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A már elért eredmények megszilárdítása. de a kitűzött terv ra
gyogó távlatainak
megvalósítása
szükségessé teszi azt. hogy erről a
jövőről dolgozó népünk tudomást
is szerezzen
és megvalósításáért
öntudatosan dolgozzék. A tanácsok
vb. elnökeinek, titkárainak és t a g .
jainak feladata, hogy pé'damutató,
agitatív és szervező munkájuk révén mozgósítsák
a tömegeket
a
toron lévő termelési feladatok m e g .
oldására.
Milyen konkrét feladatok állanak
most előttünlk? Röviden: a növényápolás. az aratás, a cséplés és
a
begyűjtés.
E konkrét feladatok megoldásában, a nagyobb terméseredmények
elérésében nagy szerepük van
a
tanácsok
végrehajtó
bizottságai
mellett működő állandó mezőgazdasági bizottságoknak.
Munkájuk
ki is elégitő mindazokon a helye,
ken. ahol az elnökök
segítséget
nyújtanak munkájuknak és a párt
vezetőség
irányítása
érvényesül
Például Csanádon a mezőgazdasági
állandó bizottság m á r a növényápolási munkák kezdetén körzetekre osztotta a határt és a körzetek
élére bizottsági tagot állított, aki
maga köré a legjobb dolgozó párasatokból aktivahálóztot épített ki
és rajtuk keresztül tudatosította a
növényápolás országénitő
jelentőségét. Ennek a munkának eredménye az. hogy már vasárnap 12 vagon újhurgonyát szállított a község Budapestre. Szilvási János kö
íénnnras't szerint ezt az eredményt
a Párt útmutatásának köszönhetik.
De a Párt nevelő hatása megmutatkozik tervében is: beadását 160
százalékra oltaria te'jesiteni. Ambrózfalva állandó bizottságának jő
munkáia megmutatkozott
abban,
hogy megszervezték a közös
nö
vénvánolást de hibák mutatkoznak
azokban a községekben, ahol az
állandó bizottságok' nem működnek. K ö v c y . Kiszombor. Csanádno.'ota ezért kul'og az utolsó helyen. Csanádnak) t*n további hibák
is fe'ta'álhatók: heti jelentéseivel
elkérik, a vb. a tszesve' w m t a r t i a
a kapcsolatot, ami abból is ki_
tűnik,
hogy
a
tszcs jelentéseit nem a h ^ v i . hanem a járási
vb-nek küldi. Feladata a járási tanácsnak. hogy
a
mezőgazdasági
osztállyal
nagyobb
segítséget
nyújtson a helyszínen a lemaradó

községek fanácsának és állandó bi_
zottságainak.
Nem
szabad
megfeledkeznünk
egy pillanatra sem arról, hogy a
növényápolási munka szorosan ősz.
szefügg a begyűjtéssel. A mi begyűjtésünk akkor lesz jó és dolgozó parasztságunk akkor tud maradéktalanul eleget tenni a kor
mány rendel eteknek, ha kukoricáját
3—4-szer kapálja meg, vagy
cu_
korrépáját 4—5_ször ápolja.
De
múlik a begyűjtés eredménye
a
begyűjtési állandó bizottság működésén is: hogyan dolgoznak azok,
hogyan segítik munkájukat maguk
a
vb. elnökök. A
közelmúltban
megtartott; tapasztalatcsereértekez.
létükön kiderült, hogy egyes községi tanácsok mellett nem működik a begyűjtési állandó bizottság.
Földeákon
még
egyszer
sem
tartott
értekezletet
a
begyűjtési
állandó bizottság. E b .
ben hibás a helyi tanács elnöke
és az egész vb„ mert nem tartja a
kapcsolatot a tanácstagokkal
és
nem beszélget el a bizottság munkájának jelentőségéről. Kövegyrő'
sem a vb. elnök, sem az állandó
bizottság elmöke nem jelent meg
a tapasztalatcsere-értekezleten. Cso.
dálható-e, ha ezek után gyenge a
tojás, és baromfibeadási százalékaránya a községnek?
Még K u szább a helyzet Marosleién, amelyik csak 11 százalékra áll beadása
teljesítésében.
Mint jó és követendő példa e m .
Üthető Csanád és Ambrózfalva be.
gyűjtési állandó bizottsága,
ahoi
már a bizottság az aratási m ű n k é ,
kat szervezi, de ugyanakkor a kollektív béhordást is, amelynek keretében 3—5 dolgozó paraszt együtt
hord, aminek következménye
az,
hogy az asztagok nincsenek kitéve
az idő viszontagságainak, de a csép.
lést is hamarabb lehet megkezdeni,
tehát a beadást is. Ezt a módszert
vegyék át községeink is és a szervező munkába vonják be azokat a
dolgozó parasztokat, akik a tavaly
is 100—1500 százalékban teljesítették beadásukat. A járási tanácsülésen, a csanádi Langó Mátyás,
tanácstag, 200 százalékos begyűjtést vállalt, ugyanakkor versenyre
hivta
Rakity Áron
tanácstagot
Tari István királyhegyesi tanácstag 160 százalékot vállalt, de rajtuk kivül a járási tanácstagok valamennyien vállalták a begyűjtésnek a géptől való 100 százalékos
teljesítését.
Mindezclnitán
talán úgy tűnik
hogy a megemlített hibákon kivül
— minden rendben megy. Nem!
Megsértettük m i is a tervfegyeimet, amikor a luccrna vetéstervünket nem teljesítettük. Az az egész,
seges bírálat, amit ezért kaptunk
— megjavította munkánkat. A z á]
landó bizottságok munkájának ez
egyik fő munkaterülete most.
A tanácsok mellett működő állandó bizottságoknak feladata még
az ellenség leleplezése, akik szabotázsa'kkal törnek eredményeink ellen. Feladata községi tanácsaink,
nak a feketevágások elleni küzdelem is. amellyel az osztályellenség
kétéves
állattenyésztési
tervünk
végrehajtását nehezíti meg.
Nagy feladataink végrehajtásának cflőfel ételetét
határozta meg
Sztálin elvtárs 1924_ben: m a mélyebbre kel! hatolnunk a tömegekbe, ma többet kell magyaráznunk
a pártonkívüli millióknak és meg
kell szilárdítanunk bizalmukat et_
sősorban a Szovjetek útján.
Sztálin elvtárs szavai útat mutatnak. Megvalósításukat követelik
tőliink az előttünk álló feladatok,
a növényápolás, az aratás, a cséplés, a begyűjtés.
Hodák János
a makói járás vb. elnöke.

A magyar szövetkezeti küldöttség tanulmányozza
a szovjet fogyasztási szövetkezetek munkáját
Moszkva
(TASzSz).
A
Szovjetunióba ellátogatott magyar szövetkezeti küldöttség tanulmányozza a
szovjet
fogyasztási
szövetkezetek
munkáját. A küldöttség megismerkedett a falusi szövetkezetek szer.
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A

vezeti felépítésével, a szövetkezeti
szervezetek
tervezési és pénzügyi
rendszerével.
Június 6-án a magyar szövetkezeti küldöttség repülőgépen Sztálingrádba utazott.
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ELŐADÁS A TANÁCSOK MUNKÁJÁRÓL
KONGRESSZUSI ELŐADÁSSOROZAT KERETÉBEN

PA RTB I Z O T T S A G A N A K

ARA 50 FILLÉR

Az állandó bizottságok munkája
a makói járás területén
Pártunk II. kongresszusán Gerg
elvtárs elmondotta,
hogy
ötéves
tervünk sikeres végrehajtása folyamán mezőgazdaságunkat
ellátjuk
többek között nagyteljesitőképessé.
gű, lánctalpas sízántó. és universaltraktorokkal, kombájnokkal, teher,
gépkocsikkal, különféle ültető, vető.
szedő és rakógépekkel, továbbá különféle műtrágyával
épületekkel;
egyszóval mindazzal, aimit a korszerű. magas jövedelmezőségű, sok
árutermelő, nagyüzemi mezőgazda
ság megkövetel. A módosított ötéves terv mindezek érdekéhen 11
milliárd forintot fektet mezőgazda.
Ságunk beruházásaiha és ezáltal elérjük, hogy 1954-ben a mezőgaz.
daság termelés értéke legalább 50
—55 százalékkal
meghaladja
az
1949-es évi mezőgazdasági termelés értékét. Ez annyit jelent, hogy
dolgozó parasztságunk
másfélszer
annyit termel 1954.ben, mint
ter.
melt 1949-ben; tehát: sokkal több
árut tud adni a népgazdaságnak ég
ennek következtében maga is többet bévételez. Rákosi elvtárs a té_
nyek alapján állapította meg Pártunk I I . kongresszusán: nemcsak a
város él jobban, hanem a falu is.
Eltűnt már régen a falunak az a
nyomora,
ami az ellenforradalom
idején fojtogatta dolgozó parasztságunkat. Tehát a falu is több terményt fogyaszt.
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Az Üjszegedi Kenderszövőgyár megelőzte a párosversenyben versenytársát,
a Szegedi Kenderfonógyárat
A Szegedi
Kenderfonógyár dolgozói ötéves tervünk rájuk eső részének mielőbbi teljesítéséért
április 7-én párosversenyre hívták ki
az Ujszegedi Len- és Kenderszövőgyár
dolgozóit.
Az
újszegcdick
örömmel fogadták el ezt a kihívást
és a dolgozók mindkét
üzemben
hatalmas lendülettel kezdtek hozzá a munkához. A szegedieket, de
az újszegedieket is egy cél fűtötte:
első lenni a versenyben.
Mint az újszegcdi, mind pedig a
szegedi üzemben a dolgozók a vezetőséggel karöltve hozzáláttak
a
munka jobb megszervezéséhez.
Nagy gondot fordítottak arra,
hogy a versenyben
lefektetett
pontokat
szigorúan betartsák.
Az eddigi<nél is jobban és többet
törődtek a selejtcsökkentéssel,
a
termelés fokozásával és a minőség
emelésével.
A Szegedi Kenderfonógyárban a
verseny megindulása óta
nagyobb
a munkalendület, emelkedik a termelés. A verseny pontjaiban
vállaltak,
hogy a
Kovai,jovmozgalmat kiszélesítik az üzemben és május elsejéig 216 dolgozót kapcsolnak be a mozgalomba. Ezt a felajánlásukat 5.4
százalékkal teljesítették túl.
Azt is vállalták, hogy május l-re
51 dolgozót szerveznek be jó felvilágosító munkával a
Nazarovamozgalomba. A népnevelők egyénii
agitációval mutattak rá a mozgalom kiszélesítésének
fontosságára.
A munkamódszerátadási mozgalmat is kiszélesítették és így érték

cl azt, hogy a vállalt időre
előirányzott
hat vagon készáru helyett 10.2
vagon árut
készítetlek, vagyis
900 ezer forint értékű áru helyett egymillió 882 ezer lórinI
értékű áruval termeltek lübbcl.
A szénmegtakarítás terén is jelentős eredményt értek el, de ugyanígy valamennyi
vállalásukat 130
százalékban teljesítették.
A verseny ideje alatt ugyancsak
szép eredményeket értek el az Ujszegedi Len- és
Kenderszövőgyár
dolgozói is. A Párt- és a tömegszervezetek segítségével valamennyi
dolgozót mozgósították a
verseny
érdekében. Ebben az
évben 132
ezer méter többtermeiést vállaltak.
A május elsejei felajánlásokból itt
is szép eredmények születetk.
A felajánlott 14 ezer 700 méter
helyett 28 ezer
méter
készárut
gyártottak a terven felül.
A szénmeglakarítás terén 3.3 százalék vagon helyett 7.8 vagon szenet takarítottak
meg.
Vállalták
nzt is, hogy az önköltséget 0.5 százalékkal csökkentik. Ezzel
szemben
n dolgozók szorgalmas munkája
által ezt a vállalásukat is több,
mini
háromszorosára, — 1.8
százalékra teljesítették.
A Nazarova-mozgalom
kiszélesítésében még a Szegedi Kenderfonógyárnál is szebb eredményeket érlek el.
A felsorolt túlteljesítések mellett
azonban a nyersanyagkihasználásnál hibák mutatkoznak, mert ezen

a téren 2 százalék lemaradás tapasztalható.
Ezeket az eredményeket a
május 13-án megtörtént
kiértékelés
tükrözi vissza. Ezidöszerint
az ujszegedi Uzcin dolgozói kerüllek az élre, mivel a lervteljesítésben
az Ujszegedi
Kender- és Lenszövő dolgozói 102.9
százalékot érlrk el, a Szegedi
Kendcrfonógyár
dolgozóinak
101.8 százalékos eredményével
szemben.
Április hónapban az
Ujszegedi'
Kendergyár dolgozói felajánlásukat
154 százalékra, a Szegedi Kenderfonógyár dolgozói 130
százalékra
teljesítették.
Jó munkát végezlek az Ujszegedi Kenderszövőgyár dolgozói, megérdemelten kerüllek élre a versenyen.
A jövőben azonban fokozottan
ügyeljenek arra
is,
hogy a
verseny pontjait
egyenként Is
biztosítsák.
A Szegedi Kenderfonógyár
dolgozói számára legyen tanulság az,
hogy üzemük, Szeged élüzeme
a
második, helyre szorult.
Végezzenek még jobb munkát, biztosítsák
a verseny nyilvánosságát s akkor ez
a sorrend hamarosan felcserélődhet, ők kerülnek az élre.
Végezzék mindkét üzem
dolgozói úgy a munkát, hogy a legközelebbi kiértékelésnél
még
szebb
eredményeket érjenek el. Igy lesz
ennek a versenynek győztese valóban az egész dolgozó nép.

A földművelésügyi
minisztérium
jelentése
a növényápolási
munkálatokról
Az eddiginél erősebb
ütemben
A növényápolási munkák lendülete az elmúlt héten tovább foko- kell folytatni a burgonya töltögezódott. A cukorrépa egyelése
or- tését, mert országszerte megkezdőszágszerte 90 százalékot ért el és dött már a burgonya virágzása.
a terület több mint
egyharmadán
Gyorsítani kell a kukorica, cuelvégezték az élső kapálást is.
korrépa és napraforgó hátralévő területeinek egyelését és kaBékés, Csongrád és Hajdú mepálását.
gyékben
jelentős
területeken
már a második kapálást is beMindenütt arra
kell
törekedni,
hogy a növényápolás munkáit
az
fejezték.
aratás megkezdése előtt maradékA kukorica első kapálását
talanul befejezzük. A déli megyékben az ősziárpa a jövő hét végefe'Vas, Békés és Csongrád melé már sokhelyütt aratásra kerül,
gyékben elvégezték.
tehát különösen ezekben
a v meAz országos arány 87 százalék. Bé- gyékben kell siettetni a növényápokés, Zala és Hajdú megyék a ku- lást, hogy minden erőt az aratáskoricaterület több mint egyharma- ra mozgósíthassunk.
dát már másodszor is
megkapálták. A kukorica kapálása és egyelése ütemét még fokozni kell
az
egész ország területén,
különösen
Baranya és Komárom
megyében,
ahol elmaradás van. A napraforgó
94 százalékát már megkapálták és
B e r l i n . ( A D N ) . Dr. Steinhnff
kiegyelték.
miniszter, a Német Demokratikus
Köztársaság szavazás vezetője szerA kapálás!
munkákkal
Győr,
dán
átíratott
intézett
Wilhelin
Vas, Csongrád, Békés megyék
Pieckhez. a Német Demokratikus
végeztek
Köztársaság elnökéhez,
amelyben
Demokratikus
és négy megye, Békés megyével az közölte a Német
élen több mint egyharmadát
már Köztársaságban és Berlin demokramásodszor is megkapálta a napra- tikus övezetében június 3-án, 4-én
és 5-én megtartott
népszavazás
forgónak.
ideiglenes eredményeit, ahogy e z e.
A növényápolási munkák terén
szerdán,
Békés megye jár az élen és Igen ket n szavazatszámlálás
június 6_án reggel 8 órakor
mujó eredményeket ért el Hajdú,
tatta.
Csongrád, Szolnok
és
BácsKiskun megyék
dolgozó
paAz átirat Szerint Brandenburg,
rasztsága.
Meckltnburg, Szászország,
Szász.
A dunántúli megyék közül
Tolna Anhalt és Thüringia tartományokés Zala megyék járnak az élen.

A növényápolási munkák' e heti
jelentős eredményeit
nagymériékben elősegítette
a
tömegszervezetek, különösen a
DISZ-szervezctck l elkes munkája.
A rétek, legelők és más kihasználatlan területek fűtermésének
időbeni
betakarításával
gyűjtsünk
nagy takarmánykészleteket az
állatállomány növelése érdekében és
igy biztosítsuk a széna jó minőségét. Ezt a munkát —
épp úgy,
mint a növényápolás munkáját —
haladéktalanul el
kell
végezni,
hogy aratás idején ez se vonja el
a munkaerőt.

Ideiglenes népszavazási eredmények
a Német Demokratikus Köztársaságban
és Berlin demokratikus övezetében

A bolgár

ban a szavazásra jogosultak szánia
12,745.271. leadott szavazatok száma: 12,682.501. Ebből igennel sza.
vaztak 12,130.211. nem.mel sza.
vaztak
520.746-an,
érvénytelen
volt: 31.544 szavazat.
Nagy-Berlinben szavazó jogosultak száma: 952.268, a leadolt szavazatok száma: 936.223, ebből Igen.
nel szavaztak: 904.266-an.
nemmel pedig 25.876.an,
érvénytelen
volt: 6081 szavazat.
Tehát az öt tartományban
és
Nagy-Berlinben összesen 13 millió
581.099 érvényes
szavazatból 13
millió 34.477 igen szavazat volt.

küldöttség látogatása

Fokozni kell a munkákat KomáA bolgár
kulturális küldöttség
rom, Veszprém, Pest cs
Baranya tagjai látogatást tettek Karcag termegyékben,
ahol a növényápolási melőszövetkezeti
városban,
ahol
megtekintették a „Szabadság"-fcrmunkákban elmaradás van,
melőszövetkezet földjeit.
A takarmány betakarítása ugyanA dolgozok kérdéseire a küldötcsak nagy lendülettel
haladt
az tek többek között elmondták, hogy
elmúlt héten és ennek során a lucerna területének 97 százalékát lekaszálták. Hét megyében
teljesen
befejezték a lucerna
kaszálását.
Somogy, Tolna, Veszprém,
Zala,
Hajdú és Szolnok
megyékben a
vöröshere több mint háromnegyed
Párizs
(MTI).
A közvélemény
részét lekaszálták. Lassan halad el- nyomására
a párizsi
rendőrség
lenben a rétek kaszálása és csak szerdán éjjel
szabadonbocsátotta
Csongrád, valamint Tolna
megyék Tollat és Bongar szakszervezeti vemutatnak elfogadható
eredményt. zetőket, valamint a velük együtt
'20
funkcionáriust.
A legeltetéssel nem hasznosított le- letartóztatott
gelők kaszálása országosan gyenge. Eugene Henaffot, a CGT párizsfőtitkárát
Hajdú, Békés és Szolnok
megyék környéki szervezetének
kivételével mindenütt elmaradtak a még előzőleg súlyos állapotban kór.
házba szállították s ott a raboknak
lehetőségek mögött.

Karcagon

Bulgáriában is hasonló a termelő,
szövetkezetek munkaszervezete. Ott
is brigádokra, munkacsapatokra és
egyénekre bontják fel a munkát és
minden dolgozó
előre tudja, mit
kell végeznie.

A párizsi dolgozók nyomására
a rendőrség szabadon bocsátotta
a letartóztatott szakszervezeti vezetőket
fenntartott kórteremben helyezték
el. Hosszú huza-vona után sikerült
csak engedélyt kapni, hogy
lakására szállíthassák.
A
Francia
Kommunista
Párt
közleményt adott ki. amely fasiszta
provokációnak minősíti a CGT párizskörnyéki
szervezete
székházának rendőri megszállását
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PÁRTÉLET

Az 1950 —51-es oktatási évad befejezése elé
Jj^ Politikai Bizottság 1951. má_
jus 17-i határozata határ,
fcövet jelem* oktatási munkánkban.
Ez a határozat megköveteli az ed
•ligi munka kiértékelését, a hibák
felszínrehórását a jövő feladatainak meghatározását.
A Politikai Bizottság határozata
megállapítja, hogy „az 1950—51-es
tanévben a pártoktatási hálózat bizonyosmiérvű kiszélesítése melllett
jelentős eredményt értümk el a propaganldla,munka
eszmei-politikai
színvonalának emelése terén." Ez
a megállapítás áJl Szeged oktatási
területére is, amely az elért ered.
mények tükrében igen jól létható.
Szeged pártoktatási hálózalának kiszélesítésével a szervezett
oktatásban résztvevők száma
az elmúlt oktatási évhez vlszo.
nyitva maidnem inegkétszerezftdött.
A muif oktatási év 28 százalékával szemben ma párttagságunk 45
Százaléka vesz részt szervezett
pártoktatásban. Ez az eredmény
előnyösen befolyásolja a pártépítésit s a termelő munka minden te_
riiletét. Oktatási munkánk eredményét igen nagymértékben elősegítették az újrendsizerű politikai iskolák, káderképző tanfolyamok és
propagandista iskolák. Oktatási formáink mindegyikén érezhető az
eszmei-politikai színvonal növekedése, aimit az új rendszerű oktatási
formák bevezetése segített elö.
Ezek az újrendsz.erű oktatási formák biztosítják az egyes témakörök
alapos és elmélyült feldolgozását,
bizltosítják az anyag részletében és
összefüggésében való megismerőset.
Csak a kevesebb témakörök
feldolgozása tudja biztosítani
a felszíne® és rövid idő után
mulandó eredményekkel szemben az anyag alapos esajátí.
tását.
Erről a kérdésről egy középfokú politikai iskolahallgató, Gcra Ferenc
elvtárs így beszélt: „Már háromszor dolgoztam fel különböző szemináriumokon
a mezőgazdaság
kérdését, de ez a háromszori feldolgozás együttvéve ndm nyújtott
annyit, mint amennyit a középfokú
.politikai iskolán most kaptam."
Oktatási munkánk eredménye
megmutatkozott a különböző
kampányfeladatok — mint a tanács választás, békekölcsönjegyzés,
bókeívek aláírása, stb. — gyors és
eredményes elvégzésénél. A kampányfeladatok eredményesek voltak azért is, mert népnevelőink 90
százalékban résztvettek szervezett
pártoktatásban.
Párttagságunk politikai képzettsége tette lehetővé, hogy a
békealáirásgyüjtési kampányban 4000 népnevelőt tudlak
megmozgatni alapSzervezetáink.
Népnevelőinknek a politikai iskolán
szerzett tapasztalatai, érvei nagyban elősegítették a pártonkívüli
népnevelők
számának
növelését.
Meglévő népnevelőink 25 százaléka
pártonkívüli és ezen belül 8—9 százaiéka ifjúmunkásokból kerül ki.
Ezek a számok azt mutatják, hogy
népnevelőink
számának további
növelése, a minőségi munka további javítása megköveteli agitáto.
raink egészének bevonását a szervezett oktatásba. Mutatják azft is.
hogy még több ifjú agitátor, becsületes pártonkívüli nőt és ifjút
kell bevonnunk a következő oktatásii évad pártoktatásába.
Ide sorolhatjuk a termelés leién
elért eredményeinket is.
A szegedi üzemek a második
tervév első negyedévi tervüket
105.4 százalékban teljesítették
s ebben igen komoly része v»n
Pártunk oktató és nevelő mun.
kájának.
Része van azért, mert a szegedi
üzemek 150 sztahánovistája kivé_
te] nélkül mind tanul szervezett
formáiban, s ezek nagy része párttag. Szegedi sztahánovistáiuk döntő többsége mér ezelőtt is rendszeresen képezte magái a politikai iskolákon, s éppen a marxizmusleninizmus tanulmányozása, Pártunk politikájának megértése segítette ö'ket ahhoz, hogy sztahanovistákká váljanak. E/Á mutatja
az is, hogy a szegedi üzemek dolgozóinak 85 százaléka munkaversenyben van, ezen belül pedig 74
százaléka egyénileg versenyzik a
hosszúlejára t ú
ve rsen yszerz ödés
alapján. A hosszúlejáratú versenyszerződések többsége a szocialista
iparosítás kérdéseinél
született

meg, amikor nem kis számban fordultak elő olyan esetek, mint
a
MAV osziálymérnökség egyik
po
litíkai iskolájánál, ahol az anyag
tárgyalása során értették meg
a
hosszúlejáratú verseny szerződés jelentőségét. Ott mindjárt megfogadták ezért, hogy mindannyian a
vetkező nap folyamán megkötik a
versenyszerzödést.
E z t teljesítették is.

1?zek az eredmények világosan
mutatják, hogy

Pártunk politikájának ismerete, a marxizmus-leninizmus tanulmányozása a politikai és általános műveltség mellett erőt
ad és mozgósít a mindenkori
feladatok
felismerésére
és
megvalósítására.
Meg kell látnunk emelett oktatási munkánk hiányosságait is,
amelyek fékezöivé válnak a további eredmények elérésének. A meglevő hiányosságok magukban hordják azt a veszélyt, hogy Pártunk
egészének fejlődése mellett elmarad az oktató-nevelő munka.
A Politkai Bizottság 1951. má
jus 17-i határozatában megállapított hibák Szeged oktatási területén és minden oktatási formáján
megtalálhatók.
A hibák legsúlyosabb része a
nem kielégítő ellenőrzés.
A pártbizottság oktatási osztálya
nem rendekezik kellő számú minőségi ellenőrző gárdával, amellyel
át tudná fogni, segítséget tudna
nyújtana Szeged propagandistáinak
és a politikai iskolák hallgatóinak.
A meglévő ellenöröknek pedig egyrésze hanyagul és felelőtlenül látj a
el feladatát. Hiba az ellenőrzés
teriietén az is/ hogy ellenőreinknek
egy része alacsonyabb színvonalon
tanul, vagy egyáltalán nem vesz
résizt szervezett oktatásban.
Nem kisebb hiba van a propagandisták munkájában is. A meglévő hiányosság ezen a téren onnan
ered, hogy a propagandisták kivá_
logatását nem a Politikai Bizott.
ság 1949. október 20-i határozatának szellemében végezték el. A kiválogatásnál elkövetett hibáik vé.
gigkísérték politikai iskoláink egészét ebben az oktatási évadban.
A helytelen kiválogatás eredménye, hogy propagandistáink
mind közép-, mind alapfokon
nem törődnek eléggé saját maguk képzésével, nem járnak
rendszeresen propagandista iskolára, lebeesiilik az elméletei.
Példa erre a Szegedli Cipőgyár
pártttikárának. Berta elvtársnőnek
esete. Nem jár eí propagandista iskolára. Amikor az oktatási osztályon megkérdezték tőle, hogy
miért ivem vesz részi ezeken a foglalkozásokon, azt mondta, hogy ő
ezt az anyagot tudja, mert a 6 he_
tes pártiskola a politikai iskola vezetéséhez elég alapot adott. Berta
eJvlársnőnek ezen a téren nincs
igaza. Hogy ez mennyire így van.
azt a propaganda területén végzett
munkája bizonyítja. Amikor az
egyik hallgató megkérdezte a politikai iskolán, hogy felszámoltuk-e
a kulákokat, erre mint ennek a po
tátikái iskolának a vezetője nem
tudott válaszolni, haruam válaszadásra a jelenlevő ellenőrt kérte
fel.
A zokon a politikai iskolákon je_
lentkezik a legtöbb hiba, a legnagyobb lemorzsolódás, ahol a propagandista nem vesz részt rendszeresen a propagandista iskolán. Ezek
közül az elvtársak közülkerülnek ki
olyan politikai iskolavezetők/ mint a
Szegedi Kenderfonó egyik politikai
iskolavezetője. A mezőgazdaság szocialista átépítésének tárgya'ásánál
az egyik hallgató felvetette a be.
gyűjtésről szóló új kormányrendeletet, amely igen helyes és aktuális
volt. Ez az iskolavezető azoniban leintette az elvtársat és .kijelentette,
hogy ..ne kalandozzék el az elv.
társ ez nem tartozik az anyaghoz."
Ez teljesen értelmetlen és helytelen volt a propagandista részéről
Oktatási munkánknak épnen
egyik alapvető hiányossága
volt az. hogv nem tárgyalták
meg. nem építették bel" az
anyagba a megieienö párt. és
kormányhatározatokat.
Ennek a hiányosságnak kiküszöbölésére különösen gondot kell for
dítanii a hátralevő ild'öben. de különösen az új oktatási évadban. Hogyan vigyük ugyanis harcra a politikai iskolák hallgatói segítségével a széles dolgozó tömegeiket a
határozat végrehajtásáért, ha nem
ismerjük és nem ismertetjük ezeket a határozatokat?

propagandistáink
munkájában
megmutatkozó hiányosságoknak nfem kevésbbé fontos elvi té
védés az oka. Az elvtársak nagy
többsége azt gondolja, hogy a
propaganda-szemináriumok a politikai iskolák vezetésében mankót
.telentenek számukra. Ez teljesen
helytelen.
A propagandisták részére megtartott előadások és szemináriumok. a propagandisták részére létrehozott önálló oktatási forma előadásai és szemináriumai.
Ennek azt kell jelentenie a propagandista részére, hogy neki minden eselben felkészülten, a kötelező
irodalmat feldolgozva kell megjelennie ezeken a foglalkozásokon.
Nem lehet a politikai iskolák esz.
mei és politikai színvonalát emelni
akkor, ha csak az előadásokon és
szemirrárumokon kapott szempontokkal megyünk ki a politikai iskolára, mert ez. ahhoz nem elégséges. Még kevésbbé elégséges az,
ha ide sem járunk el, hanem attól aki jelen volt ezen a foglalkozáson. veszünk át egy-két szem
pontot s azzal akarjuk 20—25 eflv_
társ fejlődését biztosítani. Ezt a
helytelen nézetet fel kell számolni,
mert ez propagandistáink fejlődésé nek veszélyeztetése mellett
az
egész politikai iskola hallgatóinak
előrehaladását veszélyezteti.
A ltalános jelenség az oktatási
munka lebecsülése. Ebben
igen sok esetben az ellenség keze
található meg. Elvtársaink s propagandistáink, ha ellenségről van
szó, helytelenül mindig a szabolőrökre, kémekre, vagy egyéb nyílt
ellenségre, ellenséges megnyilvánulásokra gondolnak Ez is ellenség,
de az ellenségnek a veszélytelenebb
fajtájához tartozik, mert látjuk, ismerjük működését és tudunk ellene
védekezni.
Veszélyesebb az ellenségnek az
a fajtája, amely
kommunista,
szoeiallsta
frázisok hangoztatása mellett
burkoltan,
igazi
célját és szándékát eltitkolva
támad.

S ilyen van, nem is kevés. A hiba
azonban ezen a téren az, hogy nem
ismerik fel benne az ellenség hangját. A legsűrűbben előfordul az
olyan kijelentés, mint a Gázmű
pártvezetőségének egyes tagjainál:
..Nem előadás kell itt. hanem fokozottabb
munka".
Vagypedig:
,,Szeminárium ? Van ennél most
fontosabb is". Ezek és az ehhez
hasonlóak mind az elmélet lebecsülését jelentik és ellenséges hangok.
Aki ezeket támogatja, vagy elsik.
liik fölötte, az lényegében az ellenség veszélyesebb fajtájának aknamunkáját segíti elő. Egyszersmindenkorra napirendre kell tűzni az
oktatás és elmélet lebecsülése terén megnyilvánuló ellenséges hangok sürgős felszámolását, mert ez
elvtársaink éberségének eltompítása mellett a pártépítés eddigi sikereit, a termelésben elért eredmények további növelését gátolják
Oktatási terű leiünkön meglévő
tanulási formaink közül a legnagyobb
hibák a
középfokú
politkai iskolák 'egyéni tanulásánál mutatkoznak.

Ennek a formának viszonylagos
elmaradása a többi oktatási formával szemben komoly és szívós
munkát kövelel meg az új okta.
táisi évad megindításánál. Ennek a
formának igen rossz volt, de nemkülönben ma is még elég hiányos a
szociális összetétele, nincs kellően
összefogva s alapszervezeteink vezetőségei részéről is a legelhanyagoltabb terület. A többszöri átszervezés rányomta bélyegét s ez végig is kísérte az egész évadon.
Ezen a fornján a legrosszabb a tanulási fegyelem, amely párosul a
gyenge ellenőrzéssel is. Ezen okul.
va, az eddigi tapasztalatok felhasználásával kell már most megkezdeni ennek a formának az új tanévre
való megszervezését.
/Aktatási területünkön meglevő
hiányosságok veszély/t jelentenek Pártunk
propagandamunkájának további
fejlődésében, de a
marxista-leninista pártokra jellemzően kell a felmerült hiányosságok
ellen a harcol megindítani.
Most az a feladat, hogy az oktatási évad befejezéséig
minden vonatkozásban
meginduljon a hiányosság, hibák clle
ni harc mellett az űj tanév előkészítése.

Már most meg kell kezdeni minden propagandistának az alapszervezet vezetőségével közösen az új
oklalási évadiban meginduló formák szervezését. Minden
propagandistának az általa vezetett iskola minden egyes hallgatójával legyen valamilyen terve, javasolja öt
magasabb oktatási formára, vagy

Kultúrforradalmunk sikerét segíti elő
a kultúrotthonok munkája
Értekemletet

tartottak

a amegodi Járáa

A járási tanács népművelési alosztálya az algyői kullúrolthonban
értekezletet tartolt a szegedi járási
népművelési vezetők és a kultúrotthonok igazgatói részére. Itt tapasztalatcsere formájában megbeszéltél? a kultúrotthonokban végzett
munka eddigi eredményeit és hibáit, valamint a további feladatokat.
A szegedi járásban jelenleg tiz
jól felszerelt kultúrotthon működik és az 1952.es év végére az ötéves terv keretébein még tíz kultúrotthon létesül A kultúrotlhonóknaik jelentős szerepe van kujtúrforradalmunk sikeres végrehajtása szempontjából, mert a jól felszerelt, könyvtárral, olvasóteremmel ellátót] kultúrotthon hozzásegíti a falvak dolgozóit a tanulás,
hoz, művelődéshez, megszeretteti a
dolgozókkal — kultúrműsorok rendezésével — az igazi művészelet.
Ezért igen fontos,
hogy a
gek pártszervezetei,
tanácsai
messzebbmenőkig
támogassák
túrotthonok
munkáját,
mint
gyan
Űj szentivánon
és

közséa lega kul.
aho.
Mórahal.

kultúrotthonainak

vemeiöt

kor sem, ha egy-egy lömegszerve.
zet ad ott kultúrműsort.
Igen nagy hiba még az is, hogy
egyes községekben
a tömegszen
ezetek húzódoznak
az egyesített
kultúresoportok
megvalósításától,
mi-

vel ezáltal állítólag csökkennék az
anyagi jövedelmük. Ennek a felfogásnak meg kell szűnnie, mert
így a tömegszervezetek hátráltatják mind a kultúresoportok fejlő,
désél, mind pedig a falusi dolgozók
kultúrszinvonalúnak emelését, fejlesztését
Említésre
méltó Balástya
amely
mintaképül
szolgálhat
hogyan
kell
kultúrotthont
erővel,
társadalmi
munkával

község,
arra,
közös
szép-

pé tenni és úgy berendezni, hogy
a kultúresoportok tagjai, a község
dolgozói jól érezzék ott magukat és
szinte második otthonuknak tekint,
sék.
Az értekezleten feltáYult hibákat sürgősen ki kell küszöbölni,
mert a népművelési vezetők, val.
mint a kultúrotthonok vezetői csak
így tudják megvalósítani és jól
végrehajtani Pártunk kultúrpolitikájában rájuk háruló feladatokat,
így most a nyári gazdasági munkák alkalmával a mezőgazdasági
és művészeti szakkörök megalakí.
tását, amelyek a mezőgazdasági
munkák sikeres befejezését és a
begyűjtés végrehajtását segítik
a
kultúrotthonok munkájával is. A

mon történik Mindkét községben a
kultúrotthon munkatervét a pártszervezet, a tanács és a kultúrotthon vezetői közösen dolgozzák ki
és ellenőrzik végrehajtását. Emellett Újszentivánon a tanács gyűléseit és megbeszéléseit a kultúr.
otthonban tartják, hogy ezáltal is
még jobban megszerettesse a dolgozókkal a kultúrotthont. Mindkét mezőgazdasági
község
kultúrotthonát
a jól
végzett
kultúrmunka
jutalmául
mintakullúrotthonná
nyilvánították.

Az értekezleten történt tapasztalatcsere alapján
megállapítható,
hogy azok a kultúrotthonok a legrendesebbek
és
leglisztábbak,
ugyanakkor ott folyik a legjobb
kuítúrmunka is, ahol a falu dolgo.
zói, tömegszervezetei közös munkával rendezték be kultúrotlhonukat, ellentétben az olyan községekkel, ahol a dolgozók készen, be.
rendezve, felszerelve kapták kultúrotthonukat. Például Röszkén
a

szakkörök
részvevői
a Szabad
Föld
Vasárnapokon
tartanak majd előadásokat.
Megismer,

telik dolgozó parasztságukkal az
őket érdeklő mezőgazdasági szakkérdéseket, a nemzetközi békeharc
eredményeit, valamint Pártunk és
kormányzatunk határozatait. Ezért
kell a helyi pártszervezeteknek és
tanácsoknak még fokozottabb mértékben segíteniök a mezőgazdasági
szakkörök és ezáltal a kullúroltho.
nok munkáját.

Szép feladat
vár
a
művészeti
körök
résztvevőire
is.
KuHúrbri.
gádokat
alakítanak
és az
aratás,
felkeresik
a ter.
kultúrotthon
elhanyagolt
és if n- cséplés alkalmával
csoportokat
és a
detlen. Ebben
elsősorban
a
kultúr. melőszövetkezeti
pihenőideje,
ebédszünete
otthon
vezetője
hibás,
aki nem is dolgozók
szórakoztatják
jelent
meg
az értekezleten,
sőt alatt kultúrműsorral

maga helyett sem küldött senkit.
Az öttömösi kultúrotthon vezetője
elmondotta az értekezleten, hogy
nehézségekkel is kell megkiizde.
niök, mert például a kultúrotthon
kitakarítását egyetlen lömegszervezet sem akarja vállalni, még ak-

őket. Igy segítik elő a kultúrbri.
gádok a jó termésért vívott harc
sikerét és egyben megszerettetik
dolgozó parasztságunkkal
fejlődő
népi kultúránkat, méginkább előmozdítják kultúrforradalnrunk sikerét.

Előadás a tanácsok munkájáról
a kongresszusi előadássorozat keretében
A dolgozó nép az elmúlt év őszén
választotta meg a tanácsokat, amelyek azóta egyre nagyobb sikerrel
töltik be feladataikat népi demokráciánk életének
irányításában,
bizonyítva: a dolgozó nép egyre
szélesebb körben és egyre sikeresebben veszi ki részét a halalom
gyakorlásából.
Vasárnap delelőtt a kongresszusi
előadás keretében igen értékes előadást hallhatnak a szegedi dolog.
zók a tanácsok munkájáról általában, de szegedi viszonylatban is.

Megjutalmazzák

Az előadás címe: „Hogyan válnak
a tanácsok a dolgozó nép hatalmi
szervévé a szocializmus építésében." Az előadást vasárnap délelőtt 10 órakor tartják meg a szakszervezeti székházban. Az elöadá.
son feltétlenül jelenjenek meg a
pártvezetőségi tagok, tömegszerve,
zeti funkcionáriusok, népnevelőfelelősök és népnevelők, akik az
előadáson hallottakat különösképpen fel tudják használni gyakorlati munkájukban.

a kiváló

pedasógusokat

Az ovódai, általános és középiskolai nevelőket, igazgatókat, általános iskolai szakfélügyelöket, diákotthoni nevelöket, akik a kőzne,
velés területén kimagasló eredményeket értek el, valamint azokat a

hivatalsegédeket, akik kitűntek a
munkában, jutalomban részesítik.
Az ezer, hatszáz, ötszáz és négy.
száz forintos jutalmakat június hónapban osztják ki.

különböző
funkciókba való beállításra. Nézzük meg politikai iskolánk hallgatóit, hogy kiket
lehet
felhozni oktatókádereknek,
pártvagy tömegszervezeti funkcionáriusoknak. Vegye minden
propagandista egyénenként számításba hallgatóit s mindegyikkel legyen terve, de legyen terve az alapszervezet titkárának is. Nem szabad megengedni, hogy az évadban jót fejlődő elvtársak elkallódjanak,
előléptetésük,
funkcióba
helyezésük
elmaradjon.
Az 1950—51-es tanév eredménye most fog eldőlni, amikor
évi munkánk rredméiiyeit takarítjuk be.
A tanév befejezésénél a
helytelen
kádermunka egész évi
munkánkat
eredménytelenné teheti, l'eladata az
alapszervezet vezetőségének az
is,
hogy vegye számba a területén levő becsületes pártonkívüli
dolgozókat, egyénileg dolgozó
parasztokat, ifjakat és nőket, akiket az új
tanév kezdetén bevon a szervezett
pártoktatásba. Az
alapszervezetek
vezetőségeinek sokkal többet
kell
törődniük a
propagandamunkával,
mint most ebben a tanévben.
Tekintsék párttitkáraink a propagnnmunkát is
pártépítési feladatnak,
saját feladatuknak, éppenúgy, mint
a tagjelölt-felvételt.
Az új tanév
előkészítése komoly
feladatok elé

állítja
pár (funkcionáriusainkat,
propagandistáinkat és egész
párttagságunkat. Ebben a munkában
felbecsülhetetlen
segítséget
nyújt a
Politikai
Bizottság
most megjelent határozata,
amelynek szellemében kell a meginduló tanév oktatási formáit megszervezni s aiz új tanév propagandistáit kiválogatva iskolára vinni,
f egközelebbi
feladatként
a
tanév befejezése előtt jelentkezett tömeges és indokolatlan lemorzsolódás elleni harc áll
előttünk. Meg ke!! akadályozni a tömeges lemorzsolódást s ebben propagandistáinknak, az
alapszervezet
vezetőségi tagjainak, népnevelőinknek példamutatására, áldozatvállalására van
szükség. Fontos
ez
azért is, mert a most folyó témakör feldolgozása
elengedhetetlenül
szükséges a
feszült
nemzetközi
helyzet, a békéért folytatott
harc
szempontjából. Ennek az
anyagnak alapos ismerete nélkül nem lehet eredményes harcot folytatni
a
békéért, a szocializmus épftéséért.
Használják fel
minden
oktatási
formán
a
nemzetközi
kérdések
anyagát úgy, hogv annak eredménye nyomán a békéért még ösztönösen harcoló
milliókat az imperializmus elleni tudatos harcosokká neveljük.
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A szovjet kormány válasz jegyzékének
nyugati
sajtóvisszhangja
Párizs. (TASZSZ). A négy ha.
talom
külügyminiszterhelyetteisei
június 6-ra kitűzött rendes ülését
a nyugati hatalmak .képviselői
—
Jessup. Davies és Parodi kérésére
elnapolta.
A francia lapok többsége elismeri a három nyugati hatalom kormányai mesterkedésének teljes kudarcát. Ennek a meisterkedésnek az
volt a célja, hogy a Szovjetunió
kormányát kényszerítsék, hogy m a .
gára vállalja a felelősséget a négy
hatalom külügyminiszterei érteke z_
letének meghiúsításáért.
A szovjet kormány június 4-i válaszjegyzéke áthúzta az amerikai,
brit és francia kormány számításait kijelentve:
kész haladéktalanul
elküldeni
képviselőjét a külügymlniszte.
rek t a nácsának
értekezletére
Washingtonba,
amint a külügyminiszterhelyettesek
párizsi értekezlete pozitív értelemben dönti el az atlanti egyezmény
és az U S A katonai támaszpontjai
napridendre tűzésének kérdését.

ja, hogy a Szovjetuniónak sikerült
„fölényes álláspontot" elfoglalni.
A londoni Times igy ír: „Pá.
rizsban a június 4-i szovjet jegy.
zék nyomán az a felfogás uralkodik, hogy
Oroszország dön<ő diplomácia
győzelmet aratott a nyugati
hatalmak felett."
Több lap nyilatkozataiból
ítélve
a három nyugati hatalom most
egymást keadi okolni
a
történtekért. A Le Monde kijelenti, hogy
a hibát „inkább Londonban kell
keresni, mint Párizsban és Washingtonban."

„Ami Morrisont illeti — jelenti
ki a Combat — , ő m á r kezdi meg_
bánni, hogy nem hallgatott Róbert
Schumanra, amikor az utóbbi meg_
próbálta ellenezni, hogy Moszkvához jegyzéket intézzenek." A lap
beismeri, hogy a „nyugatiaknak"
a
közvélemény
megtévesztésére
irányult kísérlete teljes kudarcba
fulladt.
A széles néptömegeket vajmi kevéssé érdekűi, hogy a három korA Le Monde beismeri, hogy a mány közül melyik volt előrelátóbb.
nyugati hatalmak kormányai jegy- Ezt döntsék el maguk az érdekelBékáik eredményeképpen „zsákutcá- tek — a három nyugati hatalom
ba jutottak", a Figaro megállapít- kormánya. Vagy akarják a külügy-

miniszterek
értekezletének összehívását a béke biztosításának v a .
lamennyi fontos kérdése megtárgyalására —
és akkor
nem
ellenezhetik,
hogy az értekezlet napirendjére
tűzzék az USA katonai támaszpontjainak és az atlanti egyezménynek kérdését, mint ami a
ffioka a jelenlegi feszült helyzetnek.
Ha az imperialisták nem akarják, hogy a négy hatalom külügyminiszterei megtárgyalják a Szovjetunió
és a nyugata
hatalmak
közti viszony megjavításának problémáját __ akkor ezt nyiltan meg
kell
mondani
minden
kertelés,
minden újabb, a közvélemény meg_
tévesztésére irányuló kísérlet nél.
kül. Akkor majd valamennyi
or.
szag népe előtt világos lesz. hogy
a három nyugati hatalom egyáltalán nem azért küldte el képviselőit
a párizsi értekezletre, hogy előkészítsék a külügyminiszterek tanácsának összehívását, hanem azért,
hogy a néptömegek figyelmét elvonják a fegyverkezési verseny és
az ú j háború előkészítésének politikájától, amelyet a nyugat; ha.
talmak folytatnak.

Az ENSz európai gazdasági bizottságának ülése
Genf (TASzSz).
Az E N S Z európai gazdasági bizottságának
ülésén Bulgária. Magyarország, Csehszolvákia és Románia képviselői elmondották, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolnak a nyugaleurópai országok kormányaira,
hogy ezek az országok szünlessék
meg kereskedelmi
kapcsolataikat
Kelet-Európával. A felszólalók helyeselték a bizottság titkárának azt
a javaslatát, hogy 1951-ben hívják
össze az európai országok kereskedelmi tanácskozását.
Szántó
Zoltán
elvtárs,
párizsi
követ, a magyar delegáció vezelője
felszólalásában a többi közölt ezeket mondta: a nyugati delegátusok
kijelentették,
hogy
kívánatosnak
tartják a Kelet és Nyugat közötti
kereskedelem megélénkülését, mégis azt kell megállapítanunk,
hogy
amíg
a Magyar Népköztársaság
külkereskedelme általában megnőtt,
addig
a Nyugat-Európával való
kereskedelem csökkent. E z azt bizonyítja, hogy a szavak és tettek
között különbségek vannak.

Szetes
—

ma

Máúa
már

Amerika képviselője
felszólalásában szovjetellenes rágalmazó koholmányokkal foigalalkozott.
Arutjunjan elvtárs, a Szovjetunió képviselője rámutatott, hogy a
Szovjetunió kormánya kész most is
együttműködni az európaiközi
ke.
reskedelem kiszélesítése érdekében
és leleplezte, mennyire hamisak az
U S A képviselőjének azok az utalásai. hogy a demokratikus tábor országai részéről állítólagosán
„fenyegető agresszió" igazolná az említett országokba irányuló
kereskedelem korlátozásának és megszüntetésének politikáját.
Befejezésül
hangsúlyozta:
a
Szovjetunió úgy véli, hogy
a
kereskedelem
fejlesztése
alapvetően támogatja és megerősíti az egész világ békéjét
és biztonságát
és ezérl a Szovjetunió most i s . ű g y ,
mint ezelőtt is, kész támogatni és
fejleszteni az egyenjogúságon
és
kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi kapcsolatokat a világ minién .országával.

A Szovjetunióval és a népi demokráciákkal folytatott kereskedelem Magyarország számára igen nagyjelentőségű,
mert az a teljes egyenlőség alapj á n folyik. Egészen más jellegű
azonban az a kereskedelem, amelyet az amerikaiak nyomására egy.
sor
nyugaleurópai
ország akar
Magyarországgal
folytatni.
Ezek
csak az úgynevezett
tradicionális
kereskedelmet akarják fenntartani,
mült
gaztett elkövetésével
bízta szabolázscselckményeket
szervezni azaz
meg Milanovot. Pokolgépet kellelt a vállalat olajüzemében.
olyan gyarmati jellegű keres,
elhelyeznie a Bolgár-Szovjet TárMilanov július elején összeköttekedelmet. amely csak a nyusaságok Szövetsége
központjának tést hozott létre a reakciós és f a .
gaienrópai kapitalisták
érdeelőcsarnokában, melynek a tanács siszta Nikola Velinov, a népi kor.
keit szolgálná.
ülésének Időpontjában kellett vol- mány elszánt ellensége és Koszta
A magyar delegáció vezelője véna felrobbannia. Milanov azonban Ugrica között.
gül kijeleli let le, hogy
nem merte ezt a bűnös feladatot
A Bolgár Népköztársaság
kül.
a magyar
kormány hajlandó
végrehajtani.
Ebben
az
időben ügyminisztériuma
kormányának
résztvenni minden olyan nemSzvetozár Szavics, akinek kémtevé- nevében és utasítására a leghatákenységét leleplezték, elhagyta
a rozottabban tiltakozik azok ellen a
Bolgár Népköztársaság területét.
kém-, diverziós, és terrorista csec/l izetialLita.
kazafiiáy
nevelt)
iiiftjünUben
1950. február végén Jugoszlávia lekmények ellen, amelyeket a jugoszláv
kémszervezet
Jugoszlávia
szófiai
nagykövetségének
egyik
Pártunk II. kongresszusa kitűzte az a nagyszabású pedagógus ankéti
alkalmazottja
Szavics
utódjának szófial nagykövetsége személyzeté- nevelőink elé a célt, hogy a ma- amelyet vasárnap
délelőtt fél 11
közvetítésével kapcsolatot létesített nek közreműködésével szervezett.
gyar
fiatalságot
hazaszeretetre! órakor az egyetem Ady-téri épüleEzzel egyidejűleg a minisztérium helytállásra, a szocialista haza vé- tének
Aszen Milanov és Koszta Ugrica
nagytermében
rendez
a
Ugrica
őrnagyot delmében hősiességre és önfeláldo- Magyar Tudományos Akadémia és
őrnagy, Jugoszlávia katonai atta. hangsúlyozza,
séja között. Ez utóbbi azonnal ke. több ízben leleplezték, hogy dip. zásra kell nevelni. A párlkongresz- a közoktatásügyi minisztérium.
A
hogy
magyar szocialista hazafiságról Treticsényizébe vette Aszen Milanov jugoszláv lomáciai munkájával össze nem szus megmutatta,
Szovjelúnió szeretete Waildapfel Imre elvtárs, cgyelmi takém és ügynök irányítását. aki idő. egyeztethető és a Bolgár Népköz, hazafiság a
közben a „Geo Milev" állami ipari társaság biztonsága ellen irányuló nélkül nincs és nem is lehet. Rá- nár, akadémikus tart előadást, előmutatott arra, hogy népünk haza- adásához kiegészítésül
cselekményeket követett el.
üzemben talált munkát, mint a ká
Tetlamanli
A jugoszláv katonai attasé
te. fias nevelésének szerves része tör- Béla elvtárs, a Bölcsészeti kar déderosztály vezetője. Ugrica már az
első találkozó alkalmával
adatok vékenységével kapcsolatban felső- ténelmünk nagy baladó hagyomá- kánja és Agoslon György
elvtárs,
nyainak felelevenítése. A szocialismegszervezésével bízta meg Milano_ rolt tényekre támaszkodva a Bola Pedagógiai Főiskola
igazgatnia
ta hazafisággal, a hazafias nevelés
vot a „Geo Milev" ipari üzem gé- gár Népköztársaság külügyminiszhaladó hagyományaival foglalkozik szól hozzá.
peire berendezésére és az
üzem tériuma „persona non grata"-nak
őrnagyot
termelési kapacitására, valamint a z minősíti Koszta Ugrica
itt dolgozó munkások számára és és figyelmezteti Jugoszlávia szófiai
nagykövetségét, hogy nevezett jeképzettségére vonatkozóan.
számíUgrica 1950. áprilisában
meg- len jegyzék kézbesítésétől
Tiló-fásiszlák azonban
érzik,
Tirana
(ATA),
A Boskimi című A
bízta
Aszen Milanovot;
találjon tott negyvennyolc órán belül köteki.
foglalkozik hogy lábuk alól egyre inkább
te- albán lap részletesen
olyan megfelelő személyt, aki meg-j les a Bolgár Népköztársaság
azzal a rablással és kizsákmányo- csúszik a talaj és ezért külföldre
felelő jutalom
ellenében hajlandó I rületét elhagyni.
lással, amely csúcspontját éri
el „mentik á t " vagyonukat.
Jugoszláviában.
A jugoszláv nép nemcsak a ti lő—
Hatalmas vízszabályozási munkák Kínában
Tito fasiszta bandája — írja a islák kizsákmányolásának és zsar.
lap — arra használja fel a jugo. nokságúnak van kitéve, hanem az
Peking, (Uj Kína). Az ezévi óriá- zasa.
szláv nemzetgazdaságok hogy meg- amerikai imperialisták aljas
ma.
si vízszabályozási munkálatok sok
Közép Dél-Kínában a Jangcc-fo- töltse zsebeit. Titónak és hordájá- nővereinek is. Az amerikaiak a j u .
helyen befejezéshez közelednek,
lyó és a lfan-folyó között levő 530 nak „költségei" tíz és százmilliók- goszláv nép nyakára küldik ügymegvédik ra rúgnak. Djuro Poucarnak, Bosz- nökeiket, az úgynevezett „túrisíák"
A Huai-folyó
mentén az egész ezer hektár termőföldet
•
évre előirányzóin födldmunkát
már az áradásoktól.
nia és Hercegovina miniszterelnö- formájában. Ezek a „túristák" 50
csaknem teljesen befejezték 2 milKelet-Kínában 220 ezer munkás kének fényes villája van Szaraje- százalékos kedvezményben részesüllió 200 pzer
munkás,
technikus, április végére befejezte a Ji-folyó vóban. Blazsó Jovanovics, Monte- nek a számukra külön
fenntartott
mérnök, diiák dolgozott e sezszélyes új középső medrének kotrómunká- negró miniszterelnöke
hatalmas szállodákban A hotelekben az ebéd
folyó megrendszabályozásán.
lata i4.
Ezzel
megakadályozzák, birtokkal és kél palotával rendel- árát 200 dinárban állapították meg,
A Sárga-folyó mentén 14 millió hogy az esős időszakban haHamas kezik, egyik palotája Centinjeben, az amerikaiak az ebédért azonban
a a másik Podgoricában van.
köbméter földmunkát végeztek eb ideiglenes tavak keletkezzenek
csak százat fizetnek. A tilóisták 40
része
A munka célja az 1933-hoz hasonló földeken. Az eső túlnyomó
százalékos utazási
kedvezményben
A
montenegrói
nép
gyalázatos
hatalmas áradások
megakad'ályo- ezentúl a folyóba jut majd.
az
amerikai „túristá.
hóhérjának különleges teherkocsi- részesítik
kat", akik ilymódon beutazzák egész
, jai vannak, amelyekkel a teheneit
Jugoszláviát.
i küldi legelni a lukavicai hegyekbe.

BOLGÁR JEGYZÉK JUGOSZLÁVIÁHOZ
Szófia,
(BULAGENCE).
A
Bolgár Népköztársaság külügyminisztériuma június 6,án jegyzéket
juttatott
el Jugoszlávia
szófiai
nagykövclségéhez. melyben persona
non grata.nak nyilvánítja
Koszba
Ugrica őrnagyot. Jugoszlávia szófiai
katonai attaséját és közölte Jugoszlávia
szófiai
nagykövetségével,
hogy nevezett negyvennyolc
órán
belül tartozik elhagyni az ország
területét. A katonai attasé kémtevékenységet folytatott és diverziós
cselekményeket Irányított. A többi
között például robbantást szervezett
a ..Geo Milev" állami üzemben. A
robbanás következtében 11 bolgár
munkás életét vesztette.
A Bolgár Népköztársaság
külügyminisztériumának
jegyzéke a
többi között a következőket közli:
,.A szófial körzeti bírftság 1951.
június 2-án és 3-án nyilvános tár
gyaláson folytatta le egy kémek,
bői, diverzánsokból és terroristákból álló csoport bűnperét, A
per
folyamán
nyilvánosságra
került
adatok, a tanúk vallomásai, valamint a vádloltak beismerése alapján a következők állapíthatók meg:
Aszen Madov Milanovot, a jugoszláv királyi hadsereg volt altiszt
jét Dikics parancsnok beszervezte
az OZN
jugoszláv
kémszervezet
ügynökévé. Kémmegbízatással B u l .
gáriába küldték. A kapott utasításoknak
megfelelően
Milanov
1946-ban összeköttetést
létesített
Szvetozár Szaviccsal.
Jugoszlávia
szófiai nagykövetsége konzuli osztályának volt vezetőjével. Ez utób.
bi kémjelentések beszerzésével
és
továbbításával bízta meg.
A kommunista és munkáspártok
Tájékoztató
Irodájának a Jugoszláv Kommunista Párton
belül
uralkodó
helyzettel
kapcsolatban
1948 júniusában hozott határozata
után Szavics új feladatokkal bíz.
ta meg Aszen Milanovot.
1949. júniusában Szavics elvete-

zetközi
együttműködésben,
amelynek
célja
az országok
közötti
békés
kereskedelem
további fejlesztése
az érdekek kölcsönös szem előtt
tartása alapján.
Anglia képviselője azt
állította,
hogy a korlátozások „stratégiai"
nyersanyagok szűk körére
szorítkoznak és a demokratikus
tábor
részéről állítólag fennálló „agreszsziós veszélyre" való hamis utalásokkal . akarta igazolni ezeknek a
korlátozásoknak
az életbeléptetését.
Svédország, Norvégia, Olaszország és más nyugateurópai
országok képviselői a keleteurópai országok felé Irányuló
kereskedelem kiszélesítését követelték.

A titóista vezetők dőzsölnek, míg a nép nyomorog

m&tyéitttU

jegyvizsgáló

a PÁU

a vasút

szegedi

szauál

vonalán

arról,
hogy
min. nuár közepén
Vásárhelyre
került és
A minisztertanácsnak
a nők fo- kat beszélgettek
részt kell vennie
az az elméleti
oktatás
után
gijakorlat.
kozottabb
munkúbaállílásáról
szóló den leánynak
termelő
munkában. ban sajátította
el munkáját.
Jegyhatározata
értelmében
egyre
több országépítő,
vizsgáló
lett, Öt hónap
után
már
dolgozó nő kap beosztást
a
lcözlcke.
önállóan
dilgozik
több
kocsiszakasz,
dés minden
területén;
ott is, ahol a
ban a szegedi
útvonalon.
múltban
a nők nem
dolgozhatta!:.
Csak egyedül
Szeles
Mária
az,
A múltban
a nőket leginkább
a köz.
aki megállja
helyét ezen a
munka,
lekedés területéről
szorították
ki.
területen?
Nem. Vásárhelyen
a vasVasutas,
vagy gépkocsivezető
csak
útnál
és az osztálymérnökségen
20
férfi
lehetett,
lebecsülték
a nők
női munkaerő
dogozik.
Berta
Ermunkaerejét.
zsébet és Korsós
Lenke is
megáll,
Mennyire
más ma a helyzet.
Nap.
ják helyüket
és kiválóan
végzik el
ról-napra
egyre
több nő
dolgozik
azt a munkát,
amelyet
a
múltban
és számuk
állandóan
növekedik.
j csak férfiakra
bíztak
Ebben
az esztendőben
18 ezer női
Szeles Mária
csak egy a sok kömnkaerőt
helyeznek
el a
közlekedés
zül; csak egy azok közül, akik elminden
területén.
A mélyépítés
tesőnek értették
meg a Párl
szavát
rületén
háromezer
nödolgozóval
nö- \
'.<: a béke védelméért
helytállnak
a
vélik az idén a létszámok
A posta \
unka
frontján.
Példáját
követik
ebben az évben ezer újabb
nödol.»
kszázari
Csongrád
megyéből
is,
gozót alkalmaz
Jelenleg
5000
női
1 10 ezer új női vasúti
munkások
gépkocsivezetőt
képeznek
ki és több
"zül többszázan
a megyéből
keri'dmint 10 ezer női munkaerőt
vonnak
k ki. Ezeket az új
munkásokat
be a vasúti
munka
minden
teriile.
•aklanfotyamokon
tanítják.
Szege.
tére.
'"jt rövidesen
tanfolyam
kezdődik,
Szeles Mária
pártonkívüli
DISZahol a női pályameslereket
oktat,
fiatal
alig 18 éves, de már néháu i
ják ki. Számtalan
tanfolyam
kezdő,
hónapja
a MÁV vonalain
dolgozik.
dik meg ebben az évben,
amelyeHogyan
kerüli a vasúthoz?
Szülei Szeles
Mária
határozott
és
mind. ken kiképzik
mindazokat
a nőket,
Kecskeméten
laknak
és
Máriát,
a két és
félhóna- akiknek
szándékukban
van a közmint
legtöbb leányt varrónőnek
ta- járt jelentkezeti
harcolni
a
békéért.
tanfolymra.
Ja- lekedésben
níttatták.
A DISZ.ben
nagyon
so. pos vasutasképzö

A koreai néphadsereg; főparancsnokságának
hadijelentése
Phenjan.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
néphadseregének főparancsnoksága
közli
június 6-án:
A koreai néphadsereg
alakulatai, a kínai önkéntesekkel szorosan
együttműködve, valamennyi front-

szakaszon
visszaverték az amerikai-angol beavatkozók csapatainak
ellentámadásait és súlyos ember,
és hadianyagveszteséget okoztak az
ellenségnek. Ezen a napon
négy
ellenséges repülőgépet lőttek le.

A Szegedi Paprikafeldolgozó Telep dolgozói
teljesítményük fokozásával harcolnak a békéért
(Tudósítónktól.) A Szegedi Paprikafeldolgozó telep dolgozói egyre fokozódó
lendülettel
végzik
munkájukat. A pártszervezet vezetősége minden esetben
megfelelő
támogatási nyújt a dolgozóknak és
ezáltal nap minit nap
újabb
és
újabb eredményekkel harcolnak az
ötéves terv sikeréért. Horváth Emma 143 százalékos
átlagteljesítményt ért el
május
hónapban.
Farkas Gyuláné 158. Csejitei
Istvánné 155, Mravinácz Józsefné 155,
Gondi Istvániné 165. Sümegi
Júlia
pedig 161 százalékot teljesttett.
A Szegedn Paprikafeldolgozó telep dolgozói nem elégszenek
meg
az eddig elért eredményekkel, hanem a béke megszilárdítása
érde-

kében még ezt is fokozni akarják.
Sümegi Júlia és Horváth
Emma
például kijelentette:
munkájukat
úgy végzik, hogy mielőbb elnyerjék a megtisztelő sztahánovista címet.
Timár János

Fegyverrei'eqeHí kirabol itélt el
a megyei biióság
A szegcdi megyei bíróság 14 évi
börtönre ítélte Gyuris Imre 60 hol.
das zákányszéki
kulákot, akinél
egy gondozott katonai pisztoly! találtak elrejtve a padláson. Gyurisf
a dolgozó parasztok
feljelentésé-e
leplezték le.
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A Textilkombinát fiataljai
készülnek a VIT-re
— A termelés fokozásával
in.
dúlunk harcba a VIT sikerééri! —
tették meg fogadalmukat a Tcx.
tilkombinát ifjúmunkásai a hétfői
röpgyülésen. Ennek jegyében indították meg a munkafelajánlárok
szervezését A DISZ-vczetőség tag.
j á i egyénenként
vállalták , hogy
egy-egy üzemrészben alapos felvilágosító munkát végeznek.
Az ifjúgárda népnevelői i i lelke,
sen kapcsolódtak be a
munkafclfljánlások szervezésébe.

*

Fárthirek

Értesítjük a középfokú
káderképző tanfolyam
egyéni tanulóit,
hogy részükre a „Nemzetközi helyzet és a nemzetközi munkásmozgalom fö kérdései" cimű anyaghói
június 10-én
délelőtt
8
órakor konferenciát tartunk az Iparostanhtó iskolában.
Az elvtársak
megjelenésére feltétlenül számítunk.
Agit..prop. osztály

találkozóra még jobb munkát tud.
janak végezni — új brigádokat is
szerveznek.
— Kollektív munkával többet tudunk termelni — mondotta
Ohat
Margit ifjúmunkás. — Új brigádot szervezek. Én ezzel segítem elő
a Világifjúsági Találkozót. — SzaA középfokú
politikai
,iskola
vait tettekkel bizonyította be. Megegyéni tanulói részére a következő
szervezte a nyújtó üzemrészben a
anyag, „A nemzetközi helyzet és a
nemzetközi
munkásmozgalom
fő
VIT brigádot.
kérdései a II. világháború után elEddig 98.4 százalékot tudtak csak mű útmutató átvehető a PárloklaMinden fiatalt meglátogatnak.
elérni. Most
felajánlották,
hogy tás Házában.
Agll—prop. osztály
augusztus 5.re 100 százalékot telismertetik a I I I . Világifjúsági Tajesítenek. ezenkívül a 0.38 százalálkozó
jelentőségét.
Elmondják,
lékos selejtjüket
0.30
százalékra
Értesítjük az alap. és középfokú
hogy a világ békeszerető ifjúsága
csökkentik
propaganda szeminárium
hallga.,
minden nehézséget leküzdve készül
Ugyanilyen lelkesen tették meg fel- tóit. hogy részükre ma délután 5
a nagy bóketalálkozóra Beszélnek a
gyarmati országokban élő fiatalok ajánlásukat a most megalakult ifjú- órakor szemináriumot tartunk .,A
haroáról, akik sztrájkokkal, tűnte, gárda-brigád tagjai is. Csillag Ilona minisztertanács határozata az aralésekkel járulnak hozzá n béke. Ladek Gizella. Kánai Magda ifjú- tás, cséplés végrehajtásáról és c
Harchoz. Ismertetik a Szovjetunió munkások vállalták, hogy 99.7 szá- határozat végrehajtásában a Párés a népi demokráciák ifjúságának zalékos teljesítményüket 101 szá- tunk feladatáról." A szemináriumunkáját, akik tanulással, a mun- zalékra fokozzák.
mot az alapfokon a Radnóti-iskoka jobb megszervezésével erősítik a
Mindezek azonban csak kezdeti lában a középfokon a Pártoktatás
hatalmas béketábort. Igy
hívják eredmények a Textilkombinátban. Házában
tartjuk. Az
elvtársak
harcba a Textilkombinát ifjúmun- A fiatalok tovább fokozzák felvi- megjelenésére
feltétlenül
számi,
kásait,
lágosító és szervező
munkájukat. tünk.
Agit. prop. osztály.
A jó felvilágosító
munkának Céljuk az, hogy rövid időn belül
máris van eredménye.
Az elmúlt az üzemiben dolgozó fialalok vala.
Falujárók figyelem!
mennyien tegyenek felajánlást. A
hét nap alatt
Június
8-án, ma délután
5
DISZ-vezetöség
órakor összevont falujáró.értekez200 fiatal lett felajánlást.
leiet tartunk Kálvin-tér 6. szám
VH emléklapokat kész! tet.
Ezek között van Albert Mária elő.
alatt. Kérjük a fatujáró elvtársafonó is, aki felajánlotta, hogy ed- amit minden munkafelajánlást tett kat. hogy feltétlenül és pontosan
digi termelését 2 százalékkal, azaz fiatal megkap.
jelenjenek meg.
A Textilkombinát fiataljai mél125 százalékra fokozza. A gyűrűsAgit. prop. osztály.
fonón dolgozó Kócsó.brigád vál- tóan készülnek a Világifjúsági TaVasárnap
délelőtt
10 órakor a
lálkozóra.
Minden
nap
harcot
inlalta, hogy a VIT tiszteletére 1100
kilogramm helyett 1135 kilogram- dítanak az újabb sikerekért, hogy Szakszervezeti Székházban tartjuk
mot termelnek naponta. A Textil- többtermclésükkel is kifejezhessék a kongresszusi előadássorozat következő előadását, „Hagyon válnak
kombinát fiataljai — hogy a nagy harcos békeakaratukat.
a tanácsok a dolgozó nép hatalmi
I szervévé a szocializmus épitésében."
Előlegel folyósítanak az egyénileg gozdálkodó
' Pártvezetőségi tagok,
tömegszerhagymatermelő csoportok tagjainak
vezeti funkcionáriusok, népnevelőAz élelmezési
minisztérium
a materiilelen alakult egyénileg gaz- felelősök és népnevelők jelenjenek
hagymatermelők kérését teljesítette dálkodó csoport tagjai is megkap- meg ezen az előadáson.
akkor, amikor lehetőséget nynjlott ják. A hitel törlesztése 50—50 száPénteken déiután 6 órakor a
a
arra, hogy az egyénileg gazdálko- zalékos levonással az első és
Pártoktatás Házában a Pártoktatág
dó hagymatermelő csoportok tag- második beadáskor történik.
A csanádi
földművesszövetkezet Háza-felelősöknek és tömegpropajainak a hagymaterületükre előleganda
felelősöknek megbeszélést
get folyósítson. Ez az előleg a cso- szerdán megvitatta a kormány cz
örömmel tartunk a júniusi PH munkáról.
porttagoknak és az egyénileg gaz- újabb rendelkezését és
dálkodó csoporttagjainak
kh-ként vette tudomásul, hogy a nép álla- Kérjük az elvtársakat, pontosan jekormányának ez az intéz- lenjenek meg.
300 forint. Mindazok, akik az elő- ma
A titkár elvtársak minden alaplegre igényt tartanak,
előjegyzés kedése is a dolgozók érdekét szolvégett jelentkezzenek a helyi föld- gálja. Az érdekelt dolgozó parasz- szervEizetből küldjék el a felelőst.
művesszövetkezetiben. Az előleget a tok a gyűlésen kijelentették, hogy
Ma. 8-án
délután
6 órakor
örömmel veszik igénybe az előleMczőker-en keresztül folyósítják.
a Kálvin.tcir 6. sz. alatt összevont
. .' •
Az előleget a makói zárt hagy- get.
üzemi háromszögértekezletet
tar
T
lünk. Feltétlen pontos megjelenést
Kultűrhét
keretében lépnek fel Budapesten
kérünk. Meghívóját mindenki hoz.
az országos kultúrverseny üzemi-városi
szakaszának za magával.
Ipari-termelési osztály.
legjobbjai
Az országos kultúrverseny üzemi-városi szakaszában legjobb szinvonalat elért színjátszó-, ének- és
tánccsoportok június 11—17-e között a fővárosban, a budapesti kultúrhéten szerepelnek A csoportok
június 11—15-ig a Magyar Színházban, június
16-án a Városi
Színházban, június 17.én a margitszigeti szabadtéri színpadon lépnek fel.
A budapesti kul túrhéten
Csongrád megyét a színjátszásban a
Szegedi Kenderfonó színjátszó csoparlja. az énekkarokat a Szegedi
Vasutas Férfikar képviseli. A kul-

DISZ-HIREK.
Vasárnap reggel 9 órakor politikai körvezetők részére értekezlet.

MNDSZ HÍREK.

lúrhéten résztvevő csoportok min.
den tagja emléklapot kap.

Elítéli ék a bőrfeketéző
Varga cipészt
Varga János Dugomics-téri cipész
üzletszerűen vásárolt a kulákoktól
feketevágásból eredő nyersbőröket,
azokat elvitte Algyőre. ahol bűntársa: Mészáros Flórián engedély
nélkül kikészítette. A szegedi megyei bíróság Vargát két és félévi,
Mészárost pedig egyévi
börtönre
ítélte
Postás feleségek csoportja pénts_
ken délután fél 6 órakor nőnapot
tart a Főposta rádiós termében.

N A P I R E N D
Péntek. 1951. június 8.
MOZI
Szabadság fél 7, fél 9: „Benthip
csatád". (Május 8-ig.)
Vörös Csillag fél 7. fél 9: „Doktor Kővár escic". (Május 9-ig.)
Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel
a
Fáklyg-moziban .filmmatinén bemutatásra kerül
az
„Első boxkesztyü"
cimű
film.
Ugyanebben a moziban vasárnap
délelőtt 9 órai keizdettol ifjúsági
előadás keretében bemutatásra kerül „E'ISŐ boxkesztyü."
*

SZÍNHÁZ
Szünet.

A Bp. Honvéd kosárlabdázók Szegeden
Vasárnap a budapesti Honvéd jóképességű
férfi és női röplabda
csapatai játszanak Szegeden a Szegedi Honvéd csapataival a rókusi
tornacsarnokban.
Barátságos
kosárlabda mérkőzés keretében. Dél-

után 3 órakor kezdődik a Bp. Honvéd—Sz.
Honvéd
női
mérkőzés,
utána 4 órakor Bp.
Honvéd—Sz.
Honvéd férfi mérkőzés kerül sor-

' Ifjonc úszóbajnokságok Szegeden
A TSB vasárnap
reggel 9 órai
kezdettel rendezi meg Szegeden az
újonc úszóbajnokságokat az ujszegedi versenyuszodában.
A versenyeken indulhat minden 24-jk életévét be nem töltött és egyesületbe
le nem igazolt személy. A versenyszámok 50 méteres gyors,
50 in
mell, 50 m pillangó és 50 ni hát,

úszószámokból állanak férfiak
és
nök részére. Nevezésnek a helyszíne: a TSB, felhívja az üzemeket és
az iskolákat, hogy ezeken a versenyeken minél nagyobb számban
vegyenek részt, mert az úszószámok beszámítanak az MHK-próbázásokba is.

A Sz. Petőfi meghívást kapott a debreceni
tornára
A Debreceni Petőfi június 23. és
24-án nagyszabású
sportnapokat
rendez. A sportnapokra számos fö_
várogi élsportolót hivott meg.
A
sportnapok keretében kétnapos lab
darugótornét tartanak, melyre a Bp.
Bástyát, a Bp. Honvédet és a Sze_
.Ma kézilabda

rangadó

labdarúgó

gedi Petőfit hivták meg. Az első
három helyezet értékes díjazásban
részesül a sportnapokon. A szegedi
csapat méltóan
tudt a
képviselni
Szeged szineit a tornán továbbra 13
edzésben marad és csak a torna be_
fejezése után tér nyári pihenőre.'
i
Ladányi térdműtétc

mérkőzés

Ma délután 6 órai kezdettel az
Sz. Petőfi Kálvin-téri pályáján kerül lejátszásra az Sz. Petőfi—Sz.
Honvéd városi férfi kézilabda rangadó mérkőzés. Ezen a mérkőzésen
az első hely kérdése dől ek

A hét folyamán operálják meg
Budapesten a Fővárosi Sportszanatóriumban Ladányinak, az
Sz,
Petőfi jóképességü csatárának
a
lábát. Ladányim a Sport szanatórium
főorvosa, Kreisz professzor végzi
Az Sz. Honvéd labdarugók Baján el a térdműtétet.
Az Sz,
Petőfi
kapuvédőjének.
A Szegedi Honvéd NB I.-cs lab- Vargának a porcműtétét
szintén
darugó csapata június 17-én Baján Kreisz professzor végezte el, Varjátszik a Bajai Honvéd ellen, Hon- ga már a javulás útján van.
véd-nap keretében.
Ma atlétikai házi verseny
Elmarad a vasárnapi kerékpárverHázi atlétikai versenyt rendez a
Vörös Lobogó
Szegedi
Kender
verseny
Sport
Kör atlétikai szakosztálya
A vasárnapra
tervezett városi ina délután 4 órai kezdettel az Ujországúti kerékpárosverseny elma- szegedi Textiles pályán.
Az atlétikai versenyt az
MHKrad, mert a szegedi
kerékpárverpróbázással kötik össze.
senyzők Budapesten az
országos
A házi versenyen
helyezést elhonvéd bajnokságokon
versenyez- ért versenyzők a városi
atlétikai
versenyen vesznek részt.
nek.

A VÁROSI TANÁCS HÍREI
Felhívom Szeged területén lakó
kutya- és kecskelartókat, hogy ál.
lataikat legkésőbb június
15-ig
nyírják meg. A levágott kutya, és
kecskeszőrt a Melléktermék és H u l .
ladékgyüjtő Vállalat Szent Istvántél* 12. szám alatti gyüjtőtelcpén
fajtánként 4 és 5 forintos kilónkénti áron azonnal átveszik. Fel.
hívom az érdekelteket, hogy ezen
nemzetgazdasági szempontból rend.
kivül fontos gyapjút pótló nyers,
anyagot adják át a gyüjtőtelep részére.
Közlöm, hogy a június 8-tól kez.
dődő hétre a május havi húsutal.
ványek közül a 71. sz. utalvány 9.
10. szelvényére 10—10 dkg. húst
(25—25 dkg lóhúst), a 72. sz. utal.

A rádió

vány 13. sz. szelvényére 10 dkg.
hentesárut (25 dkg. lóhúshentesárut), a 73. sz. húsutalvány 5. sz.
szelvényére 10 dkg. hús (25 dkg.
lóhúst) és 13. sz. szelvényére 10
dkg hentesárut (25 dkg lóhúshentesárut) szolgáltatnak ki.
Közhirré teszem, hogy az ujszo.
gedi elemi lőtéren június 8, 15, 16,
22, 25, 26 és 27.én 7 órától 17 óráig
éleslőgyakorlat lesz. A lőgyakorlat
idején a lőtér környékén tartózkodni nem szabad. A biztonsági őrök
által lezárt területre a tilalom ellenére belépő személyek testi é p .
ségcért a hatóság felelősséget nem
vállal
VB.elnök.

mai

J Ú N I U S 8.. P É N T E K
Kossuth-rádió
7 Színházak és mozik műsora.
7.35
Hangszerszólók. 7.45 Lapszemle. 7.55 Műsorismertetés. 8.05
Kamarazenekar. 8.35 Műsorzárás.
11.30 Úri világ. 12 Hangos Újság.
12.30 Éneik, és zenekar. 13.15 Rádió népi zenekara. 14.10 Úttörőhíradó. 14.25 A rádió szórakoztató
zenekara 15.30 Hegedű, zongora.
15.40 Műsorismertetés. 15.55 Zene.
kari hanglemezek. 16.20 Iskolások
rádiója. 17.10 Dolgozók zeneiskolája. 17.40 Kossuth-díjas
tudó.
sok a mikrofon előtt. 18 Alapfokú
politikai iskola
(területi).
18.30
Magyar rapszódia. 19 Tánczene 20
Hangos Uj.ság. 20.40 Szovjet népek dalai. 21 Rádiózenekar. 22.25
Magyar népzene. 23.10 Magyar rádió
szórakoztató
műsora. 23.50
Hanglemezek.

MSZT H Í R E K
Petőfi-telep I.. Március 8, Fodor,
A Múzeum
nyitva keddtől
péntelepi csoportok pcnlteken délután
A Belváros V., VI. MSZT alap. tekig , délelőtt
9-től
délután
S-ig.
7 órakor nőnapot tartanák, Martos szervezet (Jókai-utca 4.) szinpad- szombat
és vasárnap
délelőtt
9-töl
Flóra-csoport pénteken 7
órakor avató kultúrestet rendez, június 9- 1
óráig.
nőnappal egybekötött orvosi elő- én este fél 8 órai kezdettel. A mű*
adást tart, Kossuth Zsuzsa és Ró- sort az MSZT Belváros IV. alapSomogyi-könyvtár nyitva: reggel
kusi csoportok pénteken 6 órakor szervezete' közszeretetnek örvendő 10-től -délután 5-ig.
nőnapot tartanak. Móraváros pén- kultúrgárdája adja.
Egyetemi-könyvtár nyitva:
regtek 6 órakor taggyűlést tart, FelSzeretettel meghívjuk az összes gel 8-tól este 7-ig.
ső város pénteken 7 órakor taggyű
MSZT.szervezetek tagjait és az ér.
lést.
1DÖJARASJELENTÉS:
Felhős
deklődőkcft
idő
sokfelé
újabb
csövei,
esetleg
KÉT süldő eladó. Pozsonyi Ignác- AZ I-es_ számú belgyógyászati kii. zivatarral.
Mérsékeli,
időnként
Petőfi, rádió
utca 21.
8194 nika a Tisza-parton vásárol KU- élénkülő
alig
szél. A hőmérséklet
AZ I G A Z S Á G Ü G Y I Ipari Válla- TYÁKAT.
7 Három román népdal. 7.10 Az
változik
lat kalocsai üzemegységéhez keres J Ó
orosz birodalom megalakulása. 7.35
minőségű, mogyorószínü női
női és férfi munkaerőket, akik a
Dalok 8.15 Zenekar 9.20 Iskolákabátanyagot vennék. Cím:
Sztá.
A
ZENEPEDAGÓGUSOK
gyártás előkészítésében és nz ope.
lin-krt.
37.
I.
4.
8073
munkacsoportja
vasárnap
délratív számvitel
bármely
ágában
után 5 órakor
tartja
meg I I I .
Felhivás
gyakorlattal rendelkeznek. Életraj- G Á Z T Ű Z H E L Y , négyégős, fehérnövendékhangversenyét
a
Sze.
zokat 2 példányban az Igazságügyi zománcos kombinált eladó. PárizsiFelhívom
Szeged
területén
gedi Zenekonzervatórium
díszter8183
Ipari Vállalat szegedi üzemegysé- kőrút 24.
lakó kutya- és kecskelartómében.
személygépkocsive.
géhez. Szeged, Cscrzy Mihály.utca VIZSGÁZOTT
kat, hogy állataikat
legké11. szám alá kérjük.
vető szakmájába vágó állást keres.
sőbb június hó 15-ig nyírE G Y új női schanlunk ruha, férfi- Tisza Lajos-utca l ő szám
(Volt
II 22-IK FOGRDASI HÉTEN
ják meg. A levágott kutyacipők és használt női ruhák alkal- Délibáb-utca).
'
'
8087
cs kecskeszőrt a
Melléktera 12 találatos tippszclvcnyrk
mi áron eladók. Zászló-utca 11/a. E L V E S Z T E T T E M
„Reform-Wa.
mék és Hulladékgyűjtő Válegyenként
18.698.25
Ft,
Félemelet
tek" zsebórámat. Kérem a megtalalat, Szt. István-tér 12. sz.
a 11 találatos lippszclvények
lálót, szíveskedjék leadni
Kálvá.
alatti gyüjtőtelepén
fajtánegyenként
795.50
Eri,
A Mezőgazdasági Vízi Épíria.tér 2. Iroda.
8195
ként 4 és 5 forintos kg-kénti
a
10
találatos
tlppszelvények
tő VáMalal felvesz öntözőteáron azonnal átveszik. Felhí220 W 0.5 H P villanymotort
1
egyenként 92.— Ft-ot nyerIcpek és mélyépítésben jártas
vom az érdekelteket,
hogy
HP-ig, nagy mángorlót veszek. Titek.
E
héten
kerül
először
kultúrmérnököket, technikuezen nemzetggazdasági szem.
sza Lajos-Utca 38. (Délibáb-u.)
gyakorlati
a'kalmazásra
a
sokat, műszaki rajzolókat. —
pontból
rendkívül
fontos
T E L J E S E N jó állapotban lévő női
nyeremények céljára rendelEzenkívül felvesz gépészmérgyapjúpótló nyersanyagot adkerékpár eladó. Hajnóczi-utca 15.
kezésre álló
összegnek
új
nökül.
Jelentkezni
lehet:
ják át a gvüjtötelcp részéreszám, 3. kapu, földszint jobb 2.
rendszerű felosztása.
Budapest, V., Mária ValériáSzeged. 1951. június 6.
Annak
helyességét a
fenti
MINDENEST
azonnalra
felvein 10, IV. em., 420. szoba,
VB. elnök
táblázat
igazolja.
szek.
Bem
tábornok-utca
11.
szám,
munkaügyi előadó.
füszeruzlet (volt Róka.utca). 8186

műsora

sok rádiója. 10.10 Debusay:
Há.
rom necturne. 10.35 Zongora. 11
Óvódások műsora. 11.20
Hanglemezek 11.30 Műsorzárás. 15 Népdalok. 15.40 Román és bolgár zene.
Hanglemezek. 16 A Muzsika-együttes játszik. Ének. 17 Sziv küldi
szívnek.
17.40
Operarészletck.
Hanglemezek. 18 Gárdisták előre!
18.40 Honvéd művészegyüttes f é r .
fikarának műsora. 19 Előadás Zalka Mátéról. 19.30 Egy falu — e g y
nóta. 19.50 Szovjet dalok. Hanglemezek. 20.45 Falurádió negyedórája. 21.30 Sárvár alatt sűrű berak a Csere. 21.55 Hangszerszólók.
Hanglemezek. 22.05 Budapest
ze.
nekara játszik.

Városi országúti
kerékpárba i noksá g
Vasárnap rendezik meg a budapesti országúton a városi 100 kilo.
méteres

országúti

kerékpárosbaj-

nokságot. Indulás reggel 8 órakor
a Legyes-csárda
ugyanott

elől.

körülbelül

Beérkezés

10—11

óra

között.
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Szerkesztdzég . Szeged
telefon

35-35 4 , 40-80 -

I ,nirvu 11

É|t«icko> n e ' k , ,z<Zlétf

lelefon e t t e S - M
Cladóhivatal.

Itlod*

1/ N O S

Szeged

34-38
lenln-i,

t

Telefoni 31-14 é, 35-00
Oélmagyarorizdg Nyomda. Szeged
felelóz vezelSi Prtsltin Sdndai

