessük. Jelentősen hozzá fog j á .
rulni a tanulmányút ahhoz, hogy
földművesözövetkezeteink
megold,
hassák a mezőgazdaság szocialista
átszervezésében r á j u k váró f e l a d a ME_ tokat.
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A MAI PARASZTGYÜLÉSEK
Igen nagyjelentőségűek lesznek a
dolgozó parasztság számára, hiszen a jelenleg legfontosabb mezőgazdasági kérdés: a növényápolás, de egyben az aratási munkák
előkészületeinek
megbeszéléséről
lesz azokon szó. Ezenkívül most
a gyűlések után köthetik meg a
do'gozó parasztok aratási szerződéseiket Is. Minden dolgozó parasztnak ezért saját érdeke, hogy
az ő területén levő gyűlésen je-

lenjék meg és sajkát tapasztalataival is segítse elő ezeknek a munkálatoknak minél sikeresebb elvégzését.
Délelőtt 10 órai kezdettel Móravároson, Itókuson és Baklóban a
DÉFOSz helyiségében, majd 11
órakor Székkutason és az alsóvárosi DÉFOSz-ban, délután három órakor pedig a kecskéstelepi
kultúrházban kerül sor ilyen parasztgyűlésre.

N A P I R E N D
1051 május 27 vasárnap.
MOZI
Szabadság, (telefon 30-25$, Fél 4,
fél 7, fél 9, „Első Start" (lengyel
film), (május 26—júraius l-ig).
Vörös Csillag fél 4, fél 7, fél 9,
„Ez történt
Szak önben"
(Tavasz
Kaukázusban) (május 30-ig).
Fáklya fél 4, fél 7, fél 9, Csodálatos harangocska és Úttörő Híradó (május 27-ig).
Fáklya-moziban vasárnap délelőtt
© órai kezdettel ifjúsági
előadás
f ,Első start" című filmből.
a
Vasárnap délelőtt 11 órai kezdetlel a filmmatiné nem a Vörös Csillag-moziban, hanem a Fáklya-moziban „Magas jutalom" című film
keretében lesz megtartva.
SZÍNHÁZ '
Szünet.
•

MSZT-HIRÖK.
A Magyar-Szovjet Társaság szegedi székházában (Horváth Mihályutra 3. sz.) alatt május 29-én, kedden 6 órai kezdettel titkári értekezletet tartunk. Megjelenést elvárjuk.
MSzT-INSTRUKTOROK figyelem!
A Magyar-Szovjet Társaság szegedi
titkárságán (Horváth Mihály-u. 3.)
alatt május 29-én, kedlden 5 órakor
instruktori
értekezletlet
tartunk.
Megjelenést elvárjuk.
Felsőváros I. MSzT alapszervezet
vasárnap délután 6 órai kezdettel
műsoros énekdélutánt tart. Belépődíj nincs. Mindenkit szeretettel vár
a rendezőség.
Felsőváros II. MSzT alapszerve-"
zet folyó hó 27-én délutón 6 órai
kezdettel műsoros estet
rendez,
amelyre szeretetted meghfyja a dolgozókat. Belépődíj nincs.

*

Pártkirek

Tömegpropaganda felelősök figyelem I
Felhívjuk a tömegpropaganda felelős elvtársak figyelmét, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor a „Szabadság"-moziban tartandó előadásra a titkár elvtársakkal a számukra megadott létszámú falujárókat
népnevelőket és
a pártvezelőségi
tagokat mozgósítsák, valamint a
tömegszervezeti
funkcionáriusokat
is.
Agtt-prop. osztály.

Pártoktatás Háza hírei
Május 30-án szerdán délután 0
órakor
a
Pártoklatás Házában
„Pártunk parasztpolitikájáhan mutatkozó ferdítések
és elhajlások"
címen Dögei elvtárs tart előadást.
Az előadáson pártvezetőségi tagok,
propagandisták, népnevelő felelősök
és tömegszervezeti funkcionáriusok
vesznek részt. Az előadás a Központi Előadói Iroda előadása.
Agit.-prop. osztály.

Előadás a szovjet családjogról

Ma folytatódnak Szegeden
az országos tornászbajnokság versenyei
Az OTSB rendezésében ma tartják a Lokonwtív-pályán az orszá.
gos tornászbajnokságok 2. napjának versenyeit, melyeken a mesterfokú férfi és női tornászai Í3
szerepelnek. Délelőtt 9 órai kez.
detbeil férfi és női I.. 1 1 • & III.
osztályú felnőtt tornászok sza/ba
don választott gyakorlatainak
a
bemutatása, a mesterfokú
férfi
tornászdk lólengés. gyűrűs és talaj szaibadon választott gyakorlatai. A mesterfokú nők, gerenda
és lóugrás gyakorlatai.
Délután 2 órai kezdettel mesterfokú férfiak lóugrás,
korlát,
nyújtó, mesterfokú nök:
felemás
korlát és talajgyakorlatai.
Délután 5 órai kezdette! Sze
gedí Lokomotív—MAVAG NB IIes labdarugó mérkőzés.
Rossz idő esetén a bajnokságokat a jelzeit időkben a pedagógiai
főiskola tornatermében
bonyolítják le.

Az országos tornászcsapattal
nokság igen nagy élményt je]ervJ
minden dolgozó számára, hiszen a
versenyen az ország legjobb torná
szai mutatják be tudásukat. Az
üzemek dolgozói, az iskolák fia
táljai minél nagyobb számban tel
kintsék meg a tornászbajnokaágot,
amely nagy esemény Szeged sport!
életében.
Az országos hivatali egyéni tor*
nászbajnokság kiemelkedő eseménv"
a mai napon lebonyolításra kerü'15
mesterfokú tornászok versenye. 1
mesterfokú tornászok az ország
n Szovjetunió után, Európa legkitű.
nőbb tornászai között elsőraneá
helyet foglalnak H. Kőztük Sánlha
Fekete. Mogyorósi, Klencs, Tóth és
a nök között Tass Olga, Gu]yásn£
Vásárhelyi Edit. A verseny regjei
fél 10-IŐI kerül lebonyolításra, a
délelőtti verseny 1 órakor fejeződik
be, a délutáni vérseny pedig fél m.
romkor
kezdődik a Lokomotív*
sporttelepen.

Országos sakkcsapat döntők

A szegedi szovjet jogi tanfolyam
Vasárnap délután fél 4 órai kez_ ország legjobb sakkozóinak rész,
legközelebbi előadását május 30-án, dettél ünnepélyes megnyitóval kez.
vételével. A játszmákat
kedden,
szerdán délután 5 órakor dr. Pó- dödik az országos sakkcsapat dönhétfőn
délután
4
órától
folytatják.
tő
a
Hungária
nagytermében,
az
lay Elemér egyetemi lanár tarlja
„A szovjet családjog" címmel a TuSportbemutatók Sándorfalván
dományegyetem Dugonics-téri nagytermében. A Magyar Jogász SzöA járású TSB ma délután
2 rugómérkőzést. Ezenkívül Hagy.
vetség
helyt
csoportja
a
széles
köórai
kezdettel
nagyszabású
sportszabású MHK.bemutatókat
renMNDSZ-HIREK.
A Múzeum nyitva keddtől
pénSándorfalván.
A deznek atlétikád számokból. Szeköröket érdeklő előadáson nemcsak napot rendez
tekig délelőtt 9-től délután S-igr,
A József Attila-telepi
MNDSzélszombat és vasárnap délelőtt 9-től csoport vasárnap délután 6 órakor a tanfolyam hallgatóit, de minden sportnap keretébein fővárosi
versenyzők tartanak ökölvívó, bir. gedről Hajnóczi.u. 20. szám alól
1 óráig
érdeklődőt szívesen lát.
kullúrdélutánt tart.
kózó, súlyemelő, vívó,
röplabda, reggel 9 órakor indulnak & részt,
A technológiai könyvtár nyitva
kosáriabda "bemutatókat és labda. vevők autóbusszal.
hétköznap 2—9-ig, vasárnap 9—13
Áramszünet
óráig.
A városi tanács hírei
*
ÉVESZ szegedi üzemvezetősége közli, hogy vasárnap
TŐRVÍVÁS
Elek Ilona, Elek Margit. Nyári
Gorkij-kiállítás az Ady-téri egyeFelhívom mindazon Tbc-s, valareggel 5—14 óráig Újszeged,
temen délelőtt 10-től délután 5-ig. mint cukorbetegeket, hogy a réElek Margit a női tőrvivó világ- Magda (Magyarország), Lachmann
Szőreg,
Deszk,
Kiárafslva,
(Dánia), Garilhe, Gounv (Franciaszükre kiadott vajutalványokat hubajnokság döntőjébe jutott. Elek ország), BIen-Haig (Anglia) és Fiíz
Ferencszállás,
Kübekháza,
szonnyolcadikán,
hétfőig
feltétlenül
Margit a körmérkőwsen mind a (Ausztria).
Ó- és Uj-Szen4ivánon; 5—12
IDŐJÁRÁS JELENTÉS:
Változó adják le a vajárúsításra kijelölt kisóráig Dorozsma, Mórahalom,
három ellenfelét legyőzte és Igy kifelhőzet, főlet; nyugaton kisebb eső kereskedelmi árúdákban.
A magyar férfi párbajtőr csapit
Szentmiháiytelek,
Röszke és
harcolta a döntőbe jutását.
lehet. Mérsékelt délkeleti-déli
szél.
a svédek és olaszok ellen elszenveGyá'a
községekben
szünetel
Felhívom az érdekelteket, akiknek
A hőmérséklet kissé emelkedik.
A szombati döntő nyolc résztve- dett két vereségével kieseit a toaz áramszolgáltatás.
tulajdonában vagy bérben cséplővábbi küzdelemből.
vője:
gép, traktor, aratógép, gőzgép, vilESZTERGÁLYOS átképző tanfo- lanymotor, kis önrtözőgép, motoros
lyam indul nők részére a szegedi permetező van vagy volt 1950 jaTechnikumban (volt Felsőiparisko- nuár 1-től; akár jóállapotban akár JÓÁLLAPOTBAN levő fehér mély 200-AS vagy annál nagyobb m o . j ÍRÓASZTALOKAT veszek, hasz.
la). Érdeklődők (d. e. 8 órától dél- roncs, hivatalos okmányaikkal je- gyermekkocsi eladó Becsei u. 3, torkerékpárt bérbe vennék, két | náltat. székeket,
irattárszekrényt
után 6 óráig) forduljanak sürgősen lentkezzenek június 5-ig a Városi Csillag-térnél.
háromhetes időszakra. Bejelentése sürgősen. Csongrád i-sugárút 64.
az igazgatósághoz. Szeged, Kálvária- Tanács Vb. VII. Mezőgazdasági osz- VASHORDÓT, félfenekűt is vá_ 43—40 telefonszámon, 28-án
és EVOLUT könyvelést tanítok. Sza*
tályán, Városi Bérház, II. e. 206. sá rolók. Héthektós
tér 5/b.
bados. Újszeged. Kállay-fasor 11.
boroshordók 29-én.
Aki a bejelentést elmulasztja, azzal
4
plusz l-es törpeszuper eladó SoEGY
fehér
sport
gyerekkocsi
el_
eladók
Nemestakács-u.
4.
7973
A MAGYAR Természettudományi szemben a büntető eljárást megindímogyi-utca 11. I. em.
7903
Társulat május 29-én, kedden este tom.
HAROMLANGU gáztűzhely
el. adó. Liget_u. 17b.
FEKETE női kabát, asztal, szék,
7 órakor szakosztályi előadást rentadó. Ogztrovszky.u. 27.
7864 HALÓSZOBA, keményfából. Sud. jeges eladó. Honvéd-tér 89. ajtó 6.
és matraccal, asztalok
dez a Kísérleti Fizikai Intézet előZOMÁNCOS, modern
fürdőkád, ronnyaj
Roosevelt-tér
5„ EGY prima porszívógép, ágy szétadótermében (Dóm-tér 2/cJ. Dr.
RÁDIÓ MAI MŰSORA
kályhával eladó. Április 4-útja 46, székek eladó.
nyitható új asztal eladó Horváth
trafik.
Salkovits Endre egyetemi adjunktus
I. em„ 2. sz.
7971
Mihály-utca 9. I. em. 2.
7924
195, MÁJUS 27, VASÁRNAP
„Elektromos kisülések ritkított gáHASZNÁLT
tűzhely
eladó
Dobó-u.
SPORTKOCSI eladó. Lecbner-tér
EGY jókarban lévő jégszekrény elzokban" címmel tart bemu'atások7927 adó Szent György-utca 26. II. em.
Kossuth-rádió
4., Tasnádi.
7886 28 szám.
kal kísért előadást. Vendégeket is
JÓKARBAN lévő 100-as Sachs-mo- 7. ajtó.
7842
szívesen látnak.
7.00 Zen/és
vasárnap reggel. KEVESET használt csónakos v a r . tor eladó. Juhász Gy.-ulca 26.
4 plusz 2-es varázsszemes rádió elHanglemezeik. 7.55 Színházak és rógép eladó. Zoltán-u. 14. sz.
UJ
rekamié
jókarban
lévő
gyeradó Retek-utca 29
7929
A PÁNKOTAI Állami Gazdaság mozik műsora. 8.30 Alapfokú. po_ NAGY fenyőfaláda. 2.45 m hosz.
Nemestafelvesz dolgozókat mindenféle me- tikai iskola (falusi). 9.00 Egy f a . szú, elad.ó Kölcsey.u. 4, házfel- mek sportkocsi eladó. Vásárhölyi- EGY fejőskecske eladó
2755 kács-utca 42.
7835
zőgazdasági munkára. Az ellátat. hi — egy nóta. 9.30 Könnyű út ügyelő. Megtekinthető a déli órák- sugárút 19.
7970 JÓKARBAN lévő használt női ke- BEJÁRÓNŐT háromszor egy héten
ianok napi 60 dkg. kenyeret kapnak a komoly zenéhez. 10.30 Béke és ban.
és az üzemi konyhán napi három, szabadság. ll.őO Kuznyecki Föld. BÚTOROZOTT szobát keressk j ú . rékpárt veszek. Pásztor Sindomé. felveszek. Bajcsy-Zsilinszky-utea 7 822.
38
7837 I. emelet 5ágyne- Klárafalva 192.
szőri étkezést heti 23 forintért. —
Volosin regénye, folytatásokban. idus l - r e ; matracom és
DIÓBARNA,
új
politúrozott
kombiEGYPÁREVEZŐS
csónak,
kisebb
Jelentkezni lehet a helyi DÉFOSZ. 11.25 Vasárnapi hangverseny. 13 műm van. Erzsébet-rakpart 4., 1.
Tolbuchin-snnál. Telefon: Szentes 196.
7969 javításra szoruló 270 forintért el- nállszekrény eladó
óra Zenész posta. 13.30
Han- em„ 1. Márta.
7958 gáiút 47 szám (Kálvária-u.) 7837
udvari adó Makkoserdősor 28b
gos újság. 14.10 Éneklő
Pécs. KÜLÖNBEJÁRATU kis
SZŐNYEG 3x4 méteres gépi szmir- KIFOGÁSTALAN íehér, mély gyer-<
15.30 Külügyi negyedéra.
15.45 bútorozott szoba fürdőszobahasz. na eladó.
Lengyel-u. 5. földszint mekkocsi eladó Közép-u. 31.
Fordulj, perdülj, járd a
táncot! nálattal azonnalra is kiadó. Dugo- bal.
ERÖS festett sportkocsi eladó Szé7979 EGYPÁREVEZŐS csónak, ágyasztal kelv-sor 2.
16.30 Vidám dalok. 17.00 Tartós líics.tér 11.. I. em. 3.
7935
gyer- perzsaszőnyeg eladó Sztálin-körűi VILÁGOS tömör hálószobabútor elbékéért, népi demokráciáért című KITÜNÓ állapotban levő
lap ismertetésé. 17.20
Tánczene. melkágy eladó. Hétvezér.u. 49b.
46. Deák.
7953 adó Cserzy M.-ulca 22.
7946
Hanglemezek. 17.40 Kincses kalen- KÜLÖNBEJÁRATU
bútorozott VARRÓGÉPET bérbe vennék. Pálfi. JUHÁSZT felveszek
60 fejős juh
dárium. 19.00 Magyar rádió ze. szobát keres egy férfi június l - r e . Lengvel-u. 5.
7900 mellé. Jelentkezni szegedi vásárté7948
nesz műsora. 20.20 Hatalmas erő" Szeged. Kelemeo-u. 3. Taxi Vál. UJ ajtók, ablakok sürgősen
el- ren Péterffmél.
Roma&ev színművének rásddóválto- lalat. Érd. délután 4-ig.
adók Moszkvai-kőrút 6.
7262 EGY villanvleolvasó óra eladó. Cím
zata. 21.20 Hangképek a vasár- EGY teljes szobabútor eladó. — EGY fias koca hét fiával és egy dr. Schwarcz Józscfné, Jókai-utca
7945
nap sportjáról. 22.15 Rádió tánc. Zárda.u. 17.
7991 hasas koca eladó. Tudakozódni, ló- 5. I. em.
2930 NAGY kamraállvánv polcokkal, fiózenekara. 23.15 Hanglemezek.
ÍRÓASZTAL, masszív,
politúros, mészárszék. Tábor-utca 8.
hozzá könyvtár, festmények, dísz- O n n g r á d m e g y e t Ingatlanközvetítő
kokkal eladó Sztálin-kőrút 9, f«h
Petőfi.rádió
7856
bal.
tárgyak eladók. Attila-u. 11.. I. 1. Vállalat közli:
KISFALUDI-utca 52 számú ház el EGY reneszánsz ebédlő eladó. Gu8 Magyar népdalok. 8.30 Falurá
7947
Érdeklődni Szabadsajtó-utca tenberg-u. 14, asztalos.
dió. 10.10 Hanglemezek. 10.15 Kel TALÁLTAK egy tiszti sapkát a j 2adó.
2
"ám7952 KOMBINÁLTSZEKRÉNYEK,
meny-Képes: Zengj ú j világ! 11 NagyálJomáson. Igazolt tulajdono- '
SZATYMAZON szoba-konyhás, pad- dern rekamiék.
Miska bácsi lemezesládája. 11.30 sa átveheti a kiadóban
férfiszoba asztal
Idegennyelvű vízjelzőszolgálat. 11.35 DISZNÓTRAGYA ingyen elhoiri. lós lakás, jószágtartással, autóbusz (kerek) bőrrel kárpitozott diófa kaBányászműsor. 12.05 Állami Néoi ható. Földvári-u. 6.
79ó7~ megállónál azonnal kiadó. Érdek- rosszék,
evőeszköz (2 pár) 37-es
Som
Együttes műsora. 12.40 Hangleme- HÁROMÖL szalma, félöl polyv lődni Attila-utca 3, földszint 1.
villany vízforraló eladók.
°&
zek. 13 Budapest hangversenyter. és árpapolyva, tapaszfósra eladó.a MAGÁNHÁZ eladó. Petőfi-telep X R-éla-ulca 17. I. em. 1.
utca 591.
7802 EGY jó állapotban lévő S i n g e r varmeiből. 14 Operettzenekar. 15 Kérdezz — felelek! 15.20 Tömegdalok. Aratót keresek. Földmüves-u. 11b DOLGOZÓ nőnek lakást adok kevés rógép eladó Polgár-utca 14.. l e n t "
lévő nikkelezett házimunkáért. Petőfi Sándor-sugár15.35 Sziv küldi szívnek. 16 A rá_ ÉGY jókarbnn
'
Kismartoni-utca út 31. üzlet.
dió gyermekszinházánaik
műsora. sportkocsi eladó.
7859 udvarban.
17.40 Tánczene, hanglemezek 18.40 20, (Huszárlaktanya mögött). 27559 JÓKARBAN levő ház eladó azon- SÜRGŐSEN eladó teljesen új. modern rekamié. Sándor-utca 35.
helyszíni közvetítés a lagda'rúgás. TECHNIKUS képzettségű, nagyobb nal beköltözhető. Petőfi-telep
X BOROTVAPENGEFENÉS
megbízanyagosztálvvezetője utca 643 szám
ról. 1930 Hegedű, zongora. H a n g . vállalat volt
7934 hatóan Szecsödi drogériában, Bar
25 SZERÉNY kis bútorozott szoba kilemez. 20 Tánczene. Hanglemezek. anyagbeszerző, anyagkönyvelő,
J.T™
21.30 Sziv küldi szívnek. 22.10 éves gyakorlattal állást keres. Aján- adó. Táncsics M-u. 3a. Bölcsészeti csy-Zs-utca 20.
TI-RKÉPMÉRÓT hasrnálható
Ének, zongora. 22.35 Operarészie- latokat Hajnóczy-utca 14. ajtó t. Egyetemnél.
7920
tek. Hanglemezei:.
ANGOL törzskönyves koca malacai UJ festett hálószoba és konyhabú- pótban vásárol a D é l m a g y a r o r s z a g
Nyomdaipari ES, Deák F.-utca^'
az Állami Könyvterjesztő Vallalá
eladók Hétvezér-utca 15
7846 tor eladó Szilléri-sugárút 25a.
GYERMEKSZERETÖ bentlakó min. ELADÓ komplett konyhabútor Saj- II. em.
könyvesboltjaiban, a Főldmíves
denest felveszek. Jelentkezés Sztá- ka-utca 3. udvar 1, ajtó.
Szemüvegjavitd* I
7885
DfiMAGTAllÖBÍíW
1 in-kőrút 19. II. em.
7941 ELÖSZOBAFAL eladó Petőfi-telep
Műszaki fényképezés
szövetkezelekben, Népboítokban
OOÜHkcV iKWllap
LIEBMANN, Kalaman u. 12. lalafon 48-35 PÉNTEK reggel elveszett egy kar- XIII. utca 798 szám.
7800
W.I4. n.rtc.lifS *t Ho*
óra. Kérem a megtalálót, hogy ad- DUKKÓZÓ pisztolyokat
és az üzemi könyvpropagandiskeresünk
ZOMBOHI IÁHOS
7957 megvételre. Nivó Játékipari Szövet,
x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Kö- ja le a kiadóban.
IIKVIIIII • naAanWWteb'óé
tákn&l?
IDEGEN
nyelveket
beszélő
és
író
kezet. Szeged, telefon 40-56
szönetet mondok mindazoknak, kik
9taA.ni5.4g, Siagai led"-* 1 1
tudományos munkaerőt felvesz az FÉRFI fodrászberendezést e
35-36 «. 40-80 - fit,.oh"U»ó.«,írt»
id. Papdi István temetésén részt- Egyetemi Növénytani Intézet.
j l méye kszoleálTsh" " ^
T
" ' "
dau
tal.fon Mt. 515 34-34
5 é T S l tg S f í í d a' r a bv t
""
vettek, fogadják hálás köszönete- lentkezés 28-ár hétfőn délután
I,
la"** '
- I u-.I
° P
összecsukmet. özv. Papdi Istvánné és csa- órakor. Táncsics Mihály-u. 2. I. e.
ható
kertiszéket
veszek.
Cím:
. íl-ti J M & - — *
PneiLln.
2 f1 . « >
Részletes
önéletrajzot
hozzon
ládja.
ma- j Dornstadter műköszörűs, Oroszlánk , gával,
DéimogyarorflAg Nyom*". Siagad
utca 5,
F.1J5. vasaié I Prfckte Í0oö»
7899

