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A mongol nép a Mongol Népi Forradalmi Párt
és a pártonkfvUltck tömbjének jelöltjeire szavazott

A Jutagyárban
És u
Ládagyárhan
újabb
élenjáró
dolgozókat
tüntettek
ki
sztahanovista
oklevéllel.
Leszátlftották a sertéstenyésztési akcióból
átvételre kerülő siiklők súlyhatárai.
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Teremtsük meg a tömegsport alapját.
— erősítsük az MHK-mozgalmat
Csongrád megyében az M H K mozgalom
jelentőségét
sokan
nem
értéikelik
teljes
mérteikben. A z M H K
annyit
jelent,
hogy „ M u n k á r a H a r c r a
Kész."
Ismeri ezt a jelszót m i n d e n dolgozó, de sokan neon gondolkodn a k azon, hogy ebben a feszült
nemzetközi helyzetben,
felemelt
ötéves
tervünk
teljesítésében,
m i l y e n n a g y szükség van
arra,
h o g y ne elpuhulttan,
renyhe
izmokkal á l l j u n k a gépek mellé,
hanem erős testtel
és
kemény
akarattal.
Az
üzemekben v és
egyéb munkahelyeiken
ellenőrzött adatok szerint, azok a dolgoztok sokkal j o b b
eredményeket érnek el a termelésben, akik
sportolással
foglalkoznak.
A
tömegsport
tehát
munkára,
harcra készebb embereket
nevel. A z M H K
testnevelési rendszer pedig a tömegsport
erős
alapja.

T T S A G Á N AK
AHA 50 FILLEK

gósították a dolgozókat az M H K
tömeg"ersenyre ' a g y az
MHK
akadálypályák
épiteiére. Ennél
a
sportkörnél
v innak
egyes
„üzletemberek", akik még
azt
a
kapitalista
elvet
vallják
hogy abban
a
mozgalomban,
amely nem
biztosít
bevételt,
nincs „ f a n t á z i a " . I g y
laposítják
el. gyengítik és
sorvasztják az
MHK-mozgalmat, a
tömegsport
alapját. H a s o n l ó a
helyzet
szentesi Kinizsi sportkörnél is.
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Rendelet a cséplési munkálatok megkezdésérd!,
ellenőrzéséről és szabályozásáról
Augusztus

végéig

mindenütt

be

kell

fejezni

.Az élelmezési
miniszter
rendeletei
adott ki a cséplés
szabályozásáról.
A rendelet
hatálya
mindenkire
kiterjed,
aki az 1951.
évben
gabonát,
vagy egyéb terményt
csépel,
vagy csépeltei,
akár
van be.
adási kötelezettsége,
akár nincs
A rendelet
egyaránt
vonatkozik
a
gabona
(búza, rozs, kétszeres, árjxi. zab), egyéb termény
(rizs,
köles,
borsó, lencse, repce, olajlen,
lucerna,
vöröshere,
biborhere,
baltacím,
mag)
és minden
más cséplésre
kerülő
termény
cséplésére,
valamint
az úgynevezett
elöcséplésre,
próbacséplésre
és
kenyércséplésre.

Gabonát

csépelni

csak

cséplőgéppel

szabad

a gabona

cséplését

lását. így különösen
a cséplési
eredménylapok és cséplési tiap'ó
pontos vezetését, a kicsépelt terméseredménynek a csépeltető g a .
bonalapjára a kiadott
természetbeni járandóságoknak az arató, és
cséplőmunkások
gabonalapjára
való feljegyzését, a gépkereset he.
tenkénti beadását, az
üzemóránkénti teljesítménynorma
betartását, a megszabott
szemveszteségi
norma betartását, az
osztályozóhenger használatát,
kicsépe t
a
gabona tisztaságát. -Köteles elten,
őrizni a cséplőgépek
teljesítőképességének teljes mértékben való
kihasználását és azt, hogy a csép.
lés az időjárási viszonyok
miatt
csak a legszükségesebb esetekben
és a legrövidebb időre á Íjon meg
A cséplési ellenőr működésének
megkezdése előtt
a
községi
vagy városi
végrehajtóbizott.

Galbonát csak géppeil és csak az szükséges
cséplési
könyvekkel:
esépeltethet, akinek az 1951—52. cséplési
eredmény l a p . tömbbel és
évre szóló gabonaíapja van. A ga- cséplési naplóval is. A cséplőgép
bonalapot a cséplés megkezdése felelős vezetője köteles a cséplés
előtt a cséplőgép felelős vezetőjé- megkezdését — elöcséplés esetének és a cséplési ellenőrnek meg ben is — a cséplés helyén a köz.
kell mutatni. Beadásra köteles ter- ségi vagy városi végrehajtóbizottmelő a gabonalappal együtt
be- ságnak
előzetesen
bejelenteni.
adási könyvét is köteles felmu. Ugyancsak be kell jelentenie
a
tatni.
cséplés befejezését is.
A cséplési naplóba
naponként
A gabona cséplésénél az oszkell bevezetni az aznap
kiállított
tályozóhenger használata köés lezárt cséplési
eredménylapok
telező'.
ságnál esküt tesz.
adatait éa az átvett gépkeresetei.
A kicsépelt gabonában 2 százalékszabálytaA z MHK-mozgalom
kiszéleA cséplési
naplót
a
cséplőgép Ha a cséplési ellenőr
nál több ocsú és az ocsúban 2
sítése n a g y
feladatokat
ró a z
üzembentartója 1956 december 31- lanságot állapít meg, annak megszázaléknál több ép, fejlett gaboszüntetésére azonnal intézkedik é j
üzemi bizottságokra és a
töig köteles megőrizni.
naszem nem lehet. Ha a kicsépelt
A rendelet a csépeltető felelős- az észlelt szabálytalanságot, valamegszervezetekre.
Az
MHKgabona ezt a tisztasági fokot nem
ségével kapcsolatban előírja, hogy mint a megszüntetésre tett intéz,
m o z g a l o m szélesítése valamenyéri el, az osztályozóhengert újbó'
a
csépeltető köteles meggyőződni kedést a községi vagy városi vég.
nyi dolgozónak érdeke. A SZOT-,
megfelelően be kell állítani és a
arról,
hogy a mázsáló a cséplőgép rehajtóbizottság útján távbeszélőn
a DISZ-, a DÉFOSZ.szervezeteknem kellő tisztaságú gabonát és
haladéktalanul
jelenti
a
járási
nek
különösen
nagy
gondot
ocsút újból fel kell
önteni.
A felelős vezetőjével együtt a kicsé- végrehajtózizottságnak. A cséplési
pelt
gabonát
minden
esetben
pon.
kell
fordítaniok
ama,
hogy
szemtörés 3 százaléknál, a Szemellenőr a szerződés szerint őt m e g .
veszteség fél százaléknál több nem tosan lemérte és a mérlegelés
munkaterületükön
minden doleredményét a cséplési eredmény- illető cséplőmunkás.részen felül az
Azokon a helyeken,
ahol
a lehet.
gozó vegyen
részt
az
MHKelvégzésélapra, a cséplés befejezésekor pe- ellenőrzési munkálatok
pártszervezetek az
üzemi
bimorgalombnn.
ért minden métermázsa kicsépelt
A gabonát nedves állapotban
dig
az
egész
terméseredményt
a
zottságokkal
összefognak
a
Különösen faluhelyen
mutatcsépelni nem szabad.
gabonalapra a valóságnak megfe. gabona után
soort és a testnevelés kifejlesz
liz fillér díjazásban részesül,
kozik n a g y lemaradás az M H K
vagy
a lelően feljegyezte.
tésáre, ott j ó m u n k a folyik az Ahol a gépállomásnak,
amelynek kifizetéséről az élelme,
testnevelési rendszer
fejlesztéföldmüvesszövetkezetnek
cséplőMHK_mozgálmat
illetően. PélEnnek megtörténtét a csépelzési minisztérium gondoskodik.
sében. A gépállomésok,
állami
gépe van, elöcséplés csak a gép.
da erre a m a k ó i
igásúti állam 5
tető a cséplési eredménylapon
A munkáscsapat
né,kül.
úgy,
gazdaságok és termelőcsoportok
állomás vagy a földmüvesszövetaláírásával igazolni köteles.
gazdaság, ahol az MHK-mozganevezett kalákában végzett gabo.
sportfelelősei sok helyen
nem
kezet cséplőgépével végezhető.
nacséplést a cséplőgép
üzemben,
1 ómban
résztvevő
dolgozókat
A cséplés ellenőrzése
gondoskodtak m é g arról, hogy a z
Rizst, kölest,
borsót,
lencsét
tartója köteles legkésőbb
júniuj
olyan
arányban
szervezték
repcét,
olajlent,
heremagvakat
és
ott dolgozók bekapcsolódjanak az
29-ig, h a pedig ilyen cséplést ké.
hogy 160 százalékkal
m a g a s a b b egyéb terményeket akár cséplőgép
Gabonacséplést csak a hatóMHK-mozgalomba.
Ugyanolyan
sőbb vállal, a cséplés megkezdése
ságilag megbízott cséplési ellétszámmal
vesznek
részt
az pel,
felelősség
terheli
ezeken
a
előtt a megyei bej^rüjtési osztálylenőr jelenlétében végezhet a
M H K -kiképzésben, m i n t ahogy
munkaterületeken és a
falvak
nak cséplési ellenőr kiküldése véakár kézi erővel, vagy nyomcséplőgép.
azt
tervezték.
gett bejelenteni.
elhanyagolt
MHK-sportmozgaltatással (járgánnyal) ki lehet
Egyéb termények csépléséhez
a
Az MHK-mozgalom
kiszélecsépelni.
m á b a n a DISZés
DEFOSZA megyei begyűjtési osztály gonfejlesztése
ér- A rendeletnek a cséplés bejelenté- cséplési ellenőr jelenléte nem szük. doskodik a kalákában végzett gaszervezetek vezetőit is. Legtöbb sítése, további
dekében a D I S Z , és a D E F O S Z - sére és a cséplési könyvek vezeté- séges. A gabonacséplés hatósági el. bonacsépléshez cséplési ellenőr ki.
községben a D I S Z és D É F O S Z
sokkal
lelkiis- sére vonatkozó rendelkezései gép- lenőrzését a cséplőgépnél dolgozó küldéséről. A kirendelt cséplési elvezetői nem
végeznek
propa- szervezeteinek
ugyan,
a munkáscsapatnak az a tagja vég- lenőr kötelességeire nézve
foglalkozni- pel történő cséplés esetében
ganda
és
szervező
m u n k á t . meretesebben kell
zi, akit az élelmezési miniszter a azok a rendelkezések
irányadók,
rizs,
láiles
borsó,
lencse,
repce,
ok
a
tömegsport
fejlesztésével
A r r a hivatkoznak,
hogy
„más
cséplőgép nyilvántartási helye sze . mint a cséplési ellenőrre. A kaláfalun
szükséges olajlen, heremagvak és egyéb ter_
m u n k á j u k is v a n " .
Ez a
ki- Különösen a
rint illetékes községi,
vagy vá- kában csépeltetők a cséplési ellenfiatalsá- mények cséplésére is kiterjednek,
jelentés is a.at bizonyítja,
h o g v ez. hogv erős, edzett
a gabonacséplés ellenőrzésére vo_ rosi végrehajtóibizottságnak a D o l . őr részére a kicsépelt gabona félt u d j u n k neveim,
akik
u
községben a D I S Z és
D E F O S Z got
natkozó rendelkezések azonban a gozó Parasztok és Földmunkások százalékát kötelesek cséplőnmnkásszervezetek vezetői lebecsülik az termelésben is élen tudnak j á r n i rizs. köles, borsó, lencse, repce, Országos Szövetsége helyi szerve- részként kiadni, a cséplési ellenőrt
MHK-mozgalmat.
A városokban a
szakszerve- olajlen, heremagvak és egyéb ter- zetével egyetértésben tett
javas, ezen felöl az ellenőrzési munkálatok elvégzéséért megilleti a méterszerveknek kell
fokozot- mények cséplésére nem terjednek lata alapján ezzel megbíz.
Az
MHK-mozgalom
szerve- zeti
mázsánként járó tízfilléres díjazás
ki.
A
gabonacséplés
ellenőrzésé,
tabban
bekapcsolódniok
az
zésénél
sok hiányosság
talális.
vei megbízott munkást mint
h a t ó a vállalatoknál is. A vál- M H K testnevelési rendszer m u n
A gabona cséplését az állami
A gabonacséplésre és a gabonahalósági
megbízottat,
a
büntető
lalatvezetők és ÜB.-titkárok nem k a j á b a . Többet kell foglalkozni
cséplés
ellenőrzésére
vonatkozó
gazdaságokban, a termelőszötörvények alkalmazása szemértekezleteken az MHKrendelkezések megtartását az élelfoglalkoznak lelkiismeretesen az üzemi
vetkezetekben és a termelőszöpontjából közhivatalnoknak kell
hogy
bebizonyomezési miniszter álla)
megbízol!
vetkezeti csoportokban auguszüzemi M H K - m o z g a l o m m a l .
A z rendszerrel,
tekinteni.
s
o
d
j
é
k
:
a
sport
a
kommunista
körzeti cséplési ellenőrök vizsgállus
20-lg.
az
egyénileg
terme,
értekezleteken
nem
beszélnek
A
gépállomás
cséplőgépéhez
a
ják felül. Ezenkívül a megyei, jáfontos
eszköze
lök gazdaságaiban
augusztus
az MHK T rendszer
fontosságá- nevelés egyik
cséplési ellenőrt az élelmezési mi. rási, városi és községi
végrehajló
31-ig.
ról és sok
esetben i n k á b b gá- A sportköri edzőknek m é g fomiszter az állami
mezőgazdasági bizottság is
kozottabban
be
kell
kapcsolód
z
egyéb
termények
cséplését
pe.
tolják
a
sportfelelős
ilyengépüzem kijelölése alapján bízza
köteles a begyűjtési állandó bii r á n y ú m u n k á j á t , mintsem
se- niok az M H K testnevelési rend- dig — a rizs és másodtermények meg. A cséplési ellenőr a gépnél
zottság és a
DÉFOSz
helyi
szer
tudatosításába
és
a
prókivételével
—
a
mezőgazdasági
tergítenék. A makói M A V - m ű h e l y
alkalmazott gépész,
fűtő,
vagy
szervezete közreműködésével a
melés, egész területén szeptember
''
b
á
k
r
a
fel
kell
készíteniük
a
UB.-titkára
például
mindent
etető lehet Az állami
gazdaságabonacséplés
zavartalanságát
Az
edzők mellett 30-ig bc kell fejezni
és a rséplésre vonatkozó renmegígér, de
tényleges segítsé- dolgozókat.
gokban a gabonacséplésbez az elA gabonacséplés zavartalanságádelkezések megtorlását
ellenlenőrt az állami gazdaság vezeget nem ad az M H K kiszélesíté- n a g v szerepe van itt az élsportudásukat,
ta- nak biztosítása céljából a koráb. tője jelöli ki és bízza meg. Ahol
őrizni.
séhez. A műhelyben nem tuda- tolóknak, akik
érő termények
(őszi
árpa,
ellenőrizni
kell
azt,
átadják
fiatal- ban
megfelelő számú szakképzett me- Különösen
r
tosítják kellőképpen az
M H K - pasztalataikat
ozs. biborhere, repce, korai borsó
néls
á
g
u
n
k
r
a
k
.
Mind
°z
edzők
munzőgazdasági munkás nem áll ren- hogy gabonacséplés engedély
testnevelési rendszer
jelentőséőszi takarmánykeverékek
maghokül, kézierővel, vagy nyomtatással
k á j á t . m i n d az
élsportolókét ?
delkezésre, olt cséplési
gét.
ói) cséplését a közös szérűkön
ne történjék és hogy a cséplőgéjövőben
úgy
bírálják
el:
ellenőrként
ipari
munkást
Is
a búza aratásának bevárása
pek az előre meghatározott
terv
Ennél is súlyosabb a helyzet
meg lehet bízni.
h á n y dolgozót
készített el
az
szerint minden termelőnek rendelnélkül meg kell kezdeni.
a szentesi
Tejfeldolgozó üzemmunkás- kezésére álljanak.
M H K - p r ó b á k r n . H a az
élspor- \ középérésű és késői borsót, to- A cséplőgépnél dolgozó
ben, ahol az MHK.felszerelés a
csapat létszáma azonban a csép.
tolók nem próbáznak le az ősz
A begyűjtési állandó bizottság
vábbá a lencsét learatásuktól szá
szekrényben hever.
feladata, hogy a do'gozók beszel, m á r aktívan nem sportol- mított 10 napon belül el kell csé- lési ellenőr megbízása miatt nem
Hódmezővásárhelyen a városi
növelhető.
vonása és mozgósítása
révén
hatnak.
pelni.
tanács sporífelelőse sem törődik
mindent megtegyenek a cséplés
A cséplési ellenőr köieles. mint
Pártszervezeteinknek
is
tc.L
az
MHK-moz,galomma|.
Alig
zavartalansága érdekében.
V csépié* kezdetének bejelentése a munkáscsapat tagja, munkaválfoglalkozniok a
testindultaik m e g m é g a nevezések. bet kell
lalási szerződése értelmében ponA
kiadott
gabona nyilvántartása
Minden cséplőgép felelős veze- tosan és lelkiismeretesen elvégezni
mint
eddig.
Sok
Hasonló a
helyzet
kisebb-na- neveléssel,
tője
köteles
a
lakóhelye
szerint
i
l
.
pártszervezeti
vezetőnk
eddig
a mázsálást és
gyobb
eltéréssel a megye vaA gabonából az arató- és cséplőelékes járási, vagy városi tanács
nem
tartotta
fontosnak
a
rész (cséplő munkás rész- és géprészt venni a mászálás körüli
lamennyi tanács szervezeténél.
elnökénél
kereset) tremészetben kiadható. Az
A
jövőben
PZ végrehajtóbizottságának
szokásos munkában.
A z M H K - m o z g a l o m fejlődését sportmunkát.
előtt,
de Nem bízható meg olyan
kiszélesítéséné' a cséplés megkezdése
munká- ilyen címen kiadott gabona a beerősen gátolja, egyes sportszer, MHK-mozgalom
szerepének
ér egkésőbb június 20-ig eskütételre val. amely gátolná a gabonacsép. adási kötelezettség teljesítésébe nem
vezetéknél a z
a
téves
nézet, a P á r t irányító
'elentkezmi.
lés állandó ellenőrzésében, vagy számít be. A vízhordók és huzatok
segítségének
erősebben
ki
kett
h o g y előbb a minősági
sportot
részére gabonát kiadni nem szaCséplést csak az vezethet, aki
elvonhatná attól, hogy ellenőrizze
kell kiépíteni, m a j d a minőségi domborodnia.
bad. Az arató- és cséplőmunkások
az esküt letette.
mázsálás eredményének a csép- részérc természetben kiadott
a
kesport vonzza a tömegeket. Ezek
Tisztán és világosan kell lát- \ végrehajtóbizottság elnöke az
lési eredménylapra való feljegyzé- nyérgabona mennyisége a munkáa sportvezetők nem t u d j á k
azt, ni m i n d e n dolgozónak, h o g y a eskü letétele alkalmából a cséplő,
sét. A cséplési ellenőr
hatósági sok bizalmija a munkavállaló gah o g y éppen a
tömegekből
n ő testneveléssel is
fokozni
tud
gép felelős vezetőjének ellenőrző, megbízatása
értelmében
köteles bonalapjára a cséplés
befejezése
ki a minőség. A m a k ó i L o k o m o . ja
termelését.
Ahhoz, boga' apot ad ki. amelyen az eskü leté- pontosan és lelkiismeretesen ellen ulán összesítve egy tételben köteles
telét
igazolja.
A
tanács
végrehajtív-nál például
egy
l a b d a r u g ó béke f r o n t j á n
megálljuk
b?
őrizni a cséplésre vonatkozó mi- feljegyezni és aláírni, a kalákában
'óbizottságának elnöke a cséplő- nisztertanácsi határozat és a jelen végzett cséplésnél a cséplési ellenigazolására m o z g ó s í t j á k az egész lyünket. a
dolgozókat
fizika 5
gépek felelős vezetőit ellátja
a rendelet reindelkezégeLnek megtar. őr részére kiadott munkás-részt
várost, de m é g egyszer se moz- l a g is fel kell
készítenünk.
Elég
nagyszámban
vannak
m é g olyan elemek a sportkörök
vezetőségében, akik nem
hogy
kiűznék, h a n e m egyenesen él esz.
tik a kapitalista
szellemet
i
sportolókban.
M o n d a n u n k sem
kell, h o g y
az ilyen
elemekre
nincs szükségünk
a szocialista
sport
fejlesztésénél. E r r e
figyelemmel kell lenniök a sportkörök t a g j a i n a k a most
folyó
sportköri
vezetőségválasztás
a l k a l m á v a l . Azokat a
becsüle
tes dolgozókat kell beválasztani
a sportköri
vezetőségbe, akik
ismerik a szocialista sport fejlődésének a jelentőségét és ennek
megfelelően végzik
munkájukat.
Ezzel
elősegítik
az
M H K testnevelési rendszer nagy
fellendülését.

csépeltelök megbízottja köteles
a
eséplési ellenőr gabonalapjára feljegyezni.
A gépkereset felhasználásáról
a
rendelet kimondja, hogy a cséplőgép üzembentartója a gépkeresetböl
csak a gépész és segédgépész természetbeni járandóságának
kiadásához szükséges
gabonamennyiséget, a háztartáshoz
tartozó
személyek
őstermelői
fejadagjának
biztosításához szükséges mennyiségű búzát, rozsot, vagy kétszerest és
a háztartáshoz tartozó minden személy után
sertéshízlalás
céljára
egy mázsa árpát tarthat meg.

a cséplőrészl természetben
kiadni
nem szabad.
Az aralöcséplőgéppel való cséplés esetében is alkalmazni kell a
rendeletnek a cséplőgépre vonat,
kozó rendelkezéseit. Nem magánjáró aratócséplőgépnél
a munkagép vezetőjét
kell a
cséplőgép felelős
vezetőjének
tekinteni.

Mellette raktárnokot is ki kell je.
lülni. aki a géptől a raktárba beszállított gabonát leméri
és átveszi A raktárnok az aratóesépIftgép felelős vezetőjével együtt júFejadag cinién búzát, rozsot,
nius 20_ig köteles esküt tenni a
vagy kétszerest a gépkeresetből
járási vagy városi tanács végremegtartani esak akkor szabad,
hajtóbizottságának elnökénél.
Az
ha a cséplőgép üzembentartóaratócséplőgépnél
az
aratás és
jának háztartásához
tartoző
cséplés megkezdésének és befeje.
személyek őstermelői fejadagzésének bejelentésére a gép feleja másképpra nincs biztosítva.
Ha a
cséplőgép
üzembentartója lős vezetője, a kicsépelt gabona lekenyérgabonával rendelkezik, csak mérése. a cséplés! könyvek, esépnapió
annyi búzát, rozsot, vagy
kétsze- lési eredménylap, cséplém
rest tarthat még, amennyi meglévő vezetésére és a terméseredménynek
készletét a
háztartáshoz
tartozú a csépet tető gabomalapjára való
személyek
őstermelői
fejadagjára feljegyzésére a raktárnok köleles.
kiegészíti. Ha a cséplőgép több szeAz aratócséplőgéppel való csépmély tulajdona, a társtulajdonosok
lésnél minden szállító
jármű
a gépkeresetböl együttesen legfeljebb
mellé külön eséplési
ellenőrt
nyolc személy őstermelői
fejadagkell kijelölni.
ját és nyolc métermázsa árpái larthatnak meg. A cséplőgép üzemben4 rendelet
kijátszana
tartója köteles a gépkeresetnek
a
fejadag és sertéshízlalás
céljára
A rendelet végül a büntető ren-

megtartható mennyiségen felüli részét a földmüvesszüvetkezrtnrk „ÍV jelű vételi jegyre
belenként folyamatosan beadni.

A eséplési sorrend tnrgAllapHása
A szerződéssel termelt gabona és
egyéb termények cséplését illetően
a rendelet akként intézkedik, hogy
a cséplésnél elsősorban a
szerződéssel termelt gabonát
és egyéb
terményt kell elcsépelni és annak
elcsépléséhcz

a legjobb cséplőgépel kell biztosítani.
A szerződéssel termelt
gabonáról
külön eséplési crcdménylnpot kell
kiállftnni és azon a „szerződéses"
szót fel kell tüntetni A cséplőgép
felelős vezetője a cséplés eredményét a eséplési könyveken felül köteles a termelő birtokában
lévő
minősítési lapra is feljegyezni, kitlön-kfllön feltüntetve az
első
és
másodosztályú
gabonamennyiséget.
A szerződéssel termelt
gabonából

delkezéseket tartalmazza. Amennyiben a cselekmény súlyosabb bünte.
tő rendelkezés — különösen a gaz.
dasági rend büntetőjogi védelméről, vagy a tervgazdálkodás büntetőjogi
védelméről
szóló
tör.
vényerejü
i-endelet
rendelkezései
alá
nem
esik,
kihágást
követ el és egyhónapig terjedhető
elzárással büntetendő az, aki ga.
bonál kézierővel, nyomtatással csé.
pel halósági engedély nélkül, aki
a cséplésénél osztályozó hengert
nem használ, aki nedves gabonái
csépel, vagy csépeltet, aki az elő.
cséplést nem a gépállomásnak vagy
a földművesszövetkezeinek cséplőgépével végezteti, aki
gabonáját
augusztus 31-ig nem csépelteli el,
aki a borsói, lencséi U-aratásuktól
számított tíz napon belül nem csépelleti el, aki eskü letétele nélkül
cséplést vezet, aki a cséplés megkezdését és befejezéséi a végrehajló bizottságnak nem jelenti, aki
a hivatalos eséplési könyveket nem
vezeti, vagy ezeket nem adja át

PEDAGÓGUS-ANKÉT

Gabonát kézierövel. vagy nyom.
tatássa, csépelni csak
a község:
vagy városi
végrehajtóbizottságnak a gabonalapra vezetett enge.
délyévet szabad. A községi
vagy
városi
végrehajlóbizottság
erre
csak akkor adhat engedélyt, ha a
termelő a megyei tennényforgalmi
vállalattal, vagy valamely
háziipari szövetkezettel szalma szállításra szerződést kötött, vagy
ha
kévekötő és ztopszalma előállítása
céljából a rozsnak kézierővel való
cséplése elkerülhetetlenül
szükséges. végül azokon a helyeken, aho'
cséplőgép
hiányában
kézierövel
vagy nyomtatással való
gabonacséplést a megyei begyűjtési osz.
tály engedélyezte.
A kéz leró ve,
vagy nyomtatással való
gaíbonacgépiesnél eséplési naplót
vezetni
nem kell. A caéplésd eredménylap
kiállításáról és a kicsépelt gabo
námak
a termelő
gabonalapjára
való feljegyzéséről, továbbá a csép,
lés ellenőrzéséről a községi vagy
városi végrehajióblzottság gondoskodik Eezkre a eséplési eredmény,
lapokra fel kell jegyezni a .kézicséplés" szót.

népellenes

cselekmény

illetékes halóságoknak,
őrzi meg,

vagy

nem

aki a eséplési ellenőr jelenléte
nélkül gabonát
csépel
vagy
esépeltet,
aki a kalákában történő gabonacséplésl a megyei begyűjtési osz.
tályhoz nem jelenti be, aki az ara.
tó. és cséplőmunkások gabonalapj á r a a termeszeiben kiadott
kenyérgabonampiMiyiségel nem jegy.
zi fel, aki a kalákában
végzett
cséplésnél a eséplési ellenőr
ré.
szére kiadott kenyérgabonát a eséplési ellenőr gabonalapjára
nem
jegyzi fel, aki a vízhordók és huzalok részére gabonát kiad, aki
a
gépkeresetből
a
megengedettnél
több gabonát lart meg, vagy a gépkereset fennmaradó részéi a földmű vesszövetkezetnek hetenként folyamatosan nem adja be, vagy
a
gépkereset felhasználásáról a megyei begyűjtési osztálynak nem szá.
mol el, végül, aki a rendelkezések
ellenére cséplőgépéi
nem tartja
üzemben.

SZEGEDEN

és
kell felhasznúinunk helyesen
ha- gedi pártbizottság az egyetem
ladió hagyományainkat Igy érjük főiskola képviselői, továbbá szegeel, hogy helyi, szegcdi viszonylat- di iskolaigazgatók és nevelök ültek
ban is meg tudjuk valósítani
a össze s megvitatták a hazafias neproletárinlernacionalizmus
szelle- veléssel kapcsolatos további kérdéseket és nevelésügyünk
további
mét."
Uencsúth Aladárné osztályfőnöki tennivalóit. El kell mélyíteni a hamunkájának tapasztalatai
alapún zafias nevelést, emel ni kell a r»_
ideológiai
képzettségének
szólt hozzá a hazafias nevelés kér- velők
egyetedéséhez, Hazslinszki Bcrtalanné az szintjét, rendezni kell az
tanárképúttörő-mozgalomban
szerzett
ta- men folyó középiskolai
pasztalatairól beszélt. Bus András, zést! — mondotta ki az értekezlet.
a Pedagógiai Főiskola gyakorló iskolájának
igazgatója
kifejtette,
hogy a pedagógusok örömmel hallA szegcdi pedagógus-ankét jelengatják az akadémiai
nevelésügyi tős eseménye volt a magyar közelőadásokat, mert gyakorlati neve- nevelési életnek. Az ankéton résztlő munkájukat csak akkor tudják vett nevelők mélyítsék el magukeredményesen végezni, ha
ahhoz ban az előadás, a
megbeszélések
elméleti, ideológiai útmutatást kap- szempontjait s a szocialista hazaÁgoston György elvlárs, a Szege- nak.
fiság kialakítását állítsák
nevelő
di Pedagógiai Főiskola igazgatója
alA pedagógus-ankéthoz kapcsoló- munkájuk középpontjába, Az
korreferátumában bőséges példákat
kalmazott módszerekről,
eredméidézve rámutatott arra,
hogy
a dolt az a sok elvi szempontot tisz- nyekről való beszámolókkal,
tafeladatot
kijelölő
Horthy-ldők
„nemzeti-keresztény" tázó, további
pasztalatcserékkel segítsék
elő a
pedagógiája és a klerlkalizmits is- megbeszélés, amelyet a bölcsészeti hazafias nevelés kibontakozását és
kola- és tankönyvpolitikája hogyan kar tanácstermében rendeztek. Az neveljék ifjúságunkat
felszabadult
közoktatásügyi
miuszított faji
gyűlöletre,
hogyan Akadémia, a
népünk, szocialista hazánk és győnisztérium,
a
Pedagógus
Szakszerrombolta tervszerűen haladé), hazazelmes Pártunk szeretetére!
fias hagyományainkat. Felhívta
a vezet vezetői és képviselői, a szefigyelmet arra az ellenséges és veszélyes hangra, amely Szegeden is
JHeqkezdődött
a budapesti
kidtúrhét
jelentkezett s amely a magyar népi demokrácia további fejlődésének
Hétfőn
este
kezdődött
a
BudaGyörgy,
Kádas
István elvtárs, a
útját valamiféle egyéni úton. nemtitzet 1 alapon, a Szovjetunió példája pesti Kultúrhét a Magyar Színház- DISz Központi Vezetőségének
nélkül képzeli el. „Ezek a hangok ban. Az első bemutalón megjelent kára, Majláth Jolán, a kullúrknpA
veszélyeztetik nevelő
munkánkat! Szabó Piroska elvtársnő, az Elnö- csolatok intézetének főtitkára.
A magyar nevelőknek és a szege- ki Tanács titkára, Apró Antal elv- nézőteret zsúfolásig megtöltötte a
di pedagógusoknak is az a felada- társ. a SzOT főtitkára, Harustyák közönség.
tuk. hogy leplezzék le a klerikális József elvtárs, a SzOT elnöke, dr.
Dr Jánosi Ferenc, a népművereakció nemzeti-keresztény jelsza- Jánosi Ferenc, a népművelési milési
miniszter első
helyettesének
vait s a proletár
internacionaliz- niszter első helyettese, Erdei Sánkezdődött
az
miniszterhelyet- bevezető beszédével
mus útján, a Szovjetunió példáját dor, népművelési
Gosztonvi János.
Várhegyi első bemutató.
követve neveljék fiataljainkat" — tes,
fejezte be
felszólalását
Ágoston
György elvlárs.
II.
Tegnapi .számunkban
beszámoltunk a vasárnapi pedagógus-ankóton elhangzott előadásról. Mai számunkbnn ismertetjük a
hozzászólásokat.
Tettiiinanli Béla elvtárs, a bölcsészeti kar dékánja
korreferátumában beszámolt azokról a tudományos
munkálkodásokról,
amelyek a bölcsészeti kar
történelmi,
irodalmi,
néprajzi
Intézeteiben
folynak az iskolai oktatásban felhasználható halndó
hngyományok
gyűjtése terén. Javaslatot tett arranézve, hogy hazánk többi egyetemén és főiskoláin is kezdjék
cl
a helyi hagyományok feldolgozását
az oktatás céljára.

I-ázár György
elvlárs, a pesti
egyetem Neveléstudományi
Intézetének tanszékvezetője felszólalásában a
haza-fogalom
szocialista,
kommunista megfogalmazásáról beszél. Az igazi hazafias nevelés
a
nép szeretetére és a nép ellenségeinek gyűlöletére nevel. Felszólalásában jó példával világította meg,
hogyan kell felszámolni a tanulók
életében jelentkező, káros múltbeli, gyökerű tetteket, szokásokat.
Berkv Imre elvtárs, gimnáziumi
igazgató kifejtette, hogy a magyar
nevelők köréhen a haladó
hagyományokat múzeális ereklyeként kezetik s nem használják fel eléggé
a n-velésben.
előadásban
is
ismertetett
tzoviet példák mutatják meg százsunkra — mondotta —,
hogyan

Előre

ifjúság!

Tanulmányi munkánk eredm nyeí és hiányosságai
a középiskolákban
L özépiskoláinkban javában folynak az összefoglalók, vizsgázások. Fiataljaink számot adnak a
végzett munkáról, befejezik az évmunkáját, előreláthatólag jó ered_
ményekkel. A felszabadulás óta a z
első év, amikor reális osztályzatok
mellett elértük a normális színvonalat nemcsak a tanulás, hanem az
iskolai fegyelem
megszilárdítása
terén is.
Komoly segítséget jelentett
az
iskolák munkájában elsősorban a
Párt segítő keze,
iránymutatása.
Révai elvtárs kiértékelése
szinte
vérátömlesztésként halott az i«*o_
Iák éleiére. Ezt követte a
helyi
pártbizottság, pártszervezetek kiértékelése, amely megadta a helyes
irányt a köznevelés
munkájának
megjavítása érdekében. Szegedi Vi.
•z-onyíatban a munka megjavítása
a tanácsok létrejöttével kezdődött
A tanács oktatási
osztálya meg.
szüntette nagyrészben a pedagógusok vándorlását, megszilárdítot.
la az iskolai fegyelmei és biztosi,
totta az egyenes vonalú fejlődést.
Komoly segítséget jelen-tett a párt_
bizottság segítsége, amiely megin.
ditotta a pártbizottság részéről az
iskolák felülvizsgálatával kapcsolatos
pedagógus
érték-e,/leteket.
Ezek az értekezletek
megtárgyalták az eredményeket és utat mutattak pedagógusainknak a
hibák
kijavításához. Az igazgatók nap.
ról-napra
komolyabb
mértékben
váltaik gazdóivá az iskoláknak. Pedagógus közösségeink gyors ütem.
ben kovácsolták a szoros kapcsolatot a fiatalok közösségével, hogy
kialakuljon
az iskola
egységes,
egészséges közössége.
Ennek eredményéként
jöhetett
létre a DISZ megerősödése közép,
iskolai vonalon. Az év megkezdése
után komoly hiányosságok mutatkoztak elsősorban alapszervi
vezetőink részéről. Az alapszervezet
vezetői nem találták meg helyükei
az iskolád DISZ munkájának veze.
téaében és sokszor fiatalos túlbuzgóságtól áthatva nem kérték
az
igazgató és a tanári kar segítségéit. hanem a pedagógus m u n k a ,
közösséget megkerülve igyekeztek
a fiatalokat mozgósítaná
céljaink
elérésére. A másik helytelen irány,
zat abban mutatkozott, hogy még
a vezetöségválasztások
után
is
akadtak szervezetek, ahol a fiatalok nem váltak valóban vezetőivé
a DlSZ-szervezetnek, hanem a fiatalok szószólójává válva, uszály,
politikába esve az igazgató és a
tanéri kar munkáját egészségtele.
nül kriitizálgatták. Erre példa
a
Kertészeti Technikum.
A DISZ központi vezetőségének határozata mutatott útat
munka helyes megszervezésére.
a
A vezeiöségváía'&ztá&ok
átformál.
Iák nagyrészben az alapszervezetek
munkáját. U j vezetőségeink össze,
kapcsolva a DISZ munkáját szoro.
san az iskola munkájával, jó kapcsolatot épített ki az iskola vezetőségével. az iskolai munka segítőivé
váltak. Felvették fiataljaink a har.
colt a lemorzsolódás, késések, h i á n y ,
zások, súgások ellen. Az Ifjú Gárda
tagjai naponta magyarázták meg
a fiataloknak az iskolai fegyelem
fontosságát és mozgósították
a
fiatalokat a szakkörök, korrepetálások, tanul ópárok
munkájában
való részt vételre, az éwégi vizs_
gák sikere érdekében.

Ezen a téren a közgazdasági
gimnázium és a fémipari gimnázium kezdeményezése hozott
sok
javulást, amikor a legjobb tanulók,
ból brigádokat alakítottak a fialalok meglátogatására, segítésiére
a korrepetálásokra való mozgósításban. Az iskolai fegye'-em reális
alapokra fektette az ifikola munká
iát, de korántsem mondhatjuk, hogy
nincsenek
hiányosságok. Az épí.
tőipari gimnázium hallgatói
nem
sóikkal a vizsgák előtl, még úgy ér.
I mongol nép a Mongol Népi Forradalmi Párt
telmezték
az
iskotai fegyelmet,
és a pártonkívüliek tömbjének jelöltjeire szavazott
hogv kiültek az ablakba és le'é
Ulan.Balor
(TASzSz).
A Mon. választók Csojbalszan marsallra, a gáttá,k a lábukat. A Móra-gimnágol Központi Választási Bizottság- mongol nép vezésére é* Cedenbalra, ziumban a fiatalok tanári felügye.
let nélkül rohangállak tizpercben
hoz a június 10-én országszerte tar. a Mongol Népi Forradalmi Párt
a folyosókon. Itt korrepetálásra
tott választások eredményeiről 70 Központi Bizottságának főtitkárászavazókörzetből érkeztek adatok ra szavazlak, akik a főváros csojEzek arról tanúskodnak, hogy
a balszani és szongini választókerüválasztók
támogatták
a Mongol letének jelöltjei.
Népi Forradalmi Párt tagjait és a
A többi választókerületekből ér.
párlonkivüliek tömbjének
küldöt- kezett jelentések is azt mutatják,
A tszcsk tagjai állandó politikai
teit. Ulan.Balor 26 választási ke. hogy a választók tevékenyen kivet, é= szakmai oktatásban részesülnek.
rületében a 48.790 választó közül ték részüket a szavazásból és hogy A makói járásban
rendszeresen
számoláslanfolyamo-kon
48.776 választó vett részt a szava, a szavazatok abszolút
többségével megtartott
a
Mongol Népi kívül a Iszcskben és állami gazzásban. A Népi FobVadalmi Párt és megválasztották
daságban mezőgazdasági és állatte.
a pártonkivüliek tömbjének jelölt, Forradalmi Párt és a párlonkivü. nyésztési szakköröket is szerveztek
jeire 48.762 szavazatot adtak. A liek tömbjének iffiltMÜt-j
az oUdolgozók részére. Igy a föl.

alig jártak a fiatalok. Persze az
isk-ola vezetősége ntun is szervezte
meg a korrepetálást olyan mértékben, ahogyan azt az iskola tanulmányi fegyelme megkövetelte vo
na. A vegyipari gimnáziumban nictn
hozta meg az iskolai fegyelem kialakítása a várt eredményi. Emick
oka az, hogy a tanárok, igazgatók
erőfeszítését nem
támogatta
a
DÍSZ-titkár. Persze nem is l á m o .
gathafta, hiszen titkári értekezleten hetek óta nem volt.
f i t t , ahol a DISz-szervczet j ó
"
vezetőkkel rendelkezett, oll a
tanulmányi és
iskolai
fegyelem
megszilárdult és a fiatalok örömmel. felkészülten indullak neki a
vizsgának. Erre példa a Leánylamítóképző. Tömörkény-gimnázium,
fémipari gimnázium, ahol a D I S Z .
szervezet vezetősége mozgósította a
tagságot már jóval a vizsgák elölt
arra, hogy a júniusban
lemaradt
munkás- paraszlfiatalokat segítsék,
hogy idejében, mindenki jól levizsgázzék.
Tanévünk komoly
hiányosságaként állapíthatjuk
meg a kollégiumok elég gyenge munkáját tanulmányi
téren.
Kollégiumaink
nem minden esetben szolgáltak pcl^
d? képül a
kint lakó
fiataloknak.
Kollégistáink eredménye nem érte
el a kívánt szinvonalat. A Radnóti-gimnáziumban tanuló kollégisták
a vizsgák előtt, sorozatosan feleltek egyesekre. Akkor, amikor dolgozó népünk biztosítja
gondtalan
ellátásukat, segélyekben, ösztöndíjakban részesíti a kollégisták nagy
részét, dolgozó népünk joggal
elvárja példamutatásukat a tanulásban, iskolai fegyelemben egyaránt.
Sok helyen, nem kísérte megfelelő
éberség az iskola vezetősége és a
DISz munkáját. Nem számollak azzal, hogy a fokozódó osztályharcban a klerikális reakció igyekszik
bomlasztó munkáját az
iskolában
kifejteni. Ezérl történhettek
meg
olyan
estek,
hogy a
klerikális
reakció karmaiban levő
fiatalok
agitállak a továbbtanulás ellen és
az iskolában folyó bomlasztó munkára. Az is megtörtént,
hogy
a
klerikális reakció ügynökei „házhoz szállva" agitálták a fiatalokat
az iskolai fegyelem megbontására,
a DlSz-munka bomlasztására. Nem
egy kulákfialal lepleződött le
a
tanulmányi év során, akik kártevő
munkájukkal igyekeztek
gáncsod
vélni az egészséges fejlődésnek.
A hibák mellett azo-nban
meg
kell áílapítanuk- hogy
az
eredmények, melyeket az egészévi
komoly munka hozotd, szépek. Sok
iskolában az iskol®, leküzdve a pedagógiai és szervezel!
gyermekbetegségeket,
létrehozta az
iskola
olyan közösségél,
ahol
vannak
ugyan még hiányosságok, de biztos alapként
szolgáinak a
jövő
tanév még komolyabb munkájára.
A jó munka gyümölcse úgy lesz
maradandó, ha közvetlenül az iskolai év befejezése után hozzáfognak az iskola pedagógusai és DISzvezetöi az évvégi munkák illán váró feladatok végrehajtására.
Elsősorban el kell
érni,
hogy
minden fiatal idejében
beiratkozzék. Itt komoly munka vár az Ifjú
Gárdistákra, akik
itthonmaradva,
segítséget nyújtanak az iskola ezirányú munkájában.
Fiataljaink
egészévi
szellemi
munkájuk
illán, szinte tömegesen
jelentkeznek a termelő munka frontszakaszára.
Aliig tesz a
nyáron
olyan fiatal, aki ne érezné a felelősséget
hazájával
szemben, a
termelésben
való
résztvételben.
Várja fiataljainkat népi demokratikus államunk büszkesége, a Dunai Vnsinü, a pécsi, tatai bányák,
állami gazdaságok,
traktorállomások.
A jólmcnő vizsgázások
biztatás
és ígéret dolgozó
népünk
felé.
hogy fiataljaink a szellemi mimika
után a termelő munkában folvtatiák a békéért, jobb, szebb életünkért való harcot.
Minden kézre szükség van ma,
különösen fiataljaink
tenniakarására. A nyári munka legyen annak
kifejezőié, hogy
ifjú
aeélszívek
dolgoznak azon. hogy békénk, ltaldogságunk hizlosílva legvon.
Czlnkc Ferenc,
DISz középisk, oszt, vez.

Szaktanfolyamokon tanulnak
a tszcsk és állami gazdaságok dolgozói
deák; „Dózsá"-nál, a kiszombori
„Petőfi"-nél és a
magyarcsanádi
„Üttörő"_lszcsben alakultak szakkö.
lök. A számolást
tanfolyam
leg.
jobban halad a földeáki ..Dózsa".
lermelőszövetkezetbcn,
ahol
már
minden tag kiszámítja az elvégzett
m u n k a után j á r ó munka egységet.
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Kétszáztagú parasztkiildöitség indul tanulmányútra a Szovjetunióba
A Párt éa a kormány kérésére a
Szovjetunió kormánya
hozzájárult
ahhoz, hogy ebben az esztendőben
— tavalyihoz hasonlóan —
ismét
200 tagú para&zikiildütlség
tanulmányozhassa a Szovjetunió szocialista mezőgazdaságát. A 200 tagú
parasztkill'döttség július első hetében indul el a
Szovjetunióba. A
kfildöfiséget Dögei Imre elvtárs, az
országgyűlés elnöke vezeti. A küldöttek többsége egyénileg dolgozó
parasztokból áll, mellettük
részt-

PÁRTÉLET

vesznek a küldöttségben a termelő
szövetkezetek és termelöcsoportok,
gépállomások
és állami
gazdaságok legkiválóbb dolgozói is,
A Szovjetunió kormányának
ez
az újabb baráti segítsége lehetővé
leszi, liogy dolgozó parasztságunk
legjobbjainak
Immár
harmadik
küldöttsége indulhat tanulmányútra a szocializmus országába.
Az
előző
íanulniányútak
hatalmas
mértékben lendítették előre mezőgazdaságunk szocialista fejlesztését.

valamint mezőgazdasági
termelésünk színvonalának emelését.
Pa
rasztkUldötteink ebben az esztendőben ismét
saját
tapasztalataik
alapján ismerhetik
meg a
világ
legfejlettebb
mezőgazdaságát.
az
élenjáró szovjet mezőgazdasági tudományi. a sztálini természeláialakító lerv világraszóló
eredményeit
és láthatják a nagyüzemi termelés
sikereit, a szovjet parasztság boldog, szabad, kulturált életét.

üz egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok körében is

példamutatással,
felvilágosító munkával segítik elő
a növényápolási
munkák
sikerét
a „Táncsics"-tsz dolgozói
Máj- jórészben befejezték a dolgozó parasztok
a
növényápolás
nagy munkáját, de még
mindig
akad növényápolása munka a föl.
deken Egyénileg dolgozó paraszt
jaínk példát vehetnek a termelőcsoportok dolgozóitői, akik
nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is kitűnő eredményeket értek
el a növényápolásban. Vetésük a
legszebb az egész környéken. A
munkaverseny fejlesztésével
tudták elérni ezt a szép eredményt,
de hozzásegítette őket a jő ereid_
mények eléréséhez az is, hogy
mindannyian tisztában vannak
a
n övényápol ás! munkák
döntő jelentőségével . Természetesen
nem
szabad megelégedniük azzal, hogy
az ő földjeiken szépek a vetések
.Tó felvilágosító munkával tudató
sí tani kell az egyénileg gazdá.kodó
dolgozó parasztokban i's a növényápolás! munkák jetentőségét.

tos munkát a „Táncsics".termelő- | ezrei teszik boldogabbá, könnyebbé
szövetkezet dolgozói? A termelő, a falu dolgozóinak életét is. Külö.
elvtára. a
szövetkezet körzetéhez 9 egyénileg nösiein Kovács Lajos
jól
meggazdálkodó dolgozó
parasztcsatád tsz népnevelője tudja
tartozik. A kilenc
családhoz
a magyarázni a kívülállóknak ezeket
hetekben
tszcs dolgozód
kilenc
népnevelőt a dolgokat. Az utóbbi
cséplési
osztottak be. Ezael azt akarják el- már beszélt az aratási,
érni, hogy a látogatások által — előkészületekről Elmondotta, hogy
hetenként egyszer látogatják a készítsenek elő minden szerszámot,
rendbe,
de
családokat —
egészen közvetlen élesítsék ki. hozzák
kapcsolat alakuljon ki
a tszcs, mozgósítsanak minden családtagot
dolgozói és a csoportonkívüliek kö_ is, hogy viaszérésben, szemvesztezött. Ezt a célt m á r elérték, mert ség nőikül takaríthassuk be a tercsaládtagként fogadják őket min- mést.
denütt.
A
termelőcsoportok
Az utóbbi időben a növényápofejlesztéséért
dolgoznak
lásról beszélgettek a népnevelök a
dolgozó parasztokkal.
Elsősorban
a népnevelök
azt magyarázzák meg, hogy a töDe nem feledkeznek meg népne.
kéletes növényápolás i munka több
tarmért eredményez, a több termés velő munkájuk közben a „Táncsics"
a
termelőszövetkepedig az ötéves terv mielőbbi be- tsz dolgozói
mozgalom
népszerűsítéséről
fejezését eredményezi, s az ötéves zeti
terv mindnyájunk még boldogabb sem. A termelőszövetkezet földjei
magyajövőjét biztosítja.
Mezőgazdasági mindennél világosabban
Családiasként
fonódják
gépek, öntözőcsotonnák, kultúrott- rázzák meg a közös gazdálkodás
a tsz népnevelőit
honok, szülőotthonok, orvosi ren- fölényét. Saját szemükkel győződ,
Hogyan végzik ezt az igen fon- delők, egészséges lakóházak százai, hetnek meg a csoportonkívül i do
gozó parasztok a tszcs földjén
ringó búzatábla kövér
kalászairól, a gyönyörű
állatállományról.
Beszédnek még
arról
is,
hogy
A szegedi tanács tagjai legkö- az időszerű mezőgazdasági kérdé. mennyi pénzt kaptak a legutol&ó
zelebb június 15-én délután 5 óra- sekkel, az aratás, a cséplés és a elszámoláskor. Ezen a téren Dudás
Mihály, a tsz népnevelöfeielőse
kor tartják meg ülésüket, amelyen begyűjtés problémáival is.
beszámolnak a választóik előtt
a
A 15-én megtartandó tanácsülés jár éten jó példával, mert az a
ő jár
népnevelő
legutolsó tanácsülés óta
végzett jelentősége az is, hogy
délután család, ahova
megígérte,
munkájukról. Ismertetik a termelő- tartják meg s így számos munkás munkát végezni, már
csoportok problémáit és eredmé- és dolgozó paraszt választó vehet hogy ősszel a közös gazdálkodás
nyeit. valamint az állattenyésztési részt az ülésen. A dolgozók hozzá- útjára lép.
terv Szeged város dolgozó paraszt- szólásaikkal is járuljanak hozzá a
Kitűnt még a népnevelő munka
tanács
munkájának
megjavításájaira cső részét.
végzésében
Sebők Lajos, a tsz
A tanácsülés foglalkozik
majd hoz.
kovácsa. Sebők Lajos egyénileg
dolgozó parasztoknak is dolgozik.
A lovak patkolása köz'ben mindig
van idő egy kis beszélgetésre. SeLondon
(TASzSz).
Vasárnap hogy 1950 novemberéig az ország- bők Lajos ezt az időt arra haszLondonban végétért a Béke Angliai ban 200 békevédelmi bizottság mű- nálja fel. hogy a termelőcsoportok
Híveinek országos értekezlete. Az ködöt!, ma pedig m á r háromszáz. eredményeit
népszerűsíti
Már
600
értekezleten négy bizottság tartott 1951 novemberéig Angliában
békevédelmi bizottság fog működni. nem egy olyan dolgozó parasztról
beszámolót.
Az értekezleten
megválasztották számolt be Sebők Lajos, aki azzal
A Németország és Japán felfegyverzéséről szóló kérdéssel kap. az angol békevédelmi bizottság ú j , az Ígérettel távozott él tőle, hogy
csolatban John
Platts.Mills
volt több mint 80 tagú főtanácsát.
nemsokára ők is tszcs .tagok leszfüggetlen mnnkáspárti
képviselő
Vasárnap este a Béke
Angliai
terjesztette elő az első bizottság be- Hívei országos értekezletének befe- nek.
számolóját.
jezése alkalmából gyűlést tartollak
Ahol jobb
J. Bernal
tanár
felszólalásában a londoni Trafalgar.téren. A több
a népnevelő
munka
kijelentette, hogy a béke híveinek mint két és félórán át tartott gyű.
minden erőfeszítésüket összponlosí- lésen mintegy 15.000 ember vett
— jobb a munka
taniok kell az öt nagyhalalom kö- részt. A gyűlésen többek közöfl feleredménye is
Watkins
pacifista,
zötti
békeegyezmény
megkötését szólalt Harold
De a termelőszövetkezeten
beaz
követelő
felhívással
kapcsolatos aki bejelentette, hogy kilépett
Angol Munkáspártból, mert a párt lül is megszervezték a népnevelő,
aláírásgyűjtés érdekében.
Duncan
Johns,
az angol békévé, vezetősége megtiltotta, hogy a párt munkát. A taz-en belül
8 mundelmi bizottság titkára az értekez- tagjai résztvegyenek a béke híveikacsapat
van.
A
munkacsapatvezenek
mozgalmában.
let munkáját értékelve kijelentette.
tők a termelésiben is példamutató
munkát végeznek, de ők egyúttal
A Jutagyárban
és a
Ládagyárban
népnevelői
is munkacsapatuknak.
újabb
élenjáró
dolgosókat
tüntetlek
ki
Figyelmeztetik a dolgozókat mun.
kájuk közben elkövetett
hibákra,
sztahánovista
oklevéltel
tanácsokat ;.dn ak azok
kijavítáben
végzi
el,
munkamódszerét
átA szegedi üzemekben
a
dolgozók
között egyre több
azoknak
a szá- adja többi dolgozótársainak, hogy sára. Természetes az. hogy ahol a
ma, akiknek
mellén
ott csillog
a minél több sztahánovista és minél legjobb népnevelőmunka folyik, ott
büszke sztahánovista
jelvény.
Ezek több jó munkás harcoljon több és a termelésben is
legszebb ereda
a dolgozók
azok, akik a termelés fo- jobb munkával a békéért.
Antal
kozásával,
a selejt csökkentésével
és
Péterházi
Emil. ményeket érik el. Tanács
növénytermesztési
munkacsapata
a minőség
emelésével
harcolnak
öt.
Az Újszeged) Ládagyárbian a dob
éves tervünk
mielőbbi
sikeres
be.
gozók pénteken délután jókedvűen éri el a legjobb eredményt a tsz.en
fejezéséért
és a békéért.
mentek bc
a szépen
féldíszített belül. Tamócs
Antal
segítséget
Az alábbi
tudósításunk
a Juta- kultúrterembe. Ezen a napon a bé.
gyárból
és az Újszegedi
Ládagyár- kefront újabb harcosait, a terme- nyújt dolgozótársainak mindenben.
Megbeszéli munkacsapatának tagból ad hírt, amelyben
tudósító
elv. lés hős katonáit, ú j
sztahánovlstársaink
beszámolnak
a munka
új
jaival a fontosabb politikai
esetáinkat tüntették ki üzemünkben.
hőseinek
kitüntetéseiről.
•
Az ünnepi beszédet Vigli I.ászió- ményeket 9 válaszol a felmerülő
#
né igazgató elvlársnő tartotta meg. kérdésAre.
Csütörtökön délután szabad párt- Beszéde után ünnepélyes
keretek
Süli István kertészeti munkacsanapon ünnepélyes keretek
között között adta át Simon Erzsébet géadták át üzemünk legjobb dolgozó- pi szegezőnek, valamint
brigádja patvezető is példamutató munkája
jának. a Szegedi
Jutagyár
első tagjainak. Varga Ilonának és Baraval. de tanácsaival is neveli dolsztahánovistájának,
Mohácsi
M i . nya Júliának a sztahánovista oklehályné fonónőnek a sztahánovista velet, Ördögh Mihálynak, mint az gozótársait, Igy van ez a többi
oklevelet. Az oklevelet Pesti Géza ország legjobb
szabászának,
Ko- munkacsapatoknál is. Mindnyájan
elvtárs nyújtotta át Mohácsinénak vács Imrének pedig mint az ora minél jobb,
lelkiismeretesebb
és az oklevéllel egyidőben a köny. szág II. legjobb
kézlszegezőjének
munkára
törekednek,
hogy a kívülnyüipari minisztérium nevében 500 nyujtott át oklevelet.
forinttal is jutalmazta.
A dolgozók melegen Ünnepelték álló dolgozó parasztoknak így mumegfogadták, tassanak példát. így értessék meg
Mohácsiné meghatottan köszönte a kitüntetetteket és
meg Pártunknak a nagy kitünte- hogy valamennyien kövelik példávelük azt, hogy ez az egyetlen út
tést és fogadalmat tett. hogy mun- inkat.
Király
L a j o s vezet a boldogabb élet felé.
káját a jövőben még becsületeseb-

Pénteken ülést tart a városi tanács

Véget ért a Béke Angliai Híveinek
országos értekezlete

Berlinben hatalmas arányú épi tkrzések
folynak
a Világifjúsági
Találkozó előkészítésére. A „Sztáll n"-sétányon 30 ezer néző befogadására
alkalmas új stadion épül. Képünk az építkezés
egyik részletét ábrázolja.
i

Az Angol Kommunista Párt Politikai
Bizottságának nyilatkozata a malá földi
háborúról
London,

(MTI). Az Angol

Kom-

munista Párt (Politikai Bizottsága
a maláj nép ellen indított háború
harmadik évfordulója
alkalmából
tett nyilatkozatában
emlékeztet,
hogy hivatalos beismerés szerint
Briggs tábornok 500 ezer személyt
helyezett internálótáborokba,
11
ezret szállíttatott egy Borneo környékén levő dzsungel-szigetre.
A
nyilatkozat megállapítja, hogy minden angol család megfizeti a malájföldi háború árát. Az angol fiatalok ezrei életüket vesztik ebben

a reménytelen
imperialista harcban.
Az ón- és gumivnllalatok nyereségeit az augol katonák és a maláj férfiak, nök és gyermekek vérével duzzasztják fel. Az amerikai
imperialisták a szenvedő néptől elragadott nyersanyagkészleteket halmoznak fel előkészületül a harmadik világháborúra.
A nyilatkozat befejezéséül köveleli a malájföldi háború azonnali
befejezését és követeli a maláj nép
függetlenségének elismerését.

A békehare

hírei

GÖRÖGORSZÁG egész nemzetközi bckeláborral valA
barátság mellett
A szabad görög rádió közli, hogy
a görög tudósok és értelmiségiek
AUSZTRIA
csoportja felhívást intézett a görög
Az Osztrák Békevédelmi Tanács
tudomány,
irodalom és művészet
vezetőihez és ujságirókhoz, amely- felhívása megállapítja, hogy oddig
ben felszólította őket, lépjenek
a m á r több mint 650.00 aláírás gyűlt
egybe az országban.
békeharcosok első soraiba.
DÁNIA
A Dán Békcvédelmi
Bizottság
A lipcsei rádió jelentése szerint elhatározta, hogy június 24.én béa Szociáldemokrata Akció Központi kenapot tart. Ezen a napon széles,
Tanácsának kibővített ülésén j ó v á . körű aláírási kampányt tartanak az
hagyták azt a kiáltványt, amely egész ország területén.
felszólít minden szociáldemokratát,
hogy szálljon síkra az Adenauer.
INDIA
„kormánynak" a békevédelmi moz.
„Békét Koreában"-hét
kezdődik
galom ellen irányuló minden rend.
június 25.én. a koreai
őri intézkedése ellen. A Szociálde- Indiában
mokrata Akció felhív minden szo. háború kitörésének évfordulóján.
ciáldemokratát, hogy segítse elő a
Az összindiai Béketanács felszó.
munkásosztály
akcióegységének lítja a népet, követelje a koreai
megvalósítását. Tiltakozik a Német kérdés békés rendezését, a külföldi
Szociáldemokrata Párt echumacheri csapatok
azonnali
kivonását
és
irányzata ellen és síkraszáll a Szov. MacArthur háborús
bűntettén"1?
jetunióval, a lengyel néppel és az kivizsgálását.
NÉMETORSZÁG

Az olasz tartományi választások
első eredményei
Róma. (MTI). Harminc olasz tartományban hétfőn fejeződött be a
szavazás a községi és tartományi
választásokon. Az eddigi eredmények megerősítik az előző két vasárnap irányzatát.
Perosa.l Argentína Torinó tartománvbeli községben például
a
Népi tömb az 1948. évi 999 szavazat helyett most 1182 szavazatot
szerzett.
Montignose
községben (Massa
Carrara tartomány) a Népi Tömb
100 szavazattal többet kapott, mint
három évvel ezelőtt.
Sorianóban (Lazió tartomáuy)

A kereszténydemokraták szokásos választási csalásait ezúttal is
megismételte.
Késő éjjel beérkezett
jelentés
szerint
a Népi Tömb Pescara városában megszerezte a ttirtományl
választásokon a szavazatok relatív többségét.

A majdnem
végleges
eredmény szerint
a Népi

választási

Tömb 13.882 szavazti
tol kapott,

a Keresztény Demokrata Párt 9.658
szavazatot, a monarchislák, a neofasiszták és más szélső jobboldali
pártok pedig 7957 szavazatot.
Tarantó 128 körzetéből 61 körA Népi Tömb vezet Spoltore, Scapn zet eredményei a következők:
és San Valentino községben.
Népi Tömb 18.000. Keresztény
Baloldali előretörésről
érkeznek
Demokrata Párt 13.000 szahfrek a délolaszországi
Aqul iából
zat.
is. Campi
Salentinó községben
(Lecce tartomány) a kommunisták
és szocialisták
Felhívás
a Népi Tömb az 1948. évi 1999
szavazatról .1468 szavazatra tört
előre.

1182 szavazatról 1935 szavazatra törtek.

a középiskolai

tanulókhoz

Végleges választási
adatok még
Felhívjuk a középiskolás tanulók
nincsenek. A részvétel a választá- figyelmét, hogy ma, szerdán reggel
sokon átlagban elérte a 90 száza- fél 8 órára feltétlenül jelentkezzelékot.
nek iskolájukban.
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A
Ttxlilkomliinál.
bnm a: elmúlt
havi
fizetéskor
egyesek
frappáns
meglepetésben
részesültek.
A
szokásos
kis
papír,
zsákocska
ugyanis
nemcsak
a
fizetési
tartalmazta,
hanem
mást is. Az
érdekel,
tek
azonnal
tudták,
miről
van szó és pi.
m:'va
táskába
akar.
Iák gyűrni
a kis pa.
pirsa
* if, de
későn,
meri
kor már mások is észrevették
és
mindenki
akarta
látni a
„meglepetés'."
Lelt
nagy
nevelés,
„ugrasztás",
előkerül,
tek a humoros
epizó.
drk
inig végül
azok
is egyiütneveltek
a
többiekkel,
akikel
a
„meglepetés"
ért.
Nemcsak
neveltek
azonban,
hanem
meg.
fogadták,
hogy a jő.
vőben nem teszik
hi
mainkat
ilyen és ha.
tonló
„meglepetések,
vek." Az egyik
fiatal
lány így
mondta:
— Nagyon
tanul,
ságos voltt Sokat beszélgettek
már
velem
ilyen
irányban,
de.
egy beszélgetés
sem
ért annyit,
mint ez a
figyelmeztetés.
amit
most
kaptam!
Mi volt hát a
.,meg.
lepetfs"t
Nézzük
meg
ennek
a fiatal
lány.
nak a borítékát.
A
„meglepetés"
pár sar
írás és egy rajz a boríték
külsején.
A rajz
táncoló
párt
ábrázol
vvetnek
mindketten
és
s-éles
jókedvvel
keringőznek.
A
rajz

SZERDA,

„A

mttyUpitit"

mellett
a szöveg mindent
megmagyaráz:
„Ilyen
jól
éreztem
magam
egy este. Per.
szt, másnap
nem volt
kedvem
felkelni
és
ezért igazolatlanul
hi.
ányoztám.
— De a
jövőben
nem
fogok
mert tudom,
lingy ez.
zcl 8 nöi ruha
értéké,
vei
károsítom
nép.
gadaságunkat!"
A kislány
irnl.pt.
rul, mig
visszakerül
hozzá a boríték
Nem
lesz nagyhangú
igi.
Letel,
csendcsen
mondja,
dc
látszik,
hogy
meggyőződés,
bői:
— Igaz! Igy
történi,
dc nem
fordul
elő
többé
soha!
Kivül
a kapun belekarol
barátnőjébe,
körülnéz,
nehogy
meghallja
valaki,
az.
tán súgva
megkérdi:
—
Ugye?
Azért
nem vagyok
ilyen kövér, mint
itt
iderajzollak?!...
Ezen aztán ját ne.
vetnek
s
hozzáesalla.
koznak
ahhoz
a cs<'.
porthoz,
mely
másik,
hasonló
boríték
„iz.
galmait"
tárgyalja.
Ezen három
óra lát.
ható. Az első 6 óra
10 percei,
a
második
negyed
hármat.
a
harmadik
pedig
10
óra 10 percet
mutat.
4 szöveg
itt is min.
dent•
in cg
magyaráz:
„Későn
jártam,
a mai
napig
munkahelyem,
re, de tudom azt, hogy

negyedórai
késésem,
mel a
nemzetgazdaságnak
naponta
81
forint
értékű
kárt
ol/ozok
Ezért
a mai
naptól
kezdve
nem
kések e l!"
~
Elég
ránézni
a
zsákocska
tulajdonosának
még
most is
zavarhanégö
arcára,
máris
hizo.
nyosak
lehetünk
hm.
ne, hogy n
zacskóra
Irt fogadnom
való.
sággá
válik

Igen!
A
Tcxlilkomhináthan
a
lankadatlan nevelő
felvilágo.
sító munka
mellett új
módszert
találtak
azoknak
a
nevelésére,
akik a sorozatos
figyelmeztetések
elle.
nérc sem akarják
he.
látni, hogy a
munka,
fegyelemre
olyan
szükség
van
üzeme,
inkben
s
állatában
mindenütt,
mint
a
mindennapi
kenyérre.
Az új módszer
bemutatója
jól sikerült
s
máris
mutatkoznak
eredmnéyek.
A „meglepetést"
hanoit
dol.
gozók
legtöbbje
nem
érezte
megszégyenítésnek
a
figyelmezte
lésnek
ezt a
formáját,
ellenkezőleg,
azl
érezte, hogy
törődnél;
vele,
számontartják
munkáját
és
öntudatos,
fegyelmezett
munkást
akarnak
be.
löle
nevelni.

*

süldőtenyésztési
szerződés
kötése
azért is, mert a 40 filléres kilónkénti prémium most m á r a 30 kiló
súlyú süldő után is j á r . Természetesen 30 kiló felett is minél n a .
gyobb súlyban adja át állatait
a
szerződő, annál nagyobb a prémium. A lefialás után az állatot egy
és fél. kéthónappal korábban ad.
hatja be a szerzödéstkölő, mint eddig. A vállalat kocánként 200 forint előleget is folyósít, a szerződésnek
a
vállalathoz beérkezése
után A szerződésszerűen
leszállí.
lotl •süldőkért az átadáskor érvény,
ben lévő
legmagasabb
vállalati
árai fizetik ki. Ezenkívül a süldőkoca tenyésztési akcióban még darabonként
25 kiló
szemestakarmányt és 35 kiló korpát is kapnak
a szerződők.

Háromévi börtönre ítélték
az árurejtenetö
fűszerkereskedőt
A szegedi
járásbíróság
június továbbá nagymennyiségű finomligz
keI I én tárgyalta Wöller Zoltán
al- tel tárolt. Ennek ellenére a
sóvárost füszerkeroskedő bűnügyét. nyeret és lisztet vásárolta. A nép
A tárgyalás során
beigazolódott, államát megkárosító Wöller Zoltán
hogy Wöller Zoltán egy sertést és megkapta méltó büntetését: háromót bárányt vágott engedély nélkül évi börtönre, ezer forint pénzbüns nagymennyiségű zsírt rejtett
cl, telésrc. a közügyektől öt évre való
melynek nagyrésze
megavasodott, eltiltásra ítélte a járásbíróság.
E G Y ú j férfi trencskó, bőrkesztyű,
mandolin, petrofór eladó.
Érdek,
lödni délután 6—8-ig Kos s uth L a .
jos.sugárút 11. földszint 8.
8278

Z S Á K O K eladók Bajcsy Zsilinszky,
utca 22. I. 9. délután 1—3.ig. 8271
ELADÓ
kombinált
gázlűzhely,
gázrezsó, kukoricadaráló. 20 kilós
mérleg, kélajlós jégszekrény Kossuth Lajos.sugárút 83.
T A L Á L T A K egy esernyőt. Igazolt
tulajdonosa átveheti a kiadóban.

gallérral eladó. Kossuth Lajos-su.
gárút 23.. földszint 10. ajtó. 8281

eh

Értesítjük az
alapfokú
propagandaszeminárium hallgatóit, hogy
részükre 15-én, pénteken délután 5
órakor összefoglaló szemináriumot
tartunk
a Radnóti-iskolában. Az
elvtársak ponlos megjelenését kérjük. (Azok az elvtársak is jelenjenek meg, akik nem ezen az okta.
tási formán tanultak, de politikai
iskolát vezettek, hogy az összefoglaló
kérdéseit,
megbeszélhessék
hogy a megadott szempontok szerint vezessék maid le a politikai iskola összefoglalóját.
,Ágit.
prop.
osztály.

K I S E B B magánházat, vagy házrészt vennék. Kelemen.utca 5. Tas.
nádi Mihály,

A Munkára Harcra Kész sportmozgalom
próbázásai
Szegeden
egyes iskolákban
és
üzemekben.
aho| átérezték a testnevelési rendszer fontosságát
nagy
sikerrel
folynak. A Madách-utcai általános
skola lelkiismeretes edzések után
elsőnek jelentette, hogy a beneve
-ettek 100 százalékos eredménnyel
teljes próbázást tettek. A központi
MHK ellenőrző bizottság ellenőrzése nyomán bebizonyosodott, hogy
a Madách.utcai általános
iskolá.

ban valóhan lelkiismeretes
munkát végeztek és az elért
erediné,
nyek 100 százalékosan megfelelnek
a valóságnak. A Madách-utcaii általános iskola j ó munkája álljon
követendő példaként a többi iskoia
előtt, ahol vannak még hiányosságok. A Rókusi
és a
Földmívesutcai általános iskola még e g y á l .
talán nem tett jelentést próbázásról. A többi
iskolákban
van
ugyan próbázás, de a jelentéseket
elhanyagolják.

A szegedi kerékpárosok
A
szegedi
kerékpárversenyzők
az országos honvéd országúti kerékpárversenyeken Budapesten szép
eredményeket értek el A I I . osz.
tályú
föversenyban
3. ifj. Kiss
(Sz. Honvéd) 6. Vidákovics (Sz.
Honvéd). Az ifjúsági futamban 2.
ifj Hajas (Sz. Postás). I I I . osztályú versenyében
4. ifj. Kopasz
(Sz. Lok.). Vaskerekesek I I I . osztályú versenyében 4. ördögh (Sz

nagy sikerei

Lok.). A női fő versenyben F ü l ö p
Ilona, az Sz.
Postás
sokszoros
bajnoknője
edzéshiámy
m i a t t 2.
lett. Debrecenben a D. Lokomotív
országos kerékpáros versenyén az
I—II
osztályú
főversenyében 1,
Vágner (Sz. Honvéd) lett. Budapesten a szeniorok futamából h i ,
ányzott az Sz. Lokomotiv kiváló
szenior versenyzője. Beák.

1
Vasárnap Kecskeméten

játszik az

Uj vezetőségei választott VL.
gedi Kender SK.

Sze.

Sz. Petőfi
A Vörös Lobogó Szegedi Kender
A Sz. Petőfi N B I. labdarugó
SK a napokban tartotta vezetőségcsapata vasárnap Kecskeméten játválasztó gyűlését. Az ú j vezetőség:
szik a K Kinizsi ellen barátságos Elnök Vincze Istvánné,
szervező
mérkőzést.
Bohata József, oktatásfelclős Gáspár István, gazdasági felelős Lázár
Kosár- és röplabdapályaavatás
Kálmánné, agit— és
prop.-felelős
Újszegeden
Sallai Sándor, MHK-elnök
Szász
A VL. Szegedi Kender SK az el- Imre, póttagok Pördi Júlia és Sző.
múlt napokban a
sporlfejlesztési gi Antal.
tervének megvalósítása sorún
kosár- és röplabdapályát avatott Új- Az Sz. Honvéd-bírkozók jó szePÁRTOKTATÁS HÁZA PROGRAMreplése
szegeden. Á pályát az üzem sporJA JUNIUS 14-TÖL JUNIUS 23 IG
tolói igen rövid idő alatt társadalAz országos kötöttfogású birkóJ ú n i u s 14. Délután 6 órakor elő- mi munkával építctlék fel. A pá- zóbajnokságokon a félnchézsfk'ban
adás „A szemveszteség nélküli be- lyát ünnepélyes keretek között Föl- 3. lett Reznúk (Sz. Honvéd), ™ netakarítás, tarlóhántás, másodnövé- di Mihály h. igazgató adta át ren- hézsúlyban
Vászin {Sz. Honvéd)
nyek vetése'' címen. Falujárófele- deltetésének. Az ünnepségen a vá- versenyző érte el a 3. helyezési.
rosi TSB, a Vörös Lobogó szervelősök és falujárók számára.
Toló-Iá jékozlaló
J ú n i u s 16. Délután 5 órakor ző irodája és a tenisz társszövetAz
„Szakképzett munkaerő kérdése a ség képviselői jelentek meg.
Az l-es és a 2-es számú mérkőszocializmus
építésében"
címmel. ünnepség után a sportkör tenisz-, zés törölve. 3.
(Bp.
Épitök—III.
tornászszakosztálya Ker. VL. 1, 1. 4. Vasas
Az előadáson pártvezetőségi tagok, röplabda- és
Elzelt—
tömegszervezeti
funkcionáriusok, bemutatókat tartott.
Vasas M.
Acél 1, x. 5.
Óbudai
népnevelőfelelősök, gazdasági funkSzikra—Vasas
Standard 2, 1. 6.
cionáriusok. művezetők, műszaki ér. Szeged város országúti kerékpáros Veszprémi Lok.—Pápai Petőfi 1, 2.
telmiség vesznek részt.
bajnoksága
7. Celldömölki Lok.—Szomb HonAgit.
prop.
osztály.
Csütörtökön délulán fél
ötkor véd 2, 1 8. Sz. Dózsa—Sz. Postás
Dózsa—Dorozsmai
indul a Lemezgyár elől Szeged vá- 2, 1. 9. IIMV
N A P ' R E N D
ros 100 kilométeres országúti baj- VI. 1, 2 10. Bajai Honvéd—Bajai
nokságának a mezőnye.
I.—11.— Ép. 1, 1. 11. Sz. Dózsa—Bp KiniSzerda, I M I . június 13.
zsi 2, x. 12. Egri Fáklya—Bp. Lok.
IH. osztályú versenyzőkkel.
1. 1
Pótmérkőzések: 13.
Pécsi
MOZI
Szabadság: fél 7, fél 9 „Zsukov- A Jutagyár sportkör vrzrtőválasztó Honvéd—M. Bányász 2, 1. 14. N.
Kinizsi—Csepel Autógyár 2. 1. 15.
szklj" (június 15-ig).
gyűlése
•Szikra Emergé—Kőbányai Lok. x,
Vörös Csillag: fél 7, fél 9 „MuA Jutaárú-gyárban a VL. SE üze- 1. 16. Vasas BVK—Kispesti Postás
zsika szárnyán" (június 13-ig).
mi sportköre vezetőségválasztó tag- 1, 2
Fák'ya: 6 és 8 „Hurrá
tavBSz"
gyűlést tartott Elnök Román Ist(június t4-ig).
ván, szervező Gyémánt János, okFáklya-moziban vasárnap délelőtt
tató Nagy György Imre, agitációs
fél 11 órai kezdettel
filmmatiné,
Műszaki fénvképezés
Bérci Éva, gazd. felelős Makaj Lar . T E B M A M N Kelemen U 1/ 'eieton 40-53
bemutatásra kerül:
Kalózok
kinjos.
cse rfmü film.

Szemüveaiavitás!

SZÍNHÁZ
Szünet.
*

A VAROS! TANÁCS H l R E i

Petróleuinjegy kioszlás, 1951, jú(csütörtökön)
az
pén- nius hó 14-én
S-ig. alábbi körzetekben: 1. körzet: Miksa9-töl száth Kálmán-u. és Marx-tér
rok. II. körzet: Juhász
Gy.-u. 37.
*
sz. III. körzet: Faragó-utcai
bérSomogyi-könyvtár nyitva: reggel ház. IV. körzet: Pctőli-lclcp 14. ti.,
832.
sz.
V.
körzet:
Újszeged,
10-től délután 5-ig.
Egyetemi-könyvtár nyitva:
reg- Rethlen-u. 10.
Az igényjogosultak ezen
körzeti
gel 8-tól este 7-ig.
*
helyeken megkaphatják a
pelróIDŐJÁRÁS
JELENT
ÉK:
Szer. leumjegyeket délclőt) 8—4 óráig.
dán
nyugaton
több felhő,
esetleg
Közellátási összeírás Szeged vákisebb
eső. Mérsékelt
szél. A liö. ros területén.
mérséklet
kissé
emelkedik.
A város lakosságának szervezeti
ellátása
érdekében
szükségessé
vált, egy általános
összeírás
elSzerkesztői üzenetek
rendelése
Kérjük az alább felsorolt
elvA mai naplói kezdve a tömegtársakat. hogy ma este 7 órára szervezetek és üzemek aktivái, felfontos megbeszélésre szerkesztősé, keresik lakásukon a
fogyasztókai
günkben (Lenin-u. 11) jelenienek és a személyi adalokat névjegyzékmeg. Lindák Zsuzsa. Papp József be foglalják. Ez az őssrtfrás a jú
és Bárdos Éva
elvtárs
Magyar liusi élelmiszer jegvkioszlás előkéKender
Marjai
József
Smnjda
János Magasépítési Vállalat. Gye.
A r á d i ó
m
mánt Imréné. Sóss István elvtár»

A Múzeum
nyitva
lekig délelőtt
9-től
szombat
és vasárnap
1
óráig.

keddtől
délután
délelőtt

E L A D Ó íróasztal.
íróasztallámpa.
Dohánybolt. Kígyó-utca 3.
8276
K É T világos schantung ruha 10—
12
éves fiúgyermeknek
eladó.
Pulcz.ulca 16/b.
8277
Felhő
Miklós
és
K É T L Á N G Ű gázfőzőt
megvételre Konzervgyár.
elvtárs
Vágóhíd
keresek. Kossuth Lajos-sugárút 9. Szabó József
füszerüzlet.
8286 Mándokl József elvtárs Szőrme és
József
és
F E H É R tükrös elöszobafal
eladó. Bőrruha ÁV. Korom
Lajos elvtárs.
Vasöntöde.
Marx.tér 17. emelet 1. ajtó. 8285 Pálfi
E L A D Ó szekrény,
ágy, asztal, Barátti János és Király Lajos elv
Hámori
György.
konyhakredenc, pad. egy saroglyás társ Ládagyár
talicska. Megtekinthető: Újszeged. Bakos Erzsébet Márton Erzsébet
Sepsi-utca 5.
8284 és Tóth Hugó elvtárs Lemezgyár
elviárs ' Kenyérgyár
E L V E S Z E T T egy csonlkürt . K é . Róka Imre
Mihály es
rem a becsületes megtalálót, adja Kocsis János. Huszka
D Q C Z Í Kálmán elvtárs. Bútorgyár.
le a kiadóban.
VASSODRONYKAPU,
négyszár"ÉlMAGYARORSZÁG
nyas (alul lemez, 540 cm)
eladó.
Felsőtiszapari 6., emelet, 1—4.ig.
DO Italról napilap
'•Inlói nerkeiité éi klód*
G Á Z R E Z S Ó K , női télikabát perzsa

Csongradmegyei Ingatlanközvetítő
Vállalat közli:

18.

B Madánh-utcai általános iskola példamutatása

Felhívjuk az anyagfolelősök
fiI gyeimét hogy az alapfokú és a középfokú politikai iskolákra a bizonyítványok megérkeztek. Ára dara
bonként 20 fillér. Átvehelő a Párt
oktatás Házában.
Értesítjük
a
középkáderképz/
egyéni tanulói!, hogy akik a konferencián nem kapták meg az össze,
foglaló konferencia kérdéseit, azok
a Pártoktatás Házában vegyék ál.
Agit,
prop.
osztály.
Értesítjük a közénfokú propagan.
daszeminárium hallgatóit, hogy vészükre 15-én. nénleken délután
5
órakor szemináriumol
tartunk
a
nemzelközi kérdések
című
anyag
még hátralévő részéből a Pártoktatás Házában Az elvtársak ponlos
megjelenését kérjük, mert az ősz.
szefoglaló
szeminárium
kérdéseit
adjuk ki.
Agil.
prop.
osztály.

A
Textilkombinát
módszere
jó
módszer,
nem. ártana,
ha felfigyelnének
rá a többi
üzemek
is!

H A S Z N A L T iratszekrényt. íróasztalt, székel, kczelöaszlalt és
állófogast vásárol a Belsped,
Bajcsy
Zsilinszky.utca 22.
E G Y sötét hálószobabútor
eladó.
Haltyaí-sor 25.
3259
JÓ
állapotban
lévő
kerékpárért
márkás férfi karórái adok Fecske,
utca 3.
8273
BEJARÓNAK
elmennék, mosást,
vasalást vállalok. Katona.utca 57.
Michalikné.
8269
E L A D Ó süllyeszlős varrógép, díszpárna. rövid, bársony férfi télika.
bát. Móra.utca 36.
8252
E G Y nyugdíjas lakótársat keresek.
Sándor-utca 4. szám.
8266
P A L M A F A H Á L Ó , politúros, külön,
leges szép Íróasztal, könyvszekrény
eladó. Attila-ulca 11. I. 1.
8258
E L A D Ó K : gázrezsó, príma
üvegajtó. Somogyi Béla.ulca 7. I I . 7.
E L V E S Z T E K Szélpál Piroska névre szóló iratok. Kérem a becsületes
megtalálót, hogy az iratokat küldje
el az iratok címére.
8270

hír

.Szombaton. Itian délután - órakor magúnlaiiu ók (önálló tanulók)
, részére a „Nemzetközt
kérdések'című anyagból
konferenciát
tar
tnnk az Iparnslanutó Iskolában

Leszállították a sertéstenyésztési akcióból
átvételre kerülő süldők súlybatárát
A kormány lehetővé tette, hogy a
dolgozó parasztság igen előnyös feltételek mellett kössön süldőtenyész.
tési szerződést. A korábban megindított akció során kötött szerződések értelmében a szerződésIkötfl két
darab 45—70 kilós hizlalásra alkalmas süldőt tartozik flz Állalforgalmi Vállalat részére áladni. Most
a kormány, elegei léve a dolgozó
parasztság kívánságának, az eddigi 45 kilóról 30 kilóra szállította
lc az átvételi súlyhatárt. Ez annyit
jelent, hogy a
scrlóslcnyésztési
szerződéssel
lekötött
süldőket. —
amennyiben elérik a 30 kilót — a
szerződéstkötő m á r átadhatja
az
Állatforgalmi Vállalatnak E z
az
újabb kedvezmény a dolgozó parasztság számára
lehetővé
teszi,
hogy minél löbben kapcsolódhassa,
nak be az akcióba Igen előnyös a

Fárt

1931. JUNIUS

ZOMBORI

Szerkeszti > a
Szerlcesztóióg.
Telefon

fANOS

szerkesz'óbltottsOg
Szeged,

35-35 és 40-80 -

lenln-a 1f

Éjiiiakoi t i ' - 1

teletoo esle ótól

'síd

S4-3Ó

Kiadóhivatal i Szeged Lenln-o
telefon. 31-1? és 35-00

•

Délmagyarorszdg Nyomdo, Szeged
Feletós vezelót Prleklo Sóndos

_

1951. Szerda,

június

13.

Kossuth-rádió
7.00: Színházak és mozik
mű.
sora. 7.25: Vidám dalok. Hanglemezek. 7.45: Lapszemle. 7.55: Műsorismertetés.
8.05:
Népzene.
11.30: Arany János művei: Az elveszett alkotmány. 12,30: Két szál
pünkösdi rózsa. 13.15: Rádió szórakoztató zenekara. 14.10: Úttörő
híradó. 14.25: Zongora.
Hanglemez. 14.45: Szovjet dalok.
15.30:
Énekkar. 15.50:
Műsorismertetés.
15.55: Női szemmel. 16.20: Iskolá.
sok
rádiója.
17.10:
Elbeszélés
1
17.30: Színes muzsika. 18.00: Bé'or harcosok 18.30:
Hang'emez.
9.00: Tánczenekar. 20.00: Hangos
' T jság. 20.40: Versenyben
a.z or_
zág kenyeréért. 20.45: HanglemeI zek. 21.00: Opera részletek. 22.25:
I Magyar-szovjet könnyű zene. 23.30:

szítő művelete és a
jcgykioszlás
zavartalan lebonyolítását szolgálja.
Értesítem a sclyeintenyészlő gazdákat, hogy az érett gubók beváltása június
11-én
megkezdődött.
Gubóátvétel az alsóvárosi iskolában
hétköznaponként reggel
7-től 12
óráig.
Érteíilem az állattartó gazdákat,
hogy állalv'ásárnál
a marhalevét
átírásakor a vevő
személyazonosságát hitelt
érdemlő
igazolvány
felmutatásával igazolni köteles.
A BÓLYAI JÁNOS
MATEMA.
T I K A I T Á R S U L A T Szegedi Csoportja 14.én. csütörtökön délután
6 órakor a Bólyai Intézet 1. sz.
tantermében (Táncsics Miháty-u. 2.
sz.,
II. em.)
előadóülést
tart,.
Tárgy:
Szélpál
István:
Gyűrűk
nem
ideálként
való
beágyazása
című előadása Minden érdek'ődőt
szívesen lát a vezetőség.
ai

műsora

Brahms: A . d u r
szonáta.
23.50:
Hanglemez.
Petőfi, rádió
7.00: Lengyel dallamok. Hang|e_
mez 7 35: Operarészletek.
Hang.
lemezek. 8.00:
Könnyű
Múzsa
együttes. 9.00: Zongora. 9.20: Iskolások rádiója
10.10:
Zenekarművek. Hanglemezek. 10.45: H a n g .
lemezek. 11.00: Óvodások műsora.
11.20: Hanglemezek 11.30: Műsorzárás. 15.00: Könnyű zenekari muzsika. Hanglemezek. 15.40: Szov_
jet híradó. 15.55: Operettzenekar.
16.40: Ének.
Zongora.
17.10:
Hanglemezek. 17.40:
Rádió
esti
iskolája 18.10: Tömegdalok, 18.40:
E'méleti tanácsadó. 19,00: Építőipari félóra. 19.25:
Urbán
Ernő
úti naplója. 19.50: Egy
falu —
egy nóta 20.10: Magyar művészek
muzsikálnak. 20.45: Falurádió ne.
gyedórája. 21.30: Tánczene. 22.00:
Qperarészietok 22.30: Népzene.

